
ISSN:1606-9234
  تابستان96 • 16صفحه • قيمت:3000 تومان

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

 دفترانتشارات وتكنولوژي آموزشى

ويژه نامه ى رشد نوجوان
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وقتي قطعــة «كافه مهتاب» را مي خوانيم، 
احســاس مي كنيم صاحب اثر ذهني نوگرا 
دارد. محدثه سليماني در جست وجوي آن 
است كه از موضوع هاي ساده مضمون هاي 
تازه بسازد، كه راهي تازه براي بيان حرف هايش 

باشد. اين جسارت ها در خور ستايش است، الزم است 
پنجره هاي تازه به موضوع ها باز كنيم و از راهي كه ديگران رفته اند 

راهي نو بسازيم. ويژگي قطعة محدثه زبان طنزگونه ى اوست.
محدثه با رنگ طنز زدن به حرف هايش نوشته اش را خواندني تر كرده است. طنز او 

هنوز نيم پز و پريده رنگ است. انتظار بيشتر از اين هم نمي توان از محدثه داشت، چرا كه طنز سخت ياب است و 
شكار آن ديرياب. زماني مداوم بايد در اين عرصه قلم زد تا حرف هايمان چفت و بَست درست پيدا كند؛ آن قدر كه 

با يك بار خواندن آن متن سير نشويم و با هربار خواندن پيوندمان با آن چسبناك تر شود. 
به هر حال جمع و جور كردن آغاز و پايان يك متن هم كاري ساده نيست. نوشته ى محدثه خواننده 
را با ذهني داستان ســرا روبه رو مي كند، ذهني كه بيشتر در رنگ و بوي قصه گويي هم شناور 
است. از طرفي توصيف ها و تركيب هاي توصيفي او جرقه ها شاعرانگي را به رخ مي كشد. 

حرف هايم دربارة قطعه ى محدثه براي همه ى شما دوستان هم هست.

ضميمه ى رشدنوجوان

نشانى: تهران، خيابان كريمخان زند
خيابان ايرانشهر شمالى
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واژه ها، كلمه ها، جمله ها وقتى دست به دست هم مى دهند و با هنرمندى يك 

نويسنده و شاعر به صفحه ها جارى مى شوند حس خوبى را بوجود مى آورند. 

حس اين كه احساسى لطيف و حرفى ماندگار و زيبا را آفريده اى كه ديگران 

هم از خواندن آن لذت مى برند. مى دانم كه تو دوست خوب و هنرمند و دوست 

داشتنى و جوان و با استعداد، چنين حس قشنگى را بارها تجربه كرده اى 

و يا اين كه خيلى دوست دارى كه به اين حس لطيف و زيبا برسى.

يكى، دو سالى هست كه مجله ى زيباى چكاوك، بسترى شده است 

براى بيان تمام احساسات زيباى شما عزيزان هنرمند و نويسنده.

از خواندن مطالب پر از احساس شما عزيزان هنرمند به وجد مى آييم 

و بيش تر از هميشه اميدوار مى شويم كه در آينده اى نزديك بسيارى از 

اين اسامى را در ميان شاعران و نويسندگان برجسته ى ميهن اسالمى 

خواهيم ديد.

همواره بيش تر بخوانيد و بنويســيد و مجله ى چكاوك را كه همه ى 

مطالب آن از ذهن پوياى شما آفريده شده است را پر بارتر كنيد.

موفق و پيروز باشيد

سردبير

حس خوب نوشتن
مي خواستم بنويسم، هر چه توي ذهنم دنبال ماه مي گشتم، پيدايش نمي كردم. به كافه 

مهتاب كه رسيدم، به ماه بابت داشتن چنين شكلي حق دادم. او در هتل فكرم نشسته بود. 
گوشه اي از آن را اجاره كرده بود تا كمي با افكار و دانسته هايم هم فكر شود. 

سرش مانند ظرف سيمگون مي درخشيد و بابت اين روشنايي كوتاه مدتي كه خورشيد به او هديه داده 
بود، سپاس گزار بود. داخل اتاقك كوچكش شدم تا بچشم و ببينم قهوه هايي كه ماه درست مي كند هم 

آنقدر بيدار نگهش مي دارد كه مجبور نشود نيمه هاي شب شيفتش را با خورشيد عوض كند؟
چشمان درشت و بامزه اي داشت. از دماغ بادكرده و صورت پرجوشش دستگيرم شد كه نبايد 

سن زيادي داشته باشد. به گمانم ماه از آن دسته قمرهاي باسليقه است. او 
كافه اش را با رنگ هاي سرمه اي و نقره اي و ستاره هاي طاليي تزئين كرده 

بود. از اين كه مي شنوم ماه در كافه اش را براي ورود همه باز گذاشته 
است معلوم مي شود او با ما انسان ها ميانه ي خوبي دارد كه اجازه داده 

است از قهوه هاي بي نظير و فضاي روح انگيز اتاقكش لذت ببريم و درس 
خداشناسي بياموزيم.

اكفه  مهتاب

حرف هايم دربارة قطعه ى محدثه براي همه ى شما دوستان هم هست.
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با قلمي سوخته مي نويسم، همان قلمي كه مي خواست براي 
آخرين بار محبت پدرانه ي پدرش، اشك بدرقه ى مادرش، 

خنده هاي شيرين دخترش و بغض چندساله ي همسرش را در 
جمله اي كوتاه جبران كند، اما نكرد.

صداي شكستن قلبت را شنيدم و بدجوري قلبم شكست. 
تو از فروريختن آوار بر سر مردم بي گناه و من از خجالت 

ديدن پيكرسوخته ات كه نشناختم.
سوختم از دل سوختن هايي كه بغض مردانه ات را شكست. از 

حسرت روياهاي شيرينت، از آرزوهايي كه به واقعيت نپوسته، 
خاكستر شد و از همان عشقي كه در سينه ات حبس نمودي كه 

مبادا شعله هاي آتش، نفسي را در سينه اي ديگر حبس كند.
گرچه روياهاي قشنگت را زير آوار گم كردي و حسرت 

يك دنيا آرزو را بر دل آن هايي گذاشتي كه تا آمدنت هزار 
و يك بار مردند و زنده شدند. اما بر دلت مهري زدند 
كه جاويدان براي هميشه نمادي از وجود اسطوره ها 

و الگوهايي چون تو خواهد بود و آرزويي است كه 
گرچه يك عمر به دنبالش بگردم، اما در يك لحظه 

نصيبم نخواهد شد و چه زيباست مقامت اي 
شهيدآتش نشان. يادت جاويدان و نامت گرامي 

اي قهرمان آتش!

اي به يك  نويسنده: نرگس معتمدي نامه 

كالس هفتم از تهران

تصويرگر: نيلوفر جابرى/ 17 ساله

شهيدآتش نشان
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تصويرگر: زهرا حائريان

17 ساله

باران
صداي باران، آرامش جان

نواي باران، آهنگي آرام
رو برگ سبزه، مي شينه قطره

توي آسمون خيلي هم ابره
از سر كوه ها آب جاري مي شه

آبي گوارا، آبي تميزه
دل يه قطره، مثل آيينه

دلي خوش داره بدون كينه
بي ادعا او مي بارد هرجا

هر جايي باشه، حتي رو سنگ ها
دنيايي دارد هر قطره ى  آن
مانند سفر در طول زمان
مقصد آن ها، ابر و آسمان

تو يك قطارند به نام باران
مقصد آن ها توي زمينه

قطره و قطره بارون مي گيره
قطره اي خوش حال ريخته رو شيشه

يواش يواش اون ناپديد مي شه
                                                 زهرا كاظمي از ساري

پاييـز
پاييز زيبا آمده دوباره

شب آسمانش غرق در ستاره
ريزد هزاران برگ از درختان
پاييز فصل برف است و باران

پاييز فصل شعر و ترانه
فصل غزل هاي عاشقانه

شد فصل پاييز، پاييز زيبا
فصل قشنگ دلداد  گي ها

پاييز فصل شور و نشاط است
فصل مروري بر خاطرات است
پاييز فصل عشق است و پيوند
فصل قشنگ شادي و لبخند

