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کتابخانه

من و معلم مهربانم
مریم عظیمی

، مــــن خیلی  معلمم کــــه لبخند مــــی زند 
خوشحالم. وقتی اخم می کند ، دلم می گیرد 
و غصه دار می شــــوم. فکر کنم همه ی شما 
مثل من هستید. دلتان می خواهد معلمتان 
خیلی مهربان باشد و دوستتان داشته باشد. 
اما باید بدانیم ؛ معلم هــــا هم مثل همه ی 
ما گاهی غصه دارند ، گاهی شــــادند، گاهی 
دلخورند ، معلم ها مثــــل همه ی ما آدم ها 

هستند.
گاهی فکر می کنید معلم به شما کمتر توجه 
می کند و یا کمی تند با شــــما حرف می زند ، 
یا به دانش آموزان دیگر توجه بیشــــتری می 

کند. این حس فقط برای شــــما نیست. همه 
ی ما گاهی از این گونه احساســــات داریم. و 
باید سعی کنیم معلم هایمان را درک کنیم. و 
یادمان باشد که معلم توجهش را بین همه ی 
ما بچه ها قسمت می کند، پس طبیعی است 
کــــه گاهی به دیگر هم کالســــی هایمان هم 

توجه داشته باشد.
یادمان باشــــد ، معلم ها همه ی تالششان را 
می کنند تا مــــا درس بخوانیم و یاد بگیریم، 
پیشرفت کنیم ودر زندگیمان به جاهای خوب 
برسیم. پس همراهشــــان باشیم و با تالش 

کردن و مهربانی در کالس یاورشان شویم.

بوی کاغذ
مریم زرنشان
تصویرگر : زهرا طاوه ئی

یک کالس خسته بودم
چشم خود رابسته بودم

بوی کاغذ باز پیچید
بچه ها را چشم من دید

از صدای جیغ وخنده
خستگی ها شد پرنده

مهر
پرواز یگانه

از تو من یاد گرفتم
که چو باران بهاری 

مهربان باشم و جاری
از تو من یاد گرفتم

مثل خورشید ببخشم
مهر ورزم ، بدرخشم
از تو من یاد گرفتم
در دل جهان فانی

مهربانی هست باقی

لپ گلی
اعظم مهری

تابید به روی صورتم
خورشید خانوم مهربون

فرستادش برای من
یه بوس گرم از آسمون

لپای من قرمزی شد
یه گل شکفت رو گونه هام

بابایی لپمو گرفت
خنده نشست روی لبام

2
   شنبه 22 شهریور 1399  سال بیست و دوم    شماره 4611



ِمتَل

مهربان  خدای  از  نبود...غیر  بود...یکی  یکی 
سرسبز  بســــیار  درجنگل  نبود.  کس  هیچ 
کردند.  می  زندگی  باهــــم  زیادی  حیوانات 
همه ی آنها در کنار هم خوشحال وصمیمی 
بودند. یک روز در خانه ی آقا خرگوشه بچه 
ای به دنیا آمد که باعث تعجب همه شــــد. 
این بچه خرگوشــــی که تازه دنیا آمده بود 
درازتر  دنیا  های  خرگوش  ازهمه ی  گوشش 
را  اسمش  خرگوشــــه  آقا  همین  برای  بود. 

گوش درازگذاشت .
دوســــت  خیلی  را  او  دراز  گوش  مادر  و  پدر 
نگران  همیشه  دراز  مادرگوش  اما  داشتند، 

او بود...
گــــوش دراز کم کم بزرگ و بزرگ تر شــــد و 
دلش می خواســــت با بچه خرگوش های 
دیگر بازی کند. اما آنها همیشــــه به خاطر 

گوش های درازش او را مسخره می کردند.
یک روز گوش دراز به مادرش گفت: مامان 

رامســــخره  من  همه 
 . می کننــــد

دیگر دوست ندارم بیرون بروم . مادرگوش 
با مهربانی دســــتی روی ســــرش کشید و 
با  بتوانی  و  باشی  قوی  توباید  پسرم  گفت: 
شاید  رابدان  این   . بیایی  کنار  مشــــکالتت 

