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هنرمندان كوچك

هر گلي بويي دارد. تو كودك مهربان و دوست داشتني هم مثل گل هستي. 

تو و دوستانت گل هاي باغ ايران هستيد.

شما به غير از خوبي و مهرباني و پاكي، نويسنده و شاعر و هنرمند هم 

هستيد. عطر ش�ما هم همين نوشته هاي قشنگ شماست كه همه جاي 

مجله ي چكاوك را خوش بو كرده است.

چقدر خواندن داستان ها و شعرهاي زيباي شما دوست داشتني است. 

با خواندن هر كدام از نوش�ته هاي شما به اندازه ي يك دنيا خوش حال 
مي شويم.

ب�از هم با مجله قاصدك به ديدار ش�ما آمده ايم. مجل�ه اي كه پر از 

نقاش�ي ها و ش�عرها و داستان هاي زيباي ش�ما گل هاي خوب ايران 
است. 

اين نام را هميشه به خاطر داشته باشيد: »مركز بررسي آثار«.

اين مركز هميشه منتظر نوشته هاي خوب شماست.

س�ومين ش�ماره ي مجله ي قاصدك را تقديم شما گل هاي 

خوب ايران مي كنيم. 
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به نام خدا

دوست خوبم:

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

در اي��ن مركز كارشناس��ان خوبي در انتظ��ار خواندن آثار هنري خوب تو و دوس��تانت 

هس��تند. آن ها نامه ها و آثار رس��يده ي همه ي ش��ما 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. 

دوس��ت خوبم يادت  باش��د كه در نامه  های زيبايی كه  برايمان  می فرس��تی، حتماً نام و 

نام خانوادگی، س��ن و آدرس دقيق  و كامل پس��تی خ��ودت را با يك قطعه 

عكس پشت نويسي شده ارسال كن.

                  آدرس ما:

              تهران، خيابان ايرانشهر شمالي

ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش )شهيد سليمي( 

شماره 268 � صندوق پستي 15875-6567

شماره تماس ما: 88305772 داخلی410

مائده طاهرخاني از تاکستان، این نقاشي زیبا را که موضوع آن »ستاره چیني از آسمان« است، کشیده و براي »مرکز بررسي آثار مجالت رشد« فرستاده! 
آن را با دقت بررسي کردم. چند نکتة آموزشي دربارة این نقاشي برایش مي نویسم تا آن ها را به خاطر بسپارد و در نقاشي هاي بعدي از آن ها استفاده کند.

نکتة اول: مائده آسمان را با مدادرنگي به سختي رنگ آمیزي کرده که کمي هم حالت خط خطي پیدا کرده است. او مي توانست براي رنگ آمیزي قسمت هاي 
بزرگ تر در نقاشي از مدادشمعي استفاده کند. این طوري آن قسمت، هم پررنگ تر و تمیزتر مي شد، و هم رنگ آمیزي سریع تر انجام مي گرفت.

نکتة دوم: مائده دو تا کارِ خالقانه در نقاشي اش انجام داده که عالي است: یکي طناب ستاره دار و گلولة رنگي که از آسمان آویزان است، و دومي گلدان ها 
و شمعدان ها که روي زمین چیده شده اند. این دو کار بسیار جالب و زیبا هستند. آفرین به مائده!

نکتة سوم: براي پیراهن دختر نقاشي اش از رنگ هاي متنوعي استفاده کرده است. تنوع رنگي در قسمت هاي گوناگون نقاشي به زیباتر شدن آن کمك مي کند.
نکتة چهارم: باید انگشتان دست ها را با دقت بیشتري بکشد. مثاًل آن ها را کمي بلندتر و کشیده تر 

بکشد. به اجزاي صورت هم بیشتر دقت کند.
نکتة پنجم: آفرین که خط ها را با مدادرنگي کشیده است!

بعضي وقت ها براي کشیدن خط ها و نقش ها مي توانید از ماژیك هم استفاده بکنید.
براي آش��نایي بیش��تر با نقش ها، براي مائده یك جزوة آموزشي مي فرستم که آن را با دقت بخواند 

و تمرین هایش را انجام بدهد و برایم پس��ت کند. منتظر نقاش��ي هاي زیباي همة دوستان مرکز بررسي 
آثار هستم.

ضمیمه ی رشد نوآموز

 از تاكستان مائده طاهرخاني

آيدا كارگر
 از جهرم



خدايا! صدايم بلند نيس��ت، اما تو از درونم مي خواني. خدايا! پاهايم كوچك، آرزوهايم بلند، 
قدم هايم كوتاه و وجودم به تو وابسته است. پس كمكم كن. تو بي نيازي و من نيازمند.

خدايا! اشك هايم طوالني، گريه هايم نيازمند، خنده هايم بي دليل.
اي بخشنده ي بي ريا، دستم را بگير.

مرضيه حدادي محّمديه
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سارا خندان

خادم رضا از تهران

امروز صبح براي ايمان يك پيام آمد. در پيام نوشته شده بود كه هوا 
برفي است.

ايمان خوش حال شد. رفت توي حياط خانه شان. ديد هنوز برف زيادي 
روي زمين ننشسته است. از صبح تا شب به حياط سرك كشيد.

شب شد. دوباره به حياط رفت. برف زياد شده بود.
خواست آدم برفي درست كند.

رفت المپ حياط را روشن كند، ولي المپ سوخته بود.
بند ماه را كشيد. حياط روشن شد. بعد رفت دنبال چند تا چوب تا براي 

آدم برفی دست درست كند. يك دفعه بادي آمد و ماه خاموش شد.
دوباره همه جا تاريك شد.

خواست بند ماه را بكشد، ولي اين دفعه اشتباهي بند خورشيد را كشيد.
برگشت خانه تا براي دماغ آدم برفي هويج بياورد.

وقتي به حياط برگشت، ديد خورشيد برف ها را آب كرده 
است. ايمان ناراحت شد و نتوانست آدم برفي بسازد. 
حاال بايد منتظر باشد تا دوباره برايش پيام بيايد.
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در اتاق يك دختر خانم وس��ايل زيادي بودند، مثل چراغ مطالعه، مداد سياه، مداد 
قرمز، پاك كن و تراش، ماژيك و دوربين. آن ها با هم دوست بودند و با هم در اتاق دختر 
خان��م زندگي مي كردند. يك روز مداد س��ياه گريه مي كرد. چ��راغ مطالعه كه پليس اتاق بود 

گفت: »چه شده، چرا گريه مي كني؟«
مداد گفت: »نقاشي زيبايي كشيده بودم، اما كسي آن را پاك كرده است!«

پليس گفت: »گريه نكن و نگران نباش. من مجرم را پيدا مي كنم.«
آقاي پليس گش��ت و گش��ت و گشت تا به پاك كن رسيد. پاك كن را دس��تگير كرد و نزد مداد برد. 

پاك كن گفت:  »چه شده؟ براي چه مرا دستگير كرده اي؟«
پليس گفت: »مداد مي گويد كه نقاشي اش را پاك كرده اند و كسي جز تو نمي تواند پاك كند.«

پاك كن گفت:  »من كاري نكرده ام!...« 
مداد كه گريه مي گرد، گفت: »تو نقاشي مرا پاك كرده اي!«

آقاي پليس پاك كن را زنداني كرد.... بعد از چند لحظه مداد به سرعت به نزد پليس آمد و گفت: »آقاي 
پليس! خواهش مي كنم سريع پاك كن را آزاد كنيد!«

آقاي پليس با تعجب پرسيد: »چرا مگر چه شده؟!«
مداد گفت: »من فكر كرده ام نقاشي كشيده ام، ولي من هنوز نقاشي نكشيده ام!«

آقاي پليس پاك كن را آزاد كرد و مداد از پاك كن 
معذرت خواست. پاك كن هم مداد را بخشيد.

