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محمدرضا شمس
تصویرگر: فائزه شکوری



ضا شمس
نویسنده: محمدر

تصویرگر: فائزه شکوری
ویراستار: هدا توکلی

مدیر هنری: فرشاد رستمی

دیو طراح جلد
 عب

ریم
ک: م

رافی
ح گ

چاپ اول: 1395طرا

تیراژ: 1000 نسخه

قیمت: 12000 تومان

ک:
شاب

978-600-8025-23-8

الـف  دوم  کوچه  بیسـتون،  خیـابـان  فاطمـی،  میدان  تهـران،  آدرس: 
1431653765 پستی:  صندوق  غربی.  دوم  واحد   ،3/1 پالک 
 www.hoopa.ir - info@hoopa.ir             88964615 تلفن: 
است. محفوظ  هوپا  نشر  برای  انحصاراً  نشر  و  چاپ  حقوق  همه ی   
  استفاده از بخش هایی از متن کتاب، فقط برای نقد و معرفی آن مجاز است. 

سرشناسه : شمس، محمدرضا، ١٣٣۶-
عنوان و نام پدیدآور : قصه های الفبا/ نویسنده محمدرضا شمس ؛ 

تصویرگر فائزه شکوری دیزجی.
مشخصات نشر : تهران: هوپا، ١٣٩۴.
مشخصات ظاهری : ١۴٧ ص.: مصور.

شابک : 8-٩٧8-۶00-8025-2٣
وضعيت فهرست نویسی : فيپا

یادداشت : گروه سنی:الف، ب.
موضوع : الفبای فارسی -- داستان

موضوع : داستان های کوتاه
شناسه افزوده : شکوری دیزجی، فائزه، ١٣۶١ -، تصویرگر

رده بندی دیویی : ١٣٩۴ ق ۶۴١ ش ١فا ۴
شماره کتاب شناسی ملی : ۴0۴۶١٧١



ف بی کاله
ق قرمزی

ک و کوه کچل
گ شکمو

ل خاک به سر
م کله گنده
ن سه قلو

و وزوزو
ه دوقلو

ی قایق

ر رقاص
ز زغالی

ژ ژیک ژیکو
س سوراخ

ش بی شلوار
ص ماهی گیر

ض و کاله جادویی
ط دام دام دام

ظ بی نقطه
ع شکم گنده
غ یک چشم
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آ جون
ب کوچولو

پ بی پیراهن
ت بی نقطه
ث سه نقطه

ج جادوگر
چ و بچه هایش

ح کله پا
خ خاکی بی مزه

د ماهی دزد
ذ  یک چشم

فهرست
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 آبله مرغان گرفته بود. تب داشت. مرغ هایش هي آب 

می      خواستند، هي دانه می      خواستند. هم هي به شان آب و دانه 

می      داد.

دوست داشت برود مدرسه  یک روز گذشت. دو روز گذشت.

پیش دوستانش، اما مرغ ها نمی      گذاشتند. هي قدقدقدا می      کردند 

و از سر و کولش باال می      رفتند. مرغ هاي همه قرمز بودند. یا 

برایش تخم می      گذاشتند یا باهاش مرغ من روزي چندتا تخم 

می      گذارد بازي می      کردند.

جون! چرا  یک روز خیلي غصه خورد. مرغ ها پرسیدند: »

این قدر غصه می      خوري؟«

  گفت: »آخه چي کار کنم؟ دوست دارم برم مدرسه.«

مرغ ها قدقدقدایي کردند و گفتند: »ُخب برو. اینکه دیگه 

نداره.«  غصه خوردن 

  گفت: »چه جوري؟ نمی      تونم. اگه برم، دوست هام هم مثل 

من مریض می      شند، آبله مرغون می      گیرند.«
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بعد چنان آه سوزناکي از ته دل کشید، چنان آه سوزناکي از 

ته دل کشید که دل مرغ ها برایش کباب شد. مرغ هاي قرمز 

که دیدند این جوریه گفتند: »باشه، پس ما از پیشت می      ریم تا 

تو بتوني بري مدرسه.«

بعد قدقدقدا یکي یکي پریدند و از آنجا رفتند. خوب شد. 

تبش پایین آمد. حاال دیگر آبله  مرغان نداشت.

 خوشحال کیف و کتابش را برداشت و بدو بدو رفت مدرسه.
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یک  کوچولو بود، بغلي. هر کس را می      دید می      گفت: 

»بغل بغل ! اتل و متل!« و می      پرید بغلش. یک روز ز  را دید 

و گفت: »بغل بغل! اتل و متل!« و پرید بغلش. شد بز، رفت 

توي دشت و صحرا. این ور بدو، آن ور بدو. باال بدو، پایین 

بدو. یهو یک گرگ جلویش سبز شد. گرگ گفت: »االن 

می      خورمت.« و دنبالش کرد.

بز گفت: »نمی      توني.« و فرار کرد. این بدو، آن بدو. باال بدو، 

پایین بدو. رسیدند به دوتا ک.  پرید وسطشان و گفت: 

»بغل بغل! اتل و متل!« و شد کبک و پرواز کرد. رفت آن باال 

باالها. گرگ سرش را باال کرد و هي الکي زوزه کشید. آن قدر 

زوزه کشید که خسته شد.  کوچولو دلش سوخت پرید 

بغل ش، شد شب. به گرگ گفت: »بسه دیگه، شب شد، 

خسته شدي، بگیر بخواب.« گرگ خوابید.  کوچولو هم 

برایش الالیي خواند. 
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نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درختی قطع نمیشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


