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شور و شوق “نوش�تن” نعمت قشنگي است كه خداوند بزرگ به بعضي از 

بندگانش هديه فرموده اس�ت. شاعر وقتي كه شعري مي گويد، حس زيبايي 

وجودش را لبريز مي كند. از آفرينش شعرش لذتي عجيب مي برد و آرامشي 

خوش به او دست مي دهد. داستان نويس وقتي داستاني را خلق مي كند، حالت 

آرامش خاصي به او دست مي دهد. از اينكه آدم هايي و حوادثي را در داستانش 

خلق كرده است، به خود مي بالد و خوش حال مي شود.

ه�ر هنرمندي با خلق يك اث�ر هنري اين حس و حال زيب�ا را در وجودش 

مي فهمد و از آن لذت مي برد.

چه بهتر كه آفرينش يك اثر هنري همراه با پيام هاي زيبايي براي مخاطب 

باشد؛ پيام هايي سرشار از عشق و ايمان. 

به اميد؛ ياري خداوند، س�ومين شمارة »مجله چكاوك« را كه با نوشته هاي 

هنرمندانه ش�ما عزيزان نوجوان تزئين ش�ده است، تقديم شما مي كنيم و به 

گرمي نوش�ته هاي زيبايتان به شما هنرمندان و شاعران و نويسندگان آينده 

كشور عزيزمان سالم مي گوييم. 

دوس�ت هنرمندم، با نامه هاي زيباي خودت حتماً نام و ن�ام خانوادگي، دوره ي 

تحصيلي و آدرس دقيق و كامل پستي خودت را، به همراه يك قطعه عكس پشت 

نويسي شده برايمان ارسال كن.

خورشيدشبهايم
گره هاي زيادي دارم و با خود كشاندم تا كه بگشايي

از اين لبخندهاي سرد آزادم كني از درد و تنهايي
از اين دل خستگي هايم از اين دنياي غم آلود

من اينجا آمدم شايد مرا جاري كني چون رود
بگيري دست هايم را و خنديدن بياموزي

به قلب خسته و پر بسته بخشيدن بياموزي
من اينجا آمدم تا كه شوي خورشيد شب هايم

به دست خويش بسپاري همه دلدادگي هايم
تو كه باشي دلم گرم است به آواز شقايق ها

منم محتاج عشقي كه مرا مي آورد اينجا
نگاه تو به قلب من، چون باران به خشكي هاست

صداي دلنشين تو پر از امواج خوبي هاست
منم دلبستة حوضي كه دارد حس توفاني

منم غرق نگاه ابرها با چشم باراني
كبوترهاي قلبم را به شهر عشق آوردم

از اينجا مي روم اما گمانم باز برگردم
مهشيد كرديـ  16 سالهـ  از گرگان

بيایيد كمي در كوچه باغ هاي شعر »خورشيد شب هایم« قدم بزنيم. وقتي قدم هاي اول را برمی داریم و شعر 
را مي خوانيم، مي بينيم قالب و شکل آن یکی از قالب هاي انعطاف پذیر و پركاربرد شعر فارسي، یعني مثنوي است. 
یادمان باشد در قالب مثنوي، هر بيت داراي دو مصراع است و هر مصراع با مصراع دیگر هم قافيه است. قافية هر 

بيت با بيت هاي دیگر تفاوت دارد. به خاطر همين تغيير مرتب قافيه ها، دست شاعر براي گنجاندن مفهوم هاي 
گوناگون در شعر، كمي بازتر است. بگذریم.

در سرودة مهشيد، با آنکه وزن بيت اول با وزن بيت هاي دیگر یکي است، اما در هر دو مصراع این بيت یك 
»مفاعيلن« نسبت به مصراع هاي بيت هاي دیگر تا آخر شعر اضافه است. به زبان دیگر، وزن هر یك از مصراع هاي 

بيت اول طوالني تر است. پس از آن در ادامه ي شعر، همه ي مصراع ها و بيت ها داري وزن یکسان و اندازه ي 
طول همه ي آن ها یکي است و با هم هماهنگ هستند. بر خالف بيت اول كه هر مصراع آن پنج مفاعيلن دارد، 

مصراع هاي دیگر شعر، هر كدام از چهار مفاعيلن درست شده است.
بهتر است در یك شعر كه از یك وزن پيروي مي كند و قالب آن قالب نيمایي و آزاد نيست، اندازه ي »اَفاعيل« 
در هر مصراع و بيت تا آخر شعر یکسان باشد. شاید این اضافه شدن  ها اشکال هم نداشته باشد، اما در شکل شعر 

درهم ریختگی ایجاد مي كند و خواندن آن هم دشوار مي شود. اگر وزن این شعر را كه از تکرار مفاعيُلن تشکيل شده 
است بخواهيم روشن تر نشان بدهيم، َمفاعيُلن مي شود: »َت تَْن تَْن تَْن«

 گره هاي/  زیادي دا/   َرم و با خود/  كشاندم تا/   كه بگشایي
مفاعيُلن  مفاعيُلن  مفاعيُلن      مفاعيُلن       مفاعيُلن 

)َت تَْن تَْن تَْن(   )َت تَْن تَْن تَْن(    )َت تَْن تَْن تَْن(     )َت تَْن تَْن تَْن(    )َت تَْن تَْن تَْن(
خدا كند ورود به این كوچه ي پرپيچ و خم ذهنتان را آشفته نکند. در مصراع »به قلب من نگاه تو مثل باران به 

خشکي هاست«، وزن شعر در هم ریخته است كه با یك جابه جایي كوچك وزن درست مي شود.
مي شود كلمة »مثل« را كه از ادات تشبيه است، برداشت و به جاي آن كلمه ي »چنان« را گذاشت. آن وقت وزن شعر در این مصراع درست 

مي شود. با كمي وسواس مي شود كل مصراع را به این شکل درآورد: »نگاه تو به قلب من، چون باران به خشکي هاست«.
در مصراع »صداي دلنشين تو تجلي بخش خوبي هاست«، كلمه ي تجلي با زبان شعر هماهنگي ندارد. سن و سالش با كلمه هاي دیگر فرق دارد و 

كمي بزرگ تر از بقية كلمه هاست. این موضوع یکدستي زبان شعر را دچار اشکال كرده است. بد نيست بدانيم واژه ي تجلي یك واژه ي عرفاني است و 
در قاموس كلمه هاي عرفاني و در حال و هواي آن هاست. شاید بتوان مصراع »صداي دلنشين تو، پر از امواج خوبي هاست« را به جاي آن آورد.

در مصراع »منم دلبسته ي حوضي كه ماهي در دلش جاري«، هم مفهوم گنگ است و هم كلمه هاي »جاري« و »باراني« قافيه هاي درستي 
نيستند. بهتر است به جاي آن بياید: »منم دلبسته ي حوضی كه دارد حس توفاني«.

نکته ي دیگر آنکه در مصراع »از اینجا مي روم اما گمانم زود برگردم«، به جاي كلمه ی »زود« كلمه ي »باز« مناسب تر است.
مطالعه ي این نکته ها براي همه ي دوستان مفيد است.

سالم به هنرمندان آينده
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يا امام رضا)ع(! هجر و دوري از تو سخت و سنگين است و 
چشمان من گريان و خونين است. مرا به سوي خود بخوان!

