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در حدیثی از حضرت امال صادق )ع( منقول اس. که  هر مسبمانی که حاج. مسبمانی را بر آیرد، حق تعالی ای را ندا کند که ثواب تو    در باب برآوردن حاجت 

ا موکل گرداند از   ک ربر من اس.، ی راضی نمی شول برا، تو بغیر از بهش.  در حدیث دیگر فرمود  که چون کسی برا، برآیردن حاج. مومن راه رید، حق تعالی دی مب  

برآیردن حاج. برادر  را،جان  راس. ی چپش که برا، ای استغ ار کنند ی دعا کنند که حاجتش برآیرده شود  نیک حضرت امال محمد باقر )ع( فرمود که هر که راه رید ب 

، ای را ببند کنند  چبون از     جه مسبمان، خدا ه تاد ی پنج هکار مبک را ب رستد که ای را سایه کنند  به هر قدمی برا، ای حسنه ا، بنویسند، ی گناه ای را محو کنند ی در 

ر می دارل از آزاد   . تکارساز، ای فار  شود ثواب حج ی عمره در نامه ، عمبش بنویسند  حضرت امال صادق )ع( فرمود که  چون راه ریل در حاج. برادر مسبمان، دیس    

اس. کبه  یا    کبه            قولنمودن هکار بنده، ی هکار کس که بر اسبان زین ی لجال نموده سوار کنه ی به جهاد ب رسته  در حدیث معتبر از حضرت عبی بن الحسین )ع( من   

(                        722،722،722قضا، حاج. مومن بهتر اس. نکد خدا از ریزه داشتن ی اعتکاف نمودن دی ماه از ماه ها، حرال  )منبع  حبیه المتقبیبن، عب:مبه مبجبببسبی،                      

 حساب مهر امام محمدباقر علیه السالم، محمدآباد

 ازدواج

ثبات ازدیاج در تنوع ی گستردگی بی حد ی مرز یسایل ارتباط جبمبعبی ی      

تکنولوژ،، افسارگسیخته، حایل ها برچیده شده ی یاژه هجران رنل باختبه  

ی بد حجابیها، زنانه ی مردانه ی تن پوش ها، تن چس ، همچون شیبران  

بی یال ی دُل ی اشکه، با رنل ها، جبف، آنچه را ستر ع اف می نامیدند به 

کشف زیبایی ها تغییر معنی داده ی یاژه ، شرل در  کل ادیبان گذشته جا 

مانده ی مهمترین ی شیرین ترین تحول زندگی هر کس در دیران حبیبات،   

یعنی ازدیاج، هوس انگیکتر ی بی انگیکه تر شده  شکی نیس. کبه اکبنبون       

ازدیاج از بُعد شناخ. طرفین از یکدیگر بسیار راح. تر شده، اما مشک:ت 

عدیده اقتصاد، آن تصاعد، افکایش یافته ی ک ه ترازی در تعادل ی ثبببات     

دیرینه خود استوار ی پابرجاسب. ی ببا گبذشب. زمبان کبنبار آمبده                                           

 به قلم مجید بهزادی

اى بندگان خدا ، شما ی آرزیهایتان در ایبن دنبیبا      خطبه ای از حضرت علی علیه السالم.  

یى که دیرانش بپایان میرسد ، ی یامدارانى هستید که باید یال خویش را بپردازید  مهمانید ، مهمانى

یابد ی کردارتان باقى میماند  چه بسیارند کسانى که در دنیا ت:ش کردنبد ی       ، ریزگارتان پایان مى

عمر خویش تباه کردند ی کوشیدند ی زیان دیدند، شما اکنون در ریزگارى بسر میبرید که نیکیبهبا   

اند ی اهریمن بنابودى مردل طمع بسته اس.   اکنون ، شبیبطبان ،         پش. کرده ی بدیها ریى آیرده

