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اگه می خوای مدیر 

هنری خوبی باشی و 

کتاب ها رو خوشگل تر 

کنی، باید خوب فکر کنی 

و عاشق کاِرت باشی. 

قصه های زندگیت رو بنویس شروع کن 
و برای بقیه بخون، آخه کلی نوَجوون 

منتظرتم.منتظرن  تا زودتر نویسنده بشی، منم 
منم 

اولش تصویر هر کسی 

رو می کشیدم، یک ماه باهام 

حرف نمی زد. تو هم می تونی 

دست به کار بشی؛ اما از تصویر 

خودت شروع کن!

�ن
یا � ه رسول �ش �ن ب�ن �

ه ق�ی ن� � �ن 
نگ�ی �

واه �ن �ن بّ �ب ر� ی�ن � 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



ـَـن هیجان انگیز و کلی ماجراهای و دوبارهم

یه مدیر مدرسه کاربلد که...

یه داداش 
خیال پرداز که...



یه االغ قرمز شاخ دار که...

یه غول ریاضی که...

یه دوست واقعی که...

یه گروه از 

همکالسی ها که...
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ا�ن ݠدار!  13 �م�ن سش  �ق
ن

االع

25  ! �ن م�ن �ن ا�ت �ن �ی
�ن ک�ش

ا!ݠ   41 �ب �ی ای رن �ی
د�ن



فهـرسـت

ی    53 رن ل�ب و ل�ب �ب

63   ! ا�ن ه گلی در �ن دس�ق

اردو   77
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داس�قا�ن اول

باید پســری یازده ساله باشــی و یک خواهر بزرگ تر غرغروی کنکوری 

داشته باشی و خواهر و برادری کوچک تر که هر روز کل وسایلت را وسط 

اتاق بریزند و روی آن رژه بروند و هزاران بالی کوچک و بزرگ سرشــان 

بیاورند تا حاِل من را بفهمی.

االن وسط دفتر مشــقم، روی همان کاغذی که زیباترین مشق عمرم 

را نوشــته ام و با ســلیقه خط کشــی اش کردم تا مثالً فردا از خانم معلِم 

نکته ســنج و ســخت گیرم، یعنی همان خاله پروانۀ نازنین، صدآفرینی 

شیک و خوش رنگ بگیرم، چیزی دیدم که نزدیک بود سکته کنم.

یک  نفــر به من بگوید آخر ایــن االغ کج و کولۀ قرمــز، آن هم از نوع 

شــاخ دارش وسط دفتر مشق من، روی نوشــته های نازنین من چه کار 

می کند؟! 

ا�ن ݠدار! ݤݤ سش �ݤݤم�ن ݤݤ ݣݣݣݣ�ق
ن

االع
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االغ شــاخ دار قرمز، تنها موجودی  است که تا االن در هیچ کجای دنیا، 

در هیــچ منطقۀ آب وهوایی، در هیچ جنگلی، در هیچ بیشــه ای دیده 

نشده؛ اما از بخت بد من االن وسط دفتر مشقم مشغول خوش گذرانی 

و آوازخوانی است. دلیل آن هم این است که خواهر هنرمند کوچولویی 

دارم که تا دیروز روی دیوارها نقاشی می کشید؛ ولی االن پیشرفت کرده 

اســت و روی کاغذ نقاشی می کشد؛ حاال بماند که آن کاغذ چه هست و 

کجا هست و مال چه کسی است.

من بعد از دیدن آن شاهکار هنری چندتایی نـ 

ره کشیدم؛ طوری  که همۀ افراد  ـعـ                                                                                  ـ 

حاضر در محل کامالً ناپدید شــدند، به جز همان االغ قرمز شــاخ دار که 

داشــت با آن چشم های تا به تا و قرمزش، متعجب به من نگاه می کرد و 

حتمًا از خودش می پرسید: 

»این پسر عجیب با این قیافۀ مسخره 
و این صدای نخراشــیده کیه؟ اینجا 
چیکار داره؟ چی شده که داره عربده 
می کشه؟ چرا قیافه ش این طوریه؟«
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. . و مـن .

هرچه بیشتر به آن االغ قرمز شاخ دار نگاه می کردم، بیشتر 

صدایم را باال می بردم.
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