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  همه ى فرزندان من 

من مجله ى قاصدك هستم. مجله ى تو. تو و همه ى دوستانت 

مثل بچه هاى من هســتيد و بچه هايى كــه مثل گل هاى زيباى 

بهارى خوش حال و خندان هستيد. بچه هاى خوبى كه نويسنده 

و شاعر هم هستيد. من با خواندن مطالب قشنگ شما مى خواهم 

از خوش حالى پَر در بياورم و پرواز كنم و به خانه هاى شما بيايم.

من از نقاشى هاى رنگارنگ و قشنگ تو پُر شده ام.

مرا ورق بزن و بخوان.

باز هم براى من داستان و شعر و نقاشى بنويس و بفرست. 

هيچ چيز براى من قشنگ تر از ديدن و خواندن نوشته هاى تو 

و دوستانت نيست.

افتخار مى كنم كه فرزندان خوبى مثل شما دارم.

من قاصدك تو هستم!
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افتخار مى كنم كه فرزندان خوبى مثل شما دارم.

من قاصدك تو هستم!
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در خانواده ي بزرگ مجالت رشد جايي به نام مركز بررسي آثار مجالت رشد وجوددارد.

در اين مركز كارشناســان خوبــي در انتظار خواندن آثار هنري خوب تو و دوســتانت 

هســتند. آن ها نامه ها و آثار رســيده ي همه ي شــما عزيزان را با دقت بررسي مي كنند و 

پاسخ كتبي به آن ها مي دهند. تو مي تواني آثار هنري خودت را در زمينه هاي داستان، شعر 

و نقاشي به اين مركز بفرستي. 

دوســت خوبم يادت  باشد كه در نامه  هاى زيبايى كه  برايمان  مى فرستى، حتماً نام و 

نام خانوادگى، ســن و آدرس دقيق  و كامل پســتى خــودت را با يك قطعه 

عكس پشت نويسي شده ارسال كنى.

 آدرس ما:

تهران، خيابان ايرانشهر شمالي

ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش (شهيد سليمي) 

شماره 268 ـ صندوق پستي 15875-6567

شماره تماس ما: 88305772 داخلى410

ضميمه ى رشد نوآموز

  

آموزان از اراكبرخى از دانش تصويرگران:

سالم اي قهرمان من! تويي كه جانت را فدا كردي تا جان انسان هاي ديگر 
را نجات بدهي و در راه خدا شهيد شدي. من و مردم ايران هميشه تو را در 

يادمان نگه مي داريم و هيچ گاه جان فشاني تو را فراموش نمي كنيم. 
ستاره حالجن از كاشان

آتش نشان فداكار و دالور كه هميشه جان خود را براي آرامش مردم به خطر 
مي انداختي و شعله هاي سركش و خشمگين و سوزان را فرو مي نشاندي با 

دنيايي از دلهره، سرنوشت هاي سوخته را با ابرهاي عشق به بهار پيوند زدي 
و هر كجا كه قدم گذاشتي، اميد جوانه زد. تو اميد را از زير انبوهي از خاكستر 

بيرون كشيدي. 
زهرا عدالت از كاشان

هر دو شهيد
يكي جنگيد با دشمن
يكي جنگيد با آتش

براي آرامش ما
فاطمه اشرف از كاشان

آقاي آتش نشان، يك روز آموزگار ما از شغل شما براي ما گفت. ولي امروز 
فهميدم كه شغل شما چقدر سخت است. چون شما حاضر هستيد، براي نجات 

جان ما، جان خودتان را به خطر بي ندازيد. حاال من معني فداكاري را فهميدم.
تينا مكاريان از كاشان

آتش نشانان شهيد

مدير مسئول:
مدير مسئول: محّمد ناصرى
مدير مسئول: محّمد ناصرى

         تصوير جلد:

   مهال محمدى/ 8 ساله

تصوير  پشت جلد:

     فاطمه سادات صفى وند/10 ساله 

           و هستى قراگوزلو/10 ساله

افتخار مى كنم كه فرزندان خوبى مثل شما دارم.

در خانواده ي بزرگ مجالت رشد جايي به نام مركز بررسي آثار مجالت رشد وجوددارد.

تصويرگران قاصدك: دوستان عزيزمان از مركز 

نشانى: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى

9 سالهمهناز بهرامى زادهتصويرگر:



همه ي دنيا را براي به دســت آوردن محبت گشتم و غير از تو هيچ 
نديدم! تو هميشه با محبت و مهرباني، حتي وقتي كه هيچ كس براي 
من وقت ندارد، حوصله ي گوش كردن به حرف هايم را ندارد. وقتي 
همه به من بي توجهي مي كنند، تويي كه مرا قبول مي كني. آن موقع 
كه نياز داشتم، اشتباه كردم، تو را فراموش كردم، حرف هايت را 

گــوش نكردم و به بيراهه رفتم، باز بــا مهرباني مرا پذيرفتي و از 
خطاهايم چشم  پوشيدي. خداي مهربانم، خيلي دوستت دارم!

دوست خوبم 
ملينا مغاني آن قدر صميمي و راحت 

با خداي مهربان حرف زده كه آدم از چند 
بار خواندن نامه اش هم خسته نمي شود.  سادگي 

و صميميت مهم ترين ويژگي كار ملينا اســت كه 
باعث مي شود خواننده خودش را جاي او بگذارد و 
نوشته را با احساس و عاطفه اش باور كند. شايد اگر 
اين نوشته كمي بيشتر ادامه پيدا مي كرد، بخش هاي 
جالب تري هم به آن اضافه مي شــد. بخش هايي 
كه به خواننده كمك مي كرد نويسنده ي اثر و 

ويژگي هايش را بهتر بشناسد. 
آرزوي  عزيــز  مليناي  براي 

موفقيت داريم. 

نویسنده: ملينا مغاني

 كالس چهارم از زرندیه

تصویر:

سا مقدم/ 8 ساله
آني
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ديشب براي رفتن به دست شويي از اتاقم بيرون آمدم. دست شويي ما ته حياطمان است. بيرون 
كه آمدم، غول بزرگي آمد ايســتاد جلوي من و تكيه داد به ديوار حياطمان. من خيلي ترســيدم و 
چراغ ها را يكي يكي روشن كردم. هر چه جلوتر مي رفتم، غول كوچك تر و كوچك تر مي شد تا اين 
كه شــد يك بچه غول. انگار از روشــنايي ترسيد. من او را با روشن كردن چراغ ها ترساندم. وقتي 
رسيدم ته حياط، كنار دست شويي،  ديدم  آن غول بزرگ خودم بودم، يعني سايه ام بود كه روي 

ديوار افتاده بود.

يك داستان تخيلي، پر از خيال همين داستان پريا است. من كه تا آخر آخر آخرهاي داستان هنوز نفهميده 
بودم كه ماجرا چي است و اين غول سايه اي و سايه غولي چه جور حيواني است. اما آخر داستان يك نفس بلند 

كشيدم: «آخيش، راحت شدم.» 
اول غول، بعد بچه غول و بعد يك غول غيب شده. به نظرم خيال و تخيل اصلي ترين ويژگي اين داستان 

كوتاه جالب است. 

10ساله از تهرانتصویر: زهرا سادات نبوى

نویسنده: پریا یاقوتي 

كالس سوم از شبستر
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بهار از راه رسيده بود. همه ى سبزه ها از دل خاك بيرون آمده بودند، به جز يكى از آن ها. 
ســبزه هايى كه تازه از دل خاك بيرون آمــده بودند، داد و فرياد مى كردند: «كمك! كمك! 

يكى كمك كند!»
گنجشــك ها كه روى درخت آواز مى خواندند، صداى ســبزه ها را شنيدند و كنار آن ها 

رفتند. بابا گنجشكى پرسيد: «چى شده؟ چرا داد و فرياد مى كنيد؟»
ســبزه ى بزرگ تر گفت: «ببينيد! ســبزه ى كوچولو زير  قوطى كنسرو خالي گير افتاده! 

نمي تواند بيرون بيايد!»
سبزه ى ديگرى گفت: «قوطى سنگين است! االن سبزه ي كوچولو آن زير خفه مى شود!»

گنجشك ها با كمك سبزه ها قوطى را از روى سبزه ي كوچولو برداشتند. سبزه ي كوچولو 
از زير قوطى كه بيرون آمد، نفس عميقى كشيد و گفت: «ممنونم كه نجاتم داديد!»

من فكر مي كنم بعضي از داستان ها بايد طوالني تر باشند و بعضي از داستان ها كوتاه تر. 
اين داســتان كمي بايد طوالني تر باشد. آن جايي كه گنجشك ها با كمك سبزه ها قوطي را از 
روي سبزه كوچولو برمي دارند، بايد هيجان بيشتري داشته باشد و طوالني تر شود. چون بخش 

اصلي داستان (نجات سبزه كوچولو) در همين جا اتفاق مي افتد. 
البته فاطمه در داستانش سعي مي كند، درباره ى محيط زيست هم چيزهايي را به ما بگويد تا 

مراقب محيط زيست زندگي خودمان باشيم و سبزه كوچولوها را به دردسر نيندازيم. 
تصویر: گيسو چراغچى

11 ساله از تهران

فاطمه برفویه از قمنویسنده:
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تولد ماه
يك پند آورد، چون سنش زياد بود و تجربه ستاره ها براي ماه فشفشه آوردند. نپتون برايش پست كردن كارت دعوت هاي ابري استفاده كرد. رنگين كمان كيكش شد. ماه از شهاب ها براي  امروز تولد ماه بود. ماه كيكش را گم كرد. 

