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قصه های جیگیل خان
جمع کنید بروید، من خیلی بزرگ شدم

عباس قدیرمحسنی نویسنده:
محمدرضا دوست محمدی تصویرگر:

دبیر تألیف: علی اکبر زین العابدین
مدیر هنری: علیرضا پورحنیفه

حبیب یوسف زاده ویراستار ادبی:
فرناز وفایی دیزجی ویراستار فنی:
طراح گرافیک متن: مجید کاظمی

طراح جلد: نیلوفر مرادی
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۲۷۸-۲

اول - ۱۴۰۱ نوبت چاپ:
۱۰۰۰ جلد تیراژ:
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چاپ: نور حکمت

صحافی: تیرگان
۶۹۰۰۰ ناموت قیمت:

۰۲۱-۶۳۵۶۴

۳۰۰۰۶۳۵۶۴

کلیه ی حقوق چاپ برای ناشر محفوظ است



تقدیم بهتقدیم به
همسرم سمیه و دخترم قصیدههمسرم سمیه و دخترم قصیده

که اگر نبودند این کتاب ها هم نبودند.که اگر نبودند این کتاب ها هم نبودند.
ع. ق. مع. ق. م



     توضیحات

در کتاب های قبلی هم توضیح دادیم و حاال هم دوست داریم 
دوباره توضیح دهیم. هی بگوییم و هی بگوییم. کالً دوست 

داریم!
در صفحات شروع فصل کلماتی را به عمد غلط نوشته ایم تا 
خط مارپیچ بامزه مشخص کرده ایم.شما قاه قاه بخندید و بخوانید. ما صورت درست کلمه را با یک 

همه ی این کتاب به زبان عادی آدمیزادی نوشته نشده است. چون 

همه چیز را جیگیل خان تعریف می کند و این بچه ی عجیب، زبان 

خاص خودش را دارد. 



شاید هم هر دو.

»سفره ی تب چین« یعنی چه؟
 به خدا سوگند نمی گوییم. کمی صبر کنید! 

به زودی معنی همه ی کلمه های عجیب را خواهید فهمید و یا اعصابتان حسابی خُرد می شود یا هارهار می خندید!

در صفحات کتاب هم کلمه های جیگیل خانی 

کلمه ی  و  کرده ایم  گفتنی هایالیت  قول  به  را 

درست را زیرش نوشته ایم. دیدن هایالیت ها با 

خودت و پیدا کردن معنی آن ها هم با خودت!

اگر کلمه ای دیدید که جناب جیگیل خان اصرار دارد مانند جلدهای قبلی  پاک کند.  که کلمه ی درست را کجا نوشته بودیم. معنی اش را نمی دانید کمی فکر کنید تا یادتان بیاید معنی کلمات را 
فکر کنید دیگر!
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جیگیل خان، چهار سال بعد / واکسی بی شصت

فکس ظالمانه  ادامه: 

 دودامه:  کم رویی

قوها  سه دامه: 

نـــــــه!  چهاردامه: 

 جیگیل خان، پنج سالگی/ قسم پنچر

دوبچه  ادامه: 

 دودامه:  پشه زشت  عاقل

سه دامه:  شجاع ساختنی

جیگیل خان، چهار سال بعد / واکسی بی شصت

 جیگیل خان، پنج سالگی/ قسم پنچر

دوبچه

 دودامه:  دودامه:  پشه زشت  عاقل

 شجاع ساختنی

فتنی
ه  با

کال

سوپراستارکامل

بوها

دست شویی

حسن کچل

دوچرخه
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ـرا. هرکــس  یک حرف گــوش کن بی چــون وچــ
هر چیــزی بگــوید اول گــوش می دهــد، بعــد قبـول 
نمی کند، یعنی قبـول می کند. یک قبول کن بی نظیر. مخالف همه چیــز

قبل از گفتــن و موافــق همــه چیز بعــد از گفتن.

یــک تعریف کن حرفــــه ای 
ــه  ــزی ک ــاره ی هرچیـ ــه درب ــق ک و دقی

می بینــد و نمی بینــد، می نویســد و البتــه تعریــف 
ــد و...  ــات کامــل می گوی ــا جزئی ــز را هــم ب ــد. همه چی می کن
فقــط... فقــط... بعضــی کلمه هــا را، بعضــی کلمه هــا را، 

اشــتباهی تلفــظ می کنــد. فقــط همیــن. 

