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گلوپروانه
مریم زرنشان

سالم ای گل چه زیبایی!
چراغمگین وتنهایی؟!

منم پروانه ای زردم
به دورت شاد می گردم

برایت شعرمی خوانم
کمی پیِش تو می مانم!

درسزبان
طیبه شامانی) طناز(

به این زبان تنبلم 
دوباره درس میدهم 

برو جلوي آینه 
بگو سالم پشت هم 

زبان من تو در نوکت 
سالم گیر کرده است 

ببین خجالتت مرا 
چه گوشه گیر کرده است 

سالمگلها
پیوند فرهادی

به غنچه هامان 
من آب دادم 

سالم کردند
سالم آنها جواب دادم 

نگفتنی بود 
شنیدنی ،نه 

شکفتنی بود 
یواش گفتند

چقدر ادب داشت 
سالم و لبخند 

به روی لب داشت!
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»دخترجون پس سالمت کو زبون نداری؟«
»میناجان سالم بده ... به خانم همسایه سالم بده.«

مینا سرش را پایین انداخت و ســــاکت ماند. مادر هر از 
گاهی با گوشه آرنج مینا را تکان می داد و با لبخند با خانم 

همسایه صحبت می کرد.
»آره واال تو خونه مثل گــــرگ اند وقتی میان بیرون مثل 
موش ساکت و بی صدا می شن. ببین بچه های مردم مثل 

آدم رفتار می کنند اونوقت بچه های ما....
خانم همسایه به نشــــانه تأیید سری تکان داد و بعد از 
چند دقیقه گفتگو خداحافظی کردند. نزدیک درب خانه 
بودند که مادر با نگاه خشم آلودی به مینا گفت : »چیه، 
چرا توی خیابون موش می شی، چرا سالم نمی کنی ؟ تو 

آبروی منو می بری.«
مینا سرش را پایین انداخته بود با عروسکش بازی می 

کرد و مدام گوش عروسکش را می کشید.
مو فرفری را روی تخت پرت کرد و جلوی آینه ایستاد.

مادرکارساز شده بود، مینا سعی می  غرغرهای 
کرد به خودش که توی آینه بود 
سالم دهد. او باصدای بلند یا 
آرام، گاهی کلفت و گاهی ریز، 
سالم می داد . ناگهان دود 
بیرون  آینه  از  کمرنگی 
شــــبیه  دودی  آمد، 
اسپندهای  دود  به 
وقتی  مادربزرگ، 
که مینا بلبل زبانی 
برایش  مادرجون  و  کرد  می 
کرد.  می  دود  اســــپند 
مینا به اطراف اتاق نگاه 
کرد. خبری از اســــپند نبود . 
پس آن دود از کجا آمده بود. 
یکدفعه دود تبدیل به یک غول 
شــــد و درحالی که دست هایش را به سینه زده بود گفت 
: در خدمتم سرورم .آقای غول یک کم غول بود اما خیلی 
ترسناک نبود یعنی شبیه غول توی کارتون ها نبود. شاخ 
هم نداشت و دندان های ترسناک هم نداشت. برای همین 
مینا کمی ترسید، خیلی زیاد نترسید. مینا بیشتر تعجب 
کرده بود و از تعجب داشت شــــاخ در میاورد. نگاهی به 
اطراف کرد و چند قدم عقب رفت. اما غول مهربانی اش 
را با لبخند نشان می داد و برای اینکه مینا نترسد همان 
جا ایستاده بود و جلوتر نمی رفت . مینا بالشش را از روی 
تخت برداشت و مثل سپر جلوی خودش گرفت. این کار 
را از کارتون¬های تلویزیون یاد گرفته بود و با صدای آرام و 

بریده بریده گفت: »تو ... تو ... کی هستی؟ »
غول مهربان لبخندی زد و گفت : »من غول سالم ام .«

مینا با تعجب پرسید : »غول سالم ! یعنی چی؟
از کجا اومدی؟ از من چی می خوای؟ اگه منو اذیت کنی 

مامانمو صدا می کنم ها. «
غول با آرامش گفت : »من غول سالم ام . یعنی هر وقت 
شما سالم بدهید، من در کنار شما ظاهر می شوم و اگر 
کاری داشته باشید و یا به کمکی نیاز داشته باشید، من 
درخدمت شــــما خواهم بود. من به شما آزار نمی رسانم 