روزی همین گوش های تو به دردت بخورد.
گوش دراز چند روز بیرون نرفت. اما دلش 
برای جنــــگل و زیبایی های آن تنگ شــــد،  
گوش  مادرش  حرف های  به  گرفت  تصمیم 
رفت.  خرگوش ها  بچه  سراغ  دوباره  او  کند. 
آن روز آنها داشتند با هم قایم موشک بازی 
هم  اورا  کرد  درازخواهش  گوش  می کردند. 
دراز  گوش  هرجاکه  بازی  توی  بدهند.  بازی 
قایم می شــــد به راحتی پیدایش می کردند 
کوچولوها  خرگوش  سرگرمی  باعث  این  و 

شده بود.
آنها همان طور که مشــــغول بازی و خنده 
ناگهان  رســــیدند.  جنگل  وسط  به  بودند 
پنبه ای گفت: راستی این جا کجاست؟ برفی 
گفت: من که تا به حال به این قســــمت از 
جنگل نیامده بودم. نارنجی با ناراحتی 
گفت: وای فکر کنم ما گم شدیم. حاال 
نگاهی  خرگوش ها  کارکنیم؟  چه 
به هم انداختند و شروع به گریه 

کردند.
از آن طرف پدرومادرخرگوش ها 

نیست  خبری  یشان  بچه ها  از  دیدند  وقتی 
همــــه باهم جمع شــــدند وبه جســــتجو 

پرداختند.
گوش دراز همان طور که اشک ازچشمانش 
مادرش  حرف  یاد  به  ناگهان  می شد  جاری 
همین  روزی  شــــاید  بود:  گفتــــه  که  افتاد 
گوش های تو به دردت بخورد. او دوستانش 
را صدا زد و گفــــت: بچه ها  من فکری دارم. 
سنگ  تخته  این  باالی  تا  کنید  کمک  من  به 

بروم. بچه خرگوش ها کمکش کردند. 
گوش دراز آن باال رفت و شروع کرد به تکان 
دادن گوش هایش. او امیدوار بود که پدرو 
مادرش از دور گوش های دراز او را ببینند و 

به کمکشان بیایند.
دراز  گــــوش  پدر  شــــد؛  هم  طــــور  همین 
از دور دیــــد. او راه  گوش های پســــرش را 
را به بقیه نشــــان داد و بچــــه خرگوش ها 
پیدا شــــدند. آنها از گوش دراز تشکر کردند 
و به داشــــتن دوســــت باهوشــــی مثل او 

افتخارکردند.
گوش دراز فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت 
نیســــت. و بــــا مهربانی کــــردن می تواند 
دوستان خوبی داشته باشد. او دیگر از اینکه 

گوش های درازی داشت خجالت نکشید.

گوش دراز
افسانه ترکاشوند

تصویرگر : زهرا طاوه ئی
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یک تیر و دو نشان
مهدی، مدیر گروه تحقیقاتی ستارگان طالیی 
که آمد، رســــماً جلسه شــــروع شد.همه سر 
جاهایشان نشستند و به مهدی نگاه کردند. 
که  را  برگه هایی  و  نشست  جایش  سر  مهدی 
همراه داشت روی میز گذاشت. نفس عمیقی 
کشــــید و گفت:»دوســــتان من وضع خیلی 
خراب است، مشکل کمبود انرژی های فسیلی 
برای تولید انرژی الکتریســــیته فقط مشکل 
کشور ما نیست، مشکل همه آدم هایی است 
که روی کره زمین زندگــــی می کنند. در حال 
حاضر زمین با دو بحران بزرگ روبرو اســــت، 
یکی از آن هــــا میزان بــــاالی آلودگی محیط 
زیستی است که برای تبدیل انرژی از سوخت 
منابع تجدید ناپذیر وارد اکوسیستم می شود 
از طرف دیگر ســــرعت باالی کاهش مواد  و 