فاطمه نوبخت 11 ساله داشت ...
            از چهارمحال و بختياري

يلدا
شب يلدا شب شور و نشاط است

شبي فرخنده و پر رمز و راز است

شب بودن در جمع ياران

شب خيلي بلندي در زمستان

شب خواندن شعر و فال حافظ

شب خوش بودن در حال حاضر
فاطمه عبدي كالس چهارم از تهران

بهار
شكوفه كرد درخت

ماهي توي حوض، هفت سينش را چيدپرنده از كوچ رسيد
دوست خوب ما، در اين اثر زيبا تالش كرده با كمترين تعداد كلمات، محدثه اماني 11 ساله از چهارمحال و بختياريبهار در راه بود

همه ي منظورش را بيان كند و بــدون اين كه جمله يا كلمه ي اضافي در 
شعرش باشد، تصوير ذهني اش را نشان بدهد. به اين كار در شعر مي گويند: 

«رعايت ايجاز». ايجاز همان مختصر اما مفيد و كامل حرف زدن است. 
مي داد! مگر نه؟دارد؟ كاش محدثه تصوير روشــن تري از آن را به ما نشان توي حوض چه شــكلي است؟ مثل هفت سين آدم هاست يا فرق اما هنگام خواندن شــعر يك سؤال به ذهنم رسيد: هفت سين ماهي 

رنگين كمان
كنار درخت نشستم. به آسمان نگاه كردم. 

مثل آبي بود كه توي تنگ است. ابرها مثل ماهي توي 

تنگ مي چرخيدند. تنگ آسمان شفاف بود. يكهو دو تا ابر كه 

شكل ماهي بودند، به هم خوردند و شيشه ي تنگ سوراخ شد. آب 

تنگ، قطره قطره از سوراخ بيرون ريخت و باران باريد و رنگين كمان 

زيبا به وجود آمد.

عباس یگانه جو 11 ساله از چهارمحال و بختياري

خيلي از ما اين كار را انجام مي دهيم، اين كه بنشينيم و به پديده هاي ساده ى دور و 

برمان خوب نگاه كنيم و برايشان ماجراهاي خيالي و جالب بسازيم. عباس، دوست 

خوب مجالت رشــد هم همين كار را كرده است. او توانسته با تخيل قدرتمندش 

ماجراي ساده ى بارش باران و شكل گرفتن رنگين كمان را طور ديگري ببيند و به ما 

هم نشان بدهد. تشبيه آسمان به تنگ آب زيباست. به خصوص وقتي دو تا ماهي 
ابري هم تويش شنا كنند و ...

اين اثر هم تخيل ما را قلقلك مي دهد و هم ذوق زده مان مي كند. 

حتي شايد دلمان بخواهد ما هم به دنياي اطرافمان با نگاه خيالي، 

رو به رو شــويم. مثًال طلوع و غروب خورشــيد، راه افتادن 

رودخانه ها و شــكوفه كردن درختان و ... را طور ديگري 
ببينيم. بياييد با هم تمرين كنيم.

دارد؟ كاش محدثه تصوير روشــن تري از آن را به ما نشان 

ماجراي ساده ى بارش باران و شكل گرفتن رنگين كمان را طور ديگري ببيند و به ما 

هم نشان بدهد. تشبيه آسمان به تنگ آب زيباست. به خصوص وقتي دو تا ماهي 
ابري هم تويش شنا كنند و ...

اين اثر هم تخيل ما را قلقلك مي دهد و هم ذوق زده مان مي كند. 

اين اثر هم تخيل ما را قلقلك مي دهد و هم ذوق زده مان مي كند. حتي شايد دلمان بخواهد ما هم به دنياي اطرافمان با نگاه خيالي، 

اين اثر هم تخيل ما را قلقلك مي دهد و هم ذوق زده مان مي كند. حتي شايد دلمان بخواهد ما هم به دنياي اطرافمان با نگاه خيالي، 

حتي شايد دلمان بخواهد ما هم به دنياي اطرافمان با نگاه خيالي، رو به رو شــويم. مثًال طلوع و غروب خورشــيد، راه افتادن 

حتي شايد دلمان بخواهد ما هم به دنياي اطرافمان با نگاه خيالي، رو به رو شــويم. مثًال طلوع و غروب خورشــيد، راه افتادن 

رو به رو شــويم. مثًال طلوع و غروب خورشــيد، راه افتادن رودخانه ها و شــكوفه كردن درختان و ... را طور ديگري 

رو به رو شــويم. مثًال طلوع و غروب خورشــيد، راه افتادن رودخانه ها و شــكوفه كردن درختان و ... را طور ديگري 

ببينيم. بياييد با هم تمرين كنيم.

تولد ماه
مي دهد و رنگين كمان يك نقاشي رنگارنگ هديه آورده ستاره اي هديه مي دهند. خورشيد خانم يك مشت نور هديه هديه مي دهد تا روزها بهتر بخوابد. ستاره ها يك گردن بند كاله ابري آورده است. آدم فضايي يك نوار الاليي به ماه مي شوند. ماه ستاره ها را  فوت مي كند. ابر براي ماه امروز تولد ماه كوچولوست. ستاره ها شمع روي كيك 

نرگس غياثي 11 ساله از چهارمحال و بختيارياست. 

اشك ابر
و اشكش مي چكد روي صورت زمينابر گريه مي كند
چشمه هاي آب

هانيه اماني 11 ساله از چهارمحال و بختياريمي شوند چشم هاي زمين

اين اثر هم تخيل ما را قلقلك مي دهد و هم ذوق زده مان مي كند. 

اين اثر هم تخيل ما را قلقلك مي دهد و هم ذوق زده مان مي كند. حتي شايد دلمان بخواهد ما هم به دنياي اطرافمان با نگاه خيالي، 

اين اثر هم تخيل ما را قلقلك مي دهد و هم ذوق زده مان مي كند. حتي شايد دلمان بخواهد ما هم به دنياي اطرافمان با نگاه خيالي، 

حتي شايد دلمان بخواهد ما هم به دنياي اطرافمان با نگاه خيالي، رو به رو شــويم. مثًال طلوع و غروب خورشــيد، راه افتادن 

حتي شايد دلمان بخواهد ما هم به دنياي اطرافمان با نگاه خيالي، رو به رو شــويم. مثًال طلوع و غروب خورشــيد، راه افتادن 

رو به رو شــويم. مثًال طلوع و غروب خورشــيد، راه افتادن رودخانه ها و شــكوفه كردن درختان و ... را طور ديگري 

رو به رو شــويم. مثًال طلوع و غروب خورشــيد، راه افتادن رودخانه ها و شــكوفه كردن درختان و ... را طور ديگري 

يك پند آورد، چون سنش زياد بود و تجربه ستاره ها براي ماه فشفشه آوردند. نپتون برايش 
دوست خوب ما، در اين اثر زيبا تالش كرده با كمترين تعداد كلمات، 
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هديه
عروسي ماه و خورشيد بود. آقاي زمين رو به ماه كرد و 

گفت: «تو به عروس چه مي دهي؟»

ماه گفت: «من به عروس سه ستاره ي بهار آزادي مي دهم.» 

خورشيد لبخند زد و گفت: «من هم خانه ي ماه را هميشه روشن مي كنم!» 

حسين رسولي 10 ساله از چهارمحال و بختياري

دوســت خوب مجله، به خوبي توانسته است ويژگي هاي زندگي آدم را توي دنياي تخيل به 

زندگي ماه و خورشــيد پيوند بزند. فكر مي كنم تصور اين نكته براي همه ي ما جالب است كه 

هديه ي ماه به خورشــيد خانم، سه ستاره ي بهار آزادي است و زيباتر از آن، هديه ي خورشيد 

است. او مي خواهد خانه ي ماه را هميشه روشن نگه دارد. عالوه بر خيال، ما در اين نوشته با 

احساس و عاطفه اي تأثيرگذار و به يادماندني رو به رو هستيم كه خواندن نوشته را برايمان 

لذت بخش تر مي كند. اي كاش اين اثر زيبا كمي بيشتر ادامه پيدا مي كرد تا پايان بندي 

جالب تر و به يادماندني تري داشته باشد. چون در حال حاضر به نظر مي رسد متن 

كمي با عجله تمام شده است. شما چى فكر مي كنيد؟

خدا
خدا به ما آب داده

شب ها به ما خواب داده
نان و دل شاد داده

مهرباني ياد داده
به ما زندگي داده

بخشندگي ياد داده
مامان و بابا داده

خنديدن به ما داده
خدا چه چيزها داده

همه چيز هم ياد داده
یسنا حقي كالس سوم از تهران بارون

بارون ريزه ريزه
يواش يواش مي ريزه
وقتي بارون مي ريزه
زمين پاكيزه مي شه

فرشته پر مي زنه
رومينا سعيدي نيا 7 ساله از فریماندعاها برآورده مي شه

دوست دارم
دوست دارم ابري باشم و وقتي باد مي وزد، به همه جاي دنيا 

سفر كنم. دوست دارم رودي باشم، سنگ هاي محكم را بشكافم و 

شفافيت و زيبايي خودم را به نمايش بگذارم. دوست دارم خورشيد 

باشم، وقتي صبح مي شود، طلوع كنم و وقتي شب مي شود، غروب. 

