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گل الره و برادرش دو عروسک غول پیکر 
کانون همدان سفر خود را آغاز کردند

استاندار همدان
حامی شهر دوستدار کودک



دشت 
نور

آبی و زرد و سفید
، ما  آبی به زرد گفت: »حوصله ام سر رفته 
همیشه این باال نشســــته ایم و هیچ کاری 
برای انجام دادن نداریــــم. نگاه کن قرمز 

چقدر خوشبخت است.«
زرد که ســــال ها بود روی خورشید مهربان 
زندگی می کرد نگاهی به دشــــت پر از گل 
انداخت و قرمز را دید که وسط یک عالمه 
پرنده و پروانه و سنجاقک داشت می گفت 

و می خندید. 
آبی دوبــــاره با دلخوری گفــــت: »نارنجی 
را ببین روی آن درخــــت پرتقال چه جای 
خوبی دارد! اصال چرا ســــبز را نمی گویم؟ 
وســــط جنگل به آن بزرگی ، همیشه شاد و 

سرحال است. اما ما چی؟ «
سفید که خانه اش روی ابرها بود ، نگاهی 
به پایین انداخت ، لبخندی زد و گفت: »آبی 
بزرگترین  است؛  آسمان  ات  خانه  تو  جان! 
کنی  می  فکر  چرا  دنیا.  ی  خانه  زیباترین  و 
هیچ کاری برای انجام دادن نداری؟ تو اگر 
نباشی من و زرد از کجا روی گلها و درختان 
و جنگل بباریم و بتابیم؟ اگر نرانجی جای 
به آن با صفایی دارد ، به خاطر توست. اگر 
قرمز خانه ای به آن زیبایی دارد به خاطر 
توست. اگر سبز ، آباد و آرام است به خاطر 

توست. «
زرد با مهربانی گفت: » حق با سفید است، 
تو آنقدر بزرگ و زیبایی که دریا هم دلش 
پر از توســــت. اگر تو نبودی دریا هم رنگی 

نداشت. «
فکر  به  دوســــتانش  های  حرف  با  که  آبی 
فرورفته بود با شــــادمانی نگاهی به زمین 
گویید  می  درســــت  »شــــما  گفت:  و  کرد 
دوستان خوبم، در این دنیا هر رنگی جای 
خــــودش را دارد و همه ی مــــا در کنار هم 

دیدنی و زیبا هستیم. «
بعد هرســــه با هم گفتنــــد:» خدایا برای 
آفریــــدن این همــــه رنگ و زیبایــــی از تو 

سپاسگزاریم.«

عطر دعا
اعظم مهری

رو چادرم نشستن 
پروانه های رنگی

مثل خیال و رویا، 
رویا به چه قشنگی

آسمونم آبیه
دلم یه رنگین کمون
زیر پاهام ستاره س
سجاده ی مهربون
تو جانمازم انگار 
عطر خدا پیچیده

به لحظه های خوشم 
نور دعا تنیده

تو شادی نمازم 
 شاپرکا دعوتن
تو هم بیا کنارم 

دوست نمازخون من

کبوترهای حرم
آن روز تولــــد بود ، تولد یک مرد مهربان و بزرگ، تولد کســــی 
که من خیلی خیلی دوســــتش دارم. همــــه ی ما خیلی خیلی 
دوستش داریم. کسی که ضامن آهوهای خسته و تنها می شود 
و تمام کبوترهای حرمش به عشــــق او به آسمان پر می کشند؛ 

تولد امام مهربانمان ، امام رضا )ع( .
بابا پارسال به من قول داده بود که روز تولد امام  به مشهد سفر کنیم، اما به خاطر بیماری 
کرونا نتوانســــتیم برویم و حاال دل من خیلی غصه داشت. می خواستم برای کبوتر های 

حرم گندم ببرم اما نتوانسته بودم.
روز تولد امام رضا  )ع( وقتی بابا به خانه آمد یک کیسه گندم دستش بود. کیسه را به من 
داد و گفت: پســــرم این گندم ها را گرفته ام تا برای پرنــــده هایی که غذایی برای خوردن 

ندارند بریزی و با این کارت امام رضا  )ع( را خوشحال کنی.
خیلی خوشحال شــــدم ، کیســــه را گرفتم و رفتم روی ایوان. چند تا قمری داشتند بق بقو 
می کردن. کیسه ام را باز کردم و از گندم ها روی زمین ریختم. قمری ها پرکشیدند و آمدند 
روی ایوان و مشغول خوردن گندم ها شدند. 
چقدر خــــوب بود که من هم می توانســــتم 
مثل امام خوبمان ، با حیوانات مهربان 
مطمئن  لحظه  آن  باشــــم. 
در  دیگر  ستاره  یک  که  بودم 
افتاده  هایــــم  خوبی  قلک 

است.