نیریهایش توان گرفته ی فریبش گسترش یافته ی بشکار مردل دس. زده اس.   به این مردل نبگباه    

کن ، ی ببین که تهیدس. برنج افتاده ی توانگر بنعم. خدایند ناسپاس اس. ی بخیل حق خبدا را      

پردازد ی از کمک به نیازمندان بخل میورزد ی سرکشان چنانند که گبوشبشبان پبنبدهبا را               نمى

شنود   کجایند نیکوکاران ی شایستگان شما ی آزاد مردان ی بخشندگانتان ب کجایند آنان که در  نمى

سوداگریشان پارسا ی در راه ی ریششان پاکدل بودند ب آنها همه از این دنبیباى پسب. ی سبراى           

خواهد نامشبان را      جنبد ی نمى  اید در گریه فریمایگانى که از بس پس. ی بى ارجند لبها براى بدگوئى آنها نمى  زیدگذر رنج آیر کوچیدند ی شما اکنون جانشین آنها شده

ها را دگرگون کند ی مردل را از بدکارى باز دارد ، آیبا ببا ایبن                گردیه ( تباهى همه جا را فرا گرفته، کسى نیس. که زشتى بیاد آیرد ) ما از خدائیه ی بسوى ای باز مى

توانید خداى را فری  دهید ی به بهبشبتبش راه        خواهید خداى را در جایگاه پاکش همسایه شوید ی در شمار دیستان عکیکش درآئید ب هیهات ، هرگک نمى  کارهایتان مى

آورند و مرردم    خوانند و خودشان نیكى را بجاى نمى  نفرین خدا بر آنان باد كه مردم را به نیكى مىتوانید بدس. آیرید     یابید ی خشنودى خداى را جک با فرمانبرى ای نمى

 را از بدى باز میدارند و خودشان بد كارند .



 

 آدم برفی
 همین امش ،

ننه سرما که بیاید        
 دانه دانه ستاره ها، دله را میبارل

 سپیده نکده، برف میشول

 قبه ها را در مینوردل

 ساعتی که گذش.

بر ستیغ کوه س:ل آفتاب را جواب میگویه!    

 نگران نیسته 

بخته اگر آمد داش. به ریشنایی بازیچه ، دس. 
 کودکانه

 زمانی   

 ازسایش دستها، کوچکشان

 گرل نوازش

 می باله ی قد می کشه              

عیبی ندارد تمال تنه بی پا ی دس. ستونی باشد 
 یکپارچه، از دانه ها، دله

 گبوله ا، قد توپ، سرل باشد

 ی هویجی یسط گونه هایه     

 سرخ  از سرمایی که دیریس. ن س میکنه

 انگش. کودکی اگر دیدگانه را ح ره سازد

 آهی از سرخنکی دل میکشه

 فرص. گریه ها، شبانه در راهس. !

 بوسه ا، ناگاه ،

 از سرانگش. کودکی میگیرل،

که خط باریکی از لبخند،    

 با شکوه 

با ، چانه ال کشید !        

 نیاز، ندارل خواهش تنه باشه ی چیک، بخواهه

 همینها شال ی ک:هه میکنند!

 همین کودکان شاد شاد، 

 که گرداگردل حبقه بسته ی سماع میگیرند  

 یترانه هاشان لبریک ستایش اس.

 به گمانه چیک، از آدمی که نباشه!

 اکنون  دیریس. این فصل را شاد زیسته ال 
 دوست عزیزمان، محمد لطفی نیا

ی محمدآباد شده
صل
ن ا
ی كه از خیابا

ش بین
اینم پی

 

ابوزیدآباد نال منطقه ، من اس.،که از دیر باز به گندل زار مشهور اس.،در این ماه هبا،     ... بیزآباد 

اخیر به هر کجا که نگاه می انداختیه پر بود از مکارع گندل ی جو، احساس خیبی خوبی به انسان دس. 