اي نور مقدس، بگير اين دستان تهي و خالي را و آن ها را رها نكن!
اي نور اميدبخش و سرسبزي هر دشت،

اي واسطه و سخن گوي من با كردگارم در جهان، اي عامل شفادهنده ي زخم هايم، نامت هست 
بر روي زبان و دارويي براي درمان. باري بي هيچ درنگ و صبري با تپش قلبم  گويم: 

مرا بخوان!
اي كسي كه هستي ضامن آهو يا امام رضا )ع(! با تمام وجود خويش به تو گويم، مرا بخوان!
اي هشتمين خورشيد واليت! مي گويم من با درايت: اي ياور مظلومان، اي خوب خوبان، 

باري ديگر مرا به سوي خويش بخوان!
بخوان مرا كه هستم غمگين. بخوان كه ديگر نيست كلك و خامه ام رنگين. مرا به سوي 

خويش بخوان و از آمدنم به بارگاه درخشان چو خورشيدت باز مدار و مران و نور 
لطف خويش را ز چشمانم محو نگردان و مگير. با عجز و ناله فرياد برمي آورم، از 

عمق جان كه اي امام خوبان! مرا بخوان كه اگر نخواني اي واي بر من...

بخوان 
مريم رفعتي 

14ساله از گلستان

مرا
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اگر كه بيايي...
مدرسه دخترانه انديشه منطقه 6 تهرانشاعر: فاطمه )نگار( فرهمنداين دنيا زيبا مي شودصبح خواهد رسيد از مشرقعشق ما بي شمار مي شودقلب هايمان شكوفه خواهد زداين دنيا پر ز يار مي شوداگر تو بيايي بهار مي شود

در مدح پيامبر )ص(
با تولد محمد )ص(
نور و روشنايي آمد
از خورشيد تابان تر

از ستاره ها فروزان تر
دلش به وسعت دريا
سخنان شيرينش پايدارقدم هاي مباركش استوارمهرش اندازه ي دنيا

نجات دهنده از چاه هالكتچراغ روشني و هدايت
بهترين گل دنيا

می دهد بوي تو را
مريم سبزپروريـ  13 سالهـ  تبريز

سرزمين
ملكه صبحانه اش را در »سرزمين« مي خورد

و كشاورز، غصه هايش را »سر زمين«
و من

راديويي قديمي ام ...

خبر نبودنت را كه مي دهم

از روي طاقچه با »سر«، »زمين« مي خورم.

تاريخ
اين قدر اطالعات نادرست ندهيد!

در طول تاريخ خفاشاني بودند كه اتفاقاً  در ظهر هم خوب 
مي ديدند؛

شكار مي كردند بي رحمانه

از گلوي طعمه ي شش ماهه هم نمي گذشتند...

                                                   علي شريعت نيا ـ از گنبد
              

اي خالق بزرگ
دوستت دارم و زيباست ...

زيباست كه زير اين سقف بلند 
از جوانه كوچك وجودم

درختي مي سازي تا بي نهايت

و ريشه هاي ايمانم را محكم مي كني

آنقدر كه  از غرش هيچ طوفاني نهراسم

مينا نوري كالس هشتم از مشهد مقدس 
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جمكران...
پاهاي خسته ام سوار بر امواج كوير

به سوي تو مي آيد
آخر هفته اولين قرار مالقاتمان را عالمت آقاي مهرباني!

مي زنم...

روياي شيرين تو...!
شهر پر مي شود از خواب هاي رنگارنگوقتي همه ي مردم شهر خوابيدندشب هنگام 

در جست وجوي روياي شيرين توآن وقت... دل من
تا صبح بيدار مي ماند...!

                          مژگان غالمي از اصفهان

دل غمگين
دل من باراني است

تك تك ثانيه ها تكراري است
روح تو پژمرده 

مهرباني در دل آدم مرده
چشم من بي نور است

دل تو بي كينه
دل من غم دارد
چشم تو نم دارد

شب تنهايي من پر شده از غصه و اشك
دل غمگين مرا

پر كن از خاطره ها

يادم آيد كه تو هم مي گفتي
زندگي شيرين است

زندگي دفتري از خاطره هاست

فاطمه كثيرالولدـ  16 ساله از تهران

من مي توانم 
مي توانم با مدادم قله هاي واژگان را فتح كنم.

و بر فراز ابرهاي خيال پرواز كنم...
پس دستان كوچك مرا بگير

تا بال هاي خيالم قدرت بگيرد
و زيباترين ترانه را با آسمان آرزوهايم بسرايم...

پاهايم كوچك است، 
اما به وسعت كلمه مي توانم قدم بردارم...
پس دست ياري ات را از من دريغ مدار

تا گام هايم را استوارتر بردارم...
من عشق را مي فهمم 

محبت را مي بينم
مهرباني را در زالل دلم جاي مي دهم 

و با قلبي سرشار از طراوت و مهر 
چون آينه اي آن را بر دل هاي بي تاب انعكاس خواهم داد

پس...
محمد عزيزي كالس سوم از مدرسة ميالد سنجرد
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سالم، من يك تختة سياه قديمي هستم. سال هاست داخل اين انبار افتاده ام. اينجا بيشتر اوقات تاريك است و من در اين 
انبار تنهايم. خب مهم نيست. حاال مي خواهم شما را به دوران گذشته ببرم و از خاطرات قديمي كه در حافظة كهنة من مانده 
است، بگويم. من از يك درخت تنومند در يك كارخانة چوب بري درست شدم. بعد مرا به يك اتاق رنگ بردند و رنگ سياهي 

به تنم زدند. از اينجا بود كه من شدم تختة سياه. 
بعد همراه چند تختة سياه ديگر مرا به مدرسه اي بردند. آن مدرسه كالس هاي بزرگي داشت و روز اولي كه بچه ها مرا در 
كالس خود ديدند، خيلي خوش حال شدند. من هم خوش حال بودم كه روز اول مهر بچه ها از ديدن من خوش حال اند. براي 
من روزهاي اول مهر روزهاي خوبي بود و خبري از سختي هاي كالس نداشتم. هفته هاي مهر به خوبي سپري شدند و من 
دوست جديدي به اسم آقاي گچ پيدا كردم. االن چند سالي است كه ديگر گچ را نديده ام. گچ ها لباس هاي رنگارنگ داشتند 

و هر روز معلم آن ها را برمي داشت و ساعت ها روي من مي نوشت. حركت گچ را روي خودم خيلي دوست داشتم. 
پاييز تمام شد و يواش يواش  بچه ها شيطنت هاي خود را نشان دادند. به ياد دارم يك روز دانش آموزي با يكي دعوا كرد. يكي 
براي شكنجة ديگري با ناخن هايش محكم روي من كشيد. اين مرا بيشتر از دانش آموزي كه از اين صدا چندشش مي شد، 
آزار داد. يك روز هم دانش آموزي آقاي گچ را برداشت و سبيلي روي من كشيد و بعد آقاي گچ را محكم به طرفم پرتاب كرد. 
آنچه كه بيشتر از همه مرا ناراحت مي كرد، حرف هاي زشتي بود كه دانش آموزان روي من مي نوشتند. اما يك چيزي بود كه 

هر روز صبح بي نهايت مرا خوش حال مي كرد. آن يك جملة كوتاه بود: »به نام خدا.«

سيدجالل الدين سيد محمدي مهابادي 

كالس هشتم 

از شهرستان كاشان

سرگذشت يك تختة سياه
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مشت هاي معلم را هم هرگز از ياد نمي برم. او هر وقت ناراحت و عصبي مي شد، محكم به صورت من مشت مي كوبيد و 
اين گونه خود را آرام مي كرد تا بتواند به خودش مسلط باشد. اولين سال تحصيلي من اين گونه سپري شد و فصل تابستان 
فرا رسيد. نمي دانستم بايد احساس خوبي داشته باشم يا احساس بدي. در شروع تابستان همچون شروع سال تحصيلي ابتدا 
خيلي خوش حال بودم، اما بعد از فرط بي كاري حوصله ام سر رفت. تازه همة گچ ها را برده بودند و من نمي توانستم با آن ها 

صحبت كنم. انگار بايد مثل يك خرس قطبي به خواب زمستاني فرو مي رفتم. پس من هم همه اش خوابيدم.
در يكي از روزهاي گرم تابس��تان، وقتي حوصله ام سر رفته بود، مستخدم همراه آقاي ناظم وارد كالس شدند. آن ها مرا 
پايين گذاش��تند و به جايم يك وايت برد آوردند. اول نمي دانس��تم چيست. وقتي ناظم و مستخدم با هم صحبت كردند، 

