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ــِه دل  کوچــک و مهربان تــان آرزویــی بکنیــد؟ بلــه،  لطفــاً چشــمانتان را ببندیــد! حــاال از تَ
همیــن حــاال، پیــش از اینکــه داخــل بــاغ سرســبز و پــر گل خودتــان شــوید. 

چــرا؟ چــون یکــی از وعده هــای مــا بــه شــما ایــن بــود کــه از آرزوهــای رنگارنــگ شــما 
در ایــن بــاغ بگوییــم.

چــه ســخنی شــیرین تر از اینکــه آرزوهای تــان را بدانیــم؟ از اینکــه چقــدر کالن 
اســت؟ چــه رنگ هــای مقبولــی دارد؟ آیــا ایــن آرزو تنهــا بــرای 

ــت؟ ــم اس ــران ه ــرای دیگ ــا ب ــت، ی ــان اس خودت
حتمــاً از جشــنوارۀ »نیایــش غنچــه هــا« خبــر شــده اید. دوســتان شــما 
ــی  ــم نقاش ــنواره ه ــن جش ــا در ای ــف دنی ــهرهای مختل ــورها و ش از کش

ــان را. ــای قشنگ ش ــی از آرزوه ــم یک ــتادند و ه فرس
نقاشــی ها و دل نوشــته هایی کــه پــر از رنــگ و عاطفــه و 
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ــتند. ــی هس مهربان

یگان آرزوها به قدری کالن بودند که در کاغذهای نقاشی جا نمی شدند.

ــن   ــا  بهتری ــته اند. آنه ــان گذش ــای خودش ــم از آرزوه ــیاری ه ــودکان بس ک

آرزوهــا را بــرای کشــور و دوستانشــان از خداونــد خواســته اند.

ــتی را  ــح و دوس ــه آرزوی صل ــاله  ک ــرم زاده 9س ــان اک ــل بهاره ج مث
برای تمام مردم دنیا کرده است.

ــت بــه  ــه آرزوی خدم ــاله ک ــینی 12س ــان حس ــل علیرضاج مث

ــت.  ــته اس ــه نوش ــن گون ــش را ای ــن را دارد. او آرزوی بزرگ وط

»همــۀ پدرهــا از مادرهــا مواظبــت می کننــد و همــۀ مادرهــا از 

ــرد.«  ــد ک ــت خواهن ــان مواظب ــا از وطنش ــه این ه ــان و هم کودکانش

ــه بلی،  ــا درس خوانــدن ب همــه وظیفــه داریــم کــه از وطــن خــواد نگهــداری کنیــم. ب
کنیــم.  کمــک  خــود  وطــن 

مجلــۀ بــاغ، بــه کــودکان مهربــان و بــا هوشــی چــون شــما بــا ایــن همــه آرزوهــای 

ــد، افتخــار  ــا کرده ای ــرای وطــن خــود و تمــام مــردم دنی می کنــد.خــوب و  قشــنگ کــه ب

قشــنگ شما هســتیم.دروازه بــاغ شــما همیشــه بــاز اســت. مــا همیشــه منتظــر نقاشــی ها و دل نوشــته های 



در دنیــای رنگارنــگ مــا کــودکان زیــادی هســتند کــه کمــی زودتــر از هم ســاالن خــود 
ــا بانویــی شــده اند.  ــرای خودشــان مــردی ی کالن می شــوند. احســاس می کننــد کــه ب

ــد. ــارزه کنن ــا ســختی ها مب ــد ب می توانن
می پرسید چطور؟

بلــی، جــواب ایــن ســوال هــم پیــش خــود شــما اســت. بــه اطراف تــان ببینیــد، دختــران 
و پســران زیــادی هســتند کــه هــم درس می خواننــد و هــم کار می کننــد. بســیاری از 