میداد، یزش نسیه باد بر بوته ها، گندل همچون موجی سبک ی زیبا ری، خاک ها، بیکران ببود کبه       

طرایت خاصی به دلها میداد  دیر، نپایید که این رنل سبک جا، خود را به خوشه ها، زرد طب:یبی      

داد  هنگال برداش. فرا رسیده بود،کشایرزان با خوشحالی آماده می شدند تا حاصل زحم. ی دسترنبج   

خود را برداش. کنند، ما نیک بسیار خرسند بودیه، یلی دیدن افراد  ریبه ی دستگاه ها، دری گندل کبه  

در اکثر مکارع گندل ی جو دیده می شد از جبوه این خوشحالی می کاس.، سوال هایی در ذهبن مبا         

بودبب چرا هر سال باید افراد  ریبه ی از دیار ها، دیر بیایند ی گندل ی جو ها، ما ری دری کنندب! چبرا     

کشایرزان ی نهاد ها، ذیربط اقدال به خرید این دستگاه ها نمی کنند تا هه درآمد حاصل از آن ببه        

اهالی همین منطقه تعبق گیرد، ی هه از هکینه ها، اضافی جبوگیر، شود  چه خوب اس. خانواده ا،    

از منطقه ما در این زمینه امرار معاش بکند تا  ریبه ها    از مکارع گندل ی جو که بگذریه، به با  ها می    

رسیه  تنوع میوه ها در بعضی از با  ها به حد، اس. که گویا  بهش. ری، زمین اس.  با دیدن چنین   

صحنه ها، ناب، زبان جک شکر توانایی دیگر، ندارد  یلی هنگال برداش. که فرا میرسد باز سوال هایی  

در ذهن ما شعبه می افکندب!! که چرابب! حتما می خواهید بدینید که چی چراب! چرا افراد  ریبه ببرا،      

خرید این محصو ت آمده ی چون اکثر کشایرزان ما کهنسال هستند ی از قیم. یاقعی این میوه ها در   

بازار خبر ندارند با قیم. خیبی ارزان دس. رنج خود را می فریشند که شاید هکینه  امرار معاش یبک    

 سال آنها باشد، چرا افراد ی نهاد ها، ذیربط مدیری. جامعی را در این زمینه ارائه نمیدهندب

)از اینجا چون نخواستیه به مکاق کسی خوش نیاید کمی شوخی چاشنی گ تمانمان کردیه!( آقبا مبا        

یک بار از کنار یکی از این با  ها رد می شدیه یه خسته نباشید عرض کردیه،به قیم. خیار قسه ! ببه    

زبانی جواب داد که بعدا بررسی کردل خیبی شبیه بود به زبان کشور بورکینافاسو ،فک کنه از خبارج      

میان برا، برداش. محصول از با ات ی مکارع ما  ! مورد داشتیه چادر زده بودن تو بیابون، آخه دلبتبون      

اگه برا، مردل اینجا نمی سوزه ،که میدینه می سوزه، برا، این چادر نشینا بسوزه که میان اینبجبا ی     

آیاره میشن، بعضی هاشون پش. نیسان می خوابیدن، زیر سایه ، خار، پش. بته ها، عبببف، کبنبار       

بیس. لیتر، ها، بنکین ی خ:صه هر جا که یه نمه سایه پیدا میکردن! خداری خوش نمیاد که اینا این  

همه مشق. بکشند، شاید دس. به دامن کمیته فیبترینل بشیه که به راحتی سای. ها ی شبکه هبا،    

اجتماعی ری فیبتر می کنند ،اینا ری هه فیبتر کنند، به خدا از سر دلسوزیه ! شایدل باید منتحبر گبریه       

باشیه ببینیه که چکار می کنند ضمن حمای. از مذاکره کننده ها، خدایی نکرده ،خدایی نکبرده   2+ 1