متوجه شدم. فهميدم وايت برد تختة سفيدي است كه دوستي به نام آقاي ماژيك دارد.
االن 10 سالي مي شود كه در اين انبار هستم و هر روز آرزوي رفتن به كالس را مي كنم. به اين اميد كه روزي به كالس بازگردم.
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مجموعه اي از نشانه ها يا داللت هاي وضعي و ساختگي است كه از روي قصد، ميان افراد بشر براي القا و فهماندن ش��نيدني، بوييدني، چش��يدني و پسودني دس��ته بندي كرد. پس با اين تقسيم بندي هم مي ش��ود گفت: »زبان از: بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و المسه. به اين اعتبار، زبان هاي بشري را مي توان به انواع پنج گانه ي ديدني، اين انتقال معاني و مفاهيم به كمك يكي از حواس پنج گانه قابل درك و فهم است. حواس پنج گانه عبارت اند يا معاني و يا دگرگوني هاي موجود در ذهن خود را به ذهن موجود زنده اي ديگر انتقال بدهد، زبان خوانده مي شود.«وسيله ي بده و بستان را »زبان« مي گويند. پس: »هر گونه نشانه اي كه به وسيله ي آن موجود زنده اي بتواند حاالت هر نگارنده ي اثري و هر نويسنده اي انديشه و خيال و احساس خود را به وسيله اي به ديگران نشان مي دهد. اين 
س��راي زبان زندگي مي كند و دقيق ترين وسيله ي ارتباطي انس��ان ها زبان است. همه ي انسان ها و به ويژه اهل »بيان معاني و ارتباط ميان اذهان بش��ر به وس��يله ي گفتن و ش��نيدن« خواند. يادمان باشد: »انسان در خانه و داللت سمعي يا زبان شنيدني است و »زبان گفتار« يا »زبان ملفوظ« خوانده مي شود. مي توان آن را وسيله ي به اين ترتيب زبان بر حس��ب عادت تنها به نوعي نش��انه ي ساختگي يا داللت وضعي اطالق مي شود كه آن انديشه، فرمان يا خبري از ذهني به ذهن ديگر به كار مي رود.« 

قلم و نويسندگان به خوبي آگاه هستند و قبول 
دارند كه: »زبان نوشتار از زبان گفتار به دنيا 
مي آيد.« اين تولد زبان نوش��تاري از زبان 
گفت��اري رنگي ديگر و پنج��ره اي ديگر از 

زبان را به رويمان مي گشايد.

نثـر   زبانـ

زبان گفتـاري
هر وقت كس��ي چيزي به ديگري مي گويد، عمل گفتار 

روي مي دهد. در زبان گفتاري بيش��تر كلمه ها س��اختمان 

اماليي و طبيعي و شكل درست خود را از دست مي دهند. 

به بيان ديگر، در زبان گفتار بيشتر كلمه ها مچاله و شكسته  

بيان مي شوند. مثاًل كلمه هاي آسمان، مي روم، چهار، بنشين، 

خانه و... كه در زبان نوشتاري از آن ها استفاده مي كنيم. در 

زبان گفتاري به صورت آسمون، مي رم، چار، بشين، خونه و... 

بيان مي شوند. بهتر است زبان گفتار و زبان نوشتار هر كدام 

جاي خودش��ان را داشته باش��ند و ما تفاوت اين دو زبان را 

به خوبي درك كنيم.

درس��ت است كه زبان كتابت هميشه از زبان گفتار مايه 

مي گي��رد، اما اين دو زبان را نباي��د درهم آميخت. در زبان 

گفتاري و در زبان نوشتاري كلمه هاي بسياري هستند كه 

س��اختمان آن  ها در هر دو زبان مشترك است و در گفتار و 

نوشتار از شكل يكسان برخوردارند. براي مثال، كلمه هايي 

مثل س��تاره ها، خواب، س��نگ و... در زبان گفتاري رايج و 

ی
ویس
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■ حسين احمدي

6



متداول در زبان فارسي است كه امروز به خوبي رنگ و بوي زبان فارسي را به خود گرفته و در شمار اعضاي خانواده ي ما فكر مي كنيم اين كلمه فارس��ي است و در فارس��ي بودن آن شك هم نداريم. اين واژه )امال( يك كلمه ي بيگانه ي شده است و رفته رفته جاي خودش را در زبان فارسي باز كرده و جا افتاده است. طوري هم جا افتاده است كه بيشتر مي كنند. در حالي كه اين دو كلمه دو مفهوم جدا از هم دارند امال كلمه  اي عربي است و از آن زبان وارد زبان فارسي آن ق��در دو كلمه ي »امال« و »ديكته« در هم تنيده اند كه بيش��تر بچه ها اين دو كلمه را مترادف و هم معني تصور كلمه ي »امال« داشته باشيم كه اين واژه ما را به دنياي زبان نوشتاري دعوت مي كند.درس امال داريم«، نشان مي دهد كه اكنون در حال و هواي زبان نوشتاري وارد شده ايم. بهتر است در اينجا اشاره اي به صفحة كاغذ مي نشانيم، زبان نوشتاري شكل مي گيرد. وقتي ما وارد كالس مي شويم و معلم مي گويد: »بچه ها امروز نوع ديگر از وسايل ارتباط ذهني ميان افراد بشر، خط و كتابت است. وقتي فكر و انديشه و احساس خودمان را بر 
او مي خواند ما بنويس��يم، در آن زنگ ما ديكته داشته ايم. را كه در درس امال به ما ياد داده اس��ت، برايمان مي خواند و از ما مي خواهد كه آنچه را كه است. آن وقت وارد دنياي ديگري مي شود و ما را هم با خودش هم سو مي كند. وقتي معلم وارد كالس مي شود و آنچه كه بداند ما دانش آموزان در درس امال چه قدر موفق بوده ايم و پيش��رفت ما در آش��نايي با س��اختمان كلمه ها چه قدر وقتي معلم ادبيات امال را آموزش مي دهد و ما را با ساختمان و شكل و شمايل كلمه ها آشنا مي كند، تصميم مي گيرد دوان خودش را به زبان فارسي رسانده و خيلي خوب خودش را در ميان اعضاي خانواده ي زبان فارسي نشانده است. كلمه ي ديگري كه بهتر اس��ت با مفهوم آن آشنا شويم، كلمه ي »ديكته« است. اين كلمه هم از زبان فرانسه دوان هيجان انگيز و... آشنا مي شويم، و ساختمان هر كدام و شكل آن را مي شناسيم، مي گوييم درس امال داشته ايم.كلمه هاست. وقتي سر كالس با شكل و ساختمان كلمه هايي مثل آسمان، ستاره ها، رنگين كمان، رفتگر، هواپيما، دلگير، واژه هايي مثل درس،  كتاب، غلط، تحصيل و... به  هر حال، امال به معني ش��ناخت و آش��نايي با ش��كل و س��اختمان كلمه ي امال هنگام ورود به زبان فارس��ي كلمه هاي ديگري را هم از زبان عربي به مدرس��ه ي فارس��ي آورده است؛ زبان فارسي درآمده است. 

كاربرد واژه هاي آن بي بند و باري و آشفتگي رخ بدهد.را تهديد مي كند كه در كاربرد قواعد دستور زبان و رسم الخط و پليس و... از زبان فرانسه. هنگامي خطر نابودي و زوال زبان ملتي فوتبال و... از زبان انگليس��ي؛ و كلمه هايي مانند آدرس، تلفن، صندلي، گاري، قوري و... از زبان روسي؛ لغاتي مثل ساندويچ، فردوس و... از زبان يوناني و رومي؛ كلمه هايي مثل اسكناس، از زبان تركي و مغولي؛ واژه هايي مثل فنجان، قفس، كبريت، ماندگار شده اند؛ كلمه هايي مثل آقا، اردو، داداش، سنجاق و... طول زمان هاي ديروز و امروز به زبان فارس��ي وارد ش��ده و كلمه هاي ديگري هم هس��تند كه از زبان هاي ديگر در ديكته ارزشيابي از امالست. 

