پيامك از شما
پاسخ از ما
-0912.... 869غالمرضا نيرودل ـ تهران
با س�ل�ام ،لطفاً مطلب مفصلي در باب س���ريال خانة كوچك كه در حال حاضر از شبكه نمايش پخش
شود و بيوگرافي بازيگران آن ارائه دهيد.
مي
ـ چشم .اميدواريم در شماره آينده از اين سريال قديمي مطالبي را در مجله كار كنيم.
- 0913 .... 556سيده مهردخت بهپور ـ اصفهان
شويد كه بهتر است
سالم .در مورد مسابقة كاريكاتور خواهان پاسخ بيش���تري از خوانندگان مجله مي
اينگونه نخواهيد ،زيرا اثر مثبتي نخواهد گذاشت .تبليغي جالب در كادري مشخص راجع به آن يا ساير
جداول بر روي جلد مجله بگذاريد ،من س���ه ش���ماره پيش ،راجع به تغييراتي در جلد مجله ،دوستانه
پيشنهادي نوشتم ،ولي پاسخ مرا به تندي داديد! هر طور ميل شماست عزيزان.
ـ دوست عزيز ،پاسخ شما را به تندي نداديم .پيشنهاد شما قابل اجرا در جلد مجله نيست!
در مورد مس��ابقه كاريكاتور ،ما خواهان حضور بيشتر خوانندگان در اين مسابقه هستيم نه
اينكه در هر شماره تعداد ثابتي در اين مسابقه شركت كنند .مشاركت بيشتر خوانندگان در
مجله باعث شادي ماست .برای شما سعادت و سالمت آرزو میکنیم.
0918 .... 296
سالم و خدا قوت! ميخواس���تم بگم اگه ممكنه جوانان امروزو هيچوقت دو هفتهنامه نكنين چون من
خيليها رو دور و برم ميشناسم كه بخاطر خجالت از پدر و مادر و نبود درآمد ،همين ماهنامه رو هم به
مونن.
كنن و حسرت به دل خوندن مجله مي
سختي تهيه مي
ممنون ازتون .فقط ميخواستم نظرمو بگم.
قدر خوب باشد كه حتي روزنامه هم شديم ،ما را
ـ ان ش��ااهلل كه وضعيت اقتصادي همه آن
شان را چگونه تهيه ميكنند؟!
تنها نگذارند .اون دوستاني كه گفتيد ،شارژ اينترنت گوشي
- 0916 .... 1152عزيز عساكره ـ آبادان
سالم ،اسامي برندگان جدول مجلة اسفندماه اعالم نشده است! لطفاً پيگيري كنيد .با تشكر
نامه نوروز به علت حجم
ـ در مجله شماره ارديبهشت ،اسفند و فروردين ماه را با هم كار كرديم .در ويژه
خواهيم.
هارااعالمكنيم،بدينوسيلهازشماپوزشمي
زيادمطالبنتوانستيماساميبرنده
0936 .... 514
ً
سالم بر عزيزان مجلة جوانان امروز .شما واقعا براي من ،به نوعي ارباب رجوع عزيز هستيد و قابل احترام
ميباشيد .من حال ش���ما عزيزان را درك ميكنم و دست خستة شما را غيرحضوري ميبوسم .خيلي
دوستتان دارم .خانم جهانشاهي واقعاً خسته نباشيد و خداقوت.
خانم احمدي واقعاً گفتگوي شما ،جالب و باورنكردني است؛ جانم فدايت خانم شهرابي اميدوارم همينطور
زندگي را نقاشي كنيد و براي ما هنرمندان درس عبرتي باشد .اميدوارم همينطور مثبت بينديشيد.
آقاي اصغري دستان خستة شما را ميبوسم.
دوست ،نگران نباشيد حالم بهتر از گذشته است.
ممنونم خانم غريب
ً
ً
گويم؛ لطفا بهتر
خانم پاكروان اگر ميش���ود مطالبتان زيباتر باش���د .اين متلك نيست ،كامال جدي مي
باشد.
آقاي كتابدار اثرهايم را بررس���ي كنيد و در صفحة خودتان چاپ كنيد .آقاي باقرزادگان دست خستة
شما را ميبوسم.
خسته نباشيد به بچههاي مجلة جوانان
ـ دوس��ت مهربان ،سپاس��گزار از مواردي كه درباره صفحات مجله و همكاران ما گفتيد،
اميدواريم در باال بردن س��طح مجله موفق باش��يم .البته با ياري شما خوانندگان خوب و
وفادار.
- 0936 .... 869كيهان عليخاني ـ كرمانشاه
س�ل�ام ،من در اسفندماه صفحة اشتراك  3ماهة مجله را پر كردم و پولش را به حساب مجله واريز كردم
و فيش بانكي را همراه مدارك با پس���ت به آدرس مجله فرستادم ولي تا حاال هيچ خبري از مجله نشده
است .لطفاً پيگيري كنيد .با تشكر
ـ كيهان عزيز ،لطف ًا با امور مش��تركين تماس بگيريد و از آن طریق علت تأخير مجالت را
گير باشيد .شماره امور مشتركين29993471 :
پي