،زبونه  ل،زبونه  ل،اگر کنگره آمریکا بخواد تحریه جدید، برا، ایران تصوی  کنه ایناری هبه جبک        

تحریما قرار بده که دیگه ما هه شاهد دیدن اینا نباشیه ی اینا هه دیگه این همه اذی. نشن   ک: هبه      

 به قلم مجید دوست رضااگر مسئولین نشنوند بهتر اس.!!!                                                   

کانون الغدیر جه. مخارج فرهنگی ی خرید لوازل مورد نیاز، با محدیدی. بودجه مواجه اس.  لذا بدینوسیبه اع:ل مبی   

دارد، دیستانی که تمایل دارند می توانند آمادگی خود را جه. اعطا، ماهانه مببغ هدیه بصورت ثاب. اع:ل نمایبنبد    

تومان تا زمانی که تمایل دارند  برا، کس  اط:عات بیشتر   13333، یا 2333، 7333مبالغ اهدایی پیشنهاد،  ماهانه 

عبی مشهد،، عضو هیئ. امنا، مسجد عبی بن ابی طالب    - 39100272233ی هماهنگی می توانند با شماره تماس 

 مسئول کانون الغدیر تماس حاصل نمایند  39039993310ی یا 

با سپاس فراوان از تمامی همراهان ماهنامه و تحریریه ماهنامه آقایان: مجید بهزادی، حاج طیب رزاقری،     

محمد لطفی نیا، مجید دوست رضا، و همراه خردسال ماهنامه رویا نجفی و خانواده محترمشان. احسران     

بیشه چاپ امیر كبیر، علی مشهدی عضو هیئت امنای مسجد علی بن ابی طالب، یوسف محمدی و تمامی 

 را نیز به هیئت تحریریه ماهنامه تبریک عرض می نماییم.قلم روز دوستانی كه ما را همراهی می كنند. 

از پذیرفتن متونی که ییرایش نشده باشند، دچار آش تگی ترتیبی باشند، ی یا در قال  مبقبالبه ببرا،         

خ:صه بردار، ارسال شده باشند، جه. چاپ معذیریه  هیئ. تحریریه گرامی، متون خود را حبتبی        

 خط بنگارید  از توجه شما سپاسگکاریه  12المکان تایپ، ی یا خوش خط ی خوانا در نهای.، 

جه. چاپ رایگان مناسب. ها، تولد نوزاد، تبریک ازدیاج، تبریک کس  موفقی.، آگهی ترحیه، تشکر 

 کاراکتر، از طریق سامانه پیامکی ما اقدال کنید  123ی قدردانی از یالدین، دیستان ی    در قال  حداکثر 



 

برخی اخبار بخش كویراتبیسیم چی   

رادیو دل  )پیامک های شما( شماره:                  

  13333133330333با تشکر از شما دیستان همراه                     

 افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می دهند،              3313***3333

افراد یرمنطقی سعی میکنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند، پیشرف.            
 دنیا بستگی به افراد  یرمنطقی دارد)جرج برنارد شای(

 س:ل   سول خرداد سالریز آزادساز، خرمشهر بر مب.          3331***0300

  یور ایران مبارک باد   بازنشسته سپاه حسین نجارزاده

ماهنامه  بدلیل نشر ماهانه، مناسبات ری جه. چاپ یک ماه زیدتر ارسال            
 کنید  سپاس

  س:ل ی خدا قوت به شما دیستان زحمتکش ماهنامه           3331***1313
ا،  اگه میشه مطالبتون متنوع ی کوتاهتر نوشته شوند فکر کنه ماهنامه             

 تون قشنگتر بشه

ماهنامه  س:ل، سپاس از لطف شما  باب. پیشنهادتون هه ممنون  چشه،           
 سعی خودمون ری می کنیه  )هیئ. تحریریه بشنوه!(

  س:ل چرا دیگه از مشک:ت ابوزیدآباد مطب                   3331***3331

نمیگذاریدب راج  کتاب خانه عمومی  لط ا بیشتر پیگیر، کنید                  
مسولین، دفتر امال جمعه ری چند ماهه ساختن  کتابخونه هه مثل نماز              
جمعه اط:عات مردل ری با  میبره حا  چرا اینقدر تو ساختش دس.                