زبان نوشتـاري

عمومي و زبان نوشتاري با پايه يكسان به كار مي روند. 

بگذري��م از اينكه اقوام گوناگون ايران زمين در زبان 

گفت��ار، مثاًل همين كلمه ي خواب و امثال آن را كه 

در زبان گفتاري عموم مردم و زبان نوشتاري داراي 

معيار يكس��ان هستند، به ش��كل هاي متفاوت بيان 

مي كنند. جاي شكرش باقي است كه بيشتر واژه ها از 

اين دسته اند. اگر چنين نبود خدا مي داند بر سر زبان 

فارس��ي چه مي آمد. حتماً تا كنون اين زبان شيرين 

از بين رفته بود.

بهتر اس��ت بدانيد بيشترين شكس��تگي در زبان 

گفتار كه به زبان نوشتار آوار مي شود، در انواع فعل ها 

و زمان هاي آن ها اتفاق مي افتد؛ مثل مي رم، مي گم، 

بخون، مي خوام و... .
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خواب خيس
خواب برگان خيس است و صداي گنجشكك نمناك. نمي دانم شايد اگر خورشيد هم بود، خيس بود. 

شايد هم االن خيس است و خجالت مي كشد كه بيرون بيايد.
ابرها را دوست دارم، چون خيسي خورشيد را هنگام باران مي پوشانند، چقدر مهربان! ديوار هم آرام 

رنگ خيسي مي گيرد و شبنم مهمان خانه ي گرم گل ها مي شود.
 باران از باد مي ترسد. باور نمي كنيد؟ اين را خودم ديده ام كه وقتي باد مي آيد، باران مي ترسد. به اين 
طرف و آن  طرف مي رود و ديگر منظم نخواهد باريد. باران از ترس باد در دل خاك پنهان مي شود و 
پرده ي ابري كنار مي رود و خورشيد كه حاال خشك شده پيدا مي گردد. برگ ها ديگر خواب نيستند 

و خيس هم نيستند و صداي گنجشكان بوي نم نمي دهد؛ و خيسي مثل بوي عطر مي پرد. ولي باران 
هنوز در دل خاك است و عشق مي شود به جان گلي مي رود.

                                                                                                                                                                            زهرا يزدان شناس از ماهان

باد
باد! گاهي برگ درختان را مي رقصاند و گاه به آن ها تازيانه مي زند. 

صدايش! گاهي خيالم را به اوج ترس مي كشاند.

و گاهي براي گل ها مادري مهربان مي شود و گاه دشمني خطرناك

                                     نيلوفر نصيري و نازنين رفيعي ـ   دوره ي اول متوسطه از دماوند

»خواب خيس« را مي توانيم نثر ادبي يا هرچه كه رنگ و بوي آن را نشان بدهد، بناميم؛ اسم هايي مثل نثر شاعرانه، دل نوشته و ... شايد هم »قطعه ي ادبي« 
مناسب است. در »خواب خيس« بهتر است به جاي دو كلمه ي »برگان« و »عيان« كه زهرا در قطعة ادبي خود آورده است، دو واژه ي برگ ها و »آشكار« يا 

»پيدا« را بياوريم. ما اين جابه جايي را انجام مي دهيم تا نثر شاعرانه كمي يكدست تر و زبان آن يكپارچه تر شود.
نثر و زبان زهرا ساده و روان است. احساس و عاطفه و خيال انگيزي در تاروپود حرف هاي زهرا جاري است. البته او با وسواس بيشتر مي تواند جمله ها و 

عبارت هايش را با پيوند صميمي تر و محكم تر كلمه ها با هم، شاعرانه تر و دلبرانه تر كند. آغاز و پايان بندي سراينده خوب و پذيرفتني است. حرف هاي زهرا جان 
دارند. در حرف هاي او همه ي ذرات هستي در جنب وجوش  اند و همه ي اجزاي هستي به يكديگر پيوندي باشكوه دارند.

شايد بعضي از دوستان بگويند اين طور نوشتن كه كاري ندارد و خيلي ساده است. شايد ظاهرش چنين به نظر بيايد. اگر غير از اين است، بفرماييد شما هم 
نثرهايي ادبي و شاعرانه برايمان بفرستيد و دلبري خودتان را به ديگران نشان بدهيد. زهرا هم سن و سال شماست و تازه نوجواني اش دارد رنگ جواني مي گيرد.

بهتر است در موضوعي كه ما را بي تاب مي كند و مي خواهيم درباره ي آن فكر و انديشه، و احساس و خيال خودمان را نشان بدهيم، به شاخ و برگ و .... 
جزئيات موضوع دل ببنديم. با تصوير و توصيف جزء به جزء پيش برويم و آرام آرام به سوي كل حركت كنيم. آن وقت جمله ها و تكه هايي را كه از اجزاي موضوع 

توصيف و تصوير كرده ايم، در كنار هم قرار بدهيم. آنچه را كه پسنديده ايم، انتخاب كنيم و تكه هايي را كه برگزيده ايم در كنار هم قرار بدهيم و آن ها را به هم 
پيوند بزنيم. آن طور كه حرف هايمان )توصيف و تصويرهايمان(، هم از نظر شكل و لفظ و تركيب واژه ها، و هم از نظر مفهوم و معني و محتوا يكديگر را كامل 

كنند و در مجموع احساس ما درباره ي موضوع را در مجموعه اي كمال يافته نشان دهند.
حركت از جزء به كل بهتر مي تواند ما را به نتيجة دلخواه برساند. حال اگر برعكس از كل به جزء حركت كنيم، دلبري و شكوه سروده ي ما غالباً كمتر و 

كم رنگ تر مي شود. نمونه ها در همه ي هستي وجود دارند. خدا را با آفريده هايش نشان مي دهيم و بهار را با چيزهايي كه در كنار هم آمدن بهار را نشان مي دهند.
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دختر قالي باف
دختر قالي باف، قالي مي بافد

آفتاب زندگي، بر دلش مي تابد
با دو دست كوچكش

باز غوغا مي كند
هر ِگره كه مي زند
گرهي وا مي كند
روي دار قالي اش
آبي هفت آسمان

رنگ هاي دل نشين
مثل يك رنگين كمان

قالي زيباي او
پُر شد از بوي بهار

بوي نرگس بوي ياس
مانده از او يادگار

    زهرا موسوي از اصفهان

درنگي در هواي )دختر قالي باف(
»دختر قالي باف« سروده اي ساده و روان با زباني يكدست است. همه ي كلمه ها در ارتباط با موضوع هستند. واژه ها 

دست به دست هم داده اند و از موضوعي كه توي ذهن سراينده، خانم موسوي، جا خوش كرده بود، مضموني دلنشين 
ساخته اند. يادمان باشد، موضوع ها بيشترشان ثابت هستند. اين ذهن هنرمند است كه با باز كردن پنجره اي دست نخورده و 
بكر با موضوع روبه رو مي شود. نگاه تازه به موضوع مضمون تازه اي را ارمغان مي آورد. وقتي در تاروپود مضمون آفريده شده ي 

شاعر پرسه مي زنيم، ردپاي انديشه و فكري ما را به منزل خود دعوت مي كند. 
در دختر قالي باف، احساس و عاطفه هم به خوبي دل ما را مي برد؛ احساسي زالل كه حال و هواي قالي باف  خانه را به حواس 
پنج گانه ي ما جاري مي كند. رنگين كماني از رنگ كه در تاروپود قالي  خيره كننده است، چشم هايمان را نوازش مي دهد. بوي 

عطر پشم ها و كرك هاي رنگارنگ مشام ما را نوازش مي دهد.
وقتي رنگين كمان رنگ را لمس مي كني، نرمي و لطافت آن تارهاي احساس تو را مي لرزاند. باران خيال سراينده در 

تاروپود سروده مدام در حال باريدن است. گاهي نم نم  و گاهي ُشرُشر، آن احساس هاي زيبايي، بويايي، شنوايي، 
چشايي و المسه را به جنبش درمي آورد. 