زهرا موسوي از اصفهان

  غروب
بيا و سكوت خاموش غروب را بشكن

بيا و ستاره ها را نمايان ساز
ببين چه زيبا

پنجشنبه پايان مي يابد
و همه به اميد فردا

در انتظار تو
شب را سحر مي كنند

شكيبا قنواتي كالس ششم از بندر ماهشهر

باشند؛ مثل (خبر، سفر- دريا، صحرا- حل، عسل و ...). باشد دو كلمه وقتي با هم هم قافيه هستند كه حداقل در يك حرف و يك  صدا مشترك مي گيره» هيچ كدام از دو كلمه اي كه او با هم قافيه كرده است، هم قافيه  نيستند. يادتان در اســتفاده ي درست از قافيه ها شده است. مانند «قطره، ابرهـ  مي شه، تميزهـ  زمينه، مي توانســتند سروده هايي پديد آورند. زهرا در قسمت هايي از سروده اش گرفتار اشكال كاش مي شد همه ى سرايندگان با نزديك كردن زبان گفتار به نوشتار در همين حدود، خواندن نمي كند. زهرا از زبان گفتاري و زبان نوشتاري در كنار هم استفاده كرده است. به همين خاطر خواندن اين گونه شــعرها خواننده را دچار سخت خواني و گير و دار در زبان شــعر  زهرا كاظمى ساده و روان اســت. كلمه ها هم  سن و سال هم هستند. 
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وقتي سروده ى زيباي فاطمه را مي خوانيم، چند نكته به نظرمان مي آيد. قالب شعر فاطمه كشاورز چهارپاره است. در شعر 
كودكان و نوجوانان اين قالب رواج فراوان دارد و اساس سرودن است. درباره ى قالب چهارپاره در ويژه نامة چكاوك سال 95 
صحبت كرده ايم. در اين شعر وقتي بند (پارة) اول را با بندهاي ديگر سروده مقايسه مي كنيم، احساس مي شود هنگام خواندن 
شعر اتفاقي در وزن افتاده است. بله درست است. وزن بند اول (َفَعالتُْن، َفَعالتُْن، َفَعالْت) است و با بندهاي ديگر در كوتاهي و 
بلندي مصراع ها تفاوت دارند. تمام شش بند ديگر وزنشان (َفَعالتُْن، َفَعالْت) است. بنابراين،  بند اول يك (َفَعالتُْن) نسبت به 
قسمت هاي ديگر چهارپاره اضافه دارد. اين اختالف هنگام خواندن شعر ذهن را دچار اشكال مي كند. اگر اين كوتاهي و بلندي 

وزن پيرو نظمي باشد كه در قالب شعر نيمايي هست، خيلي هم خوب است. 
فاطمه شاعري است با قوت خيال انگيزي باال، و زباني يكدست و گوارا. به خاطر همين اين حرف ها را بيان كرديم تا پرواز 

او به آفتاب پهلو بزند. 

بوم نقاشي
بايد امروز بسازم اينجا

يادگاري كه فريبا باشد
همچنان آينه پاك دلم

روشن و ساده و زيبا باشد
يك قلم مو در دست
مي كنم هر جا رنگ

تا بسازم دنيا
شاد و آرام و قشنگ

بايد عكسي بكشم
عكس هر چيز كه شد

عكس يك كوزه آب
عكس پيراهن خود
عكس دروازه شهر

عكس باران بهار
عكس مرغ و ماهي

عكس ماشين و قطار
آرزيم اين است

با قلم موهايم
نقش هايي بكشم 

از النگوهايم
يا كه تصوير كنم

عكس گل هاي بنفش
عكس يك قاب كاله

عكس يك لنگه كفش
بوم نقاشي من

يك دل غمگين است
عكس هر نقش در آن

خوشگل و رنگين است
فاطمه كشاورز 16 ساله از استان فارس

اي اكش...
اي كاش دلي در ميان شوخي هايمان خرد نمي شد. 

منظورمان نيازي به زيرنويس نداشت. نيكي كردن 

به برخي ها عوارض نداشت. اي كاش بي جا قيافه 

حق به جانب نداشتيم. اي كاش براي اثبات 

حرف هايمان نيازي به قسم نبود. شهرت جاي 

انسانيت را نمي گرفت، كسب و كار پر بركت بود، 
كمي انصاف داشتيم.

اي كاش مي توانستيم شب ها آسوده تر بخوابيم. اي 

كاش خاطرات منسوخ نمي شد و زخم هاي قلبمان 

قابليت ترميم شدن داشتند. اي كاش مهر و محبت 

افسانه نبودند. اي كاش اين ها «اي كاش» نبودند.

فريده كوهستاني كالس نهم  

باران بيا!
باران! تو فقط بيا باترانه و بى ترانه اش مهم نيست. بربام هايمان هم اگر 

نيامدى، اشكالى ندارد، فقط بردل هايمان بيا. 

نمى خواهيم هيچ روزى را به يادمان بياورى.  فقط مى خواهيم بيايى و 

ببرى اگر بدى كنج قلبمان مانده...

بيا تا مثل آهو درجنگل ها بدويم. باران؟ 

مى شود بيايى تا ما بازهم همان هايى شويم كه بوديم؟ همان كودكان 

ده ساله ى شاد وخرم. مى شود بيايى تا بازهم زمزمه ى «زندگانى خواه 

تيره، خواه روشن، هست زيبا، هست زيبا را بشنويم؟»
 باران، بيا لطفا!

                                                        نسترن كياني از تهران
                     

تيره، خواه روشن، هست زيبا، هست زيبا را بشنويم؟»

                                                        نسترن كياني از تهران
                     

وقتي سروده ى زيباي فاطمه را مي خوانيم، چند نكته به نظرمان مي آيد. قالب شعر فاطمه كشاورز چهارپاره است. در شعر 

 باران، بيا لطفا!
                                                        نسترن كياني از تهران

                     

تصويرگر: شيدا محمدى

17 ساله
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قورى چينى توى انبارى نشسته بود. آهى كشيد. گل هاى قرمز و صورتى روى لباس قورى شاد بودند. گل بزرگ تر 
كه ديد قورى دارد آه مى كشد گفت: «چى شده قورى جان؟ چرا ناراحتى؟»

قورى گفت: «از وقتى كه سرم شكست و اون رو دور انداختن، ديگه هيچ كس منو دوست نداره. دلم براى آب جوش 
و برگ هاي چايى تنگ شــده. مى خوام اونا رو بغل كنم. به اونا محبت كنم. تا چايى دم بكشه. بعد خوش رنگ بشه و 
همه چايى بخورن و خوش حال بشن. اون وقت من بيش تر خوش حال مى شم و مى گم كه اين چايى رو من دم دادم.»
 برگ سبز كه كنار گل ها نقاشى شده بود، گفت: «شما تا به حال خيلى كار كردين. االن ديگه وقت استراحت است.»
على كوچولو آمد توي انبارى. ايستاد. داشت دنبال چيزى مى گشت. قورى براى على دست تكان داد. جارو كه كمى 
آن طرف تر خوابيده بود، گفت: «قورى جان آروم باش. اون صداتو نمى شنوه. وقتى اومدى تو انبارى ديگه كسى تو رو از 

اينجا بيرون نمى بره مگه اينكه بخوان بندازنت دور.»
زهرا كوچولو به قورى نگاه كرد. جلو رفت و آن را برداشت و گفت: 

«آره! سبزه ى عيد رو توى قورى مى كارم! خيلى قشنگ مى شه!»
 قورى را برداشت و با خودش برد. 

