






سالم

جان  ............................

خوندن کتاب های باحال، 
خیلی حالمون رو خوب می کنه.

امیدوارم حالت همیشه خوب باشه.

امضاء



سالم

ما چند تا پدر و مادریم که بچه هامون دارن 
هر روز بزرگ و بزرگ تر می شن و مثل شما دوستای ُگلمون 
کتابخوندن رو خیلی خیلی دوست دارن. 
کلی گشتیم تا کتاب هایی براشون پیدا کنیم که:

1. قصه ها و ماجراهاش ایرانی و یه جورایی داستان 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. نویسنده و تصویرگر و طراح و همه تولیدکنندگانش،
آدمای باحال و حرفه ای باشند.

4. برای تولید اون اثر، وقِت کافی گذاشته باشند و مطالعه 
و مشورت کرده باشند تا کتابی با متنی قوی 
و شکلی جذاب و خوش دست و خوشِگل تولید بشه.



5. بعد از تولید اولیۀ کتاب، از آدم حسابی 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 متأسفانه خیلی کم بودند، پس 
به عشق شما بچه های گلمون آستین 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 شما مهربون ها رو به ما امانت داده، می دونه که ما به 
عشق شماها در این راه پا گذاشتیم و بی صبرانه منتظریم تا کارهای ما رو 

 www.mehres tan.ir بخونید. قضاوت کنید و نظراتتون رو از طریق
برامون بفرستید و مطمئن باشید که با بیشترین تالش سعی می کنیم 

 مهرستان                                                                           خودمون رو اصالح  کنیم.
اینجا خانه شماست.
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67  فصل ششم: من بی تقصیرم!
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21  فصل دوم: یک جاِی باحاِل اخالق خوب کن!

57  فصل پنجم: وقتی داپو عصبانی می شود 
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فهرست



91  فصل هشتم: قیافه های دیدنی!

43  فصل چهارم: یک کادوی غولدار!

139  فصل دوازدهم: ایرانی یا خارجی؟  

31  فصل سوم: داپوجان طاقت بیاور!  

81  فصل هفتم: خیاِل راحت هم چیز خوبی است!  

127  فصل یازدهم: شیشه های شکسته





دوستان یواشکی!

چه کسـی می تواند چشـمش را روی این لواشـک ها ببندد و از کنارشان 

بی خیال رد شـود؟

من؟

داپو؟

نانا؟

داداش نوید؟

مینوکوچولو؟

بابا؟

مامان؟

هیچ کـس! هیچ کـس نمی توانـد ایـن کار را بکنـد؛ چـون مادربـزرِگ 

مـن در درسـت کردن لواشـک، در دنیـا نفر اول اسـت. هروقت لواشـک 

برایمـان مـی آورد، در خانـۀ مـا جنـگ جهانـی لواشـک بـه راه می افتد؛ 

چـون داداش نویـد همیشـه دلـش می خواهـد بیشـتر از من لواشـک 

داشـته باشـد و من هم می گویم؛ چون مینوکوچولو نمی تواند لواشـک 

11 دوستان یواشکی! 



   نیکو و داپو12