الکتریســــیته  انرژی  تهیه  برای  اولیه 

است.« ســــینا روی صندلیش جا به جا شد و 
گفت: »درست است که درباره آلودگی محیط 
زیست نمی شــــود معجزه کرد اما می شود با 
عملی کردن چند راه حل ساده میزان آلودگی 
و مصرف انرژی های تجدید ناپذیر را تا حدود 
زیادی کم کرد. طبق تحقیقات من می توان با 
از انرژی هسته ای برای سالیان سال  استفاده 
برق تولید کرد و دیگــــر نیازی به انرژی های 

فسیلی نیست!
سهراب گفت: اما این زیاد ایده خوبی نیست. 
این راه هزینه های سنگینی دارد و اگر یکی از 
رادیواکتیو  مواد  شود،  منفجر  نیروگاه ها  این 
جبران  و  فــــراوان  زیان های  و  کرده  نشــــت 
ناپذیری به بــــار خواهد آورد به عالوه معدن 
اورانیم که ســــوخت این نیروگاه ها را تامین 
روزی  و  اســــت  محدودی  منابع  می کند 

خواهد  پایان  ذخایر  این  که  رســــید  خواهد 
یافت و ماده ای که جایگزین آن شود، وجود 
نخواهد داشــــت.  مجید گفت: »چرا از انرژی 
خورشید استفاده نکنیم؛ هم جزو انرژی های 
پاک به حساب می آید، هم جزو منابع تجدید 
پذیر به حساب می آید. نوری را که زمین هر روز 
دریافت می کند، هزاران بار بیشتر از آن چیزی 
است که ما نیاز داریم و مصرف می کنیم، قابل 

دسترس است و هزینه ای هم ندارد.«
همه به او آفرین گفتند و برایش دست زدند. 
مهدی از جا بلند شــــد و گفت: »بسیار خوب 
است اما همچین بی هزینه هم نیست. از نور 
خورشید که نمی شود مستقیماً استفاده کرد. 
باید دستگاه هایی ســــاخته شود که بتوانند 
را  خورشید  تابشــــی  انرژی 
قابل  انــــرژی  به 
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یک تیر و دو نشان
حرارتی  مکانیکــــی،  انرژی  نظیر  اســــتفاده 
مقوای  مجید  کنند.«  تبدیل   ... و  الکتریسیته 
لوله شده ای را روی میز باز کرد و گفت: »فکر 
می بینید  که  را  ایــــن  کرده ام  هم  را  آنجایش 
طراحی یک سلول خورشیدی است. و سهراب 

گفت: »سلول سلول خورشیدی چی هست؟
رســــانایی  نیمه  قطعات  داد:»  جواب  مجید 
انرژی  به  را  خورشید  تابشی  انرژی  که  هستند 
الکتریکی تبدیل می کنند، جای زیادی اشغال 

مهم  و  ندارند  متحرک  قسمت  نمی کنند، 
تر از همه بازده آنها با تغییرات دمایی 

نمی کنند  چندانی  تغییرات  محیط 
و  می شوند  نصب  ســــادگی  به  و 

در  رفته  کار  به  سیســــتم های  با 
ساختمان جور می شوند، مهدی 
دور میز قــــدم زد و گفت: »اما 

متاسفانه این طرح مشکالتی هم دارد خرید 
این ســــلول های خورشــــیدی هزینه زیادی 
دارد، از طرفی چگالی انرژی تابشی بسیار کم 
است و در فصل های مختلف و در هر ساعت 
از شــــبانه روز تغییر می کند و برای ذخیره آن 
باید از باطری اســــتفاده کرد که بسیار هزینه 

بر است.
من که تا آن وقت ساکت 
اما  گفتــــم:  بودم 
بــــه  نســــبت 
کاربردهایی 
کــــه دارد 
زیاد هم 
ن  ا گــر

