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نوشته هاى شما

آقا جان داشت از كنار مغازه اى مى گذشت كه چشمش 
نمونه  براى  فروشنده  آقاى  كه  افتاد  كوچكى  جانماز  به 

به ديوار زده بود. روى جانماز تصوير گنبد امام هشتم بود و 
باالى گنبد نوشته شده بود:« يا على بن موسى الرضا(ع).» با ديدن 

جانماز، يك دفعه دل آقا جان پر زد به سوى مشهد و با خودش گفت: 
«يعنى مى شود يك روز من هم بروم مشهد زيارت؟» اما زود ياد گرفتارى ها 

و بى پولى اش افتاد و فكر زيارت را از سرش بيرون كرد. او جانماز را خريد و با 
خودش به خانه برد. 

ظهر كه شد آقا جان به مسجد رفت تا نماز بخواند. بعد نماز يك دفعه يكى روى شانه اش 
زد. آقا جان برگشت و ديد آقا رسول همسايه اش است و شروع كرد به سالم و عليك با او. 
آقا رسول خوش حال گفت: «سالم. مشهد مى آى؟ همين امروز با قطار. من دو تا بليت قطار 
دارم.» آقا جان با تعجب گفت:« مگر مى شود؟» آقا رسول لبخند زنان گفت: «بله كه مى شود. 
پس حاضر شو تا برويم.» آقا جان با عجله به خانه رفت و اول به محل كارش زنگ زد. خيلى 

جالب بود رئيسش خيلى راحت قبول كرد به 
آقاجان  و  بدهد  مرخصى  او 

حال  خوش  و  شاد 
آماده ى رفتن شد. 

زينب ماه پنجه

تصويرگر: اكرم السادات ميرتوانا

مشهد بروم  هم  من  كاش 

آقا جان و آقا رسول سوار قطار شدند و راه افتادند و 
چند روزى در مشهد بودند. آقا جان هر روز توى صحن مى نشست 
و با امام رضا(ع) حرف مى زد جورى كه انگار رو به روى او نشسته و دارد با او درد دل 
مى كند. بعد از چند روز آقا جان و آقا رسول برگشتند. يكى از همسايه ها كه سر راه 
آن ها را ديد به شوخى گفت: «قبول باشد سوغاتى ما چى شد؟» آقا جان لبخندى زد و 
دستش را توى جيبش برد و جانماز سفيدى را در آورد و به همسايه اش داد و گفت: 
«بفرما اين هم سوغاتى.» روى جانماز عكس گنبد و بارگاه امام هشتم بود و باالى گنبد 

نوشته بود: يا على بن موسى الرضا(ع).
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گزارش و كتاب

كوچك زائران  آرزوهاى  و  حرف ها 
على اكبر از پاكدشت:

 با دعاى امام رضا(ع) خدا به من خواهر داده. آمديم به 
مشهد تا حرم امام رضا(ع) را ببيند. 

برايش يك  تا  ببينم  را  امام رضا(ع)  كاش مى توانستم 
لباس قرمز بخرم.

عاطفه: 
من تا حاال دو بار به مشهد آمده ام. من از امام رضا(ع) 
را دوست  امام رضا(ع)  يك عروسك مى خواهم. حرم 

دارم چون خيلى بزرگ است و براى همه جا هست.

ساناز: 
اما  بشوم  بسترى  بود  قرار  و  داشتم  كليه  ناراحتى  من 
االن حالم خوب شده است. امام رضا به من كمك كرده 
هر  مى خواهد  دلم  ممنونم.  رضا(ع)  امام  از  من  است. 

سال تولد امام رضا مشهد باشم.

زهرا شش ساله: 
من حرم را خيلى دوست دارم چون زمينش ُسر است. 
مى توانم اينجا بازى كنم. حرم خيلى خوبه آدم همه اش 

به ديوارها نمى خورد چون بزرگ است.