آنهــا کار می کننــد، تــا زندگــی بهتــری داشــته باشــند.
ایــن دوســتان شــما همان گونــه کــه در مکتــب می رونــد و درس می خواننــد، کوشــش 
ــق  ــوزی خــود هــم همیشــه موف ــا در کار و هنرآم ــا اول نمــره شــوند. آنه ــد ت می کنن

هســتند.
ــی  ــه های اجتماع ــی از موسس ــه یک ــرآوران ک ــی مه ــاد بین الملل ــش، بنی ــد روز پی چن
مهاجــران افغانســتانی در تهــران اســت، بــا همــکاری انجمــن حمایــت از کــودکان کار 
ــم کار  ــد و ه ــم درس می خوانن ــه ه ــما ک ــتان ش ــی از دوس ــرای قدردان ــنی را ب جش
ــط  ــنگی توس ــای قش ــن برنامه ه ــن جش ــد. در ای ــزار کردن ــهرری برگ ــد در ش می کنن

خــود کــودکان اجــرا شــد.  
مثــل ســرودخونی، مثــل اجــرای موســیقی شــاد کــه همــه نتیجــۀ کوشــش غنچه هایــی 

بــود کــه در »خانــۀ مهــر« پــرورش یافته انــد.!
شــما دوســتان خالــی، در ایــن جشــن برنامه هــای بســیار جای 

ــۀ برنامه هــای  قشــنگ دیگــری هــم اجــرا شــد. قّص
قشــنگ هــم ایــن بــود کــه کــودکان موسســۀ 
ــا  ــۀ ب ــان را در نام ــر« آرزوهایش ــۀ مه »خان
ــی کــه  ــد. مهمانان خــط خــوش نوشــته بودن
در جشــن حضــور داشــتند بــا انتخــاب یکــی 
از آرزوهــا، وعــدۀ بــرآورده شــدن آن را بــه 
ــه شــما می گویــم، دوســتان  ــد. ب آنهــا می دادن

نوید
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ــدن  ــل آرزوی خری ــتند. مث ــی داش ــای رنگارنگ ــما آرزو ه ش

دوچرخــه، وســایل نقاشــی، تبلــت. تعــدادی هــم شــوق رایانــه 
داشــتند و خیلــی چیزهــای دیگــر.

ــما  ــتان ش ــادی دوس ــا ش ــود، ام ــیده ب ــر رس ــه آخ ــن ب جش

دو برابــر شــده بــود. چــرا؟ چــون مهمانــان، بــا مهربانــی 

پذیرفتنــد کــه آرزوهــای دوســتان شــما را بــرآورده کننــد. بــه 

امیــد بــر آورده شــدن آرزوهــای تمــام کــودکان جهــان، آرزو 

می کنیــم کــه در تمــام جهــان صلــح و آرامــش برقــرار شــود. 

آرزو می کنیــم کــه هیــچ کودکــی مجبــور بــه کار نشــود. حتــی 
ــب. ــم و کتابچــۀ مکت ــدن قل ــرای خری ب
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کار خانگــی مکتــب را مــی نوشــتم. بایــد در امتحانــات کامیــاب مــی شــدم تــا بــه صنــف ســوم برســم. 
ــم درس  ــر مــی توان ــی او خــواب اســت راحت ت ــود. لبخنــدی زدم. وقت ــرادر یــک ســاله ام خــواب ب ب

بخوانــم. دیــروز کــه پنســل پاکــم را بــه او دادم تــا کمــی بــازی کنــد، دیگــر آن را ندیــده بــودم.
صدای مادرم از حویلی می آمد که صدایم می زد. 