يادمان باشد هر سروده اي چه شعر، چه نثر ادبي و... وقتي سه ويژگي  و سه عنصر انديشه، احساس و عاطفه، 
و خيال را در خود داشته باشد، دل هر خواننده و شنونده اي را با خود مي برد. در دل سودايي موسوي و 

ارمغان او، دختر قالي باف، سه عنصر انديشه، احساس و خيال در كنار هم پيوندي رنگارنگ را پديد 
آورده اند. دختر قالي باف دلتنگي هاي دختري را كه با دست هاي كوچكش تاروپودها را در هم 

مي تند، به آرامي نشان مي دهد.
بهتر است همه ي دوستان همراه شاعر، دختر قالي باف را با وسواس بخوانند و به 

حرف هايي كه پيرامون آن آورده ايم، دل بدهند تا پروازهاي بلند آن ها را در آثارشان 
نظاره گر باشيم. 

همكاران آموزگار و معلمان مشتاق هم خوب است به اين حرف ها 
گذري كنند، باشد كه در راه با شكوهي كه در سفرند، اين 

شكوفه هاي كوچك هم روح بزرگشان را نوازش كند.

آفرينش
 خورشيد با نورش زمين را روشن مي كند و مردم خفته را بيدار 

ابرها مي بارند و آرامش مي بخشند
باد با دست هايش همه را در آغوش مي گيرد

و درختان شاخه هايشان را باز كرده اند و شكوفه بر سر زمين مي ريزند گل ها با بويشان زمين را معطر مي كنند
دريا هم دامنش را تكاني مي دهد و چيني مي اندازد و موج مي زند و آسمان به رنگ نيلي و درخشان مي شود

                                                                                           حنانه رستمي از مازندران مه كوه ها را پنهان مي كند. 

زمستان
زمستان نشسته روي گيسوان تو. بگو رو به كدام قبله به نماز نشسته اي كه تمام جهان 

پشت سر تو غروب مي كند؟... مادرم خيال قشنگ روزگارم بود. زني از نسل شالي هاي شمال... 

مادرم هم آواز رود و دريا و باد بود؛ خيال خوش نسيم، وقتي باران از خواب ايل مي كوچيد و 

شالي زار در قحطي هفت آسمان خواب مي ماند!

                                                                  رويا زاهدنيا ـ لوندويل
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يك روز جمعه  من به اتفاق اعضاي 
خانواده به ديدن مادربزرگ رفتيم.

مادربزرگ حياط را جارو كرده بود و مي شس��ت. بوي خاك باران 
خورده را حس مي كردم.

ب��وي گل، ب��وي نرگس و بوي ياس از حياط مي آمد. پرندگان آوازي دل نش��ين 
مي خواندند و طبيعت زيبايي را مي ديدم كه چشم نواز بود.

مادربزرگ ما را تا داخل همراهي كرد و خود دوباره به حياط برگشت. انگار منتظر آمدن 
كسي بود. دوباره مشغول آب دادن به گل ها و شستن حياط شد. من تعجب كردم. 

من نيز به حياط رفتم و از مادربزرگ پرسيدم آيا منتظر آمدن كسي است. مادربزرگ جواب 
داد: »بله عزيزم، من هر جمعه حياط خانه را جارو مي كنم و منتظر يك عزيز و غايب هستم. 
اين غايب، امام مهدي )عج( اس��ت كه فروغ ديده ي همه ي ماس��ت. اگر بيايد همه جا را 

روشن مي كند و چشم ها روشن از ديدن او خواهد شد.«
و من به ياد اين شعر افتادم:

تو آفتاب وفايي خدا كند كه بيايي
فروغ ديده ي مايي خدا كند كه بيايي!

و مادربزرگ از شنيدن اين شعر اشك از چشمانش جاري شد.

نرگس رشيد خسروي

از دبستان روشنگر شاهد تهران
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به چهره اش نگاه  كردم. صداي فكرش را شنيدم كه مي گفت: »... دلم دارد ضعف مي رود براي غذاي خانه. واي 
نگو اگر باقالي پلو با مرغ باشد، يا بادمجان شكم پر، يا همبرگر و... واي نگو دهنم آب افتاد!« 

در ذهنم برايش تأسف خوردم و از خدا خواستم به راه راست هدايتش كند و رويم را به سمت معلممان برگرداندم.
معلممان درباره ي تاريخ و حكومت هخامنشيان كه چگونه به وجود آمد، حرف مي زد. تقريباً اين بار سوم بود 

كه اين درس را برايمان بازگو مي كرد. ديگر داشت حوصله ام سر مي رفت.
دوباره رويم را برمي گرداندم به طرف دوستم. او همچنان در فكر عدس پلو و باقالي پلو بود. حاال معلممان را 

درك مي كردم كه چرا يك درس را سه بار بازگو كرده است. آن قدر معلم درس را تكرار كرده بود كه كاماًل آن 
را حفظ كرده بودم.

يكدفعه همان دوستم كه حواسش در كالس نبود، به خودش آمد. به من گفت: »چه كتابي را بايد بازكنم؟« 
كه ناگهان زنگ خورد. گفتم: »ديگر نيازي نيست كتابي را روي ميز بگذاري. شما به غذايت برس كه نسوزد.«

از تهرانپريسا كاظمي 
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شعري كه خوانديد يكي از انواع قالب هاي شعر فارسي است كه سن آن خيلي كم است. سن 
اين قالب و شكل به صد سال هم نمي رسد. از اين رو، نخستين شاعراني كه از »دوبيتي« به اين 
قالب سفر كرده اند، سروده هايشان را در قالب چهارپاره ارائه داده اند و در اين زمينه پيشتاز 
و جلودارند، سه شاعر نامدار معاصر هستند كه بيشتر ما و شما شعرهاي زيباي آن ها را بارها 

خوانده ايم و لذت برده ايم.
ميرزادة عش�قي از گسترش دوبيتي به قالب چهارپاره دست يافت. به همين خاطر قالب 
چهارپاره را »دوبيتي پيوس�ته به هم« مي گويند. دوبيتي هايي اين ويژگي را دارند كه قابليت 
گس�ترش داشته باش�ند و در لفظ و معني با قوت جاري ش�وند. خيلي از دوبيتي ها ظرفيت 
چنين گسترش�ي را دارند. ش�ايد بش�ود به آن ها »دوبيتي هاي باز« گفت. به هر حال يكي از 
آغازكنندگان اين دوبيتي هاي پيوس�ته به هم، ميرزادة عش�قي بود كه در س�رآغاز زندگي 

عاشقانه اش در شعر و شاعري، به فرمان رضاشاه پروبالش به خون آغشته شد. 
از ديگر شاعران نامداري كه قالب چهارپاره را ماندگاري بخشيدند و پنجره هايي نو به روي 
نسل بعد از خودشان گشودند، زنده يادان محمدتقي بهار و پروين اعتصامي بودند. همچنين 
بزرگاني كه اين راه گش�وده ش�ده را گل باران كردند، فريدون مش�يري و منوچهر آتشي 
هستند. اش�اره كرديم كه قالب چهارپاره قالبي نوجوان است. اين قالب معموالً بيشتر زباني 
روايي )داس�تان گونه( دارد و تنوع و گوناگوني وزن در اين گونه شعر به مضمون و محتواي آن 

تازگي هاي نو به نو مي بخشد.
ش�اعران كودك و نوجوان كم وبيش از قالب مثنوي بهره گرفته اند و بيش�تر به سراغ قالب 
چهارپاره رفته اند. اينان نيز با انتخاب وزن هاي ساده، روان و كوتاه به اين قالب پروازهايي بلند 

بخشيده اند.
ش�اعراني كه براي س�رودن ش�عر كودك و نوجوان اس�تفاده از اين قالب را آغاز كرده اند، 

محمود كيانوش، پروين دولت آبادي و... هستند.