زهرا ده ساله:
تبريك  را  تولدش  ببينم،  را  رضا(ع)  امام  مى شد  اگر 
با يك  برايش يك جشن بزرگ مى گرفتم  مى گفتم و 
عالمه بادكنك. دوستانم را دعوت مى كردم و شيرينى 

و شربت به آن ها مى دادم.

عليرضا: 
من  بزرگ  مامان  آمدم.  زيارت  براى  تهران  از  من 
امام رضا(ع) مى گويم مادر بزرگم را  به  مريض است. 

شفا بده تا باز هم من را به مشهد بياورد.

كيانا هفت ساله: 
من دلم مى خواهد امام رضا(ع) را ببينم. دلم مى خواهد 
دلم  است.  بزرگ  خيلى  شما  خانه  بگويم  رضا  امام  به 

مى خواهد امام رضا براى من كتاب بخواند.

فاطمه: 
من سومين بار است كه به مشهد مى آيم. دلم مى خواهد 
مى شد امام رضا(ع) را ببينم و براى امام يك دسته گل 
بابا و  بزرگ هديه ببرم. از امام رضا مى خواهم مامان، 

خواهر كوچولوم هميشه كنارم باشند. 

برويم سر  به زنگ كتاب خوش آمديد. 
شماره  اولين  براى  كتاب  اولين  خواندن 
كفشدوزك. آن هم يك كتاب درباره امام 

مهربانى ها، امام رضا(ع).
بود.  شيرينى  اتفاق  انتظار  در  «مدينه 
مى تابيد  هميشه  از  مهربان تر  خورشيد 
مى وزيد.  هميشه  از  لطيف تر  نسيم  و 
كشيده،  فلك  به  سر  و  سبز  نخل هاى 
گوش در گوش هم برده بودند، گويى با 
هم شعرى را نجوا مى كردند؛ شعرى كه 
بوى بهار و باران داشت، «اين ها بخشى از 
اولين سطرهاى كتاب «ستاره من» است كه 
ناصر نادرى آن را نوشته است و كتاب هاى 
پروانه وابسته به انتشارات به نشر آستان 

قدس رضوى آن را منتشر كرده است.

كتاب همين سال قبل منتشر شده است 
زندگى  از  قصه  چهل  نادرى  آن  در  و 
كتابش  خوانندگان  براى  را  رضا(ع)  امام 
اين  در  نويسنده  است.  كرده  بازنويسى 
كتاب زندگى امام رضا را ازتولد تا شهادت 
در قالب قصه هاى مختلفى كه درباره امام 
شنيده ايم بازگو مى كند تا خواننده كتاب 
بتواند بيش از گذشته با زندگى امام رضا 

آشنا بشود.
اين هم بخشى از داستان سيب نيم خورده 

از همين كتاب.
نسيم شاخه هاى سبز درختان را مى لرزاند. 
سبزه ها در همه جا روييده بودند. كالغى 
روى بلندترين شاخه درختى نشسته بود و 
قار قار مى كرد. امام رضا(ع) به همراه چند 

نفر از يارانش به باغ آمده بودند.
امام به طرف نهر آب رفت و مشتى آب 
به صورتش زد. نسيم صورتش را نوازش 

كرد. 
را  اى  خورده  نيم  سيب  وقت،  همان  در 
ديد كه در نهر آب غلت مى خوَرد و جلو 

مى آيد.
اخم هاى امام در هم رفت و رگ بين دو 
نيم  سيب  گراييد.  سرخى  به  ابرويش 

خورده را از آب گرفت و به 
آن نگاه كرد. 

كه  ياران  از  يكى 
چهره امام را گرفته 

ديد، پرسيد: «آقا چه 
شده؟ چرا ناراحت هستيد؟»....

نگاهى به كتاب «ستاره من» نوشته «ناصر نادرى»

نويسنده: عباسعلى سپاهى يونسى٤٠ قصه  درباره ى امام

گزارش و عكس: بنت الهدى صفرى
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داستان بخوانيم

مسابقه  تا  حرم
بچه هاى محل، هر روز مسابقه داشتند. از سر كوچه ركاب مى زدند تا خود حرم. 
هر كسى هم اول مى رسيد برنده بود و بقيه يك بستنى چوبى برايش مى خريدند. 