شاپرک

کاغذی خانه 

خوبی هاقلک 
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کوچولو شهروند 

برای دومین روز متوالی، عروسک غول پیکر کانون به 
همراه مینی بوس کتابخانه سیار شهری به محله های 
مختلف شــــهر همدان رفت و مردم را به استفاده از 

ماسک تشویق کرد.
به گــــزارش روابط عمومــــی اداره کل کانون پرورش 
فکری کــــودکان و نوجوانان اســــتان همدان در پی 
انتشــــار مجدد ویــــروس کرونا، کانون اســــتان در 
اقدامی فرهنگی، مردم شهر را به استفاده از ماسک و 

محافظت شخصی و اجتماعی دعوت کرد.

این برنامه بــــرای دومین روز متوالــــی و این بار به 
انجام  کانونی  غول پیکر  عروســــک  گل الره  وســــیله 
گرفت. گفتنی است این عروسک با حضور در شهر و 
خیابان ها به همراه مینی بوس کتابخانه سیار شهری 
و با پخش ترانه شاد »ماسکت رو حتما بزن، تا نگیری 
کرونا« که کاری از همکاران استان همدان است، مردم 

و خانواده ها را به استفاده از ماسک ترغیب کرد.
شایان ذکر است کانون اســــتان همدان بنا دارد به 
همراه عروسک های غول پیکر در تمامی مناطق شهر 
حضور  یابد و مردم را نســــبت به استفاده از ماسک 

تشویق کند.
گفتنی است پیک سالمتی کانون عالوه بر شهر همدان 

به شهرستان های دیگر استان نیز سفر خواهد کرد.

گل الره و برادرش
دو عروسک غول پیکر 

کانون همدان سفر خود را آغاز کردند
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مهمان دوستانه

کودکانه

دستان شما

کودکانه امروز یک مهمــــان عزیز دارد؛ 
حسنا اسکندری مقام. چندی قبل نقاشی 
حسنا در جشــــنواره بنسکا بلغارستان 
برگزیده شد و همه ی ما را خوشحال کرد. 
حاال او به کودکانه آمده است تا شما بچه 

های نازنین بیشتر با او آشنا شوید.
  لطفا خودتان را برای خوانندگان ما 

بیشتر معرفی بفرمایید.
من حسنا اسکندی مقام هستم، 9سال 
دارم و در شهر شیرین سو زندگی می کنم.

  چطور شــــد که وارد دنیای نقاشی و 
رنگ ها شدید؟

چون مادرم در کانون مشغول کار بودند 
از بچگی هر وقت به کانون پرورش فکری 
می  سری  هم  نقاشی  کالس  به  رفتم  می 
در  روز  یک  داشــــتم  آرزو  همیشه  و  زدم. 

کالس خانم طاقتی شرکت کنم.
  چگونه نقاشــــی را یاد گرفتید و چه 

مراحلی را پشت سر گذاشتید؟
چون همیشه خیلی نقاشی می کشیدم با 
تکنیک های مختلف نقاشی آشنا بودم، 
امانقاشــــی با گواش،را خیلی دوســــت 
شد  می  رنگی  لباسهام  همیشه   . داشتم 
آمیزی  رنگ  بــــه  زیادی  ی  عالقه  چون   .
داشتم عضو ثابت کال س نقاشی بودم . 
از طرفی تشویق های مربی عزیزم .من رو 
به این کار تشویق می کرد. و چون مامانم 
هم مربی کانون هستند خوب من هم با 

عالقه کار کردم.
   از حضــــور در جشــــنواره بنســــکا 
برایمان تعریف کنید . چه شد که در 

این جشنواره شرکت کردید؟
باید  مسابقه  در  شــــرکت  خصوص  در 
بگویم که فراخوان ها به کانون ارســــال 