نرگس حصاري

از سبزوار
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بچهآهويقشنگخالدار
در كنار چشمه بازي مي كند

مي خورد گاهي از آب چشمه سار
مي دود اين سو و آن سو هر طرف

بچه آهوي قشنگ خال دار

لحظه اي در البه الي بوته ها
بي صدا پنهان و پيدا مي شود

مي شود هم بازي پروانه ها
اندكي دنبال آن ها مي دود

مي شود سرگرم بازي و نشاط
مادرش را لحظه اي گم مي كند

بچه آهو جان خود را ناگهان
طعمة گرگي تجسم مي كند

مي دود او سوي مادر، بي درنگ
مادرش را زود پيدا مي كند

در كنار مادرش خوش حال و شاد
او طبيعت را تماشا مي كند

زهرا موسوي از اصفهان

مادر
مثل يك بوي معطر 

مثل يك شاپرك است
مثل يك مرواريد

درون صدف است
چهره اش نوراني ست، مانند خورشيد

مثل يك قطره ي آب، از آسمان باريد
دست هايم را گرفت برد مرا با خود

دست هايم مانند گلزار شد
گلزاري از گل هاي الله
سنبل و سوسن و آالله

ناگهان اما پريدم از خواب
نفسم شد در سينه آزاد
مادر مثل يك رؤياست

هميشه و همه جا با ماست
معصومه كرمي كالس ششم از مازندران

مادر موضوعي اس��ت كه هميشه مي ش��ود با آن تاروپود دل ها را 
لرزاند. كافي اس��ت از پنجره اي بكر و تازه ك��ه تنها ما آن  را به روي 
خودم��ان باز كرده اي��م، به موضوع نگاه كني��م. آن پنجره تصويرهاي 
زيبايي را به ما نش��ان مي دهد. معصومه پنجره اي ت��ازه را باز كرده و 

تصويرهاي دلخواه خودش را از آن گلچين كرده است.
معصومه با تش��بيه هاي بوي معطر، شاپرك، خورشيد، قطره ي آب 
و... تصويرهاي خيال انگيزي از »مادر« نش��ان مي دهد؛ تصويرهايي كه 

شاعر را دگرگون مي كند.
او خ��ود را گلزاري از گل هاي الله مي بيند و... حرف هاي معصومه 
فكر او را درباره ي موضوع به خوبي با احساس و خيال گره زده است.
ش��اعر وزن خوبي را هم انتخاب كرده اس��ت. كاش همان وزن و 
آهنگي را كه شعرش را با آن شروع كرده است، تا آخر رعايت مي كرد.

آن وقت هم حرف هايش دلنش��ين تر مي ش��دند و هم بهتر سر و ته 
حرف هايش را جمع و جور مي كرد. 

شاعر مي تواند با كمي وسواس بيشتر به راحتي وزني را كه انتخاب 
مي كند تا آخر شعرش همان وزن را رعايت كند. بيشتر بچه ها ذهنشان 
موزون است. مي پرس��يد چرا؟ مي گويم شعر موزون زياد خوانده اند. 
ش��ما هم مي توانيد با خواندن شعرهاي خوب از شاعران خوب ذهن 

خودتان را موزون كنيد.
حف��ظ كردن ش��عر هاي گوناگون كم كم ذه��ن را موزون مي كند. 
بزرگان گفته اند شاعر بهتر است بيشتر از هزار بيت شعر را حفظ كند 
تا بتواند شعرهاي موزون بسرايد؛ آن هم شعرهايي با وزن هاي متفاوت. 
به  هر حال خوب است ذهن خودمان را به رعايت وزن عادت بدهيم. 
وقتي انديشه و احساس و عاطفه و خيال در رودخانه ي وزن رها شوند، 

آن وقت شعري دلنشين خواهيم سرود.

آفرينش
رقص باران در بيابان 

هو هوي سرد زمستان
خش خش برگ درختان

نغمه هاي چشمه ساران
خنده هاي مهرباني
روزهاي شادماني 
داستاني از جهاني

پر سرور و پر خيالي
كاش اين دنياي زيبا
دور مي شد از بدي ها

فاطمه فرهمند/ مدرسه دخترانه انديشه 
منطقه 6 تهران
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اي انسان ها بدانيد 
شما هر جا كه باشيد
قطعاً خدا با شماست
هميشه به ياد ماست

او ما را آفريده
به ما خوبي بخشيده

او آفريده ماه را
خورشيد و ابرها را

كوه و درخت و دريا 
زمين  و آسمان را

پس چون آمد يك مشكل
هر وقت گير كردي تو ِگل

زودي ياد خدا كن
بلند او را صدا كن

مي شنود صدايت را 
خدا دارد هوايت را

سورين )سوشيان( اَعطار شرقي
كالس ششم

درآغوش
در آغوش رقيه

سري بي تن و بي جان
چشاش خوِن و گريه

َغم عالِم در آن

صدا مي زنه بابا
َمنو ببر به همرات
دلت مثل يه دريا

چرا خشكيده لب هات
سروده: ساغر اسدي

اوهميشهباماست

ساغر احساس خودش را در سروده ي »رقيه« به خوبي نشان داده است. 
 س��اغر حرف هاي��ش را جمع وجور بيان كرده اس��ت. يادمان باش��د، 
بهترين ش��عرها آن شعرهايي هستند كه با كمترين كلمه ها و فشرده گويي، 

حرف هايشان را روشن و زيبا و تمام و كامل به ما بزنند. 
ساغر اس��دي كم كم مي خواهد برود كالس س��وم دبستان. خدا كند 
زود زود زود ياد بگيرد كه كلمه ها را به ش��كل طبيعي خودش��ان بنويسد. 
يادمان باشد، شكستن كلمه ها اشك از چشم آن ها جاري مي كند؛ شكستن 
كلمه هاي چش��م هايش، مي زند، من را، همراهت، يك و لب هايت. ش��عر 
ساغر، هم كلمه ها و هم ما را كه شعر او را مي خوانيم، دلتنگ مي كند. بهتر 
است هم ساغر و هم همه ي شما ياد بگيريد، از كلمه ها همان طور كه هستند 

استفاده كنيد؛ به شكل نوشتاري خودشان.
كاش مي شد س��اغر اش��اره اي هم به مكاني كه اين اتفاق در آن افتاده 

است، مي كرد. آن وقت سروده اش كامل تر و زيباتر مي شد.

سهدوست
مدادي خيلي شادم

خانه ام جامدادي است
بگو هم خانه ام كيست؟
دوتا دوست خوب دارم

با هر دوتا همكارم
تراش و پاكن و من

هستيم تو كيف روشن
امير حسين غنمي از مازندران

زمينپاك
زمين دلش گرفته 

شده مريض و خسته 
يه گوشه ، توي حياط

با بچه ها نشسته

بچه ها  بي قرارند
فكرهاي تازه دارند

براي بهتر شدن 
براش دكتر مي يارن

دكتر مي گه با خنده
زميِن گرد و گنده
بكن تو استراحت 

تا بشي خوب و راحت

دودا شدن فراري 
تو بچه ها رو داري

وقتي شدي سرحال
بچه ها شاد و خوش حال

هستي خادم لو 

بالشعزيزمن
سالم سالم بالش جون

اي بالش مهربون
قولي بده به من تو

تا خواب بياد چشمامون
بگو كه تو صبح زود

منو بيدار مي كني
تا من برم مدرسه 
عزيز من، نازنين

»محمدجواد اديبي فر« 9 ساله 
از كرج
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هستي روشني قلعه شيخي از اهواز

كوثر اوجي

مصطفي حاجي صادقيان از نجف آباد

مطهره غظنفري مطلق 8 ساله از همدان2

معين حسيني از اردبيل

نارگل سليماني از اراك

ياسمن باباپور از لنگرود
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رقيه سادات ساداتي 7 ساله از ساري

فرزاد طاشي كالس اول از كرج

مبينا مظاهري 8 ساله از كرج

مبينا واحد از اصفهان

ريحانه قهرمان پوران از كرج

عسل نوروزي
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عزيزانیکهايميلزدند:

• مليكا باقري كريمي از تهران • مانا سادات مهدوي از تهران • ترانه حسين زاده از تهران 
• منا اميني از تهران • فاطمه محمدخاني از تهران •  صبا نسائيان از كاشمر•  النا اميني 
از تهران • نرگس دانش نكو از تهران • آرمين براتي از مش��هد مقدس • زهرا زائري 
از ته��ران • محمد مهدي صادقي از همدان • ريحانه درخش��اني،مبينا معين آبادي، متينا 
نوروزي، هلنا هدايت شده، زينب علويه كرماني، زهرا طباخ، الينا تقي زاده، نگار بابايي، فاطمه 
يزدخواس��ت، زهرا قنبري، عطيه مدرسي، پريا حداد رحماني، سيده بهاره سادات حقيقي، 
عاطفه استاد قاسمي، حنانه اكبري، ميترا دادخواه، هستي صادقي، محرره آزادي نژاد، ستايش 
حسني، ريحانه طاليي، فاطمه س��ادات جمشيدي از دبستان خوشرفتار قم • محمدمهدي 
صادقي از تهران • اميرمهدي حسين پور از بهشهر • آيسان نظري از تبريز • ثنا رشادت 
از تبريز • آيناز دشتياني • ثمين صادقي • اميرمهدي توكلي از فوالدشهر • محمدبنيامين 
فتاحي از مالير • زهرا كبيري عليخاني از شهركرد • رضوان رضواني از بوشهر • فاطمه 
زه��را تقديري اردكاني از اردكان • س��ينا جهانتاب از ته��ران • فاطمه حياتي از المرد • 
شاپرك جعفري از اصفهان • فرهاد طاشي از كرج • يلدا شاكر از اردكان • مهديه زارعي 
از اردكان • حسن نظرمحمدي از اراك • بهار رفيعي از يزد • ريحانه كاظمي از اصفهان 
• ليلي موش��ايي از مازندران • مينا كاظمي از نجف آباد • سيد محمد احسان حسيني از 
تهران • نسرين شاكر از يزد • ساقي صبور از سمنان • ريحانه باقري از قوچان • زينب 
حجت منش از يزد • آتنا كلواني از مازندران • نگار سرافرازي از اردكان • نفيسه كريمي 
از كرمان • مهسا قريب از قوچان • فاطمه بابايي جانقور از تبريز • غزل قاسمي از قوچان 
• ابوالفضل رضايي از اهر • نيلوفر معيني از اسالمشهر• ستاره تركمان از همدان-  سارا 
سادات حسيني قانع، فاطمه درودي، كيميا سادات حسيني، نرگس سادات موسوي عمادي، 
فاطمه حسيني قانع، نجمه حسيني، يگانه موسوي، زهرا درودي، بهاره درودي، نگار يادگار، 
مطهره درودي، سيده زهرا موسوي، فاطمه طباخيان، سارا درودي، حديثه درودي از دبستان 
شهيد علي درودي نيشابور • اميرطاها بختياري، اميرمحمد حيدري، محمد عرفان فرهادي، 
محمدحس��ين همتي نژاد، محمد يعقوب نژاد، رهام كاووس��ي، اميرحس��ين عابدي اسدي، 
عليرضا مشايخي، علي جمالي، اميرمحمد مقدسي، افشين صباغي، رضا كمانكش، محمدرضا 
نجفي، عليرضا عباسي، سيد محمد مهدي مير يعقوبي، مهزيار حاجي محمدي ولي، اميرعلي 
مرادآبادي، الياس اميري، طاها انقاني، شهاب گلستاني فر، امير كمانكش، حسين شعباني از 
دبستان قيام فرهنگيان )1( اراك • نگين نيك روان، سارينا محمدي، الهه سادات موسوي، 
مهسا زارع، سحر زارعين، زهرا حياتي، زهرا سادات ميرقانعي، مهرسا حبيبي، مهشيد جبلي، 
ناميا كريمي، الناز رنجبر، مليكا خراس��اني، حانيه لجه، مريم نبي زاده، ريحانه كاكو، زينب 
دهقان، زهرا دش��تي، ياسمين دانايي فر، فاطمه سادات حسيني پور، نازنين زهرا جعفري، 
اله��ام منتظري، فاطمه محمدي، نگين نيكخواه، مائده ناص��ر صدرآبادي، زهرا محموديان، 
عسل حكمت نژاد، س��ارا ابراهيمي، نازنين زهرا ترابي، فاطمه دشتي، حنانه شفيعي، مليكا 
جعفري، فاطمه دش��تي از دبس��تان دخترانه سيد الش��هدا )ع( يزد • پارسا نجاري، محمد 
صديقي، آروين عليشاهي، آريا درخشاني، ايليا دلجو، محمد پيرداده بيراوند، آرش فيض الهي 
غياثي، سروش خدارحمي، پرهام فروتن، اهورا داعي، اميرمهدي غياثوند، كياشا حكيم فعال، 
محمدحسين نعمائي، ايليا حاجي سليماني، امير محمداياتي، رادين خدارحمي، رادين انصاري، 
پارس��ا شكري، پدرام فرزانه، سيد علي صدرا موسوي، يزدان ملكي، نيما تراهي از دبستان 
محمدباق��ر ص��در تهران • پويا چرمگي از مش��هد مقدس • ش��ادي فريدوني از كرج • 
فاطمه سادات دادوند از مشهد مقدس • محمد رئوف  كر از بندرتركمن • ريحانه رمضاني 
از س��منان • محمدمهدي رجب پور ميانه از ميانه • عس��ل محمدي از ابهر • محمدامين 
ابراهيم زاده از گيالن • زهرا صالح از نائين • عرفان حسن زهي از زاهدان • آتنا اميري 
از تهران • شيما محمديان از مشهد مقدس • محدثه بماني از رفسنجان • فاطمه زاوشي، 

امين قاس��ميان، زهرا بندش��ي از رشت• بنيامين خس��روي از بجنورد• مريم پاپ،  ريحانه انجامي از 
س��اوه• اميرمحمد دانشمند، اميرمحمد رضايي از تهران• خيران بهروز، سيده فاطمه اطهري، سمانه 
و نازنين ش��عبان از قم•دريا بهرامي از همدان• نس��ترن رضواني، آيدين مژده وري از تبريز• مبينا 
ستاري، ديبا راستكار، بهاره صفري از بجستان• فيروز شيردل از اسالم آباد• ريحانه ثابتي فر، عليرضا 
بيگدلو از زنجان• مهسا عاليزاده از رشت• ايلناز خيري از اصفهان• هستي رنجبر از تهران• نگار 

تيموري از اصفهان• هديه وحدتي از اردبيل• زهرا صادق زاده• فاطمه زارع از اصفهان• 

آتنا چنگي، تارا بخشايش، طوبي حاجي قاسم، ستايش عسگري، كيانا زين ساز كاشاني، مبينا 
يعقوب زاده، محدثه فرهادي، فاطمه خليلي، مبينا آبانكاه، فاطمه آقاعبدالهي، مينا خوش شير، 
فاطمه سلمانيان، انسيه استاد حسيني، كيميا بيگي، فاطمه نصرآبادي، ستايش حسيني، مليكا 
كجويي، فاطمه زهرا شاد، نرگش رشيد خسروي از دبستان دخترانه روشنگر شاهد تهران 
• هليا شهبازي فرد، آيالر اكبري، آيدا دانا، فرناز نصرالهي، نرگس شعباني، فاطمه طويل، 
حنانه تقي خاني، عاطفه سقرجويي، حديثه رجبي، آيدا مهديلو، سماء سعادتي، نيلوفر قرباني، 
معصومه محمدي، نيايش فره��ادي، نازنين نادري، فاطمه ميرزايي، س��ارا علي پور، ريحانه 
بهرامي، مريم احمدي، ريحانه بوستان بخش��ي، يكتا ايوبي، پرنيان اقبال پور، آيالر اكبري، 
يسنا اسدي، هديه پاداشي، آيلين خامدي، پريا حامدي، نازنين نادري، نازنين دشتي، عسل 
خسروي، معصومه محمدي، يگانه عشوري، آيدا مهديلو، حنانه اوتادي، هليا شهبازي، نگار 
صالحي، سحر مهدي پور، نازنين اسدالهي، هانيه آقامحمدي، حديثه صمدي، فرناز نصرالهي  
از دبستان دخترانه مكتب االحرار تهران • يكتا السادات كيانژاد از بابل • اميرعلي رنجبري، 
پره��ام فيض آبادي، رادمان ملكي، پرهام دواتگران، اميرعلي ش��فيعي، عماد زركش، پوريا 
محمديون، اميرو محمد شيري، سيد محمدرضا ميرغفاري، كاميار اسماعيل پور خليلي، محمد 
صراحي فروشاني، محمد علي خسروي، بهزاد صفايي تبريزي، محمد مهدي مومني، عليرضا 
رضائي، مهديار شيخ عليزاده، محمدرضا وزيري، سيد صدرا سادات، ماهان معراجي، سبحان 
شعاعي، عرشيا انصاري، امير دانيال حاجي كريمي، امير ارشيا مصلحت، كورش نظري، آرش 
آسايش، محمد حسين نفريه، سينا رحيمي زاده، رادين ساالرالديني، طاها طاهري، حميدرضا 
دقتي، ماني آتابان، فراز پازوكي، رادين فتحي، اميرعلي فاخر، اميرحسين گيوي، ايليا پاشا، 
ايليا فحتاري، سيذ امرصدرا گرامي، احسان ملكي، برديا مصحفي، اميرعلي كاوياني، سراجي، 
فواد اعتقادي، آرتين فروتن، نيما فرحزادي، علي زهروي، پارس��ا اشتري، ماهان ابراهيمي، 
كسري رحماني، دانيال حيدري، سپهر امين آزاد، آرمان خاندل، ايليا رضوي، بهزاد عطايي، 
علي محمودي، دانيال جودي، حسام واليتي، محمدرضا دروديان، آروين مسلمي، رهام مرادي 
نسب، علي رضا رحيمي يزدي از دبستان غيردولتي صالحين تهران • فاطمه ايراندوست از 
قاين • فاطمه ابراهيم زاده مقدم  از شاهرود • مهرنوش سادات حسيني از تهران • علي 
دشتي، اميرحسين كريم مقدم از دبستان دادفر شامكان • نرگس حصاري، معصومه كرمي، 
مهال كاملي، ام البنين رحيمي، ام البنين ايماني، حس��ين ايماني، عباس ايماني،زينب عباسي، 
زهرا عزيزي، صادق زارع، مجيد ايماني، ام البنين صفايي، محمد عزيزي، ابوالفضل هدايتي، 
نجمه موتمن از دبستان ميالد سنجرد سبزوار • طاها اتقيايي، عليرضا احمديان، محمدحسين 
ارباب س��لجوقي، اميرحسين اسدزاده، محمد اس��معيلي اكبري، عرفان براتي، محمدصدرا 
چوپاني، متين حس��ن زاده، محمدرضا حس��ين پور، س��بحان حس��يني، عليرضا خس��روي، 
ابوالفضل داشادمنش، محمدحسين رستمي مقدم، اميرعلي رضايي فاخر، محمدرنگ آميز، 
عليرضا سيدي، اميرمحمدصفرزاده، اميرحسين عبدالهي، ياسين عشقي، سيد صدرا علويان، 
اميرعباس قديري، عليرضا ماجاني، سيد اميرحسين محمدي، عليرضا مختاري، جواد مرادي، 
متين مرداني، ابوالفضل ممتاز، محمدرضا هاجري، عرفان هراتي از دبس��تان امام حسن )ع( 
مشهد مقدس • فاطمه حيدري، عباس پورحيدره اي، آتنا رجبي، هانيه كمالي، امير محمد 
رضايي، محمد صالح سيفي، يونس سحابي طاهرپور، سما سحابي طاهرپور، مبينا نوري، مهدي 
نوريان، نيما نوروزي، علي نوري زاده، س��ارا نجفي  از دبس��تان بهار حيدره همدان • فائزه 
خادمي از تهران • روژينا ابراهيمي، واينا ايزدپناه، الينا جعفري، آوا حجاري، سارينا رمضاني، 
آرينا زياري، ساينا سيفي، پارميدا فرخ سپهر، هستي فرشيان، ستايش كوهي، ثنا گائيني، هانا 
گنج دانش، درسا گومه، توتيا محمدحسين، آرينا ميالزي، ساينا يوسفي از دبستان دخترانه 
مرضيه تهران • زهرا فتحي، فاطيما فتحي از اصفهان • فاطمه پوررمضاني از بابل • سارا 