دوست دارم برگ باشم تا قطره هاي ريز آب روي من سر بخورند و 

بر خاك بيفتد. دوست دارم برف باشم، زيبا و جذاب و با آمدنم همه 

را خوش حال كنم. دوست دارم مداد باشم تا براي بچه ها بنويسم. 

دوست دارم كاغذ باشم و روي من نوشته هاي زيبا بنويسند. دوست 

دارم تراش باشم تا وقتي مدادي نوك نداشت، آن را بتراشم. دوست 

دارم گيتار باشم تا وقتي مرا مي نوازند، صداي زيبايي داشته باشم. 

دوست دارم درخت باشم و مردم از ديدن ميوه هايم لذت 

ببرند، نه اين كه مرا قطع كنند يا روي تنه ي من نقاشي 

بكشند. 

یسنا پورشير محمد كالس پنجم از تهران

شفافيت و زيبايي خودم را به نمايش بگذارم. دوست دارم خورشيد 

باشم، وقتي صبح مي شود، طلوع كنم و وقتي شب مي شود، غروب. 

دوست دارم برگ باشم تا قطره هاي ريز آب روي من سر بخورند و 

بر خاك بيفتد. دوست دارم برف باشم، زيبا و جذاب و با آمدنم همه 

را خوش حال كنم. دوست دارم مداد باشم تا براي بچه ها بنويسم. 

دوست دارم كاغذ باشم و روي من نوشته هاي زيبا بنويسند. دوست 

دارم تراش باشم تا وقتي مدادي نوك نداشت، آن را بتراشم. دوست 

دارم گيتار باشم تا وقتي مرا مي نوازند، صداي زيبايي داشته باشم. 

دوست دارم درخت باشم و مردم از ديدن ميوه هايم لذت 

معلمم ببخشيد
معلمم چرا به من اخم كرده؟
ابروهاشو به همديگه وصل كرده
فكر مي كنم با من ديگه قهر كرده

برچشب امتيازمم رد كرده
بايد بگم: خانم جونم ببخشيد

من نبودم، شيطون بوده بد كرده
من قول مي دم قانوناي كالسو باور كنم

سر كالس كه مي رسم، حرفامو كمتر كنم
سيده پانيذ سجادي از شيراز

با خواندن شعر «معلمم ببخشــيد» يك بار ديگر خاطرات مدرسه را مرور 
كردم. سيده پانيذ سجادي چه خوب توانسته است يكي از دغدغه هاي مهم 
دانش آموزان را از قهر معلم، از دست دادن برچسب امتياز و... نشان دهد.  

جوري كه ما هم توي احساس او شريك مي شويم و باورش مي كنيم. 
پانيذ عزيز تا حد زيادي وزن و ريتم را مي شناســد. اي كاش 

قافيه ها را هم بهتر رعايت كند تا خيلي زود شــعرهاي 
زيباتري از او بخوانيم.

دوست دارم درخت باشم و مردم از ديدن ميوه هايم لذت 

ببرند، نه اين كه مرا قطع كنند يا روي تنه ي من نقاشي 

دارم تراش باشم تا وقتي مدادي نوك نداشت، آن را بتراشم. دوست 

دارم گيتار باشم تا وقتي مرا مي نوازند، صداي زيبايي داشته باشم. 

دوست دارم درخت باشم و مردم از ديدن ميوه هايم لذت 

قافيه ها را هم بهتر رعايت كند تا خيلي زود شــعرهاي 
زيباتري از او بخوانيم.

زمين پاكيزه مي شه

دوست دارم ابري باشم و وقتي باد مي وزد، به همه جاي دنيا 
دوست دارم ابري باشم و وقتي باد مي وزد، به همه جاي دنيا 

سفر كنم. دوست دارم رودي باشم، سنگ هاي محكم را بشكافم و 

معلمم ببخشيدمعلمم ببخشيدمعلمم ببخشيد

سيده پانيذ سجادي از شيراز
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شايلين طاهري نژاد5ساله

نازنين فاطمه ميرزايي10 ساله از اسالمشهر

  سارا ناصري از تهران

معصومه ادبي فيروزجائي از مازندران

محنا خطيبي از چمستان

يسنا حاجي محمدي از دبستان مكتب االحرار

نازنين زهرا كليج

اميرحسين تقي پور/ كالس سوم از كازرون

آيدا مجتهدي از قم
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رضا حوازاده /دبستان ماه بني هاشم (ع) از اصفهان

آريسا بهبودي از كرج ريحانه مرادي عهديه/ كالس سوم از اسالمشهر

 ابوالفضل يادگاري/دبستان ماه بني هاشم(ع) از اصفهان

ريحانه كالنتري از اسالمشهر

آناهيتا افشاري توانا  از همدان

پارميس غيبي/ كالس دوم از تهران

ياسمين زحمتكش از خراسان شمالي
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مرضيه رباني، مهتاب ناجي، نگين هدايتي، فاطمه ســاالري، ســتايش 
احمدي آريا  از دبســتان عفاف ســاوه• احســان شــادي از آذربايجان 
شــرقي• عرفان رستمي از اراك• مبينا اماني از مازندران• فاطمه پاكدل از تهران• 
روژان علي محمد اصفهاني• مهسا يوسفي از اردكان• ياس حيدري رامشه، اميرمحمد 
منصوري از اصفهان• مســيحا صادق محبوب از رودســر• دينا ســرهادي، نرگس 
محمودي، سارينا رضايي، عسل رحيمي، آرشيدا درخشان، ستايش شايانفر، هليا لطفي، 
درسا لطفي، رايا باقري، غزل زندي، پرنيان زارعي، هليا نبي دلشاد، مهتا خادمي، ريحانه نوري،  حلما 
رحيمي، آرميتا آزمون، فاطمه جهاني كيا، آنيسا چرخيان، النا آراد، آيالر نوري، پرستو سخايي نيا از 
همدان• ريحانه حيدري،  تبســم كافي، فاطمه افخمي،  ســلما صفرزاي، نرگــس خوازه، ريحانه 
عباسپور،  زهرا اشرف، مينا خليلي، ليال سادات ميرجعفري، هانيه طهماسبي، رقيه سادات موسوي، 
فاطمه شــاكري، زينب مرشدي، نازنين زينب هاتفي مرداي، سحر عباس پور، نازنين زهرا شيري، 
نازنين حاجي حكيمي، زهرا رئوفي، مائده كالنتري، فاطمه زهرا شاكر، نرگس ميرجاني، حانيه زارع، 
مريم جعفري، نيلوفرمهرحســيني، ريحانه شــكاري فرد،  زهرا حيدرزاده از دبستان معلم يزد• 
مهدي اجارستاني از ساري• مهسا دارابي از تهران• يلدا فاضلي از مازندران• ابوالفضل رمضاني از 
كرج• شاهين رضايي، شادي رضايي از مشهد• ابوالفضل كلهري از همدان• ثنا ندرلي از زنجان• 
پريا تقي نژاد از كرمان• رادين پرتوي از رشت• طاهره سادات موسوي از كاشان• محمد طاها 
رجبي از رشــت• المان زماني از تبريز• بهنام آقاجاني از قزوين• ســيد محمدرضا حسيني از 
مشهد• اميرعلي سبحاني، محمد امين محبي، معراج سعادت پويا، اميرعلي سعيدي، محمد يمين 
مكاري، آرش بابائيان، علي حاج باقري،  ميالد رضايي، پارسا هاشميان، الياس مظلوم، محمد حسين 
سلماني، علي رضايي از دبستان حكيم• نازنين فاطمه خاني از بيرجند• علي براتي كهريزسنگي از 
اصفهان• سيد علي علوي از تهران• مهشيد قاسمي از اروميه• برديا نصيبي از رشت• سوگند 
محمدي از ايالم• عسل فوالدي از پارس آباد• محمدحسين حسن زاده از خوي• متين يوسف زاده 
از خوي• اميرعباس صادق زاده از بشرويه• محمدامين كياني نژاد از سمنان• پارميس عارف نيا از 
يزد• ثنا علي پور از اهر• ســارا الياس پور از مشــهد• ابوالفضل مظاهري، كوثر دادخواه، مليكا 
شــريفي از اصفهان• ايليا عظيمي، سيد عرفان احمدي، حســين مهرابي، مهرداد طراوت، مهدي 
نجف آبادي، متين مجيري، محمد مرادي، حميدرضا نصيريان، هادي صابري، يونس حاجي قرباني، 
محمد جواد مرادي، حســين عرب، امير منتظري، جواد نقي زاده، اميرمحمد موسوي، نويد رشتي، 
عليرضا سوراني، دانيال عسگري، آرش هاديان، كوروش رويين بخت، اميرعلي شاهبندري، حسين 
نوريان، اميرطه جمشــيديان، علي كارشناس، اميرمهدي باقري، حسين بابايي، علي عباسيان، رضا 
پورمحمدي، علي جمشــيديان،علي رضا سوراني،حسين محرابي محمدحسين نادري، محمدباقر 
هاديان، ميالد گلشــادي، اميرمحمد كوروئي، مهدي گلشــادي، بهزاد شــكراني، علي شكرالهي، 
ابوالفضل شكراني از دبستان سما اصفهان• محمدرضا ناصري، حامد قبادي، محمد حسين قنبرزاده، 
سيد اميررضا هاشمي، مصطفي باقرزاده، عرفان خشنود، هومن حسين زاده، عليرضا عزيزي، محمد 
اميــن حيدري، اميرعلي آزادي، محمــد مقدس، محمدرضا مهيب، مهــدي قوچاني، محمد رحيم 
شكوهيان، اميررضا ناصري، مهديار بابايي، ميثم محمدحسن زاده، محمد طاها توحيدي، طاها عبيدي، 
محمد مهدي حســن زاده، حامد كريمي، مهرشــاد كارســاز، محمد صدرا منعمي، سبحان بيات، 
اميرعباس رشيدي نيا، اميرمحمد فروغي نيا، ابوالفضل شيرســوار، اميرحسين برزل آبادي، مهدي 
فرهمند، احمدرضا رضايي، عليرضا پاكار، اميرمحمد احمدي، محمدرضا سعادتمند، سينا محمدزاده، 
سينا قسمتي، علي نوري رهورد، عليرضا فشائي، حامد جعفري، اميرفدايي، محمد امين محمدزاده، 
پارســا حجتي، سجاد آدميان، اميرارشيا زمردي، ياسين فروغي، كيان حياتي، متين قربانزاده، نيما 
مظفري، سجاد عليزاده، اميرمحمد شكفته، محمدصادق سعادتمند، شايان قباخلو، سينا برزگر، علي 
رضايي از دبستان شاهد شهيد كريمي قوچان• ياسين رحماني، محمدرضا هيوري، اميرعباس نبي، 
حســين جعفري، محمدطاها عليخاني، ابوالفضل خواجه ملك، مهديار پورمحموديان، سيد مهدي 
موسويان از دبستان دكتر خانعلي يزد• سانيا خدابنده لو پارميس پرند• زهرا رستمخاني، آيالر 
گروســي از مدرسه سما زنجان• فاطمه السادات حسيني پور، ريحانه دهقاني، نازنين زهرا ترابي، 
ياسمين دانايي فر، مهديس جعفري، سحر زارعين، مريم دهقان، درسا نصيريان، فاطمه بلوكي نژاد، 
هليا سرخانلو، مائده ناصر صدرآبادي، مهسا زارع، سيده سوين سعادت، ريحانه كاكو، حانيه لجه، 
زهرا دشــتي، زهرا عليخاني، ســحر ياري، نازنين صالحي، مهديه شهبازي، هستي عالئي، ستايش 
شفيعي پور، نگار اميدواري، ياسمن جعفري، محيا جهان آرا، ديانا دادمرز، يگانه زارع حسيني، يكتا 
پهلوانيان، فاطمه حسيني پور، يتســمين دانايي فر، سحر زارعين، پريا مجاهدفر، مهتاب مهدويه، 
مهديس جعفري، مريم مسرت، مريم كهدويي، ديانا محمدي پور، مهسا زارع، ريحانه ياوري، حديث 
تقي آبادي، ســارا ابراهيمي صدرآبادي، ندا دهقان، زهــرا ايوبي، نيايش ابوليان، آيناز ابوئي، 
آتوسا علمدار يزدي، نيلوفر اليقي، زهرا عليخاني، نازنين صالحي وزيري، ستايش سعيدپور، 
حنانه صفار، هســتي عاليي، كوثر سيروس، سارينا السادات ميرزا خليلي، نيايش خواجه 

