
•   تصویرگر: حدیثه قربان

حرف اّول

گفتم: آهاي كبوتر، كه روي بام نشستي، بال و پرت را بستي! چرا نوك
به آب نمي زني؟ چرا بق بقو نمي كني؟

گفت: از بس كه غّصه دارم!
گفتم: غّصه ي چي؟ براي كي؟

گفت: براي آن كبوتر. همان كبوتري كه با لب تشنه پَرزد. 
رفت و ديگه برنگشت.

گفتم: آهان فهميدم!كبوتِر سفيدي، با پَر و باِل زخمي، ميان ابر ها ديدم.
 ديدم كه يك فرشته، رو بال او نوشته: سالم ما بر حسين)ع(!
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•   ناصر نادری
•   تصویرگر: نیلوفر برومند

 امروز، روز عاشوراست.
 من و بی بی  لباس مشکی می پوشيم. 
بی بی دست ِمرا می گيرد، با هم می رويم 

سر كوچه.
 دسته های عزاداری می آيند. صدای طبل 

و سنج به گوش می رسد. 
 نوحه خوان ها می خوانند. مردها و زن ها 

گريه می كنند. 
بوي اسپند توي كوچه پيچيده است. 

دسته ي مسجد، راه مي اُفتد.
 مردها زنجير می زنندو می گويند: 

»يا حسين!« 
بی بی زير لب می گويد: »يا حسين!« 

من هم آرام می گويم: »يا حسين!«

من و بی بی
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•  شراره وظیفه شناس
•  تصویرگر: سیاوش ذوالفقاریان

به ُگل آفتابگردان نگاه كن!
از بس به خورشيد نگاه كرده

خودش هم شکل خورشيد 
شده!

به جنگل نگاه ُكن!
خاله پاييز، چه فرش قشنگی 
از برِگ درخت ها بافته و كف 
جنگل انداخته است!

به دريا نگاه ُكن!
وقتي آرام است، مثل يك آينه است.

خوش به حال آسمان كه آينه ي به 
اين بزرگي دارد!
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ابر سفيد و تُپل،خيلی راه رفت. خسته شد. گوشه ي آسمان ايستاد 
تا استراحت كند. به زمين نگاه كرد. يك گلّه گوسفند را ديد. 

گوسفند ها داشتند علف های پايين  تّپه را می خوردند. 
گرگ باالی تّپه بود. گلّه را تماشا می كرد.

 ابر سفيد و تُپل آن طرف تّپه، بّره كوچولويي را ديد. بّره از گلّه جدا شده بود. 
مع مع می كرد. 

گرگ صدای بّره را شنيد. راه افتاد به طرف او.
ابر سفيد و تُپل گفت: »واي...االن گرگ می رود و بّره را می خورد!«

و زود آمد پايين. پايين و پايين تر.
 هنوز گرگ به بّره نرسيده بود كه ابرتُپل، خودش را انداخت روی او.

 گرگ توی ابرگيرافتاد و هيچ جا را نديد.
 بّره كوچولو فرار كرد و به گلّه رسيد.

 وقتی گرگ از ابر بيرون آمد، 
بّره كوچولو نبود.

 ابر خيالش راحت ش��د.
دوباره رفت باال و باالتر. 

رسيد به آسمان  •  

• علیرضا متولی

        یک اسم و چندقّصه

قّصه  ي اوّل
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ابر آمد. از پنجره رفت 
توی كالس. ايستاد كنار تخته سياه و 

گفت: »اجازه؟من آمده ام تا با سواد شوم.«
گچ سفيد گفت:» باشد! بنويس باران!«

ابر گفت: »من كه بلد نيستم بنويسم باران. اّما بلدم ببارم باران.« 
و باريد چك چك چك.

گچ سفيد گفت: »قبول! حاال بنويس برف!«
ابر گفت: »من كه بلد نيستم بنويسم برف. اّما بلدم ببارم برف.« 

و باريدتاپ تاپ تاپ.
گچ سفيد گفت: »آفرين! قبول شدي! 

ابر گفت: »پس اسم من را توي كالس اّول مي نويسي؟«
گچ سفيد گفت: »بله كه مي  نويسم!« 

و روي تخته سياه نوشت: ابرآمد...  •   

•   تصویرگر: شیوا ضیایی

• الله جعفری

قّصه  ي دوّم
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•  الله جعفري
•   تصویرگر: سمانه دهقانی پور من2 هستم. 

