
يك روز باران شديدى مى باريد. آب وارد النه ي مورچه ها شد. مورچه ها  از 

اين طرف به آن طرف مى رفتند. فلفلى دست مادر ش را گرفت و از النه بيرون 

آمدند. فلفلى به مادرش گفت: «من مى ترسم! حاال چه كار كنيم؟!»

ناگهان مورچه ي شجاع از راه رسيد. او طنابى آورد و يكسر آن را به شاخه ي 

ــاخه  ــت و طرف ديگر را به النه انداخت. همه ي مورچه ها روى ش درختى بس

ــيل بزرگى به راه افتاد. يكدفعه  ــديد بود كه س درخت رفتند. باران آن قدر ش

شاخه ي درخت شكست. بچه مورچه ها به داخل آب افتادند. دوباره مورچه ي 

ــجاع آن ها را از آب بيرون آورد و به يك جاى امن برد. مورچه ها با ديدن  ش

ــكر كردند. بعد  ــجاع تش ــدند و از مورچه ي ش ــاى خود خوش حال ش ــه ه بچ

ــت مورچه خوار بود كه به آن ها حمله  ــى راه افتادند تا بروند. اين بار نوب همگ

ــجاع با نيزه هايش با او مبارزه كرد. اما زور مورچه خوار زياد  كند. مورچه ي ش

بود. مورچه ي شجاع نزديك بود شكست بخورد كه مورچه هاى بال دار از راه 

رسيدند. آن ها به مورچه خوار حمله كردند و او را فرارى دادند... 

ــاد بود و يا مثل  ــجاع زورم زي ــى گفت: «كاش من هم مثل مورچه ي ش فلفل

مورچه هاى بال دار بال داشتم و به همه كمك مى كردم!»

ــى توانى كارهاى  ــه بال ندارى، ولى م ــت: «فلفلى جان، تو اگر چ ــادرش گف م

بزرگى انجام بدهى. مثالً مى توانى به دنبال غذا بگردى.» 

آن روز تمام مورچه ها به كمك هم النه ي جديدى ساختند. فلفلى و دوستانش 

هم به دنبال غذا رفتند. فلفلى تصميم گرفته بود كه  مثل مورچه ي شجاع باشد 
و از هيچ چيزى نترسد. 
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به نام خدا

هنرمندان كوچك

سالم، گل هاي خوب و نازنين

سالم، هنرمندان كوچك ايران زمين

چه قدر خوش حال مي شويم وقتي كه چشمانمان به نوشته هاي 

زيباي شما مي افتد. 

چقدر نوشـته هاي شـما دوست داشـتني هسـتند. عطر و بوي 

خوبي و پاكي شما را مي دهند. 

هر روز چشـمان ما با خواندن نامه هاي زيباي شما - كه براي 

مركز بررسي آثار مجالت رشد مي فرستيد - روشن مي شود.

مركز بررسي آثار دوست قديمي شما كودكان نويسنده است. 

نامه ها و نوشته هاي شما را با دقت مي خواند و به آن ها جواب 
مي دهد.

حاال هم نوشـته هاي خوب شـما را در اين مجله ى زيبا چاپ 
كرده ايم.

شما نويسنده هاي مجله ى «قاصدك» هستيد.

بـاز هـم برايمان بنويسـيد و بـه آدرس  مركز بررسـي آثار 
بـاز هـم برايمان بنويسـيد و بـه آدرس  مركز بررسـي آثار بفرستيد.

دوست خوبم:

ــد  ــي آثار مجالت رش ــد جايي به نام مركز بررس ــواده ي بزرگ مجالت رش در خان
وجوددارد.

در اين مركز كارشناسان خوبي در انتظار خواندن آثار هنري خوب تو و دوستانت 

هستند. آن ها نامه ها و آثار رسيده ي همه ي شما عزيزان را با دقت بررسي مي كنند و 

پاسخ كتبي به آن ها مي دهند. تو مي تواني آثار هنري خودت را در زمينه هاي داستان، 

شعر و نقاشي به اين مركز بفرستي. 

ــد كه در نامه  هاى زيبايى كه  برايمان ــت خوبم يادت  باش دوس

ــتى، حتماً نام و نام خانوادگى، سن و آدرس دقيق  و   مى فرس

كامل پستى خودت را هم برايمان بنويس.

آدرس ما:

تهران، خيابان ايرانشهر شمالي

ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش (شهيد سليمي) 

شماره 268 ـ صندوق پستي 15875-6567

شماره تماس ما: 88305772 داخلى410

آدرس ايميل: 

   www.roshdmag.ir

يكي بود يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود. يك كاميون و يك بيل مكانيكي با هم برادر 
ــاعت هاي زيادي كار مي كردند. بيل مكانيكي  بودند. هر دوي آن ها خجالتي بودند. آن  ها س
خاك  ها را برمي داشت و توي كاميون مي ريخت. كاميون هم آن ها را به  جاي دور مي برد. يك 

روز بيل مكانيكي به كاميون گفت: «اصالً چرا ما اين كار را انجام مي دهيم؟»
كاميون جواب داد: «ما هيچ دوستي نداريم. اگر اين كارها را انجام ندهيم، حوصله مان 

سر مي رود. پس چه كار كنيم؟»
ــك كند كه ديگر خجالتي  ــم گرفتند از يك نفر بخواهند به آن ها كم ــا تصمي آن ه

نباشند و بتوانند دوست پيدا كنند. از فرداي آن روز به كالس هايي رفتند كه مربي 
به آن ها ياد مي داد، چه طور صحبت كنند و چه طور خودشان را بشناسند. در 

آن كالس ماشين هاي ديگري هم بودند كه مثل آن  ها خجالتي 
بودند. مثالً يك «ماشين زرد نو» بود كه كسي را نمي شناخت. 
ــين قديمي آبي» بود كه همه ي دوستانش قراضه  يك «ماش
ــده بودند و ديگر دوستي نداشت. يك روز كه از كالس  ش

ــوي چاله. بيل  ــين قديمي افتاد ت ــدند، ماش خارج مي ش
ــا از چاله بيرون بياد.  ــين كمك كرد ت مكانيكي به ماش

ماشين قديمي خنديد و گفت: «ممنون دوست من!»
كاميون رو كرد به برادرش و گفت: «ديدي كار ما 

چه قدر مفيد است!»
بيل مكانيكي گفت: «بله، فكر كنم يك دوست هم 

پيدا كرديم» و هر سه خنديدند.

جان بخشي
در داستان نويسي اصلي است به نام «جان بخشي». جان بخشي 

يعني دادن جان و حركت به اشياي بي جان. البته جان بخشي 
دو بخش دارد: بخــش اول به حركت در آوردن و وادار 
كردن اشيا به سخن گفتن است. مثًال يك مبل در داستاني 
حركت كند يا سخن بگويد. اما بخش دوم اين است كه 

ــتاني بدهيم. مثًال همان مبل را مرد  به آن شــخصيت داس
چاقي در نظر بگيرم كه از شــدت چاقي نمي تواند از جايش 

تكان بخورد. هر وقت هم كسي رويش مي نشيند، ناله اش در مي آيد 
كه: واي نفس گرفت! واي بدنم خرد شد!

ــتانش همين كار را كرده است. او  محمدپارســاي رنجبر هم در داس
ــط موجودات بي جاني را جان داده كه مي توانند صحبت كنند، بلكه  نه فق

حتي شخصيت داستاني  هم به آن ها داده است. اينكه بيل مكانيكي و يا كاميون 
خجالتي باشد، يعني شخصيت پردازي كه قسمت دوم و اصلي جان بخشي است.