رضايي، سها خرم مهر، محيا جهان آرا، فاطمه جبين پور، نازنين فاطمه اسدي، نگار سادات باقري، 
ساغر نايبي، سحر السادات نبي، ناديا عاقالن، حنانه شفيعي، نگار قادرآبادي، نازنين فاطمه السادات 
ميرغفوري، نگين محســن زاده، هســتي زماني زينلي، ندا قادرآبادي، نازنين زهرا دهقان نيري، 
نازنين فاطمه اسدي، هستي صالحي وزيري، مهال كامران نيا، فاطمه السادات شمس الديني، سارينا 
محمدي، شــادي ياوري، نگين محسن زاده، ساجده خيرانديش، ياسمين دانايي فر، نازنين زهرا 
ترابي، ديبا يادگار، سحر زارعين، ديانا دادمرز، هانيه حكيمي، نازنين زهرا منصوري، سمانه دشتي، 
آيدا زارع زاده، يگانه دهقان باقي، فاطمه نبوي، فاطمه حسين پور، ريحانه اسالمي، هيلدا اسماعيلي، 
ريحانه كاكو، حديثه الســادات شمس الديني، سارا ابراهيمي، حاجر نبي، مهسا زارع، مائده ناصر 
صدرآبادي، زهرا دشتي، ساغر نايبي، زهرا ناصري، محيا جهان آرا، نيايش خواجه رضايي، ساناز 
رارع، بيتا فيروزفر، نگار ســادات باقــري، زهرا ابويي، آيدا غفوري، حديــث تقي آبادي، مريم 
كهدوئي، بهناز دهقان نيري، گلناز حسيني هاشمي، مهسا زارع، فاطمه حسين پور، نگار اميدواري، 
آيدا نجفي، نازنين زهرا استادي، سحرالسادات نبي، هستي عاليي، فاطمه كارگر، ساناز زارع، ساغز 
نايبي، مهسا زارع، ريحانه حسيني، رقيه السادات طباطبايي، هيلدا اسماعيلي، فاطمه بلوكي نژاد، آيدا 
نجفي، مائده ناصر صدرآبادي، فاطمه زارع كرمي، نازنين زهرا اســتادي، پرنيا سريزدي، فاطمه 
حســين پور، نيايش ابوئيان، زهرا ابويي، ريحانه حسيني، آتوسا علمدار يزدي، ريحانه دهقاني، 
ساجده خيرانديش، ندا دهقان، نيايش ابوئيان، نيلوفر اليقي، آيدا غفوري، نيايش رعدآبادي، عسل 
نجفي، زينب وكيلي، نگين محســن زاده، كوثر سيروس، سارا دهقان، نازنين زهرا دهقان نيري، 
هستي زماني زينلي، حنانه شفيعي، ناديا عاقالن، زهرا عليخاني، نگار السادات باقري، فاطمه حسين 
پور، هستي صالحي، سحرالسادات سبز، نيايش خواجه رضايي، زينب دهقان، ريحانه كاكو، حانيه 
لجه، الهه السادات موسوي، ستاره دهقان منشادي، فاطمه حكميان، پريناز فالح، آالء سمسار، زهرا 
فتوحي، بهناز دهقان نيري، ملينا مقصودي نژاد، ياســمن منتظري، زهرا ســلمان دوستي، مريم 
دهقان، گلناز سادات حسيني هاشمي، ريحانه برفه اي، محدثه مظلوم نيا، نگار قادرآبادي از دبستان 
تعليمات اســالمي حضرت ســيد الشــهدا (ع) يزد• اميرعلي مهديزاده از زرند كرمان• درسا 
عليزاده، مهشيد عمراني، فاطمه اقبالي، مبينا كرمي، رقيه عامري، فاطمه دهقاني، نرجس ره گويي، 
ليال درخشاني فر،زينب رئيسي از دبستان شهيد رنجبر بوشهر• عليرضا قشقايي، حسين فرهادي، 
معين دســت باز، ابوالفضــل رضايي درزي، اشــكان نادريان، ماهان پناهپوري، بنيامين اســدي، 
اميرمحمد پورحاجي، متين رئيسي، احمدرضا اسفندياري، عباس بازگير، حسينعلي خالدي، پويا 
ظهرابي از مدرســه شهداي اسالم آباد شهرضا• محمد رئوف كر، متينا ميرزايي، آيلين قانقرمه، 
درسا سعيد مقدم، نســا قره جه، آينا مروي، زهرا صادقي، آســيه قرنجيك، رومينا مازني، زهرا 
صمدي، زهرا قنگومه، فاطمه خسروي قره جه، مهديه ايري، مهتاب عنايت مهري، مليكا ايمر، آيلين 
كلته، الهام روشن نيا، نگار پوررنجبر، فاطمه زهرا كر، فاطمه زهرا بزرگ مهر، راضيه كريمي، هستي 
دهقان، رضوان اميري مقدم، زهرا ايري، ساينا سقلي از دبستان شهيد جمشيدي بندرتركمن• هليا 
منصــوري از تهران• محمد حســين رفيعــي دولت آبادي از اصفهان• هســتي ميرمحمدلو از 
خدابنده• آرشــيدا زارع از استان فارس• دنيز بندبخت از تبريز• ابوالفضل جعفري چاشمي، 
عيســي قهاري، محمد مهدي شكي، محمد حسام حاجي آبادي، اميرحسين حضرتي، محمد طاها 
علي ياري، محمدپارسا رحيمي، اميرحســين رضايي، صالح شفيعي، اميرحسين جعفري نيا، علي 
مزرعه، اميرعلي ترابي، اميرمحمد پودينــه، نويد زراعت كار، اميرعلي زنگانه، محمد زنگانه، طه 
شموشــكي، محمدپارسا حيدري از دبستان پسرانه حكيم ميرفندرسكي استان گلستان• يگانه 
رستم فرد تهراني• يكتا تهراني، فاطمه اكبري، فاطمه كليايي، نگين عزيزيان، كيانا عظيمي، فاطمه 
سادات ميرحسيني، سيده صبا صدرايي، ريحانه غفارپور، ياسمن اسدزاده، ريحانه كريمي، رميصا 
مصلحت، محيا راه پيما، مهرو اســماعيلي، زهرا ناظمي، فاطمه احمدپناه، زينب سادات ميرزا زاده 
حسيني، صابره قجري، فاطمه محمدي، كوثر لطفي، ريحانه ميرگلوييان از دبستان دخترانه نرگس 
تهران• اميرحسين ايمانپور و زهرا ايمانپور از پارس آباد مغانلو• يكتا پيراي از زنجان• نيوشا 
مرادي از اصفهان• مرضيه هنايي، ثمين عرب زاده، رقيه احمدي، نازنين زهرا خليفه سلطاني، زهرا 
زارعي، فاطمه آقاجاني، زهرا زارع، ســاجده عوض پور، زينب فاتحي، زهرا بخشي، زهرا احمدي، 
فاطمه شــمس، مبينا مهاجري، مطهره جعفري، مهديه راستاني، ريحانه شمس، ساجده راستاني، 
فاطمه ميرحاج، فاطمه زهرا حيدري از دبستان حضرت خديجه (ع) اصفهان•  محمد نظري، ميالد 
روانمهر، حسين كريم جمي، رضا مهريان خاني، محمد احمدي، مصطفي طاهري از دبستان بعثت 
شاهين شهر• هستي نورالهي، حديث سوراني، نگار حسناتي، فاطمه صداقت، ماهيسا هرندي نژاد، 
فاطمه كارشــناس، زهرا صداقت، ثنا پورملك، زهرا نوري زاده، زهرا قرباني، مهديس محمدي، 
زهرا مصطفايي، نگار ابراهيمي، صالحه روحاني حنانه رفاهيتي از دبستان شهيد عرب ها اصفهان• 
پويا چرمگي از مشهد• مهدي بداقي كالس چهارم از هرسين• فاطمه صالحي پور از ديواندره• 
يكتا پراي از زنجان• دانش آموزان دبستان هيئت امنايي محمدعلي تحصيلي شهرري• مليكا 

