تصمیم مهرماهی من؛ محبّت
تصویرگر رضا مکتبی

آخر سال بود که خیلی دوست داشتم زودتر مدرسه تمام شود.
ا ّما هنوز یک ماه نگذشته بود که دلم برای دوستانم تنگ شده بود.
می خواستم دوباره آن ها را ببینم .می خواستم با آن ها بازی کنم.
ولی نمی دانستم کجا هستند.
در فصل تابستان من دوستان تازه ای یافتم.
ّ
محل مان کتاب های داستان و علمی زیادی خواندم.
توی کتابخــانه ی
ولی باز هم دلم برای دوستانم تنگ شده بود.
از نیمه تابستان بود که لحظه شماری می کردم تا مدرسه دو باره باز شود.
من تصمیم گرفته بودم هرگز دوستانم را فراموش نکنم و با مهربانی با آن ها
رفتار کنم و یک سال با دوستی و مح ّبت را پشت سر بگذرانم.
برای همین من امسال را سال دوستی و مح ّبت گذاشته ام.

 8مهر  ،بزرگداشت مولوی
اسمش را بارها و بارها شنیده ای.
شعرهایش را هم خوانده ای.
مثنوی معنوی را او سروده است.
این شعر زیبا را همه دوست دارند.
بشنو از نی چون حکایت می کند
از جــدایی ها شـــکایت می کند
مولوی؛ این شاعر بزرگ ایران زمین
را همه دوست دارند.
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شاید بعدی بزرگتر باشد
لیال خیامی

داستان
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تمساح گنده کنار رودخانه نشسته لم داده بود و آفتاب
مــی گرفت که یک دفعه شــکمش گفت :قار .تمســـاح
چشــم هایش را بست تا چرت بزند که دوباره شکمش
گفت :قور .او دستی روی شکم گنده اش کشید و گفت:
« چــی بخورم گرســنه ام ».ایــن ور و آن ور ولی خبری
نبود .تمســاح گنده گفت « :بهتر اســت یک گوشه قایم
شــوم .باالخـــره یک غـذای خـــوش مزه ســــروکلّه
اش پیدا می شــود ».این را گفت و آهســته آهسته توی
رودخانه رفت جوری که فقط دو تا چشم گردش بیرون
بچه سنجاب
آب بود .هنوز چند دقیقه نگذشــته بود که ّ
با عجله آمد کنار رودخانه .تمساح دسـتی به شکم گنده
بچه سنجاب را نگاه کرد و گفت «:نه ،این
اش کشــید و ّ
خیلی کوچک است .سیر نمی شوم ».سنجاب آب خورد
و با عجله از رودخانه دور شــد .تمساح با خودش گفت:
« اآلن حتمــآ یک غذای گنده تر از راه می رســد ».هنوز
حرف تمساح تمام نشده بود که بوته های کنار رودخانه
تکان خوردند .تمســاح توی آب پایین تر رفت تا دیده
نشــود .وای یــک راکن چاق و چله پیدایش شــد .راکن
آمد کنار آب .تمساح می خواست دهانش را باز کند
و راکن را درسته قورت بدهد ا ّما با خودش
گفت «:شاید غذای بعدی بزرگ تر باشد».
و همان جا ساکت و بی حرکت ماند

تــا راکــن آب خــورد و رفــت .چند دقیقــه بعد یک
روبــاه آمد کنار رودخانه .تمســاح به روباه نگاه کرد.
شــکمش باز قــار و قور کرد ا ّمــا باز هــم دهانش را
بازنکرد و گفت «:این که همه اش پوست و استخوان
بچه گوزن
اســت ».حیوان بعدی که آمــد آب بخورد ّ
بود .تمســاح خیلی گرسنه اش شده بود .با چشم های
گردش گوزن را نگاه کرد و آب از دهانش راه افتاد.
دهانــش را یک کمی باز کرد ا ّما یک دفعه با خودش
گفــت «:اگر حیــوان بعدی بزرگ تر باشــد چی؟!» او
بچه گوزن هم اصآل
دوباره دهان گنده اش را بســتّ .
او را ندید .تمســاح گنده از گرســنگی داشــت غش
مــی کرد که گراز چاق و بزرگی از راه رســید .گراز
مشــغول آب خوردن شــد ا ّما تمساح همه اش به این
فکر می کرد که شــاید غذای بعدی بزرگ تر باشــد
مدتی
برای همین اصآل متوجه نشد که گراز کی رفتهّ .
گذشت و خبری نشد .تمساح با خودش گفت « :غذای
بعدی حتمآ حسابی بزرگ است .می توانم اندازه چند
پرس غذا بخورم .وای خیلی گرســـنه ام».
در همین موقع زمین شروع کرد به لرزیدن.

شاخه ها تکان تکان خوردند و سر و کلّه ی فیل بزرگ
کنار رودخانه پیدا شد .فیل خرطومش را جلو برد
تا آب بخورد .تمساح با خنده
گفت« :خودش است».
او دهانش را باز کرد و
باز کرد ا ّما همین که
خواست خرطوم
فیل را گاز بگیرد،
خرطــوم بزرگ
فیل چرخید دور
دهانش و تمساح
گنده را از زمین بلند
کرد .تمساح شروع
کــــرد به داد زدن:
کــمــک! کــمـــک!
ا ّما دیگر خیلی دیر شده
بود فیـل آن قدر دهــان
تمساح را فـشــار داد که
همه ی دندان هایش خـرد
شدند و یکی یکی از دهـانش
بیرون افتادند .فیل تمســــاح را
انداخت توی رودخانه و از آن جا رفت.
تمساح گرسنه بی دندان! تمساح بیچاره !
حاال دیگر تنها چیزی که می تواند بخورد
آب آناناس و شیر نارگیل است.