ــاعت هاي زيادي كار مي كردند. بيل مكانيكي  بودند. هر دوي آن ها خجالتي بودند. آن  ها س
خاك  ها را برمي داشت و توي كاميون مي ريخت. كاميون هم آن ها را به  جاي دور مي برد. يك خاك  ها را برمي داشت و توي كاميون مي ريخت. كاميون هم آن ها را به  جاي دور مي برد. يك 

روز بيل مكانيكي به كاميون گفت: «اصالً چرا ما اين كار را انجام مي دهيم؟»
كاميون جواب داد: «ما هيچ دوستي نداريم. اگر اين كارها را انجام ندهيم، حوصله مان 

ــك كند كه ديگر خجالتي  ــم گرفتند از يك نفر بخواهند به آن ها كم ــا تصمي آن ه
نباشند و بتوانند دوست پيدا كنند. از فرداي آن روز به كالس هايي رفتند كه مربي 

به آن ها ياد مي داد، چه طور صحبت كنند و چه طور خودشان را بشناسند. در 
آن كالس ماشين هاي ديگري هم بودند كه مثل آن  ها خجالتي 

بودند. مثالً يك «ماشين زرد نو» بود كه كسي را نمي شناخت. 
ــين قديمي آبي» بود كه همه ي دوستانش قراضه  يك «ماش
ــده بودند و ديگر دوستي نداشت. يك روز كه از كالس  ش

ــوي چاله. بيل  ــين قديمي افتاد ت ــدند، ماش خارج مي ش

بيل مكانيكي گفت: «بله، فكر كنم يك دوست هم 

در داستان نويسي اصلي است به نام «جان بخشي». جان بخشي 
يعني دادن جان و حركت به اشياي بي جان. البته جان بخشي 

چاقي در نظر بگيرم كه از شــدت چاقي نمي تواند از جايش 
تكان بخورد. هر وقت هم كسي رويش مي نشيند، ناله اش در مي آيد 

ــتانش همين كار را كرده است. او  محمدپارســاي رنجبر هم در داس
ــط موجودات بي جاني را جان داده كه مي توانند صحبت كنند، بلكه  نه فق

حتي شخصيت داستاني  هم به آن ها داده است. اينكه بيل مكانيكي و يا كاميون 
خجالتي باشد، يعني شخصيت پردازي كه قسمت دوم و اصلي جان بخشي است.

داستان از:

محمدپارسا رنجبر 

كالس سوم از تهران

سميرا  امامىنقاشى از:
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آفريده هاى خدا
کبوترها پر می زنند

از سوی دریاها می گذرند
می پرند به سوی آسمان

پیش خدای مهربان
به او گویند ای نازنین

ای آفریده ي کوه و زمین
دشت و صحرا به لطف توست

کوه و دریا از فضل توست
دیدیم کودکی را

می گفت: ای خدایا
تو که بخشنده و مهربانی
تو که پهناور و استواری
ببخش هرچه گناه دارم

ز لطف تو پایدارم
مريم مؤمنى كالس ششم از اصفهان

من خدا را دارم
هر کجا ترسیدی
از خطر لرزیدی

آرام بگو: «من
خدا را دارم»

هر کجا بیماری
یا کمی تب داری

آرام بگو: «من
خدا را دارم»

هر کجا خوش حالی
یا کمی غم داری

آرام بگو: «من
خدا را دارم»

هستى خیبر از اهواز

شهر خدا
رفتم به دریا
گفتم خدایا

کاش ماهی بودم 
یا مرغ دریا

دورت می گشتم
تنهای تنها 

شعری می گفتم 
برای شما

ساغر اسدى از كرج

1
قاصدک



ُکره هیچ کار بدی نمی کرد. فقط 

بعضی وقت ها از فضا می آمد پایین. ُکره 

یک بار از فضا پایین آمد و به زمین نزدیک 

شد. هی می رفت باال و هی مي آمد پایین. 

همه بهش گفتند: «این کار را نکن!» اما گوش 
نمی کرد.

یک بار باالی باال رفت. دید آنجا خیلی 

قشنگ است. سنگ ستاره را دید که 

خیلی خوشگل بود. دیگر توی فضا ماند 
و پایین نیامد. 

قصه ي ما به سر رسید، کالغه به 
خونش نرسید.

ُکره هیچ کار بدی نمی کرد. فقط 

بعضی وقت ها از فضا می آمد پایین. ُکره 

یک بار از فضا پایین آمد و به زمین نزدیک 

شد. هی می رفت باال و هی مي آمد پایین. 

همه بهش گفتند: «این کار را نکن!» اما گوش 
نمی کرد.

یک بار باالی باال رفت. دید آنجا خیلی 

قشنگ است. سنگ ستاره را دید که 

خیلی خوشگل بود. دیگر توی فضا ماند 
و پایین نیامد. 

قصه ي ما به سر رسید، کالغه به 
خونش نرسید.

على بشرى،

 6 ساله  از كرج

داستانهاىایندوستان
بهدستمانرسيد

ــدزاده، آذربایجان  ــي اس ــده جاللي، تهران•عل •مائ
ــتایش رحیم پور، آذربایجان غربي•عاطفه  غربي•س
ــین زاده،  حس ــوم  تبریز•معص ــدي،  محم ــي  فخیم
ــه  ــي، تهران•خدیج ــت•امیرمحمد کریم کالردش
ــو، رباط کریم•ماني  ــمیه گچل ــزي، تهران•س تبری
ــمر•دنیا  کاش ــائیان،  نس ــا  تهران•صب ــري،  فخ
شفیعي زاده، جاده ساوه•عطیه تقي زاده، تهران•مهسا 
ــد کاووس •زهرا  ــا قرباني، گنب ــي، آباده•پارس تراب
ــان  اصفه ــدادادي،  خ ــپیده  همدان•س ــي،  تکرل
ــدادي،  ــت•الهام ح ــي، رش ــرا نجف )نجف آباد(•زه
ــید صالح باینچو، کردستان•رضا  مشهد مقدس•س
ــزاده، مازندران )نور(•  منصوري، قوچان•زهرا علی
فاطمه شیرژیان، تهران•سلوانا جوادي، تهران•مبینا 
شریفیان، قرچک•امیرحسین طحاني، شهرضا•بهنام 
ــر•زهرا تقي زاده سیاه چمن،  اسالمي کیاسري، کیاس
ــتگرد•کوثر  هش راد،  ــدوي  مه ــه  تهران•ریحان
ــیني،  ــرا عبدالحس ــنگي، زه ــس ش ــور، نرگ دیانت پ
ــرفي، زهرا جعفري، فاطمه  ــهین افروزي، هانیه اش ش
ــادات حسني  ــیني، فائزه خاتمي، مریم س حاجي حس
شبستري، نیکو قاسمي، ترنم واحدي، نگار ابوفاضلي، 
رقیه موحدیان، حنانه رفیعي، نازنین عباسپور، تهران 
ــاهد(•نصیر رضایي،  ــتان دخترانه روشنگر ش )دبس
ــدي،  ــرا احم ــي، خمین•زه ــل عابدین نوشهر•عس
اصفهان )زیار(•زینب شاهرودي، شهرقدس•زهرا 
ــرا  زه ــه  فاطم ــرت  حض ــتان  )دبس ــد  اقلی ــي،  زمان
ــرت  ــتان حض ــد )دبس ــدي، اقلی ــه محم )س(•فاطم
ــاهرود•فائزه  ــمي، ش فاطمه زهرا )س( •زهرا قاس
ــزل  ــاني، مبارکه•غ ــه احس ــوري، اشتهارد•نفیس ن
ــواري، قزوین  ــین شهس ــران• امیرحس کریمي، ته
)تاکستان(•حمیرا عموهاشمي، اصفهان•حسام پناه، 
جهرم•هستي پناه، جهرم•کسري هاشمي، علیرضا 
ــروي، علي آژنگ، امیرعلي رفعتي، پوریا حسن  خس
ــا منصوري، امیرمحمد  زاده، محمد مهدي آزاد، پارس
ــعیدي، آرتین نوبخت نژاد،  ــمي، ابوالفضل میرس قاس
سید امیرحسین نقیب السادات، مهدي تهراني، مهرزاد 
ــن پورمحمدیان،  ــا رضایي باغبیدي، آرمی ثامني، ایلی
امیرمهدي براهیم باستاني، معراج محمودي، محمدرضا 
کاشاني، امیرصدرا افضل نژاد، امیرعلي نقره کار، سهند 
ــین میري، امیرپرهام اسماعیلي،  عسگري، سید حس
ــرخابي، عرشیا  ــام خان، مبین س علي فهیمي، امیر س
ــید رادین علیمي، امیرماهان غالمي، رسا  شکرایي، س
ــفعي، کیارش داالي، آرین فرزانه،  مدرسي، بردیا اش
عرشیا عدالت پژوه، پارسا وادي پور، نیما مینویي، سید 
سجاد موسوي، احسان میرزاده، سید مهیار چاوشي ها، 
مهدیار گلسرخي، علي رضا عبداله پور، رضا شیرواني، 
ــکرایي،   مهدي قادري، محمدمهدي رفعتي، آرمین ش
ــي، امیرمهدي  ــا میرزماني، پارسا حسیني عباس پارس
ــا سلطاني،  ــید ابراهیم خردمند، پارس حمیدان پور، س
ــا ابراهیمي، رسا رحیمي، یوسف  سپهر امجدي، پارس
ــعید  وهابي یزدي، امیرعلي الهیاري، ماني پازوکي، س
ــینا نصیري فرد، امیرعلي  ــایان شمس، س رضایي، ش
ــید  ــین قدرت، س ــدي، مبین حضرتي، یاس خوان احم
پویا وکیلي، تهران )دبستان پسرانه صالحین(•سمانه 
لعلي، زنجان•رعنا امیري، سنا صمدي، مهسا دالوري، 
ــي، کیمیا  ــان رحیم ــي، پرنی ــي، زهرا بخش ــا ضیای بیت
ــودي، محالت  ــري، هانیه مقص ــاپور، زهرا جعف پارس

