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حاال که برات قصه 

نوشتم و با هم رفیق 

شدیم، دیگه تا 

تهش پای رفاقتمون 

می مونیم.

کشیدمشون.این کتاب ها دوست شدم و بعدًا با تک تک شخصیت های منم مثل شما 

یکی از 
کارهای لذت بخش  
دنیا صفحه آرایی 

کتاب های با حال برای شما 
دوستای نازنین است.

ا�ن ه رسول�ی �ش �ن �ن ه�ب �ی
�ق گ�ی�ن �ن

واه�ن �ن �ن �ب ر�بّ �ن �ی رن



ا�ن سݡالم                            �ب

�ال، �ب اݠٮب های  ک�ق ݠݠںن  و�ن ݠحن

ه. و�ب می ک�ن لݠݠی �الموݠںن رو ݠحن �ی
ݠحن

ه سش و�ب �ب ه �ن �ش ام�یدوارم   �ال�ت هم�ی

اء ام�ن



ــالم ـَ سـ
مــا چند تا پدر و مادریم که بچه هامون دارن هر روز بزرگ و بزرگ تر می شــن 

و مثل شــما دوستای ُگلمون کتابخوندن رو خیلی خیلی دوست دارن. خیلی 

گشتیم تا کتاب هایی براشون پیدا کنیم که:

1. قصه ها و ماجراهاش ایرانی و یه جورایی داســتان زندگی خود ما باشه و با 

فرهنگ و تربیت ما بخونه و دوستش داشته باشیم.

2. متنی قوی و جذاب داشته باشه که پر از شوخی های خوشمزه و داستان های 

شیرین باشه تا لذت مطالعه رو چند برابر کنه.

3. نویســنده و تصویرگــر و طراح و همه تولیدکنندگانــش، آدمای باحال و 

حرفه ای باشن.

4. برای تولید اون اثر وقِت کافی گذاشــته باشن و مطالعه و مشورت کرده 

باشــن تا کتابی با متنی قوی و شــکلی جذاب و خوش دست و خوشِگل 

تولید بشه.

5. بعد از تولید اولیۀ کتاب، از آدم حســابی های اون رشته و از همه مهمتر از 



خود بچه ها نظرسنجی کرده  و کتاب رو چندین بار قبل از چاپ اصالح کنند.

و دقت های دیگه که انتخاب رو برای ما مشکل می کرد. اگه بی انصافی نکنیم 

باید بگیم کتاب هایی وجود داشت که بعضی از این ویژگی ها رو داشته باشه؛ 

اما متأســفانه خیلی کم بودن، پس به عشق شما بچه های گلمون آستین باال 

زدیم و برای شما نازنین ها بخش کتاب های کودک و نوجوان مهرستان رو در 

مرکز احیاء اندیشه و سیرۀ علوی راه اندازی کردیم.

خدای مهربونی که شــما مهربون ها رو به ما امانــت داده، می دونه که ما 

به عشــق شــماها در این راه پا گذاشــتیم و بی صبرانه منتظریم تا کارهای ما 

  www.mehrestan.ir رو بخونیــد، قضاوت کنید و نظراتتــون رو از طریق

برامون بفرســتید. مطمئن باشــید که با بیشــترین تالش سعی می کنیم 

خودمون رو اصالح  کنیم.

                                                                                                                                                              مهـرستـان
اینجا خانه شماست



ـن ـَ و دوباره م

 و کلی ماجراهای 

هیجان انگیز

یه مامان دلسوز که...

یه آقا غوله و پسرش که...

یه داداش کوچولو که...

یه عمه جون باحال که...

یه خواهر حواس پرت که...



 مهربون که...یه مادربزرگ

یه رفیق فابریک که...

یه بابای 
دوست داشتنی که...

یه پسر همسایه که...
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یه خواهر
کوچولو که...



اس! 13 ا�بلمه  در �ت �ت

25  ! �ن ب
��ن ا�ن ِ�ن �ق ک�ن سش

اآ

!ݠ   43 ا�ت رار مال�ت �ت



فهـرسـت

59   ! لهۀ اورست رارن �ت �ب �ن

ی!  71 راموسش ول �ن �ن

�ب !   85 ُ
ار �ب �ب

�ن ا�ن



12



اولین برف زمســتان هم خودش را نشان داد، درست ظهر جمعه، البته 

خیلی بی حال و وارفته، درســت مثل کوفته هایی که گاهی مامان بهادر 

می پخت و بعد مثل آش توی کاســه، بین همسایه ها پخش می کرد. 

مامان هم برای اینکه دلش نشــکند، کلی از طعم و عطر آن کوفته های 

شل و وارفته تعریف می کرد. البته چند باری هم برایش طرز تهیۀ کوفته 

را توضیح داده بود؛ اما خب، مامان بهادر هر بار بدتر از بار قبل، کوفته ها 

را به آش تبدیل می کرد. به قول متین انگار کوفته ها را توی چرخ گوشت 

می ریخــت؛ وگرنه کجای دنیا دیده اید که کســی آش را به جای کوفته 

جــا بزند. به  هر حال اولین برف امســال هم چیزی بود، شــبیه همان 

کوفته های شل و وارفته. 

متین در تراس ایســتاد و کف دستش را به ســمت آسمان گرفت تا 

داس�قا�ن اول

اس!  لمه  در �ت ا�ب �ت
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برف ها در دســتش بنشینند؛ اما دانه های برف تا به یک سانتی دستش 

می رسیدند، غیب می شــدند. متین با اخم به آسمان نگاه کرد و گفت: 

»تو خجالت نمی کشی؟ اینم شــد برف؟ یک  سال صبر کردی که اینا رو 

تحویل بدی. تو واقعًا روت می شه؟ بعد از یک سال، حداقل یه برفی بریز 

رو زمین که مدرسه ها دو روز تعطیل بشه. این چه وضعشه؟« 

راســتش من هم با متین موافق بودم؛ امــا آن قدرها عقل در کله ام 

بود که نخواهم با آســمان دربیفتم. در ایــن فکرها بودم که بهارخانم 

هم از غار تنهایی اش بیرون آمد و مثل برف ندیده ها وسط تراس پرید 

و جیغ کشــید و گفت: »هورا...!  برف...! باران جون بیا! بچه ها بیاین 

شعر بخونیم.«

بارون مــیاد َجـرَجـر              پشـت خونـۀ هاجـر

هـاجــر عروسی داره             جشن و روبوسی داره

متیــن و باران هم شــروع کردند به خواندن و بــاال و پایین  پریدن و 

دست زدن.

اینجا بود که من طاقت نیاوردم و گفتم: »خواهرجان، این شــعر شما 

هیچ مناسبتی با این برف نداشت ها...!«

بهارخانم عینکش را روی چشمش جا به جا کرد و گفت: »چطور؟«

گفتم: »اوالً اگر دقت کنی، اول شــعر می گه بارون میاد و اینجا همون 
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