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آرزوهای میراثک

من چند روز پیش به غار »دوشه« رفته بودم. 
این غار در اس�تان لرس�تان قرار دارد. دیوارهای 
داخل�ی ای�ن غ�ار پر اس�ت از نقاش�ی هایی که 
از گذش�ته های خیل�ی دور ب�ه م�ا رس�یده اند. 
نقاشی هایی که به ما نشان می دهند آدم هایی که 
در آن زمان ها زندگی می کردند، به چه چیزهایی 
فک�ر می کردن�د، از چه چیزهایی می ترس�یدند، 
چطوری از خودش�ان دفاع می کردند، چه ابزار و 
حیواناتی داش�تند یا حت�ی می توانیم بفهمیم چه 

آرزوهایی داشتند.
این نقاشی ها یک جورهایی مثل سند هستند، 
مثل شناس�نامه. اما بعضی وقت ها، بعضی آدم ها 
به این نقاش�ی ها )غارنگاره ها( آس�یب می زنند و 
توی غار یادگاری می نویسند و تازه فکر می کنند 
خیلی هم بامزه هستند. من وقتی کار این آدم ها 
را می بین�م اول عصبان�ی می ش�وم، بع�د غص�ه 
می خورم و بعد هم دلم برای ناآگاهی این آدم ها 

می سوزد.
من آرزو می کنم همه آدم ها حواسش�ان به این 
چیزها باش�د و بدانند که همین چیزها، هویت ما و 
ایران عزیزمان را می سازند. به همین دلیل، همه ما 
وظیفه داریم از آن ها مراقبت کنیم و تحویل آدم های 

آینده بدهیم؛ صحیح، سالم و بدون خط و خش.
نویسنده: سمانه آقائی آبچوئیه 
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چهل وششمین آرزو

امیرحسین باقری -۹ ساله 
 امیرحسین جان؛ نوشته ات به خاطر 
نثر ساده و خودمانی که دارد و این که از 
زوایه دید گربه، آرزوی قشنگ اورا بیان 
کرده ای، انتخاب شده است. آن را باهم 

می خوانیم:
من گربه ای هس��تم ک��ه طبیعت را 
خیلی دوست دارم. طبیعت پر از درخت و 

گل های زیبا و حیوانات مختلف است.
م��ن هر روز از پش��ت پنجره به  باغ 
روب��رو نگاه می کن��م و با خود می گویم: 
کاش پرن��ده ای ب��ودم با بال های بزرگ 
که هر وقت هوای محیط زندگی ام زیاد 
سرد یا زیاد گرم شد، بتوانم به یک جای 

خوش آب و هوا کوچ کنم.

تارا بیگ رضایی- 7 ساله 
تارا جان؛ تو از همین حاال که ابتدای مسیر نوشتن هستی، 
استعداد خودت را نشان دادی. آفرین. چه قشنگ  با جمالت 
کوتاه و خودمانی، درباره این تصویر نوش��تی. جالب این که 
خودت را به جای گربه گذاش��ته ای و با نگاه و احس��اس یک 
گربه حرف زده ای. من هم دلم می خواهد گربه از پشت پنجره 
بیرون بپرد و توی باغ با گربه های دیگر بازی کند. نوشته ات 

را با هم می خوانیم:
من یک گربه سفید و پشمالو هستم که هر روز از پشت 
پنجره بس��ته به طبیعت نگاه می کنم. دلم می خواهد  پنجره 
باز ش��ود، بیرون بپرم و در طبیعت  زیبا نفس عمیقی بکش��م 

و با گربه های دیگر بازی کنم.
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