من دو دست و دو پا دارم. 
دو شنبه با دو چرخه ام به ُگل فروشی می روم.

دو تا دسته ُگل خيلی قشنگ می خرم. 
ُگل ها را به همسايه مان كه دو قلو زاييده، می دهم.

من دوست دارم با تو دوست شوم.
تو دوست داری با من دوست شوی؟
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مورچه اّولش مورچه نبود، غولچه بود! وقتی به دنيا آمد 
خيلی بزرگ بود. آن قدر بزرگ كه توی دنيا جا نمی شد.

بيچاره مادرش! وقتی می خواست پوشکش كند، بايد پوشکی به او 
می بست كه اندازه ي  همه ي پوشك های بّچه های روی زمين باشد.
خالصه فرق مورچه با بقّيه، اين بودكه همه اّول كوچك بودند بعد 

بزرگ می شدند، او اّول بزرگ بود، بعد كوچك شد. كوچك و 
كوچك و كوچك، تا امروز كه ديگر شده است مورچه.
معلوم نيست وقتی آن قدر كوچك شود كه ديگر 

هيچی از او باقی نماند، بايد اسمش را چی 
بگذاريم؟ شايد هيّچه! 

چه مي دانم!

د؟
     چی شدكه مورچه، مورچه ش

•  سوسن طاقدیس
•   تصویرگر: عاطفه ملکی جو
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کودکرشد

سالم ! من اين جا هستم، توی شکم مامانم !
من11هفته دارم . اّما هنوز خيلی كوچك هستم،  شايد 

به اندازه ي يك انجير .
ولی خيلی خوش حالم . چون ديگر شکل بّچه قورباغه 

نيستم . كم كم دارم شکل يك نی ني می شوم .  
حاال 8 گرم وزن دارم . می توانم توی شکم مامانم پيچ 

و تاب بخورم . يا حّتی لگدهای آرامی بزنم . اّما مامانم هنوز 
نمی تواند حركت هاي من را بفهمد، چون خيلی كوچکم . 

راستی، چند روز است كه گاهي سکسکه می كنم . 
باور كردنی نيست !

 من با اين كه خيلي كوچکم، مي توانم سکسکه كنم .
اگر مامان بفهمد نی نی انجيري اش سکسکه هم می كند، از 

خوش حالی جيغ می كشد . شايد هم َغش كند، يا به همه خبر 
بدهد . 

من اين جا را خيلی دوست دارم . 
مامان را هم خيلی دوست دارم .
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•  فروزنده خداجو
•  تصویرگر: ندا عظیمی

 نمی دانم كه فردا چه اتّفاقی می افتد، 
من چه شکلی می شوم 

يا چه قدر بزرگ می شوم ! 
اّما  خيلی خوش  حالم .
 چون من زنده  هستم .
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دختركي بّره اي داشت             چه بّره اي، خوش به حالش
هر جا كه دخترك مي رفت         بّره مي رفت به دنبالش

صبح يه روِزآفتابي                    مي خواست بره به مدرسه
بّره به دنبالش دويد                  تاالق تولوق، يك و دو و سه

بّچه هاي همکالسش          بّره را تو كالس ديدند
مشغوِل هاي و هو شدند           به بّره خيلي خنديدند

دختره گفت غّصه نخور           با هم به خانه مي رويم
»مدرسه بازي« مي كنيم              تا هردو با سواد شويم
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•  طاهره خردور

تصویرگر: شیرین شیخی    •

بّچه جان

بّچه جان  روی پلّه نشسته بود. بيسکويت می خورد. 
ُخرده بيسکويت ها دور و بَرش ريخته بود. مورچه ها پشت سر هم از پلّه باال می آمدند. 

ُخرده بيسکويت ها را بر می داشتند و با خودشان می بُردند.
 دو تا  مورچه   از دست بّچه جان باال  رفتند. بّچه جان خنديد و گفت: »بياييد، شما هم 

بيسکويت برداريد و برويد!«
 مورچه ها ي روي پلّه، به صف شدند. يکی يکی با خوراكی هايشان از پلّه پايين رفتند.

 اّما آن دو تا مورچه، جا ماندند.
 بّچه جان داد زد: »مامان، مامان! بيا ببين!  اين مورچه ها جا مانده اند. راهشان را ُگم كرده اند.« 

مامان آمد و  با خنده گفت: »بّچه جان، مورچه ها ُگم نمی شوند! آن ها با 
بو كردن، راه خود را پيدا می كنند و می روند.«

 بّچه جان نفس راحتي كشيد. دو تا مورچه را از روي دستش برداشت. 