می شــــوند . مربیان اول موضوع را به ما 
توضیح می دهند و ما شروع به کشیدن 
می کنیم .اول آنچه از توضیحات مربیان 
توی ذهنمان مجســــم میکنیــــم را روی 
برگه می آوریم .در جلسات بعد با کمک 
مربیــــان چیزهای دیگری به نقاشــــی 
چندین  کار  این  و  کنیم  می  اضافه  خود 
جلسه ادامه دارد، چون کالسهای ما 9۰ 
دقیقه است . یادم می آید که تازه اجازه 
شرکت در کالســــهای کانون را داشتم و 
نقاشی  موضوع  مامانم  و  طاقتی  خانم 
را به بچه ها توضیح می دادند . من هم 
به دقت گوش میکردم. چون برگه های 
نقاشی بین المللی است و کال مسابقات 
هم  من  داشت،  فرق  بقیه  با  جنسشان 
اصرارمی کردم کــــه می خواهم روی این 
برگه ها نقاشی بکشم . خانم مربی هم به 
من برگه دا د. ومن با توجه به توضیحات 
آنها نقاشــــی خودم را کشیدم و به مربی 

هنری دادم . مربیان وقتی نقاشــــی مرا 
دیدنــــد با خوشــــحالی آن را به مامانم 
نشان دادند. و بعد مراحل بعد را انجام 
دادم . من خیلی خوشــــحالم که اولین 

نقاشی ام در کانون توانست برنده شود.
  برای بچــــه هایی که به نقاشــــی 

عالقمند هستند چه پیامی دارید؟
پیشنهاد  سرزمینم  کودکان  همه  به  من 

میکنم حتما نقاشی بکشند و در کالسهای 
کانون شرکت کنند .

  فکــــر می کنیــــد رنگ هــــا چطور 
می توانند دنیــــای ما آدم ها را زیباتر 

کنند؟
من در دنیای رنگ احســــاس شادمانی 
دارم و چون می توانم با ترکیب رنگ یک 
اثر خلق کنم خیلی این دنیا را دوســــت 
دارم و هرگز از نقاشی و رنگ آمیزی خسته 
نمی شوم وحتی در روزهای کرونایی خودم 
رو با نقاشی مشغول میکنم من آرزو دارم 
را  فلسطین  مظلوم  کودکان  آزادی  روزی 
نقاشی کنم مطمئنم آنروز بهترین نقاشی 

را با شادترین رنگها خواهم کشید.
  چه آرزویی برای آینده خود دارید؟ 

در پایان اول از بابا و مامان عزیزم که من 
را با نقاشی آشــــنا کردند و دوم از کانون 
و مربیان عزیزم بــــه ویژه خانم طاقتی 
ممنونــــم و برای همه دوســــتانم آرزوی 
موفقیــــت دارم و آرزو می کنم کرونا هم 
از جهان برود و به پیشــــنهاد مادرم این 
مدال را به سردار بزرگ سلیمانی تقدیم 

می کنم .

عکس ها و آثارهنری 
خود را به آدرس زیر 

برای ما ارسال کنید

@shahrvandkocholohamedan

@ s h a h r v a n d k o c h o l o

 نازنین آخوندی کالس سوم همتا رضایی از همدان

حسنا اسکندری نقاش همدانی 

مدالم را به سردار بزرگ سلیمانی تقدیم می کنم
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دوستانه

نقاش باشی

خبرهای خوب
برای بچه های خوب

 احسان و نیما از همدان

 ارسالی از پارسا صادقی

 محمدجواد سالمی 
از  اسدآباد از برگزیدگان 
جشنواره بنسکا

پرنیا مالیری هفت ساله از همدان

بچه های عزیز استاندار همدان در جلسه 
حامی  گفت:  همدان  شهر  اسالمی  شورای 
شــــورای اجرائی همدان شــــهر دوستدار 

کودک هستم.
کرد:  اضافه  شــــاهرخی  سعید  سید 
همــــه ادارات مربوطه بــــرای تحقق 
کودک  دوستدار  شــــهر  عالی  اهداف 

همکاری خواهند کرد.
همدان  اســــتان  اجرائی  ارشد  مدیر 
گفــــت: هر نــــوع هماهنگــــی بین 
دستگاهی یا همکاری ستادی از ناحیه 
نخواهیم  دریغ  باشد  الزم  استانداری 

کرد.