على هميشه اول بود. 
بيشتر روزها او بود كه بستنى چوبى را مى خورد. فقط روزهايى بستنى چوبى به 
بقيه مى رسيد كه على كار داشت و نمى آمد. اصالً دوچرخه اش انگار يك جورى 
جادويى بود. وقتى سوارش مى شد و ركاب مى زد مثل برق و باد جلو مى رفت و 

هيچ كدام از بچه ها به گردش هم نمى رسيدند. 
بود.  سرحال  هم  حسابى  بدهد.  مسابقه  تا  بود  آمده  على  هم  عصر  روز  آن 
دوچرخه اش را شسته بود، حسابى برق انداخته بود. قبل از حركت رضا داد زد: 

«على جان اگر مى شود يواش تر برو ما هم آرزو داريم برنده شويم.» 
على لبخند زنان همان جور كه آماده ى حركت مى شد گفت: «مسابقه همين است 
ديگر، هر كسى تند تر برود برنده است.» همين موقع يكى از بچه ها با عجله داد 
زد: «يك دو سه حركت» و دوچرخه ها مثل فنر جلو پريدند و حركت كردند. 

پشت سر هم. از همه جلو تر هم على بود.
بچه ها تند و تند ركاب مى زدند تا زودتر برسند. على با خودش گفت: «كاش باز 
هم من برنده شوم. كاش من اولين نفرى باشم كه چشمم به گنبد حرم مى افتد.» 

بعد هم تندتر از هميشه شروع كرد به ركاب زدن اما هنوز خيلى جلو نرفته 
بود كه چشمش به بابا پيره همسايه شان افتاد كه آهسته و قدم زنان از 

كنار خيابان مى رفت. 
كجا  بابا  «سالم  پرسيد:  و  زد  ترمز  پيره  بابا  پاى  جلوى  على 

بود  ديده  آب  بيابان  وسط  انگار  كه  پيره  بابا  مى روى؟» 
گفت:  زنان  لبخند  و  كرد  نگاه  على  به  خوش حالى  با 

خيلى  پايم  كه.  ندارم  رفتن  پاى  اما  حرم  «مى روم 
درد مى كند.» بعد هم نگاهى به دوچرخه ى على 

دارى  دوچرخه  كه  «تو  داد:  ادامه  و  انداخت 
كن  سوار  ات  دوچرخه  ترك  روى  را  من 

به  و  كرد  فكرى  على  حرم.»  برسان  و 
كنارش  از  ويژ  ويژ  كه  بچه ها  بقيه ى 

رد مى شدند نگاه كرد و گفت: «خب 
خب، باشد بيا بابا جان.» بعد هم او 

را روى ترك دوچرخه اش سوار 
راه  و  زد  ركاب  آهسته  و  كرد 
پيره  بابا  وجود  با  خب  افتاد. 

نمى توانست تند برود. 
و  على آهسته ركاب مى زد 
هم  پيره  بابا  مى رفت  جلو 
ترك  روى  ورى  يك  كه 
نشسته  او  دوچرخه ى 
بود حرف مى زد و حرف 
از همه جا و همه  مى زد. 
كشيد  طول  خيلى  چيز. 
گنبد  توانست  على  كه 
و  ببيند  را  حرم  طاليى 
به  كه  كشيد  طول  خيلى 
حرم رسيد. بقيه ى بچه ها 
رسيده  او  از  قبل  همه 
بودند و منتظرش بودند. 

رضا تا على را ديد داد زد: 
«كجا ماندى على من برنده 

شدم. بستنى چوبى مال من 
را  پيره  بابا  تا  حسين  شد.» 

