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با صدای بلند داد زد: » کــــی گفته دفتر مرا 
بی اجازه برداری؟ مگر دفتر من جای نقاشی 

کشیدن است؟«
کیانا با دســــتان کوچکش دفتــــر را روی میز 
گذاشت و با بغض گفت:» من می خواستم...« 
کامل  را  حرفش  او  که  نداد  فرصت  کیمیا  اما 
کند، با اخم گفت: » برو اتاق خودت. بعد هم 

محکم در را بست.«
چند دقیقه بعــــد تلفن زنگ زد؛ دوســــتش 
بود. کیمیا تا گوشــــی را برداشت ، دوستش با 
عصبانیت شروع به حرف زدن کرد: »کی به تو 
گفته بود، کتابی را که بــــه تو قرض داده بودم 
بدهی به مهسا؟ مگر نمی دانی من و مهسا یک 
هفته است که با هم قهریم؟ من آن کتاب را به 

تو داده بودم نه به او. خیلی ناراحتم کردی.«

کیمیا تــــا آمد حرف بزند ، تلفن قطع شــــد. 
ذهنش پر شد از فکر، کلی فکرهای جورواجور. 
وســــط همه ی فکر ها ، یاد خواهر کوچکش 
افتاد. یــــاد جمله ای که کیانا خواســــته بود 

بگوید ، اما او فرصت نداده بود.
فرصت نداده بود که خواهرش بگوید:» من 
می خواستم خوشــــحالت کنم و آن نقاشی را 
برای تو بکشم تا دفترت قشنگ شود.« همان 
طور که دوســــتش به او فرصــــت نداده بود 
حرف بزند. کیمیا از جایش بلند شــــد، رفت 
پیش خواهر کوچولویــــش ، او را بغل گرفت 
و گفت: » من بایــــد حرف هایت را گوش می 
کردم. حاال آمده ام تا هرچی که می خواستی را 

بگویی. حرفت را بگو ، من می شنوم...«

گلهای آتش
مریم زرنشان

مادسته جمعی می رویم
یک جای خوش آب وهوا

بابای خوبم می زند 
چادر برای بچه ها

به به چه کیفی می دهد 
ما می پریم از روی جو

گلپونه های ناز را
ما می ُکنیم آهسته بو!

ما روی دست شاخه ها
هرگز نمی بندیم تاب
بابای خوبم می دهد
گلهای آتش را به آب

مداد تازه
پرواز یگانه

مداد تازه ام را
به هم کالسی دادم

شکسته بود مدادش
از کار خود چه شادم

دوتایی بیست گرفتیم
در درس امال ، امروز
وقتی که یار همیم

هستیم همیشه پیروز
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حرف های نشنیده
پرستو فخیمی

یه روز قشنگ
مریم عظیمی
تصویرگر: هادی اسدی

همیشه روزای قشنگ 
پر از امید و آرزوست

روزی که تو سحرخیزی
زندگی می شه با تو دوست

 
ساعت تو زنگ می زنه 
می گه پاشو که وقتشه

خورشید خانوم دراومده
زمان کار و کوششه
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ِمتَل

یه کتاب تازه موری خیلی خسته 
بود. دانــــه ای را که 
 ، بود  دوشــــش  روی 
روی  و  گذاشــــت  زمین  کمی 
کرد  تازه  که  نفسی  نشست.  کوچکی  سنگ 
، دوباره به راه افتــــاد. خیلی راه رفته بود و 
نمی  پیدا  را  النه  مســــیر   ، گشت  می  هرچه 
کرد. دیگر داشت ناامید می شد که ناگهان 

از بوته ی کوچکی صدایی آمد. 
موری با ترس بوتــــه را نگاه کرد. یک دفعه 
دید یک خرگوش کوچولوی سفید و بامزه 
از بین شــــاخ و برگهای بوتــــه بیرون پرید. 
را دید با مهربانی گفت: » ســــالم  تا موری 
مورچه کوچولو ، من پوپو هســــتم. اسم تو 
جابه  دوشش  روی  را  دانه  موری  چیست؟« 
جا کرد و گفت:» سالم پوپو، اسم من موری 

است.«
پوپو با خوشحالی گفت: » می خواهی با هم 
می  که  گفت:»البته  موری  شویم؟«  دوست 
خواهم.« پوپو در حالی که از شــــادی باال و 
پایین می پرید، گفت:» چه خوب! امروز من 
یک دوست جدید پیدا کردم. حاال بیا با هم 