)دبستان شاهد فاطمیه( 

ُکره هیچ کار بدی نمی کرد. فقط 

 ساله  از كرج
 ساله  از كرج
 ساله  از كرج



ــط خیابان رد حواس پرت اسم کرمی بود که کلی پا داشت. همیشه حواسش پرت بود. چند بار هم خانه اش را گم  ــش پرت بود، از وس شد. یکدفعه سوسکي که سوار دوچرخه  بود و تند پا مي زد، از روي یکي از پاهاي حواس پرت رد شد کرده بود. یک روز تصمیم گرفت بیرون برود. همین طور که حواس
و او را وسط خیابان پرت کرد. حواس پرت گریه کرد و گفت: «آخ پایم! آخ پایم!»

سوسکي از دوچرخه پیاده شد و گفت: «بیا تا ببرمت پیش دکتر» و او را برد دکتر.
آقاي دکتر از او پرسید: «کدام پایت درد مي کند؟»

حواس پرت که حواسش پرت بود گفت: «آقاي دکتر، این پایم درد مي کند.»
آقاي دکتر آن پایش را هم باندپیچي کرد. خالصه وقتي از مطب دکتر بیرون آمدند، نصف بیشتر آقاي دکتر پایش را باندپیچي کرد که کرم گفت: «اشتباه شد، آن پایم درد مي کند.»

پاهاي حواس پرت باندپیچي شده بود. اما هنوز هم نمي دانست واقعاً کدام پایش درد مي کند.

كالس دوم ازتهرانسارا خندان خادم رضا 

همیشه یک داستان خوب را شخصیت هاي خوب آن 
مي سازند. یعني اگر نویسنده در انتخاب شخصیت ها دقت 
کند، نصف بیشتر داستان کامل شده است. نویسنده ي این 

داستان هم دو شخصیت بامزه و جالب انتخاب کرده است. 
کرمي که کلي پا دارد و حواس پرت است و سوسکي که 
دوچرخه سوار مي شود. بهترین تصویر هم در این داستان 
سوسکي است که سوار دوچرخه شده است. این تصویر 

خیلي خیال انگیز است و مي تواند در جلب نظر خواننده خیلي 
مؤثر باشد. این داستان درست شبیه یک کارتون است. چون 

ما مي توانیم به راحتي شخصیت ها و اتفاقي را که مي افتد، 
تصور کنیم.
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برف
اینجا که برف می باره
با خود شادی می یاره

روی خونه ی زیبا
پرنده ها می چرخن
اون کالغ خبرچین

نشسته روی پرچین
االغه بارو بسته

داره می یاد پاورچین
حُسنا داديان آهنگر 7 ساله از تهران 

»آس��مون«، ما به زبان فارس��ی آس��یب اس��تفاده کنیم. وقتی که »آسمان« می شود بادقت و وس��واس از ش��کل درست کلمه ها است، نه »زبان گفتاری«. بهتر است در همه حال به قلم می برد، زبان نوشتن او (زبان نوشتاری) اساس کار شاعر و نویسنده و هرکس که دست کلمه ها) را تکرار کرد. یادتان باش��د که پایه و نمی کنیم، می شود در همه جا این کار (شکستن گفت وگوها از ش��کل اصلی کلمه ها اس��تفاده ش��اید فک��ر می کنی��د چ��ون در ترانه ها و را می شکنیم، شکل درست آن ها گم می شود.شوند. وقتی ما کلمه ها را مچاله می کنیم و آن ها هستند و به ش��کل طبیعی خودشان نشان داده کلمه ها بیش��تر دوست دارند، همان طور که 
رسانده ایم.

نيایش
فکر مي کنم دعاهایم را قبول کردي

آن شب هاي زیبا را قبول کردي
آن شب هاي تلخ  و شیرین را اي خدا

آن روزهاي زیبا و آفتابي را
اي خداي مهربان تو همه چیز را قبول کردي

شیریني و تلخي را
روزهاي آفتابي و گرم را

و آب ها را
تو همچنان ما آدم ها را قبول کردي

خدایا من تو را دوست دارم
بیتا شیشه گران كالس چهارم از تهران

گنجشكمهمان
رو شیشه مون نشسته
گنجشک پر شکسته
برف سفید رو سرش

شکسته بال و پرش
تو این زمستون سرد

ظرف رو پر از دون کردم
گنجشک  رو مهمون کردم

رفتم پیشش نشستم
بال و پرش رو بستم

محمدامین عرب از كاشان
سروده ی »گنجشک مهمان« با زبان ساده و روان از محمدامین 
عرب از ش��هر کاشان است. محمد به خوبی مفهوم همکاری را 

محمدامین هم امانت دار خوبی است و هم توی دلش سروهای به ما نشان داده است.
ما بال و پرش شکسته شود. این گناه بزرگی است که از دیگران رها نکنیم، چرا که ممکن است پرواز خیال آن ها در آسمان فکر باشد، هنگام کمک و تشویق فکرمان را به ذهن و خیال دیگران کمک می کنیم که کارهایشان روزبه روز بهتر و بهتر شود. یادمان کمک کنند، اشکالی ندارد. ما هم در مرکز بررسی آثار به بچه ها پدرش سروده است. اینکه دیگران در بهتر شدن کارهایمان به ما راستی و درستی قد کشیده اند. او می گوید این شعر را به کمک 

هر هنرمندی از پنجره ي خیال خودش به جهان هس��تی نگاه بخواهیم مثل ما فکر کنند.
این حرف ها را تنها برای محمدامین نگفته ام، بلکه این نکته ها می کند، آن وقت نتیجه ی کارش شبیه به  کار دیگران نخواهد بود.

می گیرن��د. وقتی کمک رنگ دخالت به خودش بگیرد، بال و پر برای همه ي بچه هایی است که از دیگران در کارهایشان کمک 
کلمه ها مرتب توی گوش من می خوانند و می گویند از بچه ها احساس سراینده ي شعر و هنرمند را می سوزاند.

»گنجش��ک را مهمان کردم«، اشاره به همان گنجشک است که در قسمت های بعدی شعر که گنجشک معرفی شده است، مثل را برای اینکه بی اشکال شود؛ بنویسیم »گنجشکی پرشکسته« و آن ها را شکس��ته است. بهتر است مِصراع »گنجشک پرشکسته« شکس��ته و مچاله نکنند؛ مثل زمستان، مهمان و... که محمدامین بخواهید که ما را به همان شکل طبیعی خودمان بنویسند، ما را 
این یک اش��اره به دستور زبان است که بچه ها کم کم با آن محمدامین در آغاز شعرش به ما نشان داده است.

آشنا خواهند شد.