جراح زاده از مشهد مقدس

داستانهایايندوستانبهدستمانرسيد

اشعار اين دوستان به دستمان رسيد:
س��لوانا جوادي از تهران• علي الطافي از تهران• آرتين جوانمردي 
از تبريز• نيايش فراهاني از تهران• هستي بختيارپور از سنندج• 
علي حافظي از ايالم• هليا راستگويي فيض آبادي از مشهد مقدس• 
پريس��ا زحمتكش از س��منان• محمدجواد اديبي فر از كرج• مهسا 
شكرالهي از اصفهان• ميترا رستگار از گرگان• اميرحسين غنمي از 

رامسر• محمدعلي كاظمي از ساري
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اميرحس��ين ش��رافتي از مش��هد مقدس• زهرا طالبي از 
باب��ل• بهار دوس��ت زاده از ش��يروان• علي خ��ادم پير 
از س��اري• ملي��كا فتح الهي از كرمانش��اه• محمدمهدي 
مسعوديان از زنجان• س��يد حسين محمدي، محمدرضا 
بيداري، رادوين ش��تابي، يوسف مرادنيا، اميرحسام گنجي 
زاده، اميرحس��ين عيس��ي پور، اميرعلي ريائي، اميرمحمد 
وزاني، سپهر خورسندي، سيد عماد مدني، اميررضا حاجت 
پ��ور، اميررضا رحيم پ��ور، مرتضي س��تارزاده، اميرمهدي 
نصي��ري، اميرعب��اس زم��ان، محمدحس��ين پورس��لطان، 
علي رضا پير ولي، محمدطاها رزبان، علي اصغر عيسي پور، 
اميرمحمد اش��رقي، ابوالفضل پناه جو از دبستان غيردولتي 
قائم)عج( ماس��ال• كيمي��ا خاني  نجف آبادي از مش��هد 
مقدس• محمودرضا فريدونپور از تهران• النا احمدي از 
تبريز• ارشيا شفيعي، محمدمهدي مهدي زاده، اميرمهدي 
اصغرزاده،عرفان حيدري شريف آبادي، مهدي بابايي، علي 
اصغر محمدي، اميررضا محمدي هنجروئي، فرزين شجاع 
حيدري، محمد امين باقري، نيما حسيني، رضا سلماني، آرين 
محمد رجبي، محمد جواد نيكويي، مهدي حسين اسماعيلي، 
تربتي، مهدي پاكدامن،  شمس الديني،  عليزاده، محمدرضا 
ايم��ان زاده، كي��ان امامي فر، ش��هراد داداله��ي، اميرمهدي 
تق��ي زاده، كيا فاطمي مق��دم، اميرمهدي حقاني��ت، مهربد 
نظريان، اميرمهدي نامجو، پويا سليماني، عرفان فرازمند، 
تاج الديني، پويا ناظمي، كبريا انجم ش��عاع، امين رضا قوام 
مق��دم، صدرا جعفري، عل��ي ش��ادرواني، ابوالفضل رجبي، 
ارشان عسگري، امين رضا منصوري، محمدحسين كارآمد، 
ابوالفضل گروهي از دبستان غيردولتي مهر كرمان• سيد 
س��عيد س��عادت از كرج• ماني مق��دم از تهران• مليك 
قندالي، فاطمه جبله، مهتاب عليزاده، زهرا ش��اه حس��يني، 
آرميت��ا صادقي، مبينا صفايي ور، مليكا اس��كندري، ش��يوا 
اميري،نس��ترن منوي، زهرا ن��ادري، محدثه جندقي، ملينا 
اهلل م��رادي، رويا ارغي��وه، مريم مبش��ريان، زهرا قنبري، 
نازنين قندالي، فاطمه رامه، مطهره طاليي، پرستو عليزاده، 
س��اغر عرب عامري، آيدا گيلوري، مهرسا قاسمي، حليمه 
عليزاده، يگانه عامري، زهرا ربيعي، فاطمه نادري از دبستان 
سميه آرادان شهرستان سمنان• سارا كاظمي از تهران• 
محمدرضا زارعي، محمدمهدي ش��جاعي، عليرضا حس��ن 
زاده، امين موس��وي، اميررضا س��اعدي، محمدرنگ انداز، 
اميرعلي كريميان، محمد حس��ين صابري، علي سروقدي، 
اميرعلي توحيدي راد، س��يد علي ش��فائي، پارس��ا فشائي، 