دوباره مدرسه

منیره هاشمی تصویرگر  :سمانه دهقانی پور

شـعر
8

چه قدر خوب شد که برگشت
دوباره فصل خوب پاییز
دوباره کیف و دفتر مشق
مدادهای صاف نوک تیز
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دوباره مدرسه و خنده
دوباره زنگ خوب انشاء
خدا کند ببینم امروز
معلّم قدیمی ام را

دوباره صبحگاه شنبه
شروع روزهای روشن
حیاط مدرسه شلوغ است
کجاست همکالسی من؟

یکی ـ یکی ،
سیصد ـ پانصد ـ هزار تا
فاطمه مشهدی رستم
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تصویرگر  :حسن موسوی

بچهها میدانستند! اصالً خودشان گفتند! همان روزی که با
همهی ّ
چند تا از آن زرنگها و زبلها و عاقلهایشان نشسته بودم و حرف
میزدم! درست همان روز و توی همان مهمانی بود که آن حرف را
شنیدم! همان روزی که سعید و حمید و مریم و نازگل و کاوه
و بنفشه و خودم! دور هم جمع شده بودیم! و آنها هی از
خانم معلّم و آقا معلّم و اینکه اسم دبستانشان قشنگ
است و قشنگ نیست و تکالیف زیادشان صحبت میکردند.
بچهی
همان روزی که من گیر افتاده بودم میان این شش تا ّ
زبر و زرنگ و شنیدم که «یکی ـ یکی ،سیصد ـ پانصد ـ هزار تا ! »
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راستش آن ا ّو ِل ا ّولهای مهمانی بود که حمید دو ورق
سفید از دفترش َکند .یکی را کشتی و آن یکی را دو
تا موشک درست کرد و به من گفت:
«ـ بفرمایین .اینها را میدهم به شما .یادگاری از من!»
ناگهان جیغ نازگل همهی ما را تکان داد! او داد زد:
«ـ بارک اهلل حمید آقا ...آدم ورق سفید دفترش را می َکند
تا آنها را کشتی و موشک کند؟!»
سعید که برادر حمید بود ،داد زد:
«ـ داداش ...داداش ...ا ِ دونه َو َقق! منم ب ُ َ
وشک!!»
همه به حرف زدن بامزهی سعید که خیلی خیلی کوچولو
بود ،خندیدیم! بنفشه یک شکالت از توی کوله پشتی
صورتیاش درآورد بیرون و داد به سعید کوچولو و گفت:
«ـ بیا جانم! بیا عزیزم! بیا قاقا بخور!»
سعید با شکالتش سرگرم شد .مریم کتاب فارسیاش را
ورق زد و به من گفت:
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«ـ مامانم میگوید ...مامانم میگوید ...دریا شود قطره قطره!»
بدون اینکه دست خودم باشد .قاه قاه میخندم .لُپ مریم را یواش
میگیرم و میگویم«:ـ ناز ناز خانوم! دریا شود قطره قطره ،نه .درستش این
شکلی است :قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود!»
داد میزند« :ـ آهان ...آهان ...همین ...همین ...مامانم همین را
میگوید! » نازگل میگوید« :ـ خوب برای همین بود که به
حمید گفتم نباید ورقهای دفترش را ب ِ َکند دیگر! چون که
همین یکی ـ یکیها میشود سیصد ـ پانصد ـ هزار تا!
آنوقت مشقها و حسابهایش را کجا مینویسد؟!»
کـارش میزند
کــاوه ،با نوک خــود
روی سر حمید و میگوید« :ـ روی کلّهی مبارکش!
روی کلّهی مبارکش! » همه میخندیم .بنفشه
میایستد و با صدای بلند میگوید:
بچهها ...گوش کنید »...ساکت میشوم
«ـ گوش کنید ّ
و نگاهش میکنم .بنفشه دستش را به طرف من تکان
میدهد و داد میزند« :با شما نبودم که ...با اینها بودم!
بچهاند!» آفرین ...آفرین بنفشه
آخر شما بزرگاید! اینها ّ
خانوم که میدانی به بزرگتر باید احترام گذاشت!
خوب ...حاال چی میخواستی بگویی؟
جدی جواب
بچهها ساکت شدهاند .بنفشه خیلی ّ
ّ
میدهد« :ـ من ...من میخواستم بگویم دفترهای ما،
مثل قلّکهایمان هستند .همانطوری که اگر هرچه
پول از پدر ـ مادرمان میگیریم ،همه را در قلّکهایمان
پسانداز میکنیم و آخر سر پولدار میشویم و یک عالم،
هزار ـ هزار ـ هزار تومان پول داریم ،همانطور هم
اگر هرچه دفتر داریم ،به ورقهایش دست نزنیم
و آنها را فقط برای درسهایمان مصرف کنیم،
میتوانیم آخر سال که مدرسه تمام میشود چند تا دفتر
تمیز و سفید داشته باشیم .آنوقت میتوانیم این
دفترها را برای سال دیگرمان استفاده کنیم و به جای دفتر
تازه خریدن ،پول آنها را از پدر ـ مادرمان برای
خودمان بگیریم .مثل یک جایزه!»
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کاوه که پسر خالهی مریم و حمید و سعید کوچولو است ،حمید را
نگاه میکند و میگوید:ـ اِ ...پسر ...دختر خالهات راست میگوید...
تازه میدانی من چهکار کردهام؟ االن دو سال است هیچ پولی از
قلّکام برنداشتهام .برای همین پدرم چند روز پیش
بچهی عاقل و
گفت« :صد آفرین و بارک اهلل به ّ
زرنگ خودم که میداند پولهایش را نباید بیخودی
خرج کند ».آنوقت یک اسکناس دو هزار تومانی داد
به من و گفت« :این هم جایزهات! دوست داشتی خرج کن،
دوست نداشتی بینداز توی قلّکات!» میپرسم« :آنوقت
تو چه کردی؟» «ـ هیچ! هزار تومانش را خرج کردم.
هزار تومان را هم انداختم توی قلّکام!
فکر کنم قلّکام دیگر جا نداشته باشد!»
بنفشه خودش را میچسباند به من و میگوید:
بچهی خوب اینطوری است .آفرین ،حاال دیدی نازگل
«ـ ّ
راست گفت که یکی ـ یکی میشود سیصد ،پانصد ،هزار تا؟»
بچهها یکی یکیشان آهی از ته دل میکشند.
ّ
نگاهشان میکنم و بعد ،یک آه خیلی خیلی
بلندتر از آنها میکشم! یکدفعه میگویند:
«ـ ای وای ...مگر شما پول ندارید؟ ای وای...
قلّکتان خــالی است؟
ای وای ...نکند همه را خرج کردهاید؟
ای وای ...چرا اینطوری آه کشیدید؟!»
بچهها ...راستش برای این
جواب میدهم« :نه ّ
آه کشیدم که آدم بزرگها ،هر چه بزرگتر میشوند،
خرج کردنشان هم بزرگتر میشود .ا ّما آدم کوچولوها...
خوش به حالشان!» حمید و کاوه و نازگل و مریم و بنفشه
فکری میکنند و میگویند« :ـ آهان ...فهمیدیم!
برای این آه کشیدید که آدم بزرگها نمیگویند
بچهها میگویند».
یکی یکی ـ سیصد ـ پانصد ـ هزار تا! ا ّما ّ
بله ،آدم بزرگها یک عالم ـ یک عالم دوست دارند،
بچهها نه! میگویم :خوب ،برای اینکه کوچک ـ کوچک است
ا ّما ّ
و بزرگ ـ بزرگ! ا ّما با این همه ،بهتر است همیشه چهکار کنیم؟