سرورم. من غول سالم ام.«
مینا که از ترسش کم شده بود بالش را روی تخت گذاشت 
و آرام گفت : »یعنی تو غول منی؟ مثل غول چراغ جادو؟ 
همون که کتابش رو مادرجــــون برام خونده بود؟« غول 
دوباره لبخندی زد و گفت: »نه سرورم. من غول چراغ جادو 

نیستم. من فقط غول سالم ام .من چراغ جادو ندارم .«
مینا دوباره پرسید: »خب ، اونوقت هرکسی که تو رو ببینه 

می ترسه و فرار می کنه.«
غول لبخند شیطنت آمیزی زد وگفت: »نه سرورم. هیچ 
کس منو نمی بینه. فقط شما مرا می بینید. من فقط در 
خدمت شما هســــتم. »غول این را گفت و ناپدید شد. 
مینا که از هیجان تمام بدنش می لرزید. روی تخت کنار 
عروسک مو فرفری نشست و به آینه نگاه کرد. فکر می کرد 
غول از توی آینه بیرون آمده و برای همین به آینه خیره 
شده بود. ناگهان صدای مادرش را شنید که او را صدا می 
زد. »مینا .... بیا دخترجون ..... بیا ناهار بخور..... غذا آماده 

است. مگه نمی گفتی گرسنمه .... خب بیا دیگه. «
مینا با هیجان از اتاق بیرون پرید. می خواســــت امتحان 
کند و ببیند آیا حرف های غول سالم درست بوده. شاید 
غولی در کار نبوده و مینا خیاالتی شده. باالخره گاهی آدم 
وقتی گرسنه است خیاالتی هم می شود. برای همین وقتی 
وارد آشپزخانه شد با صدای بلند گفت: »سالم . »با صدای 
سالم غول ظاهر شــــد و در برابر مینا تعظیم کرد: »در 
خدمتم سرورم. »مادر مینا که غول را نمی دید، با تعجب 
نگاهی به مینا کرد و با لبخند گفت : »به به ... علیک سالم 
از کی تا حاال سالم دادن را یاد گرفتی؟ آفرین دختر خوب .«
مینا تمام حواسش به غول ســــالم بود و نگران بود که 
مادرش او را ببیند. اگر مادر آن غول گُنده ی بی شــــاخ و 
دم را می دید حتماً از ترس ســــکته می کرد. مینا به یاد 
آن روز افتاد که یک سوسک سیاه توی سینک ظرفشویی 
مؤدبانه نشسته بود، شاید می خواست در شستن ظرف 
ها به مادر هم کمک کند اما مادر مینا با دیدن سوسک 
آن چنان جیغ  بلندی کشــــید که سوسک سیاه از ترس 
به درون سوراخ فاضالب فرار کرد و دیگر به فکر شستن 
ظرف ها هم نیفتاد . مینا فکر مــــی کرد اگر مادرش با 
دیدن آن سوسک کوچک آنقدر ترسیده بود با دیدن آن 
غول گنده چکار می کرد؟ مینا از ترس اینکه مادرش به 
پشت سرش نگاه نکند دوباره تکرار کرد: »سالم.« و مادر 

دوباره با لبخند جواب داد: »علیک سالم گل دخترم. »و 
همزمان غول سالم هم تکرار کرد: »در خدمتم سرورم.« 
مینا از ترس دیده شــــدن غول عقب عقب از آشپزخانه 
بیرون رفت و ســــریع به درون اتاقش دوید تا شــــاید 
غول هم دنبالش بیاید. مادر با تعجب نگاهی به مینا 
انداخت که از آشــــپزخانه به بیرون می رود و گفت : »اِ ... 
واه ... بال به دور ... پس کجا رفتی ؟ نه به اون سالم دادنت 
، نه به اون فرار کردنت ! »و بعد در حالی که میز ناهار را 
می چید با خود زمزمه کرد : »امان از دســــت بچه های 
امروزی ! ما که از کارهاشون سر در نیاوردیم چی بگم واال  
اون زمونه ها بچه ها یه جور دیگه بودن امروزه بچه ها 

عجیب و غریب شدن. »
اش  تخــــت  روی  مینــــا 

اطراف  به  و  نشســــت 
نگاه کرد. از غول سالم 
صدای  با  نبود.  خبری 
بلند گفت: »ســــالم . 