اين داســتان خيلي مرا ياد خانة ســالمندان انداخت. چقدر پايان داستان 
هوشمندانه و غافلگير كننده است. يعني هر چيزي به درد يك كاري مي خورد 
و ما هيچ چيز به درد نخوري نداريم. چطور مي شد اين مفهوم را گفت؟ همين 

طوري كه فاطمه گفته است؛ با يك داستان به نام «قوري چيني». 
داســتان غير از پيام و حرف جالبش تخيل خيلي خوبــي هم دارد و واقعاً 
خيال انگيز اســت. البته سادگي قشــنگي هم دارد. من از خواندن اين داستان 

بيش تر از خيلي لذت بردم. 

قورى چينى توى انبارى نشسته بود. آهى كشيد. گل هاى قرمز و صورتى روى لباس قورى شاد بودند. گل بزرگ تر 

رى چينى نويسنده: قو

فاطمه رضائي برفويه از قم

هيتا ليمويى/16 ساله
تصويرگر: آنا

فرسنگ  ها پياده مي  آيم...

4



در حال پياده روي هستم.  هواي سرد مانند خنجر 
فوالدي بر ســر و صورتم خش مي اندازد.  پاهايم كم كم 

دارند خسته مي شــوند كه تابلوي سبز رنگ كنار جاده را 
مي بينم. قدم هايم را سريع تر برمي دارم. باز هم مي روم، تند ...

به يكي از اســتراحت گاه هاي كنار جاده مي رسم. كمي 
مي نشينم اما بي تابي اي كه در دل دارم نمي گذارد. بي قرار 
مي شوم و دوباره راه مي افتم. جاده، طوالني به نظر مي رسد. 
پس از چند ساعت پياده روي تابلويي را مي بينم كه روي 
آن نوشته: مشهد پنج كيلومتر. حاال ديگر با پا نمي روم، 

بلكه بال مي زنم در هواي حرم. با كبوترهايش هم صحبت 
مي شوم. انگار آسمان هم به وجد آمده است. حاال ديگر برف 

هم تندتر مي بارد ولي عشق به يار چنان در دلم شعله ور شده كه 
در برابر خنجر فوالدي سپري محكم درست كرده است. 

به حرم وارد مي شوم و نگاهم به گنبد طال مي افتد. اشك ها مي بارند 
همراه با آسمان حرم. خود را در عشق او رها مي كنم و گونه هايم را 
به پنجرة فوالد مي چسبانم. نوري مرا فرا مي گيرد، احساس سبكي 

مي كنم.  آرزو مي كنم هيچ وقت از اين روياي شيرين بيدار نشوم. 
اما انگار يك نفر صدايم مي زند: «بلند شو، وقت قرص هايت است!» 
صداي پرستار را مي شناسم، آمده مثل هر روز مرا سوار ويلچر كند و 

ببرد بيرون هوا بخورم. 

داســتان حسام تا سه خط پاياني شبيه قطعة ادبي است. شبيه يك دل نوشته 
است؛ لطيف و بااحساس و عاطفه. البته يك كمي موضوعش تكرار شده است. اما در 

سه خط پاياني ناگهان زلزله مي شود و با يك ويلچر رو به رو مي شويم و...
در سه خط پاياني ما با يك داستان رو به رو مي شويم اما قبل از اين سه خط ما 
چندان با يك خط داستاني درست و مشخص رو به رو نمي شويم، كاش داستان از 

سه خط آخر شروع مي شد و ادامه پيدا مي كرد. 

نويسنده: حسام نوري 

كالس نهم از ميانه

تصويرگر: هنگامه ملك محمدى

17 ساله

فرسنگ  ها پياده مي  آيم...
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امروز مى خواهم كمى در مورد طراحى و انواع آن برايتان بنويســم. به كشيدن شكل  تنها با استفاده از خط 
طراحى مى گويند. طراحى انواع گوناگونى دارد؛ مثل:

طراحى از اشيا، طراحى از ساختمان، طراحى از طبيعت، طراحى از حيوانات، طراحى صنعتى، طراحى از بدن 
انسان، دست و چهره، طراحى لباس، طراحى كارتونى و كاريكاتور.

چون خط جزء اصلى طراحى است. شناخت خط و به كار بردن انواع آن در طراحى خيلى اهميت دارد. 

انواع خط:
خط سفت، خط سست، خط نرم، خط تيز، خط خميده و انواع زيادى از خط هاى ديگر.انتخاب نوع خط به 
موضوع و نوع طراحى بستگى دارد. مثالً خطى كه در هنر مينياتور به كار مى رود، با خطى كه در طراحى از منظره 
اســتفاده مى شود، خيلى فرق دارد. بنا بر نوع طراحى، موضوع آن و البته انتخاب خط، از وسايل متنوعى براى 

طراحى مى توان استفاده كرد.

انواع وسايل طراحى
مداد كنته و ذغال، مداد رنگى، قلم فلزى، قلمو، ماژيك، پاستل، راپيد و...

مثالً براى مينياتور از «قلموى سه صفر»، براى كشيدن بدن انسان از ذغال پهن، يا براى كشيدن منظره از مداد 
كنته و براى طراحى از حيوان از مداد ساده استفاده مى كنيم. حتى نوع كاغذ و مقوا روى سبك طراحى اثر دارد. 

در اينجا چند نمونه طراحى را مى بينيد:

تمرين  طراحــي 
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دوستان عزيزى كه در نمايشگاه شركت كردند
نگار سليماني• نازنين فاطمه مرادي• سيد رضا قاضي ميرسعيد• زهرا صالحي• آرين ابراهيمي• مليكا 

عابدي• ملينا رايد پور• محمد قزوينيان• غزاله غالمي• ميترا تقي زاده• كسري دوراني• سما عليزاده• 
قصيده قديرمحسني• آرمان ماليي• نوا اميني• اميررضا رضائيان•  نازنين مريم خانزاده• سيد امين 

هاشمي مقدم• پارسا عابدي•علي بخشي•فاطمه هاشمي نيا•پويا رضاپور• سينا پارساجو• برديا چراغي• 
زهرا محمدخاني• حنانه بياتي• رضا گنبدي• طاها رضائيان•آترينا عباسي• محمدصالح نصري• زينب 

خسروي• علي خسروي• آريا ابراهيمي• ريحانه افتخاري• اميرحسين حسني• نازنين زهرا كارگر• شيوا 
سادات ميرشريفيان• زهرا شيرچي 

شما هم مى توانيد طراحى كنيد و كار با انواع و سايل طراحى را تجربه كنيد. طراحى ساعت ها، روزها و سال ها 
تمرين مى خواهد. چون به هماهنگى بين مغز، چشــم و دست نياز دارد. درست ديدن و درست تشخيص دادن 
نســبت ها، درست تشخيص دادن خط ها و شــكل هاى اصلى از فرعى به تمرين احتياج دارد. براى همين، اگر 

مى خواهيد طراح موفقى شويد، هر روز با پشتكار تمرين كنيد. 
طراحى هاى خود را براى مركز بررسى آثار مجالت رشد بفرستيد تا شما را بيشتر و دقيق تر راهنمايى كنم.
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زيبا شبنم 
كه زندگي از آنجايي آغاز شد كه آن شبنم اگر چه كوچك ولي زيبا، صبح را صداي چكيدنش آمد و زندگي آغاز شد. چه كسي فهميد و چه كسي مي داند 

اي شبنم زيبايم! اگر كسي نديدت دلگير نشو. بي دليل آسمان حبابت را تيره مي گويد. كار نيمه تمامش را با برگ گل آغاز و با خاك به پايان مي رساند!اوست؟ صبحانه اي كه با خورشيد نوش جان مي كند و زندگي را سالمي دوباره آنقدر آرام رفت كه كسي درك نكرد! چه كسي فهميد كه اين كار هر روز خوشامد گفت، به طبيعت طراوت بخشيد و رفت!
نكن! زندگي را زيبا تعريف كرديم، پس تو هم همان گونه بمان. 