دل پيامكي

0936.... 869
چقدر عاقلند آنهايي كه در عشق احمقند .ويكتور هوگو
 0936 .... 514علي حسني بزمينآبادي ـ مياندرود
به اميد روزي باش كه هميشه در انتظارش بودي ،روزي كه تو را به خوشبختي و سعادت برساند.
***
هنر سفرة مهرباني دلهاست.
هنر برگي سبز است از درخت اميد.
-0936 .... 872مجيد سيفي ـ دولتآباد ،مرند
تاريخ بشر عصرهاي مختلفي را تجربه كرده ،عصر حجر تا عصر تكنولوژي و  ...اما هيچ عصري به عظمت،
طراوت و پايندگي عصر انسانيت نبوده است.
افسوس كه با گذر زمان ،اين عصر از فلسفة تاريخ بشريت فاصله ميگيرد و بازيگران تاريخساز عصرهاي
شوند.
بشري به سبب بيتجربگي انساني ،بالي جان عصر انسانيت مي
راستي س���هم ما تا حاال در تكامل عصر انسانيت چقدر بوده است؟ البته در عمل نه شعارهاي رنگارنگ
و فريبنده.
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خرداد 96
شماره 2243

برندگان جدولهاي ارديبهشت ماه

-1زكيه سامري – آبادان
-2مهدي محمدآبادي – كرمان
 -3سيد صامين ميركاظمي -گرگان
گردد.
*هدايهاي به رسم يادبود به آدرس اين عزيزان ارسال مي
پاسخهاي اين عزيزان را نيز دريافت كرديم:
كيهان عليخاني – شاهو كرمانشاه،حسين فالحتي كاشان،يداله آهنگران تهران
 ،زليخا اس���ناوندي -تهران،زهرا عابديني – فسا ،خليل عابدي فر -فسا ،ساسان
شعباني از اسالمشهر،محمد ورضاعساكره – آبادان ،فوزيه آلبوغبيش – آبادان،سحر
خضيرپور -آبادان ،زكيه سامري -آبادان ،علي اكبرقرباني -كالچاي ،عزيز عساكره
 ،مصطفي باقرپس���ندي -حصارك كرج،محمد حسين دادخواه – اصفهان ،علي
محمد زريني – اصفهان ،س���يد صامين ميركاظمي -گرگان  ،مريم روح بخش –
مشهد،رحمت پور يزدي – قم،الهام خواجويي –قم،حسن پور احمد – فسا،حسن
يزدان پناهي وراضيه داورش���ناس – فس���ا،غالمرضا ني���رو دل -تهران،جوادو
حسين شايسته – آش���تيان،زهرا فيض آبادي ،معصومه شايسته،سميراو افشين
آقاباالزاده -مرند ،محمود شيخ – گلستان ،زينب رضازاده -تهران ،علي اكبرزاده-
شيراز ،س���يد اميرحسين حس���يني -كرج ،عبداعظيم غباري – دزفول ،عظيم
عبدالهي – تهران ،رحمت اله ش���اهمرادي -سپاهانشهر ،اميد كوكب زاده -پرند،
س���يده مهردخت بهپور -اصفهان،علي  ،ميالد،مهران پورمحبي – حسن آباد قم
،محمخد طاها حيدري – آشتيان ،محدثه پناهي – قم ،كريم ماهوش – اصفهان،
منصوره حاجيان – حسن آباد قم،

معــرفي كتـــاب

مجموعه شعر سپيد
سروده سارا اسماعيلي
چاپ اول 1395
شمارگان  700نسخه
سرشماري ،دور خود ميگردد ،آس���مان پرتردد است ،نان پرنده نيست ،دنباله
يك تيله ميگرديم ،تو فكر ميكني دنيا از تو بزرگتر است؟ مشت به صورت من
ميزني؟ زنان اين اقليم و...
برخي از عناوين اين كتاب هستند.
شعري از كتاب «روزنامه نميخوانند»:
نان پرنده نيست
در آسمان دنبالش بگردي
ابر خوردني نيست
دهانت را به سمت آن بازكني
هاي پيش پايت نگاه كن!
به چاله
از ميادين
خيابانهايي پرتردد ميرويند
مردم
سرنشين
هايي هستند تك
ماشين
روند
با چهارراهها كلنجار مي
آباديها به هواي شهر
شوند
جاده مي
و چه چيز
بيرحمانهتر از اين
آسمان
پس صداي صاعقه
پرنده را الي تكه ابري
برد!
به دهان مي

خوانند
روزنامهنمي

آسمان كبود

مجموعه داستان كوتاه
نويسنده :گيتي دباغي
ناشر :انتشارات طليعه ظهور
 105صفحه -شمارگان 1000 :نسخه
قيمت :شش هزار تومان
خانه
عناوين داستانهاي اين كتاب عبارتند از :راز نوروز ،آسمان كبود ،افسانه ،قهوه
مشتي جعفر ،سكه ،سوسن و خانه عمو علي.
فرازي از داستان راز نوروز
اي از زندگي و زنده
رس���يد و با خودش جلوههاي تازه
 ...نوروز هر سال از راه مي
شدن را برايمان به ارمغان ميآورد .زمين انگار لباسي از سبزه و گل ميپوشيد و
شادي و طراوت از سر و رويش ميريخت .باز هم مثل هر سال ،همة مراسم نوروز
شد و...
انجام مي