•رایا حاصل مهري، پنجم ابتدایي•سرور حسیني، چهارم ابتدایي•سیده رقیه حسیني، ششم ابتدایي•مریم محرابي، سوم ابتدایي•نازنین عباسپور، 

ششم ابتدایي•النا سادات موسوي، اول ابتدایي•سیده هانیه شکوري سید بیگلو، سوم ابتدایي•فاطمه مجدآرا، یازده ساله•فاطمه سارا آذري 

جعفري•ستایش صارمي، ششم ابتدایي•فاطمه اکبري، ششم ابتدایي•فاطیما جان نثاري، ششم ابتدایي•نرگس زارعي گلباغي، ششم ابتدایي•زهرا 

پاکتي، ششم ابتدایي•زهرا حسن پور، پنجم ابتدایي •فاطمه مومني، پنجم ابتدایي•لیال بورقاني، پنجم ابتدایي•مهسا فاطمي، ششم ابتدایي

•فاطمه اسماعیلي، پنجم ابتدایي•سارا شیخي، ششم ابتدایي•مریم محرابي، سوم ابتدایي•رویا سجادي منش، ششم ابتدایي

فکر مي کنم دعاهایم را قبول کردي

شوند. وقتی ما کلمه ها را مچاله می کنیم و آن ها 

»آس��مون«، ما به زبان فارس��ی آس��یب اس��تفاده کنیم. وقتی که »آسمان« می شود بادقت و وس��واس از ش��کل درست کلمه ها است، نه »زبان گفتاری«. بهتر است در همه حال به قلم می برد، زبان نوشتن او (زبان نوشتاری) اساس کار شاعر و نویسنده و هرکس که دست کلمه ها) را تکرار کرد. یادتان باش��د که پایه و نمی کنیم، می شود در همه جا این کار (شکستن گفت وگوها از ش��کل اصلی کلمه ها اس��تفاده ش��اید فک��ر می کنی��د چ��ون در ترانه ها و 

هایتانبهدستمانرسيد:
عزیزانایميل
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آسمانسرخ
آسمان شده به رنگ سرخ

رنگ سرخ در دل من غمی انداخت
غمی که فراموش نشدنی بود

چه غمی که مرا در آوار گذاشت
آنچه غم آورد غم پدر بود

غمی که دلم را به آسمان گشود
می دانی پدر چه شد

پدرم در راه وطن شهید شد
وطن یعنی سرخی خون پدرم و یارانش

َقدرت را می دانم ای وطن
در برابر غم استوارم برای تو ای وطن

امیررضا پاكزاد كالس پنجم  از سارى

آس��مان به رنگ سرخ شده اس��ت. امیررضا با نشان دادن تصویری سرخ 
ما را به دنیای خیال انگیز خود که به رنگ س��رخ اس��ت، می خواند. شاعر از 
پنجره ای که آسمانی سرخ رنگ در آن نمایان است، ما را به پنجره های دیگری 
که تصویرهای این س��رخی را برایمان دیدنی و ش��فاف تر می سازد، دعوت 
می کند. این رنگ سرخ در دل شاعر غمی ماندگار و فراموش نشدنی پاشیده 

است؛ اَندوهی سنگین که بر دل او آوار شده است.
از نش��ان سرخ بودن آس��مان، دلمان می گیرد و نشانی های این سرخی را 
یکی یکی به ما نشان می دهد. وقتی ذهن ما احساس اندوه او را به خوبی قبول 
می کند، آن وقت رنگ و بوی این اَندوه را ناگهان آش��کار می کند: از دس��ت 
دادن »پدر« در شکوه رهایی وطن. آن وقت خود را در راه پدر قرار می دهد و 
قول می دهد که پاسدار خون پدر و پایدار در راه وطن باشد. او در برابر غم 

نخواهد شکست که وطن پابرجاست.
سروده ی »آسمان سرخ« موضوع را خوب جمع وجور و بیان کرده است؛

نه چیزی اضافه دارد و نه چیزی کم. شاعر فکرش را با زبانی ساده و روان 
به ما نشان داده است. این سروده آهنگ متناسب با موضوع خودش را دارد و 
به خوبی حرف هایی را که او را بی تاب کرده بود، با زبانی لطیف برای دل های 

مشتاق بیان کرده است.
با کندوکاو در کار امیررضا ش��اید حرف هایی در چندوچون س��روده ی 
آس��مان سرخ گفتنی باشد، اما با سن وسالی که امیر دارد، این نوبرانه ی ذهن 
و احس��اس خیال انگیز او آن قدر دلپذیر، دلنش��ین و شیرین است که به این 
مس��افر راه شعر و قطعه و... باید آفرین گفت. امیر با حفظ همین زبان ساده، 
حرف هایش ش��نیدنی خواهد بود. می تواند با همراهی موسیقی شعر (وزن، 
قافیه و...) و صور خیال (تشبیه، تصویر و...) بهتر اوج بگیرد و پرواز خیالش 

را به ما و دوستان شاعرمان نشان بدهد.

رنگ سرخ در دل من غمی انداخت

وطن یعنی سرخی خون پدرم و یارانش

در برابر غم استوارم برای تو ای وطن

رنگمحرم
دست آسمان پرچم سیاه

ابر می دود پابه پای باد
گریه می کند با صدای باد

شاخه ها همه دل شکسته اند
سر به روی شانه ي یکدیگر گذاشته اند

بچه های مهرباِن محِل ما
طبل می زنند تو کوچه ها

سبزه های دشت زرد و خسته اند
پرنده ها بال بسته اند

همه عزادار و سیاه پوش اند
با ناراحتی آب می نوشند
همه دارند بر گونه اشک

گریه می کنند برای امام و یارانش
                     امیرحسین حدادى، 12 ساله از كرج

های ه��ای اَبر ب��ا زجه و ناله های باد در هم گره خورده اند. امیرحس��ین در 
حرف هایش، با سادگی تمام و زبانی روان ما را به دیدار به جنبش آمدن همه ي 
عناصر جهان آفرینش در این غم بزرگ دعوت می کند. تمام اش��یا جان دارند 
و مانند انس��انی در ش��کوه این واقعه بی تاب و شکسته دل اند. آسمان با پرچم 
س��یاه همه ي آفریده ها را به شیون و چاک کردن گریبان در این قیامت که در 
صحرایی در زمین روی داده است، می خواند. درخت ها از اَندوه سر در شانه ی 
هم گذاشته اند و می نالند. طبل ها در کوچه ها به صدا درآمده اند. حتی سبزه ها از 
دلتنگی به زردی نشسته اند و پرنده ها شوق پرواز ندارند. تمام اجزای آفرینش، 
آنچه در آسمان و زمین است، همه جان دارند و در صف آدم های عزادار زار 

زار سر داده اند.
چه باک اگر امیرحسین در هیاهوی احساس سوزان خودش، دلش نخواسته 
اس��ت، تمام و کمال آهنگ حرف هایش موزون باشد. شاعر خیالش را رهاتر 
از رها در غوغای عاش��ورا به پرواز درآورده اس��ت و آنچه را گفتنی اس��ت، 
گفته است. سروده ي امیرحسین با آنکه خیلی ساده است، اما سخت و پرشور 
به دل می نش��یند. شاید بعضی از دوستان شاعرمان و یا دوستانی که سروده ي 
امیرحس��ین را می خوانند، فکر کنند می شود قلم برداشت و چنین سرودی را 
س��رود. اما یادتان باشد که برخالف ظاهر ساده ي حرف های شاعر ما، سرودن 
شبیه آن با این زیبایی بسیار بسیار مشکل است. امیرحسین احساس خودش را 
صادقانه در لحظه ي بی تابی و پریشانی درون به ما نشان داده است. امیرحسین 
در لحظه ي  نشان دادن احساس خودش از موضوع، احساس غنچه ای را داشته 

است که دارد لحظه ي شکفتن را احساس می کند.
یادتان باشد، وقتی کلمه ها به طور طبیعی و در حال بی تابی از ذهن ببارند، 
نتیجه اش خواننده را به هیجان می آورد. وقتی بتوانیم احساس خودمان را نسبت 
به موضوع خوب بیان کنیم، چه موزون باشد و چه نباشد، دلنشین و خواندنی 

است. مولوی می فرماید:
 هیچ آدابی و ترتیبی مجو

5هرچه می خواهد دل تنگت بگو
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نقاشيایندوستانهنرمندبهدستمانرسيد:

•فاطمه پورعباسي، مشهد مقدس •محدثه کاخکي، مشهد مقدس •میرحسن حسیني، تهران •عسل زاهدي،شهریار •آرین میرباقري، تهران •فاطمه 
علي زاده، مشهد مقدس •عطیه ترکمن، مشهد مقدس •محمدعرفان حسیني راد، تهران •صدف شکوري، زینب کرمي، زهرا اکبري، سمیرا اسدیان، شقایق 
ملک دوست، فاطمه رسولي، فائزه اوتادي، ساوه )دبستان فضیلت( •رسا سادات میرافضلي، کرج •مانا سادات میرافضلي، کرج •سیما بابائي، مشهد مقدس 