نرگس صادقي كالس نهم

ر بها
بهار زيبا آمده است و قرار است جهان را با آمدنش زيباتر 

كند. باغچة خشك را با زيبايي گل ها قشنگ تر كرده است. 

به لب هاي تشنه ى كوير آب داده است. آري بهار آمده است. 

فصلي مملو از عشق و عاري از كينه و نفرت.

چه زيباست نام بهار. بهار فقط يك اسم نيست، كلمه اي 

است پر مفهوم كه به ما مي گويد وقت نو شدن است. وقت 

تازه شدن است. وقت شكفتن است. 
بهار زيبا باشيم...

                                     ريحانه اكبري كالس هفتم از سيرجان
    

باران

صدايش را مي شنوي؟ گاه آرام است و گاه تند و بي وقفه در و ديوار و كوچه و خيابان را مي شويد. آري باران است...

آدم با ديدن اين همه زيبايي و شگفتي به وجد مي آيد و نمي خواهد حتي لحظه اي را از دست بدهد. صدايش 

خيلي دلنشين است. مثل نوايي آرام كه به آدم حس مي دهد و نمي خواهد اين نوا به پايان برسد. براي شروع 

دوبارة آن لحظه شماري مي كند. گاه آنقدر آرام مي آيد كه رفتن و آمدنش را حس نمي كني، ولي زيباترين آثار 

را از خود بر جاي مي گذارد. تصويري كه حتي بهترين نقاشان جهان هم نمي توانند تمام زيبايي آن را به تصوير 

بياورند و صدايي كه بهترين نوازندگان دنيا هم نمي توانند آن را بيافرينند.

آسمان است ديگر. گاهي دلش مي گيرد و آرام مي گريد و گاه آنقدر مي گريد كه جهان را به زير آب مي برد. 

بي شك باريدن باران و صدايش، يكي از زيبايي هاي جهان آفرينش است. حتي وقتي باريدن آن تمام مي شود 

هم مي تواني زيبايي هاي آمدن و صداي رفتنش را درك كني. مي تواني با تمام وجود آن را حس كني. چه خوب 

است زندگي در دل طبيعت. كاش من آنجا بودم، در هوايي پاك، در فضايي باز كاش ...

سمانه آقاكوچك كالس نهم از ورزنه

خدا
نوري از دوردست ها پيداست
و صداي جيرجيرك زيباست
و قسم بر ماهي قرمز حوض

كه همه مي دانند و تو هم مي داني 
حكيم و حاكم اين دنيا

خالق بي همتاست
يگانه خموش كالس ششم از قوچان

قطعة ادبي «شــبنم زيبا» وصفي شــاعرانه و 
روايتــي لطيف از تولد و پايــان زندگي يك قطرة 
شبنم اســت. اين قطعه به نرمي به شعر نزديك و 
نزديك تر شده است. روايتي كه مي تواند تمثيلي از 
همه  ى موجودات جهان آفرينش و انسان هم باشد. 
قطعه ى شاعرانه ي شبنم زيبا زباني يك  دست دارد 
و كلمه هايي ساده و دم دستي كه با در كنار هم قرار 
گرفتن درســت، حسي لطيف و صميمانه را نشان 
مي دهد. دو تكــه ي اول توصيفي و تكه ي آخر به 
رنگي ديگر است، هم دلي و هم دردي با شبنم است. 
ديگر از توصيف ها خبري نيست. حرف ها بار عاطفي 

بيشتري دارند و صميميت از آن ها مي بارد. 

17 سالهتصويرگر: مهسا صيدى
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بهار نوازش 
پنجره را باز مي كني و به بيرون خيره مي شوي.

باد با دست مهرباني صورت و موهايت را نوازش مي كند.

گويي دوباره متولد شده اي، آن گاه است كه دلت مي خواهد

 تو هم دست نوازش را روي گل ها بكشي.

جنگل را با روحي پاك دوباره بسازي و به سوي اميد بروي.

پاهايت را روي خاكي مي گذاري كه باعث مي شود، حس 

مهرباني را درك كني.

و اين گونه است كه تو مي فهمي، تمام مخلوقات دست 

نوازش مهرباني خداوندند.

نازنين زهرا تقي پور از تهران

آسمان                                              الميرا عليزاده كالس نهم از تهران  آسمان و چشمانم كه تا مي بارد، چشمانم تر مي شود. آسمان گم مي شود. نمي دانم چه رازي است ميان چشم با خود ببرد. باران چشم هاي من در ميان باران چشم فكرم را به دست باران مي دهم تا هر جايي كه خواست در را باز مي كنم و با صداي باران همراه مي شوم. قلب و مي گويد: با من ببار، همراهي ام كن! آن وقت است كه وقتي دقت مي كنم صداي قطره ى باراني را مي شنوم كه مي شود اشك هايم را پاك كنم و به آن گوش كنم. چيزي در ميان گريه هايش به گوشم مي رسد كه باعث را مي شنوم. احساس مي كنم كه با من حرف مي زند. را كنار پنجره مي برم و با تمام وجود ناله هاي آسمان آسمان اشك هايم را روي صورتم جاري مي كند. سرم وقتي باران مي بارد، دلم مي ريزد. صداي گريه ى چشم 

آسمان چشم 
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چشــم هايم را باز مى كنم. ســاعت كنار تخت خوابم را نگاه مى كنم. ساعت 
هفت و ســى دقيقه ى يك روز سرد و زمستانى را نشان مى دهد. بلند مى شوم و 
كنار پنجره مى روم. به خيابان نگاه مى كنم. برف زيبايي كه ديشب باريده، تمام 
درختان خيابان را سفيد پوش كرده است. ماشين ها كه حاال ديگر از انرژى برق 
استفاده مى كنند و هيچ ضررى به محيط زيست نمى زنند، آرام و بى صدا دارند در 
خيابان حركت مى كنند. خوش حالم كه در سال 2050 زندگى مى كنم. مى گويند 
قديم ها، براي گرم كردن خانه ها از بخاري اســتفاده مي كردند، ولى االن چقدر 
راحت هستيم. آب را مى برند زير زمين تا حرارت زمين آن را گرم كند و بعد آب 
گرم را به خانه هايمان مى فرستند. مادرم صدا مى زند : «حديثه مگر نمى روى به 

مدرسه؟ زود باش ديگر دير مى شود، از سرويست جا مى مانى». 
جواب مي دهم: «باشد االن مى آيم.» 

بعد از خوردن صبحانه سوار سرويس مدرسه مى شوم و با دوستانم 
به مدرسه مى رويم. مدرسه ى خيلى قشنگى داريم. همه ى 
وسيله هاى مدرسه با باترى خورشيدى كار مى كنند، ولى 
به خاطر اسراف آدم هاي نسل قبل، آب خيلى كم است. 
به همين دليل آبى كه مصرف مى كنيم، دوباره تصفيه 
مى شود و به داخل لوله ها برمى گردد.  البته ما هم 

ياد گرفته ايم كه چيزى را اسراف نكنيم. 
من اسم اين داســتان را مي گذارم داستاني درباره ى آينده. 
اينكه در آينده چه اتفاقاتي مي افتد و چه چيزهايي پيش مي آيد، 
فقــط از تخيل بيرون مي آيد. اما اين آينده نگري ها اگر توي دل 
يك داستان باشد و در دل يك داستان كادوپيچ شود تأثير خيلي 

بيشتري دارد.
در داســتان حديثه خيلي آينده كادوپيچ نشده است و ما از 
الي كاغذ كادويي داريم همه چيز را مي بينيم. داستان را كادوپيچ 

كن تا من همه چيز آن را زود نفهمم.

