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سرآغاز

 به نام خداوند بخشاینده مهربان
 بپرهیـز از خون هـا و خونریزی های به ناحـق. زیرا هیچ چیز، 
بیـش از خونریـزی به ناحـق، موجب کیفـر خداوند نشـود و 
بازخواسـتش را سـبب نگـردد و نعمتش را به زوال نکشـد و 
رشـته عمـر را نبرد. خداوند سـبحان، چون در روز حسـاب به 
داوری در میـان مـردم پـردازد، نخسـتین داوری او درباره 
خون هایـی اسـت که مـردم از یکدیگـر ریخته اند. پس 
مبـاد کـه حکومـت خـود را بـا ریختـن خـون حـرام 
تقویـت کنـی، زیـرا ریختـن چنـان خونی نـه تنها 
حکومـت را ناتـوان و سسـت سـازد، بلکـه آن را 
از میـان برمـی دارد یـا بـه دیگـران می سـپارد. 
اگـر مرتکـب قتـل عمـدی شـوی، نـه در برابر 
خـدا معـذوری، نـه در برابـر مـن، زیـرا قتل 
عمـد موجـب قصـاص می شـود. اگـر بـه 
خطایـی دچـار گشـتی و کسـی را کشـتی 
یا تازیانه ات، یا شمشـیرت، یا دسـتت در 
عقوبـت از حـد درگذرانیـد یـا به مشـت 
زدن و یـا باالتـر از آن، بـه ناخواسـته، 
مرتکب قتلی شـدی، نباید گردنکشی و 
غـروِر قـدرت تو مانع آید کـه خون بهای 

مقتـول را بـه خانواده اش بپـردازی.

 بخشی از نامه ی حضرت علی)ع( 
به مالک اشتر

کنند، گر یک روز ابرهای مهربان و بارانی با تشنگی دشت ها قهر  ا
گوش ماهی های بازیگوش را در آغوش نگیرد، گر دریا  ا

کوه بیندازد، کند و موهای طالیی اش را پشت  گر خورشید به زمین اخم  ا
گر ماه پشت ابرها پنهان بماند و شب تا همیشه غرق در تاریکی بماند، ا

گر درخت سایه اش را از سر مسافران خسته برچیند و پرنده ها را در مهربانی شاخه هایش پناه ندهد، ا
کنند، گل ها عطر و زیبایی شان را از باغ ها دریغ  گر  گل ها را به فراموشی بسپارند و ا گر پروانه ها  ا

گر قاصدک ها نامه ی تو را نیاورند، ا
کند، گر پستچی دیر  ا

کبود شوند، گر شعرهای سپید من در انتظار مهربانی تو  ا
کاغذها حبس شوند و تو آن ها را نخوانی.... گر واژه های من در سپیدی  ا

هوشـیارند،  و  زنـگ  بـه  گـوش  قاصدک هـا  مهرباننـد،  تـو  کلمـات  می دانـم...  نـدارد.  امـکان  هرگـز  نـه! 
می رسـند. مـن  دسـت  بـه  موقـع  بـه  تـو  نامه هـای  و  منظمنـد  و  دقیـق  پسـتچی ها 

گشـوده می شـود و تـو صدایـم را از پـس راه هـای دور می شـنوی.   مـن از دورهـا صدایـت می زنـم، پنجـره ای 
نامـه ات پنجـره ای آفتابـی اسـت در ایـن شـب هـای تاریک.

بازهم برایم نامه بنویس!

انسیه موسویان

یادداشت مدیر

نامه  ات پنجره ای آفتابی است
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کار بـردن  در جملـه ی سـوم« فینـال« یعنـی پایـان و بـه 
پایـان  گفـت:  بایـد  اسـت.  زایـد  »آخـر«  ی  کلمـه  بـا  آن 
مسـابقات(.  فینـال  یـا  مسـابقات،  آخـر  )یـا  مسـابقات 
ماننـد  بیگانـه  واژه هـای  کاربـرد  از  اسـت  بهتـر  البتـه 
کار بگیریم. کنیـم و برابـر فارسـی آن را بـه   »فینـال« پرهیـز 
و  اسـت  نادرسـت  در جملـه ی چهـارم، ظرفیـت مسـافر 