 دس. میکنن نمیدینه  دلیبشو پیگیر، کنید

ماهنامه  س:ل دیس. عکیک، از توجه شما قدردانی می کنیه  از دفتر امال              
جمعه پرسیدیه، دفتر ایشان چند ماهه ساخته نشده که هیچ، اص: هنوز             

ساخته نشده! منکل یکی از اهالی اجاره شده ی ساخ. دفتر در دس.                 
بررسی ی اقدال اس.  در مورد کتابخانه طی تماس با شهردار،، گ تند               

باید از ارشاد آران ی بیدگل پیگیر، کنید  با آقا، رنجکش مسئول اداره              
میبیون  02کتابخانه ها، شهرستان تماس گرفتیه که بیان داشتند، مببغ 

میبیون تومانی که پارسال مصوب       133تومان، تا بحال هکینه شده، ی اگر        
شد، یصول میشد! ا ن شاهد اتمال ساخ. بودیه  همچنین گ . طی              

میبیون تخصیص    133دفاعیات قرار اس. از درآمدها، ن . ی گاز مببغ           

البته اگر  ”داده شود که در صورت یصول، این پریژه تکمیل خواهد شد               
مسئولین مکانی را همچون دفتر امال جمعه، برا، سالن مطالعه ی                   

 “کتابخوانی، تا زمان تکمیل کتابخانه اجاره کنند بد نیس.!!!

   بخوان که آیازتوحقیق. اس. ی طعه حقیق.،تبخ!3331***1333

ماهنامه  تابحال که جک شیرین کار،، نتونستیه کار، بکنیه، هر جاش             
 هه تبخ بود، مجبور شدیه عذرخواهی کنیه تا شیرین شود 

  من دیس. ندارل خودل را درگیر مسئبه ، بهش. یا               3333***3033

 جهنه بکنه, چون در هر دی قسم. دیستان خوبی دارل  مارک تواین

بعد از کمی      در خود نگاه میکنه ببینه خطا کجاس.ب       3331***3401

پی میبرل آنجا که خالی از خداس. ممبو از                تأمل ی قدر، سکوت!     
 خطاس.

 خببببدایا همه از تو می خواهند بدهی، من از تو می              3331***0033
خواهه  بگیر،، خدایا این همه حس دلتنگی را از من بگیر       خدایا                    
کاش پاییبببببکگناهانه فرا رسبببد، خدایا خسته ال از این همه ماندن              

 بهار!

 سکوت که میکنی میگذارند به پا، جواب نداشتن.           3313***0311

 عمرا اگر ب همند دار، جان میکنی تا بعضی حرم. ها رانگه دار،   

  یقتی آدمها فقط هنگال مشک:ت سرا  تو می آیند,            3331***3101

ناراح. نشو, خوشحال باش که در تاریکی همچون شمع به ذهنشان               
 خطور کرده ا،

بسیار م تخریه که توانسته ایه پس از چبهبارسبال    به فرهنگ باشد روان تندرست 

ت:ش مستمر، بخشی از دِینی که از پدران ی نیاکانمان به گردنمان مانده بود را به جبا آیریبه        

پدران ی مادرانی که ح ظ فرهنل ی هوی. ی گویش خود را در میانه ، جنل با طبببیبعب. ی         

زندگی در کویر سوزان، بر مهاجرت ی زندگی شهر، ترجیح دادند، تا فرهنل ی گویشی ممتاز را   

به یادگار بگذارند گوشه ا، از حق یاد شده، همان جمع آیر، مثبها ی کنایاتی اس. که در قالب    