چهارپاره قالبي اس�ت كه از چند بند يا پاره تش�كيل شده است و هر بند آن چهار مصراع 
دارد. در هر بند يا پاره مصراع هاي دوم و چهارم با يكديگر هم قافيه شده اند. بهتر است به شعر 
»بوي نرگس« كه در قالب چهارپاره سروده شده است، نگاهي دوباره بيندازيم و با آشنايي كه 

با چهارپاره پيدا كرده ايم، آن را مرور كنيم.
در بند اول در مصراع هاي دوم و چهارم كلمه هاي »دور« و »نور« هم قافيه هس�تند و فعل 
»صداي�م مي كرد« رديف اس�ت. در بند دوم كلمه هاي »وا« و »پ�ا« هم قافيه اند و فعل »كرد« 
رديف است. در بندهاي سوم و چهارم هم در مصراع هاي دوم و چهارم، كلمه هاي »باريدند« و 
»پاشيدند«، و »لبخند« و »بودند« با هم  قافيه هستند. بهتر است به چند نمونه از سروده هاي 

شاعران كودك و نوجوان كه در قالب چهارپاره حرف هاي دلنشين دارند، دل بسپاريم؛

شعر فارسـيقالب هاي 
چهارپاره

بوِي نرگس
خواب ديدم يك شب

كسي از دور صدايم مي كرد
روِي يك اسب سفيد

كوهي از نور صدايم مي كرد

دست او مثل بهار
قفس چلچله ها را وا كرد

حرف زد با گل سرخ
آتشي در دل او برپا كرد

آسمان را بوسيد
ابرها پشت سرش باريدند

بوي نرگس مي داد
زير پايش همه گل پاشيدند

با نگاهش روييد
در كوير دل مردم لبخند

آب بود او انگار
تشنه ها منتظر او بودند

ويژگي ها و چگونگي قالب چهارپاره

ـر
شـع

ش 
وز

آم

■ حسين احمدي
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فرصت پرگشودن
دشت مي شود پر از گل اميد

باغ پرطراوت از هواي تو
خانه مي شود پر از خيال دوست

كوچه روشن از نشانه هاي تو

هر كجا پر از نشاط مي شود
با سرود آسماني اذان

راه تازه اي دوباره با بهشت
باز مي شود به روي مردمان

لحظه لحظه پر مي شود تمام شهر
پاك و روشن از سياهي و بدي

چون بهار پر شكوفه مي شود
باغ مسجد از گل محمدي

بابك نيك طلب

لحظه هاي زندگي
لحظه هاي زندگي

مثل چشمه، مثل رود
گاه مي جوشد ز سنگ

گاه مي خواند سرود

سر به ساحل مي زند
موج شّط زندگي

لحظه ها چون نقطه ها
روي خط زندگي

مي رود هردم به پيش
كاروان لحظه ها

مقصد اين كاروان
جاده اي بي انتها

قيصر امين پور

درخت بيدار
در آسمان آبي

خورشيد صبح خنديد
هرجا نسيم آمد
عطر بهار پيچيد

بيدار شد درختم
از خواب سرد و سنگين

آراست شاخه ها را
با جامه هاي رنگين

بر شاخه ها شكوفه
روشن تر از ستاره

آويخته چه زيبا
مانند گوشواره

گنجشك ها نشستند
بر شاخه هاي تازه
تا سر دهند چهچهه

در اين هواي تازه
محمود كيانوش

در كوچه
بچه ها در كوچه بازي مي كنند
خنده با فرياد قاطي مي شود
خنده و فريادشان در كوچه ها
با صداي باد قاطي مي شود

گربه اي بر روي ديوار حياط
نقشه هاي تازه دارد مي كشد

آن طرف تر توي سرما جوجه اي
بي خبر خميازه دارد مي كشد

هيچ چيز تازه اي جز يك كالغ
بر درخت كوچك آلوچه نيست

باد سردي در خيابان مي وزد
هيچ كس جز بچه ها در كوچه نيست

افشين عالء
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 صد چشمه غزل
در آب مگر چشمت لبخند كه را مي ديد؟

كز جاي قدم هايت صد چشمه غزل جوشيد
روييد هزاران بيد از بغض بيابان ها

هر بار كه زلف تو در باد به هم پيچيد
يك باره دل هر رود نيزار در آتش شد

آن روز كه لب هايت از آب عطش نوشيد
تصوير صد اسماعيل در چشم تو زانو زد

آن لحظه چه مي شد كه شمشير نمي بريد؟
دست تو ولي افتاد بر شانه ي سرد خاك

خوش بخت تن آن دشت بازوي تو را بوسيد
آشوب سر و نيزه در حلقه ي چشمي خيس

قرص قمرت بي تاب هر سوي كه مي تابيد
كو دست كه بردارد اين فاصله را اي كاش

لبخند به لب هايش از آب نمي پرسيد
يك حسرت زنداني در تير گلوي تو

صدچشمه گل الله از حنجره ي خورشيد...
زهرا بايـ  17 سالهـ  از راميان

بيابان تشنه
بياباني بيش نيستم

كه به تنها لبخند باران زنده ام
در آرزوي دريا شدن 

روز و شب را به نگاه آسمان مي گذرانم
معصومه بيات از اراك

پروانه
پروانه به شوق ديدار يك گل، پيله اش را می شكافد 

و اگر پروانه نباشد گل در تنهايی خود تنها خواهد ماند...
 بگشاييم پيله های تنهاييمان را... 
و به زيبايی شوق ديدار يك گل، 

به مالقات دل يكديگر برويم!
 هنگامه كرم الدين از گرمسار

سرماي بدون زمستان
اين زمستان هوا خيلي سرد است
و شايد براي من سردتر از هميشه
برف و باران و سرما همگي بهانه اند

سرما از جاي ديگري است
رابطه ها يخ زده اند

و رفاقت ها سرما خورد ه اند...
اين زمستان

شعرهاي من بيشتر از هميشه بي قرارند
و شبها با من قرار شب شعر مي گذارند

اما كاغذ را كه مي بينند
انگار فرار مي كنند

آن وقت من مي مانم و 
كلي حرف

و جمله هايي كه شعر نمي شوند
و غصه مي شوند!!

هوا سرد است
شعرهاي من هم

به تازگي سرما خورده اند
و من دنبال طبيبي هستم

كه با حرف هايش
شعرهاي من را

دوباره
زنده كند

ريحانه پيران 14 ساله از مدرسه صدراي 2 تبريز
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بوي زندگي
امروز الماس رحمت مي بارد

و مهر پر مهرتر از هر روز مي تابد
شبنم روي برگ سبز مي درخشد

و شب هم ستاره هايش را به سوي تو مي فرستد
آسمان به زمين مي زند لبخند

شاپرك هم بي درنگ مي گويد بخند
بوي زندگي بوي بهار است
بوي شكوفه و غنچه است

بوي بد سيگار را از بوي زندگي جدا كن
هر سيگار آشيان پرنده هاي خوش صدا را خراب مي كند

بوي زندگي از را ه مي رسد
به پيشوازش برو

سروده: فاطمه سادات طباطبايي

قطعة »بوي زندگي« پرواز خيال انگيز و شاعرانة نوجواني است كه تازه بال و پرش را 
گشوده است. بوي زندگي كمي بيشتر از اين بود كه پيش روي شماست. حرف هاي 

فاطمه در قسمت هايي خيلي مستقيم به چشم مي آمد و رنگ شعار گرفته بود؛ مثل: »بوي 
سيگار زندگي را تيره و تار مي كند و گلوله اي به سمت تو پرتاب مي كند. قاتل خود نباش، 

كمي تفكر كن«
يادمان باشد، هر قدر حرف هايمان را بتوانيم غيرمستقيم تر بيان كنيم، بهتر است.