خورشیدی  انرژی  درباره  که  کتابی  در  نیست. 
مطالعه کردم نوشــــته بود از این انرژی پاک 
و تجدیدپذیــــر نیروی حرکتــــی ماهواره ها، 
سفینه های فضایی، تامین برق ساختمان ها، 
انرژی  حتی  و  کوچــــک  های  قایق  خودروها، 
الزم دستگاهایی که نیاز به ولتاژهای  کمتری 
دارند مثل ماشین حساب و ساعت را تامین 
و  چرخید  میز  دور  قدمــــی  چند  مهدی  کرد. 
گفت: »من هم کامال با حرف های تو موافقم، 
برای همین اینجا جمع شده ایم تا با مطالعه 
نوع  خورشیدی،  های  سلول  درباره  تحقیق  و 
جدیدی از آن را بســــازیم که هزینه ساختش 
بســــیار کم و بازده باالیی داشته باشد؛ یعنی 
یک تیر و دو نشــــان!... اگر موافقید از همین 

حاال شروع کنیم؟ «
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کیان دهن گنجشــــکی که تبلتش را هم با خودش 
آورده بود با دیدن زورآزمایی ابرها برای این که دچار 
برق گرفتگی نشود تبلت را روی حالت پرواز گذاشت 

و دنبال جایی گشت که باران خیسش نکند.
ماجراجویی آســــمان داشــــت تمام می شــــد که 
قطره های باران جلوی نور آفتاب به صف شــــدند 
و برای شروع جشــــن رنگ دست هاشان را به هم 
دادند، هفت صف درست شــــد و هر کدام از صف 

قطره ها به یک رنگ درآمد. 
داشت از زیبایی رنگین کمان کیف می کرد که یک باره 
صدایی البه الی آهن هــــا پیچید: کیان بخند! کیان 
بازی کن! انگار صدا دور تا دور کیان دهن گنجشکی 
را دربر گرفته بود طوری که خودش هم نمی دانست 
صــــدا از قلبش می آید و به اطــــراف می پیچد یا از 
اطرافش به درون قلبش سرازیر می شود. کیان به 
صدا گفت: چطور بازی کنم؟ مگر این جا البه الی این 
خطرناک  نمی دانی  مگر  است؟  بازی  جای  آهن ها 
است؟ اگر زمین دلش بازی می خواهد نباید اجازه 
بدهد به جای درخت و ســــبزه آهــــن بکارند توی 
دلش. صدا گفت: برای شاد بودن، قلب مهربانت 
کافی است دنبال دلیل دیگری نباش. صدا و کیان 
دست در دست هم از میان آهن ها گذشتند و کیان 
همان وقت فهمید که عمر شاپرک تمام شده و باید 
با این صدا هم ســــفر شود مســــافر بودنش را هم 
هیچ  و  نمی ترسید  صدا  از  اصال  فهمید  همان موقع 
خجالت زده نبود انگار سال هاست او را می شناسد. 
مســــافر کوچولوی ما با دهن گنجشکیش مثل یه 
بی شباهت  که  جایی  به  رســــید  زدن  به هم  چشم 

به جنگل نبود حاال کیان دانســــته بود که سرعت 
شاپرک  است.  شاپرک  سرعت  از  زیادتر  خیلی  صدا 
محال بود بتواند این همــــه راه را در این زمان کم 
بیاید. بی خود نیست که می گویند تنها سرعت نور 
از سرعت صدا بیشتر است. این بار روی یک شاخه 
فرود آمد از آهن هیچ خبری نبود. زمین خواب نبود 
این را از روی رقص سبزه ها دانست با خودش گفت: 
وقتی دل زمین پر از آهن شود نباید هم بیدار باشد. 