با  ديد  دوچرخه  ترك  روى 

خنده گفت: «وسط مسابقه مسافركشى مى كنى!»
على لبخند زنان گفت: «بابا مى خواست بيايد زيارت حرم.گفتم كه چه بهتر با هم 
بياييم.» بابا پيره با مهربانى نگاهى به على انداخت و گفت: «خير ببينى به خاطر 
من از بقيه عقب ماندى.» بعد هم دست برد توى جيبش و يك اسكناس بيرون 
آورد و به على داد و گفت: «بيا اين را بگير و براى خودت و بقيه ى بچه ها بستنى 

چوبى بخر. همه مهمان من هستيد.» 
على لبخند زنان تشكر كرد و اسكناس را گرفت و بابا پيره را جلوى حرم پياده 
كرد بعد هم مثل برق سوار دوچرخه اش شد و رفت و براى همه بستنى خريد 

و برگشت. 
و  خوردند  بستنى  و  نشستند  شان  دوچرخه هاى  كنار  حرم  روى  به  رو  بچه ها 

لبخند زنان به گنبد طاليى حرم نگاه كردند. 
عجب روز خوبى شد! چه مسابقه اى! هم بابا پيره به زيارتش رسيد و هم بچه ها 

بستنى چوبى خوردند.

نويسنده: ليال خيامى

تصويرگر: الهه صادقيان
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اكر دستى بسازيم

نويسنده: ليال خيامى

تصويرگر: الهه صادقيان
طراح كاردستى: سميرا زرقانى

اين روزها به خاطر سالروز تولد حضرت امام رضا(ع) و سالروز ميالد حضرت 
برگزار  جشن  كشورمان  نقاط  همه  در  دختر،  روز  و  معصومه(س)  فاطمه 
مى شود يكى از اين جشن ها هم در فرهنگسراى حجاب مشهد برگزار شد. 

نام جشن هم بود جشن دختران ارغوانى. ما از چند دختر كه در اين 
جشن شركت كردند درباره آرزوهايشان پرسيديم. 

 
ياس عليزاده:

و  پزشك شوم  بزرگ شدم  وقتى  دارم  آرزو  من 
بتوانم راحت بيماران را درمان كنم.

مبينا غالمى:
حضرت  حرم  زيارت  قم  بروم  دارم  آرزو 

معصومه(س).

ريحانه براتى:
مادرم  و  پدر  زندگى  آخر  تا  دارم  آرزو  من 

كنارم باشند تا هميشه خوش بخت باشم.

زهرا جهانگير:
آرزو دارم همه ى مردم هميشه در زندگى شان موفق 

باشند. من هم همين طور. آرزو دارم در همه ى مراحل 
زندگى ام خدا كمكم كند تا در انجام همه ى كارهايم قوى باشم.

ناديا موتاب:
آرزو دارم معلم نقاشى شوم و به بچه هاى كالسم نقاشى ياد بدهم. آرزوى 

ديگرم اين است كه يك درخت انگور توى خانه داشته باشيم.

آسنا خدادادى:
آرزو دارم خواهرم توى كنكور موفق شود و من هم بتوانم وقتى مثل او 
داشته  دارم  و شغلى كه دوست  قبول شوم  بزرگ شدم كنكور 

باشم.

يلدا شريعتمداران:
آرزو دارم امام زمان(عج) ظهور كند و او را ببينم. 
اين است كه يك لپ تاپ داشته  آرزوى ديگرم 

باشم.

مينا قابلى:
خوب  زود  خيلى  مريض ها  همه ى  دارم  آرزو 

شوند مخصوصاً مادربزرگ و خاله خودم.

ريحانه آشفته:
آرزودارم همه ى بچه هايى كه بيمارى سرطان دارند 
خانه هاى شان  به  و  شوند  خوب  بيمارستانند  توى  و 

برگردند.

مژده عرفانيان:
من دوست دارم دوچرخه داشته باشم چون دوچرخه سوارى را دوست دارم. 

البته از اسكوتر برقى هم خوشم مى آيد.