گاهي با ديدن، گاهي با شنيدن و لحظه اي با بوييدن و زماني با چشيدن و لمس كردن 
احساس خودمان را نشان مي دهيم.

شعر های این عزیزان
به دستمان رسید:

• عاطف��ه غفوريان از مش��هد مق��دس• فاطمه 
نيك ن��ام از برازجان• يگانه غالمحس��ين زاده از 
كرمان• نگار پزش��كي از اصفهان• مريم مومني 
از اصفهان• آيس��ان مرسلي از ابهر• زينب دليري 
حرين از كرمانشاه • محدثه مطهري از نجف آباد • 
مصطفي شفاعي از تهران• شكوفه كياني از تبريز• 
افسانه س��ادات حسيني از نيشابور• رويا سجادي 
من��ش از چهارمحال و بختي��اري• مبينا يگانه از 
ش��هريار• هس��تي صوفيوند كالس نهم • س��ارا 
سادات شكرالهي از اصفهان• مينا نوري از مشهد 
مقدس• مه��دي اميريان از اصفهان• ياس��مين 
بابايي از تهران• نگار پزشكي از اصفهان• هنگامه 
كرم الدين از گرمس��ار• مبينا حيدري از تهران• 
محمد حسين بردباري از فارس• محدثه زلقي از 
اصفهان• مهسا نجاري از تبريز• ماجده عاليي از 
اصفهان• سيده كيميا هاش��مي از بوشهر• هاله 
سادات حسيني از مشهد مقدس• فاطمه بهرامي از 
خميني شهر• آرميتا ماهرويان از گيالن• پريا ولي

ريحانه احساني فرد• فطمه زهرا زادصادقي• زهرا 
يزدان پرس��ت• زينب صف��اري خواجه• فاطمه 
حيدري• زهرا پيغامي• فاطمه زهرا آروين• الهه 
قلي زاده • زهرا اطهري مهر از مدرسه صدرتبريز 

• پريا ولي از تهران

دوستان داستان هایتان 
به دستمان رسید:

• اميرحس��ين رضازاده لطفي از ملكان• رس��ول 
يعقوبي از س��ر پل ذه��اب• مرضيه رض��ا زاده از 
قم• فاطمه ايراندوس��ت  از قاين• سريه اكبري از 
تبريز• مريم رفعتي از گلس��تان• مهدي رمضاني 
از تهران• پريسا چترايي از تهران• غزال حميدي 
از همدان• نرگس مرنگي از قزوين• نفيسه ديدار 
خسروشاهي از تبريز• سعيد مبين شهير از تبريز• 
فاطمه مينويي از تهران• نويد مهاجران از همدان• 
فرگل خوش��بين راد از سيرجان• مبينا عابدي از 
شهرقدس• مهديه نظرآهاري از نارون• ياسمين 

آشينه از تهران• آيمين بامري از بندرعباس

ر انتظا
چه جمعه ها به انتظار آمدنت گذشت 

و دلمان آنقدر شلوغ دنيا بود 
كه اصالً هواي تو را نكرد

عصر كه شد اما گاليه كرديم 
از دلگيري غروب هاي جمعه...

و به روي خود نياورديم كه چون تو نيامدي
غروب هاي جمعه دلگير است

وگرنه با تو كه دلگيري معنايي ندارد
فاطمه خادمان14 ساله/ مدرسه صدرا 2 تبريز

15



دوست عزيزم سالم
آيا تا به حال به تصاوير كتاب ها و مجالت دقت كرده اي؟ تصاويري كه 

همراه متن هستند و براي تزئين متن و يا براي بهتر رساندن مفهوم حقيقي آن 
به كار مي روند.

اين رشته از هنرهاي تجسمي، »تصويرسازي« نام دارد. نمونه هاي متنوعي 
از تصاوير موفق در اين رشته را با هم مي بينيم.

ويژگي هاي مهم و اصلي يك تصوير خوب و مناسب عبارت اند از:
1. عالوه بر زيباتر كردن متن در رساندن مفهوم اثر به متن كمك كند.

2. عنصر خالقيت و نوآوري در آن ديده شود.
3. با گروه سني مخاطب و نيازهاي او هماهنگ باشد.

4. تكنيك و نحوة  اجراي اثر براي گروه سني مخاطب درست انتخاب شود.
5. لو دهندة پايان داستان نباشد.

6. براي مخاطب جذاب باشد و ساكن و خسته كننده نباشد.
7. از نظر رعايت اصول مباني هنرهاي تجسمي درست باشد.

8. همراه با متن پيش برود و از آن عقب تر يا جلوتر نباشد.
9. مخاطب را به سمت خواندن ادامة داستان هدايت كند.

10. قلم وي به نوعي نشانگر مليت اثر نيز باشد.
وقتي كتابي را مي خوانيد و تصاوير آن را نگاه مي كنيد، نظر خودتان را دربارة آن تصاوير در كاغذي يادداشت كنيد و داخل 

كتاب بگذاريد. تصويرگرهاي مختلف را بشناسيد و با تكنيك هاي آنان آشنا شويد.
يكي از نكته هاي مهم در تصويرگري اين است كه متن مورد نظر كجا چاپ مي شود، از چه نوع است و به كدام گروه 

سني محدود مي شود. متني كه در قالب شعر است و در روزنامه چاپ مي شود و متني كه در قالب داستان در يك كتاب 
است، تصاوير متفاوتي را احتياج دارند.

سرانجام تصاوير متني كه براي نوجوانان نوشته مي شود، با تصاوير متني كه براي خردساالن آماده مي شود، متفاوت 
است. به نمونه هايي از تصويرگري در قالب ها و گروه هاي سني مختلف توجه كنيد.

تصويرساز خوب وقتي متني را مي خواند، شخصيت اصلي يا موضوع متن در ذهنش شكل مي گيرد. براي آن طرح هاي 
متعددي مي زند و سعي مي كند ويژگي هاي آن را در تصوير نشان دهد. غمگيني يا شادي سوژه اصلي يا خصوصيت هاي 

فضا، مكان و زمان مانند فصل ها، ماه ها، كشورها و زماني از روز كه موضوع اصلي در آن اتفاق مي افتد.
بسياري از شخصيت هاي فرعي و مسائل جزئي را حذف يا اضافه مي كند و خود را موظف نمي كند تا 

هرچه در متن نوشته شده است، مو به مو به تصوير بكشد. تكنيك هاي گوناگون را امتحان مي كند تا بهترين 
تكنيك را براي آن متن و گروه سني انتخاب كند.

حاال كه تا حدودي با تصويرگري آشنا شديد، متني را انتخاب كنيد، مخاطباش را بيابيد )براي 
كدام گروه سني بايد كار شود(، تكنيك مناسبي را از نظر خودتان انتخاب كنيد و تصوير يا 

تصاويري براي آن خلق كنيد. آن تصاوير را روي مقواهاي مرتب و تميز يك اندازه بكشيد، 
مشخصات كامل خودتان را پشت هر مقوا بچسبانيد و آن ها را برايم بفرستيد.