یک باره زمین گفت: هیس...
کیان به خودش لرزید، احساس کرد دچار ناامنی 
شده گفت: دیگر نمی شود آدم با خودش هم حرف 

بزند! 
-نه نه اشتباه نکن وقتی شــــرایط ایمنی را رعایت 

نمی کنی فکرت لو می رود. 
-شرایط ایمنی برای فکر دیگر کدام است؟ 

زمیــــن جــــواب داد: یعنی فکــــرت روی صورتت 
می نشیند و به اطرافیانت می گوید که در ذهنت چه 
می پزی! باید مواظب حرکات چهره ات باشی. یک 
باره یک سیاهی به زمین نشست و با همان سرعتی 

که فرود آمده بود بلند شد. 
زمین با خوشحالی گفت: کوووف هاها. 

کیان به آسمان نگاه می کرد و پای عقابی را می دید 
که خرگوشی را با خودش می برد. 

-لذت بردی هان کیف کــــردی؟! دیدی عقاب چه 
قدرتی دارد؟! اخم نکن هر چیزی در جای خودش 

زیباست.
بالفاصله بعد از این اتفاق کیان قطره های فراوان 
آب را دید نمی توانست آن ها را بشمارد. میلیون ها 
قطره کنار هم نشستند و شدند یک تلسکوپ قوی 

مقابل چشمان زمین.
زمین گفت: لحظه سرنوشت ساز نزدیک است، ای 
آخر  ثانیه های  می شود  معلوم  حاال  نادان  مشترِی 

زندگی کدام مان است.
برای چندثانیه نفس ها بند آمد بعد زمین قهقهه 
زد باورتان می شود قهقهه زد. همه طبیعت با زمین 
قهقهه زد، این اولین بار بود که کیان دهن گنجشکی 
از شــــدت طوفان و صدای رعد و بــــرق و آن همه 

خاک که به هوا بلند شد نترسید چون می دید که 
چطور طبیعت به خاطر زنده بودنش قدرت نمایی 

می کند.
زمین گفت: بیچاره مشتری، باز هم سپر من شد. 

به بــــاد گفت: آهــــای بدبیــــن به مــــن باختی 
پیش بینی ات درست از آب درنیامد به تو گفته بودم 
جاذبه قوی مشــــتری نمی گذارد آن سیارک به من 

بخورد.
و کیان دید که طوفان آرام گرفت و شــــد یک نسیم 
مالیم و دید که آسیب سیاره مشتری، زمین را نجات 

داد.
طبیعت سرگرم نشاط بود که انگار جنگ شد لودر 
و کامیون بود که جای قطره ها را می گرفت چندین 
مرد مثل نیروهای دشــــمن بــــه طبیعت حمله ور 
شدند و آن همه زندگی ناگهان تبدیل شد به زمینی 

بی حاصل.
وقتی کیان دوباره دســــت در دست صدا از روی سر 
این ماجرای تلخ می گذشت با خودش فکر می کرد 
که اگر حمله آدم ها را به زندگی نمی دید فکر می کرد 
دانش زمین اشــــتباه بوده و سیارک، زمین را نابود 

کرده است.
بیچاره مشتری!

ماجراهای کیان 

دهن گنجشکی مشتری، ِسَپر زمین
قسمت سوم

کاظمیان صفورا 
تصویرگر : زهرا طاوه ئی
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ستایش بهمنی 
از همدان

زهرا حبیبی 
10ساله کانون پرورش فکری 

کبودراهنگ

آناهیتا توانا
از همدان

امیر رضا رضایی
15ساله عضو کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان اسدآباد

رقیه بقایی
از کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان کبودراهنگ

مائده بابایی 
10ساله عضو کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان شیرین سو

نگارخانه

ش باشی
نقا دستان شما

دانش آموزان مدرسه شهید شیخ علیان

دانش آموزان مدرسه فرزانه
دانش آموزان مدرسه فرزانه

دانش آموزان مدرسه شهید شیخ علیان
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فکر کن

رنگ و سنگ

با هم 

سازیم 
ب

بوم رنگ

ی،زندگی
باز

عکس ها و آثارهنری خود 
را به آدرس زیر برای ما 
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