•محمد مهدي حیدري، اصفهان •حسین عموهاشمي، اصفهان •معصومه کریمي، یلدا علي جاني، سارا عقیلي، مریم صفرپور، فاطمه قدیمي، الهه عبدي، 
نرگس طاهري، معصومه شفیعي، مهسا عیسي زاده، مهرنوش مهدي، پریسا صابري، سارا زکي زاده، فاطمه سلطاني، فاطمه عباسي، زهرا اماني، صبیحه محمدي، 
هانیه خدادوست، زهرا نیکوکار، زهرا صادقي، سحر نقي زاده، پریسا عبدي، زهرا عمویي، همدان )دبستان هشت بهشت( •سوده زارع، فاطمه سربلند، سارینا 

سپهري راد، یلدا حیاتي، نجمه نوایي، فاطمه اثني عشري، محدثه یوسف زاده، خراسان رضوي )مه والت، دبستان طالقاني( •عرفان رجبي، آمل •دینا رجبي، آمل 
•شقایق پورمحمدي، شیراز •سلوانا جوادي، تهران •پارسا ولي نژاد، تهران •مهدي صدري مزرجي، خراسان رضوي •محمد متین درخشاني نیا، گرمسار 

•فائزه محمودي، کرج•فاطمه محمودي، کرج•احسان عرب پور، تهران•ستایش آقازاده، تهران•غزل آقازاده، تهران•پرناز آقازاده، تهران

صبیحه محمدي کالس ششم از تهران

علیرضا محبت کالس اول از یزد

فاطمه قدیمي کالس ششم از تهران

فرناز احمدي از روستاي آرندان سنندج
لیال مهدور از خمیني شهر

معصومه شفیعي کالس ششم از تهران
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هانیه خدادوست

نرگس طاهري کالس ششم از تهران

مهسا عیسي زاده کالس ششم از تهران

مریم صفرپور کالس ششم از تهران

محمد متین درخشاني نیا از گرمسار

فاطمه عباسي از تهران

فاطمه سلطاني کالس ششم از تهران

هانیه خدادوست
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شهریور پُرِقّصه
حتی در شهریورهای تابستانی.

17 شهریورماه 1393، جلسه ای به همت «مرکز بررسی آثار مجالت رشد» برگزار شد. 
ــعر، جعفر توزنده جانی، حسین احمدی و  ــه کارشناسان قصه و ش میزبان های جلس

سردبیر مجله ي چکاوک، احمد عربلو بودند.
مهمان هایش هم، صدالبته، نویسنده های کوچک با دل های بزرگشان بودند.

جعفر توزنده جانی می گوید: «گابریل گارسیا مارکز، نویسنده ي بزرگ ادبیات آمریکای التین، 
گفته است بهترین داستان هایش، اولین داستان هایی است که نوشته است.»

ــلوانا، مائده، حدیثه و... با دقت گوش می کنند. شاید آن ها همان  ــین، محمدپارسا، س امیرحس
نویسنده های بزرگ ادبیات ایران باشند که قرار است روزی دوباره همین حرف را بزنند.

پدر و مادرها حرف ها و سؤال های بزرگانه شان که تمام می شود، می روند و جلسه جدی تر می شود.
همه داستان هایشان را می خوانند و باقی نظر می دهند. کارشناس ها هم در آخر در نظرها به بچه ها 

کمک می کنند. اصالح می کنند، تشویق می کنند و حتی گاهی نقد می کنند.
پریسا کاظمی، ششم ابتدایی است، چند داستان می خواند. مائده جاللی می گوید: «داستان آخرت 

ناگهانی تمام می شود.»
ــلیمانی با داستاِن «ماه مغرور»اش آمده است. داستانش را که می خواند، پریسا کاظمی  حدیثه س

می گوید:  «ای کاش گفت وگوی داستانت بیشتر بود.»
مهدیس سلمانی یک پیشنهاد برای حدیثه دارد. او می گوید که بهتر بود در داستان ماه مغرور، 

خورشید به ماه نور ندهد تا ماه بفهمد که کار اشتباهی کرده است.
بحث داغ می شود. امیرحسین حدادی شعرش را با موضوع عاشورا می خواند. سارا خندان خادم 
رضا نظرش این است که شعِر امیرحسین یکدستی موضوعی ندارد. حسین احمدی،  کارشناس شعر 
هم در ادامه می گوید: «برای سرودن شعر الزم نیست که همه ي موضوعاتی را که به ذهنمان می رسد، 
ــم در کارش، موضوعات را به خوبی  ــین ه ــذ بیاوریم؛ باید آن ها را گزینش کنیم. امیرحس روی کاغ
گزینش کرده است. شعر هرقدر کوتاه تر بشود، بهتر است؛ یعنی ایجاز و خیال را با هم داشته باشد.»

ــان  ــه می خواند، بچه ها آن قدر خوشش ــون و بیل مکانیکی»اش را ک ــتان «کامی ــا رنجبر داس پارس
می آید که دو بار تشویقش می کنند. کارشناس قصه، جعفر توزنده جانی می گوید: «داستان کامیون و 

بیل مکانیکی محمدپارسا، هم خیال انگیز است 
و هم جمله ها و پایان خوبی دارد. حسودی ام 

شد!»

 با کارشناسان مجلهگزارش نشست نویسنده های کوچک

می آید که دو بار تشویقش می کنند. کارشناس قصه، جعفر توزنده جانی می گوید: «داستان کامیون و 
بیل مکانیکی محمدپارسا، هم خیال انگیز است 
و هم جمله ها و پایان خوبی دارد. حسودی ام 

گزارشگر: 

ارغوان غالمى

گزارش نشست نویسنده های کوچک
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ــا قطعه ي ادبی  ــا چترایی ب ــتاِن «مارمولکی که پرواز می کند»، پریس ــلوانا جوادی، با داس س
ــتان «قرمز و مشکی»، مائده جاللی با داستان  ــاحل و دریا»، سارا قره داغی با داس «گفت وگوی س
«دیدار با قطره ی باران»، علی الطافی با شعر «گل» و عارفه سجادی با داستان «دخترک گدا و تِل 
جادویی اش» از دیگر مهمان های این جلسه بودند که داستان هایشان را خواندند. تشویق شدند، 

نظر دادند و نظرهای بقیه را هم شنیدند.
و اما من! من 23 سالم است و یکی از مهمان های این جلسه بودم. رفته بودم تا داستان های این 

جلسه را بنویسم.
ــد، آخر از همه بیرون آمدم. در روز شهریوری ام قدم می زدم و به این فکر  ــه که تمام ش جلس

می کردم که داستانم را چه طور تمام کنم.
چیزهایی را که از نویسنده های کوچک با دل های بزرگشان یاد گرفته بودم، مرور کردم.

همان طور که قدم می زدم، با خودم می گفتم:
جمالتم کوتاه و ساده باشند.

موضوعم یکدست باشد.
ــتاِن  ــان داس ــر، پای ــه مهم ت و از هم

شهریوری ام، ناگهانی نباشد!
ــتاِن  ــان داس ــر، پای ــه مهم ت و از هم
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مامانش گفت: «آب گودال آلوده است.» فیل کوچولو گفت: «از آب گودال خوردم!»گودال را خورد. بعد دل درد گرفت. مامانش پرسید «چی شده عزیزم؟»یک فیل کوچولو تشنه اش بود. خواست آب بخورد. گودالی دید. آب 
ــو خورد و هر آبی مناسب آشامیدن نیست!» ــرد. فیل کوچول ــت ک چای نبات درس

خوب شد و قول داد هر آبی را نخورد.

مامانش گفت: «آب گودال آلوده است.» فیل کوچولو گفت: «از آب گودال خوردم!»گودال را خورد. بعد دل درد گرفت. مامانش پرسید «چی شده عزیزم؟»یک فیل کوچولو تشنه اش بود. خواست آب بخورد. گودالی دید. آب 
ــو خورد و هر آبی مناسب آشامیدن نیست!» ــرد. فیل کوچول ــت ک چای نبات درس

خوب شد و قول داد هر آبی را نخورد.