همه با هم جواب میدهند و میگویند:
«ـ یکی یکی! از کوچکی جمع کنیم تا وقتی که بزرگ ،بزرگ،
بزرگ شدیم ،سیصد پانصد ،هزار هزار هزار تا پول داشته
باشیم .پس زنده باد پسانداز! زندهباد پسانداز!»
همین وقت سعید کوچولو ،با آب دهانی که از خوردن شکالت،
روی چانهاش راه افتاده ،داد میزند:
«ـ من ...من ...پسانداز! من میخوام! زنده آد پسنداز!»
از حرف سعید کوچولو ،دوباره همه میخندیم .ساعتم را
نگاه میکنم و میگویم:
بچهها ...مهمانی الکی ما تمام شد.
«ـ آخ جان ّ
هرچه زودتر ،دفتر ـ کتابهایتان را جمع و جور کنید.
همین االن است که پدر ـ مادرهایتان بیایند دنبالتان!»
بچهها همه رفتهاند! با خودم فکر میکنم .چه خوب میشد
ّ
بچههای دیگر هم مثل مریم و بنفشه و کاوه و باالخره
اگر ّ
حمید ،میدانستند وقتی یکی ـ یکی ،سیصد ـ پانصد ـ هزار تا،
چهقدر برایشان خوب و مفید و به درد بخور خواهد شد!
بچه باقی نمیمانند!
بچهها که تا آخر عمرّ ،
آخر ّ

داستان

ماشینِ بابا

فاطمه بختیاری

تصویرگر  :ثنا حبیبی راد

ض است .چند روز است

که دود می کند و سرفه.

ماشین بابا مری
به بابا گفتم« :بره دکتر».
گفت« :بابا پول ندارد».
رفم گوش نداد .مامان
ا ّما بابا به ح
زرگ که مریض است».
ب
در
ما
نه
وز بابا گفت« :برویم خا
ریض برود ».راه افتادیم.
امر
ریض می تواند دیدن م
م
ن
شی
از خودم پرسیدم «:ما
از دهانش بیرون آمد.
و سرفه کرد .بعد دود
ماشین بابا سرفه کرد
توی خیابان غش کرد.
و
شد
بد
ش
رفت؛ ا ّما یک مرتبه حال
حال ماشین خوب نشد.
کمی راه
ربان صدقه اش رفت؛ ا ّما
ن ماشین ریخت .ک ّلی ق
بابا ک ّلی آب به دها
برویم زودتر می رسیم».
مادر گفت« :پیاده
ن همه زحمت کشیده».
شد و گفت « :ماشین ای
ابا از حرف مادر ناراحت
ب
گ .من ماندم پیش بابا.
یاده رفت خانه مادر بزر
شین خوب نشد که نشد.
مادر پ
وارسی کرد؛ ا ّما حال ما
ی ماشین را دید و آن را
بابا همه جا
از خوبی ماشینش گفت:
آمد بابا دستپاچه شد و
پلیس که
ت...همراه من است»...
ن ماشین دوست من اس
«جناب سروان! ای
ل...اصغر آقا ..ماشین».
بابا را شمردم «:آقا کما
پیش خودم دوست های
من
سه تا دوست بابا بودند.
همین
ی با بابا روشن می شدم؛
ن بودم ،به خاطر دوست
اگر من جای ماشی
ور ساکت و آرام خوابید.
ن خیالش نبود .همان ط
هوا را آلوده می کند».
ا ّما ماشین عی
ت و نه دوست شما....او
ن شما نه دوست هواس
ی ماشین نگاه می کند.
پلیس گفت« :ماشی
ن نشسته و به جای خال
برد .حاال بابا کنار خیابا
پلیس ،ماشین بابا را
شینش را دوست دارد،
بابا ما
را دوست نداشته باشد.
ی اگر ماشین هوا و ما
حتّ
ی کند چه کار می تواند
ی دانم بابا به این فکر م
ا ّما م
را دوست داشته باشد.
بکند تا ماشین همه

به تصویر نگاه کن و یکی
مثل اونو بساز
حسین فاضلی

سرگرمی
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میراب کاسهی
ک سوراخ را روی
کوچ
گن آب میگذارد،
ل
ًا هفت دقیقه طول
تقریب
د تا یک پیمانه پُر
میکش
شود.

میراب
س
ه
م
با
هر
غی را م
ی
د
ا
ن
د
که
چ
ند پیمان
ه
ا
س
ت.

سهم پلّهای
هم مقداری کمتر
از یک پیمانهی
کامل است .مث ً
ال
یک باغ ده پیمانه
و دو پلّه باید
داشته باشد.

ِ
هدفخرگوشکوچولو

مترجم  :آرزو رمضانی

1
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 .1خرگــوش در راه شــبنم
را دیــد ،به او گفــت« :من یک
هــدف دارم ،میخواهم نظرتو
را بدانــم ».شــبنم گفــت« :چه
هدفی؟» خرگوش گفت:
« میخواهــم یک خانه بزرگ با
چنــد ردیف درختهــای میوه
داشــته باشــم ».شــبنم خندید
و گفــت« :خرگوش ایــن همه
خیالپردازی نکن .اینهایی که
گفتی ممکن نیست».