اسـت. اتوبـوس  ظرفیـت  مقصـود 
جملـه ی پنجـم را بـه فارسـی روان و بـدون بهره گیـری از 
واژه هـای عربـی دشـوار چنیـن می تـوان نوشـت: بـرادران 
فـراوان سـببب  کتاب هـای  کـه خوانـدن  گاهنـد  آ گرامـی 

پـرواز اندیشـه و وسـعت نظـر می شـود.
در زبان فارسی امروز نمونه های این کاربردهای نادرست 
گفته هـا بسـیار دیـده می شـود. شـرط یک  در نوشـته ها و 
نوشته ی خوب جز درونمایه ی علمی و دقیق آن، خالی 
شـماری  اینجـا  در  مـا  اسـت.  زبانـی  غلط هـای  از  بـودن 
تـا  می کنیـم  ذکـر  را  نگارشـی  غلط هـای  پرکاربردتریـن  از 
صـورت  در  یـا  و  کنیـم  پرهیـز  مـواد  گونـه  ایـن  کاربـرد  از 
کنیـم. درسـت  را  آن هـا  دیگـران  نوشـته های  در   دیـدن 
کاربـرد واژه هـای زائـد و بی نقـش در جملـه پرهیـز  ۱- از 

کنیـم:
می گوینـد.  »حشـو«  زائـد  و  بی نقـش  جمله هـای  بـه 
فارسـی  زبـان  در  پرکاربـرد  حشـوهای  از  نمونه هایـی 

از: عبارتنـد 
لیلۀالقـدر،  شـب  الفیـل،  عـام  سـال  کار،  گـردش  سـیر 
شـروع،  اسـتارت  آخـر،  فینـال  ملک المـوت،  فرشـته ی 
گذشـته، ُحسـن خوبـی، درخت  خ صـورت، سـوابق  نیمـر
ک، مدخل  نخل خرما، دسـتبند دسـت، ریسـک خطرنا
گذشـته، مسـلح  ورودی، پـس در ایـن صـورت، پارسـاِل 
کـوه، سـن ..... بـه سـالح، بازنویسـی دوبـاره، اوج قلـه ی 
پاییـن،  بـه  نـزول  کـردن،  بینـی  پیـش  قبـل  از  سـالگی، 
کوچک، عسـل  عـروج بـه بـاال، سـقوط بـه پاییـن، مرغـک 
کبوتـر، رایحـه ی بـوی خـوش، روغـن  غ  شـیرین، تخـم مـر
روزانـه،  روزنامه هـای  ثمـر،  مثمـر  فایـده،  مفیـد  چـرب، 

متحد شـدن باهم، دوباره بازگشـتن، احاطه از هر طرف 
گذشـته و... ، سـایر... دیگـر، دیشـِب 

کـه از  گویـا باشـند  ۲- جمله هـا بایـد آن چنـان روشـن و 
آن هـا دو یـا چنـد برداشـت نشـود: 

مثال ۱: آن ها هشت خواهر و برادرند.
الف( آن ها هشت خواهر و هشت برادرند؟

ب( آن ها جمعًا هشت خواهر و برادرند؟
مثال ۲: سرقت خرگوش ها از باغ وحش افزایش یافت.

الف( سرقت خود خرگوش ها؟
دزدی  وحـش  بـاغ  از  کـه  سـارق  خرگوش هـای  ب( 

؟ می کننـد
مثال ۳: حسین دوست بیست ساله ی من است.

الف( حسین بیست سال با من دوست است؟
ب( حسین دوست من است و بیست سال دارد؟

کالمـی  کاربـرد تعبیرهـای نامناسـب و تکّلـف هـای  ۳- از 
کنیـم و نوشـته هـا و عبـارت هـا  و الگوهـای بیگانـه پرهیـز 

گویـا و قابـل فهـم باشـند:
او مـی رود تـا بـه نتایج عالی دسـت یابد- او نزدیک اسـت 

بـه نتایج عالی دسـت یابد.
کثیـف  خیابان هـا  می برنـد-  رنـج  کثیفـی  از  هـا  خیابـان 