»ناگهــــان غول ظاهر 
شــــد . مینا نفس راحتی 

کشید و گفت : »چرا اومدی 
آشپزخونه. اگه مامانم تو رو می دید 

از ترس غش می کرد. »غول سالم در حالی که دست به 
سینه ایستاده بود و لبخند می زد گفت :« اما شما منو صدا 
کردی سرورم . شما هر وقت سالم بدید من ظاهر می شم 
و اگر با من کاری نداشته باشید دوباره محو می شم . راستی 
سرورم نگران نباشید هیچ کس به جز شما مرا نمی بیند 
....« و اینبار با صدای بلند خندید : »یو ها ها ها .... یو ها ها 
....« صدای خنده غول کمی ترسناک بود. مینا که از ترس 
پشت بالشش قایم شده بود دوباره نگاهی به اطراف 
اتاق کرد ولی غول ناپدید شده بود. مینا با خود فکری 
کرد و با صدای بلند گفت : »سالم »غول سالم ظاهر شد : 
»در خدمتم سرورم . »مینا سریع و قبل از اینکه غول ناپدید 
ً می تونی  شود گفت: ای غول تو چکار می تونی بکنی ؟ مثال
برای من یک چیز خوشمزه بیاری؟ »غول سری تکان داد. 
مینا در حالی که صدای قار و قور شکمش را می شنید گفت 

: »من دلم ماکارونی می-خواد. االن برام ماکارونی بیار.
 »غول لبخندی زد و گفت : »سرورم ، غذای امروز شما 
ماکارونی است که مادر مهربانتان درست کرده است. 
را میل بفرمائید. »مینا  تشریف ببرید آشپزخانه و آن 
با تعجب گفت : »راستی ! آخ جون ماکارونی . »و بدون 
معطلی از روی تخت پایین پرید و به طرف آشپزخانه 
دوید . مادر که غذا را روی میز گذاشــــته بود با تعجب 
پرســــید : »مینا خانم چرا رفتی ! مگه گرسنه نیستی.0 
بیا غذای مورد عالقه ات را درســــت کــــردم. ماکارونی 
خوشمزه . »مینا با دیدن ظرف ماکارونی آب دهانش 
را قورت داد و با خوشــــحالی به طرف میز غذا پرید. در 
حالی که می خندید گفت : »ای غول شــــیطون تو می 
دونستی امروز ماکارونی داریم ... »مادر که حسابی گیج 
شــــده بود گفت : »چی می گی دختر ! غول چیه ! حاال 
من شدم غول شیطون؟ »مینا در حالی که یک قاشق 
پر از ماکارونی را به دهانش فرو می برد گفت : »نه به 
خدا منظورم شــــما نبودید« مادر با خنده گفت : »ای 
شــــیطون موقع غذا خوردن با دهان ُپر حرف نزن .« و 

هر دو خندیدند.

غولسالم
مه سیما سهرابی
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ماجراهایکیاندهنگنجشکی

کیانودانشمندانایرانی
قسمت ششم

صفورا کاظمیان

دهن گنجشکی از پنجره نگاه می کرد تا وقتش را بفهمد، وقت رفتن به 
سفر را. از روی اندازه برگ های درخت مو می فهمید وقتش کی می رسد، 
از این انتظار کیف می کرد. یک روز صبح  با دقت به اندازه برگ ها ُزل 
زد، آره! خودش بود، پارسال هم برگ ها همین اندازه بودند که رفتند 

سفر.
عسل ماند خانه مادربزرگ و کیان پیش به سوی نیشابور!