آرزوهاى دخترانه

كبوتر   چاهى
براى درست كردن اين كبوتر چاهِى انگشتى، به 
قيچى كاغذ برى، چند تكه كاغذ رنگى (به جاى 
رنگى  مداد  يا  گواش  از  رنگى،  كاغذ  تكه هاى 
هم مى توانيد استفاده كنيد)، چسب مايع و يك 

خودكار نياز داريم.

1  براى كشيدن طرح كلى بدن كبوتر، مى توانيد 
از بزرگترها كمك بگيريد. اگر نقاشى خودتان 
خوب است كه، چه چيزى بهتر از اين. حتما به 

اندازه هايى كه داده شده است، دقت كنيد.

2  با تكه كاغذ كوچكى، اندازه ى 1.5×6 سانتى 
متر، يك حلقه ى كاغذى بسازيد و مانند تصوير، 
بچسبانيد.   جايش  سر  مايع،  چسب  كمك  به 
لبه هاى دو طرف سر و نوك پرنده را، تا قسمتى 

كه در تصوير مى بينيد، به هم مى چسبانيم. 

3  دو طرف قسمت ميانِى بدِن پرنده را هم، مانند 
تصوير به هم بچسبانيد. تا شبيه يك حلقه بشود. 

بدن  ميانى  قسمت  روى  را  بال ها  نهايت  در   4
پرنده بچسبانيد. 

كه  مى دانم  است.  آماده  زيبا،  چاهِى  كبوتر   5
كه  را  كبوترى  تا  نيست،  دلتان  توى  دل 
به  اشاره تان  انگشت  كمك  به   ، ساخته ايد 

پرواز در بياوريد.

١

٣ ٥

٤

٢

گزارش: زهرا اسدى
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داستان بخوانيم

آن ها  بودند.  كرده  شروع  را  خود  سفر  ابرها 
تا حاال  به سمت دريا بروند چون  مى خواستند 
دريا را نديده بودند. پدر بزرگ ابرها، به آن ها 
گفته بود كه دريا خيلى قشنگى است. دريا آب 
است اما رنگ دارد. ماهى دارد. ماهى هايى به 

رنگ قرمز و آبى و سفيد و زرد. 
را  دريا  و  بروند  داشتند  دوست  خيلى  آن ها 
بودند  گرفته  تصميم  هم  همين  براى  ببينند. 
به سفر بروند. روز اول سفر، توى راه به يك 
جنگل رسيدند. يكى از آن ها گفت: «اين جنگل 
اما  بمانيم.».  جا  همين  مى توانيم  زيباست  چه 
ابرها گفتند: «نه ما مى خواهيم به راهمان  بقيه 
ادامه دهيم و دريا را پيدا كنيم. تو اگر از اينجا 
كه  ابرى  بمان.»  جا  همين  است  آمده  خوشت 
جنگل را دوست داشت همان جا ماند و بقيه به 
راه شان ادامه دادند. آن ها رفتند و رفتند تا به 

يك دره رسيدند. 
زيباست.  خيلى  دره  «اين  گفت:  ابرها  از  يكى 
دريا  نمى كنم  فكر  من  بمانيم  جا  همين  بياييد 
زيباتر از اين جا باشد.» بقيه ابرها گفتند: «اينجا 
است  زيباتر  جا  اين  از  دريا  حتماً  اما  زيباست 
چه  دريا  مورد  در  پدربزرگ  رفته  يادت  مگر 
داشت  دوست  را  دره  كه  ابرى  است؟»  گفته 
به  ابرها  بقيه  اما  بماند  جا  آن  گرفت  تصميم 
راه شان ادامه دادند. آن ها رفتند و رفتند تا به 

يك كوه رسيدند. 
يكى از ابرها تا چشمش به كوه افتاد گفت: «چه 
كوه بزرگ و زيبايى من فكر نمى كنم دريا از 

اين كوه زيباتر باشد. من همين جا مى مانم شما 
بقيه  و  ماند  جا  او آن  ادامه دهيد.»  تان  راه  به 
ابرها به راه شان ادامه دادند آن ها مى خواستند 