استاندار همدان
حامی شهر دوستدار 

کودک
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شاعر 
کودکانه هایی 
به رنگ یاقوت

هجدهم تیرماه روز ادبیات کودکان 
مناســــبت  به  اســــت.  نوجوانان  و 
نزدیک شدن به این روز می خواهیم 
ادبیات  برای  که  را  کســــانی  از  یکی 
کودک و نوجــــوان ما خیلی زحمت 
کشــــیده و کتاب های بسیاری خلق 
اهل  های  بچه  شما  به  را  است  کرده 

مطالعه معرفی کنیم.
شــــاعر  رحماندوســــت  مصطفی 
است.  یاقوت  رنگ  به  هایی  کودکانه 
شاعری که کتاب هایش برای همه ی 
دوســــت  و  خوش  ای  خاطــــره  ما 
خاطره  از  یکی  و  اســــت.  داشــــتنی 
دانه  صد  او  شــــعرهای  انگیز ترین 
یاقوت را همه ی ما بلدیم. این شاعر، 
کتاب های  مترجــــم  و  نویس  قصه 
کودکان و نوجوانان، اول تیر ســــال 

۱۳۲9 در همدان به دنیا آمد.
صورت  بــــه  اثــــر  حــــدود۱۲۰  او  از 
مجموعه داســــتان و مجموعه شعر 
منتشــــر  نوجوانان  و  کودکان  برای 

شده است.
۲ پر ۲ پر ۴ پر، آســــمان هم خندید، 
ترانه هــــای نوازش، بازی شــــیرین 
است، درسی برای گنجشک، توپ در 
مرغ  دارم،  دوست  را  بچه ها  تاریکی، 
قشنگ تپلی و زیبا تر از بهار از جمله 

آثار این هنرمند بزرگ است.

ِمَتل

ترانه

آشنا

به اندازه ی همه ی دنیا

خرگــــوش کوچولو به مادرش گفــــت: چقدر مرا 
دوست داری؟

مادر گفت: خیلی زیاد عزیزم ، من تو را خیلی زیاد 
دوست دارم.

خرگوش کوچولو گفت: خیلی زیاد یعنی چی؟
مادر گفت: یعنی به اندازه ی همه ی دنیا.

خرگــــوش کوچولو به فکر فرو رفــــت. یعنی دنیا 
چقدر است؟

او نگاهــــی به خانــــه ی کوچکشــــان انداخت و 
بعد  ماســــت.  ی  خانه  ی  اندازه  دنیا  گفت:حتما 
رفت از پنجره بیرون را نگاه کرد. دشت خیلی بزرگ 

بود. یعنی دنیا اندازه ی دشت بود؟
او همان طور که داشــــت فکر می کرد نگاهش به 

آسمان افتاد. انگار آسمان از دشت هم 
بزرگتر بود.

خرگوش کوچولو به سمت خانه ی موش موشک 
کرد.  می  بازی  تاب  داشــــت  موشک  موش  رفت. 
خرگوش کوچولو به او گفت: به نظرت دنیا چقدر 

بزرگ است؟
موش موشک همان طور که با تابش باال و پایین 
می رفت . ســــر کشــــید و آن دور دور ها را نگاهی 
انداخت. گفت: نمی دانم ولی وقتی روی تاب باال 

می روم دنیا بزرگ تر می شود.
خرگوش کوچولو گفت: یعنی اگر سوار تاب شوم ، 

مادر مرا بیشتر دوست دارد؟
موش موشــــک با تعجب گفت: چــــرا این فکر را 

می کنی؟
خرگوش کوچولــــو گفت: آخر مــــادرم گفته مرا 
به انــــدازه ی همه ی دنیا دوســــت دارد ، اما من 

نمی دانم همه ی دنیا چقدر است.
مادر موش موشــــک که حرفهای بچه ها را شنیده 
بود ، کنارشــــان آمد و گفت: بچه های خوبم دنیا 

خیلی بزرگ اســــت. آنقدر بزرگ که تمام مهربانی 
مادرها در دلش جا می شود.

خرگوش کوچولو لبخنــــدی زد و گفت: پس من 
هم به اندازه ی همه ی دنیا مادرم را دوست دارم. 

حتی اگر ندانم دنیا چقدر بزرگ است.

چراغ مطالعه

ساعت 
بابا بزرگ

اعظم مهری
ساعت بابا بزرگ 

مثل خودش قدیمی س
کار می کنه خیلی خوب
چون ساعت دقیقی س

اونا دوتایی با هم
انگاری که همکارن

سر ساعت می رسن
هر جا قراری دارن

من از بابا و ساعت
یاد می گیرم که باشم

همیشه و همه جا 
با دقت و منظم
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دوستان می بینید چقدر زحمت کشیده شده، هزینه صرف شده تا 
برق به خانه های ما برسه؟!...

پس با جلوگیری از اتالف برق قدرشناس باشیم!
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از خنده 

ا ریاضی
ت

بوم رنگ

باهم 

بسازیم

فکرکن
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