اسـت.
کتابخوانـی-  و  مطالعـه  پیشـرفت  کاهـش  راسـتای  در   

کتابخوانـی. و  مطالعـه  پیشـرفت  شـدن  کنـد  بـرای 
او  از  می توانیـم  کنیـم-  حسـاب  او  روی  می توانیـم 

بگیریـم( .)بهـره  کنیـم  اسـتفاده 
 جوانـان بـه فوتبـال ُپـر بهـا می دهند- جوانان بـه فوتبال 

توّجـه می کنند.
کرد- اسرار به بیرون راه یافت.  اسرار به بیرون نشت 

کردیـم- داریـم امسـال بهـار  امسـال بهـار خوبـی را تجربـه 
خوبـی داشـتیم.

 زلزلـه ی منجیـل از تلفـات زیـادی برخوردار بـود- زلزله ی 
منجیـل تلفات زیادی داشـت.

گفتاری نباید در نوشـته های رسـمی  کالم های  ۴- تکیه 
راه یابد:

کتـاب عامـل رشـد و شـکوفایی جامعـه  کـه  کنـم   عـرض 
اسـت.

اسـت. زرنگـی  آمـوز  دانـش  او  معـروف  قـول  بـه    
کالم اسـت و  کـه« و »بـه قـول معروف« تکیه  کنـم  »عـرض 

باید در نوشـته های رسـمی حذف شـود.
کنیم: کاربرد جمله های طوالنی پرهیز  ۵- از 

کلمه هـا مفهوم می شـود آن  کوتـاه تریـن  گـر جملـه ای بـا  ا
را بی علـت بلنـد نکنیم.

هـّم  و  کوشـش  و  سـعی  تمـام  خـوب  دانشـجوی 
بـرای  کـه  می سـازد  آن  مصـرف  را  خـود  غـّم  و 
افـراد  همـه ی  و  می کنـد  زندگـی  آن  در  کـه  کشـوری 
باشـد  فایـده  مفیـد  و  ثمـر  مثمـر  انسـان ها  و  جامعـه 
بگیرنـد. بهـره  و  فایـده  و  سـود  او  از  همـه  کـه   چنـان 

کـرد:  کوتـاه بیـان  ایـن جملـه ی بلنـد را می تـوان خیلـی 
سـودمند  جامعـه  بـرای  می کوشـد  خـوب  دانشـجوی 

باشـد.
هـم  بـه  فعـل  یـک  بـا  را  کنیـم چنـد جملـه  کوشـش   -6

نکنیـم: عطـف 

نامه سرگشاده اول

درست بنویسیم
بخش اول*

از  معنی هـا  بهتـر  القـاء  بـرای  گفتـن  سـخن  هنـگام 
ایـن  رعایـت  می گیریـم.  بهـره  کیـد  تأ و  آهنـگ  تکیـه، 
بتوانـد  آسـانی  بـه  می کنـد  کمـک  سـخنور  بـه  موردهـا 
شـیوه ی  رعایـت  کنـد.  برقـرار  ارتبـاط  شـنونده اش  بـا 
گویایـی،  موجـب  نوشـته  یـک  در  نیـز  فارسـی  خـط 
بـه  می شـود.  نوشـتن  و  خوانـدن  سـهولت  و  سـادگی 
می شـود. پرهیـز  دوگانگـی  از  یکدسـت  شـیوه ای   کمـک 

در شیوه ی خط فارسی اصل بر چند مطلب است:
۱- رعایت موازین دستور زبان فارسی

۲- رعایت استقالل واژه ها
گفتار ۳- همخوانی نوشتار با 

گان بیگانه از شیوه ی خط فارسی ۴- پیروی واژ
۵- آسانی خواندن و نوشتن

گزینش بهترین شکل نوشتاری  -6
۷- انعطاف پذیری

۸- چشم نوازی و زیبایی خط
کنید: کنون به این چند جمله دقت  ا
گفته شد. ۱- این سخن توّسط استاد 

کتاب مدیر مدرسه نوشته ی جالل آل احمد   -۲
که مبین مشکالت آموزشی ایران است را خواندم.

۳- فینال آخر مسابقات جام جهانی را دیدم.
۴- ظرفیت مسافر این اتوبوس بسیار محدود است.