اس.، که به زید، پیشکش خوانندگان می شبود     “  فرهنل امثال ی کنایات گویش ابوزیدآباد،” 

این کتاب به گواه برخی از متخصصان، می تواند مرجعی جه. پژیهش ها، بعد، منصوب ببه    

بخش کویرات به حساب آید  ماندن پش. درها، نیمه باز مجوزکده ، تهران به مدت چهار ماه،  

دس. ما را از ارائه ، هر چه زیدتر این امر فرهنگی به دس. دیستان، کوتاه کرد  این در حبالبی    

بود که حدید صد مثل ی کنایه ا، را که به مکاقشان خوش نیامد را حذف کبردنبد  آنبهبا ببه             

خط می کشیدند، در حالی که قبه سانسورشان، بر فرهنل چبنبدیبن ی      “  یک مثل” گمانشان بر 

چند ساله ، این خطه می ُسرید  هرچند امید اس. در چاپ بعد، تمامی امثبال ی کبنبایبات          

جامانده را پس از اص:ظ، در کتاب بیایریه  نگارنده امیدیارس. ریز، برسد تا به هم. هسته ا،  

از دیس. داران فرهنل ی دلسوزان سرزمین مادر،، به تدریج تمامی مطال  مبرببوط ببه ایبن         

 سید طیب رزاقی“     ما زیاران چشه یار، داریه”فرهنل جمع آیر، شود که 

* با مساعدت ی پیگیریها، نماینده ، محترل جناب آقا، عباس عبی مبنبصبور،، مبببببغ          

میبیون تبومبان      033میبیون تومان جه. تکمیل سوله ، یرزشی ریستا، محمدآباد ی733

 جه. تعریض جاده ، کا ذ، تاحسین آباد تخصیص یاف.  با تشکر از ایشان

عکس ها از محدیده ، یسیعی از جنگل اطراف ریسبتبا،     * دقیقا چه كسی پاسخگوست؟  

محمدآباد می باشد،که طاق هایش با لودر کنده شده  اگر کسی در این مورد اط:ع دارد، با ما 

 تماس بگیرد تا در شماره بعد چاپ شود 

که به بررسی تاریخ ی فرهنل ابوزیدآباد ی ریستاها، پبیبرامبونبی آن       “  تاریخ ابریز” * کتاب  

پرداخته اس. با نویسندگی حسن امجدیان ی دیباچه دکتر  :مرضا براتی توسط انبتبشبارات    

همگال با هستی منتشر شد  ع:قه مندان می توانند کتاب فوق را از کانون فرهنگی منتحران  

مهد، عج اهلل ابوزیدآباد، یا لوازل التحریر سیدیان ی همچنین فریشگاه بسیج ابوزیدآباد تهیبه  

 نمایند 

ماهنامه یشه ی مریارید کانون الغدیر، این ریز را   به مناسب. ریز دهیار، ی شهردار،، 

به دهیاران محترل بخش آقایان  عبیرضا رج  زاده)محمدآباد(،  :معبی   ور،)کا ذ،(، محمد      
خادمی)یکد ن(، حسین نوریز،)قاسه آباد(، سجاد قاسمی)حسین آباد(، حسین میرزایی)ریجن(، 
محسن سبطانی)عبی آباد(، مهد، فخره)فخره(، ی آقا، رضا نقد، شهردار محترل ابوزیدآبباد، ی        
همچنین در این راستا آقا، مرتضی باقر، بخشدار محترل، تبریک عرض می نماید  انشاالبه ببا      

دست در دستت  مدیری. صحیح ی به پشتوانه ، مردل خونگرل بخش کویرات، بیش از پیش،   

 هم دهیم به مهر، خطه ی خویش را کنیم آباد

هیچ گناهکار، را نا امید مکن، چه بسیار گناهکار، که عاقب. ببه    

خیر گشته ی چه بسیار خوش کردار، که در پایان عمر تباه شده ی   

 جهنمی گشته اس.     ) امال عبی عبیه الس:ل( 



ارسالی از رویا “ چهار فصل”شعر  چرخ ظلم به واسطه ی جهل انسانها میچرخد!!! 
 ساله ی ماهنامه  3نجفی، همراه 

