زندگي كردن!

*سامان شهير افتخار 15 -ساله

هاي ما ندانند كه فالن سلسله پادشاهي كي آمد و كي رفت و ندانند
باور كنيد ،اگر بچه
حاصل ضرب  114در 114چند ميشود ،هيچ چيز از خلقت خداوند كم نميشود.
آوري و عدم پرخاشگري را
ها ،زندگي كردن ،عشق ورزيدن ،عزت نفس و تاب
اما اگر آن
ها،
تمرين نكنند ،زندگيشان خالي خالي خواهد بود و بعد براي پركردن جاي اين خالي
خيلي به خودشان و ديگران و طبيعت خسارت خواهند زد.
ها شعر بخوانيد ،بگذاريد با هم آواز بخوانند ،اجازه بدهيد همه با هم فقط يك
لطفاً براي بچه
كشد ،ياد نگيرند.
نقاشي بكشند تا همكاري را بياموزند ،بگذاريد وقتي مغزشان نمي
معلمها و پدر و مادران ،لطفاً بچگي را از كودكان نگيريم ،زبانشان را براي نقد آزاد بگذاريم؛
بگذاريم خودشان باشند و از اكنون و يا در آنها رشد نكند.
ها نبريم.
ها و خانه
هاي خود را به كالس
نداشتهها و غم
بگذاريد كودكانتان و نوجوانانتان خوب تربيت شوند.

پاييز بهترين فصلي است كه من ديدهام
*اميرمحمد نظامي

تر ...پاييز در زمان
شود و خوشبخت
پاييز بود .معموالً پاييز در سمت راست وليعصر زيبا مي
مدرسه است و من صبحها كه از راسته وليعصر به مدرسه ميرفتم آنهالهاي كه بر روي
اي باورنكردني و مثبت به سمت
كرد و با روحيه
افتد من را صبح شاداب مي
درختها مي
هاي خدا به دست
ها از روحيه شادابي كه من از زيباييها و نعمت
رفتم و صبح بچه
مدرسه مي
آوردم متعجب بودند و من هم واقعاً ذهنم يك حالتي پيدا ميكرد.
مي

باران

*چيد صحاف امين
آسمان تيره و خاكستري ميشود و باران نمنم شروع به بارش ميكند .باران پيدرپي ميبارد
رسد ،رعد و برق است ،و باران را تندتر ميكند.
و ناگهان صداي بلندي به گوش مي
مردم خيابان دنبال جايي هستند كه خيس نشوند .چتر مردم و بالكنها مانند يك پناهگاه
ماند كه آنها را در امان نگاه ميدارد.
مي
با گذر زمان خيابانها خلوت و خلوتتر شده و تعداد كمي از مردم در خيابانها هستند .هوا
گيرد .تگرگ ،يخهاي آسماني به زمين
سردتر ميشود و باران شكل خاصي به خودش مي
خورند و رقصان به جوي آب ميافتند .باران باغباني ميشود كه به گلها و گياهان و
مي
دهد.
ها آب مي
درختان و سبزه
شوید.
باران رفتگري ميشود كه خيابانها را عاري اززباله و نخاله میکند و می
آيد و پررنگتر ميشود.
شود .رنگين كمان پديد مي
تر مي
باران آهسته

آدمهاي خوب

*آرين شوشتري ـ  12ساله

توانم هيچ حركتي كنم من
من ،در خيابان بزرگي در شهر پاريس هستم و ايستادهام و نمي
خوشحال هستم .اص ً
توانم حركت كنم و يا حرف بزنم .از اين
ال ناراحت اين نيستم كه چرا نمي
دهم.
خوشحالم كه آدمهاي خوب و مهربان را پناه ميدهم از دست آفتاب سوزان و نجات مي
ها بلكه خوشحالم كه بعد از مرگم ممكن است ،باعث
ناراحت نيستم براي نوشتن يادگاري
افزايش علم شود به اطالعات مردم بيفزايم و باعث رشد فكري كودكان شوم و به آنها كلي
چيز ياد دهم ،بله درست حدس زدهايد من درخت هستم!

پاييز

*باربد زاهدي ـ  12ساله

بهايند ،كه حضرت
بگويند ،درخت زندگي ،پربار و محكم خواهد شد .كتابها چنان گران
محمد(ص) ميفرمايند :هرگاه مؤمني از دنيا برود و از او يك ورق كه بر آن نكته علمي
نگاشته شده باشد ،باقي بماند سپري بين او و آتش جهنم خواهد بود.
قدر
حال اگر كتابخوان شديم ،بايد در انتخاب آن هم دقت كنيم چرا كه بعضي از كتابها آن
عميقند كه جهان با همه وسعتش در آن گم ميشود و بعضي از آنها آنقدر كوچكند كه خود
را به زور نشان دادهاند .ممكن است نه به عمق كتابهاي خيلي عميق پي برده و نه از كوچكي
كتابهاي سطحي سودي ببريم ،پس بايد كتابي را كه انتخاب ميكنيم مناسب با قدرت درك
ـ وقتي ميخواهي چيزي
و فهم ما باشد .كتاب بايد مفيد باشد بايد وقتي كتاب ميخواهي
آوري ،بايد نفع و معنايي ببري حداقل به اندازة وقتي كه گذراندهاي،
ـ چيزي بدست
بخري
بايد كتابها مفيد و بزرگوار باشند.