توسلي از اصفهان 

داستان هاى اين دوستان به دستمان رسيد
مرضيه رباني، مهتاب ناجي، نگين هدايتي، فاطمه ســاالري، ســتايش 

احمدي آريا  
شــرقي• عرفان رستمي از اراك

روژان علي محمد اصفهاني
منصوري از اصفهان

محمودي، سارينا رضايي، عسل رحيمي، آرشيدا درخشان، ستايش شايانفر، هليا لطفي، 
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ســپهر جوادي از تهــران• آنيتا حســين زاده، زهــرا ذبيحي، 
محمدطاها سلطان احمدي، تارا فخيمي، نرجس علي پور، معصومه 
عليپور، طهورا كياني، فريما كياني، فاطمه زهرا نصيري، پروا كياني، 
محنا حيدري، زهرا نقاش، زينب عليزاده، هلنا فاني، درسا صيقل، 
مليكا قاسمي، اميرحسين باقم، ستايش كياني، ستايش طاهري، 
طهورا صوفي، ابوالفضل موســوي، فاطمه زهرا هاشــمي، فاطمه 
ايزدي، اميرعباس ثقفي از دبستان شهيد سميه مازندران• حلما 
فالح رضايي از تهران• رومينا ســعيدي نيا از فريمان• ستايش 
آقــازاده، پري ناز آقــازاده، غزال آقــازاده از تهــران• اميررضا 
محمودي از تهران• علي هاتفي از ســبزوار• هســتي روشــني 
قلعه شــيخي از دزفول• اميرعلي فرزي زاده از خوزستان• هدي 
ملكي يام از مرند• فاطمه ســادات حســيني از اصفهان• عرشيا 
خليقي، محمدامين باقرزاده، محمد مهيار ســراواني، محمد هادي 
اخالقي، محمدرضا فراهاني، محمدحســين فتح الهي، محمد شايان 
تباك، برديا ارزانلو، عرشيا محمدي، سيد عليرضا احمدي، رامتين 
خزايي، اميرمهدي صادقپور از دبســتان سلمان فارسي تهران• 
اميرحســين عليزاده از تهران• ميراحسان زينال پور از خوي• 
نرگس نصر اصفهاني از اصفهان• عليرضا غالمرضازاده از مشهد 
مقدس• متين محمداميني، معين الهي دوست، رضا نصر، ياسين 
جعفري، بهزاد زادهوش، هادي سلطاني، نويد طرقي، اميرمحمد 

ضيايي، پارسا حاجيان، محمدحسين احمدي، متين عندليب، 
عرشيا سوفسطايي، سينا هاشمي، علي شاه سنايي، عارف نصر 
اصفهاني، اميرمحمد فقيه ايماني، اميرحسين اميني، اميرمحمد 

مســتاجران، امين رضايــي منش، متين باقري، ســيد 
محمد فاضل صديقي، اميرشايان امساكي، صدرا وطن 

خواهــان، نيما براتيه، اميرحســين زارع، علي زارع، 
كيارش جهانگيري، مهران صديقي، سيد مرتضي 
اعتصامي، حسين نصر،حامد رضايي از دبستان ماه 
بني هاشــم (ع) اصفهان• اســرا احمدي از تبريز• 

ريحانه و آريوبرزن كاظمي از اصفهان• عباس صالح پور 
از خميني شــهر• ميراحسان زينال پور از خوي• عليرضا غالمرضا 
زاده از مشــهد مقدس• علي پويان نژاد از تهران• عليرضا محبت 
از يزد• نگار ســياهپوري كالس دوم از اصفهان• عباس صالح پور 
از اصفهان• مهرسا ميرعمادي از تهران• فاطمه سادات حسيني از 
اصفهان• حلما فالح رضايي از تهران• هدي ملكي يام از مرند• 
نگين سودمند از كردستان • نازنين زينب برزگر از نور• نرگس 
نصر اصفهاني از اصفهان• محنا خطيبي از چمستان• بهاره ولي پور 
از شهرقدس• آرش گل از بومهن• اميرحسين عليزاده از تهران• 
محمودرضا فريدونپور از تهران• ماهان صفي ياري از تهران• سجاد 

كريمى از تهران

نقاشي اين دوستان هنرمند به دستمان رسيد:

امير حسين حسني كالس ششم• مهسا هدايتي كالس پنجم•كامياب شهيدي كالس اول• پارميس كالني مقدم كالس چهارم• آرمان 
ماليي كالس پنجم• بهينا بني اسدي• سيد اميرعلي موسوي• مبينا صنعتگر• سارا صالح آبادي كالس دوم• مجتبي مزرعي• ستايش چگيني 