هر چه زودتر دريا را ببينند. 
توى يك صحرا مردم جمع شده بودند. آن ها 
براى چى؟  دعا  كنند.  دعا  تا  بودند  جمع شده 
براى طلب باران. طلب باران يعنى چى؟ يعنى 
هر وقت كه جايى باران به مدت طوالنى نبارد 
و مردم و حيوانات و گياهان تشنه مى شوند و 
از خداوند  و  آب كم است مردم دعا مى كنند 
با  هم  رضا(ع)  امام  ببارد.  باران  تا  مى خواهند 

مردم بود تا با هم دعاى باران بخوانند.
آن ها دعا كردند: «خدايا ما تشنه ايم. حيوانات 
باران مى خواهيم.  اند.  اند. گياهان تشنه  تشنه 
دل صحرا را خنك كن.» دستان امام رضا (ع) 
باال بود. او دعا مى كرد و با مردم آمين مى گفت. 
ابرها هنوز توى راه بود. آن ها رفتند و رفتند تا 

به صحرا رسيدند. 
ابرها  كردند.  نگاه  آسمان  به  همه  مردم 
صحرا  وسط  آدم،  همه  اين  چرا  نمى دانستند 
جمع شده اند. نزديك  تر رفتند. مردم ساكت 
شدند و به ابرها نگاه كردند. ابرها هم به مردم 
نگاه كردند. يك دفعه مردها و زن ها و بچه ها 
باال و پايين پريدند و گفتند: «ابر.. ابر ...باالخره 
ابرها آمدند.» امام رضا (ع) به ابرها نگاه كرد و 

باز دعا كرد و مردم آمين گفتند. 
فهميدند  و  ديدند  را  مردم  خوش حالى  ابرها، 
خواستند  هستند.آن ها  باران  منتظر  مردم  كه 

همين  براى  كنند  خوش حال  را  تشنه  مردم  كه 
هم شروع به باريدن كردند. مردم شادى كردند 
و خنديدند. صحرا خيس شد. بوى باران پيچيد و 
را  خداوند  (ع)  رضا  امام  شدند.  مردم خوش حال 
توى  ابرها چند روزى  باران شكر كرد.  به خاطر 
صحرا ماندند و بعد به سوى دريا حركت كردند. 
آن ها با خود فكر كردند: «چه خوب كه توانستيم 
رسيديم  دريا  به  وقتى  كنيم  خوش حال  را  مردم 

براى همه ماهيان اين قصه را تعريف مى كنيم.»

ابرهايى كه  مى خواستند ...
يك قصه از زندگى امام رضا(ع)

نويسنده: مرجان اسماعيلى

تصويرگر:زهرا احسانفر
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زنگ سرگرمى

1  از بين كبوترهاى حرم، دو كبوتر كامالً شبيه هم هستند، آن ها را پيدا كنيد.
2  گلدسته و ديوار حرم را طبق شكل كامل كنيد.

3  كبوترها را در جهت صحيح به دانه هايشان برسانيد.
4  گل هايى كه دو به دو شبيه يك ديگر هستند را پيدا كنيد.

5  اين دو برادر دوقلو با هم 9 اختالف دارند، آن ها را پيدا كنيد.

طراح بازى: منصوره عرب خراسانى

تصويرگر: سمانه شيرى دهكردى
طراح جدول: زهرا مهربان

تصويرگر: آالله ملكى جدولفكر كنيد، انجام بدهيد

پازل
اولى:«سرانجام اين پازل را بعد از سه سال حل كردم. كيف 

كردم سخت بود ولى من هم موفق شدم حلش كنم!»
طول  قدر  اين  كه  چيه  نيست؟  زياد  سال  «سه  دومى: 

كشيده؟»
اولى: «نه بابا زياد نبود. تازه رو جعبه اش نوشته سه 

تا پنج سال. پس من دو سال زودتر تمامش كردم.»