كارشناس نقاشي مركز بررسي آثار

آشنایي 

ی
ساز

ویر 
صـ

ش ت
وز

آم

سازيتصـویر 
با

16



ضمیمه ی رشدنوجوان

نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند
خیابان ایرانشهر شمالی

دفترانتشارات وتكنولوژي آموزشی

نشانی مرکز بررسی آثار: 
تهران، صندوق پستی: 15875-6567 

تلفن: 88305772   
صندوق پستی: 15875-6588 
  www.roshdmag.ir :وبگاه

چاپ: شرکت افست)سهامي عام(
تعداد:2000 نسخه

مدیر مسئول: محّمد ناصری
سردبیر: احمد عربلو

مدیر داخلی: معصومه خیرآبادی
ویراستار: بهروز راستانی

طراح گرافیك: میترا چرخیان
عكاس: اعظم الریجانی

کارشناس شعروقطعة ادبی: حسین احمدی 
 کارشناس داستان: جعفر توزنده جانی 

کارشناس نقاشی: 

تصویرگران: 
میثم موسوی، رضا مكتبی،

میترا چرخیان، امیرنساجی، مجید حیدری

شور و شوق “نوش�تن” نعمت قشنگي است كه خداوند بزرگ به بعضي از 

بندگانش هديه فرموده اس�ت. شاعر وقتي كه شعري مي گويد، حس زيبايي 

وجودش را لبريز مي كند. از آفرينش شعرش لذتي عجيب مي برد و آرامشي 

خوش به او دست مي دهد. داستان نويس وقتي داستاني را خلق مي كند، حالت 

آرامش خاصي به او دست مي دهد. از اينكه آدم هايي و حوادثي را در داستانش 

خلق كرده است، به خود مي بالد و خوش حال مي شود.

ه�ر هنرمندي با خلق يك اث�ر هنري اين حس و حال زيب�ا را در وجودش 

مي فهمد و از آن لذت مي برد.

چه بهتر كه آفرينش يك اثر هنري همراه با پيام هاي زيبايي براي مخاطب 

باشد؛ پيام هايي سرشار از عشق و ايمان. 

به اميد؛ ياري خداوند، س�ومين شمارة »مجله چكاوك« را كه با نوشته هاي 

هنرمندانه ش�ما عزيزان نوجوان تزئين ش�ده است، تقديم شما مي كنيم و به 

گرمي نوش�ته هاي زيبايتان به شما هنرمندان و شاعران و نويسندگان آينده 

كشور عزيزمان سالم مي گوييم. 

دوس�ت هنرمندم، با نامه هاي زيباي خودت حتماً نام و ن�ام خانوادگي، دوره ي 

تحصيلي و آدرس دقيق و كامل پستي خودت را، به همراه يك قطعه عكس پشت 

نويسي شده برايمان ارسال كن.

خورشيدشبهايم
گره هاي زيادي دارم و با خود كشاندم تا كه بگشايي

از اين لبخندهاي سرد آزادم كني از درد و تنهايي
از اين دل خستگي هايم از اين دنياي غم آلود

من اينجا آمدم شايد مرا جاري كني چون رود
بگيري دست هايم را و خنديدن بياموزي

به قلب خسته و پر بسته بخشيدن بياموزي
من اينجا آمدم تا كه شوي خورشيد شب هايم

به دست خويش بسپاري همه دلدادگي هايم
تو كه باشي دلم گرم است به آواز شقايق ها

منم محتاج عشقي كه مرا مي آورد اينجا
نگاه تو به قلب من، چون باران به خشكي هاست

صداي دلنشين تو پر از امواج خوبي هاست
منم دلبستة حوضي كه دارد حس توفاني

منم غرق نگاه ابرها با چشم باراني
كبوترهاي قلبم را به شهر عشق آوردم

از اينجا مي روم اما گمانم باز برگردم
مهشيد كرديـ  16 سالهـ  از گرگان

بيایيد كمي در كوچه باغ هاي شعر »خورشيد شب هایم« قدم بزنيم. وقتي قدم هاي اول را برمی داریم و شعر 
را مي خوانيم، مي بينيم قالب و شکل آن یکی از قالب هاي انعطاف پذیر و پركاربرد شعر فارسي، یعني مثنوي است. 
یادمان باشد در قالب مثنوي، هر بيت داراي دو مصراع است و هر مصراع با مصراع دیگر هم قافيه است. قافية هر 

بيت با بيت هاي دیگر تفاوت دارد. به خاطر همين تغيير مرتب قافيه ها، دست شاعر براي گنجاندن مفهوم هاي 
گوناگون در شعر، كمي بازتر است. بگذریم.

در سرودة مهشيد، با آنکه وزن بيت اول با وزن بيت هاي دیگر یکي است، اما در هر دو مصراع این بيت یك 
»مفاعيلن« نسبت به مصراع هاي بيت هاي دیگر تا آخر شعر اضافه است. به زبان دیگر، وزن هر یك از مصراع هاي 

بيت اول طوالني تر است. پس از آن در ادامه ي شعر، همه ي مصراع ها و بيت ها داري وزن یکسان و اندازه ي 
طول همه ي آن ها یکي است و با هم هماهنگ هستند. بر خالف بيت اول كه هر مصراع آن پنج مفاعيلن دارد، 

مصراع هاي دیگر شعر، هر كدام از چهار مفاعيلن درست شده است.
بهتر است در یك شعر كه از یك وزن پيروي مي كند و قالب آن قالب نيمایي و آزاد نيست، اندازه ي »اَفاعيل« 
در هر مصراع و بيت تا آخر شعر یکسان باشد. شاید این اضافه شدن  ها اشکال هم نداشته باشد، اما در شکل شعر 

درهم ریختگی ایجاد مي كند و خواندن آن هم دشوار مي شود. اگر وزن این شعر را كه از تکرار مفاعيُلن تشکيل شده 
است بخواهيم روشن تر نشان بدهيم، َمفاعيُلن مي شود: »َت تَْن تَْن تَْن«

 گره هاي/  زیادي دا/   َرم و با خود/  كشاندم تا/   كه بگشایي
مفاعيُلن  مفاعيُلن  مفاعيُلن      مفاعيُلن       مفاعيُلن 

)َت تَْن تَْن تَْن(   )َت تَْن تَْن تَْن(    )َت تَْن تَْن تَْن(     )َت تَْن تَْن تَْن(    )َت تَْن تَْن تَْن(
خدا كند ورود به این كوچه ي پرپيچ و خم ذهنتان را آشفته نکند. در مصراع »به قلب من نگاه تو مثل باران به 

خشکي هاست«، وزن شعر در هم ریخته است كه با یك جابه جایي كوچك وزن درست مي شود.
مي شود كلمة »مثل« را كه از ادات تشبيه است، برداشت و به جاي آن كلمه ي »چنان« را گذاشت. آن وقت وزن شعر در این مصراع درست 

مي شود. با كمي وسواس مي شود كل مصراع را به این شکل درآورد: »نگاه تو به قلب من، چون باران به خشکي هاست«.
در مصراع »صداي دلنشين تو تجلي بخش خوبي هاست«، كلمه ي تجلي با زبان شعر هماهنگي ندارد. سن و سالش با كلمه هاي دیگر فرق دارد و 

كمي بزرگ تر از بقية كلمه هاست. این موضوع یکدستي زبان شعر را دچار اشکال كرده است. بد نيست بدانيم واژه ي تجلي یك واژه ي عرفاني است و 
در قاموس كلمه هاي عرفاني و در حال و هواي آن هاست. شاید بتوان مصراع »صداي دلنشين تو، پر از امواج خوبي هاست« را به جاي آن آورد.

در مصراع »منم دلبسته ي حوضي كه ماهي در دلش جاري«، هم مفهوم گنگ است و هم كلمه هاي »جاري« و »باراني« قافيه هاي درستي 
نيستند. بهتر است به جاي آن بياید: »منم دلبسته ي حوضی كه دارد حس توفاني«.

نکته ي دیگر آنکه در مصراع »از اینجا مي روم اما گمانم زود برگردم«، به جاي كلمه ی »زود« كلمه ي »باز« مناسب تر است.
مطالعه ي این نکته ها براي همه ي دوستان مفيد است.

سالم به هنرمندان آينده

              آدرس ما:
  

              تهران، خيابان ايرانشهر شمالي ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش )شهيد سليمي( 
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شماره تماس ما: 88305772 داخلی410
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