گاهنامه شاپرک
نشریه دانشجویی علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و هنری
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مدیر مسئول و سردبیر :ملیکا پیرودین

برایم نوشت :

حکایت:

زن بودن
غم انگیزترین شادی دنیاست

یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت ،و ثنایی برو

و نمیدانی

گفت .فرمود تا جامه ازو برکنند ،و از ده بدر کنند.

من به خاطر ”تو“

مسکین برهنه به سرما همی رفت ،سگان بر قفای
وی افتاندخواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع

چقدر به اشک هایم

کند .در زمین یخ گرفته بود عاجز شد .گفت این چه

لبخند زده ام

حرامزاده مردمانند سگ را گشاده و سنگ را بسته
اند.

و در جواب گفتم
من هرگز از زن بودنم غمگین نبوده ام
من زنی توانمند و موفق هستم که به زن بودنم افتخار می
کنم و از ته دل به زندگی لبخند می زنم !

امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید .گفت ای
حکیم از من چیزی بخواه .گفت جامه خود می خواهم
اگر انفاق فرمایی رضینا من نوالک بالرحیل.
امیدوار بود آدمی به خیر کسان

پ.ن :

مرا به خیر تو امید نیست ،شر مرسان

به دانشجویان کارگاه هنر زن بودن گفتم :

ساال دزدان را برو رحمت آمد و جامه باز فرمود ،و قبا

برای اینکه همیشه به زندگی لبخند بزنید باید قوی باشید

و پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند

گلناز پرسید:

 -سعدی شیرین سخن

زن قوی رو تعریف کنید
گفتم :زنی که تنها خوشبختی را از مرد رویاهایش نخواهد
بلکه خودش منشا خوشبختی باشد
زنی که به جای اینکه دست خوش شرایط باشد شرایط را

* این نشریه از شما عزیزان دعوت میکنه تا براش بنویسید و
مطالبتون رو از طریقش منتشر کنید.
قراره تا توی شماره های بعدی کلی مطالب مفید و آموزنده از
نوشته های خود شما داشته باشیم تا نشریه خیلی بیشتر و بهتر

تحت تاثیر خود قرار دهد
دکتر نیلوفر اله وردی

بشه.