نويسنده: حديثه صديق از ساوه

تصويرگر: سارا غريمى

 سال 2050         و آنسه قاسمخانى/17 ساله
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امروز ســومين اتوبوس هم از رويم رد شد. هر بار كه اتوبوس ها رد 
مي شوند، صداي صلوات مسافران بلند مي شود. ديگر خسته شده ام از اين همه 
دردسر براي ديگران! با خودم آرزو مي كنم اي كاش يك خار صحرايي بودم، كنار جاده. كاش 
خاك بودم يا يكي از شــتران صحرا، اما ســنگي نبودم بر سر راه مسافران. اما چه كنم كه يك تكه سنگ 

زمخت، درست وسط جاده اي هستم كه مسافران حرم امام رضا (ع) از آن عبور مي كنند.
امروز ديگر چه خبر است؟ اين همه ماشين و بلدوزر و تريلي براي چه آمده اند؟ يكي مي گويد: «آن جا بهتر است.  

نه! اين جا را نگاه كن! بلدوزر را اين جا بياوريد...»
گوش هايم پر مي شود از صدا. هيجان وجودم را پر مي كند. مي ترسم. همه به من نگاه مي كنند. يك نفر مي گويد: 

«چه رنگ قشنگي دارد، موج دار است! واقعاً مرمر كه مي گويند اين است.»
خودم را مي بازم. نمي دانم از ترس بدنم مي لرزد يا از صداي آن دستگاه بزرگ. وقتي به خودم مي آيم، در كنار 
سنگ هاي ديگر، داخل ماشين بزرگي هستم. تمام بدنم از خاك پوشيده شده است. بعد از مدتي ما را در محوطه ى 

بزرگي خالي مي كنند. يكي يكي سنگ ها را جدا مي كنند و شست شو مي دهند. دارند به سراغ من مي آيند...
واي چه صداي وحشتناكي! اين ديگر چيست؟ تنم دارد خرد مي شود. چه دردي!

وقتي چشمانم را باز مي كنم، صاف صاف شده ام؛ درست مثل يك آينه. اما هنوز هم لرزش را در بدن خود احساس 
مي كنم. مي خواهم استراحت كنم،  اما يك نفر صدا مي زند: «كارگران منتظرند، زودتر سنگ ها را بار كنيد.»

ما را روي هم پشت يك كاميون بزرگ مي گذارند. وقتي كاميون به راه مي افتد، از جاده اي مي گذرد كه من آن را 
مي شناسم؛ چون سال هاي سال در آن زندگي كرده ام. واي خداي من! به طرف شهر مي رويم، از همان جاده...!

داخل شهر كه مي شويم، كاميون به جايي مي رود كه همچون خورشيد مي درخشد. كارگران به 
اســتقبال مي آيند و ما را تحويل مي گيرند. هنوز نمي دانم مرا كجا مي برند. يكي از كارگرها مرا 
روي زمين مي گذارد و جاســازي مي كند. عجب جايي! چه عطر خوبي دارد! چقدر نور! اينجا 
نزديك ترين مكان به بارگاه ملكوتي امام رضا (ع) است و قلب من ديگر از سنگ نيست چون قرار 

است مخزن راز و نياز زائران امام هشتم باشد. 

كار خيلي سختي است كه آدم خودش را به 
جاي يك سنگ قرار بدهد و از زبان آن حرف بزند. 

خيلي هم سخت است، اما نرجس از عهده ى اين كار خوب 
برآمده است. مسير حركت و سفر سنگ هم از وسط جاده ى مشهد تا 

توي صحن و بارگاه امام جالب است. يك سفر عجيب و غريب و شگفت انگيز 
كه البته پايان خوشي دارد.

فقط پايان داستان كمي با عجله نوشته شده و در چهار خط همه چيز به پايان 
رســيده است انگار نرجس كمي خسته شده است و مي خواهد زودتر همه چيز 

تمام شود. اما در مجموع داستان خيلي جالبي است. 

نويسنده: نرجس عاليپور 12 ساله

 از چهارمحال و بختياري

قلب سنگتصويرگر: پروانه ذابح/17 ساله
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قالب يا شــكل ظرفي است كه موضوع را در آن مي گذاريم. 
موضوع شعر را مى شوددر هر قالبي ريخت. شاعران و اديبان 
هر يك از قالب ها را با موضوعي متناسب دانسته اند. مثنوي هم 

مناسب و در خور موضوعات ويژه ي خودش است.
مثنوي در لغــت به معنــاي «دوتايي» اســت و به مثنا، 
«دودويادوگانـ  دوگان» منسوب است. در مثنوى همه ي بيت ها 
يك وزن دارند و هر دو مصــراع در هر بيت آن بر يك قافيه 
(هم قافيه) گفته شده است. مثنوي را «مزدوج» هم مي گويند، 

يعني اينكه مصراع ها دو به دو با هم هم قافيه هستند.
اگر بخواهيم قالب مثنوي را با نمودار نشان بدهيم، به شكل 

زير خواهد بود.
وقتي به نمودار نگاه كنيم مي بينيم كه هر كدام از شكل هاي 

مشترك در نمودار نشان دهنده ي يك قافيه هستند.

با ديدنت  خار اخم خود را باز مي كردـ  بلبل نوك خود را پراز 
آواز مي كرد 

خورشيد در دست تو دستش گرم مي شدـ  دل هاي سخت از 
حرف هايت نرم مي شد 

ســنگ از نگاهت از خجالت آب مي شــدـ  هر تشنه اي از 
چشمه ات سيراب مي شد.

وقتي به نمونه  نگاه كنيم، مي بينيم كه هر دو كلمه ي «باز و 
آواز»، «گرم و نرم»، «آب و ســيراب» با هم هم قافيه هستند. 
مثنوي يك قالب  شعري مخصوص ايرانيان است. مثنوي در نثر 
فارسي يكي از عالي ترين قالب هاست. بزرگ ترين شاهكارهاي 
ادب حماسي، غناييـ  عرفاني، تعليمي و... در اين قالب سروده 
شده است. شاهكارهايي مانند: شاهنامه ى فردوسي، خمسه ى 

نظامي، مثنوي مولوي و بوستان سعدي و...
مثنوي از قديم ترين روزگاران در شعر فارسي وجود داشته است. 
قالب مثنوي را در يكي از نخستين نمونه هاي شعرفارسي كه يكي از 

شعرهاي شاهنامه ي مسعود مروزي است مشاهده مي كنيم.
وقتي به موزه ي اختراعات ادبيات جهان سرك بكشيم، قالب 

قالب هاي شعر فارسىقالب هاي شعر فارسىقالب هاي شعر فارسى
مثنوي

ـر
شـع

ش 
وز

آم

■ حسين احمدي

مثنــوي را در غرفه ي اختراعات ايرانــي زيارت خواهيم كرد. 
ملت هاي ديگر مانند عرب ها اين قالب را از ايرانيان وام گرفته اند. 
مثنوي يكي از فرصت هاي گفتار و قالب هاى شــعرى ارجمند 
به شــمار مي رود.  وقتي قافيه ها در مثنوي بيت به بيت عوض 
مي شوند، شاعر در اين فرصت نوبه نو آزادي عمل زيادي براي 
انتخاب قافيه به دست مى آورد. به همين خاطر مي تواند شعر را 
تا هر كجا كه بخواهد ادامه دهد. شاعر در اين قالب محدوديتي 
براي تعداد بيت ها ندارد. باز بودن دســت شاعر به او فرصت 
ســرودن منظومه هاي بلند را مي دهد. يادمان باشد وزن هاي 
مثنوي به خاطر طوالني بودن در روايت بهتر اســت تا مي شود 
كوتاه باشــد، چرا كه طوالني بودن وزن و بلندي روايت جذاب 

بودن آن را كم مي كند و حوصله مخاطب را سرمي برد.
وزن هاي شــاهنامه ى فردوسي، گرشاســب نامه ى اسدي 

طوسي و بوستان ســعدي در بَحر متقــارب  «َفُعولُْن، َفُعولُْن، 
َفُعولُْن، َفُعوْل» است. اين بزرگان وزن هايى نسبتاً كوتاه انتخاب 
كرده اند، به اميد آنكه خواننده بتواند روايت را دنبال كند. بهتر 
است يادآوري كنيم، در ساختن مثنوي هر بيت قافيه ي خاص و 