2
 .2خرگــوش به راهش ادامــه داد .در راه
قورباغــه را دید و به او گفــت «:میخواهم
در کنار خانه ام یک اســتخر بزرگ درست
کنم تا دوستانم در آن قایق سواری کنند».
قورباغه خندید و گفت «:اینهایی که گفتی
فقط خیال پردازی اســت .تو که نمیتوانی
این چیزها را داشته باشی».

3

 .3خرگوش در راه ســنجاب را
دید و گفت « :می دانی میخواهم
چه کار کنم؟»
ســنجاب نگذاشــت او چیــزی
بگویــد و گفــت « :از شــبنم و
قورباغه شــنیدم کــه چه فکری
داری .ا ّمــا اینهــا خیالپردازی
اســت .دســت از ایــن فکرهــا
بردار .به همان النه ی کوچک و
شلغمهایت بچسب تا همانها را
از دست ندهی .آخه خرگوش را
چه به خانه ی بزرگ و استخر».

6
5

 .4خرگوش گفــت « :منون که این
حرفهــا را زدی .ا ّمــا من دســت از
هدفم برنمی دارم».
خرگوش رفت و در راه به این فکر
کــرد که چه طوری بــه هدفهایش
برســد .او دست به کار شــد و چند
ســال زحمت کشــید .او هر روز کار
کرد تا به خواستههایش برسد.

 .6وقتــی دوســتانش از راه
رســیدند خرگوش با خوش
حالــی گفــت « :بــه خانــه ی
من خوش آمدید ».شــبنم و
تعجب
قورباغه و سنجاب با ّ
به خانه و درختها و استخر
خرگــوش نــگاه کردنــد و
گفتنــد« :واقعاً ایــن جا خانه
تو اســت ».خرگــوش گفت:
« بله! اینهــا همان چیزهایی
است که میگفتم .من اینها
را با تالش و کوشش درست
کــردم .شــما هم اگــر برای
خواســتههایتان تــالش کنید
حتماً به دست میآورید».
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4

 .5خانــه ی بــزرگ خرگــوش کوچولو
آمــاده شــد .او در کنــار خانــهاش چنــد
ردیــف درختهــای میــوه کاشــته بود.
جلوی خانهاش اســتخر بزرگی درســت
کرد و یک قایق هم ساخت تا دوستانش
بتوانند داخل استخر قایق سواری بکنند.
خانه خرگوش زیباترین خانه جنگل شده
بــود .خرگوش به یاد شــبنم و قورباغه و
ســنجاب افتاد .تصمیم گرفت آنها را به
خانهاش دعوت کند.

21

به فکر همه بود!
الدین
شهید مهدی زین ّ
معصومه سادات میرغنی

با بزرگان
22

مثل دستهی گل!

حــال مادر خوب نبــود .توی رختخواب دراز کشــیده
بود .تنها بود .کسی در خانه نبود تا کمکش کند .مادر،
بچههایش به خانه بیاید .در
دلش میخواســت یکی از ّ
باز شــد و مهدی با لباس جبهه آمد .دل مادر شاد شد.
مهدی ســالم کرد و دســت و صورت مادر را بوســید.

ماه نامه ی ملیکا

فهمید مادر تب دارد .به آشپزخانه رفت .صدای ظرف
آمد .برای مادر غذا درســت کرد و آن را داخل سینی
جلوی او گذاشــت .مادر لبخند زد و پرســید« :چهطور
بیخبر آمدی ،مادر؟» مهدی ظرفهای نشسته را جمع
کرد تا بشــوید .نگاهی به چهرهی مــادر کرد و گفت:
«به دلم افتاد که باید بیایم ».چند ساعتی که پیش مادر
بود ،همهی کارها را کرد .خانه شده بود مثل دستهی گل!

ّ
منظم باش!

توی جبهه همه میشناختندش« .آقا مهدی» فرماندهی
ّ
منظم ،مهربان و پرکاری بود .داشت سخنرانی میکرد
و رزمندهها گــوش میدادند« :ما اگر تکنولوژی عراق
را نداریــم ،هواپیماهایمــان مثــل آنها نیســت ،الاقل
میتوانیم در جنگ نظم داشــته باشــیم .امروز کســی
که در ســپاه اســت و شــلوار فرم را با پیراهن شخصی
میپوشد ،به نظم جنگ توهین کرده است»...
بچهها به لباسهای او نگاه کردند که همیشه
ّ
یک دست بود .لباس و شلوار فرم را مرتّب
میپوشید و موهایش را شانه میکرد.
در همهی کارها همینطور بود و هر چیزی
را در جای خودش استفاده میکرد.

به فکر همه!

باالی ت ّپهای که بودند ،آب نبود .باید یکی میرفت پایین
ت ّپه و با دبه آب میآورد .ظرفهای شــام نشســته مانده
بچهها خســته بودند .رفتند توی ســنگر خوابیدند.
بود و ّ
صبح که بلند شــدند ،دیدند ظرفها شســته شــده .یک
تعجب
دبهی بیســت لیتری آب هم کنار ظرفها بود .با ّ
به یکدیگر نگاه کردند .یکی دو شب دیگر همین اتفّاق
بچهها گوشــهای قایم شــدند تا ببینند
افتاد .شــب بعدّ ،
چه کسی ظرفها را میشــوید .فرمانده را که دیدند ،به
طرفش رفتند و گفتند« :چرا شــما؟ خودمان میشوییم».
لبخندی زد و گفت« :من روزها نمیرسم کمکتان کنم؛
ولی ظرفهای شب،با من!»

برای کمک!

هدیه!

مدتهــا بــه خانه آمــده بود .مــادر و خواهرش
بعــد از ّ
خوشحال بودند و به او هدیه دادند .یک لباس قشــنگ
با یک شــلوار خوشرنگ .خیلی اصــرار کردند تا قبول
کرد آنها را بپوشــد .ســاعتی بعد ،به جبهه رفت و چند
وقــت بعد با همــان لباسهــای کهنه و خاکــیاش آمد.
تعجب کردند .نگاهشان کرد و گفت:
خانوادهاش ّ
بچههای سپاه ،عقدش بود.
«یکی از ّ
لباس درست و حسابی نداشت ».خوشحال

تو هم بخوان!

