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روزهای زوج

شعر

فرفره

معلم کوچولو

کشور ما

چند روز پیش امتحان ریاضی دادیم .امید خیلی اشــتباه داشت .آقا
معلم از دست امید ناراحت شد .من دوست دارم در آینده معلم بشوم.
با خودم فکر کردم« :شــاید تمرین خوبی برای معلمی باشد» به امید
گفتم اگر دوست داشته باشــد ،کمکش میکنم .امید خیلی خوشحال
شد .بعد با هم ریاضی کار کردیم.
البته گاهی الزم بود یک مســئله را چند بار برای امید توضیح بدهم اما
ســعی میکردم مثل آقا معلم با مهربانی این کار را انجام بدهم .امروز
وقتی امید پای تخته رفت و مســئلهها را درســت حل کرد ،آقا معلم
خوشحال شد .امید هم به من نگاه کرد و لبخند زد.

«اَ» مثل اهواز
«ل» مثل الوان
«م» مثل مشهد
قلب خراسان

«زندگی سالم »

«آ» مثل آمل
«س» مثل سمنان
باشی همیشه
پاینده ،ایران
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مهدی طراوتی توانا

شهرقصه

من کی هستم؟
توی جعبه مدادرنگی ،مدادســیاه ایســتاد و گفت« :هر کس خودش
رو معرفی کنه» .مداد اول گفت« :مــن زردم» مداد دو م گفت« :من
قرمزم» مداد سوم گفت« :ســبز» مداد چهارم
گفت« :آبی» مداد پنجم هم گفت« :منم آبی»
مداد ششم هم گفت« :اســم منم آبیه» مداد
سیاه گفت« :چرا شما سه تا یک اسم دارید؟»
یکی از آبیها گفت« :من میدونم آبی هستم».
مداد دیگر گفت« :من فقط دوســت دارم
آبی باشــم» .مــداد آبــی کوچولو با
ناراحتی گفت« :یعنــی ممکنه من
آبی نباشم؟»
مداد قرمز گفت« :دختر کوچولو باید
یک نقاشــی بکشه تا اسم شــما مشخص
بشــه» مداد رنگیها کنار دفتر نقاشــی نشســتند و
منتظر شدند تا مژده بیاید.
مژده آمد و شروع کرد به نقاشی کشیدن .مداد سیاه را برداشت .یک درخت
کشید و با مداد ســبز آن را رنگ کرد .یک دایره کشــید و آنرا زرد کرد و گفت« :چه
خورشید قشنگی!» مژده یکی از آبیها را برداشت .با آن آسمان نقاشی را آبی کرد .مداد با

آثار شما

دنیای
نقاشی

دوستانگلمشعرهاییکهدرکنارنقاشیهایشماست
ویژه نقاشیهای قشنگ شما سروده شده .امیدواریم
که خوشــتون بیاد.دوســتان گلم اگه دلتون بخواد
میتونین عکسهاتون رو هم برای ما در تلگرام به همراه
نقاشیهاتون به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶بفرستید ،تا
در کنار نقاشی و اسمتون ،عکستون هم چاپ بشه.

پانیذ یحییآبادی
 6ساله

وقتی امام آمد
فصل زمستان بود
بوی بهار و گل
پیچید هر جا ،زود

مهدی زارع
7ساله

پرچمی پاک و مقدس
من گرفتم توی دستم
عاشق این آب و خاکم
تا زمانی زنده هستم

الیسا درزی
6ساله

۴

کوچهها تزیین شده
چون که ماه بهمن است
روی لبها خنده است
وقت شادی کردن است

خوشحالی فریاد زد« :جانمی جان .فهمیدم من آبی آسمانی هستم» .در
نقاشی مژده ،یک پیراهن روی بند رخت ،آویزان بود .مژده مداد دوم را
برداشت .با آن پیراهن را رنگ کرد و گفت« :این آبی الجوردی» .مداد
خندید و گفت« :پس من آبی الجوردی هستم».
مداد آبی ســوم که از همه کوچکتر بود ،داد زد و گفت:
«حــاال نوبت منه» امــا مژده مــداد قرمز را
برداشــت و ماهیهای توی حوض را
رنگ کــرد .مداد کوچولــو غصه دار
شــد و با خودش گفت« :شاید من
اصال آبی نیســتم» .درست در همین
موقع ،مژده او را برداشــت و با او تمام
کاشیهای حوض را رنگ کرد
ماهی ها داد زدنــد« :وای چه آبــی فیروزه ای
قشنگی»...
حاال توی جعبه مدادرنگی سه تا آبی بود .آبی الجوردی،
آبی آسمانی و آبی فیروزه ای.
نویسنده :فاطمه صفری

مسافر کوچولو

سرگرمی

نهبندان

پیدا کردن اختالف

نهبندان در استان خراســان جنوبی قرار دارد .نهبندان آب و هوای
خشــک و کویری دارد .شبها میشود ســتارههای درخشان را به
راحتی در آســمانش دید .در نهبندان و اطــراف آن جاهای دیدنی
زیادی مثل مســجد تاریخی طارق ،کوههای مریخی ،آســیابهای
بادی،کویر دهسلم ،مسجد
چهار فرسخ ،آبشار گندهآب
و قلعه شــاهدژ و ...وجود
دارد.
غــذای محلــی نهبنــدان
قــوروت بادمجــان ،آش
شــلغم و اشــکنه بلغــور
کوه های مریخی
شیر اســت .صنایع دستی
نهبنــدان نمدمالی ،حوله
بافــی ،حصیربافــی و
ســفالگری اســت و از
محصــوالت کشــاورزی
آن عناب ،زرشــک ،خرما،
زعفــران و زیتــون خیلی
مشهور است .محصوالت
آبشار گندهآب
بــاارزش دیگــری مثــل
ســنگهای زیبای ســیاه
و ســفید هــم در نهبندان
اســت که برای سنگفرش
صحنهــای حــرم امــام
علی(ع) در نجف هم از آنها
استفاده شده است.
آسیابهای بادی

مرجان ساعدی

دوستان نازنینم با دقت به این تصاویر نگاه کنید و 10
اختالف آ نها را پیدا کنید.

تصویر سازی ها :سعید مرادی

ارسال نقاشی ،قصه ،خاطره ،عکس و ...
۲۰۰۰۹۹۹
۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

از آستارا
تا بندر عباس
تو میدرخشی
مانند ...