جداگانه از بيت هاى قبل و بعد از خود دارد.
با اين ويژگي شــاعر در سرودن مطالب مفصل و داستان هاي 
تاريخي، رزمي و بزمي، اخالقي و عرفاني و ديني به شكوه تمام 
مي رسد. از وزن هاى پركاربرد ديگر در قالب مثنوي در بََحر َرَمْل 
«فاِعالتُن، فاِعالتن، فاِعالت» است. كوتاهي وزن در اين بَحر اجازه 
مي دهد روايت هاي بلند داستاني با جذابيت و دلنشيني ماندگار 
خود را نشــان بدهد. مثل منظومه ي عطارنيشابوري و مثنوي 

مولوي كه از برجسته ترين ها در اين وزن هستند. 
انگار مورد سّومي را هم بايد آورد كه در بحر َهَزج (َمفاعيُلن، 
َمفاعيُلن، َمفاعيل) اســت و شاهكارهاي باشكوهي در اين وزن 
آفريده شــده اند كه از مشــهورترين آن ها مي توان «خسرو 
و شــيرين» نظامي گنجــوي و «ويس و راميــن» فخرالدين 

اسعدگرگاني و «يوسف و زليخاي» جامي را نام برد. 

ـ∆ ـ∆ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ□ ـ□ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ○ ـ○ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقتي از ديروز به امروز سفرمي كنيم، كم و بيش چشم اندازهايي 
از مثنوي را كه شكوه ادبيات معاصر ماست مشاهده مي كنيم. از 
ميان آن ها چند مثنوي شــكوه مند و خوب از شهريار را داريم، 
چند نمونة زيبا و دلربا از دكتر حميدي شيرازي بر پيشاني شعر 
معاصر خودنمايي مي كند و مثنوي «عقاب» دكتر پرويز خانلري 
كه زمزمه ي خاص و عام است. مثنوي عقاب سروده اي است به 
اندازه كه با يك ديوان برابري مي كند. از ديگر شاعران امروز كه 
در قالب مثنوي نام و نشاني دارند، بايد از ايرج ميرزا، هوشنگ 
ابتهاج، علي معلم و مرحوم احمد عزيزي با مثنوي هايي در 

                              تنهايي تو
با  ديدنت  خار   اخم خود   را   باز   مي كرد                 بلبل نوِك  خود   را   پر از  آواز  مي كرد

دل هاي سخت   از حرف  هايت نرم مي شد خورشيد   در  دسِت   تو    دستش گرم  مي شد            
سنگ از نگاهت از خجالت آب مي شد                               هر تشنه اي از چشمه ات سيراب مي شد
وقتي تو بودي ماه راحت نور مي ريخت     با ديدنت غم هاي خود را دور مي ريخت
من ديده بودم ماه را در زير پايت                  خورشيد  را   د يدم ميا ن دست  هايت
ماه  از غم تنهاي تو   با  خبر   شد ديشب گلوي چاه باز از گريه  تر شد  
«فزت برِب الكعبه» را   آواز كردي ديدم به زحمت هر دو لب را باز كردي  

شاعر : حسين احمدي (كارشناس شعر)

         خداى ستاره هاى قشنگ
اى خداى ستار ه  ها ى قشنگ                اى خداى جهان رنگارنگ

ماه و خورشيد  را تو  آوردى اى كه ناهيد را تو آوردى   
اين درختان پرگل و زيبا اين همه كوه و تپه و دريا    

بال زيبا براى پروانه                               از براى پرندگان النه
چشم ما را براى بينايى شادى و بازى و توانايى    

همه را اى خدا تو آوردى برف و باران و گرمى و سردى          
دل ما را تو پر كن از شادى آنچه را از تو خواستم دادى             

«على موسوى گرمارودى»

                             هديه ى خوب خدا
مثل عروسك، كوچك و خوش آب و رنگ است من خواهرى دارم كه مثل گل قشنگ است   

تا خانه ى آغوش من، مثل كبوتر وقتى به خانه مى رسم، پر مى كشد، پر   
ده بار، نه صدبار، نه! بسيار بسيار مى بوسمش، مى بوسد او من را، نه يك بار      

ريز است، اما تيز و شيطان، مثل فلفل شيرين زبانى هاى او، دل مى برد، دل   
لبخند او شيرين ترين لبخند دنياست او بلبل آواز خوان خانه ى ماست    

اين هديه ى خوب خدا را دوست دارم من خواهرم را مثل گل ها دوست دارم   
«مصطفى رحماندوست»

وزن هاى كوتاه نام برد كه انــگار علي معلم و احمد عزيزي در 
انتخاب بلندي و كوتاهي وزن ها در نقطه ي مقابل هم قرار دارند. 
هر قدر علي معلم در اوزان بلند و رديف هاي طوالني به نوآوري 
مي كوشــد، مرحوم احمد عزيزي به كوتاهي وزن اقبال نشان 
مي دهد.  وقتي كار به مثنوي ها بلند بكشد بي شك توفيق هر يك 
آشكار است. بياييد سرك بكشيم به مثنوي با شكوه «ني نامه» از 
مرحوم دكتر قيصر امين پور كه نشان مي دهد قالب مثنوي هنوز 
مي تواند بلند پرواز باشد. ني نامه ى قيصر همه چيزش به اندازه 

است و با شكوه و سري سرفراز روي ني عطرافشاني مي كند.  
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ر نسيم بها
در حالي كه كتاب علوم را ورق مي زنم، از پنجره ى اتاق كوچه را 
نگاه مي كنم. كودكان در هواي خوبي كه تا چند روز پيش سرد 

بود، مي دوند و بازي مي كنند. مادران نيز مراقب بچه هايشان 
هستند تا اتفاقي برايشان نيفتد و كوچه را آب و جارو مي كنند. 
در اتاقم باز و اتاق پذيرايي خانه به راحتي معلوم است. مادرم 

در حال دستمال كشيدن ديوارهاست و برادر بزرگم دستمالي 
به سرش بسته است و با نگاه هايي كه خستگي در آن موج 
مي زند به ديوار نگاه مي كند. خواهر كوچكم راه مي رود و با 
لحن كودكانه اش شعر مي خواند. در كمد لباس ها را كه باز 
مي كنم بوي نويي لباس ها را احساس مي كنم. كنار پنجره 

مي روم. نسيم دلپذيري كه مانند دست مهربان مادر است، صورتم 
را نوازش مي دهد و بويي به همراه دارد كه نويد بهار را مي دهد.

محدثه افشاري كالس هفتم از اسالمشهر

بهترين دوست
مى دهد. براي تشكركافى ست رو به آسمان كنيد مراقبت مى كند.كسى كه هرچه مى خواهيم به ما نمي خواهد.كسى كه هميشه و در هر ثانيه از ما مى بندد.كسى كه جز زيبايى براى ما چيزى كسى كه چشم هايش را به روى بدى هاى ما وقتى كسى ما را زياد دوست داشته باشد؟ آيا تا به حال فكر كرده ايد چه احساسى دارد 

و بگوييد؛ خدايا شكرت!
ليلى سوداگران كالس هشتم از مشهد

بهترين دوستبهترين دوست

مى دهد. براي تشكركافى ست رو به آسمان كنيد مراقبت مى كند.كسى كه هرچه مى خواهيم به ما نمي خواهد.كسى كه هميشه و در هر ثانيه از ما 
موضوع مادر را بيشتر شاعران دنيا از ديروز تا امروز با نگاه خود به 

مضمون دلخواه خودشان درآورده اند.