_ آمنه، دخترم، حویلی را جارو بزن.
ــم و آن را  ــش رفت ــه طرف ــود. ب ــور ب ــاک انگ ــر ت ــارو زی ــم. ج ــان انداخت ــی کوچکم ــه حویل ــی ب نگاه
برداشــتم. پیــش از آن کــه جــارو بزنــم، دســتمال ســرم را، ســر کــردم تــا گردوخــاک روی موهایــم 

ــه جــارو زدن کــردم. ــی شــروع ب ــاالی حویل نشــیند. از ب
بایــد بــه مــادرم کمــک مــی کــردم. پدرجــان دیشــب بــه مــادر گفتــه بــود کــه پــدرکالن و مــادرکالن 
بــه خانــه مــان مــی آینــد. آخریــن بــاری کــه آن هــا آمــده بودنــد، روزی بــود کــه بــرادر کوچکــم تــازه 
بــه دنیــا آمــده بــود. آن دفعــه پــدرکالن برایــم رخــت چــادری ســفید آورده بــود، تــا وقتــی کــه نمــاز 
ــادرم بقچــه  ــا اجــازه م ــم و ب ــدن می کــردم، می رفت ــه شــوق نمازخوان خــوان شــدم بپوشــم. گاهــی ک

را بــاز کــرده و بــه آن ســیل مــی کــردم. گلهــای ســفید و گالبــی بــا تــک بــرگ هــای ســبز داشــت.
آن شــب کــه پــدرکالن هدیــه ام را داده بــود، دســت اش را بوســیدم و شــب موقــع خــواب،  پنهانــی 

زهرانوری
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جــوراب هایــش را شســتم.
بــود.  آشــپزخانه  در  کــردم.  َســیل  مــادر  بــه 
ناگهــان چیــزی بــه یــادم آمــد. جــارو را انداختــم 
ــرادر  ــدم ب ــی دی ــم. وقت ــاق رفت ــه ات ــده ب و دوی
ــدم.  ــحال ش ــت خوش ــواب اس ــوز خ ــم هن کوچک
ــادم اســت یــک دفعــه تمــام ورق هــای یکــی از  ی
ــه  ــود. وقتــی ب کتــاب هایــم را خط خطــی کــرده ب
حویلــی برگشــتم، از زیــر تــاک انگــور نگاهــی بــه 
ــگ  ــید رنگارن ــدن خورش ــم. دی ــید انداخت خورش
ــادم نیســت کــه  ــود و روشــن. ی چقــدر قشــنگ ب
چنــد ســال پیــش مــادر کالن همانجــا ایســتاد 
ــاهزاده  ــر ش ــه دخت ــم قص ــم و او برای ــده بودی ش

ــود. ــه ب را گفت
می آمــد  کوچــه  از  علیرضــا  بــرادرم  صــدای 
ــود.  ــایه ب ــرهای همس ــا پس ــازی ب ــرگرم ب ــه س ک
غال مغــال کار همیشــگی آنهــا بــود. هنــوز جــاروی 
ــان دروازه  ــه ناگه ــود ک ــده ب ــالص نش ــی خ حویل
ــه دروازه را  ــد، پَلّ ــل ش ــا داخ ــد و علیرض ــاز ش ب
پشــت ســرش محکــم بســت. یــک شــاخه بــزرگ 

درخــت کــه در دســتش بــود. روی زمیــن می کشــید و راه مــی رفــت. صــدا زدم کــه شــاخه را پشــت دروازه 
بگــذار، امــا صدایــم را نشــنید. مــی دانســتم بــا آن شــاخه حویلــی را ناجــارو می کنــد. نگاهــم بــه مــادر غلتیــد 
کــه بــه طــرف بــرادرم مــی رفــت. او شــاخه را گرفــت و درگوشــه انداخــت و بــرادر را بــه داخــل اتــاق بــرد.