محسن حبيبي از زنجان• شيما معماري آذر از تبريز• محمد محسن بقايي از تهران• فاطمه سجادي كالس پنجم• اسراء ترابي نسب از كردستان• فاطمه زهرا 
چهاردولي از همدان• الهه علي ساوجبالغي از تهران• سيد رضا حسيني نسب از آمل• مهسا ترابي از آباده• حنانه طالبي از قرچك• علي اميني از اصفهان• 
مهدي محمدي از ساري• ميترا مقدم كوهي از انديشه• فاطمه رزاقي از تهران• شروين جهانشاهي از تهران• فاطمه السادات رحيم زاده از همدان• پرنيان 
گل محمدي از همدان• مرضيه اميني از اصفهان• رضا صادقي از آمل• نصيبه جرجاني از گلس��تان• فاطمه كرمي از تبريز• هليا فريدي از ش��يراز• سورين 
اعطار شرقي از كرج• ياسين عظيمي از داران استان اصفهان• سيد اميرحسين فتحعلي زاده از شيراز• اميررضا مجبوبي پور از تهران• حديثه درودي، نجمه 
سادات حسيني، مائده سادات حسيني، فريبا جعفري، مائده حيدري، فاطمه درودي، نگار يادگار، غزل درودي، يگانه سادات موسوي، زهرا درودي، ريحانه درودي، 
كيميا سادات حسيني، سيده زهرا موسوي، بهار درودي، فاطمه حسيني قانع، سارا درودي، مطهره درودي، مائده سادات حسيني، زهرا برجي، فاطمه طباخيان از 
دبستان شهيد علي درودي نيشابور• ثمين صادقي از تبريز• فاطمه زارع، نيكتا نيك ورز، يگانه حلواني، سيده مليكا قائم محمدي، مبينا رضائيان، ثنا زارع، ناديا 
گندم كار، آيه حيدري، زينب سادات دشتي، پرنيا سبزي، نگار خواجه رضايي، حنانه يوسفي، الهام ولي زاده، فاطمه معنوي، ستايش ميرزايي، فرحانه حسيني، يگانه 
قادري، فاطمه جعفري ندوشن، نازنين تاج فيروزه، فاطمه قصاب باشي، فاطمه السادات نورالديني، مبينا منتظر اميري، ستايش ميرزايي، نيلوفر زارع، يلدا مصدق، 
فاطمه افتخاري پور، ريحانه بشارتي، فاطمه جعفري، رقيه دهقان، آوا قوچاني، رومينا زمانلو، مبينا رعيتي، ياسمن حاتمي زاده، ياسمن دستجردي، مبينا شيران، فاطمه 
طاليي، فاطمه فرات، حديثه صدوقي، مهشيد دلشاد، پرنيا ملكي، عاطفه منتظري، فاطمه لبافيان، محدثه دهقان، زينب غنيمت، ساناز رمضاني، مهرناز عسگري، نازنين 
افصليان تبار، بيتا بهشتي، ريحانه حكاك زاده، ياسمن حيدري، نيايش حكيميان، غزل صادقيه، زينب حسيني، ديانا اليكائي، مائده دهقان، ياسمين نصاري پور، مبينا 
عسگري، مهال زارع، مهسا مقصودي، سحرناز نظميه، فاطمه خيرانديش، نگين راعي، ناديا مهري، رقيه شيوه، فاطمه حكيمي فرد، انسيه خيرانديش، بهار طمينان، مينا 

حسيني نسب، يمنا ديبا از مدرسه سيد الشهدا )ع( يزد• زهرا شفيعي از اصفهان• مريم كرمي از اراك• ياسمن حسيني نيا از سيرجان

ابوالفضل آتشي، مهدي س��روري، بهزاد شرفي، اميرحسين 
نوراني، علي رضا آموزش، رضا دلتندي، محمدمهدي رحيمي، 
حميدرضا صادقي، ابوالفضل شكفته، معين شريف نيا، حسين 
قلع كار، محمدحسين حسن پور، سهيل مهربان، علي رنگ 
انداز، پارس��ا رضوان، اميرمحمد آسيون، محمد نجفي، علي 
اصغر حسن فخرآبادي، راس��تين كارزان، سيد اميرحسين 
حس��يني، پارس��ا ياقوتي، خ��وش الح��ان، عب��اس كاظمي، 
پركوك، كورش پارس��ا، اميرحس��ين جهانبخش، حس��ين 
ميرزايي، آنوش نقرات، اميرحس��ين خان محمدي، سروش 
علي پور، اميد دربان، حميد كريمي، محراب قربانيان، پارسا 
براتي از دبس��تان شاهد شهيد كريمي قوچان• علي ايزدي 
از اصفهان• س��پيده غرباوي از اهواز• ميترا اس��حقيان از 
اصفهان• شيوا س��ادات س��جادي نژاد از اصفهان• فاطمه 
مرادي عبواليوس��في از اس��تان فارس• ش��هرزاد خستو از 
ته��ران• كوث��ر زه��را خسروش��اهي از اصفه��ان• فاطمه 
درودي، مطه��ره درودي، فاطم��ه حس��يني، زه��را درودي، 
كيميا س��ادات حسيني، سيده زهرا موس��وي، نجمه سادات 
حس��يني، نرگس س��ادات موس��وي عمادي، زه��را برجي، 
ريحان��ه درودي، نگار يادگار، فريبا جعفري، يگانه س��ادات 
موسوي، سارا درودي، مائده سادات حسيني، مائده حيدري، 
زهرا درودي، نجمه حس��يني، كيميا سادات حسيني، فاطمه 
طباخيان، فاطمه حسيني قانع، فاطمه خاتم، ريحانه درودي از 
دبس��تان شهيد علي درودي نيشابور• سيد مهدي حسيني، 
ارميا س��اوري، ابوالفضل جالب حصاري، ابوالفضل نادرخاني، 
سيد آرين ميرافسري، وحيد دهقان، محبوب ياوري، مجتبي 
محمدخاني، محم��د متين كتولي، محمد باغباني، كاوس��ي، 
صفايي، محمود شاه حسيني، حافظ كرماني، محمدزمان چهار 
مني، ماني رئوفيان، ابوالفضل رحماني، ابوالفضل علمشادي، 
محم��د ميرزاي��ي اصل، ابوالفض��ل راجي حمادي، س��روش 
اغنامي، محمد سيس��تاني، حمد پوراصغر، مهدي سرابي از 
دبستان پس��رانه معلم گرگان• فاطمه حريفي از شيراز• 
عليرضا محبت از يزد• مهس��ا حيدري از اصفهان• س��يد 
اميرعلي حس��يني از مازندران• اسراء كاني ابراهيمي، پريا 
شهسواري، س��ونيا رحماني، شوكا رحيمي، زريا رحيم زاده، 
نسترن عليپور، هلن فاطمي، هلنا توتونچي، نگين معروفي، 
بفرين نصرالهي، هديه عزيزي، سارينا ابراهيمي، بيتا رستمي، 
ژينا جهاني، بهاره س��عيدي، عس��ل خليلي، دينا صالحي، دل 
آرام ميناي��ي، فاطمه ق��ادري، روژين حم��زه، آرينا كريمي، 
آريس��ا خدر زاده، سهيال صالحي، شيالن امين زاده، ساريه 

سعيدپور، فرزانه مرادپور، صبا صالحزاده از دبستان آزادي 
بان��ه• مليكا خاني از كرمانش��اه• مصطف��ي خاني، فاطمه 
پرويزي، بنيامين فالحي، فاطمه فالحي، آرين رحماني، مينا 
فالحي، زهرا قاس��مي، ماني زماني، مائده رجب پور، شايان 
فالحي، حديث فالحي، افش��ين فالحي، زه��را بهمني، رويا 
جاويدي، سارا فالحي، زهرا فالحي از دبستان شهيد ايمانعلي 
صالحي مرودشت• عليرضا اسديان، محمد حسين ارباب 
سلجوقي، اميرحس��ين اسدزاده، محمداس��معيلي اكبري، 
عرفان براتي، صدرا چوپاني، متين حس��ن زاده،محمدرضا 
حسين پور، سبحان حسيني، علي رضا خسروي، ابوالفضل 
داشاد منش، محمد حسين رستمي مقدم، اميرعلي رضايي، 
محم��د رنگ آميز، عليرضا س��يدي، اميرمحمد صفرزاده، 
اميرحس��ين عبدالهي، ياسين عشقي،س��يد صدرا علويان، 
اميرعباس قديري، عليرضا ماجاني، اميرحس��ين محمدي، 
جواد م��رادي، متين مرداني، ابوالفض��ل ممتاز، محمدرضا 
هاجري، عرفان هراتي از دبس��تان امام حس��ن )ع( مشهد 
مق��دس• زه��را ابراهيم ناز، س��لما اميني، س��ارا بهرامي، 
محدثه اسماعيل زاده، دانيال كمالي نژاد از كرج• نرجس 
كاظم دخت، فاطمه ش��ريفي خواه، س��الله زه��را دهقاني، 
ريحان��ه جهي��ن، عطي��ه قاس��ميه، راحله حالج از مدرس��ه 
نس��ل انتظار كاش��ان• محمدرضا جب��اري، فاطمه جباري 
ازكرمان• يونس س��حابي، س��ارا نجفي، هاني��ه مراديان، 
نيما نوروزي، اميرمحمد رضايي، محمد صالح س��يفي، سما 
س��حابي، هانيه كمالي، فاطمه حيدري، عباس پورحيدري، 
آتن��ا رجبي، مبينا نوري، مهدي نوريان، متين نوري زاده از 
همدان• زهرا احساني يامچي، هستي اميرلو، ملينا اميني، 
تارا تركزبان، ديبا س��ادات تكيه اي، اركيده چگني، ماهين 
حاجي بابايي، ناديا خزائي زارع، هستي داودي، دينا دوست، 
س��تاره دهدار، سپينار راستين، نيكو رجبي، مبينا رضواني، 
باران رفيعي، پارميدا ستاري، پارميس ستاري، وينا سلطاني 
كرمانشاهي، الينا سلمان زاده، يگانه شاهزاده زيدي، پارميدا 
ش��فيعي مجد، شهراز ش��وكت فدائي، پريسا شيباني، نورا 
شيخ االسالمي، سما صفدري پناه، شادلين طهماسبي اصيل، 
معصومه فضلي مقصودي، آوا كاظمي نيك، پرنيا گنجعلي، 
فاطمه محمدحسيني طرقي، تينا محمودي، آوين مرزپور، 
هستي مقدم، سبا موالزاده اصلي كش، پانيا مهدي پور، النا 
نايب احمد، دينا ندايي، عس��ل هاشمي، ياسمين سرلك از 
مدرسه شهداي رسانه تهران• سروناز نورايي از تهران• 