دزدى
بچه سر شام از باباش مى پرسه:«بابا هواپيماى به اين 
بزرگى رو چه طور مى دزدن؟ خيلى سنگين و بزرگ؟»

باباش جواب ميده: «اول صبر مى كنن بره باال، وقتى رفت 
باال و كوچيك كه شد بعد مى دزدنش!»

مسافر خوش شانس
رو  ايرانى  شاعر  چند  اسم  ميشه  راننده،  «آقاى  مسافر: 

بگين؟»
راننده: « بله. حافظ، سعدى، فردوسى، مولوى، عطار، 

خاقانى...»
مسافر: «خيلى بد شد. من مى خواستم كوچه خاقانى 

پياده بشم ولى اسمش يادم رفته بود!»

چاه
ديوانه اى لب چاهى نشسته بود و در حال شمردن 
بود و مى گفت:« هفت هفت هفت. يك نفر كه از آن 
جا رد مى شد جلو رفت و گفت:« براى چى هفت هفت 

مى كنى؟»
تصويرگر:سارا نيك فروز

1  محل نگهدارى كفش ها در حرم امام رضا(ع)است.
2  نام يكى از ايوان هاى معروف صحن انقالب اسالمى حرم امام رضا(ع)

3  پرنده اى كه حرم امام رضا(ع)را خيلى دوست دارد.
4  خدمتگزاران در حرم را مى گويند.

5  لقب امام هشتم است كه يادآور كمك ايشان به يكى از حيوانات بوده.
6  امام رضا (ع)با خوردن آن ميوه ى سمى شهيد شد.

7   يار و همراه گلدسته است.
8  خواهر بزرگوار امام هشتم (ع).
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براى خردساالن

لنگه دمپايى نارنجى از پاى نى نى كوچولو درآمد. زير پاى مردم افتاد. مردمى 
كه براى زيارت به حرم آمده بودند. دمپايى نارنجى داد زد: «نى نى كوچولو! كجايى؟» 

صداى او توى صداى مردم گم شد. گريه اش گرفت. گفت:«من گم شدم. گم شدم.» همان 
لحظه يك پاى بزرگ او را شوت كرد. لنگه دمپايى نارنجى طرف سقاخانه پرت شد. يك خانم 

آن را ديد. خم شد و برش داشت. گفت: «آخى! يك دمپايى كوچولو! مال كدام نى نى است؟» بعد آن 
را گذاشت روى پله ى سقاخانه. 

لنگه دمپايى نارنجى همان جا نشست و دنبال نى نى كوچولو گشت. توى حرم نى نى كوچولو داشت با يك لنگه 
دمپايى راه مى رفت. بابايش ديد. گفت: «ا... پس كو لنگه ى دمپايى ات؟» نى نى كوچولو به پاى بدون دمپايى اش نگاه 

كرد و چيزى نگفت. بابا او را بغل كرد و گفت: «اين طورى نمى توانى راه بروى. برويم دمپايى ات را پيدا كنيم.» بابا و 
نى نى اين طرف و آن طرف را گشتند. دمپايى كوچولو را پيدا نكردند. يك دفعه نى نى كوچولو دست يك بچه ليوان آب 

ديد. گفت: « آب! آب!»
بابا گفت: «تشنه شدى؟ برويم آب بخوريم.» بابا و نى نى رفتند نزديك سقاخانه. دور سقاخانه خيلى شلوغ بود . بابا نى نى را 
روى زمين گذاشت تا آب بياورد. يك دختر جلو آمد و گفت: «نگاه كنيد! اين نى نى يك لنگه دمپايى دارد. نارنجى هم هست. 
مال خودش است.» يك پسر بچه جلو آمد. لنگه دمپايى نارنجى را كه گم شده بود آورد و پاى نى نى كرد. لنگه دمپايى نارنجى 

به آن يكى لنگه اش نگاه كرد و خنديد. نى نى هم به دو تا دمپايى اش نگاه كرد و غش غش خنديد.

لنگه ى دمپايى نارنجى 
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