بازی کنیم.« 
موری با خستگی گفت:» دلم می خواهد اما 
می بینی که خیلی کار دارم . باید این دانه را 
به النه برسانم. تازه فکر کنم راه النه ام را هم 

گم کرده ام.«
پایین  به  را  هایش  گوش  که  حالی  در  پوپو 
خواهد  نمی  دلم  من  گفت:»  بود  انداخته 
دوســــتم ناراحت باشد. می خواهی کمکت 

کنم ؟ « موری گفت:» چه طوری؟« 
پوپو کــــه دوباره لبخنــــد روی لب هایش 
نشسته بود ، گفت:» کاری ندارد، بیا روی سر 

من بنشین تا با هم خانه ات را پیدا کنیم.« 
به  جنگل  در  تایی  دو  آنها  بعد  دقیقه  چند 
سمت النه ی موری می رفتند. وقتی رسیدند 

، موری از خوشحالی بلند خندید، پوپو هم.
موری دانه را به داخل النه برد. پوپو جلوی 
در خانه منتظرش ماند. وقتی موری بیرون 
آمد، آنها تا عصر با هم بازی کردند. بعد از 
هم خداحافظی کردند و هر کدام به سمت 

خانه ی خود رفتند.
شــــب که شــــد ، موری ماجــــرای آن روز را 
برای خانواده اش تعریــــف کرد. خواهر و 
پوپو  مهربانی  جبران  برای  موری  برادرهای 
مقداری از بذر های هویج را که در انبار غذای 
، برداشتند  خانه شــــان جمع کرده بودند 
و به خانه ی پوپو بردنــــد. آنها بذر ها را در 

حیاط خانه ی پوپو کاشتند...
چند روز بعــــد ، در یک صبح زیبا وقتی پوپو 
از خانه بیرون آمد ، دید که در حیاط خانه 
شــــان کلی هویج روییده. با خوشــــحالی 
مادرش را صدا کرد و گفــــت : »مادر ببین 

چقدر هویج!«
آن روز مادر سوپ هویج خوش مزه ای پخت 
خانواده  جمله  از  دوستانشــــان  ی  همه  و 
مورچه ها را دعوت کرد. مهمانی به همه ی 
اهالی جنگل خوش گذشــــت. یک مهمانی 

به رنگ دوستی های شیرین.

دلم یه مهمون 
می خواد

بچه هــــای نازنین مجموعه شــــعر »دلم 
محبوبه  ســــروده  می خواد«  مهمــــون  یه 
صمصام شریعت است و  از سوی انتشارات 

سروش منتشر شده است.
در کتاب »دلم یه مهمــــون می خواد« ده 
شــــعر خردســــال با موضوعات متفاوت 
سروده شده که برای شــــما کودکان گروه 

سنی »ب« مناسب است.
مرادی  هاجر  تصویرگری  با  مجموعه  این 
به انتشــــار رسیده است. شــــما می توانید 
به  کمک  ماننــــد  موضوعاتــــی  دربــــاره 
و  درخت  کاشتن  کردن،  نقاشی  حیوانات، 
شعرهایی  کتاب  این  در  دیگر  موضوعاتی 

زیبا را بخوانید.

موری و پوپو
اعظم مهری
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نه جانم اشتباهی پیش 
نیومده، باید در مصرف 

آقا قبض برقبرقتون تجدید نظر کنین!
ما اشتباهی شده!

اما ما که مصرفی
 نداریم!

باید از وسایل برقی 
می گن اشتباهیکمتر استفاده کنیم.

نشده، شاید زیاد برق 
مصرف می کنید.

می تونیم به جای المپ 
رشته ای از المپ های 
LED استفاده کنیم.

منم دیگه برای خشک 
کردن لباسا از آفتاب 
استفاده می کنم نه از 

خشک کن.

توی مدرسه بهمون گفتن در ساعت های اوج 
مصرف قیمت برق بیشتر و نباید از وسایل 

برقی که صروری نیست استفاده کنیم.

منم وقتی با رایانه
کار نمی کنم اونو 
خاموش می کنم.

چطوری؟
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بنده تقصیری ندارم 
باید در مصرف برق 

تجدید نظر کنید آقا این بارم که قبض 
برق ما زیاد اومده؟!

اما ما که حیلی 
میشه بجای سمار صرفه جویی کردیم!

برقی از سماور گازی 
استفاده کرد.

خب کافی 
نبوده! باید 

بیشتر فکر کنیم
بازم باید تجدید 

نظرم کنیم!