آرميتا قرباني از تهران

نقاشيايندوستانهنرمندبهدستمانرسيد:

نامهیاينعزيزانبهدستمانرسيد:
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هانيه نادريان

يكي بود يكي نبود. آقا فيله اي بود كه 
نمي دانست چه كاره بشود. براي همين خيلي 

غمگين بود. يك روز كه آقا فيله داشت راه مي رفت، 
خانم خرگوشه و آقا خرسه آمدند و به آقا فيله گفتند: »بيا ما را تميز كن.«

آقا فيله گفت: باشد و رفت كنار بركه و از قورباغه يك ليف قرض 
گرفت و خودش را داخل همان بركه انداخت. آقا خرسه و خانم خرگوشه 

هم خودشان را داخل آب انداختند و آقا فيله آن ها را شست. 
آقا فيله با خودش فكر كرد كه يك كاري پيدا كرده است. از آن 
به بعد همه به آقا فيله مي گفتند كه بيايد و آن ها را تميز كند.

يكي بود و يكي نبود. يك كالغ يك قالب صابون ديد كه 
روي زمين افتاده است. رفت و كنارش نشست. يكدفعه 

صابون حرف زد و به كالغ گفت: »چه مي خواهي؟«
كالغ گفت:  «مي خواهم تو را مزه كنم.«

صابون به او گفت: »مرا نخور!«
ولي كالغ به حرف صابون گوش نكرد.

يك تكه از صابون را خورد و گيج شد. چند كالغ او را ديدند 
و به او زل زدند. او سفيد شده بود و از دهانش حباب

 مي آمد.

10
قاصدک



آرام آرام ق��دم مي زدم و ب��ا خودم فكر مي كردم كه چه 
بايد بكنم. گلدان يادگار مادربزرگ را ناخواس��ته شكسته 
بودم و مي دانس��تم مادر از شنيدن اين خبر خيلي ناراحت 
مي شود. مانده بودم چه كار كنم. با خودم فكر كردم مادرم 
كه به خانه آمد، دروغ مي گويم و از او پنهان مي كنم كه من 
گلدان را شكس��ته ام. و هر كس درب��ارة آن از من چيزي 

پرسيد، مي گويم نمي دانم و خبر ندارم.
مادر به خانه برگش��ت. وقت آن رس��يد ك��ه دروغم را 
بگويم كه يكدفعه تكه هاي خرد ش��دة گل��دان توجهم را 
جلب كرد. به مادرم گفتم: »مامان تو كه خانه نبودي، گربه 

آمد و زد گلدان را شكست.«
مادرم ناراحت شد و اخم هايش را در هم كرد و گفت: 

»اي گربة بال! اين گلدان يادگار مادر بزرگ بود. حيف ش��د 
شكست!«

مادر تكه هاي گل��دان را جمع كرد و با خود بيرون برد. 
من همچنان غ��رق دروغ هايم بودم كه با خود گفتم نكند 
مامان بفهمد كار من بوده؟! ولي بعد گفتم نمي فهمد و رفتم 

سراغ كتاب هايم.
توي كتاب هايم نوشته بود خداوند افراد دروغ گو را دوست 
ندارد. ناراحت شدم و غم به سراغم آمد. گفتم يعني خدا مرا 
دوس��ت ندارد؟ چرا من بايد دروغ بگويم؟ سريع رفتم پيش 
مادرم و گفتم: »مامان مامان! اگر به جاي گربه يك آدم گلدان 

را شكسته باشد، شما چه كارش مي كنيد؟«
مادر گفت: »بايد ببينم چرا گلدان را شكسته؟ از روي عمد 

بوده يا نه؟«
سريع گفتم: »نه، كسي كه عمدي چيزي را نمي شكند حواسش 

نبوده، توپ را پرت كرده، خورده به گلدان و گلدان شكسته.«
مادرم گفت: »آها پس گربه باالخره اعتراف كرد؟«

گفتم: »كار من بوده است.«
مادرم خنديد و گفت: »من از همه چيز باخبرم.«

از خجالت س��رم را پايين انداختم. گفتم: »مي دانس��تي من 
شكسته ام؟«

م��ادرم گف��ت: »آره، ول��ي كاش از اول مي گفت��ي، نه اينكه 
بندازي گردن گربه.«

گفتم: »آخه شما ناراحت مي شديد!«
مادرم گفت: »درس��ت اس��ت كه گلدان براي ما عزيز بود، 
ولي من بيشتراز اين ناراحت مي شوم كه تو براي پنهان كردن 
كارهاي��ت، دروغ بگويي. در صورتي ك��ه مي داني، من 

مي فهمم.«
سرم را بيشتر پايين انداختم و گفتم: »ببخشيد مامان!«

از اراكمهديس صباحي فرد
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الهام تجلي نژاد از بوشهر

امير ارسالن ابن علي از اصفهان

اميرحسين تقي پور از كازرون

آناهيتا افشاري توانا ازهمدان

حسين عموهاشمي از اصفهان

زهرا بختياري اصل 8 ساله از خوي

سعيده صمدي آزاد از همدان
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دوس��ت خوبمان سكينه ملكي يام از تبريز، اين نقاشي زيبا را 
برايمان كش��يده و برايمان فرستاده اس��ت. او خط ها را با ماژيك 
كشيده است. گيالس ها و برگ ها را هم همين طور. اين كار خيلي 
خوب است، چون نقاشي اش بهتر ديده مي شود. داخل درخت ها 
را با مدادرنگي رنگ آميزي كرده كه اين كار هم خوب است. فقط 
اي كاش قسمت هاي سفيد نقاشي را هم رنگ مي كرد. با كشيدن 

گل هاي رنگارنگ و پروانه ها، نقاشي اش را متنوع تر كرده است.
سكينه جان يك كارِ جالب تر هم مي توانست انجام دهد. او مي توانست روي يك مقواي 
آبي اين درخت ها را بچسباند! يعني دورِ درخت ها، پروانه ها، خورشيد و گل ها را بِبُرد و 
آن ها را روي يك مقواي آبي بچسباند. به اين كار مي گويند »ُكالژ« با نقاشي هاي خودش.

براي او يك جزوة آموزش نقاش��ي با موضوع ُكالژ مي فرستم تا با انواع و اقسام كالژ 
آش��نا بشود. تمرين هايش را هم انجام بدهد و برايم بفرس��تد. شما هم اگر دوست داريد 
روش های درس��ت نقاشی كردن را ياد بگيريد و جزوه های آموزشی برايتان ارسال شود، 

نقاشي هاي خودتان را برايم بفرستيد. منتظر نقاشي هايتان مي مانم. 
كارشناس نقاشي مركز بررسي آثار مجالت رشد

سكينه ملكي يام

سيده ديانا زين العابديني

سينا احدي از اراك شاپرك جعفري از اصفهان

شادي لشگري از قزوين

مونا واحد از اصفهان
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نوشتن یا نگارش عملی اس��ت که انسان ها توانستند از طریق آن 

اندیشه ها و فکرهای خود را  به دیگران منتقل کنند. با اختراع نوشتن 

گام بزرگی در راه تمدن بشری برداشته شد. اگر فن نوشتن نبود شاید 

هیچ وقت انسان ها به این راحتی از افکار یکدیگر با خبر نمی شدند و 
دانش این همه رشد نمی کرد.

■ در نوشتن دو هدف اصلی وجود دارد: 
� ثبت اطالع. 

� انتشار اطالعات به دیگران. 