هر وقت عملیات نبود ،یک جای آرام را پیدا میکرد
و مشــغول کتاب خواندن میشــد .بارها دوســتانش
دیده بودنــد که ده دقیقه هم بیــکار نمیماند و چند
دقیقــهای کــه کاری نداشــت ،مطالعه میکــرد .هر
وقــت کار فــوری پیش میآمــد ،کتــاب را همان جا
باز میگذاشــت تا برود و برگــردد و دوباره مطالعه
کنــد .توی همیــن کتاب خواندنها یک عالمه شــعر
و حدیث و داســتان یاد گرفته بــود و به بق ّیه هم یاد
بچهها دلشان میخواست مثل او باشند
میدادّ .
و قدر وقتشان را بدانند.

23
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همیشه ا ّول از همه به جلسه میآمد و دو
رکعت نماز میخواند .یک بار یکی از
دوستانش او را دید و پرسید« :حاجی! نماز
قضــا میخواندی؟» جانمازش را جمع کرد و پاســخ داد:
«نماز خواندم که جلســه به یک جایی برســد .همینطور
حــرف روی حرف جمع نشــود ».جلســه که تمام شــد،
دوستش دید به نتیجهی خوبی رسیدهاند و برای عمل ّیات
نظرهای جدیدی دادهاند.

شدند که او ،لباسهای نو را به دوستش هدیه داده.

بهترین هدیه برای
بهترین دوســـت

24

میخواهــم شــب و روز دعا کنم تا شــما ظهــور کنید.
امام زمان (عج) من هدیــهی دیگری هم میخواهم به
شــما بدهم .هدیهی مــن دل مهربــان و پُرامیدم برای
شماســت .من نمازهایم را ا ّول وقت می خوانم تا شــما
از من راضی باشید.
حدیثه فوالدوند

ماه نامه ی ملیکا

مــن به امام زمان (ع) میخواهــم دنیایی پُر از آدمهای
خوب را هدیه کنم تا زودتر ظهور کند.
سارا یاریجانی
من فکــر میکنم که اگــر بخواهم به امــام زمان (عج)
هدیهای بدهم ،با مؤمن شــدنم بهتریــن هدیه را به او
دادهام.
شادی سلیمیان
بهترین هدیه این اســت که صلــح و مهربانی را به امام
تقدیم کنیم تا او بیاید.
آناهیتا آگاهپناه
مــن شــما را خیلی دوســت دارم .وقتی که شــما ظهور
کردید ،نماز شکر می خوانم.
صدیقه میردادی

بهتریــن هدیه برای ایشــان یــک دنیا پُــر از ُگلهای
رنگارنگ و قشنگ است.
سیده تانیا کرامتی
یــا امــام زمان(عج)! چشــم انتظارت هســتم .میدانم
چشــمانم لیاقت دیدن شما را ندارد .میخواهم همیشه
در زندگیام راســتگو باشــم.امام زمان عزیز ،از شــما
بچهها سالم باشند .منتظر
میخواهم پدر و مادر همهی ّ
ظهورت هستم.
صدیقه میردادیپور ـ بشاگرد

تنهــا هدیهی من به امــام بزرگوارم
حضرت مهدی (عج) این اســت که
بهخاطر آن عزیز خــودم را به گناه
آلوده نکنم.
عالمه دوستی ـ بشاگرد
هدیــهی مــن بــه محبــوب دلهــا
الزمــان انجــام دادن تمامــی
صاحب ّ
واجبات و خواندن نماز شب است.
طیبه احمدی ـ بشاگرد

ـههــا
بچ ّ باشید
واظب
م
حمدی
حمد م ّ
علیم ّ
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ّ
بچهها برای آمدن
سرویس مدرسه خود را آماده
میکنند تا به نوبت سوار
ماشین شوند.

ا جا هست.

رای همه شم
ا به نوبت! ب
ب ّچهه
ی شما نیفتد.
د اتّفاقی برا
مواظب باشی

هیچ وقت سر
و
د
س
ت
تا
ن
را
از
پنجره اتوبو
س
بی
ر
و
ن
ن
ک
نی
د.
ن
ظم نشانه ی شخ
ص
ی
ت
ش
ّ
ما
س
ت.
در موقع پیا
ده شدن جلوی
اتوبوس نر
وی
د.
م
م
ک
ن
ا
س
ت اتوبوس
حرکت کند
و شما را نبیند.
تا وقتی سروی
س
م
د
ر
س
ه
ن
یا
م
د
ه به
خیابان نروید،
خ
ط
ر
نا
ک
ا
س
ت.

27

مهـــر92

رو
س
ت
ا
ه
ای

ر
و
س
ت
اى
ا

ش

گف

ت
ا
ن
گیز
ا
ی
ر
ا
ن

ع
ق
د
ا
،
ا
ر
د
كان

میر م

حبا
لحسی

نی

این روســتا در  40کیلومتری شمال غربی اردکان و
کنار جا ّده ی یزد  -اصفهان قرار دارد و از روستاهای
توجهی
تاریخی اســتان اســت که دیدنیهای جالب ّ
دارد .این دیدنیها عبارتند از:
 کاروانسرای حاج ابوالقاسم رشتی کهبنای آجری بزرگی است که در وسط
آبادی قرار دارد.
این کاروانسرا به سبک
کاروانسراهای شاه عباسی
احداث شده و بر سنگ
ساختمان آن تاریخ  126۹خوانده میشود.
نام سازنده ی این بنا که از بازرگانان مشهور
آن زمان بوده است در کتابچه ی
موقوفات یزد آمده است.

 حصار خواجه نصیر که برای محافظت از خانههایآبادی ســاخته شده و قسمتی از برج و دیوار شرقی
آن هنوز باقی مانده است.

 مسجد هالکو که مسجدی است آجری و کوچککه در دو طبقه احداث شــده و بر ســنگ بنای آن
تاریخ  1123خوانده میشود.
 مسجد جامع که دارای گرمخانه و ایوان تابستانیاست و از سبک معماری آن میتوان حدس زد که
از بناهای قرن هشتم هجری است.
 مسجد شــمس که بنای آن طبق سنگ نوشته یموجود مسجد ،به  10۹0هجری مربوط میباشد.
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 -حمام نو که تاریخ بنای آن  1055است.

