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دلم می خواد 

یه روزی تصویرهای 

کتابی رو بکشم که 

قصۀ زندگی شماست 

و مطمئنم چه کتاب 

باحالی می شه.

و براتون کتاب نوشتن، خوشمزه ترین دوستای ُگل و نازنین بودن معلم شما 
کارِ دنیاست. دنیا با شما کتاب خونای 
حرفه ای خیلی خوشگل تر می شه.

از اینکه 

ساعت ها نشستم و این 

کتاب رو این طوری برای شما 

کتاب خونای دوست داشتنی 

صفحه آرایی کردم، می شه 

فهمید که چقدر دوستتون 

دارم.
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ــالم ـَ سـ
مــا چند تا پدر و مادریم که بچه هامون دارند هر روز بزرگ و بزرگ تر می شــند 

و مثل شــما دوستای ُگلمون کتابخوندن رو خیلی خیلی دوست دارند. 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 باشند.

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

باشــند 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 کنند 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 بودند، پس به عشــق شما بچه های گلمون دست و 

آســتین رو 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 دوباره م

یه خانم معلم مهربان که...

یه همکالسِی
 آلمانی که...

وفادار که....یه دوسِت 

یه تازه وارد که...



یه کالس اولی که...

یه همکالسِی

 مغولی که...

یه داداش سر به هوا که...
یه همکالسِی
 شکمو که...

یه همکالسِی
  مصری که...
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�ن  13 ݠوݠݠس مهر�ب کاک�ق

او�ت   29 �ن ص�ب م�ق

نرݠگ   49 مور�ی�ت �ب ماأ



فهـرسـت

ݠݠی    63 �ن ا�نݠی ر�ی ی طو�ن در�ی

ا   ۷۵ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ �ن ݠهأ �ت �ن �ب �ن

امالی ک�ب و کݠوله   8۷
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داس�قا�ن اول

�ن ݠوݠݠس مهر�ب کاک�ق

مامــان نگاهی به من کرد و گفت: »پوریا یه خبر داغ و جنجالی برات 

دارم!«

من که هوش و حواسم توی وسایل مدرسه ام بود که برای فردا مرتب 

و آماده باشد، گفتم: »چه خبره مامان؟ نکنه فردا که اولین روز مدرسه س 

تعطیله؟« 

مامان گفت: »نه پســرم، دیگه از فکر تعطیلــی بیا بیرون و هوش و 

حواستو کامل بده به درس و کتاب و مدرسه ت.«

گفتم: »مامان، خبر جنجالی ت همین بود؟!« 

مامان گفت: »نه پســرم، خبــر داغ من خیلی داغــه! اگه بگم زبونم 

می سوزه. بهتره نگم.«

سارا نگاهی به من کرد و گفت: »خدا بهت رحم کنه. اگه می دونستی 
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خبر داغ مامان چیه، کالً از مدرسه رفتن انصراف می دادی.«

گفتم: »ســاراخانم، نمی شــه تو این خبر رو بگی؟ زبون مامان حیفه 

بسوزه، زبون تو بسوزه، حداقل چند روز غرغر نکنی.«

ســارا با اخم نگاهم کرد و گفت: »این یــه رازه بین من و مامان و بابا 

و متین و بــاران: راز خانوادگی! فقط تو نباید بدونی. ما قول دادیم به 

تــو هیچی نگیم. قول دادیم. حتی باران هــم بهت نمی گه. می تونی 

امتحانش کنی.«

مامان غش کرده بود از خنده و سارا قیافۀ عجیب غریبی به خودش 

گرفته بود، انگار جواب همــۀ رازهای بزرگ دنیا را توی جیبش 

داشت. من هم درحالی که از شدت کنجکاوی داشتم دچار 

نفس تنگی می شدم، سعی می کردم خودم را بی خیال و 

بی اعتنا نشان بدهم. البته خیلی سخت بود، چون کم کم 

داشتم از عصبانیت منفجر می شدم.

در همین حال، ناگهان صدای دادوفریاد متین و باران از توی 

اتاق بلند شــد. مامان گفت: »پوریا، بدو مامان ببین چی 

شده. باز اینا دعواشون شده.«

من هم که فرصت را برای پی بردن به راز، مناســب دیدم، با 

نقشۀ قبلی به اتاق آن ها رفتم.
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متین و باران ســر مداد عروسکی دعوایشان شــده بود. باران مداد 

عروســکی متین را برداشته بود و می خواست یکی از عروسک هایش را 

به جای آن مداد به متین بدهد. انصافًا معاملۀ خوبی نبود. آن مداد سِر 

1۵