اما چرا ثبت اطالعات مهم بود؟ جواب س��اده است اگر اطالعاتی را 

که داریم به روی کاغذ نیاوریم، ممکن است فراموش کنیم و هیچ وقت 

نتوانیم در آینده از آن استفاده کنیم. ترس از فراموش کردن را می توان 

اولین دلیل نوش��تن  دانست. ثبت وقایع و اتفاقات حتی آن هنگام که 

خط اختراع نشده بود هم وجود داشت، اما کار سختی بود. مثال دهقانان 

مصری هر سال که به فرعون مالیات  می دادند، تصویر سبدی را روی 

دیوارهای خود می کش��یدند. و اگر این کار ب��ه مدتی طوالنی انجام 

می شد مجبور بودند روی همه دیوارها تصویر سبد را بکشند . 

هنگامی که نوش��تن به شکل جدی شروع شد تازه سخت ترین 

بخش کار شروع شده بود. اگر می خواستند مثاًل بنویسند که در روز 

چه کارهایی انجام داده اند و باید چه کارهایی انجام دهند کار ساده 

بود. اما وقتی مي خواس��تند افکار و اندیشه های خود را به دیگران 

منتقل کنند، کار کمی سخت مي شد.  این کار باید توسط کسانی 

انجام می شد که راه درست نوشتن را بلد بودند. از اینجا بود که فنی 
به اسم »انشا« شکل گرفت. 

انش��ا یعنی نظم دادن به یک فکر به منظور ایجاد کالم و س��خن 

گفتن. به زبان س��اده تر، انشا به معنی آن است که شما فکری را که 

در س��ر دارید نظم بدهید و بعد از طریق کالم یا نوش��تار به دیگران 

منتقل کنید. به گونه ای که دیگران بتوانند با خواندن آن متوجه فکر 

و اندیش��ه ي ما بشوند. انشا یعنی نگارش جمالت و عباراتی که بتواند 

افکار نویس��نده را به صورتی خیلی واضح و روشن به خواننده ي خود 

منتقل کند. در واقع نوشتن یعنی توانایی فرد برای خلق جمالتی که 

خواننده به س��ادگی و راحتی آن را بخواند. به چنین کس��ی که بتواند 

خوب بنویس��د و با خواننده ی خود ارتباط برقرار کند، نویس��نده می 

گویند. فرقی هم ندارد که او مقاله بنویسید یا داستان یا همان طور که 
خیلی از بچه ها انجام می دهند، یک انشا.

جواب این سؤال چندان سخت نیست. نویسنده به کسی می گویند 

که می نویسد. اما آیا هر کسی که می نویسد، نویسنده است؟ خیلی ها 

هس��تند که دفتر خاطرات دارند. ی��ا در دفتر خود حرف هایی را که 

دارند یادداش��ت می کنند. اما باید س��ؤال کرد چند نفر از آن ها این 

توانای��ی را دارند که وقتی کس دیگری خاطراتش��ان را خواند تحت 

تاثیر قرار بگیرد؟ اینجاست که می گویم نویسنده کسی است که بتواند 

بر احس��اس و عاطفه یا حتی عقل خواننده ي خود تأثیر بگذارد. قادر 

باشد احساساتی همچون غم یا شادی و حتی خشم و عصبانیت را در 

خواننده ي خود بیدار کند. باز هم می گویم مهم نیست که این کار را 

از طریق یک داستان انجام دهد یا یک مقاله و حتی یک انشا. مهم این 

است که حرفش تأثیر گذار باشد. کسی هم می تواند این کا را به خوبی 

انجام دهد که ایده یا فکر تازه ای برای گفتن داشته باشد. 

اگر بخواهیم به صورت خالصه مش��خصه های یک نویسنده را در 
اینجا بیان کنیم، باید به دو عامل اصلی اشاره کنیم: 

• داشتن فکر و ایده ي تازه.
• توانایی تاثیر گذاشتن روی خواننده. 

می توان مشخصه های دیگری هم برای نویسنده در نظر گرفت: 
•  کنجکاوی و توجه به اطراف خود. 

•  قدرت تخیل باال.
• حافظه نیرومند. 

•  دقت و باریک بینی. 
• ذوق و استعداد. 

در میان پنج مورد اخیر به نظر من دو مورد هست که خیلی از بقیه 

مهم تر اس��ت. یکی کنکجاوی و توجه به اطراف خود است و دیگری 

دقت و باریک بینی. همیشه گفته اند و می گویند نویسنده کسی است 

که شاخک های حس��ی اش از بقیه قوی تر باشد. یعنی بتواند متوجه 

چیزهای در اطراف خود بش��ود که دیگران به سادگی قادر به این کار 

نیستند. مراقبت از این شاخک ها و تقویت  آن ها وظیفه ي همیشگی 
نویسنده است. 

نویسنده نباید چهار چیز را هرگز فراموش کند: 
■ خوب ببیند . ■ خوب گوش کند . 

■ خوب مطالعه کند . ■ خوب فکر کند . 

نويسنده كيست؟

چرا نوشتن 
مهم است.  جعفر توزنده جاني
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 چگونه می توانيد
 يک نويسنده ي خوب بشويد. 

اولین گام در این راه این اس��ت که مشخص کنید می خواهید چه 

نویسنده ای باشید. یک رمان نویس؟ یک داستان کوتاه نویس؟ یک 

طنز نویس؟ یا حتی نویسنده ي یک روزنامه.

بعد از اینکه هدفتان را مشخص 

کردید، می توانی��د گام های بعدی 

ای��ن  ه��م  اول  گام  برداری��د.  را 

اس��ت که در باره ه��ر کدام از این 

مواردی که دوس��ت دارید دنبال 

کنید، اطالعات کس��ب کنید. آن 

را بشناس��ید و بدانید که چگونه 

می شود زودتر به هدفی که دارید 

برسید. بعد از مرحله ي شناخت 

هدف می توان این موارد را برای 

رسیدن بهتر به هدف دنبال کرد: 

1. توجه و دقت نسبت به محيط اطراف خود.

یک نویسنده باید خیلی بیشتر از یک فرد معمولی بایدنسبت به محیط اطراف خود حساس باشد. باید همه 

چیز را همچون کسی که ذره بین به دست گرفته است، با دقت ببیند. توجه به جزئیات خیلی مهمتر از کلیات 

است. چون هنگام نوشتن، همین جزئیات است که کار را بهتر می کند. درست مثل نقاشی که جزء جزء تابلو را با 

حوصله و دقت رنگ آمیز می کند و وقتی ما از دور آن را نگاه می کنیم، از دیدنش لذت می بریم. 

2.  شناختن

یک نویسنده باید هم نسبت به خودش شناخت کافی داشته باشد و هم اطراف خود را خوب بشناسد. او باید 

تشنه ي دانستن باشد و کنجکاوانه محیط اطراف خود را بررسی کند. 

3.  مطالعه

همه ي افراد جامعه باید مطالعه کنند، اما نویسنده باید بیشتر از بقیه مطالعه کند. مطالعه اش هم محدود 

به کتاب خاصی نشود. اگر می خواهد داستان بنویسد فقط مطالعه ي کتاب های داستان کافی نیست. نویسنده 

باید از همه ي علوم آگاه باشد و اطالعات هر چند اندکی در باره ي آن ها داشته باشد. می گویند نویسنده از روح 

خودش برای نوشتن مایه می گیرد و کتاب هم غذای روح است. 

4. خالقيت و نو آوری

نویس��نده باید به کمک ذهن خالق خودش هر بار ایده و طرح  تازه ای برای نوش��تن در نظر بگیرد. چرا که 

ایده و طرح های تازه است که هم کار او را از دیگران متفاوت می کند و هم باعث جلب نظر خواننده می شود.

5.  مرتب نوشتن. 

نویسنده باید مرتب بنویسد. او باید هر چیزی که به ذهنش می رسد،  بنویسد. ابتدا الزم نیست 

زیاد حساسیت به خرج بدهد. حتی الزم نیست که خیلی دقت کند که جمله هایش درست باشد 

یا عالئم نگارش را سرجایش گذاشته باشد. با تمرین زیاد است که قادر خواهد بود بهترین جمالت 

را در کوتاه ترین زمان بنویسد، آن هم به صورتی کامال ناخوادگانه به طوری که خودش 

هم بعد از خواندن جمله تعجب کند.