به زمين گذاشت و گفت: »حاال بو بکشيد و برويد!«  • 
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•  تصویرگر: حدیثه قربان

خط خطي                                                                                           
مداِد من خسته شد

مشقامو خط خطي كرد
خط خطي رو كي پاك كرد؟

پاك ُكِن خوشگِل زرد
• مریم کشایي

پيشي                                                                                                                                            
باز پيِش بّچه هاش مي رهمن مي دونم يواشکي پيشي داره يواش مي رهتوي حياط مدرسه

يه لقمه مي برم براشمن جاي اونو بلدمقايم مي شه با بّچه ها زنگ هاي تفريح كه مي شه
• افسانه شعبان نژاد
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ُلقمه                                                                                 
مامان برام گذاشته
يه لقمه ي كوچولو

چه خوبه زنگ ِتفريح
نون و پنير و گردو

گذاشتمش تو كيفم
يواشکي يه گوشه

دلواپسم يه ذّره
چون تراشم يه موشه

• مریم اسالمي

آرزو                                                                  
كاشکي مامان كوچيك بود

قِّد عدس، ريِزريز
مي بردمش مدرسه

مي ذاشتمش توجا ميز

وقتي دلم تنگ مي شد
يواش نگاش مي كردم

اگر كسي مي فهميد
 زود جابه جاش مي كردم

• شکوه قاسم نیا
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گذشت و گذشت... 
آدم با چوب، روی ِگل نّقاشی كرد. 

ِگل خيس بود. نرم بود.
 نوِك چوب، ِگل را سوراخ می كرد. 

آدم خوشش می آمد. تند تند مي نوشت 
و نّقاشي مي كرد. بعد هم ِگل را  زير 

آفتاب مي گذاشت تا سفت شود. اّما اگر 
باران مي باريد، نّقاشی ها و نوشته هاي 

آدم خراب می شد. 

    روزی روزگاری

روزي روزگاري  ...
آدم با زغال نّقاشی می كشيد. ِخرت 

ِخرت، روی ديوار، روی سنگ... 
شکل گوسفند می كشيد. ماه و ستاره 

می كشيد.
 اّما زغال ، دست آدم را سياه می كرد. 

اگر دستش را به صورتش می ماليد، 
ترسناك می شد.

ِِخرت خرت ، پرت پرت
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باز هم گذشت...
آدم  با پِر پرنده ها نوشت. او نوك 
تيِز پَر را به جوهر سياه می زد و با 
آن پِرت پِرت ، مشق می نوشت. 

اّما جوهر، زود خشك مي شد.
 آدم مجبور بود هي نوِك پر را توی 

جوهر بزند. اين كار ، خسته اش 
مي كرد.

•  علی اکبر زین العابدین
•  تصویر گر : نیلوفر میرمحمدی

تا رسید به امروز...
 االن آدم با مداد سياه، مشق می نويسد.

با مداد رنگی هم نّقاشی می كشد. 
مداد، دست آدم را رنگ نمی كند. 

زود هم تمام نمی شود. فقط نوك آن 
گرد می شود. 

آدم بايد مدادش را با مدادتراش تيز 
كند و دوباره بنويسد. همين!

ِِخرت خرت ، پرت پرت
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براي دخترها
 5 تا سنگ 

ريزه پيدا كن تا 

»يه قل دو قل« 
بازي كنند.

بازي بازي، َنبازي

نقش روي 
كاشی ها را 
كامل كن.

تنور خاموش 
شده، مي تواني  
برايش شعله ي 

آتش بکشي؟

به نانوایی خوش آمدي. 
                تماشا کن و بازي کن!

• طرح و اجرا: الله ضیایی
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اين پسر اجازه دارد 
چيز هايي را بخرد كه 
اسمشان با »ب« شروع 
مي شود.كمکش كن تا 

خريد كند.

اين پسر هاي دو 
قلو، فقط سه اختالف 
دارند. اختالف ها را 

پيداكن.
ُخرده  نان ها روي 

زمين ريخته.
مورچه ها را به خرده 

نان  ها برسان.

اين صف نانوايي است. آدم هاي توی صف، وسايل كارشان 
را توي نانوايی گذاشته اند. وسايلشان را پيدا كن و بگو كه 

هر كدام چه كاره اند .