بهتره به جای جارو 
برقی گاهی وقتا 
از جاروی دستی 

استفاده کنم.

یخچال دومی رو هم 
که قدیمی و پر مصرفه 

کنار می گذاریم.

تبریک میگم شما 
انرژی برق رو بهینه 

مصرف کردید.

4
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کیان همان طور که داشت برای مشتری بیچاره 
دل می سوزاند، صدایی مثل صدای یک فرشته 
به گوشش رسید. خواِب چشم هایش را پراند و 

به زحمت آن ها را باز کرد. 
چقدر خوب اســــت وقتی بیدار می شوی اولین 
چیزی که می بینی صورت قشــــنگ مادر باشد 
و اول صــــدای او را بشــــنوی کــــه مثل صدای 

فرشته هاست.
مادر کیان عجله داشــــت دیر شده بود. این که 
بنشیند  تختش  کنار  مادر  داشت  دوست  کیان 
تا کیان خواب از ســــرش بپــــرد االن موضوع 
مهمی نبــــود. پدر و مادرش باید به کارشــــان 
می رسیدند و کیان باید صبحانه اش را هم خانه 

مادربزرگش می خورد.
مادر بزرگ، مثل پروانه ای بود عاشق کیان، اما 
کیان ناراحت تر از آن بــــود که مهربانی های او 
حالش را خوب کند،  تازه سوال های مادربزرگ 

اذیتش هم می کرد.
دهان گنجشــــکی اش از تعجب باز ماند وقتی 

مادربزرگ پرسید: چرا حوصله نداری؟ 
او همه تالش اش را کرده بود که به قول زمین، 
تالش اش  همه  ننشیند،  صورتش  روی  فکرش 
را قورت بدهد تا  را کرده بود که عصبانیت اش 
همه  اصال  نکند،  بی احترامــــی  مادربزرگش  به 
پس  بود،  داده  قــــورت  را  بی حوصلگی هایش 

مادربزرگ از کجا فهمیده بود؟
مادربزرگ گفت: ما مادرها از چشم بچه هامان 
همه چیز را می فهمیم، چشــــم تــــو امروز برایم 

نمی خندد!
کیــــان غصه می خورد که چــــرا خواهر یا برادر 

ندارد مثل عمه  و عمویــــش  که خواهر و برادر 
داشــــتند یا مثل دایی هــــا و خاله هایش که 
هیچ وقت تنها نبودند، او در رویاهایش دنبال 

یک خانواده پرجمعیت بود. 
 کیان دوست داشت وســــایلش را با خواهر و 

برادرش شریک شود.
مادربــــزرگ به این صحبت هــــا ادامه نداد در 
از  عوض کارت بانکــــی اش را به کیــــان داد و 
او خواســــت شــــماره کارت را یکی یکی برایش 
برنامه های  از  استفاده  با  می خواست  بخواند، 
تلفن همراه به یــــک نیازمند  کمک کند. بعد، 
چند دســــت لباس را به کمک کیان کادو کرد و 
با هم رفتند به یک خیریه و لباس ها را به آنجا 

هدیه کردند.
دست  در  دست  دوباره  می کرد  احساس  کیان 
صدا در حال ســــفر اســــت، رنگین کمان و نور 
را می دید، احســــاس می کرد ســــیاره مشتری 
خوشحال است که سپر زمین شده، دیگر خبری 
از حال هــــای بد نبود، مثــــل معجزه می ماند، 

کیان دوباره دنیا را نورانی می دید.
این شاد کردن دیگران بود که حالش را خوب 

کرده بود.
با خودش گفت بی خــــود نبود که زمین از من 
شادی خواست، حتی حال زمین هم با آدم های 

شاد خوب می شود.
 مادربزرگش گفت: الحمدلله که امروز توانستم 
با نوه ام کار خیر انجام دهم و در حالی که دست 
کیان را در دستانش فشــــار می داد گفت: یک 

سجده شکر به خدا بدهکار شدم.
کیان  داشــــت،  مادربزرگ  که  بود  خوب  چقدر 

گفت: خدایا شکرت.
به دم در خانه که رســــیدند پدربزرگش داشت 

می رفت پارک، کیان هم با او همراه شد.
خدایا  داشــــت،  پدربزرگ  که  بود  خوب  چقدر 

