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من مداد خود را
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تا که با او بشود
جشن امشـب برپا

فصل بهار را توصیف کنید

بهار فصل خیلی خوب و قشــنگی اســت .در این
فصل ،درختهای داخــل پیادهروها توت میدهند و
ما صبح که میخواهیم به مدرســه بیاییم ،نیم ساعت
آنها را میکنیم و هر روز دیر به مدرســه میرسیم،
ولی چون زنگ اول ورزش داریم ،اشکالی ندارد و آقای
ناظم میگوید ،بهتر ،چون کمتر مدرسه را روی سرتان
میگذارید .فصل بهار همیشه با عید آغاز میشود .من
شنیدهام که در قدیم ،وقتی عید میشد ،بزرگترها به
بچهها عیدی میدادند که خیلی خوش به حالشــان
میشد و اگر بابایشان آن را نمیگرفت ،میتوانستند
با آن کلی لواشک و پفک بخرند.
البته همیشــه بابا و مادرمان برای مسافرت رفتن
در تعطیالت عید با هم دعوا میکنند که خوشبختانه،
این دعوا قبل از عید انجام میشــود و مربوط به فصل
زمستان اســت نه بهار .در این فصل پرندهها که از الی
میلههای قفس ،شــبکه  3تلویزیون و برنام ه نود را که
ما آقای فردوسیپور را خیلی دوست داریم و تا حاال با

گوشی بابایمان  280بار اساماس برایش فرستادهایم
ولی هیچی نبردهایم ،دیدهاند ،شــروع به آواز خواندن
میکنند .یکــی از دالیلی که ما از فصــل بهار خیلی
دوستمان میآید ،این است که در این فصل ،بچگی
بادامها که به آن چغاله میگویند ،روی چرخ دســتی
بابای منصوراینا به ما چشــمک میزنــد و ما آنقدر به
آنها نگاه میکنیم که آخــرش دلمان درد میگیرد
و مادرمان به ما میگوید :بچه ،تو آخرش جانت را ســر
شکمو بودنت میگذاری و سرزا میروی!
یک دلیل دیگر که ما بهار را دوست داریم ،این است
که وقتی بهار تمام شد ،تابستان میآید و ما میتوانیم
در کوچه فوتبال بازی کنیم ،البته ما که هیچ وقت مثل
بچههای بیتربیت ،در کوچه بــازی نمیکنیم و همه
تابستان را در خانه مینشینیم و درس میخوانیم ولی
علیاینا ،همش در کوچه توپ را به شیشه خانه همسایه
ما میزنند و آن را میشکنند و بعد میاندازند گردن ما.
این بود انشای من.

نقاش های کوچولو
آرمانعلوی 7سالهازتهران
فرنوشپورفرجودی
5سالهازتهران

سالم به فرنوش دوست داشتنی ،آدمک های نقاشی ات چه شاد و سرحال دست در دست هم
مشغولبازیهستن،امیدواریمهمفرنوش،همهمهبچههاهمیشهشادوسرحالباشن!مرسی
فرنوشجانکهایننقاشیروبرامونفرستادی.
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سالم آقا آرمان هنرمند ،چه نقاشی زیبایی! این جا کجاست؟ فکر کنم پارک حیواناته! بچه ها
یادمونباشهکهدرپارکهاوفضاهایسبزآشغالنریزیموبذاریمهمیشهطبیعتمونبهزیبایی
نقاشیآرمانعزیزباشه!