 صد گل ی صد ستاره     اینجا فصل بهاره

 درختا پر قاصدک        میوه میدن دیباره

 میوه هاشون شیرینه    بکر  میشن دیباره

 ما بچه ها می خوریه    زرنل میشیه دیباره

 میوه ها، درختا          تمول میشن دی دیتا

 یقتی که تمول شدن     بازل ری، درختا

 بر  اینا زرد میشه      برگا میشن رنگارنل

 بعدش بر اثر باد         جابجا میشن قشنل

 برف ری اینا میشینه     س ید میشن ری شاخه

 گنجشکا پریاز کنان    می رن یه جا، دیگه

 ممنون از رویا خانم بابت ارسال این شعر زیبا

 

در آموزش زیبا نویسی 

جلسه. تمامی مرقراطر ،      30

نستعلیق ترا شركرسرتره          

 نستعلیق.  

آدرس: ابوزیدآباد، طربرقره       

 زیرین بانک تجارت

شرررمررراره ترررمررراس:     

3 3 3 1 3 1 3 0 3 1 4                                             

3 3 1 1 3 3 0 3 4 3 3                           

 یوسف محمدی

 جمعه ها تعطیل بیدهپیرایشگاه اسالمی                                             
گودزیال تحویل بدهید، حوری ترحرویرل       

بگیرید. انواع سیبیل چخماقری، لروطری،       

مشدی. مدل موی علیرضا حقیقی )دروازه     

 بان تیم ملی( و اشكان دژاگه موجود است.

 آدرس: ابوزیدآباد، كوچه شهید اقبالی

 محمدرضا اسالمی   33311134413تلفن: 

تمامی وجوه حاصل از تبلیغات، بابت چاپ و گسترش ماهنامه هزینه می شود و هریر      

گونه استفاده شخصی ندارد. می توانید جهت سفارش تبلیغات مراتب را برا ارسرال          

 پیامک به سامانه ی پیامكی كانون، اطالع دهید.

بنا، چهارصد ساله ابوزیدآباد، از معدید افتخارات دیرینه ، کهن بول اببوزیبدآبباد    كاروانسرای شاه عباسی، 
اس. که به جا مانده اس.  بنایی که هر چه از عهد ص ویه دیرتر می شویه، بیشتر اعجاب آدمی را بر می انگیبکد    
یلی متاس انه شاهد تخری  پایه ها، دیوارها، آن از بیرین هستیه  که امید اس. میراث، شهبردار، ی ارگبان        
ها، مربوطه در این مورد هر چه سریع تر چاره ا، بیاندیشند  انتحار نیس. که بنایی چون کاریانسرا بنا شود، اما  

 حس تاریخ ی اصل ی نس  دیستی ما ایرانیان حکه می کند، در نگه دار، شایسته این آثار قدل برداریه  

 ارسالی از یكی از اهالیمن نگویم كه مرا از قفس آزاد كنید       قفسم برده به باغی و مرا شاد كنید              

در این قسم. با نگارش نحر، انتقاد، پیشنهاد، شعر، دل نوشته، یادداش. کوتاه، نوستالژ، ی    ی قرار دادن در پباکب.      هر چه میخواهد دل تنگت بگو...    

 ا پایان تیر ماهر تنامه ی ارسال آن به   )محمدآباد، مسجد عبی بن ابی طال ،کانون الغدیر( به برترین اثر یادبود، اهدا خواهد شد  )موضوع آزاد( مهب. آثا
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 آیا دوست داریم دیده شویم؟

 کانون فرهنگی هنر، الغدیر