 قلعه ی ســام که قلعهای بزرگ اســت و از گل وخشت بنا شــده و برجهای نیمهویرانهای از آن به
جای مانده است.
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عزیــزم! در ایــن جــدول اعداد
یک تا شش را طوري قرار بده که
در هر ســتون هیچ عــدد تکراري
نباشد.

ماه نامه ی ملیکا

سرگرمی

راه را پیدا کن.

بگرد و پیدا کن!
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عـالمه حلّی
بیژن شهرامی
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قرآن جلد طالیی

من حسن فرزند شیخ یوسف حلّی هستم که در ماه رمضان سال  648هجری قمری در شهر
حلّه در عراق چشم به جهان گشودم.
دست چپ و راستم را که از هم تشخیص دادم روانه ی مکتب خانه شدم تا قرآن بیاموزم .در
خانه هم نزد معلّمی دل سوز شروع به فراگیری نوشتن کردم تا به جایی رسیدم که توانستم
از محضر پدرم هم کسب دانش نمایم.
در ایــن زمــان بود که مغــوالن تصمیم گرفتنــد به عراق هم حملــه کنند ا ّما بــه لطف خدا و
مقدس عراق و نیــز شهر
تالش های پدرم و چند نفر دیگر از عالمان بزرگ دینی ،شهرهای ّ
حلّه مورد هجوم قرار نگرفتند.
این مهم باعث شــد که دانشــمندان زیادی به حلّه تشریف بیاورند و من بتوانم از محضرشان
درس دین و زندگی بیاموزم.
جانم برایتان بگوید که من اســتادان زیادی در زمینه علم فقه ،تفســیر قرآن ،حدیث ،فلسفه،
الدین توســـی نام
ریاض ّیــات و منطق دیــده ام که در بین آن هــا محقق حلّی و خواجه نصیر ّ
آشــناترند .روزها و شب ها به این ترتیب گذشــتند تا این که فردی به نام «اولجایتو» پادشاه
حکومت مغول ها در ایران شد .وی که مسلمان شده بود در نزدیکی زنجان امروزی شهری
به نام ســلطان ّیه ســاخت و چون در ّ
حل مسئله ای دینی به مشــکلی برخورد کرد و علمای آن
روز از ّ
حل آن ناتوان بودند دست به دامان عالمان شیعه از جمله من شد.
ّ
باحل مشــکل شــاه ،زمینه ی شــیعه شدنش را فراهم
و این چنین بود که من به ایران آمدم و
آوردم.
الجایتو از آن پس خود را ســلطان مح ّمد خدابنده نامید و دستور داد در ترویج مذهب تش ّیع
در ایران هر اقــــدامی الزم اســت انجام شود .او ح ّتی دستور داد مدرسه ای س ّیار ( از جنس
چادر) پیش بینی و تدارک دیده شود تا من هنگام مسافرت با پادشاه از تدریس باز نمانم.
در ادامه خالی از لطف نیست چند نکته را یادآور شوم:

عـالمه حلّی
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من تا ســال  716قمری که ســلطان مح ّمد خدابنده درگذشــت در ســلطان ّیه ماندم و
سپس به حلّه بازگشتم.
معرفی
در طول عمرم مو ّفق شدم کتاب های زیادی را بنویسم که بعضی از آن ها به ّ
مذهب تش ّیع اختصاص دارد .یکی از این کتاب ها«منهاج الکرامه» است.
من شاگردان زیادی داشته ام که تعداد آن ها را تا پانصد نفر هم نوشته اند.
مــدت اقامــت در حلّه هر پنج شــنبه به کربال می رفتم و به زیارت ســ ّید و ســاالر
در ّ
شــهیدان نائل می شــدم .در یکی از همین ســفرها بود که مو ّفق شدم موالیم حضرت
مهدی (عج) را زیارت کنم .الب ّته چند بار دیگر هم امامم را دیدم یکی از
آن ها موقعی بود که داشتم از روی کتابی نسخه برداری می کردم تا جواب نویسنده
گمراهش،که آن را فقط برای یک شب به من امانت داده بود بدهم.
در آن موقــع که حســابی خواب مرا گرفته بود حضــرت را دیدم که به یاری ام آمده
اســت .الب ّته آن لحظه ندانســتم او موالیم اســت ا ّمــا وقتی صبح با نگرانــی از خواب
برخاستم تا بر فرصت از دست رفته برای نسخه برداری کتاب افسوس بخورم دیدم
تمام آن کتاب قطور رونویســی شــده اســت و امضای امامم نیز در پایان آن به چشم
می خورد.
برای آباد کردن شــهرها و روســتاها تالش کردم و کوشیدم برخی از محل های آباد
شده را وقف کنم تا سودش بیش تر به مردم برسد.
...
خــوب ســرتان را به درد نیاورم من تا ســال 726هجری قمری کــه به جهان آخرت
پرگشــودم از تالش و کوشــش و آموختن و یاد دادن دست نکشیدم .بدنم را هم در
حرم مطهّر امیرمؤمنان علی علیه الســالم به خاک ســپردند که امــروزه مورد احترام
زائرین آن امام همام است.
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دفتر را که باز می کنی مداد یا خودکار به دست می گیری
خط ا ّول می نویسی .یک ّ
و ا ّولین جمله را در ّ
خط زیبا .این
ّ
خــط زیبا یادگار معــــلّم هایی اســت که با حوصـــله یاد
می دهند که چگونه مداد را به دســت بگیریم و بنویسیم.
یکی از این آموزگاران خوب و خوش اخالق آقای حاتمی
اســت .او سال ها با عشــق به دانش آموزانش درس داده
است؛ درس مح ّبت؛ درس زیبایی.

 آقای حاتمی شما کجا به دنیا آمده اید؟زادگاه من جایی است که یکی از بزرگ ترین دانشمندان
و وزیــران دوران ســلجوقی زندگی می کرده اســت .بله
درســت حدس زدید .عمید الملک کنــدری را می گویم
که وزیر ســلجوقیان بوده اســت .من در روســتای کندر
شهرستان کاشمر به دنیا آمده ام.