 7 سالهآريا مشك آبادى

یک روز سه نفر یک پرتقال خونی داشتند. 
همه اش سر آن دعوا می کردند. تا که پرتقال 

از وسط نصف شد و به چند قسمت 
تکه شد. آن سه نفر پرتقال خونی 

ندیده بودند. برای همین پرتقال 
را انداختند دور. بعد هم دوباره دعوا 

کردند. این دفعه برای چه دعوا کردند؟ 
چرا پرتقال خونی شده بود!

یک روز سه نفر یک پرتقال خونی داشتند. 
همه اش سر آن دعوا می کردند. تا که پرتقال 

پرتقال خونى
دانش آموز كالس اوّل

از مشهد مقدسدبستان شهید محمد رادمرد

فيله
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یکی  بود یکی نبود. دختری بود به نام ستایش که چند وقت پیش 
تولدش بود. او از مادرش خواست که حتماً برای تولدش دو 

میل بافتنی بخرد تا بافتن شال گردن را یاد بگیرد. 
ــواب رفته  ــتایش تازه به رخت خ ــب که س یک ش
بود، دو تا میل بر سر بافتن شال گردن و دستکش 
ــد. میل اول می گفت: «اول باید شال  دعوایشان ش
ــتکش  ــت دس گردن ببافیم» و میل دوم می خواس

ببافد. 

ــد. یکی از  ــرد ش ــت و هوا س چند ماه گذش
ــرما  ــتایش س روزهای پاییز در ماه آذر بود که س

خورد و دچار تب و لرز شد، اما برای رفتن به بیرون 
شال و دستکش نداشت. دو تا میل بافتنی وقتی وضعیت 
ستایش را دیدند، تصمیم به آشتی گرفتند و شروع به 

ــتند.  ــال گردن کردند. اما وقت کافی نداش بافتن ش
شب و روز بیدار ماندند و با هم همکاری کردند 

و بافتن شال را تمام کردند. بعد هم سریع شروع 
به بافتن دستکش کردند. در طول دو هفته کارشان 

ــد و از دو میل  ــتایش هم خوش حال ش ــد. س تمام ش
بافتنی به خاطر کار خوبشان تشکر کرد.

یکی  بود یکی نبود. دختری بود به نام ستایش که چند وقت پیش 
تولدش بود. او از مادرش خواست که حتماً برای تولدش دو 

میل بافتنی بخرد تا بافتن شال گردن را یاد بگیرد. میل بافتنی بخرد تا بافتن شال گردن را یاد بگیرد. 
ــواب رفته  ــتایش تازه به رخت خ ــب که س یک ش
بود، دو تا میل بر سر بافتن شال گردن و دستکش 
ــد. میل اول می گفت: «اول باید شال  دعوایشان ش
ــتکش  ــت دس گردن ببافیم» و میل دوم می خواس

ببافد. 

ــد. یکی از  ــرد ش ــت و هوا س ــد. یکی از چند ماه گذش ــرد ش ــت و هوا س چند ماه گذش
ــرما  ــتایش س ــرما روزهای پاییز در ماه آذر بود که س ــتایش س روزهای پاییز در ماه آذر بود که س

خورد و دچار تب و لرز شد، اما برای رفتن به بیرون خورد و دچار تب و لرز شد، اما برای رفتن به بیرون 
شال و دستکش نداشت. دو تا میل بافتنی وقتی وضعیت شال و دستکش نداشت. دو تا میل بافتنی وقتی وضعیت 
ستایش را دیدند، تصمیم به آشتی گرفتند و شروع به ستایش را دیدند، تصمیم به آشتی گرفتند و شروع به 

ــتند.  ــال گردن کردند. اما وقت کافی نداش ــتند. بافتن ش ــال گردن کردند. اما وقت کافی نداش بافتن ش
شب و روز بیدار ماندند و با هم همکاری کردند شب و روز بیدار ماندند و با هم همکاری کردند 

و بافتن شال را تمام کردند. بعد هم سریع شروع و بافتن شال را تمام کردند. بعد هم سریع شروع 
به بافتن دستکش کردند. در طول دو هفته کارشان به بافتن دستکش کردند. در طول دو هفته کارشان 

ــد و از دو میل  ــتایش هم خوش حال ش ــد. س ــد و از دو میل تمام ش ــتایش هم خوش حال ش ــد. س تمام ش
بافتنی به خاطر کار خوبشان تشکر کرد.بافتنی به خاطر کار خوبشان تشکر کرد.

ــتند.  ــال گردن کردند. اما وقت کافی نداش بافتن ش

به بافتن دستکش کردند. در طول دو هفته کارشان 
ــد و از دو میل  ــتایش هم خوش حال ش ــد. س تمام ش

از اسالم شهركالس ششم حديثه سلیمانى

دعواى دو ميل بافتنى
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الهه عبدي کالس ششم از تهران

پریسا عبدي کالس ششم از تهران

زهرا صادقي کالس ششم از تهران

سپهر فتحي پور کالس سوم از تهران

زهرا عمویي کالس ششم از تهران

زهرا امانی
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امیرحسین حدادي 12 ساله از تهران

پارسا ولي نژاد از تهران

پریسا صابري کالس ششم از تهران

سارا زکي زاده کالس ششم از تهران

شیرین احمدي از روستاي آرندان سنندج

سحر نقي زاده

زهرا نیکوکار
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قاصدک
قاصدک در پرواز

بلبالن در آواز

مورچه ای در تب وتاب

عابدی در محراب

غافلی در غفلت

کودکی در غوغا

جانیان درگیرند

نرم نرمک دنیا

این قطار هستی

می شتابد به شتاب

مريم پورمرتضي ممقاني از ممقان

 
نکته: تصویر آن چیزی است که گرهی فکری و 

عاطفی را در لحظه ای از زمان ارائه می دهد. تصویر 

حلقه زدن دو چی��ز از دو دنیای متغایر، متفاوت و 

گوناگون است، به وسیله ي کلمات در یک نقطه ي 

معین، معلوم و مش��خصی. قدرت تصویرسازی تا 

حدی همان قدرت تخیل اس��ت. تصویر کلمه ای 

است کلی و جامع و شامل هر نوع تشبیه، استعاره، 

نماد و اسطوره می شود. در تشبیه سهم ذهنی شعر 

کم است، چون همه چیز ظاهر و نمایان است و 

ابهام و پیچیدگی  و گنگی وجود ندارد.

اشعار اين دوستان به دستمان رسید:
• سیده یاسمین سبزواري، پاکدشت • علیرضا سجادي، خمیني شهر • محمدرضا نصرالهي، نجف آباد اصفهان •صدرا امن الهي، 
آذربایجان شرقي )ذرشهر( •پویا زارعي، بانه •ریحانه صمدي، گیالن •کمند علیزاده، الهیجان •مریم عباسي، اصفهان )مبارکه( 

•دنیا شفیعي زاده، جاده ساوه •مبینا شریفیان، قرچک ورامین •محمدحسین باقري، تهران •ساره محمدامیني، محالت •رضا بهرو، 
اردبیل•امیرحسین شهسواري،قزوین •مریم امامي، ماهنشان •مینو خسروي، تهران •رومیه بحري، بابلسر•فاطمه محسني، مشهد 

مقدس •حسین عموهاشمي، اصفهان•نازنین حسني، تهران •علي حافظي، ایالم•زهره سادات قریشي، گرگان•نازنین حسنی، تهران

پروانه
پروانه ي قشنگم 

چه قدر قشنگ و نازي

تو بهترین دوست من 

پروانه ي هم رازي

لباس زیبا داري

 روي تنت ستاره

یک تاج آسموني

 لبخند مهربوني

تو بهترین دوست من 

پروانه ي خوش آواز

روي گل هاي مي کني

 با ناز و عشوه پرواز

هلیا راستگويي فیض آبادي 

كالس دوم از مشهد

باز
پاییزه آی پاییزه

برگ درخت می ریزه

برگ ها چه رنگارنگ است

پاییز خیلی قشنگ است

هوا شده کمی سرد

بپوش لباس گرمی

پاییز آمده از راه

با کلی از کالغ هاش

پانیذ دادمهر 8 ساله از تهران
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شقایقها
از کوه باال رفت. شقایق های وحشی 

در دسترس نبودند. با احتیاط جلو رفت 

و دسته ای از شقایق های سرخ را چید. 