«مادر» در سروده ى محمد كاظمي ما را به يك قطعه ى ادبي (نثر 

شاعرانه) كه از پلكان شعر باال رفته است دعوت مي كند. در دو تكة آغاز 

سروده سراينده از جايگاه واالي مادر خبر مي دهد. در اين خبر تازگي 

و طراوت غافلگيركننده اي به چشم نمي خورد، اما عبارت هايي كه به 

دنبال آن مي آيند، ما را از جمله هاي خبري به جمله هاي انشايي كه با 

لطافت عاطفي پيوندي صميمانه دارند، مي برد. فعل هاي امري «بگير، 

بگذار، بفشار» و فعل مضارع «شــوم» ما را از زبان تعريف و توصيف 

تكراري به زبان عاطفي و احساسي و صميمانه فرا مي خواند. با جمله ى 

«مادر آغوش تو سراي اَمن من است» حرف هاي محمد عطر و بويش 
به اوج ها مي رود.

مرا در آغوش خود بفشار
بگذار در كنار تو آرام شوم

اين عبارت ها به طور طبيعي از درون جوشيده اند و جذاب و دلنشين 

هستند. همين حرف ها وقتي با كوشش و ساختگي و مصنوعي در كنار 

هم چيده شوند، ديگر طراوت طبيعي خود را نخواهند داشت. 

ر رنسيم بها رنسيم بها رنسيم بها رنسيم بها رنسيم بها رنسيم بها رنسيم بها نسيم بها

در حال دستمال كشيدن ديوارهاست و برادر بزرگم دستمالي 

يم دلپذيري كه مانند دست مهربان مادر است، صورتم 

محدثه افشاري كالس هفتم از اسالمشهر

در حال دستمال كشيدن ديوارهاست و برادر بزرگم دستمالي در حال دستمال كشيدن ديوارهاست و برادر بزرگم دستمالي 

در حالي كه كتاب علوم را ورق مي زنم، از پنجره ى اتاق كوچه را 
نگاه مي كنم. كودكان در هواي خوبي كه تا چند روز پيش سرد 

بود، مي دوند و بازي مي كنند. مادران نيز مراقب بچه هايشان 
هستند تا اتفاقي برايشان نيفتد و كوچه را آب و جارو مي كنند. 
در اتاقم باز و اتاق پذيرايي خانه به راحتي معلوم است. مادرم 

در حال دستمال كشيدن ديوارهاست و برادر بزرگم دستمالي 
به سرش بسته است و با نگاه هايي كه خستگي در آن موج 
مي زند به ديوار نگاه مي كند. خواهر كوچكم راه مي رود و با 
لحن كودكانه اش شعر مي خواند. در كمد لباس ها را كه باز 
مي كنم بوي نويي لباس ها را احساس مي كنم. كنار پنجره 

مي روم. نس
را نوازش مي دهد و بويي به همراه دارد كه نويد بهار را مي دهد.

موضوع مادر را بيشتر شاعران دنيا از ديروز تا امروز با نگاه خود به 

مادر
مادر، نگاهت سرشار از مهرباني است

عطر وجودت خانه را لبريز از عشق مي كند
مادر، چون كودكي ام سرم را بر دامانت بگير

بگذار در درياي مهر تو غرق شوم
مادر، آغوش تو سراي امن من است

مرا در آغوش خود بفشار 
بگذار در كنار تو آرام شوم

محمد كاظمي كالس ششم از گناباد

مادرمادر

محمد كاظمي كالس ششم از گناباد

تصويرگر: نازلى امير كمالى

17 ساله
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بوى بهار
با خود گفتم : «اگر دست باد، گيسوى درختان را شانه بزند و آن ها را پريشان 

كند، آن گاه مى توانم نقاشى پاييز را كه خدا به او سرمشق داده ببينم»؛ فكرش 

هم زيباست! آنقدر زيبا كه نمى دانم با چه چيزى مقايسه اش كنم.

شايد بتواند با فرود دانه هاى بلورين برف روى خاك مسابقه بدهد يا وقتى كه 

دانه هاى اشك شبنم روى برگ گل ها چرت مى زنند، فرصت مقايسه پيش بيايد.

شايد هم... شايد هم وقتى خورشيد دارد با مهربانى به گل هاى آفتاب گردان كه 

تازه از خواب بيدار شده اند نگاه مى كند... نمى دانم اصالً چه فرقى مى كند؟!

همه شان را خدا به فصل ها سرمشق مى دهد و آن ها هم نقاشى مى كنند.

گاهى مى مانم كه اصالً چطورى؟ هنگامى كه زمستان به نقطه نقطه ى زمين 

قنديل آويخته، ناگهان بهار چنان صميمانه و گرم بغلش مى كند كه تمامشان 

آب مى شوند و زمستان به خواب مى رود تا زمانى كه دوباره نوبتش بشود.

شگفت آور است! وحاال دارم معناى نوشته ام را حس مى كنم.

زمستان سردى است، ولى من بوى بهار را حس مى كنم..!

نرگس سليماني كالس ششم از بوشهر

دريا
ابرها به سقف باالي سرم هجوم آورده اند و رعد مي غرد 

و برق تازيانه مي زند. انگار آسمان نيز فراموش كرده 
است كه ذره هاي وجودم را به خورشيد بخشيدم تا 
باران را بسازند. اي آسمان همچون انسان ها با من 

تندي نكن. انسان هايي كه انگار لطف هايم را نمي بينند. 
چه كنم با اين هم محنت؟ هر چه داشتم به آن ها 

بخشيدم؛ طالي سياه درونم، ماهي هاي وجودم. من 
ميزبان گردشگري تك تكشان شدم و راهي براي داد 
و ستدشان. اما نكند آن ها نابودي ام را مي خواهند كه 

پسماندهاي كارخانه هايشان را در من مي ريزند و باعث 
تلف شدن ماهي ها مي شوند؟!     

                      بي تا وزيري ثاني كالس هشتم از تهران

پدر 
به راستي چگونه مي توان چين هاي 

صورتت، سفيدي موهايت و دست هاي 
پينه بسته ات را ستايش كرد؟

خسته ترين، عاشق ترين و مردترين 
قهرمان من روزت مبارك!

مهسا اميدوار كالس دهم از تبريز

صورتت، سفيدي موهايت و دست هاي صورتت، سفيدي موهايت و دست هاي صورتت، سفيدي موهايت و دست هاي 

قطعه ى ادبي (نثر شــاعرانه) نرگس سليماني با عبارتي توصيفي كه در كوچه باغ هاي شعر سفر مي كند، 

شروع مي شود، او از همان آغاز به ما مي گويد كه با صاحب قلمي با احساس و عاطفه اي سرشار روبه رو هستيم. 

جان بخشيدن به اشيا و عناصر طبيعت يكي از پركاربردترين چيزها در قطعة ادبي (نثر شاعرانه، نثر ادبي و...) 
و شعر است.

انتخــاب واژه ها و ايجاد تركيب هاي تازه رنگ و بوي تازه اي به حرف هايمان مي دهد. مثالً تكه ى: «دانه هاي 

شبنم روي برگ گل ها چرت مي زنند»، با فعل مركب (چرت مي زنند)، به عبارت نوعي تازگي و جذابيت بخشيده 

است. اگر نرگس به جاي (چرت مي زنند) مي آورد (مي نشينند) تازگي عبارت جاى خود را به گنگي، تكراري بودن 

و كليشه اي بودن مى داد و ارزش ادبي و شاعرانگي اش پژمرده به چشم مي آمد. از اين گونه تازگي هاست «قنديل 

آويخته، بغلش مي كند و...» و زبان نرگس زباني روان، صميمي و يكدست است و كلمه هاي سخت و خراشنده ى 