كالس چهارم• نازنين زهرا كارگر كالس سوم• نازنين زهرا شاگرد مرتاب كالس چهارم• ستايش حاجي محمد علي كالس ششم• ريحانه افتخاري 
كالس دوم• حســين حيدري• مهدي خاني كالس هشــتم• مهرآرتا بيات كالس اول• سيد محمد مهدي موسوي كالس اول• ريحانه طاهريان كالس سوم• 
كيانا محمودي• اميرحسين حسني كالس ششم• آنديا ساوجبالغي• الهام غمخوار كالس اول• محمدصدرا عباسپور كالس چهارم• محمدپويا عشاقي كالس اول• نساء 
كريمي• بريا مصدق كالس دوم• مهرشاد مصدق• شميم مهدوي نسب كالس دوم• ايليا مصدق كالس هفتم• اميرعلي منصفي• فائزه چناراني كالس دهم• آرش گل 
كالس اول• عرفان نصري كالس اول• بهار وحدتي كالس سوم• طاها زادحسين كالس سوم• كوثر حسين زاده كالس اول• نيكي آزاد• بهار تورانلو•  اميرحسين 
پيردربان كالس اول• تينا پزشكي كالس دوم• بهار عبدي پيش دبستاني• محمدامين شهرامي فر كالس پنجم• سجاد ابراهيمي• نگار ابراهيمي كالس چهارم• ريحانه 
كياني كالس پنجم• يسنا زلفيان• يوسف زلفيان كالس دوم• ستايش فتحي پيش دبستاني• زهرا محمدخاني• بهاره ولي پور كالس ششم• پريسان خزلي كالس سوم• 
امير مهبد مهرپرور كالس اول• اميرحسين مرتضوي• قصيده قديرمحسني كالس دوم• نيوشا محمدعليها كالس دهم• ايليا محمدي گل گالب كالس سوم• كوثر الزهرا 
عامري پيش دبستاني• زهرا صادقي كالس پنجم• آرمين ساوجبالغي كالس دوم• پارميس تابناك كالس اول• هانا عباسي• حانيه حاجي آقايي پيش دبستاني• سيده 
پرديس ميرزايي كالس اول• زهرا مظاهري• ياسمين زهرا باقري• فاطمه چناراني كالس نهم• زينب چناراني كالس چهارم• محمد عرفان واعظي كالس سوم• رادين فتحي• 
سنا بيات پيش دبستاني• آدرينا فروهر• علي يزداني كالس پنجم• ساسان صميمي• پارسا زارع• حنانه شريفي كالس ششم• روژيا بزرگي نيا• حلما فالح رضايي• اميرمحمد 
نهري پيش دبستاني• يلدا حسين جاني كالس سوم، محمدپارسا عسگري، زهرا عليزاده كالس پنجم، اميرحسين عليزاده، پريسان خزلي كالس سوم، كورش اميري كالس چهارم، 
مهرسا ميرعماد كالس پنجم• رادوين رضايي• رونيكا جعفري• رومينا جعفري• فرناز نقوي• زهره جعفري كالس سوم• ريحانه حسيني• فاطمه طالب لو• يگانه اميرآبادي 
كالس اول• آتنا شهرامي فر• سما حمدگو• سارا حمدگو• اميرحسين برزگر• آرميتا اسالمي پيش دبستان•نازنين مريم خان زاده• اميرماهان طاهرمنصوري• مليكا زنجاني• 
حســنا سادات اسالمي پيش دبستاني• نفيسه سادات اســالمي• اميرمحمد برزگر• نرگس جعفرپور• محمدجعفرپور كالس دوم• زهرا نثارجاني كالس سوم• نازنين زهرا 
عابدزاده كالس سوم• اميرمهدي ظريف كالس پنجم• آرش ظريف رضائيان كالس اول• اميريزدان حسني• ميترا تقي زاده كالس دوم• سمانه سادات حسيني كالس سوم• 
ترنم پاشائي• ثنا كرباليي كالس اول• محمد مهدي فدائي كالس اول• حنانه مددي• اميرمهدي ميرزائيان• فاطمه نثارجاني كالس يازدهم• پارسا سليماني كالس اول• فاطمه 
موسيوند پيش دبستاني• عسل رنجبران كالس پنجم•اميرعلي فرزي زاده• شيدا جباروند• محمدمهرداد شرافتي• بيتا كاوسي فر• ايليا غفاري كالس هفتم• مائده ايرجي 
كالس اول• اميرمهدي مقصودي كالس چهارم• آنوشا كريمي• آيدا زماني كالس هفتم• علي پويان نژاد كالس اول• مهشيد قهرماني كالس پنجم• زهرا سيفي كالس سوم• 
صدرا حافظي كالس سوم• زهرا اويسي• سارا سبحاني• سيده زهرا مرتضوي كالس ششم• مشكات اكبرنيا كالس چهارم• هانيه حسيني كالس سوم• سيد امين هاشمي مقدم 
كالس ششم• سارينا يوسفي• نورا محكم كار• محمد حسين زاده كالس ششم• آرنيكا زرين كوب پيش دبستاني• نيايش محمدخاني• نورا نجفي پيش دبستاني• مليكا عابدي• 
صهبا شاعري• رومينا پورحاجي كالس پنجم• رضا گنبدي كالس چهارم• آريناز محسن آبادي• فاطمه عبدالهي فرد كالس ششم• آنيتا آقاعلي مغازه اي پيش دبستاني• آريا 
ابراهيمي كالس سوم• عسل صفايي كالس اول• علي خسروي كالس پنجم• پري ماه حسيني كالس چهارم• حميده ترابي و فاطمه ترابي• زهره جعفري كالس سوم• فرشته 
كاكاوند كالس هفتم• آناهيتا توتونچي• سوگل طالبزاده• سارا قاسمي پور• ميثاق مغاني• حسين ارجعي• اميرعلي محرابي• اميرمهدي محرابي• محمد مهدي مزرعي كالس 

سوم• عرشيا عظيميان پيش دبستاني• محمد رضا طالب لو كالس دوم• نوا اميني كالس سوم• نيلوفر مطلوبيان كالس دوم 

جعفري، بهزاد زادهوش، هادي سلطاني، نويد طرقي، اميرمحمد 

امير حسين حسني كالس ششم
ماليي كالس پنجم

كالس چهارم•
كالس دوم• حســين حيدري

اميرحسين حسني كالس ششم• اميرحسين حسني كالس ششم• اميرحسين حسني كالس ششم كيانا محمودي
كريمي• بريا مصدق كالس دوم•

كالس اول• عرفان نصري كالس اول
پيردربان كالس اول• تينا پزشكي كالس دوم

كياني كالس پنجم• يسنا زلفيان•
امير مهبد مهرپرور كالس اول• اميرحسين مرتضوي

عامري پيش دبستاني• زهرا صادقي كالس پنجم
پرديس ميرزايي كالس اول• زهرا مظاهري

احمدي، متين عندليب، 
عرشيا سوفسطايي، سينا هاشمي، علي شاه سنايي، عارف نصر 
اميرحسين اميني، اميرمحمد 

متين باقري، ســيد 
امساكي، صدرا وطن 

خواهــان، نيما براتيه، اميرحســين زارع، علي زارع، 
كيارش جهانگيري، مهران صديقي، سيد مرتضي 
از دبستان ماه 
اســرا احمدي از تبريز•

عباس صالح پور 
•عليرضا غالمرضا 
علي پويان نژاد از تهران•عليرضا محبت 
پور عباس صالح پور عباس صالح پور  •
فاطمه سادات حسيني از 
هدي ملكي يام از مرند•

نازنين زينب برزگر از نور•نرگس 
محنا خطيبي از چمستان•بهاره ولي پور 

نقاشي اين دوستان هنرمند به دستمان رسيد:

پارميس كالني مقدم كالس چهارم•آرمان 
• ستايش چگيني 

عزيزان كه در نمايشگاه شركت كرده اند:
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پيرمــرد ديگر نمي توانســت لباس هايش را بشــويد. براي همين  دختــرش آن ها را 
مي شست و بند رختش تنها مي ماند. تا اين كه يك روز خانواده ي يك عنكبوت آمدند و روي 
بند رخت تار درست كردند. آن ها بچه دار كه شدند، ديگر بند رخت تنها نبود و هر روز بچه 

عنكبوت با او تاب بازي مي كرد. بند رخت ديگر خيلي خوش حال شده بود. 

اين سؤالي است كه در ذهن خيلي از دوستان ما وجود دارد. دوستان خوب! همه چيز از خاطرات خودمان شروع مي شود. 
خاطرات روزانه ي خودتان را با همه ى اتفاقاتش بنويسيد. تلخ ترين و شيرين ترين خاطرات خود را به ياد بياوريد و آن ها را به 
طور كامل بنويسيد. به سراغ خاطرات پدر، مادر، پدر بزرگ و مادربزرگ برويد و آن ها را بنويسيد. با كمي تغيير دادن خاطرات 
(گاهي تغيير هم الزم ندارد)، شما مي توانيد آن ها را به داستان تبديل كنيد. فقط كافي است آن ها را بنويسيد، جايي نگه داريد 

و گاهي به سراغ آن ها برويد. كمي آن ها را كم و زياد كنيد تا به يك داستان كامل برسيد. 
كم كم تخيل و خيال خودتان را هم به خاطرات اضافه كنيد. خاطرات را مال خودتان كنيد، درســت مثل اين كه براي 
خودتان اتفاق افتاده است. مثًال خاطره يك روز از مدرسه رفتن پدر يا مادرتان را از آن ها بپرسيد و خاطره را طوري تعريف 
كنيد كه انگار خودتان آن روز به مدرسه رفته ايد و آن اتفاقات برايتان افتاده است. بامزه ترين ها را كه كوتاه هم هستند، انتخاب 
كنيد. كم كم به ســراغ خاطرات طوالني تر و تلخ تر برويد. اين روش بهترين و مناسب ترين روش براي شروع داستان نويسي، 

ادامه دادن داستان نويسي و كامل كردن داستان نويسي است: «خاطرات».
حاال تكنيك ها وتاكتيك هايي هم داستان نويسي دارد كه آرام آرام وقتي جلو برويد، آن ها را هم ياد مي گيريد. عجله نكنيد. 
پس گام اول "نوشــتن خاطرات روزانه ي خود و شنيدن و يادداشت كردن خاطرات اطرافيان" است. حاال مي توانيد يك 

دفترچه ي خاطرات براي خودتان درست كنيد و خاطرات خودتان را در آن بنويسيد.  

ابوالفضل چقدر ساده و راحت در يك داستان كوتاه از تنهايي بند رخت نوشته است. نمي دانم چرا وقتي داستان او 
را خواندم، ياد پيرمرد و تنهايي او افتادم. يعني مي شد دختر پيرمرد هم بيايد با او زندگي كند؟

راستي عنكبوت ها آن قدر كه مي گويند بد و كثيف نيستند و گاهي اوقات به كمك تنهايي بندرخت ها هم مي آيند. 
به نظرم جاي يك ماشين لباس شويي هم در داستان خالي بود. 