البته موارد دیگر هم هست که اینجا الزم نیست بیان شود. حاال که این ها را خواندی قلم 

به دس��ت بگیر و شروع کن به نوش��تن. زیاد هم نگران نباش که ایده نداری یا درست بلد 

نیستی با کلمات جمالت خوب بنویسی. با مطالعه و مرتب نوشتن همه چیز حل خواهد شد. 

مهم است. 
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ايران
ايران اي وطن دوست داشتني من

جنگ ها را پشت سر گذاشتي بدون من
هشت سال جنگ كه در تو بود

رزمنده اي كه بي باك بود
دوست دارم كشورم را سرزمين من

كه جانم فداي خاك ميهنم
»كشوري« و »شيرودي« و »بابايي«

رزمنده هايي كه شهيد شدند
براي خاك ميهن ما

براي قدرت كشور ما
سرزمين من، سرزمين من

زيباترين آرزوي من
مهسا شكرالهيـ  گلدشتـ  نجف آباد

دوبالزيبا
كاش مي شد دوبال زيبا داشتم

با آن ها همه جا مي رفتم
خوش  به حال گنجشك ها

خوش  به حال پروانه ها
به آن ها چه خوش مي گذرد

آن باال باال ها
نازنين حسني از تهران

وقتي يك موضوع به ذهن مي آيد، تنها يك موضوع است. 
اين موضوع توي ذهن با احس��اس هم س��فر مي شود و خيال 
مي آيد. خيال كه آمد، پرواز آغاز مي شود. آن وقت اين پرواز 

رنگارنگ همراه با آهنگي ديدني، شنيدني و خواندي است.
پريس��ا با آنكه سن و س��ال كمي دارد و تازه با خواندن و 
نوشتن آشنا شده است، سروده هايش هم فكر و انديشه دارند 
و هم احس��اس و خيال و زيبات��ر از آن، حرف هايش موزون 
اس��ت. حاال كه پريسا با نوشتن بيش��تر آشنا شده، بهتر است 
حرف هايش را هم با شكل درست كلمه ها نشان بدهد. بيشتر 
كلمه هايي كه پريسا در سروده ي»قرآن« آورده، با شكل طبيعي 
و اماليي درس��ت است؛ به جز كلمه ي »اون« كه بهتر است به 
شكل درست خودش »آن« باش��د. اين حرف ها براي همه ي 

دوستان مي تواند راهنما باشد.

قرآن
گنجي ديدم من از همه بهتر

نه توش طال بود نه نقره نه زر
كتابي بود توش كه آسماني است

اسم اون قرآن چه خوب و عالي است
پريسا زحمتكش كالس دوم دبستان از سمنان

دخترگلي
دختِر گل چه خوشگلي

تو هديه ي خدايي 
مواظب خودت باش 

تو افتخار مايي 
كنار قلب مامان 

هميشه مهمان تويي
تويي چراغ خانه

 تو گل مادر پروانه 
فاطمه خواجوي از مازندران

بهنامخدايمهربانيها
مادر من شاخه ي گل سرخ من

مادر من گل دريايی من
مادر من گل خورشيدي من

مادر من گل چشمه ي زيباي من
زينب سپه وندي

جشنتكليف
اون روز كه جشن تكليف   

تو مدرسه به پا شد
در دل كوچك من   

شور و شري به پا شد
گفتم با ياد خدا   

انس مي گيرم هميشه
دلم با ياد خدا   

راحت و آروم مي شه
وقتي صداي اذان   

مي پيچه تو شهر ما
من به نماز مي ايستم  

حرف مي زنم با خدا
يسنا حقي از تهران 16
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هنرمندان كوچك

هر گلي بويي دارد. تو كودك مهربان و دوست داشتني هم مثل گل هستي. 

تو و دوستانت گل هاي باغ ايران هستيد.

شما به غير از خوبي و مهرباني و پاكي، نويسنده و شاعر و هنرمند هم 

هستيد. عطر ش�ما هم همين نوشته هاي قشنگ شماست كه همه جاي 

مجله ي چكاوك را خوش بو كرده است.

چقدر خواندن داستان ها و شعرهاي زيباي شما دوست داشتني است. 

با خواندن هر كدام از نوش�ته هاي شما به اندازه ي يك دنيا خوش حال 
مي شويم.

ب�از هم با مجله قاصدك به ديدار ش�ما آمده ايم. مجل�ه اي كه پر از 

نقاش�ي ها و ش�عرها و داستان هاي زيباي ش�ما گل هاي خوب ايران 
است. 

اين نام را هميشه به خاطر داشته باشيد: »مركز بررسي آثار«.

اين مركز هميشه منتظر نوشته هاي خوب شماست.

س�ومين ش�ماره ي مجله ي قاصدك را تقديم شما گل هاي 

خوب ايران مي كنيم. 

تهران، صندوق پستی: 6567-15875  نشانی مرکز بررسی آثار:  دفترانتشارات وتکنولوژي آموزشی نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی روي جلد: فرشته جعفري فرمندمهدیه صفایي نیا، نسیم بهارينیلوفر برومند، سولماز جوشقاني، سمیه علیپور، ثنا راد،  تصویرگران به ترتیب تصاویر:  کارشناس داستان: جعفر توزنده جانی کارشناسان شعروقطعه ادبی: حسین احمدی عکاس: اعظم الریجانیطراح گرافیك: میترا چرخیانویراستار: بهروز راستانیمدیر داخلی: معصومه خیرآبادیسردبیر: احمد عربلومدیر مسئول: محّمد ناصری
 تعداد: 2000 نسخه چاپ: شرکت افست)سهامي عام( وبگاه: www.roshdmag.ir   تلفن: 88305772   صندوق پستی: 15875-6588 

به نام خدا

دوست خوبم:

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

در اي��ن مركز كارشناس��ان خوبي در انتظ��ار خواندن آثار هنري خوب تو و دوس��تانت 

هس��تند. آن ها نامه ها و آثار رس��يده ي همه ي ش��ما 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. 

دوس��ت خوبم يادت  باش��د كه در نامه  های زيبايی كه  برايمان  می فرس��تی، حتماً نام و 

نام خانوادگی، س��ن و آدرس دقيق  و كامل پس��تی خ��ودت را با يك قطعه 

عكس پشت نويسي شده ارسال كن.

                  آدرس ما:

              تهران، خيابان ايرانشهر شمالي

ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش )شهيد سليمي( 

شماره 268 � صندوق پستي 15875-6567

شماره تماس ما: 88305772 داخلی410

مائده طاهرخاني از تاکستان، این نقاشي زیبا را که موضوع آن »ستاره چیني از آسمان« است، کشیده و براي »مرکز بررسي آثار مجالت رشد« فرستاده! 
آن را با دقت بررسي کردم. چند نکتة آموزشي دربارة این نقاشي برایش مي نویسم تا آن ها را به خاطر بسپارد و در نقاشي هاي بعدي از آن ها استفاده کند.

نکتة اول: مائده آسمان را با مدادرنگي به سختي رنگ آمیزي کرده که کمي هم حالت خط خطي پیدا کرده است. او مي توانست براي رنگ آمیزي قسمت هاي 
بزرگ تر در نقاشي از مدادشمعي استفاده کند. این طوري آن قسمت، هم پررنگ تر و تمیزتر مي شد، و هم رنگ آمیزي سریع تر انجام مي گرفت.

نکتة دوم: مائده دو تا کارِ خالقانه در نقاشي اش انجام داده که عالي است: یکي طناب ستاره دار و گلولة رنگي که از آسمان آویزان است، و دومي گلدان ها 
و شمعدان ها که روي زمین چیده شده اند. این دو کار بسیار جالب و زیبا هستند. آفرین به مائده!

نکتة سوم: براي پیراهن دختر نقاشي اش از رنگ هاي متنوعي استفاده کرده است. تنوع رنگي در قسمت هاي گوناگون نقاشي به زیباتر شدن آن کمك مي کند.
نکتة چهارم: باید انگشتان دست ها را با دقت بیشتري بکشد. مثاًل آن ها را کمي بلندتر و کشیده تر 

بکشد. به اجزاي صورت هم بیشتر دقت کند.
نکتة پنجم: آفرین که خط ها را با مدادرنگي کشیده است!

بعضي وقت ها براي کشیدن خط ها و نقش ها مي توانید از ماژیك هم استفاده بکنید.
براي آش��نایي بیش��تر با نقش ها، براي مائده یك جزوة آموزشي مي فرستم که آن را با دقت بخواند 

و تمرین هایش را انجام بدهد و برایم پس��ت کند. منتظر نقاش��ي هاي زیباي همة دوستان مرکز بررسي 
آثار هستم.
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آيدا كارگر
 از جهرم
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