 دانش آموزان شــما خاطـــــرات شیرینی از شما دارند.آن ها می گویند که آقای حاتمی همیشه لبخند بر لب دارد.
آن هــا به من لطف دارند .من همیشــه آن ها را دوســت

نیامده بود .فوری پیش مدیر رفتم و از او خواستم که امتحان
بچه ی باهوشــی بود و
را به تاخیر بیندازند .آن دانش آموز ّ
در روســتـــــای دیگری زندگی می کرد .نمی دانستم چی
شده است .فوری سوار دوچرخه شدم و خودم را به روستای
آن ها رســاندم .وقتی رســیدم دیدم که او فـــکر می کرده
که امتحان فردا است .او را سوار دوچرخه کردم و با شتاب
برگشتم .این خاطره هیچ وقت از یادم نمی رود.

 زمان های قدیم که وســیله کم بوده چه طور به شــهرمی آمدید؟
پدرم یــک دوچرخه برای من خریده بود .من برادرم را
روی ترکم سوار می کردم و به شهر می آمدیم .نزدیک
به سی کیلومتر را رکاب می زدم.

 خسته نمی شدید؟عشــق به درس خستگی را از یاد ما می برد .جا ّده ها هم
مثل حاال آسفالت نبود .همه جا خاکی بود.
 چه طور شد که معلّم شدید؟بچه ها عالقه داشــتم .تا ششــم کــه درس خواندم وارد
به ّ
دانشسرا شدم .بعد که هم برای درس دادن به روستا رفتم.
 خاطره ای از روزهای دور ندارید؟امتحانات شروع شده بود .یک روز یکی از دانش آموزان

بچه ها هستند؟
 دانش آموزان شما فقط ّاستاد می خندد و می گوید« :دانش آمــــوزان من ح ّتی آدم
های چهل پنجاه ســاله هم هســتند .شاید هم بیش تر عمر
داشته باشند .هر کسی بیاید من به او درس می دهم».
 کالس های شما چند نفری است؟من برای یک نفر هم کالس تشــکیل مــی دهم .گاهی مثل
امــروز یک نفر یا دو نفر هســتند .بعضــی وقت ها بیش تر
می آیند.
چه توصیه ای به دانش آموزان دارید؟به خدا توکّل کنند و ســعی کنند خــوب درس بخوانند و با
تالش و د ّقت خوش خط بنویسند.
استاد حاتمی با مهربانی برای من یک چایی می آورد و با چشمان
زیبایش به من نگاه می کند .یاد سال های دور می افتم.
بیست سال پیش من هم یکی از دانش آموزان او بودم.
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داشته و دارم.
ّ
 چه طور شد که به خطاطی عالقه مند شدید؟از کودکی به خط عالقه زیادی داشتم .همیشه با ذغال روی
دیوار ها می نوشــتم .پدر و مادرم مرا تشــویق می کردند.
بعد که به شهر آمدم و درس خواندم بیش تر توانستم یاد
بگیریم .

شــما یکی از معلّم های خوبی هســتید که بعد از این کهبازنشسته شده اید باز هم به دانش آموزان درس می دهید
و یاد می دهید که چه طور خوش خط بنویسند.
بچه ها
خط نشانه ی شخص ّیت هر فردی است .بهتر است که ّ
از همان ابتدا یاد بگیرند که چه طور باید بنویسند .من سعی می
کنــم در چند روز به آن ها یاد بدهم که چگونه خوش خـــط
شوند .کار من بیش تر یاد دادن خط ریز زیبا است.

افقی
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 .1از لقبهای مبارک امام زمان(عج)
 .2از آن باران میبارد ـ نانوا میپزد
 .3از آن وارد میشویم ـ غذای شب ـ کهنه نیست
 .4سورهی روشنایی ـ نخست
 .5ما ّدهی سیاهکنندهی آسفالت ـ نام مبارک
پدر امام عصر(عج)
 .6مداد ـ زبانش عربی است
 .7آن را مینوشیم ـ اهلی ـ ساز چوپان
 .8وسیلهی پرواز پرنده ـ ساختمان میسازد
 .۹لقب امام زمان(عج) به معنای وعده داده شده
و هدایت شده
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لقب امام ششم ـ لقب امام دوازدهم به معنای قیامکننده
مادر باران ـ دل
آزادهی کربال ـ نصف ـ خوب نیست
مزهی نمک ـ هنگام انتخابات در صندوق ریخته میشود
میوهی صد دانه یاقوت ـ دانشمند
حرف عصایی ـ زیارتگاه
اشاره به دور ـ حیوان نجیب ـ صدای گوسفند
حرف بیست و نهم ـ گهواره
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وسایل کار:
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 .1چسب حرارتی

 .2میوهی درخت کاج

کاردستی

 .3رنگ گواش سفید

پرندهیکاجی
طاهره عرفانی

در فصل پاییز وقتی در بوســتان ،باغ و یا جنگل بــاد میوزد زمین پُر از میوههای
درخت کاج و یا بلوط میشــود .بــا چند میوهی کاج میتوانیــد پرندههای زیبایی
درست کنید.

روشکار
 .1لولهی مق ّوایی را روی میز قرار دهید.
 .2کاج بزرگتر را برای بدن پرنده در نظر بگیرید.
 .3در قسمت جلو چسب بزنید.
 .4سر را روی آن بچسبانیدُ .دم پرنده را به آن وصل کنید.
 .6حاال پرنده را از روی لولهی مق ّوایی بردارید.
 .7شما میتوانید به همین روش انواع پرندهی کاجی درست کنید.
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کبک پرندهای زیبا ،آرام و وحشی است که در بسیاری
از دشــتها ،دامنه ها و کوهپایه ها پراکندهاست .این
پرنده در نواحی وسیعی از جهان نظیر شمال آمریکا،
شــرق اروپــا ،خاورمیانه ،شــبه قاره ی هند ،آســیای
مرکزی و چین زندگی می کند.