از چهارمحال و بختياري9 ساله ابوالفضل احمدي نویسنده:

تصویر: 

عرفان كریمى 

11 ساله 

براي داستان نویسي از كجا شروع كنم؟
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نســيم وزيد و ابرهاى سياه را از دوردست هاى افق به سمت دشت هاى تشنه برد. ناگهان برق عجيبى آسمان را 
روشن كرد و پس از چند لحظه، صداى مهيبى سراسر دشت را به وحشت انداخت. پرندگان و چرندگان دشت پرسان 
و هراسان به هر سو مي دويدند و پناهگاهى براى خود پيدا مى كردند. كم كم بوى باران به مشام مى رسيد و آسمان باريدن 
گرفت. قطرات آب به سوى زمين تشنه روانه شدند و از هر سوى دشت به صورت شيارهاى كوچكى حركت كردند. آن ها 
در جايى به يكديگر پيوســتند و از كوهپايه اى كه در بلندى دشــت بود، به حركت درآمدند و نهرهاى كوچك اطراف را با 
يكديگر همراه كردند. تمامي قطرات در شيب دشت به سوى نقطه ى نامعلومى كه شايد به دريا مى رسيد، به حركت در آمدند. 
شايد هم در امتداد دشت در شوره زارهاى بيابان فرو رفتند. جوى هاى كوچك با يكديگر مرا ساختند و من طبيعت را زيباتر 
كردم. جانوران و حتى انسان ها از من سيراب شدند و به كشاورزى پرداختند و گاهى در من قايق هايى به حركت درآمدند. 
انسان ها و جانوران رزق و روزى خود را از اعماق من طلب كردند و در كنار من زندگى ها پديد آمدند.گاهى كارخانه ها ساخته 
شدند و انسان ها در كنار من به شادي پرداختند. اما آن قدر كه من به آن ها مهربانى و لطف كردم، آن ها با من مهربان نبودند 

و با ريختن زباله ها و ضايعات مرا كثيف و زشت كردند. ماهى هاى درون من نابود شدند 
و بوى تعفن دشت را فرا گرفت. من كم كم دارم خشك مي شوم و از زيبايي هايم 

چيزي باقي نمانده است. انسان ها بدون من چطور زندگي خواهند كرد؟ 

نوشتن  هميشه 
داستان از زبان يك رود و رودخانه 

كار سختي است. تو بايد خودت را جاي آن 
قرار دهي بعد تخيل خودت را به كار بيندازي و ... 

ُخب كار سختي است.
البته مرضيه اين كار را خوب انجام داده است. فقط يك 

چيزي توي كاري كه نوشته كم است و آن هم يك ماجرا، 
اتفاق يا حادثه است. بايد اتفاقي در اين داستان مي افتاد تا اين 
قدر همه چيز  توضيح داده نشود و ما به وسيله ى داستان و 
ماجراهايي كه اتفاق مي افتاد، اين چيزها را مي فهميديم. 

بايد مرضيه يك كمي داستان بيشتر بخواند تا معناي 
اتفاق و ماجرا را خوب ياد بگيرد و از آن ها در 

داستان هاي بعدي خودش كمك بگيرد.

تصویر: كالس پنجم از ساوهمرضيه رباني نویسنده: 
آنيسا مقدم

 8 ساله از تهران
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هليا ثابت كالس سوم از اسالمشهر

فاطمه احسان جو از سمنان

مليكا لطفي9ساله از اسالمشهرعليرضا نصرالهي دبستان ماه بني هاشم(ع) از اصفهان

فاطيما فتحي از اصفهان

سيد حامد حسيني دبستان ماه بني هاشم ع اصفهان

فرزاد طاشي از كرج

علي كريمي دبستان ماه بني هاشم(ع) از اصفهان

كوثر اكبري كالس اول شهرستان بجستان

فاطيما فتحي

كوثر اكبري كالس اول شهرستان بجستان
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سيد حسين سيادت از بيرجند

سيده فاطمه سادات دبستان مكتب االحرار

نويد طرقي از دبستان ماه بني هاشم ع اصفهان

طهورا صوفي شيخسينا احدي از اراك

شاپرك جعفري از اصفهان

هستي روشني قلعه شيخي

فرزاد نادري از اصفهان

سارينا رفيعي كالس سوم از اسالمشهر

شادي لشگري از قزوين

13فربد ركنى از عجب شير
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او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده مستطيلي و دايره اي هم اندازه اي هم در نقاشي آنيسا ديده مي شود.هم خانواده است. رنگ هاي سبز و آبي شبيه هم هستند. شكل هاي چيزي كه در نقاشي آنيســا جالب است، انتخاب رنگ هاي نقاشي و رنگ آميزي كند. او هم بسيار زيبا اين كار را انجام داد.غرفه ي مجالت رشد آمده بود. از او خواستيم تمام صفحه را كامل آنيسا يكي از دانش آموزاني بود كه در نمايشگاه مطبوعات به 
كامل با رنگ پر مي كرد، نقاشي اش از اين هم قشنگ تر مي شد.  اگر آنيسا در  رنگ آميزي بيشتر دقت مي كرد و خط خطي ها را است او را بهتر ببينيم. 

آنيسا غزنوي كالس اول

ستايش چگيني كالس چهارم

سيده پارميس ميرزايي كالس اولسيده پارميس ميرزايي كالس اول
نازنين مريم خانزاده كالس سومنازنين مريم خانزاده كالس سوم

ستايش هم در نمايشگاه ميهمان غرفه ي ما شد.
ستايش يك نقاشي بسيار شاد و رنگارنگ براي ما كشيد. 
او چون از رنگ هاي متنوع و پررنگ استفاده كرده، نقاشي اش 
خيلي قشنگ شــده است. فقط چون خط هاي دور خانه را با 
مداد سياه مشق نوشتن كشيده، كمي رنگ هاي اطرافش چرك و 
كثيف شده اند . هميشه خط ها را با مداد رنگي يا ماژيك بكشيد.  

او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده 
او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده 
او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده 
او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده 
او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده 
او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده 
او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده 
او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده 
او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده 
او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده 
او براي شنل دختري رنگ قرمز را انتخاب كرده كه باعث شده 
كامل با رنگ پر مي كرد، نقاشي اش از اين هم قشنگ تر مي شد.  اگر آنيسا در  رنگ آميزي بيشتر دقت مي كرد و خط خطي ها را 

ستايش چگيني كالس چهارم

اگر آنيسا در  رنگ آميزي بيشتر دقت مي كرد و خط خطي ها را 

ستايش چگيني كالس چهارم هم در نمايشگاه ميهمان غرفه ي ما شد.
ستايش يك نقاشي بسيار شاد و رنگارنگ براي ما كشيد. ستايش يك نقاشي بسيار شاد و رنگارنگ براي ما كشيد. 
او چون از رنگ هاي متنوع و پررنگ استفاده كرده، نقاشي اش 
خيلي قشنگ شــده است. فقط چون خط هاي دور خانه را با 
مداد سياه مشق نوشتن كشيده، كمي رنگ هاي اطرافش چرك و 
كثيف شده اند . هميشه خط ها را با مداد رنگي يا ماژيك بكشيد.  

سال 1395 از غرفه ي مجالت رشد ديدن كردند، مي بينيد.شعر و نقاشي را راهنمايي مي كنند. نمونه اي از نقاشي هاي دانش آموزاني را كه در نمايشگاه بين المللي كارشناسان «مركز بررسي آثار» با حضور در غرفه ي مجالت رشد، دانش آموزان عالقه مند به داستان، مجالت رشد در «نمايشگاه بين المللي مطبوعات» كه هر ساله در تهران برگزار مي شود، غرفه اي دارند. 

مجالت رشد در «نمايشگاه بين المللي مطبوعات» كه هر ساله در تهران برگزار مي شود، غرفه اي دارند. 

دوستان مجالت رشد در نمايشگاه مطبوعات
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محمد قزوينيان كالس پنجممحمد قزوينيان كالس پنجم

مريم سادات ميركمالي كالس سوممريم سادات ميركمالي كالس سوم

سارا صالح آبادي كالس دوم از تهرانسارا صالح آبادي كالس دوم از تهران

محمد جعفرپور كالس دوممحمد جعفرپور كالس دوم

محمد در زمان كمي كه در غرفه ي رشد بود، نقاشي قشنگي براي ما كشيد، يك نقاشي با موضوع تهران- 

برج ميالد. انتخاب موضوع براي نقاشي خيلي اهميت دارد. شهري كه در آن زندگي مي كنيد، ساختمان هايش، 

مردمش، مغازه ها، كوچه ها، درختانش و ... همه و همه مي توانند موضوع هاي جذابي براي نقاشي باشند.

محمد يك كار قشنگ هم انجام داده: از نقش دايره دايره مثل باران در نقاشي اش استفاده كرده كه باعث شده 
است  اثري زيبا و غيرتكراري ايجاد شود. 

مريم 9 ساله است. او هم در نمايشگاه مطبوعات سال 
1395 ميهمان غرفه ي مجالت رشد شد و يك نقاشي زيبا به 
ما هديه داد. او درخت را بسيار قشنگ و باحوصله كشيده 
و رنگ آميزي كرده است. در آسمان به جز خورشيد و ابر، 
پروانه و گل هم كشيده. اين كار خيلي خوب و مهم است 
كه نقاشي مان را پر كنيم. فكر كنيم روي زمين يا در آسمان 
چه چيزهايي مي توانيم بكشيم  تا نقاشي جذاب تر بشود. فقط 
اگر اطراف بچه ها را هم رنگ مي كرد و سفيدي هاي كاغذش 

رنگي مي شد، نقاشي اش زيباتر هم مي شد. 