کیان عاشــــق جاده بود با این سو و آن  ســــوی جاده تفریح می کرد، 
با کوه ها، با نســــیمی که البه الی گندم هــــا می پیچید، همیار پلیس و  
دوست محیط زیست بود، خالصه هیچ زمانی برای سر رفتن حوصله 
نداشت. وقتی که می زدند به جاده تبلت را کنار می گذاشت و زل می زد 

به آن همه زیبایی که مثل یک تابلو جلو چشمانش بود.
کیان با خودش فکر می کرد که چطور ممکن اســــت یک انسان هم 
دانشمند ریاضی باشد هم ستاره شناس باشد و هم شاعر و فیلسوف؟ 
تازه آن قدر آسمان را خوب بشناسد که بهترین تقویم را طراحی کند؟ 
مگر »خیام« تلسکوپ داشته؟ نکند او هم در خواب هایش به دیدن 
زمین می رفته، شاید زمین همه این چیزها را یادش می داده! دوست 
داشــــت هرچه زودتر آرامگاه خیام این دانشــــمند ایرانی را ببیند که 

تقویم ما را نوشته بود.
 آرامگاه خیام دهن گنجشکی را یاد قطره های آب انداخت وقتی آن قدر 
زیاد شــــدند تا زمین توانست سیاره مشــــتری را ببیند. آرامگاه خیام 

گردنش مثل این بــــود که زمیِن  پیر 
و  کرده  بلنــــد  و را  د

را  دستش 
زیر  زده 

چانــــه اش و با افتخار به مردمــــی که آمده اند دیــــدن آرامگاه خیام 
خوش آمد می گوید.

آفتاب در آســــمان می خندید و زمین از این که مردم قدر دانشمندان 
ایرانی را می دانند قند توی دلش آب می شد.

کیان باورش نمی شــــد که عدد صفر اختراع شده باشد، حتی باورش 
نمی شد آن قدر این اختراع مهم باشد که ۱00 سال را به نام دانشمندی 

که صفر را اختراع کرده بود بگذارند.
»خوارزمی« همان دانشمند ایرانی بود که صفر را اختراع کرده بود.

چه قدر جالب بود که هم خیام با » خ« شروع می شد و هم خوارزمی. 
کیان با خودش گفت: خ مثل خیام، خ مثل خوارزمی.

به پدرش گفت: خ را چه طور می نویسند؟ 
پدر دهن گنجشــــکی گفت: اول نوک عسل را می کشی، بعد نیم دایره 
پایینی زمین را بهش وصل می کنی، بعد مــــاه را به اندازه یک نقطه 

می گذاری باالی نیم دایره پایینی زمین، حاال نوشته ای »خ«.
کیان احساس می کرد سرش چســــبیده به آسمان! پدرش قول داد 

بقیه دانشمندان ایران را هم به او معرفی کند.
کیان عکسی از چهارطاقی دانشمندان ایرانی را دست یکی از مسافران 
دید؛ تندیس  خیام، ابوریحان بیرونی، رازی و بوعلی سینا در سازمان 

ملل متحد.
دهن گنجشــــکی تا حاال نمی دانست ایران این همه دانشمند جهانی 

دارد. 
عجب ســــفری بود! کیان می ترســــید همه این ها که یــــاد گرفته در 
حافظه اش نماند. پدر و مادرش قول دادند کمکش کنند تا بیشــــتر 

یاد بگیرد و هیچ چیز را فراموش نکند.
کیان تازه می فهمید چرا این همه زمین را دوست 

باشد  زمین  نگهبان  می خواهد  چرا  دارد، 
و چرا االن احســــاس می کند سرش 

چسبیده به آسمان! 
دهن گنجشــــکی به خودش 

قول داد طوری زندگی کند که 
همیشه سرش بچسبد به آسمان 

و همیشــــه مثــــل ایران 
سربلند باشد.
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جدول

نایی
آش

نات
حیوا

با

َســــنجاب یکی از انواع جوندگان است. این 
زندگی  درختــــان  باالی  بر   ً معمــــوال حیوان 
می کند و از مشــــخصات آن داشتن دم بلند 
قوی  پاهای  و  کوتاه  دست های  و  پشت  پر  و 

تنومند  و مــــوی ظریــــف بدن و و 

گوش های برجســــته احاطه شده با پشم و 
چشم های بزرگ است. 