فصل خزان

*اميرعطا شايانپور

فصل خزان در نزد كائنات مظهر غم و اندوه بوده و حتي شاعران نيز براي نمايش دادن اندوه
در اشعار خود از نام پاييز ياد مينمايند ليكن اين فصل ،فصل زيبايي است .فصل ريزش
باشد و همان قطرات ريز باران است كه به تهذيب زمين ميپردازد
نعمتهاي آسماني مي
نمايان شدن قوس قزح پس از باران بدينمعنا كه در سه ماه درختان خود را ميتكانند
و برگهاي زرد و سرخ خود را رها كرده و بر دامان زمين به امانت ميگذارند و شاخههاي
خشكشان نيز برهنهوار منتظر ميمانند تا در فصل ديگر الماسهاي آسماني در ماتم كمبود
هاي آنان قرار گيرند .اين فصل را با نام خشخش نيز ميشناسيم
مكان نمانند و بر شاخه
همانگونه كه پا بر روي خاكهاي ترك برداشته قدم ميگذارد و آهنگ زيبا ميسازد و صداي
افكند اين صدا پس از شنيدن به ماوراي
خش برگها نيز همين احساس را در دل ما مي
خش
درون ما ميرود.

فصلي پراز زيبايي
*اميرحسين فرهادي

پاييز فصلي پر از زيبايي است ،پاييز فصلي است كه ما را براي زمستان آماده ميكند.
كند.
زماني كه پاييز ميشود برگهاي درختان تك تك شروع به ريختن مي
ريزد و خود را براي لباس جديدش آماده ميكند يعني
در اين فصل لباس درختان مي
پوشاند .زمستان فصلي است كه درختان
زمستان برف سفيد و زيبايش را بر روي درخت مي
شوند .اما پاييز ،پاييز فصلي است كه برگهای درختانش زرد ميشود و سپس
بسيار زيبا مي
آرام آرام ميريزد .تنها فصلي كه غروبش با برگ درختانش همرنگ است پاييز است.
هاست
پاييز فصل زيبايي

طبيعت

*اميرعلي اسالمي
طبيعت يعني هرآنچه كه خداوند مهربان به ما عطا كرده است .از سرسبزي و زيبايي كوه
و دشت تا دريا و خورشيد و بسياري از چيزهاي ديگر كه زبان ما قادر به گفتن آن نيست.
كنيم ،تا زيبايي
طبيعت همان گلي است كه ما از روي خود خواهي آن را از اصلش جدا مي
و عمر كوتاهش را كوتاهتر كنيم .طبيعت همان دريايي است كه از زيبايي آن استفاده
ميكنيم .از جذر و مدش زيبايي طبيعت را بيشتر حس ميكنيم ؛ اما پس از ترك كردن
دانيم اين كار
كنيم .با اينكه مي
دريا و ساحل هرآنچه كه دور ريختني است را در آنجا رها مي
پسنديده نيست ولي آن را انجام ميدهيم .صداي شرشرآب ،صداي جيكجيك گنجشگها
و صدها صداي ديگر كه از آن لذت ميبريم .ما انسانها طبيعت را دوست داريم ولي از همه
زنيم و بهتر است بداينم كه ما در برابر نعمتهاي خداوند
موجودات بيشتر به آن آسيب مي
مسئول هستيم و خداوند از مادرباره آن نعمتها بازخواست ميكند.
خداوندا كمك كن تا قدر طبيعت را بهتر و بيشتر بدانيم.

بارد .هوا رو
ريزند .باران مي
پاييز فصل زيبايي است كه برگها نارنجي و قرمز ميشوند و مي
به خنكي ميرود و مدارس شروع ميشوند و تابستان تمام ميشود كه زياد خوشايند نيست.
هاي نمنم
در اين فصل اكثر بچهها سرما ميخورند اما با اين حال فصل زيبايي است و باران
آن شهر را ميشويد .در اين فصل همه دوستانشان را ميبينند و يا با يكديگر در جاهاي
شود ،امتحانها نيز شروع ميشوند كه
مختلف قرار ميگذارند ،اما وقتي زمستان شروع مي
اندکی خوشايند نيست!

كتاب ،درخت زندگي
*علي اصغر صادقي صادقآبادي

خواهم امروز دربارة كتاب برايتان حرف بزنم .زيرا كتاب دوست همة ماست اما
باز هم مي
يابيم .سرانه مطالعه در ايران فاجعه است .كتاب زياد بخوانيد زيرا كتابها نه
ما آن را در نمي
فقط مركبي نوشته شده بر روي كاغذ هستند بلكه گويندگاني هستندكه با شنونده خود
گويند .در واقع كتاب مثل نسيم بهاري باعث طراوت بخشيدن به روح انسان شده و
سخن مي
ها
ها و راستي
ها ،زيبايي
تشنگي روح انسان را سيراب ميكند .در اين بين اگر كتابها از خوبي
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