کوله بارش سنگین بود. به سختی از کوه پایین 

آمد، کف پوتینش سوراخ شده بود. کم کم هوا 

داشت تاریک می شد که به سنگرها نزدیک 

شد. به سمت سنگر خودشان حرکت کرد. 

صدایی ملکوتی را شنید که روحش را به پرواز 

درآورد. با خوش حالی پرده ی سنگر را کنار 

زد، ولی ناگهان خودش را دید که روی زمین 

افتاده است و هم رزمی هایش دورش جمع 

شده اند. اما چگونه هیچ کس او را نمی دید!  با آن 

صدای ملکوتی روحش با شقایق ها به آسمان ها 
رفت. آری او شهید بود. 

صبا حسین زاده

نکته: بیش��تر دوستان ش��اعرمان گاه گاهی پرسش هایی 
هم��راه سروده هایش��ان برایم��ان می فرس��تند؛ مثل »قطعه 

چیست؟« »شعر سپید چگونه است؟« و... 
این بار در پاسخ به پرسش »شعر سپید چیست؟«، پاسخی 
کوتاه را برای دوستان می نویسم. خدا کند ذهن پر از سؤال 

آن ها را راضی کند. 
»شعر سپید« شعری است که از قید و بند قافیه و آهنگ، 

به کلی آزاد، اما از موزیک کلمه ها برخوردار است.
به هر حال، هر حرف و کالم زیبایی که انسان با خواندن 
آن بی تاب ش��ود، چه موزون باش��د و چه نباشد، ماندگار 

خواهد بود.
شاخه ها را به خانه آوردیم

نمی پرسیدیم تابستان است یا زمستان، 
که تنها بهار و پاییز در برگ خفته بود

ابر
یک ابر زیبا

یک ابر پرباران
یک ابر پربرف

که در آسمان
قرار می گیرد

که نعمِت خداونِد
بسیار بزرگ است

که آفریدگار ماست

که این ابرهای زیبا را 
آفریده است.

علي الطافي كالس چهارم از تهران

نکته: شاید بهتر باشد به جای »قرار 
می گیرد« بنویسیم: »پیدا می شود«.

در ضم��ن ح��رف »ک��ه« را در 
عبارت »که نعمت خداوند بس��یار 
بزرگ است« می شود پاک کرد و 
در »که آفریدگار ماست« هم بهتر 
اس��ت »که« را برداریم و به جای 
آن بگوییم: »او آفریدگار ماست«.

رنگارنگ
اَتَل، َمتَل رنگارنگ

یک خانه ي پر از سنگ
یک راهروي خیلي قشنگ

یک عالمه رنگ و رنگ
رنگ قرمز و آبي

سبز و زرد و سرخابي
رنگ آبي آسمان

رنگ زرد هم آفتابي
زهرا نظري كالس پنجم از تهران

15
قاصدک



زنگ قرآن بود. خانم لرستاني، معلم قرآن آمد و گفت: «خاطره اي از 
اولین باري که قرآن خواندید، بنویسد و به من بدهید.»

ــبي افتادم که فشارخون مادرم باال بود. آن  به فکر فرو رفتم. یاد ش
شب صورتش سرخ شده و چشمانش قرمز بود. حوصله ي کاري را هم 
ــت. همه ي ما نگران حالش بودیم. وقتي به بابایم نگاه مي کردم،  نداش
مي دیدم چشمانش پر از اشک است. اما سعي مي کرد مامان او را نبیند. 
من هم خیلي نگران بودم. خواهرم مهدیه گوشه اي نشسته بود و زیر 
لب چیزهایي مي گفت. استرس داشتم و نمي دانستم چه کار باید بکنم. 

بابا مامان را به بیمارستان برد و من و مهدیه خانه ماندیم.
ــت تنها بود. گفت مامان را بستري کرده اند. جاي  وقتي بابا برگش
ــده  ــي خالي بود. من تا به حال از مامانم جدا نش ــان در خانه خیل مام
ــب گریه کردم  ــد چي! ش ــودم. با خودم فکر کردم، اگر خوب نش ب
ــتان زنگ زد و من با  ــم مامانم را مي خواهم. بابایم به بیمارس و گفت
مامانم صحبت کردم. صدایش را که شنیدم، آرام شدم. مامان گفت: 
«مهدیس جان. مامان مي خواهم یک رازي را به تو بگویم که اگر به 
آن عمل کني، هم من زودتر خوب مي  شوم و هم تو آرام مي شوي.»

گفتم: «چه رازي؟ زودتر بگو.»
مامان گفت: «بنشین و قرآن بخوان و از خدا بخواه که مامانت را 
شفا بدهد. چون خدا تو را دوست دارد، به حرفت گوش مي دهد.»
ــک هایم  ــردم. وقت قرآن خواندن اش ــن هم همین  کار را ک م
مي آمد. فقط «سوره ي حمد» را بلد بودم. نمي دانم چند بار خواندم، 
ــتان رفتم،  ــي آن قدر خواندم تا خوابم برد. فردا که به بیمارس ول
ــارش پایین آمده بود. من مي دانم خدا به حرفم گوش  مامان فش
ــرآن مي خوانم، مي دانم به خدا خیلي  ــرده بود. حاال هر وقت ق ک

نزدیک ترشده ام.

مهديس صباحي فرد 

كالس چهارم از اراك
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ضميمه ى رشد نوآموز

 مدير مسئول: محّمد ناصرى
 سردبير: احمد عربلو

 مدير داخلى: معصومه خيرآبادى
 ويراستار: بهروز راستانى

 طراح گرافيك: ميترا چرخيان
 عكاس: اعظم الريجانى

 كارشناسان شعروقطعه ادبى: حسين احمدى 
 كارشناس داستان: جعفر توزنده جانى

 تصويرگران به ترتيب تصاوير: هاجرمرادى، نسيم بهارى، مهسا هدايتى، 
عاطفه ملكى جو، سميه محمدى، سارا نارستان

 نشانى: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى
دفترانتشارات وتكنولوژي آموزشى

 نشانى مركز بررسى آثار:  
تهران، صندوق پستى: 15875-6567 

 تلفن: 88305772   صندوق پستى: 15875-6588 
  www.roshdmag.ir :وبگاه 
 چاپ: شركت افست(سهامي عام)

تعداد: 2000 نسخه

به نام خدا

هنرمندان كوچك

سالم، گل هاي خوب و نازنين

سالم، هنرمندان كوچك ايران زمين

چه قدر خوش حال مي شويم وقتي كه چشمانمان به نوشته هاي 

زيباي شما مي افتد. 

چقدر نوشـته هاي شـما دوست داشـتني هسـتند. عطر و بوي 

خوبي و پاكي شما را مي دهند. 

هر روز چشـمان ما با خواندن نامه هاي زيباي شما - كه براي 

مركز بررسي آثار مجالت رشد مي فرستيد - روشن مي شود.

مركز بررسي آثار دوست قديمي شما كودكان نويسنده است. 

نامه ها و نوشته هاي شما را با دقت مي خواند و به آن ها جواب 
مي دهد.

حاال هم نوشـته هاي خوب شـما را در اين مجله ى زيبا چاپ 
كرده ايم.

شما نويسنده هاي مجله ى «قاصدك» هستيد.

بـاز هـم برايمان بنويسـيد و بـه آدرس  مركز بررسـي آثار 
بـاز هـم برايمان بنويسـيد و بـه آدرس  مركز بررسـي آثار بفرستيد.

دوست خوبم:

ــد  ــي آثار مجالت رش ــد جايي به نام مركز بررس ــواده ي بزرگ مجالت رش در خان
وجوددارد.

در اين مركز كارشناسان خوبي در انتظار خواندن آثار هنري خوب تو و دوستانت 

هستند. آن ها نامه ها و آثار رسيده ي همه ي شما عزيزان را با دقت بررسي مي كنند و 

پاسخ كتبي به آن ها مي دهند. تو مي تواني آثار هنري خودت را در زمينه هاي داستان، 

شعر و نقاشي به اين مركز بفرستي. 