سنجاب در قاره آســــیا، آمریکا، اروپا و آفریقا 
وجود دارد و گونه هــــای مختلفی دارد و در 
طبیعت از گــــردو، فندق، بلوط، میوه جات و 

دانه ها تغذیه می کند. 
مار،  توســــط  که  اســــت  ممکن  حیوان  این 
پرندگان شکاری و روباه صید شود. از صفات 
مشهور سنجاب ذخیره سازی گردو و فندق 
در شــــکاف درختان یا در زیــــر زمین جهت 
این  است.  زمستان ها  در  آن ها  مصرف 

حافظه ای  حیــــوان 
بســــیار قوی دارد و 
می تواند  راحتی  به 

محــــل پنهان کردن 
فنــــدق  و  گــــردو 

زمســــتان  در  و  یافتــــه  به که را 
دست آوردن غذا دشــــوار می شود از ذخیره 
شاخه های  سنجابها  کند.  تغذیه  خود  غذای 
درخــــت را بــــرای تمیز کــــردن و تیز کردن 

می جوند. دندان هایشان 

همدان گردهای عزیز امروز می خواهیم با هم سری به شهر اسدآباد 
بزنیم.

حمام گلســــتان یکی از بناهای تاریخی این شهر است. این بنا در کنار 
مسجد جامع اسدآباد قرار دارد و  به حمام قدیمی بازار و حمام حاجی 
خان نیز معروف است. حمام گلستان از نظر تاریخی به دوره صفویان 

مربوط است.
این بنای قدیمی از درب ورودی، طاق گنبدی شکل، سربینه، راهروی 
ورودی، گرمخانه، خزینه ی آب سرد و ... تشکیل شده است. در ساخت 

آن آجر، مالط گچ، سنگ تراشیده ی مرمر و... استفاده شده است.
این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸0 با شمارٔه ثبت ۵0۴۹ به عنوان یکی از 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

۱-وقتی یکدیگر را می بینیم می گوییم.

۲-مخالف گرما.

۳-پیامبر مهربانی.

۴-خارج از خانه همه روی صورتشان می زنند.

۵-یار مهربان.

سنجاب

1

2

3

4

5

حمامگلستاناسدآباد
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ریحانهوامیرعلیرستمی
ازکبودراهنگ

گلهایهگمتانه

مانیتاجبخش
8سالهازهمدان

گلهایهگمتانه

ماهانعظیمیآریا
8سالهازهمدان

گلهایهگمتانه

النازیزدانی
10سالهعضوکانونپرورشفکریکودکان

ونوجوانان

امیرعرفانخراقانی
9سالهعضوکانونپرورشفکریکودکان

آتراقمرپور
9سالهعضوکانونپرورشفکری

کودکانونوجوانان

باشی
نقاش

مثــــل اینکه کرونا به مــــا فرصت داد کــــه بتوانیم با 
دوستان جدید آشنا شویم.

مثال با دوســــتانی که ســــاخته تخیالت ما هستند. ما 
میتوانیم فرصت این را داشــــته باشیم که فکر کنیم و 

دوستان تخیلی بسازیم.
مو  بچه  دختر  یک  بودم...ناگهــــان  قرنطینه  در  روزی 

طالیی شش ساله جلوی من ظاهر شد.
با تعجب نگاه کردم و گفتم ...کی هستی؟؟

دختر گفت اسم من دیانا ست.
گفتم چه اســــم زیبایی!! دختر گفت بیا وارد آینه شو....

گفتم من که نمیتوانم....بعد آن دختر شــــش ســــاله 
دست مرا گرفت و وارد آینه شــــدیم. آنجا یک دنیای 

بسیار زیبا بود اما....نصف آن دنیا سیاه بود.!! 

و یک دیوار بین دنیای زیبا و دنیای سیاه کشیده بودند.
از دیانا پرســــیدم...اینجا چه خبر است....او گفت این 
دنیا به هم ریخته و تو تنها کســــی هستی که میتوانی 

درستش کنی...
گفتم چطوری؟؟ من که فقط یک آدم معمولی هستم؟
دیانا گفت تو با خوش بینــــی خودت میتوانی دنیای 

تاریک را از بین ببری.
از این در عبور کن تا به دنیای ســــیاه بروی...آنجا یک 
موجود عجیبی را دیدم که خیلی ترســــناک بود....من 
با او جنگیدم و پیروز شدم.....دیانا به من گفت اسم آن 

موجود کرونا بود.
حاال میتوانی به دنیای خودت برگردی.....و من هم با 

تو میایم تا با تو زندگی کنم.

دستان
شما

نوپنیر
نو

وقصه
دوستعجیبمن

بهارملکــی
8سالهعضوادبیمرکزشماره3
کانونپرورشفکریکودکانونوجوانانهمدان
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