وزن کبکهــا بین 510تا  680گرم اســت و میانگین
وزن آنــان  5۹5گرم اســت .وزن کبــک نر بین 510
تا 800گرم و وزن کبک ماده  450تا 680گرم است.
رنــگ این پرنده قهوهای مایل به خاکســتری در باال و
زرد کم رنگ در قســمت شکم است .یک خط سیاه از
قســمت جلوی سر آغاز شده و پس از عبور از چشمها
و گردن ،در قســمت باالی ســینه تمام میشود و سر و
سینه خاکســتری پرنده را از قسمت ســفید رنگ گلو
جــدا میکند .نوک ،لبه پلکها ،ســاق و پاهای کبک به
رنــگ صورتی تا قرمــز تیره هســتند .کبکهای نابالغ
کوچک تر و به رنگ قهوهای و خاکستری هستند.
صیــد و شــکار کبــک تاریخچهای بســیار کهــن دارد.
صیــد کبــک یکــی از تفریحــات شــاهزادگان و امــرا
و اشــراف زادگان در بیــن سلســلههای پادشــاهان
هخامنشــی ،اشکانی و ساســانی در دوران ماقبل اسالم
در ایران بودهاســت .بعد از ظهور اسالم نیز بسیاری از
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پادشاهان سلســلههای سامانیان ،غزنویان ،سلجوقیان
و خوارزمشــاهیان همانند شاهان گذشته عالقه زیادی
به صید و شکار کبک از خود نشان دادند .در سرزمین
باســتانی بدخشــان کــه جزو قلمــرو فرهنگــی ایران
محســوب میشــود ،کبک نماد و ســمبل فرارســیدن
نوروز میباشــد .در بین آثار باســتانی یافت شده در
گورهای «کوشانیها» در بدخشان تاجیکستان ،مهری
یافت شده که بر روی آن نقش یک کبک که شاخه ی
گندم بر منقار دارد دیده میشود.
هــر دو جنس کبک از نظر ظاهر و رنگ پرها بســیار
به یک دیگر شــبیه هســتند .در نتیجه تعیین جنس ّیت
آنهــا از یک دیگر کمی دشــوار اســت .ا ّمــا میتوان
کبکهــای نر و ماده بالــغ را از روی اندازه بدن و فرم
سر تشــخیص داد .کبکهای نر عموماً جثهای بزرگ
تر و ســنگین تر دارند .سر کبکهای نر گرد و بزرگ
تر و سر کبک ماده بیضوی است .پاهای کبکهای نر
بلندتر بوده و پولکهای درشت تری دارد و سریع تر
از مادههــا راه میروند .هر دو جنس برآمدگی ســیخ
مانندی در پشــت پا دارند این برآمدگی در جنس نر
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بزرگ تر از برآمدگی پای پرنده ماده اســت و به آن
«مهمیــز» میگویند .گردن کبک نر معموالً باریک تر
و قوی تر از کبک مادهاست.
 45گونه کبک در جهان وجود دارد که برخی از این
کبکها عبارتند از:
کبــک برفــی ،کبــک عربــی ،کبــک کوهــی ،کبک
چوکار ،کبک فیلبی،کبک بربری ،کبک پا قـــــرمز،
کبک ســی ســی ،کبک دری ،کبک شنی ،کبک منقار
بلند،کبک خاکستری......

دنیای ظهور من
هیچ کس بدهکار نیست وقتی...
معصومه سادات میرغنی
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ماه نامه ی ملیکا

تــوی خیابان داشــتم بــا پدر راه میرفتم کــه اکبر آقا ما را دید .پدر ایســتاد تا با او ســالم و
احوالپرســی کنــد؛ ا ّما اکبر آقا ُغــر زد و گفت« :آخر کی میخواهی پول مــا را بیاوری؟» بابا
خجالت کشید و گفت« :باور کن دستم خالی است .سعی میکنم یکی دو ماه دیگر »...اکبر آقا
نگذاشت حرف بابا تمام شود و شروع کرد به فریاد زدن .چند نفر دور ما جمع شدند .صورت
بابا سرخ شده بود .اکبر آقا ِهی داد میزد و بابا ِهی خجالت میکشید .چند دقیقه بعد ،مردم
ّ
تشکر کرد و با هم به خانه برگشتیم.
اکبر آقا را ساکت کردند .بابا از آنها
ا ّما بابا دیگر مثل هر روز نبود .فقط نشست و تلویزیون تماشا کرد .وقتی مامان برایش میوه
آورد ،اصالً نخورد و حرف هم نزد .من دوست دارم بابا مثل هر روز خوشحال باشد و با من
بازی کند .آقا معلّم همیشه میگوید« :وقتی امام زمان(عج) بیاید ،به همهی آدمها یک عالمه
زمیــن و خانه و پــول میدهد ».آن روز دیگر اکبر آقا با پدر بــد حرف نمیزند و بابا خجالت
بچههایشان خیلی بازی
نمیکشد .اصالً هیچ بابایی دیگر ناراحت نیست .حتماً همهی پدرها با ّ
بچههایشان هم میدهند.
میکنند .توی خانه میوه و غذا میخورند و به ّ
من آن روز را دوست دارم .بعد با هم میوه و خوراکی میخوریم.
حتماً مامان هم کنار ما مینشیند و برای ما غذای خوشمزه میپزد.
من مطمئنم وقتی آن روز بیاید ،همه خوشحالند و میخواهند
صورت امام زمان(عج) را ببوسند و به او بگویند:
«خیلی دوستت داریم ای امام مهربان!»
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نقـاشیهای
ّ
قشـنگشما

زینب حیدری زاده

حسین علیزاده

مهال رضایی متیع

طاهره اشرفی نیا

فاطمه برزگر

صدیقه هاشمی
مبینا شیری
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محمد علی برزگر

س ّید مبین یزدان پرست

مریم حضرتی
راحله بعنونی

خوش حالم که دوستی مثل تو پیدا می کنم .من شعرها ،داستان ها و ّ
نقاشی های تو را چاپ می کنم.
به امید دیدار ...

فرم اشتراک ملیکا

 .واریز بهای اشترا به شماره حساب:
جا ملّ
ملت.
ت.
سهی آیندهی روشن
سسه
سه
به نا انتشارا م ّس
 .فرستادن ا ل فی پرداختی به نشانی:
پال
قم خیابان فا یه کوچه
 .بهای اشترا
ش ماهه

 .لطفاک ی فی

سا نه
تومان.

تومان ،

را نزد خود نگه دارید.

تا

شماره اشترا  :از
ساله
مد اشترا  :ماهه
ّ
نا :
نا خانوادگی:
نشانی:
تلفن:
کدپستی:
تاری و ام ا:

