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از لنـگرودفاطمـه فريد 

براي ما كارشناسان «مركز بررسي آثار» هيچ چيزي به اندازة خواندن آثار زيباي 
شما عزيزان لذت بخش نيست.

باورتان مي شود كه بسـياري از نويسندگان و شاعران خوب امروز كشور عزيزمان 
روزي مثل شما براي مركز بررسي آثار مجالت رشد نامه و شعر و داستان مى فرستادند؟ 
مركز بررسي آثار مثل يك دوست خوب و همراه هميشگي، آثار همة شما را مي خواند 

و با حوصله و دقت به آن جواب مي دهد.
مركز بررسي آثار سال هاي سال است كه بدون خستگي و با لذت تمام آثار شما 
را يكي يكي مي خواند و پاسخ مي دهد و دست شما را مي گيرد و پا به پا مي برد تا 

شما را به جايي كه دوست داريد برساند.
شـما نويسندگان و شـاعران آينده هستيد و دومين شـمارة مجلة چكاوك با 

نوشته هاي زيباي شما عزيزان نوجوان جان گرفته است.
مركز بررسي آثار همچنان مشتاقانه در انتظار نوشته هاي زيباي شما عزيزان است.
ــهر شمالي، ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش (شهيد  آدرس ما: تهران، خيابان ايرانش

سليمي)، شماره 268 صندوق پستي 15875/6567 
شماره تماس ما: 88305772 

 www.roshdmag.ir :آدرس الكترونيك ما
منتظر هستيم

نويسنده ها و شاعرهاي آينده



خدای من! خدای مهربانم، دلم تنگ است برايت! ای تويی كه گناه می خری و بهشت می فروشی، 
دلم تنگ است برايت. 

خدايم، خدای بی همتايم! بشنو صدايم را. می خواهم بگويم حرف دلم را. می خواهم بگويم از لحظه 
به لحظه هايی كه به يادم بودی و از سال هايی كه به يادت نبودم. 

خدايم، خدای توانايم! می خواهم بگويم از لحظه هايی كه صدايت نزدم و صدايم را شنيدی. به يادت 
نبودم و به يادم بودی. به هنگام شادی يادت نكردم و به هنگام غم يادم كردی. كنارت نبودم و كنارم 
بودی. می خواهم بگويم از لحظه هايی كه از همه كس ياری جستم، جز تو. اما هيچ كس ياری ام نكرد، 
به جز تو. چشم اميد به همه دوختم، اما تو اميدم شدی. به همه تكيه كردم، اما تو تكيه گاهم شدی، تو 

پناه بی پناهی هايم شدی. 
ای يار و ياور روزهای سختم، ای اجابت كنندة دعاهايم،  ای بخشايشگر گناهانم، ای پوشانندة عيب هايم، 

ای شنوندة درد دل هايم، بدان كه خيلي دوستت می دارم. بدان كه تنها تويی روزنة اميدم. تويی 
دليل زنده بودنم. تويی دليل نفس كشيدنم. ای دليل گريه های شبانه ام، تنها تويی تكيه گاهم، پناه 

بی پناهی هايم، اميد نااميد ی هايم. ياری ام كن كه جز تو ياری كننده ای ندارم. ببخشا گناهان بی شمارم 
را كه جز تو بخشنده ای ندارم. پناه بی پناهی هايم شو كه جز تو پناهگاهی ندارم. تكيه گاه بی كسی هايم 

باش كه جز تو تكيه گاهی ندارم. بشنو صدای سكوتم را كه جز تو شنونده ای ندارم. ببين گريه های 
بی بهانه ام را كه جز تو بيننده ای ندارم. بدان دليل درد دل های عاشقانه ام را كه جز تو داننده ای ندارم. 
ای يگانه معبودم، ای خالق بی همتايم، ای زيبای بی مثالم! تو برايم همچون باران برای كويری. اگر 

تو نباشی، هيچم، پوچم، نابودم. پس كنارم باش. باش تا با بودنت هيچ  و پوچ نشوم. تا بهانه ای 
برای زندگی داشته باشم. آری، تو تنها بهانة من برای ادامة زندگی هستی. 

 از تبریز از تبریزنفسیه دیدار خسروشاهي

دلتنگخدا
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در سرودة «دوباره مهر»، احساس فاطمه با آهنگی مثل اشتياق يك چشمه در رسيدن 
به رود پر هياهو، خودش را به ما نشان می دهد. وقتی شعر فاطمه را دوباره با هم بخوانيم، 

احساس می كنيم زبان سرودة او كمی از يكدست بودن فاصله گرفته است. وقتی قسمت های 
«كه پندها نهفته داشت در خودش، چه بی غرور و خسته دل- متانتی ست در خودش و...» 
را با قسمت هايی  مثل «دوباره اون تخته  سياه- پر از حرارته دلم- پر از صداقته صدام با قلم 

شكسته ام و...» را در ترازوی زبان قرار می دهيم، وزنشان يكی است، اما جنسشان كمی با هم 
فرق می كند. 

پاية كار ما در آسمان بی كران نوشتن «زبان نوشتاری» است و «زبان گفتاری» حال و هوای 
ديگری دارد. نزديك كردن اين دو زبان به هم، اگر با وسواس و دقت باشد، می تواند رنگی 

تازه به حرف هايمان بزند. فاطمه و دوستان شاعرمان توانايی آن را دارند كه اين رنگ تازه را با 
موسيقی مناسب خودش برای مخاطبان شعر و شاعری هديه بياورند. 

رعايت يكدست بودن زبان و سادگی در بيان چندان كار آسانی نيست، اما شدنی است، پيشينة 
شعر ما اين شدن را به خوبی نشان می دهد. ماندگاری شاعران بزرگ، جدا از امتيازهای ديگری 
كه در كارشان هست، همين نرمی و لطافت، يكدستی زبان و سادگی بيان است. يادمان باشد 
وزن شعر فاطمه وزنی است كه ظرفيت آن را دارد كه كلمه های بسياری را در خودش جای 
بدهد. با استفاده از اين وزن به خوبی می توان احساس خود را از چيزهايی گوناگون در آن جا 

داد.
«َمفاِعُلْن» گاهی تنها، گاهی هم با گره زدن خودش به تكرار خودش (َمفاِعُلْن، َمفاِعُلن و...) 

وزن شعر قرار می گيرد كه می شود آن را ساده تر هم نشان داد: «َت تَْن َت تَْن...» برای درك 
درست وزن شعرمان، استفاده از روش دوم كه امروز بيشتر از آن استفاده می شود، بهتر به 

نظر می آيد.

آموزگار
می دانم دلت درياست

می دانم نگاهت خورشيد
می دانم  در مناجاتت عهد داری

چون شمع باشی
بسوزی

خورشيد باشی
چون تك درختی در كوير
سايه بان عابران راه  باشی

می خواهی چون جويباری كوچك
كنارت سبزه ها برويند

می دانم تو می خواهی با صدای باد
در نوازش گل های آسوده تر از شبنم باشی

تو وارث كدام رسولی كه پاك تر از سايه بر زمينی
تو می  توانی كالم خدا را آيه باشی

باز هم ببار
بر كوير عشقم

با مهربانی
بر انديشه ام

رقیه بیگم كاظمی

به رنگ ميز و 
مدرسه

دوباره مهر
دوباره واژة كتاب و مدرسه!

پُر از صدا
پُر از حرارت دلم

پُر از هوا
پُر از صداقتِ ِصدام

دوباره اون تخته  سياه
كه پندها نهفته داشت در خودش

چه بی كالم، چه بی صدا
چه بی غرور و خسته دل

كه ياد می دهد به من
چه درس ها و نكته ها!

كالس پر سروصدا
سكوت سبز تخته را

متانتی ست در خودش
كه دفترم سياه شد با قلم شكسته ام
نگاه كرد معلمم به دفترم، نوشته ام

نگاه پرمحبتش نوازشی  ست بر سرم!
فاطمه محمودی

الهام
يكى از دوستان شاعر در نامه اى بلندباال به «مركز بررسى آثار» چند 

پرسش مطرح كرده كه پرسش مهم او اين است: «الهام چيست؟» 
پاسخ اين گونه پرسش ها شايد كمك كوچكى به دوستان شاعرمان 

هديه كند. به  هر حال ظاهر آن ها يك كلمه يا يك تركيب است، اما 
مثل آسمان بيكران اند. با اين حال شايد مفهوم كوتاه و قابل فهمى 

بشود از آن ها به دوستان ارائه داد. تصور كنيد چيزى در ذهن و 
انديشة آدمى شناور است كه مفهوم آن دست نيافتنى است و 

گنگ در انديشه مى چرخد؛ مثل آهويى كه نمى شود آن را 
شكار كرد. وقتى همين مسئله كه زمان درازى درباره اش 

فكر كرده ايم، در لحظه اى ناگهان خودش را به ما نشان 
مى دهد و حل مى شود، اين چگونگى آشكار شدن 

را «الهام» مى گويند. پس الهام حل ناگهانى و 
فورى مسئله اى است كه مدتى طوالنى 

درباره اش انديشيده  شده 
است.
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قطعة ادبی «از خاك تا افالك» را از ميان چندين كار كه زهرا عمادی برايمان فرستاده بود، 

انتخاب كرديم تا به شما هم نشان بدهيم. قسمت آخر همين قطعة زهرا كمی شعارگونه 

بود و شايد هم زياد بود، نه زيادی. بهتر است ياد بگيريم حرف هايمان را هر قدر می توانيم 

فشرده تر و جمع و جورتر بيان كنيم. يكی از چيزهايی كه در شعر و انواع نوشته های ادبی 

و حتی نوشته های علمی، تاريخی و... اهميت دارد، اين است كه حرف هايمان را فشرده و با 
ايجاز بيان كنيم.

وقتی به قطعة از خاك تا افالك با كمی وسواس نگاه كنيم، دو تكة «توِی قلب ِِ ماهی ها» 

و «نه كاش... كه باران می باريد از برای من» انگار می توانست با يكدستی بهتر زبانی با بقية 

قسمت ها باشد. بهتر است كلمة «تموم» به شكل طبيعی و سالم خودش يعنی «تمام» 

بيايد تا به يكدستی زبان قطعه كمك كند. در قسمت «كه باران می باريد از برای من» 

بهتر است حرف «از» را حذف كنيم. اين پيشنهادها هم برای زهرا و هم برای همة 

دوستانی است كه دوست دارند كارهايشان روز به روز بهتر و زيباتر شود.

كشيدن
تو سيگار می كشی
و هوای بيمار شهر

درد می كشد
متخصص ريه اش

می گويد:
شيمی درمانی!

فيلتر شركت آلومينيوم سازی
بسته شود!

سيگارها
خاموش شود

شهر درد می كشد
به ديوارهايش دست می كشم

چرخ های چمدانت
روی سنگ فرش می كشد

نرو! بمان
من به عشق تو

در اين شهر نفس می كشم
زهرا حیدری از اراک

قطعة ادبی «از خاك تا افالك» را از ميان چندين كار كه زهرا عمادی برايمان فرستاده بود، 

انتخاب كرديم تا به شما هم نشان بدهيم. قسمت آخر همين قطعة زهرا كمی شعارگونه 

بود و شايد هم زياد بود، نه زيادی. بهتر است ياد بگيريم حرف هايمان را هر قدر می توانيم 

فشرده تر و جمع و جورتر بيان كنيم. يكی از چيزهايی كه در شعر و انواع نوشته های ادبی 

و حتی نوشته های علمی، تاريخی و... اهميت دارد، اين است كه حرف هايمان را فشرده و با 
ايجاز بيان كنيم.

وقتی به قطعة از خاك تا افالك با كمی وسواس نگاه كنيم، دو تكة «توِی قلب

و «نه كاش... كه باران می باريد از برای من» انگار می توانست با يكدستی بهتر زبانی با بقية 

قسمت ها باشد. بهتر است كلمة «تموم» به شكل طبيعی و سالم خودش يعنی «تمام» 

بيايد تا به يكدستی زبان قطعه كمك كند. در قسمت «كه باران می باريد از برای من» 

بهتر است حرف «از» را حذف كنيم. اين پيشنهادها هم برای زهرا و هم برای همة 

دوستانی است كه دوست دارند كارهايشان روز به روز بهتر و زيباتر شود.

از خاك تا فلك
باز باران باريد

قطرة اشكی چكيد بر گونة من
خيس شد دفتر نقاشی من

آه كاش باران بودم
كه از اوج آسمان می پريدم روی خاك

روان می شدم در خيال
خوش به حال باران

توی دريا هست
روی خاك

توی تنگ شيشه ای
توی قلب ماهی ها...

نه! كاش خاك بودم در اين دنيا 
كه باران می باريد از برای من

گل می روييد از قلب من
خانه ها از جنس من بود
كوزه ها ز جان من بود..

نه كاش نسيمی بودم در بهار می وزيدم
الی گل های بنفشه

می تاختم در اعماق بيشه
با خودم عطر گل های ياس و قاصدك های بهار را 

می بردم
در كنار مرداب

تا شايد روان شود
زهرا عمادي

آشنا
خيلی با هم آشناييد

مثل رفاقت های ما
از آن اول اول ها

از برادری هابيل و قابيل
بدی و خوبی هميشگی اند

خواستنی  است خوبی
بدی اما

بياور گوَشت را:
«بازارش كساد است»

پس 
خوب باش، خوب من

یگانه حیدری از اراک

آشنا
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با صدای زنگ ساعت ديجيتالی از خواب پريد. چند دقيقه همان طور 

ماند تا حالش جا بيايد. از ديشب كه با مادرش دعوا كرده بودند تا حاال خواب بود. دلش نمی خواست 
برود بيرون و دوباره سيل نصيحت های مادرش را بشنود كه سرش غر می زند. با بی حالی سرجايش نشست. دستی 
به صورتش كشيد. به دليل گريه كردن زياد، بينی اش اندازة گالبی شده بود و چشم های عجيبش (البته ديگران اين 
را  می گفتند، چون رنگ چشم هايش بين سبز و آبی بود و بادامی بودنشان، آن ها را بيشتر به رخ می كشيد) اندازة 

چشم های وزغ  شده بود. از تشبيه خودش غش غش خنديد. حاال كمی بهتر شده بود. 
جلوی آينه رفت و به صورت پف كرده اش دست كشيد. صدای قاروقور شكمش بلند شد. پس تند موهای قهوه ای 
بلندش را بست و لباسی پوشيد و روسری اش را به سر كرد؛ چون مهمان آمده بود. برای اينكه حرف های مادر را از 
ذهنش دور كند، رفت سمت يخچال و كمی آب خورد. وای! االن مادر می آيد و وقتی او را ببيند كه دارد با دهان 
از بطری آب می خورد، پدرش را در می آورد! پس بدون س��ر و صدا بطری را س��ر جايش گذاشت و تا خواست در 
يخچال را ببندد، صدای جيغی از خانة روبه رو به گوش رسيد. االن زمان تقريباً زيادی بود كه به آن خانه آمده 
بودن��د، ام��ا تا به حال دعوايی نكرده بودند. بدو بدو خود را به پنجرة پذيرايی رس��اند. يك چيزی عجيب بود. 
برگشت و به ساعت نگاه كرد. ساعت 10 بود، ولی خيابان ساكت بود و هيچ ماشينی در آن نبود. كمی فكر 
كرد. تا به حال سابقه نداشت كه خيابان آن قدر خلوت شود. نكند اتفاقی... سرش را تكان داد تا آن افكار 
منفی را دور كند. همين طور كه به سمت اتاق مادر و پدرش می رفت، به خود تلقين كرد كه هيچ اتفاقی 

نيفتاده است. 
به در رسيد. به در قهوه ای رنگ خيره شد. در زد، دوباره و دوباره و دوباره. كسی در را باز نكرد و يا حتی 
بفرماييد هم نگفت. از شدت استرس دستش سمت دستگيرة طاليی رنگ رفت كه ... صدای وحشتناكی 

از داخل اتاق می آمد، نكند! ... 
در را باز كرد و نگاهی به اتاق كرد كه صدا دوباره به گوش��ش رس��يد. دس��تش رفت سمت گوشش تا پردة 
گوشش پاره نشود. اما وقتی دستش را روی گوشش گذاشت، ديد مايع داغی دستش را سوزاند. با ديدن خون 
رنگش پريد. هميشه همين طور بود. هر وقت خون می ديد، حالش به هم می خورد. اما حاال زمان باال آوردن نبود. 

با عجله به سمت تلويزيون كه منشأ صدا بود رفت و آن را با دست های لرزان و خونينش خاموش كرد. زانوانش 
سست شد. روی دو زانو افتاد. به صفحة سياه رنگ تلويزيون 40 اينچی خيره شد. ديگر نتوانست تحمل كند. اشك 

از چشمانش سرازير شد. كنار تخت مادر و پدرش از هوش رفت. 
•••

وقتی چشمانش را گشود، همه جا تقريباً تاريك بود. از اتاق بيرون رفت. به جز اتاقش كه نور مهتاب به داخل آن 
می تابيد، همه جا تاريكی محض بود. می ترسيد از اتاق بيرون برود، اما با يك حركت ناگهانی به اتاقش رفت و در را 
محكم بست. به سمت پنجره رفت كه چهرة خونينش را در شيشة بخار گرفته ديد. پوزخندی زد. پوزخندش بعد از 

چند دقيقه به قهقهه ای تبديل شد. 
ياد كتاب «تهران كوچة اشباح» افتاد. لبخند زد. اما با ديدن آينه خنده روی لبش خشك شد. داشت سكته می كرد. 
برگشت و پشت سرش را نگاه كرد. كسی نبود. دوباره برگشت و آينه را نگاه كرد و دوباره قلبش فرو ريخت. شبحی 
را در آينه ديد كه گويی تمام بدنش گنديده بود و لباس هايی پاره و خونين به تن داشت، با تبری كه خون از آن به 

زمين می ريخت! 
نه نه! امكان نداره، اون تصويری بيشتر نيست! 

ماند تا حالش جا بيايد. از ديشب كه با مادرش دعوا كرده بودند تا حاال خواب بود. دلش نمی خواست 

كالس هشتمسهی نوری از تهران
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اما نمی توانست به خودش تلقين كند كه شبح كاری با او ندارد. شبح داشت به او نزديك 
می شد و در چند قدمی اش بود. آن موجود لبخندی شيطانی زد. در دلش گفت: «خدايا! اين پايان 

زندگی من است! مرا ببخش! مامان!... بابا!... كجاييد؟!»
 بغض راه گلويش را بست. ديگر حتی نمی توانست حرف بزند. تنها آرزويش اين بود كه نجات پيدا 

كند. او داشت می مرد و حاال حتی اگر1+5 هم به توافق می رسيدند، برايش مهم نبود! موجود جلوتر آمد 
و تب��رش را باال برد. اما قبل از اينكه تبر پايين بيايد، 

صدای شكستن شيشه به گوشش رسيد. 
پرنده ای كه هزاران رنگ داشت، آمد 
و موجود را بلند كرد و به آسمان برد. 

باور نمی كرد نجات پيدا كرده باشد، 
اما واقعاً نج��ات پيدا كرده بود. فقط 

نمی دانست آن موجود كجا رفت. 
� آفري��ن دخترم مثل هميش��ه 

عالی بود!
با خوش حالی به معلم نگاه كرد كه 

داش��ت با مهربانی نگاهش می كرد. 
اين بهترين زنگ انش��ايی بود كه تا 

به حال گذرانده بود.

پايان خياالت بيهوده
هر داستانی برای اينكه بتواند خواننده را با 

خود همراه كند و در پايان او را قانع و راضی نگه 
دارد، بايد دو كار انجام بدهد: اول اينكه در همان 
آغاز تعليق (انتظار آفرينی) مناسبی داشته باشد 
و در پايان هم بايد به سرانجام مناسبی رسيده 

باشد. نويسندة اين داستان هم از اين دو 
ويژگی  به خوبی استفاده كرده است. 

داستان از همان شروع تعليق مناسبی 
دارد وفضای وحشتی كه در داستان ايجاد 

شده است، خواننده را تا آخر با خودش 
همراه می كند. درست است كه ما در پايان 

متوجه می شويم همة اين ها را يك دانش آموز 
در زنگ انشا خوانده است، اما در اينجا نه تنها 

عيب نيست كه حتی يك حسن به حساب 
می آيد. چون دو حرف مهم را می خواهد بگويد. 

در بخش اول دختر هنگامی از دست موجود تبر 
به دست خالص می شود كه مادر و پدرش را به كمك 

می طلبد. و می خواهد بگويد دختر بی دليل با مادرش دعوا 
كرده است. 

در بخش دوم هم می خواهد روی اين نكته تأكيد كند 
كه هيچ  داستانی واقعی نيست و نبايد بيهوده دچار ترس 

و وحشت بشويم. فقط بايد از آن لذت ببريم و پيامش 
را درك كنيم. 

كند. او داشت می مرد و حاال حتی اگر1+5 هم به توافق می رسيدند، برايش مهم نبود! موجود جلوتر آمد 
و تب��رش را باال برد. اما قبل از اينكه تبر پايين بيايد، 

صدای شكستن شيشه به گوشش رسيد. 
پرنده ای كه هزاران رنگ داشت، آمد 
و موجود را بلند كرد و به آسمان برد. 

باور نمی كرد نجات پيدا كرده باشد، 
اما واقعاً نج��ات پيدا كرده بود. فقط 

نمی دانست آن موجود كجا رفت. 
� آفري��ن دخترم مثل هميش��ه 

با خوش حالی به معلم نگاه كرد كه 
داش��ت با مهربانی نگاهش می كرد. 

اين بهترين زنگ انش��ايی بود كه تا 

هر داستانی برای اينكه بتواند خواننده را با 
خود همراه كند و در پايان او را قانع و راضی نگه 
دارد، بايد دو كار انجام بدهد: اول اينكه در همان 
آغاز تعليق (انتظار آفرينی) مناسبی داشته باشد 
و در پايان هم بايد به سرانجام مناسبی رسيده 

همراه می كند. درست است كه ما در پايان 
متوجه می شويم همة اين ها را يك دانش آموز 
در زنگ انشا خوانده است، اما در اينجا نه تنها 

عيب نيست كه حتی يك حسن به حساب 
می آيد. چون دو حرف مهم را می خواهد بگويد. 

در بخش اول دختر هنگامی از دست موجود تبر 
به دست خالص می شود كه مادر و پدرش را به كمك 

می طلبد. و می خواهد بگويد دختر بی دليل با مادرش دعوا 

در بخش دوم هم می خواهد روی اين نكته تأكيد كند 
كه هيچ  داستانی واقعی نيست و نبايد بيهوده دچار ترس 

و وحشت بشويم. فقط بايد از آن لذت ببريم و پيامش 
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شعر های این عزیزان
به دستمان رسید

• افسانه درويشي، كرج • رويا زاهد، آستارا •  اكرم روحانيان، تهران 
• ليال خيبري، اصفهان• مريم زارعي، مشهد مقدس •  جالله سادات 
كامراني موسوي، كنگاور•  سمانه قاسمي، تهران • نسرين غالمي، 

كرج • شهناز طاهري، كرج •  سيده ريحانه ذاكر 
• مريم رحمتي، خوزستان • فاطمه نظرمحمدي، تهران 

• حمداله قنبري، اراك• فاطمه عليزاده، آبيك • سما مقيمي، تهران
• هانيه راعي عزآبادي، دماون��د • رضا بهرو، اردبيل• فائزه عليزاده، 

آبيك • سكينه غريبي، شهرري.

دوستان عزیز
ایمیلتان به دستمان رسید

• زهرا عمادي، دوم متوسطه• رضوران منصوري، سوم راهنمايي
• فاطمه فرزانه، سوم راهنمايي • مسيح يادگاري، سوم راهنمايي

• بهنام عبدالهي، اول راهنمايي• سيد علي موسوي، اول متوسطه 
• ميترا محمدخاني، سوم راهنمايي • زهرا مفتاحي، سوم راهنمايي

• مهشيد سلمان منش، دوم متوسطه • زهرا باقري، سوم راهنمايي
• س��يد حس��ام الدين رضايي، اول متوس��طه • فاطمه اميرخانلو، دوم 
راهنمايي • محدثه سادات جليلي، اول متوسطه • سپيده فتح اله زاده، 
س��وم راهنمايي• مهس��ا صدريان زاده، س��وم راهنمايي • شقايق 
خاكس��ار، اول راهنمايي • آي��دا مرداني، اول راهنمايي• موس��ي 
صباغيان •كلثوم بهروزي•محمد خالدي نيا• محمدجواد فالحي  
فيروزه قريش��ي• افسانه درويشي • زهره فيضي • ليال حسين پور 

•يعقوب رامشي جان مريم مشتاقي شريف زاده • مريم شير شيراز 
• مهديه جاويدان•حشمت تقوايي • افسانه سادات حسيني 

• اسداله تعالي رودي ميثم رحيمي •  ثمره رمضانپور • حانيه پيران 
زاده كاشانی، اول متوسطه • مينا جفتايی نورايی، سوم راهنمايی

داستان هایتان به دستمان رسید
• سحر گماري، آبادان • صبا ضرغاميانپور، شيراز • سيده بلقيس 

موسوي، بيرجند • حوريه آوريده، مازندران •گلنار نظري، اصفهان
• زينب داوودي خواه، تهرانسر• سيده آزاده حسيني، مالير 

• مهدي جمشيدي، شهريار•خديجه مرادي، تهران
• سيد امين منجگاني، نيشابور• علي بهزاديان، تهران

هواییشدهام
من هوايی شده ام

هوايی دستانی كه هميشه می بخشد
و لب هايی كه هميشه دعاگوست

و قلبی كه شكست و دم نزد
من هوايی شده ام

هوايی چشمانی كه هميشه خيس 
است برايم 

و هميشه نگران
و آغوشی كه هميشه باز است برايم

و هميشه گرم
من هوايی تو شده ام

هوايی تو 
مادرم

موسوی از چهارمحال و بختیلری

چهآرامخوابیدهای!
چه زيبا خوابيده ای!

ديروز نمی گذاشتی نوازشت كنم،
می ترسيدی!

ولی می بينی دنيا را؟
می بينی چه آرام و معصوم تنت بر دستم لنگر انداخته؟

می بينی ديگر از من نمی ترسی؟
می بينی چه زيبا و آرام به  خوابی عميق و اَبدی رفته ای؟

مانند فرشته ای كوچك
ديروز دلم می خواست بال نزنی و در دستم آرام بنشينی و...

- نوازشت كنم
اما حاال دلم فقط يك چيز می خواهد!
پرواز كن پرندة كوچك من! پرواز كن

پرواز كردنت زيباست.
مریم عابدی، سوم راهنمایی
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چشم هايش پرحرف
و سكوتش بی رنگ

و شروع كرد به صحبت كردن
حرف هايش زيباست

چشم هايش خالی شد
خالی از حرف های بی ربط
چون كه جاری شد حرف

مثل رودی پربرف
تن  او سنگين شد

مثل تاريكی عمق يك خواب
فاطمه بهرامی مهر از اراک

طرحهایيازجنسشعر
طرح نام تو را 

با آفتابی در چشم هايم

روی شيشه های خيس زمستان می كشم
بهاری اما

در خاك دانة ديگری سبز می شوی.

دامن مهتاب را نتكان

اين شب چيزی جز ماه سوخته برايت ندارد.

هر شبی كه از تو دورم فانوسی به ماه می آويزم
چراغ شب شده است

هزار و يك فانوس بی تو هر شب.

فقط يك بهشت با تو فاصله داشتم

اگر زمين دور خودش نمی چرخيد.

حس تازه ای نيست

سال هاست چمدان به دست به عبور قطارهای
كوكی نگاه می كنم.

رؤیا زاهدنیا از لوندویل گیالن

زنگسفر

زلیخایدرون
دلت كه گرفت...

به ديدنم بيا.
من هنوز...

همانجا منتظرت هستم..
دلت كه از روزمرگی های زندگی گرفت...

از ديوارهای بدون پنجره...
و از ازدحام خيابان ما...

به ديدنم بيا.
من هنوز...

كنار آن صندوقچة قديمی...
با همان چادر نماز گل دار كوتاه

گوشه هايش را به دور از چشم مادر می جويدی...و همان جانماز ترمه و مهر تربتی كه 
منتظرت هستم.

آری، دلت كه گرفت... به ديدنم بيا
من...

آری من...
كودكی گم شده ات!...

صفورا ابراهیمی خبیر
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او پس از چند س��اعت به قلة كوه رس��يد. از باال، پايين را نگاه كرد و ديد كه هر 
خانه شبيه يك حيوان شده است. مثاًل خانة خودش شبيه اسب، خانة همسايه 
ش��بيه موش و خانة دوستش شبيه پروانه. اتومبيل ها روي هوا حركت مي كنند. 
درختان به جاي رنگ سبز، قرمز رنگ اند و هر درخت شبيه گل كلم شده است؛ 

با ساقه هاي كوتاه و بلند. 
ديگر خياباني وجود نداش��ت و همه دستش��ان را روي گوششان مي گذاشتند و 
حرف مي زدند. لباس ها از شيش��ه  بودند و به رنگ هايي كه تا به حال نديده  بود. 
هر نفر همراه خود يك ربات داشت و ربات ها هم به جاي اينكه از آهن باشند، 
از شيش��ه بودند. روي دست هر كدام هم يك گردانة رنگارنگ 
بود؛ به رنگ هاي قرمز، س��بز، صورتي، بنفش. كله هاي 
آن ها مثلث بود و پاهاي مربعي داش��تند. دهان و 
چشم و گوش و بيني نداشتند. زمين هم مثل 

آسمان آبي بود. 
دخت��ر مو قهوه اي با دام��ن صورتي وقتي 
كم��ي از كوه پايين آمد، درخت ها دوباره 
سبز شدند و كمي پايين تر، خيابان ها به 
وجود آمدند. وقتي به پايين كوه رسيد، 
هم��ه چيز به حالت اول خود برگش��ت 
و دخترك در حالي كه به چيزهايي كه 
باالي كوه ديده ب��ود، فكر مي كرد، به 

طرف خانة خود رفت. 

او پس از چند س��اعت به قلة كوه رس��يد. از باال، پايين را نگاه كرد و ديد كه هر 
خانه شبيه يك حيوان شده است. مثاًل خانة خودش شبيه اسب، خانة همسايه 
ش��بيه موش و خانة دوستش شبيه پروانه. اتومبيل ها روي هوا حركت مي كنند. 
درختان به جاي رنگ سبز، قرمز رنگ اند و هر درخت شبيه گل كلم شده است؛ 

با ساقه هاي كوتاه و بلند. 
ديگر خياباني وجود نداش��ت و همه دستش��ان را روي گوششان مي گذاشتند و 
حرف مي زدند. لباس ها از شيش��ه  بودند و به رنگ هايي كه تا به حال نديده  بود. 
هر نفر همراه خود يك ربات داشت و ربات ها هم به جاي اينكه از آهن باشند، 
از شيش��ه بودند. روي دست هر كدام هم يك گردانة رنگارنگ 
بود؛ به رنگ هاي قرمز، س��بز، صورتي، بنفش. كله هاي 
آن ها مثلث بود و پاهاي مربعي داش��تند. دهان و 
چشم و گوش و بيني نداشتند. زمين هم مثل 

آسمان آبي بود. 
دخت��ر مو قهوه اي با دام��ن صورتي وقتي 
كم��ي از كوه پايين آمد، درخت ها دوباره 
سبز شدند و كمي پايين تر، خيابان ها به 
وجود آمدند. وقتي به پايين كوه رسيد، 
هم��ه چيز به حالت اول خود برگش��ت 
و دخترك در حالي كه به چيزهايي كه 
باالي كوه ديده ب��ود، فكر مي كرد، به 

طرف خانة خود رفت. 

فاطمه جعفري فوتمني
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 ديروز جنازة مگس��ی را كه يك هفته بود در اتاقم می گش��ت، روی ميز ديدم. مگسی 
كه هر بار خواس��تم او را از اتاقم بيرون كنم، موفق نش��دم. ش��ب ها تا ديروقت روی سرم 
می چرخيد و صبح كه دير از خواب بيدار می شدم، می ديدم خبری از او نيست. آن وقت فكر 

می كرم، شايد او هم مثل من در گوشه ای سر بر كتابی خوابش برده است.
در گشت و گذار اينترنتی متوجه شدم كه عمر بسياری از مگس  های خانگی در دمای معمولی 

حدود7 تا 21 روز است. با خودم گفتم: اين مگس 7 روز عمرش را در اتاق من گذرانده !» يكدفعه احساس خاصی 
نسبت به او پيدا كردم. با خودم گفتم اين مگس چه دنيای بزرگی را از دست داده است. البد فكر می كرده كه دنيا 

همين اتاق كوچك من اس��ت كه روزها نور از بيرون به داخلش می تابيد و ش��ب ها تاريك بود. بيچاره مگس! او تمام 
عمرش را در اتاق من گذرانده  بود! 

باالی س��ر مگس مرده نشس��تم و با او حرف زدم. گفتم: «ای كاش می دانستی كه دنيا بسيار بزرگ تر از اين اتاق 
كوچك من اس��ت. كاش جرئت امتحان كردن دنيايی ديگر را هم داش��تی. كاش آن روز كه برای اولين بار يك 
شيرينی را در اتاق من ديدی، فكر نمی كردی كه در دنيا فقط همين يك شيرينی هست و از ديدنی های بيرون 

بی خبر نمی ماندی!»
همان طور كه با مگس حرف می زدم، فكر می كردم كه عمر من هم در مقايس��ه با اين دنيا چيزی كمتر از 
عمر مگس است؛ شايد خيلی خيلی كوتاه تر از عمر اين مگس. پس بايد به ياد داشته  باشم كه دنيا بزرگ تر و 
پيچيده تر از آن چيزی است كه االن می بينم. من هم نبايد با ديدن اولين شيرينی زندگی، يك جا ماندگار شوم. 
نمی خواهم مثل اين مگس عمرم در يك چهار ديواری كوچك تمام شود. بايد تمام دنيا را بگردم و مثل اين 

مگس به هوای يك شيرينی عمرم را در يك اتاق تلف نكنم. 

سال سوم متوسطهفرشته احمدی خورشیدی ديروز جنازة مگس��ی را كه يك هفته بود در اتاقم می گش��ت، روی ميز ديدم. مگسی 
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ماه
ماه برای من

مرواريدی است در صدف 
و يا تكه ای اميد
در دل نااميدی

و يا پنجره ای از ابديّت
اما نه!

ماه برايم صحنه ای تئاتر زيباست
نورانی، و ستارگانش مردمانی روشن بين

و من ستاره ای به جا مانده از آسمان
روی اولين پشت بام 

مشغول تماشای تئاتر
مژگان غالمي از اصفهان

زندگى
زندگی آب روا نی ست كه خوش می گذرد

راه سختی است كه با عشق چه خوش می گذرد
زندگی فصل خزانی كه چه رنگارنگ است

شاعری در دل اين فصل كمی دلتنگ است
يك انار است كه صد دانة شيرين دارد

با خودش باغ پر از ميوة رنگين دارد
لب اين جوی نشينی كه ببينی گذرش

می رود روز و شب و هيچ نگيری خبرش
كاش قدر همه را باز تو می دانستی

خوب و خوش بود همان لحظه كه در آن 
هستی

فاطمه پسركلو (حسن) از مینودشت

شعر چیست؟
آن قدر پاسخ براى سؤال «شعر چيست»؟ گفته، 

نوشته و سروده اند كه در چندين كتاب مى توان آن 
حرف ها را نوشت و شايد هم تمام نشود. اين ناتمامى 

و بى پايانى در يك تعريف نشان مى دهد كه براى 
شعر يك تعريف كامل و تمام نمى شود نوشت. شايد 

تعريف شعر، سفرى با كالمى خيال انگيز، آهنگين 
و شورانگيز به دنيايى بكر و پنهان است كه حرفى 
براى گفتن داشته باشد. وقتى خيال از شهر پرواز 

كند، آنچه مى  ماند «نظم» است كه «نظام» از آن پاك 
شده است. بهتر است بگوييم: «شعر نظمى نظام يافته 
است.» وقتى بى تابى به سراغ آدم بيايد، ميوة آن شعر 

است كه خواندنى، دلبرايى، شيرينى و... است. وقتى 
پنجره هايى نو به نو را رو به جهان هستى باز كنيم، 

هميشه حرف هاى تازه و تصويرهاى دلنشين را شكار 
خواهيم كرد. 

آن قدر پرسش تو را جمع و جور كردم كه اين حرف ها از 
آن ميان خودشان را نشان دادند. خدا كند تعريف شعر 

بتواند كمك خوبى براى تو و دوستان شاعر ما باشد. 
آتشفشان بى تابى در پهنة بى كرانگى اشيا، پنجره به 

پنجره نگاهمان از رنگى به رنگى خود را نشان مى دهد. 
وقتى درياى بى تاب درون شاعر و آن امواج بلند به 

ساحل آرامش رسيد و پهن شد، مى شود صدف هاى 
خندان را با مرواريدهاى درخشان در تار و پود وزن صف 

به صف چيد و به ديگران نشان داد.
شايد حرف هايم كمى ذهنى شد. يادمان باشد، حرف هاى 
ذهنى و گنگ كه آدم سخت و دير آن ها را درك مى كند، 

به راحتى به كمك «تشبيه» عينى و ديدنى مى شود و 
تشبيه ديدنى كردن حرف هاى ذهنى است.

وقتى حرف ها تصويرى و حسى شوند، زيبايى هاى 
پنهان آن ها آشكار مى شود. وقتى انديشه هاى مجرد 

سراينده، به كمك تشبيه محسوس تر و ديدنى تر 
مى شود، تصويرى از آن نشان داده مى شود. آن وقت 

رازى پنهان از انديشه اى سوزان و آتشفشانى در 
حال فوران كه شاعر را بى تاب و پريشان كرده است، 
به زيباترين شكل خواننده را شگفت زده و حيران و 

شاداب مى كند.
ژاله ها دانه دانه درخشيد

همچو الماسى و در آب ماهى،
بر سر موج ها زد ُمعلق

عاشقا خيز كامد بهاران
چشمة كوچك از كوه جوشيد
گل به صحرا درآمد چو آتش

زمستان
زمستان سفيدپوشی است كه در 

آسمان آرام و بی انتها
قدم می زند

و سرود بارش را
نرم نرمك زمزمه می كند.

شب، كلمات سفيد او
در سكوت

به زمين می نشيند
مژگان غالمي از اصفهان
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فانوس اميد 
آسمان را می نگرم 

آرامش نصيبم می كند 
ستاره ها همچو مدال 

آويخته اند بر گردن ماه 
نسيم با دست مهربانش 

سرم را نوازش می كند
و گيس هايم را به پرواز كردن وا می دارد 

سكوت عجيبی دريا را فرا گرفته 
گويی آسمان برايش الاليی خوانده 

و چه قدر زيباست اين فانوس 
كه نگاه همه را به خود گره زده 

آری اين فانوس، فانوس اميد من است 
كه در دل تاريكی هم می  درخشد 

نرگس مرنگی 13 ساله از قزوین

شكوه آفرينش نو به نو تصويرهای رنگارنگ خود را نشان 
می دهد. با هر نگاه شوقی تازه در آدمی جوانه می زند برای 

پروازی اميد بخش. 
نگاه به آسمان بيكران با ستاره های بی شمار كه به دور ماه 

حلقه زده اند، دل را بی تاب و حيران می كند و نور آرامش بر 
دل بی تاب می بارد. 

نرگس ستاره ها را مدال های درخشانی می بيند كه هدية 
آفريدگار به انسان اميدوار است. نسيم گيسوان آرزو را به پرواز 
می خواند و دريا در نگاه شاعرانة او در سكوت و آرامش است.  

شكوه آسمان، بازی نسيم با گيسوان رها و آرامش دريای 
كبود در هم گره خورده اند و با چلچراغ ماه، فانوس اميد را  
نوری جاودانه بخشيد ه اند. اميدی كه از شكوه هستی به دل 
شاعر تابيده است و او را- از راه های پرپيچ و خم و غبارآلود به 

سر منزل خوش بختی بی تاب و نگران می خواند. 

می دهد. با هر نگاه شوقی تازه در آدمی جوانه می زند برای 

نگاه به آسمان بيكران با ستاره های بی شمار كه به دور ماه 
حلقه زده اند، دل را بی تاب و حيران می كند و نور آرامش بر 

آفريدگار به انسان اميدوار است. نسيم گيسوان آرزو را به پرواز 
می خواند و دريا در نگاه شاعرانة او در سكوت و آرامش است.  

كبود در هم گره خورده اند و با چلچراغ ماه، فانوس اميد را  
نوری جاودانه بخشيد ه اند. اميدی كه از شكوه هستی به دل 
شاعر تابيده است و او را- از راه های پرپيچ و خم و غبارآلود به 

مثل يك جرعة آب...
دل من يك درياست
يك صدای بی حرف

و دلم پر شده از خاطره ها
و سكوتی كه در آن پا برجاست

و صدايم خواب است
و سرم، ساكت و آرام در اين فاصله هاست

يك خدا دارم و يك عالمه حرف
حرفی از جنس نگاه
سادگی دارم و بس
مثل يك جرعة آب

چشم من فرياد است
و لبم يك راز است،

يك سرود زيبا
عشق من يك نور است

نوری از آينة خواب و خيال
من بهارم ساده، كه در پيچ و خم كوچة عشق

می گذرد
و منم يكدل و يكرنگ تو را می خوانم 

نعیمه چاكری، سوم راهنمایی

سرودة نَعيمه با رنگ و بوی نيايش، احساس او را با 
زبانی ساده و روان به خوبی بيان می كند. بيشتر تصويرها 

با آنكه تازه هم نيستند، اما تازگی و طراوت دارند. 
كلمه ها و تركيب های شعر (مثل يك جرعة آب) هم 
سن و سال هم هستند. وقتی كلمه ها و تركيب ها هم 

سن و سال باشند، زبان شعر يكدست خواهد شد.
به دو كلمة «ستاره ها» و «ستارگان» خوب دقت كنيد. 

به نظر شما سن كدامشان بيشتر است؟ بله درست 
حدس زديد. سن كلمة ستارگان از ستاره ها زيادتر 

است. كلمة ستاره ها به زبان گفتاری نزديك تر است 
و سادگی و روانی اين كلمه، آن را از كلمة ستارگان 

كه سنگين تر و فخيم تر است، جدا می كند. شايد 
بعضی از شاعران و همكارانمان، سروده های دوستان 

و دانش آموزان را با شعرهای حافظ، موالنا و... مقايسه 
كنند و اشكال هايی در اين شعر بيابند. اما ما از اين 

اشكال ها با اغماض و چشم پوشی می گذريم تا بال و 
پر بچه ها با شوق بيشتر باز شود.
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امروز صبح كه از خواب بيدار شدم، يكي از چرخ هايم پنچر شده بود. راننده بدون توجه مرا روشن كرد و راه افتاديم. وسط راه بود 

كه متوجه شد. پياده شد و با هزار تا غرغر پنچري چرخ را گرفت و دوباره راه افتاديم. 

چشمتان روز بد نبيند! توي ايستگاه چه خبر بود! مردم داشتند از سر و كول هم باال مي رفتند! با ديدن من همه به طرفم آمدند. 

حاال همه داشتند از سروكول من بيچاره باال مي رفتند. يك شير تو شيري شده بود كه بيا و ببين! به خودم گفتم حاال كه اول ايستگاه 

است، واي به حال ايستگاه هاي وسط. 

توي راه به هن هن افتادم. احساس مي كردم هزار نفر سوارم شده اند! راننده هم هي گاز مي داد و بوق مي زد. 

توي دومين ايستگاه، دوباره30 نفر سوار شدند. گمانم روي كول هم سوار شده بودند. ديگر توان نداشتم. داشتم مي مردم!

نرسيده به ايستگاه سوم، فكري به سرم زد. ناگهان وسط راه خودم را زدم به خراب شدن! خاموش شدم و همان جا ماندم. 

مسافرها شروع به داد و هوار بر سر راننده كردند. راننده هم از خدا خواسته داد زد: «بابا! اتوبوس خراب شده! راه نمي رود! چي كار 

كنم؟ مي خواهيد همگي بياييد روي كول من سوار شويد! جاِن من تعارف نكنيد ها!»

مسافرها از شوخي راننده ناراحت شدند. سرشان را پايين انداختند و كم كم با پاي پياده سراغ كار خودشان رفتند. 

ديدم به به! چه خوب! حاال مي توانيم راحت با آقاي راننده برويم و توي شهر بگرديم، اما... اما وقتي كه آقاي راننده استارت زد، من 

نتوانستم روشن شوم. هر چه كردم، روشن نشدم كه نشدم! مثل اينكه راستي راستي خراب شده بودم!

خالصه س��رتان را درد نياورم، يك روز تمام آنجا ماندم و بعد هم يك ماش��ين آوردند و مرا به آن  

بستند و به تعميرگاه بردند.

حاال يك هفته است كه اينجا هستم. امروز از يك آقاي مكانيك شنيدم كه 

مي گفت: «اين اتوبوس ديگر عمرش را كرده است؛ بهتر است اوراق شود.» 

از اي��ن حرف تن��م لرزي��د. آن قدر ك��ه نزديك بود 

خود به خود روشن شوم  و راه بيفتم 

ت��وي خيابان ها. دل��م براي 

خيابان ها  ب��راي  مردم، 
تنگ شده است. 

چه قدر  راس��تي 
بي كاري و يك جا 
س��خت  مان��دن 

است!!
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ديدم به به! چه خوب! حاال مي توانيم راحت با آقاي راننده برويم و توي شهر بگرديم، اما... اما وقتي كه آقاي راننده استارت زد، من 

نتوانستم روشن شوم. هر چه كردم، روشن نشدم كه نشدم! مثل اينكه راستي راستي خراب شده بودم!

خالصه س��رتان را درد نياورم، يك روز تمام آنجا ماندم و بعد هم يك ماش��ين آوردند و مرا به آن  

بستند و به تعميرگاه بردند.

حاال يك هفته است كه اينجا هستم. امروز از يك آقاي مكانيك شنيدم كه 

مي گفت: «اين اتوبوس ديگر عمرش را كرده است؛ بهتر است اوراق شود.» 

از اي��ن حرف تن��م لرزي��د. آن قدر ك��ه نزديك بود 

خود به خود روشن شوم  و راه بيفتم 

ت��وي خيابان ها. دل��م براي 

خيابان ها  ب��راي  مردم، 
تنگ شده است. 

چه قدر  راس��تي 
بي كاري و يك جا 
س��خت  مان��دن 

است!!

از تهران، 15 سالهمهدي علیزاده
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مترسك با خودش گفت: «يك روز از مزرعة خشك اين داستان مي روم 

و فكر نمي كنم هيچ وقت دلم براي كوه هاي پش��ت س��رم و علفزار 

خش��ك قصه ام و داستان تكراري زندگي ام تنگ بشود. مي روم به 

يك جنگل سرسبز، به جايي كه نويسنده دستش به من نرسد.»

كالغي كه روي شانه اش نشسته بود، پنجه هايش را در تن مترسك 

فرو كرد و با صداي قارقارش قصه را روي س��رش گذاش��ت. مترسك از 

درد سرخ شد،  ولي اجازه نداشت فرياد بزند يا دست هايش را تكان دهد؛ 

چون نويسنده، او را با اين كالغ در داستان زنداني كرده بود.

� فكر مي كند هر كاري بخواهد مي تواند با من بكند! مرا مي چالند، بازي 

مي ده��د. بعضي وقت ها كالغ ها مي آيند و آن قدر نوكم مي زنند كه تمام بدنم 

درد مي گيرد. حتي شب ها هم كابوس شومشان را مي بينم كه مي خواهند مرا 

ببلعند! ولي نويسنده اين ها را نمي داند كه ... يك روز از اين داستان كوچ مي كنم 

و از دست اين نويسنده كه مرا دوست ندارد، راحت مي شوم!

مترسك فهميد تا ابد محكوم است در مزرعة داستان غمگينش زندگي كند. 

نه براي اينكه يك پا داش��ت و فقط با لي لي كردن مي توانس��ت راه برود، براي 

اينكه نويسنده هميشه داستان هايش را در كمدي مي گذاشت و درش را قفل 
مي كرد!

مهرناز حسن آبادي 

از سمنان
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قطعة: «هيچ نمی دانم... » ُزمخت، خشك و شعاری می شود و در 
چند جملة آخر هرباره رنگ و بوِی شاعرانه به خود می گيرد. می شود 
حرف ها را با حسی بهتر و گيراتر بيان كرد و به مخاطب نشان داد. 
روی هم رفته نويسنده توانايی پرواز در آسمان شاعرانه تری را دارد.

هيچ نمى دانم ...
هر سال اين موقع عطر آمدنش را حس می كنم، بهار را می گويم. 

بهاری كه هر سال قصه ای تازه را با لحنی آرام و با مهربانی در 
گوش هايمان زمزمه می كند. می آيد تا شايد با آمدنش طرز زندگی 
و بينش ما را تغيير دهد. نمی دانم چند بهار ديگر از زندگی  ام باقی 

است، اما اين را می دانم كه بايد تغييری در خود ايجاد كنم. بايد 
روحم هم عطر خوش بهار و نغمه های مهربانی اش را احساس كند. اما 

چگونه؟ باز هم نمی دانم هيچ نمی دانم بايد چه كرد.
خيلی وقت است كه با خالق اين بهار و هستی زيبا سخنی نگفته ام. 
دلم حسابی هوايش را كرده است. در اين روزهای پايانی اسفند دلم 

حسابی برای دستان پرمهرش تنگ شده است. بايد سر بر سجده 
بگذارم و بگويم: «اهللا اكبر، شكراهللا.» شايد اگر كمی بيشتر قدردان و 

سپاس گزار نعمت هايش بودم، خيلی پيش تر از اين ها راه تازه شدن را 
پيدا می كردم. 

سلطانی، پایة هفتم

شوق ديدار
می گويند: آنجا بهار دل انگيز است، با خود 

می گويم بهتر است كه سری به دنيای تو بزنم. 
آخر می گويند: «دنيای تو زيباست. دنيای تو پر 

است از عطر شكوفه های سيب و گيالس.» 
می گويند: «دنيای تو دنيای شادی هاست، 

دنيای بچه ها و خاطرات بچگی هاست.» 
حال می خواهم سری به دنيای تو بزنم، اما 

برگة ورود ندارم. شنيده ام كه می گويند برگة 
ورود به دنيای تو، يك لبخند عميق، دو قطره 
اشِك شوق و يك سبد شادی كودكانه است. 

راست می گويند؟! پس يعنی من نمی توانم 
به دنيای تو قدم بگذارم! آخر من كه لبخند 
عميقم را گم كرده ام و شوقی در من نيست 
كه به خاطرش اشك بريزم. تازه من كودكی 

خود را چندين سال است كه رها كرده ام. حاال 
تو می گويی چه كنم؟!  يعنی برای برگة ورود، 

همة اين ها الزم است؟ آه خدای من يا بايد 
رويای آمدن به دنيای زيبايش را فراموش كنم 

و يا برگة ورودم را تكميل نمايم. 
راستی تو چه می گويی؟ نظرت چيست؟ آيا 

دنيای تو جايی برای من هم دارد؟ آيا ارزش آن 
را دارد كه لبخند عميق گمشدة خود را پيدا 

كنم و شوق از دست رفته ام را بيابم و به دنبال 
رها شده ام بروم؟  باشد، حال كه تو اين طور 

می خواهی، همان خواهم كرد. شوق از دست 
رفته را ايجاد خواهم نمود و كودكی رها شده را 

باز خواهم گرداند. 
به شوق ديدار تو، با لبخندی گرم و عميق و 

يك سبد شادمانی خواهم آمد به دنيای زيبای 
تو. پس منتظرم باش. 

غزال حمیدي از همدان

به نام آنكه قلمم 
در وصفش ناتوان است

دفترم را روبه رويم می گذارم و سعی می كنم بنويسم.
سعی می كنم اطرافم را حس كنم، ولی سرمای اتاق حواسم را پرت می كند!

چشمانم را می بندم تا به صدای باران گوش بدهم، ولی صدای شغال ها مزاحم 
می شود.

به قلمم نگاه می كنم، زخم كوچك كف دستم مرا به خود مشغول می كند.
سرانجام خسته می شوم. از اينكه بتوانم چيزی بنويسم، مأيوس می شوم.

نااميدانه س��رم را به س��متی ديگر می گردانم تا دفتر سفيد و خالی روبه رويم 
نباش��د. ناگهان متوجه می شوم نيازی به نوشتن ندارم! حسی برای بيان 

كردن ندارم!
نوش��تن نياز دارم؛ وقتی كه حرفی برای گفتن دارم! تا وقتی نيازی به نوشتن نوش��تن يك نياز اس��ت! وقتی كه احساسی برای بيان كردن داشته باشم، به 

ندارم، قلمم به كار نمی افتد و دفترم سفيد می ماند؛ سفيِد سفيد.
نور جمال خجسته، از استان گلستان

حاال چه قدر حرف برای گفتن دارم! 
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قطعة «نيايش» حرفی برای گفتن دارد كه شما را با احساس آزاده 
آشنا می كند. بيشتر قسمت های اين قطعه شاعرانه اند. قسمت اول 

قطعه يك توضيح اضافه داشت كه آن را همراه قسمت هايی از آخر 
قطعه  كه رنگ و بوی شعار را به خود گرفته بود، پاك كرديم. به 

جای كلمه های اليتناهی، ميغ، معبود و... كه يكدستی قطعه را به هم 
ريخته بودند، كلمه های بی كران، ابر، پروردگار و... را نشانديم. فعل 

«می گسترانی» سنگين بود و يكدستی زبان نياش را به هم می زد. بهتر 
است به جای آن از فعل «پهن می كنی» استفاده شود تا قطعة نيايش 

به يكدستی زبان نزديك و نزديك تر شود. 
اين نكته ها برای همة دوستان مفيد است و توجه به آن ها سبب 

خواهد شد، در كارهايشان دقت و وسواس بيشتری داشته باشند.

نيايش
به آسمان بزرگت كه می نگرم، در پی 

انتهايش هستم. آن قدر با چشمانم دنباله اش 
را می گيرم و نگاه می كنم كه به كوه ها 

می رسم. از پس كوه ها هم  می گذرم و باز 
هم نگاه... اما نه، گويی آسمانت را انتهايی 

نيست.
در سينة اين آسمان بی كران خورشيد 

طاليی می درخشد. خورشيدی كه از گرمای 
وجودش خوشه های گندم سربرمی آورند و 

دانه های سبز و ترش انگور، طاليی و شيرين 
می شوند.

خداوندا! آسمان روز را حرير ابرهای سفيد 
زينت بخشيده و در دل آسمان شب، پولك 

نقره  ای ستاره ها چشم را نوازش می دهد.
ماه  هم انگار هر شب زيباتر از شب قبل 

در انبوه ستارگان خودنمايی می كند و به 
كودكان روی زمين لبخند می زند.

چه خوب می دانی كه كی زمين در عطش 
آب می سوزد و بر آن از دامن ابرها رحمت 

می فرستی!
و چه خوب می شناسی زمين خسته را، آن 

وقت كه برايش الاليی باد را می خوانی و 
لحاف سفيد برف را بر سرش پهن می كنی.

پروردگارا! در دل آسمانت می توانم تو را حس 
كنم و به وجود مهربانت پی ببرم. 

آزاده حسینی از همدان

يتيم
به دستان كوچكم نگاه كن! چرا خيره مانده ای؟ مگر چيزی جز التماس 

می بينی؟ اينكه تعجب ندارد! چراكه من با اين حس متولد شده ام؛ با 
حس شديد نياز. نياز به آغوشی مهربان، نياز به دستی گرم و نگاهی به 

وسعت آسمان و به پاكی دريا. آری من يك كودكم، اما آرزوهايم به اندازة 
دنيا بزرگ اند و به تعداد ستاره ها زيادند. وقتی چشمايم به دنيا باز شد، 
نفهميدم مادر يعنی چه و پدر كجای زندگی ام جای دارد؛ چون نبودند 

كه آن ها را ببينم. من يتيم هستم، تنهايم. اگر بدانی چه قدر دوست دارم 
كلمات مادر و پدر را مثل همة بچه ها تكرار كنم، اما بيهوده و مسخره 

است. گاهی وقت ها يواشكی تكرار می كنم،  فقط برای دلم كه آرام بگيرد. 
كمی از نگاه سردم را با نگاه گرمت گرم كن و اندكی با مهربانی هايت 

قلب خسته ام را نوازش كن. من هميشه در انتظار به سر می برم، انتظاری 
طوالنی و تمام نشدنی. كاش آدم ها بتوانند سرنوشت مرا برای يك لحظه 
برای خودشان بنويسند. اما افسوس! حتی در خيالشان هم تصور چنين 

روزی را نمی كنند. شايد اين طور راحت ترند.
زهرا انصاری راد

نامه اى به پاييز
شاعرانگی در لحظه لحظة پاييز ديوانه كننده است. شايد 

معشوق را به وجد بياورد، شايد كنج اتاق هايت به نوری 
ترك بخورد يا شايد آن قدر خيال و آرزو كنی كه بالن 

پروازت را در كنار رعد و برق ها بيابی. به پاس برگ هايی 
كه برای خوشامدگويی ات كمر به زمين می آورند، تو را به 
ميهمانی دل ها دعوت می كنم. صدايت را يك فصل است 
از ياد برده ام. بهار هم به تقليد از تو، رقصنده های پروازی 

ميهمان زمينيان می كند. اما... عطر تو را در هيچ يك از بازار 
فصل ها نيافته ام. راست می گويند تو عاشقی... اما معشوق 

تو كی می آيد؟ نكند باران را به نذر آمدنش می بارانی؟ اگر 
چنين است، برايت انتظاری شيرين اما بی پايان را آرزومندم. 
خودخواهی من برای سيرابی ام  نيست. طبيعت اول از همه 
به تو دل داده است و عشق او به تو، فضا را اين چنين دلربا 

می كند. نيم نگاهی به آن شايد بتواند سرزندگی جوانی ات 
را به تو برگرداند. در آخر می خواهم نامت را روی كوچة 

مخصوص دلم بگذارم تا هر كس كه قدم هايش را به اين 
كوچه می گذارد، پابرهنه روی ساحل برگ ها به خانة اهل 

دل بيايد و...
مهشید سلمان منش، دوم متوسطه
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پسرك در خواب شيرينی بود. خورشيد تق تق به پنجره كوبيد، ولی 
او همچنان خوابيده بود. خورشيد نرم نرمك  از ميان پنجره به داخل آمد.  

آفتاب روی صورتش افتاد و او را از خواب بيدار كرد. دس��ت و صورتش را شس��ت و رخت 
خوابش را جمع كرد. يكدفعه صدای قار و قور شكمش را شنيد، اما خبری از نان نبود. برای  هزارمين 

بار نگاهی به درخت باغچه انداخت. اين درخت يادگار پدر و مادری بود كه از دست داده بود. هر روز با ديدنش 
س��ر ش��وق می آمد. اما امروز فرق داشت. درخت ميوه داده بود. به طرف درخت رفت وسيب ها را بوييد. آن قدر 

خوش حال شد كه يادش رفت گرسنه است، اما شكمش دوباره قار و قور كرد. 
پسرك سيب ها را يكی يكی چيد و در سبد گذاشت. بابت تمام سيب ها هم از درخت تشكر كرد. راهی بازار شد. 
نزديك ظهر بود و بازار پر از آدم. او هم گوشه ای ايستاد و با صدايی بلند اعالم كرد: «سيب دارم. سيب های طاليی!»

اما كسی توجهی به او نداشت. به طرف خانه برگشت. در راه پيرزنی را ديد. پيرزن قدی خميده، با چهره ای زيبا 
داشت. پيرزن گفت: «پسرم حاضری سيب ها را با اردك من عوض كنی؟»

اردك پيرزن خيلی الغر و ضعيف بود. خواست بگويد نه كه پيرزن گفت: «من خيلی وقت است سيب نخورده ام.»
پسرك دلش به حال پيرزن سوخت. سيب ها را داد و اردك را گرفت و به خانه برگشت. 

آن روز پسرك گرسنه ماند. صبح روز بعد با تعجب ديد كه اردك تخم گذاشته است. با خوش حالی تخم  را پخت 
و خورد. تا اينكه يك هفته گذاشت و اردك تخمی نگذاشت. فكر كرد آن را به بازار ببرد و بفروشد. 

پس��رك تازه به بازار رس��يده ب��ود كه دختر قد بلندی پي��ش آمد و گفت: 
«حاضری اردكت را با ماهی من عوض كنی؟»

ماهی زياد بزرگ نبود، اما می توانست يك وعده شكمش 
را سير كند. ماهی را گرفت و تا خواست چيزی بگويد، 

با تعجب ديد دخترك نيست.
ب��ه خانه برگش��ت و مش��غول تميز كردن 
ماهی ش��د. تازه شكم ماهی را باز كرده بود 
كه چيز عجيبی ديد. داخل ش��كم ماهی 
يك تكه الماس بود؛ الماس بزرگي كه زير 
نور خورش��يد می درخشيد. پسرك ياد 

پيرزن و بعد دختر افتاد. حاال مطمئن 
بود هر دو فرش��ته بوده اند، فرشته 

هايی كه می خواس��ته اند به او 
كمك كنند.

«حاضری اردكت را با ماهی من عوض كنی؟»
ماهی زياد بزرگ نبود، اما می توانست يك وعده شكمش 
را سير كند. ماهی را گرفت و تا خواست چيزی بگويد، 

با تعجب ديد دخترك نيست.
ب��ه خانه برگش��ت و مش��غول تميز كردن 
ماهی ش��د. تازه شكم ماهی را باز كرده بود 

كه چيز 
يك تكه الماس بود؛ الماس بزرگي كه زير 
نور خورش��يد می درخشيد. پسرك ياد 

پيرزن و بعد دختر افتاد. حاال مطمئن 
بود هر دو فرش��ته بوده اند، فرشته 

هايی كه می خواس��ته اند به او 
كمك كنند.

پریسا چترایی
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