جای شاخه را دوباره جارو زدم، بعد رفتم و خاک جاورها را جمع کردم.
بــا خــود گفتــم اگــر ایــن بــار پــدرکالن ومــادرکالن هدیــه برایــم آوردنــد، ســربند مــادرکالن را زمانــی کــه 

ــه، می شــویم. خــواب اســت از ســرش گرفت
خیلــی دوســت داشــتم بدانــم کــه ایــن دفعــه برایــم چــه مــی آورنــد. دفعــه پِیــش بــرای بــرادرم موتــرک 
ــاال  ــته و ب ــه گذاش ــل بقچ ــادرم را داخ ــن چ ــا م ــرد. ام ــراب ک ــش را زود خ ــرادرم موترک ــد. ب آورده بودن
ــن  ــان در بی ــه ناگه ــردم ک ــع می ک ــا را جم ــم خاک جاروه ــودم و ه ــو ب ــه ن ــر هدی ــم در فک ــودم. ه ــرده ب ک

ــدم. ــاق دوی ــرف ات ــه ط ــحالی ب ــا خوش ــم و ب ــم را یافت ــل پاک ــا پنس خاک جاروه
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اتلــک توتــه تلــک، یکــی از بازی هــای بســیار قدیمــی کــودکان کشــور مــا اســت. 
ایــن بــازی از ســال ها پیــش کــه هنــوز تلویزیــون بــه خانه هــا نیامــده بــود، 
ســامان بازی هــای برقــی نبــود، از بازی هــای دوســت داشــتنی کــودکان 
ــه  ــردم رفت ــاد م ــم از ی ــال ها کم ک ــن س ــاد در ای ــازی ش ــن ب ــا ای ــود. ام ب
اســت. شــما غنچه هــای بــاغ حتمــا دربــاره ایــن بــازی قشــنگ از پــدرکالن 

و مادرکالن تان سوال کنید. 
بــازی اتلــک توتــه تلــک، بــازی گروهــی اســت. در شــروع بــازی 

چنــد نفــر از کــودکان دور هــم نشســته و انگشــتان دستانشــان را 
ــک  ــعر »اتل ــه ش ــی ک ــد کودک ــن می گذارن ــه روی زمی ــرده ب ــاز ک ب
توتــه تلــک« را حفــظ کــرده، بــا صــدای بلنــد می خوانــد. بــا خوانــدن 
ــازی خــود را دســت زده  ــن شــعر، انگشــت همب هــر مصراعــی از ای

ــس  ــد، آن ک ــام ش ــعر تم ــه ش ــی ک ــر کس ــت ه ــِر انگش ــذرد. َس می گ
انگشــت خــود را خــم کــرده زیــر کــف دســت خــود می گــذارد. 

ــا انگشــتان یــک  ــد او هــم ب ــازی را می خوان کســی کــه شــعر ب
دســت خــود در بــازی اســت. او دوبــاره ســه باره تــا آخــر 

بــازی شــعر را تکــرار می کنــد. هربــار یکــی از انگشــت ها 
ــر  ــه زودت ــت ک ــده اس ــی برن ــازی کس ــن ب ــود. در ای ــم می ش خ
ــت  ــی اس ــم کس ــده ه ــود. بازن ــم ش ــتش خ ــر دو دس ــتان ه انگش

کودکان کــه بــا انگشــت بــاز تنهــا بمانــد. آن وقــت بــازی تمــام شــده و 
شــادی کنان بــازی را از اول شــروع می کننــد. شــما دوســتان خــوب بــاغ هــم ایــن 

ــد. ــازی کنی ــود ب ــتان  خ ــا دوس ــد و ب ــظ کنی ــد، حف ــا را بخوانی ــعر زیب ش

اََتَلــک توَته َتَلــک
باغبان
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اتلک توته تلک
پنجه بشی نان شکر
شکرک در باغ بود
پایََکش پُر داغ بود