ــد كه در نامه  هاى زيبايى كه  برايمان ــت خوبم يادت  باش دوس

ــتى، حتماً نام و نام خانوادگى، سن و آدرس دقيق  و   مى فرس

كامل پستى خودت را هم برايمان بنويس.

آدرس ما:

تهران، خيابان ايرانشهر شمالي

ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش (شهيد سليمي) 

شماره 268 ـ صندوق پستي 15875-6567

شماره تماس ما: 88305772 داخلى410

آدرس ايميل: 

   www.roshdmag.ir

يكي بود يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود. يك كاميون و يك بيل مكانيكي با هم برادر 
ــاعت هاي زيادي كار مي كردند. بيل مكانيكي  بودند. هر دوي آن ها خجالتي بودند. آن  ها س
خاك  ها را برمي داشت و توي كاميون مي ريخت. كاميون هم آن ها را به  جاي دور مي برد. يك 

روز بيل مكانيكي به كاميون گفت: «اصالً چرا ما اين كار را انجام مي دهيم؟»
كاميون جواب داد: «ما هيچ دوستي نداريم. اگر اين كارها را انجام ندهيم، حوصله مان 

سر مي رود. پس چه كار كنيم؟»
ــك كند كه ديگر خجالتي  ــم گرفتند از يك نفر بخواهند به آن ها كم ــا تصمي آن ه

نباشند و بتوانند دوست پيدا كنند. از فرداي آن روز به كالس هايي رفتند كه مربي 
به آن ها ياد مي داد، چه طور صحبت كنند و چه طور خودشان را بشناسند. در 

آن كالس ماشين هاي ديگري هم بودند كه مثل آن  ها خجالتي 
بودند. مثالً يك «ماشين زرد نو» بود كه كسي را نمي شناخت. 
ــين قديمي آبي» بود كه همه ي دوستانش قراضه  يك «ماش
ــده بودند و ديگر دوستي نداشت. يك روز كه از كالس  ش

ــوي چاله. بيل  ــين قديمي افتاد ت ــدند، ماش خارج مي ش
ــا از چاله بيرون بياد.  ــين كمك كرد ت مكانيكي به ماش

ماشين قديمي خنديد و گفت: «ممنون دوست من!»
كاميون رو كرد به برادرش و گفت: «ديدي كار ما 

چه قدر مفيد است!»
بيل مكانيكي گفت: «بله، فكر كنم يك دوست هم 

پيدا كرديم» و هر سه خنديدند.

جان بخشي
در داستان نويسي اصلي است به نام «جان بخشي». جان بخشي 

يعني دادن جان و حركت به اشياي بي جان. البته جان بخشي 
دو بخش دارد: بخــش اول به حركت در آوردن و وادار 
كردن اشيا به سخن گفتن است. مثًال يك مبل در داستاني 
حركت كند يا سخن بگويد. اما بخش دوم اين است كه 

ــتاني بدهيم. مثًال همان مبل را مرد  به آن شــخصيت داس
چاقي در نظر بگيرم كه از شــدت چاقي نمي تواند از جايش 

تكان بخورد. هر وقت هم كسي رويش مي نشيند، ناله اش در مي آيد 
كه: واي نفس گرفت! واي بدنم خرد شد!

ــتانش همين كار را كرده است. او  محمدپارســاي رنجبر هم در داس
ــط موجودات بي جاني را جان داده كه مي توانند صحبت كنند، بلكه  نه فق

حتي شخصيت داستاني  هم به آن ها داده است. اينكه بيل مكانيكي و يا كاميون 
خجالتي باشد، يعني شخصيت پردازي كه قسمت دوم و اصلي جان بخشي است.

ــاعت هاي زيادي كار مي كردند. بيل مكانيكي  بودند. هر دوي آن ها خجالتي بودند. آن  ها س
خاك  ها را برمي داشت و توي كاميون مي ريخت. كاميون هم آن ها را به  جاي دور مي برد. يك خاك  ها را برمي داشت و توي كاميون مي ريخت. كاميون هم آن ها را به  جاي دور مي برد. يك 

روز بيل مكانيكي به كاميون گفت: «اصالً چرا ما اين كار را انجام مي دهيم؟»
كاميون جواب داد: «ما هيچ دوستي نداريم. اگر اين كارها را انجام ندهيم، حوصله مان 

ــك كند كه ديگر خجالتي  ــم گرفتند از يك نفر بخواهند به آن ها كم ــا تصمي آن ه
نباشند و بتوانند دوست پيدا كنند. از فرداي آن روز به كالس هايي رفتند كه مربي 

به آن ها ياد مي داد، چه طور صحبت كنند و چه طور خودشان را بشناسند. در 
آن كالس ماشين هاي ديگري هم بودند كه مثل آن  ها خجالتي 

بودند. مثالً يك «ماشين زرد نو» بود كه كسي را نمي شناخت. 
ــين قديمي آبي» بود كه همه ي دوستانش قراضه  يك «ماش
ــده بودند و ديگر دوستي نداشت. يك روز كه از كالس  ش

ــوي چاله. بيل  ــين قديمي افتاد ت ــدند، ماش خارج مي ش

بيل مكانيكي گفت: «بله، فكر كنم يك دوست هم 

در داستان نويسي اصلي است به نام «جان بخشي». جان بخشي 
يعني دادن جان و حركت به اشياي بي جان. البته جان بخشي 

چاقي در نظر بگيرم كه از شــدت چاقي نمي تواند از جايش 
تكان بخورد. هر وقت هم كسي رويش مي نشيند، ناله اش در مي آيد 

ــتانش همين كار را كرده است. او  محمدپارســاي رنجبر هم در داس
ــط موجودات بي جاني را جان داده كه مي توانند صحبت كنند، بلكه  نه فق

حتي شخصيت داستاني  هم به آن ها داده است. اينكه بيل مكانيكي و يا كاميون 
خجالتي باشد، يعني شخصيت پردازي كه قسمت دوم و اصلي جان بخشي است.

داستان از:

محمدپارسا رنجبر 

كالس سوم از تهران

سميرا  امامىنقاشى از:
از گرگان

كاميون و بيل مكانيكي
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يك روز باران شديدى مى باريد. آب وارد النه ي مورچه ها شد. مورچه ها  از 

اين طرف به آن طرف مى رفتند. فلفلى دست مادر ش را گرفت و از النه بيرون 

آمدند. فلفلى به مادرش گفت: «من مى ترسم! حاال چه كار كنيم؟!»

ناگهان مورچه ي شجاع از راه رسيد. او طنابى آورد و يكسر آن را به شاخه ي 

ــاخه  ــت و طرف ديگر را به النه انداخت. همه ي مورچه ها روى ش درختى بس

ــيل بزرگى به راه افتاد. يكدفعه  ــديد بود كه س درخت رفتند. باران آن قدر ش

شاخه ي درخت شكست. بچه مورچه ها به داخل آب افتادند. دوباره مورچه ي 

ــجاع آن ها را از آب بيرون آورد و به يك جاى امن برد. مورچه ها با ديدن  ش

ــكر كردند. بعد  ــجاع تش ــدند و از مورچه ي ش ــاى خود خوش حال ش ــه ه بچ

ــت مورچه خوار بود كه به آن ها حمله  ــى راه افتادند تا بروند. اين بار نوب همگ

ــجاع با نيزه هايش با او مبارزه كرد. اما زور مورچه خوار زياد  كند. مورچه ي ش

بود. مورچه ي شجاع نزديك بود شكست بخورد كه مورچه هاى بال دار از راه 

رسيدند. آن ها به مورچه خوار حمله كردند و او را فرارى دادند... 

ــاد بود و يا مثل  ــجاع زورم زي ــى گفت: «كاش من هم مثل مورچه ي ش فلفل

مورچه هاى بال دار بال داشتم و به همه كمك مى كردم!»

ــى توانى كارهاى  ــه بال ندارى، ولى م ــت: «فلفلى جان، تو اگر چ ــادرش گف م

بزرگى انجام بدهى. مثالً مى توانى به دنبال غذا بگردى.» 

آن روز تمام مورچه ها به كمك هم النه ي جديدى ساختند. فلفلى و دوستانش 

هم به دنبال غذا رفتند. فلفلى تصميم گرفته بود كه  مثل مورچه ي شجاع باشد 
و از هيچ چيزى نترسد. 
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