رنگ های آقا 
نّقاش تمام 
شده، مداد 

رنگی بردار و كار 
او را ادامه بده.
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• سوسن طاقدیس

باران آمد؟ نَه، نيامد! 
چرا نيامد؟ چون هيچ كس منتظرش نبود. هيچ كس دلش برای باران تنگ نشده 

بود. نه كوه،  نه رود،  نه دريای آبی!
باران گفت: »حاال كه اين جور است، من هم نمی آيم!« و نيامد.

 باز هم هيچ كس دلش برای باران تنگ نشد. نَه جوی، نَه حوض كوچك، نَه 
باغچه ي ُگل!

باران كه اين را ديد، گفت: »حاال كه اين جوراست، من هم قهر می كنم و ديگر 
هيچ وقت نمی آيم.« 

يك دفعه، صدای آهسته ای شنيد. يك مورچه بود كه داشت 
می گفت: » وای، چه قدر تشنه ام! چرا باران 

نمی آيد؟«
باران  از خوش حالي جيغ كشيد 

وگفت: »وای... دلش تنگ شده! 
دلش برايم تنگ شده!«

 و باريد و باريد.آن قدر باريد 
كه همه جا خيس خيس شد•

        یک اسم و چندقّصه

•   تصویرگر: میثم موسوی

قّصه ي اوّل
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باران آمد و بدو بدو رفت روی پشت بام. بعدش پريد روی كولر 
و تَرق تَرق َسر و صدا راه انداخت.

كولر گفت: »چه خبرته،  ساز و تُمبَك می زنی؟ مگه عروسيه؟ بگذار بخوابم!« 
باران از روی كولر پريد و رفت توی لوله بخاری. 

لوله بخاری داغ بود. باران تَرق تُروق  و جيز جيز كرد. 
لوله بخاری گفت: »چه خبرته، تَرق تُروق و  جيزجيز راه انداختی؟ مگه 

عروسيه؟« 
باران از لوله بخاری پريد و رفت تو ناودان ،  َشرق ُشروق 

راه انداخت. 
 ناودان گفت: »فکر كنم راستی راستی عروسيه! نقل 

می ريزند از آسمان.«
و شروع كرد به آواز خواندن،  ُشر ُشر ُشر...

كولر گفت:»چه عاليه، جاي همه خاليه! «
 و شروع كرد به ساز زدن، دام دام دام ...

لوله بخاری شاد شاد،  دودش را به 
هوا داد و گفت:

 »بادا بادا، مبارك بادا...« •

• ناصر کشاورز

قّصه ي دوّم
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• افسانه شعبان نژاد
•  تصویرگر: هاجر مرادی

هپلی هپو
              كي چوب برام مي آره؟

 غذاي گرم و خوب مي خوام. 
براي اجاق يه چوب مي خوام.

چندتايي چوب كنار جو، افتاده 
بود نزديك او.

خرسه به آن جا رسيد. 
هپلي هپو او را ديد.

هپلي كه حال نداره، كي چوب 
براش مي آره؟

 اي خرس مهربون و چاق 
چوب را  بذار توي اجاق.

آقاخرسه چوب را برداشت. 
بعد روي كولش گذاشت.

بايد برم به غارم، 
چوب رو آتيش بذارم.

هپلي هپو گرسنه بود.

20

92
ان

 آب
 2

ك
ود

د ك
رش



روباهه به آن جا رسيد.
هپلي هپو او را ديد.

ُدمت قشنگ و پشمالو 
چوب را بيار از لب جو.

روباهه چوبي برداشت. 
بعد روي كولش گذاشت.

اجاق من يه چوب مي خواد،  
بّچه م غذاي خوب مي خواد.

كالغه به آن جا رسيد . 
هپلي هپو او را ديد.

آهاي كالِغ قارقاري! 
توي اجاق، چوب مي ذاري؟

كالغه چوبي برداشت.
 بعد روي كولش گذاشت.

كوچکه، اّما چوبه... 
براي لونه خوبه.

هاپو به آن جا رسيد. 
هپلي هپو او را ديد.

اي كه مي خوني واّق و واق 
چوب را بذار توي اجاق.

هاپ  هاپو چوبي برداشت. 
بعد روي كولش گذاشت.

با اين چوِب خيلي بزرگ 
مي شه برم به جنگ گرگ.

هپلي ديگه چوب نداشت. يك غذاي خوب نداشت.
هر كس اومد، چوبي را بُرد. هپلي هپو جاي غذا، 

غّصه خورد.