بابه، بابه
اَسپاره کجا بستی؟

ده جای، جای گندم
بابه، بابه

بُزاره کجا بُردی
ده ُکرد، ُکرِد شالی

بابه، بابه دیوالی
بابه، بابه دیوالی

بابه، بابه
بزاره کجا بُردی

ده ُکرد، ُکرِد َشفتَل
بابه، بابه تَنبل
بابه، بابه تَنبل

اتلک توته تلک
پنجه بشی نان شکر
شکرک در باغ بود
پایَکش پُر داغ بود
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بهــار ســال 1364بــود. صنــف 12مکتــب را خــالص کــرده بــودم. بــا مجاهدیــن مومــن 
ــب  ــتی از دوران مکت ــت کمونیس ــی دول ــای امنیت ــتم.  نیروه ــکاری داش ــار، هم ــم قنده زادگاه
ــد.  ــادی می کردن ــم زی ــوال  پیچ ــد و س ــب می بردن ــه اداره مکت ــی ب ــناختند. گاه ــن را می ش م
دوران مکتــب کــه خــالص شــد، کارهــای فرهنگــی مــن هــم زیــاد شــد. یــادم نیســت چــه روزی 
ــوار وارد  ــاالی دی ــدو ن اجــازه از ب ــد ســرباز ب ــا محاصــره شــد و چن ــۀ م ــه ناگهــان خان ــود ک ب
ــد.  ــرون آوردن ــم بی ــم را از اتاق ــه. کتاب های ــدن خان ــه پالی ــردن ب ــروع ک ــدند. ش ــی ش حویل
آن هــا بــرای دســتگیری مــن آمــده بودنــد. زنــی هــم بــا آنهــا بــود. او بــه طرفــم آمــد و گفــت 
»آمــاده شــو، آمدیــم کــه تــو را بــه اداره ببریــم« حیــران مانــده بودیــم. پدرومــادرم بــا پریشــانی 
می گفتنــد »مــا دختــر خــود را نمی گذاریــم کــه شــما ببریــد« لحظه هــای ســختی بــود. مامــوران 
بــا خشــونت رفتــار می کردنــد. امــا مــن آمادگــی رفتــن را گرفتــه بــودم. وقتــی در موتــر جیــپ 
دولتــی ســوار شــدم، فکــر نمی کــردم کــه بــه زنــدان می برنــد و چنــد مــاه در زنــدان می مانــم. 

راوی: بانو حسنات
باز نویسی: سرور
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ــدنم  ــی ش ــاه از زندان ــه م ــد. س ــی کردن ــان خداحافظ ــمان گری ــا چش ــم ب ــادرم و خواهران پدروم
ــرای آزادی  ــادی ب ــش زی ــدرم، کوش ــتند. پ ــر  ندانش ــم خب ــده بودن ــواده از زن ــت، خان می گذش
مــن کــرده بــود. امــا بعــد از ســه مــاه موفــق بــه اجــازه گرفتــن مالقــات کوتاهــی بــا مــن شــده 
بــود. وقتــی مامــوران زنــدان خبــر مالقــات خانــواده ام را بــا مــن گفتنــد، از خوشــی نمی دانســتم 
در زمینــم یــا در آســمان. آن روز یکــی از روزهــای مــاه رمضــان بــود، مســئول زنــدان بــه ســلولم 
ــا  ــه آنه ــن ک ــداری، همی ــا را ن ــا آنه ــپ زدن ب ــق گ ــواده ات ح ــا خان ــدار ب ــت »در دی ــد و گف آم
بداننــد تــو زنــدۀ خــوب اســت.« پذیرفتــم، چــون می دانســتم پدرومــادرم در ایــن ســه مــاه چــه 
ــد. برخواســتم و چــادرم  ــده بودن ــدان هــم آم ــات، مســئوالن زن ــگام مالق رنجــی کشــیده اند. هن
ــه  ــن را  ب ــدم. م ــرون ش ــلول بی ــم. از س ــته باش ــل داش ــاب کام ــتم حج ــردم. می خواس ــر ک را س
ــدم، بعــد از مدتــی  ــد. در آن جــا پشــت یکــی ازپنجره هــا منتظــر مان ــدان بردن طــرف دروازه زن
پنجــره بــاز شــد و چشــمانم بــه مــادر و بــرادر و یکــی از آشــنایان افتــاد. وقتــی مــادرم، مــن را 
دیــد بی اختیــار شــروع کــرد بــه گریــه و راز دل کــردن. چــون اجــازه گــپ زدن نداشــتم، فقــط 
ــه مــن بدهــد، یکــی از مســئولین  ــود ب ــم.  مــادرم خواســت غذایــی کــه آورده ب اشــک  می ریخت
زنــدان فریــاد زد: » بــس، بــس!« مســئولی دیگــری آمــد و پنجــرۀ کــه مــن و مــادرم را بــه هــم 
رســانده بــود، بســت.  مــادرم دیگــر نتوانســت حرفــی بزنــد. حرف هایــش بــا چشــمان گریانــش 
پشــت شیشــه ها زندانــی شــد. هــر چــه التمــاس کــردم کــه یکبــار دیگــر پنجــره را بــاز کننــد، 
ــه  ــه مــادرم ب ــم، خیلــی خوشــحال شــد. چنــد لحظــه بعــد هدی ــده  بودن نپذیرفتنــد. مــادرم از زن
دســتم رســید. غــذا بــود و کمــی پــول. آن روز در وقــت افطــار وقتــی غــذای دســتپخت مــادرم 
را دیــدم، گلویــم را بغــض گرفتــه بــود.  تــوان گــپ زدن نداشــتم. آن شــب هــر چــه گفتنــی بــه 