ديده و دل در قطعه ى او به چشم نمي آيد.
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داستاني باشــد. يك اتفاق غيرساده كمي پيچيده كه با اتفاق هاي هر روزه ى ما شــخصيت داستان مي تواند آدم باشد، حيوان باشــد يا اشيا. اتفاق هم بايد تالش مي كند، آن اتفاق، حادثه و ماجرا را يك جوري حل كند.اتفاق. شخصيتي كه يك اتفاق، حادثه يا ماجرا برايش پيش مي آيد و تا پايان ساده ترين تعريف داستان اين اســت: داستان يك شخصيت دارد و يك 
بايد داستان خودت مثل يك مهندس نقشه بكش. مسير اســت كه بايد معلوم شود. براي مسير شروع معلوم است، پايان هم معلوم است و اين انتخاب مي كند كه قابل پيش بيني نيست.هزارها مسير و راه براي يك شخصيت وجود دارد و داستان نويس  راهي را داستان را ترك كند، بسيار مهم است. از چه طريقي و چگونه وارد داستان شود و از چه مسيري حركت كند و چگونه مسير حركت و مسير نوشتن است. اينكه شخصيت داستان شما از چه راهي، تفاوت داســتان نويس ها بعد از پيدا كردن شخصيت و اتفاق داستاني، در لباس نو خريدن و ... اتفاقات داستاني هستند. ... اتفاق هاي داستاني نيستند. اما تصادف كردن، گم شدن، دندان درد گرفتن، رفتن به مدرسه، غذا خوردن، مسواك زدن، آرزو كردن، از خيابان رد شدن و كمي فرق دارد. و نقشه ى حركت شــخصيت در داستان  اتفاق  شخصيت،  پس  باشد.  مسير حركت فراموش نشود. مشخص 

•فاطمه خانعليزاده•فاطمه نجارلو•منيژه سحري•زهرا رستمي• الناز جوادي از مدرسه عفاف ساوه•زهرا توكلي خواه•حامد 

مالزينل از قزوين•ضحي بادلي از تهران•فاطمه ايراني از تهران•تينا ياغچيان از اصفهان•اميرحسين تقي پور از گيالن•نازنين 

سماعي نژاد از اصفهان•رنسا بابازاده از اروميه•عباس منصوري از شازند•شقايق مواليي از همدان•مهدي خورسند از 

مالرد•هديه پران عقل از سمنان•نسيم سعيدي مطلق از قزوين•پارميس فهيما از خمين•مهدي افشار از همدان•تبسم 

ايزدي زاده از گرگان•آرتميس ابدالي از كرج•زهرا فالح پور از قم• محمد سياح از كرمان•محمد ياسين مقدم از زنجان•يگانه 

خموش از قوچان•امير خزاعي فيض آباد از زاهدان•آزاده سلجوقي از اصفهان•عسل ساالري از مشهد•محدثه رستملو از 

تهران•اميررضا نيك نژاد از گرگان•عارفه شريف آبادي از اصفهان•صبا قاسمي از تهران•سارينا مي گلي•نسيم سعيدي مطلق 

از قزوين•شكيبا قنواتي از بندر ماهشهر•ميترا احمدشعار از تهران

بايد داستان خودت مثل يك مهندس نقشه بكش. مسير اســت كه بايد معلوم شود. براي مسير شروع معلوم است، پايان هم معلوم است و اين  و نقشه ى حركت شــخصيت در داستان  اتفاق  شخصيت،  پس  باشد.  مشخص 

• الناز جوادي از مدرسه عفاف ساوه
دوستان داستانهايتان به دستمان رسيد

تعريف داستان
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وقتي قطعــة «كافه مهتاب» را مي خوانيم، 
احســاس مي كنيم صاحب اثر ذهني نوگرا 
دارد. محدثه سليماني در جست وجوي آن 
است كه از موضوع هاي ساده مضمون هاي 
تازه بسازد، كه راهي تازه براي بيان حرف هايش 

باشد. اين جسارت ها در خور ستايش است، الزم است 
پنجره هاي تازه به موضوع ها باز كنيم و از راهي كه ديگران رفته اند 

راهي نو بسازيم. ويژگي قطعة محدثه زبان طنزگونه ى اوست.
محدثه با رنگ طنز زدن به حرف هايش نوشته اش را خواندني تر كرده است. طنز او 

هنوز نيم پز و پريده رنگ است. انتظار بيشتر از اين هم نمي توان از محدثه داشت، چرا كه طنز سخت ياب است و 
شكار آن ديرياب. زماني مداوم بايد در اين عرصه قلم زد تا حرف هايمان چفت و بَست درست پيدا كند؛ آن قدر كه 

با يك بار خواندن آن متن سير نشويم و با هربار خواندن پيوندمان با آن چسبناك تر شود. 
به هر حال جمع و جور كردن آغاز و پايان يك متن هم كاري ساده نيست. نوشته ى محدثه خواننده 
را با ذهني داستان ســرا روبه رو مي كند، ذهني كه بيشتر در رنگ و بوي قصه گويي هم شناور 
است. از طرفي توصيف ها و تركيب هاي توصيفي او جرقه ها شاعرانگي را به رخ مي كشد. 

حرف هايم دربارة قطعه ى محدثه براي همه ى شما دوستان هم هست.

ضميمه ى رشدنوجوان

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
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واژه ها، كلمه ها، جمله ها وقتى دست به دست هم مى دهند و با هنرمندى يك 

نويسنده و شاعر به صفحه ها جارى مى شوند حس خوبى را بوجود مى آورند. 

حس اين كه احساسى لطيف و حرفى ماندگار و زيبا را آفريده اى كه ديگران 

هم از خواندن آن لذت مى برند. مى دانم كه تو دوست خوب و هنرمند و دوست 

داشتنى و جوان و با استعداد، چنين حس قشنگى را بارها تجربه كرده اى 

و يا اين كه خيلى دوست دارى كه به اين حس لطيف و زيبا برسى.

يكى، دو سالى هست كه مجله ى زيباى چكاوك، بسترى شده است 

براى بيان تمام احساسات زيباى شما عزيزان هنرمند و نويسنده.

از خواندن مطالب پر از احساس شما عزيزان هنرمند به وجد مى آييم 

و بيش تر از هميشه اميدوار مى شويم كه در آينده اى نزديك بسيارى از 

اين اسامى را در ميان شاعران و نويسندگان برجسته ى ميهن اسالمى 

خواهيم ديد.

همواره بيش تر بخوانيد و بنويســيد و مجله ى چكاوك را كه همه ى 

مطالب آن از ذهن پوياى شما آفريده شده است را پر بارتر كنيد.

موفق و پيروز باشيد

سردبير

حس خوب نوشتن
مي خواستم بنويسم، هر چه توي ذهنم دنبال ماه مي گشتم، پيدايش نمي كردم. به كافه 

مهتاب كه رسيدم، به ماه بابت داشتن چنين شكلي حق دادم. او در هتل فكرم نشسته بود. 
گوشه اي از آن را اجاره كرده بود تا كمي با افكار و دانسته هايم هم فكر شود. 

سرش مانند ظرف سيمگون مي درخشيد و بابت اين روشنايي كوتاه مدتي كه خورشيد به او هديه داده 
بود، سپاس گزار بود. داخل اتاقك كوچكش شدم تا بچشم و ببينم قهوه هايي كه ماه درست مي كند هم 

آنقدر بيدار نگهش مي دارد كه مجبور نشود نيمه هاي شب شيفتش را با خورشيد عوض كند؟
چشمان درشت و بامزه اي داشت. از دماغ بادكرده و صورت پرجوشش دستگيرم شد كه نبايد 

سن زيادي داشته باشد. به گمانم ماه از آن دسته قمرهاي باسليقه است. او 
كافه اش را با رنگ هاي سرمه اي و نقره اي و ستاره هاي طاليي تزئين كرده 

بود. از اين كه مي شنوم ماه در كافه اش را براي ورود همه باز گذاشته 
است معلوم مي شود او با ما انسان ها ميانه ي خوبي دارد كه اجازه داده 

است از قهوه هاي بي نظير و فضاي روح انگيز اتاقكش لذت ببريم و درس 
خداشناسي بياموزيم.

اكفه  مهتاب

حرف هايم دربارة قطعه ى محدثه براي همه ى شما دوستان هم هست.
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