21

92
ان

 آب
 2

ك
ود

د ك
رش



آبی ها جور واجورند
وقتي باران مي بارد، آسمان آبي مي شود.

آسمان آبي خيلي قشنگ است.آدم را شاد و آرام مي كند.

لباس ورزشي من، آبي الجوردي است.

خاله  ام  مي گويد قشنگ ترين آبي، آبي فيروزه اي است.
اسم خودش هم فيروزه  است.

فيروزه،  اسم يك جور سنگ هم است.
از همان ها كه خاله فيروزه به انگشترش دارد.
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•  طرح و اجرا: هدا حدادی

بابا بزرگ مي گويد بهترين  آبي، سرمه اي است.
او مي گويد سرمه اي رنگ لباس مدير ها و 

رييس هاست. خيلي شيك  است.

تاره هاي لحاف را آبي آسماني ُكن.
س

به جز دريا، چه چيز هايي آبي هستند؟

بالش و پتوي من آبي نفتي هستند.
روزي كه مامان مي خواست برايم بالش و پتو  ي آبي 
بخرد،آقاي فروشنده گفت كه آبي الجوردي ندارد، 

اّما آبي آسماني و آبي نيلي و آبي نفتي دارد.
من هم آبي نفتي را انتخاب كردم.
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•  محمد حسن حسیني      
•  تصویرگر: سید میثم موسوی

علمی
•  دانشمندان می گويند فيل ها برای 

خوردن نوشابه و آب ميوه، نِی الزم ندارند. 
چون همه ي آن ها خرطوم دارند.

هواشناسي
•  هواشناسي اعالم كرد فردا باد 

خواهد آمد. بّچه گنجشك ها براي 
آموزش پرواز، آماده باشند!

•  دانشمندان مي گويند مهمانی مگس ها 

ساعت 9 شب است. چون مردم در اين 
ساعت، آشغال هايشان را بيرون مي گذارند.
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حوادث
•  يك اتوبوس به دّره اُفتاد و النه ي  يك 

كفشدوزك را خراب كرد.خوشبختانه همه ي 
مسافران سالم ماندند. كفشدوزك هم در خانه 

نبود.

ُگم شده ها
•  يك  بادبادك كوچولو، نخ خود را 

ول كرده و در آسمان ُگم شده .

 هر كس او را ديد، خبر بدهد و خانم 
بادبادك را خوش حال ُكند.

•  در النه  ي مورچه ها زلزله شد.
 علّت زلزله اين بود كه يك فيل از 

كنار النه ي آن ها رد شده بود.
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        وسط دفتِر مشق، يك م كلّه ُگنده، داشت  ول مي گشت.
پاك كن او را ديد. داد زد:» آهاي كلّه گنده! من نمي گذارم اين جا ول بگردي. 

االن مي گيرمت و پاكت مي كنم.« و دنبالش دويد.
م  چه كار كرد؟ از تو دفتر مشق بيرون پريد. فرار كرد و رفت تو دفترنّقاشي.

 از اين ورق  به آن ورق گشت، تا رسيد به ُگل ميخك. 
آن وقت شد يك ملخ و پريد الي ُگل قايم شد. پاك كن گفت: »ديدمت! حاال  

مي بيني كي زرنگ تره!«
 و زود شد يك آفتاب پرست. با زبانِ درازش ملخ را گرفت و گفت: »االن 

پاكت مي كنم!«
م ، موش شد و فرار كرد.

 پاك كن،  مار شد و ُدنبالش كرد.
 م  از اين ورق به آن ورق دويد و دويد، تا به يك الك پشِت پير رسيد. 

زود عصا شد و جلوي پاي الك پشت افتاد. 
الك پشت عصا را ديد. آن را برداشت و عصا زنان رفت ميان دشت.

 پاك كن هم برگشت به دفتر مشق  • 

م     كلّه ُگندهقّصه های  الفبا

•  محمد رضا شمس

•  تصویرگر: معصومه کشایی
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•  مهری ماهوتی
•  تصویرگر: هاجر مرادی

مدرسه ي جوجه خروس ها

جوجه قوقولي  هر روز به مدرسه مي رود.
او توي كالس،  قوقولي قوقو نمي خواند.

بال هايش را به هم نمي زند.
جوجه قوقولي  به  درس گوش مي دهد.

وسط حرف خانم معلّم هم نمي پَرد.

وقتي خانم معلّم چيزي مي پُرسد، جوجه قوقولي 
سر و صدا  نمي كند.

