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قصه های جیگیل خان
بکشید کنار، من به دنیا آمدم

نویسنده: عباس قدیرمحسنی
تصویرگر: محمدرضا دوست محمدی

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

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

طراح جلد: نیلوفر مرادی
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۲۷۵-۱

شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۲۷۶-۸ 
نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۱

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
لیتوگرافی و چاپ: مجتمع چاپ پرسیکا

صحافی: مهرگان
قیمت: ۵۵۰۰۰ ناموت

۰۲۱-۶۳۵۶۴

۳۰۰۰۶۳۵۶۴

کلیه ی حقوق چاپ برای ناشر محفوظ است

سرشناسه: قدیرمحسنی، عباس، ۱۳۵۱ -
عنوان و نام پدیدآور: بکشید کنار، من به دنیا آمدم

نویسنده: عباس قدیر محسنی؛
تصویرگر: محمدرضا دوست محمدی.

۱۴۰۰مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۴۰۰مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۴۰۰.
۱۹ × ۱۹ × ۱۹ س م. مشخصات ظاهری: ۱۲۰ ص؛ ۱۴

فروست: قصه های جیگیل خان؛ ۱.
شابک: دوره: ۸-۲۷۶-۲۷۴-۶۲۲-۹۷۸ ؛۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۲۷۵-۱

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
موضوع: داستان های طنزآمیز فارسی -  قرن ۱۴

 Humorous stories, Persian - 14th century:موضوع
شناسه ی افزوده: دوست محمدی، محمدرضا، ۱۳۵۵-

Doost Mohammadi, Mohammad Reza :شناسه ی افزوده
PIR۸۳۵۷ :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: ۳/۶۲فا۸

۸۵۵۳۹۱۷شماره ی کتاب شناسی ملی: ۸۵۵۳۹۱۷شماره ی کتاب شناسی ملی: ۸۵۵۳۹۱۷
اطالعات رکورد کتاب شناسی: فیپا

۷۱۷۰۴۰۱



تقدیم به
همسرم سمیه و دخترم قصیده

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



     توضیحات

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. در صفحات شروع فصل ممکن است 

کلماتی را ببینید که معنی اش را متوجه نشوید. ما صورت درست 

کلمه را با یک خط مارپیچ بامزه مشخص کرده ایم.



شاید هم هر دو.

»سلفون گمراهش« یعنی چه؟

در صفحات کتاب هم کلمه های جیگیل خانی را 

که به قول گفتنی هایالیت کرده ایم و کلمه ی 

درست را زیرش نوشته ایم. دیدن هایالیت ها با 

خودت و پیدا کردن معنی آن ها هم با خودت!

کتاب تکرار شوند. پس لطفاً حافظه ات را به کار بینداز.یک بار معنی کرده ایم. ممکن است کلمه ها چندین بار در ولی ما هم تنبلی مان آمد و هر کلمه ی جیگیل خانی را فقط 

 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!



جیگیلخانیکروزهـمیشهدیر

جیگیلخان،دهروزبعدـپَراسمخوابسواری

شیشهشیر

ین
تس

هف

آجیل

حاجیفیروزی

منامگذاری
مراس

گ
شن

یق
ها

س
لبا

عیدیفقطدالر

آجیلدزدی

چرخفلک

یوگا

جیگیلخان،یکماهبعدـتبچین

 ادامه:  آژیر

 دودامه:  کاچیپیروزی

 سه دامه:  لباسهایشلنگ

 چهاردامه:  عیدیفقطبخار

 پنج دامه:  آژیردزدی

 شش دامه:  چترملک

هفت دامه:  غوال



جیگیلخان،دوماهبعدـحرفهایفلفلی

 ادامه:  حشرههایمختلف

 دودامه:  کفاشی

 سه دامه:  جرالد

جیگیلخان،ششماهبعدـشلوغ

 ادامه:  پراسمماشخندانی

 دودامه:  کفتر

 سه دامه:  خسیس

 چهاردامه:  خلیج

 پنج دامه:  اگردوستمداشتهباشید،برمیگردم!

حرفهایفلسفی

شبکههایمختلف

نقاشی

پراید
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مراسمآشدندانی

دفتر

مریض

هویج



ـرا.هرکــس یکحرفگــوشکنبیچــونوچــ
هرچیــزیبگــویداولگــوشمیدهــد،بعــدقبـول
نمیکند،یعنیقبـولمیکند.یکقبولکنبینظیر.مخالفهمهچیــز

قبلازگفتــنوموافــقهمــهچیزبعــدازگفتن.

یــکتعریفکنحرفــــهای
ودقیــقکــهدربــارهیهــرچیـــزیکــه

میبینــدونمیبینــد،مینویســدوالبتــهتعریــف
ــدو... ــاتکامــلمیگوی ــاجزئی ــزراهــمب ــد.همهچی میکن
فقــط...فقــط...بعضــیکلمههــارا،بعضــیکلمههــارا،

اشــتباهیتلفــظمیکنــد.فقــطهمیــن.

مثلبیشترمامانهایدنیایککمزیادیمراقب
ونگراناست.آنقدرحواسشبهمااستکه
گاهیوقتهاخودشرافراموشمیکند،یوگا،
مهمانیهایزنانه،آرایشگاهو...رادوستدارد.



یــکدیوانــهیتــوپ.خــورهیفوتبــال.همــهیزندگــیاشدر
تــوپوفوتبــالبــاالوپاییــنمیشــود.اصــاًفوتبــالهمهچیز

زندگــیاشنیســت،خــودزندگــیاشاســت.همیشــهکچــل،
همیشــهپرعــرق،همیشــهبدبــو

امادوستداشتنی.

اولینآبجیغیرحسوددنیا.غیرلجباز،
غیرخسیس.یکآبجیدرستوحسابیکهعاشق

تلویزیوناستوسینماوتئاتروبازیگریو
هنرپیشـگی.خوشـگل،خـوشپوشوکمیاز

دماغفیلافتاده.

پرنفـرینترینننـهیرویزمین.باهمـانسرعتــی
کهنفرینهایشمیگیـرد،باهمانسرعـتهمبا
دعاهـایشآنهاراخنثـیمیکند.خدانکندعصبانیشود

ونفرینکند.خدانکند.

یکپدربزرگواقعیودوستداشـتنی.یکپیشگوی
درستوحسابی.هرچهمیگویدعکسآناتفاقمیافتد
ونمیشودکهبشود.یکبزرگفامیلبهمعنایحقیقی.

کمخندهوپراخـم.باجذبهوپرهیبتوپرسبیل.

11 بکشید کنار، من به دنیا آمدم/ جلد اول