ــم.  ــم ریخت ــم در گلوی ــا بغض های ــه را ب ــادرم داشــتم هم م

زندان قندهار
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بلی، قند بابه من هم عالقه دارم با تو 
باغ باال بیایم توت بخوریم با هم

اما دیروز که از خانه برآمدم عصایم از 
دستم افتاد و شکست!

آخر بسیار کهنه و قدیمی شده بود.

بابه جان! بابه جان!
می گم امروز برویم باغ باال، توت هایش 

بسیار شیرین و رسیده است!برویم 
توت ها را جمع کرده بیاوریم خانه تا 

مادرکالن هم توت بخورد!

زاغک با خود می گوید:باید برای بابه کالنم یک عصا جور کنم!به طرف باغ سیبی  می رود که  
درختان کالنی دارد.

بر شاخ بزرگ ترین درخت سیب باغ می نشیند و می گوید:

کالن ترین درخت سیب! تو بابه کالنم 
را از قدیم می شناسی، او مهربان ترین 

بابۀ دنیاست!
یکی از شاخه های خود را بده تا عصا 
جور کنم می خواهیم باغ باال به توت  

خوردن برویم!

درخت سیب کمی با خود فکر کرد و 
گفت:بله من و بابه کالنت سال هاست با 

هم رفیق هستیم
یک شاخۀ بسیار خوب برایت می دهم، به 
این شرط که سالم  من را به بابۀ مهربان 

خود و درختان توت باغ باال بگویی.

12

باهر بیانی 

1

2



زاغک با خوش حالی شاخه را می گیرد.او بال زنان به طرف نجاری می رود. از نجار می خواهد از آن 
شاخه عصای قشنگی بسازد! زاغک ماجرا قصه عصا را به نجار هم می گوید  نجار جواب می دهد:

بلی، بابه کالنت بسیار مهربان است. 
عصای بسیار خوبی برایش می سازم، اما 
به شرطی که از باغ باال برایم یک سبد 

توت بیاوری.

زاغک وعده می دهد که به نجار توت بیاورد. زاغک با عصای جدید به طرف خانه می رود و دلش 
باغ باغ می شود.

پیش بابه کالنش می رود. می گوید که درخت سیب بزرگ و نجار مهربان به او سالم گفته اند.