ـرا. هرکــس  یک حرف گــوش کن بی چــون وچــ
هر چیــزی بگــوید اول گــوش می دهــد، بعــد قبـول 
نمی کند، یعنی قبـول می کند. یک قبول کن بی نظیر. مخالف همه چیــز

اشــتباهی تلفــظ می کنــد. فقــط همیــن. 

مثل بیشتر مامان های دنیا یک کم زیادی مراقب 
و نگران است. آن قدر حواسش به ما است که 
گاهی وقت ها خودش را فراموش می کند، یوگا، 
مهمانی های زنانه، آرایشگاه و... را دوست دارد.



یــک دیوانــه ی تــوپ. خــوره ی فوتبــال. همــه ی زندگــی اش در 
تــوپ و فوتبــال بــاال و پاییــن می شــود. اصــالً فوتبــال همه چیز 

زندگــی اش نیســت، خــود زندگــی اش اســت. همیشــه کچــل، 
همیشــه پرعــرق، همیشــه بدبــو  

اما دوست داشتنی. 

اولین آبجی غیرحسود دنیا. غیرلجباز، 
غیرخسـیس. یـک آبجـی درست وحسـابی کـه عاشـق 

تلویزیـون اسـت و سـینما و تئاتـر و بازیگـری و 
هنرپیشـگی. خوشـگل، خـوش پوش و کمی از 

دماغ فیـل افتاده. 

یــک دیوانــه ی تــوپ. خــوره ی فوتبــال. همــه ی زندگــی اش در 
تــوپ و فوتبــال بــاال و پاییــن می شــود. اصــالً فوتبــال همه چیز 

زندگــی اش نیســت، خــود زندگــی اش اســت. همیشــه کچــل، 

اولین آبجی غیرحسود دنیا. غیرلجباز، 
غیرخسـیس. یـک آبجـی درست وحسـابی کـه عاشـق 

تلویزیـون اسـت و سـینما و تئاتـر و بازیگـری و 
هنرپیشـگی. خوشـگل، خـوش پوش و کمی از 

 پرنفـرین ترین ننـه ی روی زمین. با همـان سرعتــی 
که نفرین هایش می گیـرد، با همان سرعـت هم با 
دعا هـایش آن ها را خنثـی می کند. خدا نکند عصبانی شود 

و نفرین کند. خدا نکند.

یــک دیوانــه ی تــوپ. خــوره ی فوتبــال. همــه ی زندگــی اش در 
تــوپ و فوتبــال بــاال و پاییــن می شــود. اصــالً فوتبــال همه چیز 

زندگــی اش نیســت، خــود زندگــی اش اســت. همیشــه کچــل، 
همیشــه پرعــرق، همیشــه بدبــو  

غیرخسـیس. یـک آبجـی درست وحسـابی کـه عاشـق 
تلویزیـون اسـت و سـینما و تئاتـر و بازیگـری و 
هنرپیشـگی. خوشـگل، خـوش پوش و کمی از 

دماغ فیـل افتاده. 

و نفرین کند. خدا نکند.

یک پدربزرگ واقعی و دوست داشـتنی. یک پیشگوی
درست وحســابی. هرچــه می گویــد عکــس آن اتفــاق 
می افتــد و نمی شــود کــه بشــود. یــک بــزرگ فامیــل 
بــه معنــای حقیقــی. کم خنــده و پر اخـــم. بــا جذبــه و 

پرهیبــت و پرســبیل. 



جیگیل خان،

چهار سال بعد

/ واکسی بی شصت

موفقیت                  عظیم                  خوانندگان                  بیماری های                  جنگیدم

جانمی جـان، من چهارســاله شــدم. به چهـار ســالگی رســیدم. این 
خلوص نیت شمیم و بزرگ را به همه ی شما رانندگان و خودم تبریک 
می گویم. مبارک همه ی ما باشد. این یک سال که در خدمت شما 
نبودم، با انواع و اقسام بیکاری های مختلف و گوناگون رقصیدم و 

مبارزه کردم تا پیروز شوم و شدم.

خلوص نیت شمیم و بزرگ را به همه ی شما رانندگان

نبودم، با انواع و اقسام بیکاری های مختلف و گوناگون رقصیدم

 واکسی بی شصتجیگیل خان،