او آرام آرام به سؤال خانم معلّم جواب مي دهد.

جوجه قوقولي   مدرسه  را خيلي دوست دارد. 
مدرسه خانه ي دّوم  اوست.

بوس بوس 
         جوجه خروس
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•   تصویرگر: ثنا حبیبی راد

بود و بود و بود
• افسانه شعبان نژاد

بود و بود و بود، سه تا كرم شب تاب بود. 
اّولي، چراغ يك اتاق شد.

 دّومی، آتش يك اجاق شد.

سّومي گفت: من كه از اين جا مي َرم، اون 
باال باال مي َرم.

مسافر ابر هاي پاره پاره شد.به آسمان 
رسيد و يك ستاره شد.

 بود و بود و بود، سه تا سبد بود.
اّولی گفت: نگام كنيد سيب دارم.

دّومی گفت: منم  پُر از انارم.
سّومی خنديد و گفت: سيب و انار 

ندارم. می رم كه ُگل بيارم،  روی سر 
عروس خانم بذارم.

لي لي لي لي لي، هر سه سبد خنديدند. 
عروس خانم را ديدند.

• شکوه قاسم نیا

هاچین واچین
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اسمش چيه؟   
اسمش چيه؟

ساعته
هميشه با دّقته

فکر نکنی بی كاره
كاِر حسابی داره

صبح كه صدا می كنه
چشمامو وا می كنه

• بابک نیک طلب

• مصطفی رحماندوست

اسمش چيه؟
كال هه

وای چه قشنگه، ماهه
كاله نبود،كاموا بود

يه گولّه نخ، اين جا بود
مامانی اونو بافته

گربه اونو شکافته

• اسداهلل شعبانی

اسمش چيه؟
فندقه

فندق، توی صندوقه
مغز داره و پوست داره

سنجاب، اونو دوست داره
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در مدرسه ي دخترانه، سارا، كنار تی تی می نشست .
در مدرسه ي پسرانه، رضا كنار تاتا می نشست .

يك روز خانم معلّم تی تی گفت: »بّچه ها،  مداد رنگی هايتان را 
روی ميز بگذاريد. می خواهيم نّقاشی كنيم.«

سارا توی كيفش را نگاه كرد و زد زير گريه .
تی تی پرسيد:» چرا گريه می كنی؟«

سارا جواب داد: »مداد رنگی هايم را نياورده ام!«
تی تی گفت: »غّصه نخور! من شش تا مداد 

رنگی دارم. سه تا مال تو، سه تا مال من.«
همان روز زنگ تفريح، رضا خوراكی نياورده 

  تی تی  وتاتا
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•   سپیده خلیلی
•  تصویرگر: علیرضا جاللی فر

بود. تاتا لقمه اش را نصف كرد . نصفش را به رضا داد و گفت: »بُخور، خوش 
مزه است!«

رضا هم خورد و خنديد .
وقتی تی تی و تاتا به خانه رسيدند،مامان پرسيد:  »از مدرسه چه خبر؟«

بّچه ها خبرها را گفتند.
بابا خوش حال شد و گفت :»پس دوست پيدا كرديد!«

 تی تی و تاتا  با تعّجب به هم نگاه كردند .
مامان گفت : »وقتی كسی مي خواهد با يك نفر دوست شود، بايد به او مهرباني

كند. اگر ناراحت است ، خوش حالش كند. ُدُرست همان كاری كه شما كرديد!«
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•   ارغوان غالمی
•   عکاس: اعظم الریجانی

به جا ی گر یه کردن...

1جاي نيش زنبور را فشار نده، 
وگرنه زهرش پخش مي شود!  

2 جاي نيش را  با آب و 
صابون بشور.

3  چندتّکه يخ را توي 
پارچه يا كيسه  بگذار

و روي جاي نيش قرار بده.

4 از بزرگ  تر هايت بخواه 
كه روي  جاي نيش، پماد 

آنتي بيوتيك  بمالند.

مثل عسل شيرين باش
اگر روزي روزگاري، زنبوري رسيد و  نيشت زد، 

چه كار مي كني؟
 گريه مي كني؟ و داد مي زني: »زنبور بد... من با 

تو قهرم!«
چه فايده دارد؟ زنبوره كه نمي فهمد. دردتو 

هم خوب نمي شود!
پس به جاي گريه كردن، هر چه راكه 

مي گويم گوش كن و عمل كن!
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