زاغــک و بابه کالنــش بــه طــرف بــاغ بــاال می رونــد. تــا هــم تــوت بخورنــد و هــم یــک 

ســبد تــوت بــرای نجــار بچیننــد. هــم ســالم درخــت ســیب را برســانند. آخــر کار هــم 

یــک ســبد تــوت بــرای مــادرکالن بــه خانــه ببرنــد.
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بابــه کالن از دیــدن عصــا خوش حــال می شــود. بــه نواســه اش افتخــار می کنــد کــه چقــدر بــه 

دیگــران کمــک می کنــد.
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برای خواهرم هانیه

عاطفه رجایی

قشــنگ  تریــن دعاهــای تحویــل ســال نــو کــودکان زیــر 12ســال، در جشــنوارۀ »دســت های 

ــن جشــنواره از طــرف حــوزه هــری  ــه ای ــا« انتخــاب شــدند. 9ســال اســت ک کوچــک دع

ــران برگــزار می شــود. امســال 54هــزار و 765کــودک در ایــن  والیــت آذربایجــان رشقــی ای

مســابقه رشکــت کرده انــد. در ایــن جشــنواره 4600کــودک افغانســتانی هــم دعاهای شــان 

را فرســتاده  بودنــد. خوش حــامل کــه نــام دو نفــر از دوســتانم در جمــع برگزیــدگان اســت. 

مجتبــی حســینی صنــف دوم از اسالم شــهر و محمدامیــن خــاوری صنــف چهــارم از مکتــب 

بشــارت مشــهد. دعــای محمدامیــن را کــه در رشوع ســال نــو بــا خــدای مهربانــش گفتــه 

اســت، بخوانیــد.

بــه نــام خــدای مهربــان. اســم مــن محمدامیــن اســت. مــن هــم مثــل همــۀ 

بچه هــا دعاهــای زیــادی دارم. اول ظهــور آقــا امــام زمانــم را می خواهــم، و 

ــاد و آزاد داشــته  ــواده ام را. مــن دوســت دارم کشــوری آب بعــد ســالمتی خان

باشــم و بتوانــم در کشــورم آزادانــه زندگــی کنــم و درس بخوانــم بــه دور از 

جنــگ و فقــر. مــا خانــواده پنــج نفــری هســتیم و مــن فرزنــد اول خانــواده 

ــرا  ــه و زه ــم هانی ــام خواهرهای ــم دارم. ن ــر ه ــر کوچک ــتم و دو خواه هس

اســت. اصلی تریــن و مهم تریــن دعایــم شــفای خواهــرم هانیــه اســت. هانیــه 

روز اول عیــد پنــج ســاله می شــود، امــا از لحــاظ صحبــت کــردن دچــار مشــکل 

اســت و منی توانــد حــرف بزنــد. اول می خواســتم از خــدا دوچرخــه و تبلــت 

بخواهــم. ولــی از ایــن دعاهایــم می گــذرم. بــه خاطــر خواهــرم هانیــه و مــن 

امســال رس ســفره عیــد از خــدا خواهــش می کنــم و خــدا را قســم می دهــم 

کــه بــه حــق حــرت فاطمــه زهــرا کــه امســال هانیــه کوچکــم بتوانــد حــرف 

بزنــد، تــا مــن دیگــر شــاهد گریه هــای مــادرم نباشــم. انشــاالله.



آفرین به کودک دیار ما
نازنین کوچک دیار ما

روشنی دهندۀ وطن تویی
چشمۀ تپندۀ وطن تویی

می زند جوانه چون گل سپید
در نگاه کوچکت گل امید

چون بهار، بیکران و سبز باش
باغ پر ستاره باش و گل بپاش
چشمه شو به زندگی سالم کن
شعله شو در آسمان قیام کن

گر چه کوچکی، پر از جوانه ای
کودکی ولی چراغ خانه ای

افتخار دیگری ز خود بساز
روزگار بهتری ز خود بساز

با تالش دست کوچک تو آه
روزهای خوب می رسد ز راه 

حسن نوروزی
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نقاشی: زهرا فاطمی
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