شکرت.
در پارک به  یاد زمین افتاد و برای شــــادی اش 
بازی کرد، بــــرای زیبایــــی اش نگهبانی داد تا 
بچه ها گل ها را نچینند، به بچه بازیگوشــــی که 
به حرف اش گــــوش نکرد و یک گل را پر پر کرد 
گفت: باران را دوســــت داری؟ پسربچه گفت: 
از آب بازی بدت  معلوم اســــت که دارم مگر تو 

می آید؟ 
کیــــان  دهن گنجشــــکی با مهربانی به پســــر 
درخت،  ســــبزه،  اگر  می دانی  گفت:  بازیگوش 
گل و جنگل نباشد آسمان هم به ابرها دستور 
می دهد روی سر زمین خشک نبارند؟ می دانی 
اگر درخت و گل و گیاه نباشد و باران هم نبارد 
همین خورشــــید زیبا ما را از گرما می سوزاند؟ 
دیگر حتی نســــیم خنک هم نخواهد وزید و ما 
روزهای  دیگر  می شویم.  نابود  بی آبی  و  گرما  از 
برویم  باید  زمینی  رو  سفرهای  به جای  تعطیل 
زیرِ زمین اصال دیگر از دست گرما و طوفان گرد 

و خاک جایمان روی زمین نیست.
پســــربچه از کیان پرســــید: تو این ها را از کجا 

می دانی؟
کیان گفت: آخه من نگهبان زمینم.

پســــربچه گفت: از این به بعد من هم نگهبان 
زمین می شــــوم. و به کیان قــــول داد هر روز از 

میان دوستانش  برای زمین نگهبان بگیرد.

کیاِن بهانه گیر
چطور حالش خوب می شود؟

قسمت چهارم
صفورا کاظمیان
تصویرگر: زهرا طاوه ئی
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ساغر گلشنی
محدثه رضاییان8ساله از همدان

از همدان

الناز یزدانی
9ساله از اعضا کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان همدان

ریحانه بیات
15 سال از کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان همدان

نازنین زهرا عابدینی

و قصهنون و پنیر 

نگارخانه

ش باشی
نقا دستان شما

روزی روزگاری چوپانی بود که هر روز گوســــفندان 
خود را به جاهای پر علف می برد .گرگ هم بار ها 

سعی داشت گوسفندان او را بخورد . 
یــــک روز یک نفر به چوپان پیشــــنهاد کار خیلی 
خوبی داد . چوپان هم قبول کرد ، گوســــفندان 
خود را رها کرد و رفت ســــراغ شــــغل جدید و پر 

درآمد خودش .
گرگ با خود فکر کرد و گفت این بهترین فرصت 

برای خوردن یکی از آن گوسفند های چاق و چله
است . یواشکی پشت بوته ها قایم شد ، گوسفندان 
از طویله بیرون آمدند و گرگ به آنها حمله کرد. او 

توانست یک گوسفند را بگیرد .
هنگامی که می خواســــت او را بخورد چهره اش را 
دید و یاد دوست قدیمیش افتاد . گوسفند را ول 
کرد و به او گفت که او شبیه دوست قدیمیش است 
.گوسفند به گرگ گفت که بله من شبیه او هستم 
ولی در واقع خود او هســــتم. من چند سال پیش 
از گرفتن و خوردن گوســــفندان خسته شده بودم 
کم کم دلم برای آنها می ســــوخت . بخاطر همین 
تصمیم گرفتم که به گله ی گوسفندان ملحق شوم. 
ولی اول به آسیاب نرفتم ، تا دست و پایم را سفید 
کنم اول رفتم و مقداری علف خوردم ، اول از مزه اش 

خوشم نیامد ولی عادت کردم و علف خوار شدم.

بعد به آســــیاب رفتم و خود را مثل گوســــفندان 
سفید کردم و بعد پشــــم هایی که از گوسفندان 
جدا می کردیم  را به خود چســــباندم و جزو گله 

گوسفندها شدم.
من با دیدن محبت آدم ها به گوسفندان تصمیم 
گرفتم که کنار بــــره ها و آدم ها باشــــم ، و حاال 
چوپان  گرفت  تصمیم  هم  گرگ   . هســــتم  اینجا 
گوسفندان شود و دیگر آنها را آزار ندهد و همین 

کار را انجام داد .

گرگی که چوپان گوسفندان شد

سیدهیراد موسوی
خلیق از تهران 1

سینا چهاردولی
6ساله از همدان

نیکرز حسن پور
 9 ساله از همدان
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فکر کن

بوم رنگ

عکس ها و آثارهنری خود 
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