مريم سادات ميركمالي كالس سوممريم سادات ميركمالي كالس سوم

15
قاصدك



حاال من از شما مي خواهم با مداد رنگي يا گواش اين تمرين را انجام بدهيد. رنگ هاي مداد رنگي را روي هم بكشيد يا رنگ هاي گواش 
را روي هم بريزيد تا رنگ هاي تازه بسازيد. نكته ي جالب ديگري هم وجود دارد: وقتي به رنگ هاي زرد ، قرمز و نارنجي نگاه مي كنيم، 
احساس گرم شدن مي كنيم. ما را ياد آتش يا خورشيد مي اندازند. اما وقتي به رنگ هاي آبي، سبز و بنفش نگاه مي كنيم، احساس سرما 

مي كنيم و ما را ياد آب و يخ و برف مي اندازد. 
به اولين گروه رنگ ها (زرد، قرمز، نارنجي) رنگ هاي گرم و به دومين گروه رنگ ها (آبي، سبز و بنفش) رنگ هاي سرد مي گوييم.

دانستن اين مطلب كمك بزرگي در نقاشي به ما مي كند: اگر موضوع اصلي را كه مي خواهيم خوب ديده شود، با رنگ گرم رنگ آميزي 
كنيم و اطرافش را رنگ هاي سرد بزنيم، بسيار واضح تر و بهتر ديده مي شود. مثًال اگر يك گالبي زرد و نارنجي بكشيم و اطرافش را سبز 
يا آبي كنيم، گالبي بسيار واضح ديده مي شود. يا مثًال يك درخت سبز بكشيم و اطرافش را نارنجي كنيم، آن درخت خوب ديده مي شود. 
حاال با توجه به مطالب باال مي تواني نقاشي هايي بكشي و براي ما بفرستي. كارشناس نقاشي به تك تك آثار شما جواب مي دهد و 

آموزش هاي متنوع نقاشي را برايتان مي فرستد. فقط كافي است نقاشي هاي خودتان را براي «مركز بررسي آثار» پست كنيد. 

و به همين ترتيب اگر ادامه بدهيم، رنگ هاي ديگر هم ساخته مي شوند. مثًال سبز با قرمز مي شود «قهوه اي».

سالم. امروز مي خواهم شما را با دنياي رنگ ها بيشتر آشنا كنم. آماده هستيد؟ پس شروع مي كنيم:
يك نكته ي قشنگ و جالب در مورد رنگ ها اين است كه با داشتن فقط سه رنگ مي توانيم رنگ هاي ديگر را بسازيم! بله درست متوجه 

شديد، فقط سه رنگ قرمز، زرد و آبي. به اين سه رنگ مهم مي گويند «رنگ هاي اصلي».
اگر قرمز را با زرد تركيب كنيم، «نارنجي» ساخته مي شود. اگر زرد را با آبي تركيب كنيم، «سبز» ساخته مي شود. اگر قرمز را با آبي 

تركيب كنيم، «بنفش» ساخته مي شود. 

سالم. امروز مي خواهم شما را با دنياي رنگ ها بيشتر آشنا كنم. آماده هستيد؟ پس شروع مي كنيم:

دوستان عالقه مند به نقاشي

«آموزش هاي متنوع نقاشي را برايتان مي فرستد. فقط كافي است نقاشي هاي خودتان را براي «آموزش هاي متنوع نقاشي را برايتان مي فرستد. فقط كافي است نقاشي هاي خودتان را براي «مركز بررسي آثار» پست كنيد. 

تصویر: 

حسين كریمي 

8 ساله

تصویر: 

طاها فراهاني

 9 ساله

16
قاصدك



  همه ى فرزندان من 

من مجله ى قاصدك هستم. مجله ى تو. تو و همه ى دوستانت 

مثل بچه هاى من هســتيد و بچه هايى كــه مثل گل هاى زيباى 

بهارى خوش حال و خندان هستيد. بچه هاى خوبى كه نويسنده 

و شاعر هم هستيد. من با خواندن مطالب قشنگ شما مى خواهم 

از خوش حالى پَر در بياورم و پرواز كنم و به خانه هاى شما بيايم.

من از نقاشى هاى رنگارنگ و قشنگ تو پُر شده ام.

مرا ورق بزن و بخوان.

باز هم براى من داستان و شعر و نقاشى بنويس و بفرست. 

هيچ چيز براى من قشنگ تر از ديدن و خواندن نوشته هاى تو 

و دوستانت نيست.

افتخار مى كنم كه فرزندان خوبى مثل شما دارم.

من قاصدك تو هستم!

و دوستانت نيست.و دوستانت نيست.

افتخار مى كنم كه فرزندان خوبى مثل شما دارم.

افتخار مى كنم كه فرزندان خوبى مثل شما دارم.

من قاصدك تو هستم!من قاصدك تو هستم!

من مجله ى قاصدك هستم. مجله ى تو. تو و همه ى دوستانت 
من مجله ى قاصدك هستم. مجله ى تو. تو و همه ى دوستانت 
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بهارى خوش حال و خندان هستيد. بچه هاى خوبى كه نويسنده 
بهارى خوش حال و خندان هستيد. بچه هاى خوبى كه نويسنده 

و شاعر هم هستيد. من با خواندن مطالب قشنگ شما مى خواهم 
و شاعر هم هستيد. من با خواندن مطالب قشنگ شما مى خواهم 
و شاعر هم هستيد. من با خواندن مطالب قشنگ شما مى خواهم 

از خوش حالى پَر در بياورم و پرواز كنم و به خانه هاى شما بيايم.

از خوش حالى پَر در بياورم و پرواز كنم و به خانه هاى شما بيايم.

از خوش حالى پَر در بياورم و پرواز كنم و به خانه هاى شما بيايم.

من از نقاشى هاى رنگارنگ و قشنگ تو پُر شده ام.

من از نقاشى هاى رنگارنگ و قشنگ تو پُر شده ام.

مرا ورق بزن و بخوان.مرا ورق بزن و بخوان.

باز هم براى من داستان و شعر و نقاشى بنويس و بفرست. 
باز هم براى من داستان و شعر و نقاشى بنويس و بفرست. 

هيچ چيز براى من قشنگ تر از ديدن و خواندن نوشته هاى تو 
هيچ چيز براى من قشنگ تر از ديدن و خواندن نوشته هاى تو 

و دوستانت نيست.و دوستانت نيست.و دوستانت نيست.و دوستانت نيست.

افتخار مى كنم كه فرزندان خوبى مثل شما دارم.

من قاصدك تو هستم!
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در خانواده ي بزرگ مجالت رشد جايي به نام مركز بررسي آثار مجالت رشد وجوددارد.

در اين مركز كارشناســان خوبــي در انتظار خواندن آثار هنري خوب تو و دوســتانت 

هســتند. آن ها نامه ها و آثار رســيده ي همه ي شــما عزيزان را با دقت بررسي مي كنند و 

پاسخ كتبي به آن ها مي دهند. تو مي تواني آثار هنري خودت را در زمينه هاي داستان، شعر 

و نقاشي به اين مركز بفرستي. 

دوســت خوبم يادت  باشد كه در نامه  هاى زيبايى كه  برايمان  مى فرستى، حتماً نام و 

نام خانوادگى، ســن و آدرس دقيق  و كامل پســتى خــودت را با يك قطعه 

عكس پشت نويسي شده ارسال كنى.

 آدرس ما:

تهران، خيابان ايرانشهر شمالي

ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش (شهيد سليمي) 

شماره 268 ـ صندوق پستي 15875-6567

شماره تماس ما: 88305772 داخلى410
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آموزان از اراكبرخى از دانش تصويرگران:

سالم اي قهرمان من! تويي كه جانت را فدا كردي تا جان انسان هاي ديگر 
را نجات بدهي و در راه خدا شهيد شدي. من و مردم ايران هميشه تو را در 

يادمان نگه مي داريم و هيچ گاه جان فشاني تو را فراموش نمي كنيم. 
ستاره حالجن از كاشان

آتش نشان فداكار و دالور كه هميشه جان خود را براي آرامش مردم به خطر 
مي انداختي و شعله هاي سركش و خشمگين و سوزان را فرو مي نشاندي با 

دنيايي از دلهره، سرنوشت هاي سوخته را با ابرهاي عشق به بهار پيوند زدي 
و هر كجا كه قدم گذاشتي، اميد جوانه زد. تو اميد را از زير انبوهي از خاكستر 

بيرون كشيدي. 
زهرا عدالت از كاشان

هر دو شهيد
يكي جنگيد با دشمن
يكي جنگيد با آتش

براي آرامش ما
فاطمه اشرف از كاشان

آقاي آتش نشان، يك روز آموزگار ما از شغل شما براي ما گفت. ولي امروز 
فهميدم كه شغل شما چقدر سخت است. چون شما حاضر هستيد، براي نجات 

جان ما، جان خودتان را به خطر بي ندازيد. حاال من معني فداكاري را فهميدم.
تينا مكاريان از كاشان

آتش نشانان شهيد

مدير مسئول:
مدير مسئول: محّمد ناصرى
مدير مسئول: محّمد ناصرى

         تصوير جلد:

   مهال محمدى/ 8 ساله

تصوير  پشت جلد:

     فاطمه سادات صفى وند/10 ساله 

           و هستى قراگوزلو/10 ساله

افتخار مى كنم كه فرزندان خوبى مثل شما دارم.

در خانواده ي بزرگ مجالت رشد جايي به نام مركز بررسي آثار مجالت رشد وجوددارد.

تصويرگران قاصدك: دوستان عزيزمان از مركز 

نشانى: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى
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