که قرائت رساالت  ۵- اخوان اعّزه مستحضرند 
عدیده موجب رفعت فکر و وسعت نظر می گردد.

هـر یـک از ایـن جمله هـای بـاال دچـار نارسـایی هایی در 
نـگارش هسـتند.

در جملـه ی نخسـت بـا وجـود نهـاد )اسـتاد( فعـل )گفتـه 
کار رفته است. جمله ی درست چنین  شد( مجهول به 
گفته شد. گفت یا این سخن   است: استاد این سخن را 
فاصلـه  بـدون  مفعـول  نشـانه ی  »را«  دوم  جملـه ی  در 
پـس از آن قـرار نگرفتـه اسـت. جملـه ی درسـت چنیـن 
کـه  را  احمـد  آل  نوشـته ی  کتـاب مدیـر مدرسـه  اسـت: 

خوانـدم. اسـت،  ایـران  آموزشـی  مشـکالت  مبیـن 

حسن ذوالفقاری
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مختلـف  ُنَسـخ  بـا  آن  مقابلـه ی  و  حافـظ  مثـل  شـاعری 
یـا  معاصـر  شـعرای  دیوان هـای  بـا  آن  مقایسـه ی  و 
تاریـخ بنمایـد و سـپس  کتـب  مقاربۀالعصـر و تصّفـح در 
امکانـات  همـه  آن  بـا  زحمـات  ایـن  جمیـع  نتیجـه ی 
گوشـزد  فهرسـت  طـور  بـه  را  فشـرده  درهـم  و  متنوعـه 
که افسـانه  خواننـدگان نمایـد و مابقـی را بـه بهانه ی این 

نمایـد. اسـقاط  ظّنیـات  یـا  اسـت 
به جای این عبارت می توان چنین نوشت:

کسـی  کـه  نمی شـود  ایـن  از  زیادتـر  تأسـف  بی گمـان   
سالیان دراز عمر خود را صرف پژوهش در دیوان حافظ 
دیوان هـای  و  گـون  گونا نسـخه های  بـا  آن  مقابلـه ی  و 
کتـاب  کـرده، در  شـاعران همزمـان یـا نزدیـک بـه زمـان او 
کوشـش ها  کنـد و سـپس نتیجـه ی ایـن  تاریـخ پژوهـش 
کنـد و از بقیـه بـه ایـن  گوشـزد  را فشـرده بـه خواننـدگان 

گمـان اسـتوارند، بگـذرد. کـه افسـانه انـد و یـا بـر  بهانـه 
که سـاختمان صرفی و  کـردن جملـه آن انـدازه  کوتـاه   -۸

کالم آسـیب ببیند، جایز نیسـت: نحوی 
کتـاب را مطالعه   از دّقـت شـما تشـکر و اسـتدعا دارد ایـن 

شـاءاهلل  ان  داشـته،  ارسـال  موقـع  بـه  و  تصحیـح  و 
گـردد. مـی  پرداخـت  شـما  ی  حقالزحمـه 

حـذف هـای نـا بـه جـا در ایـن جملـه سـبب شـده اسـت 
سـاختمان جملـه آسـیب ببینـد. در اصـل جملـه چنیـن 

اسـت:
کتـاب  کنـم و اسـتدعا دارم ایـن  از دّقـت شـما تشـکر مـی 
کنیـد و آن را بـه موقـع ارسـال  را پـس از مطالعـه تصحیـح 
کنید. ان شـاءاهلل حّق الزحمه ی آن پرداخت می شـود.
۹- جـز در نوشـته هـای داسـتانی، آن هـم هنـگام نقـل 
شکسـته  گفتـاری،  شـیوه ی  بـه  نبایـد  هیـچ گاه  قـول، 

کنیـم: نویسـی 
کـه به بررسـی   مهم تریـن بخـش مقالـه، متـن اصلـی اونـه 
جوابـی  کـه  می کوشـه  و  می پـردازه  مختلـف  جوانـب 

کنـه. عرضـه  موضـوع  بـرا  منطقـی 
کـه عـوام بـه غلـط تلفـظ می کنند   همچنیـن از واژه هایـی 

کرد: بایـد پرهیـز 
گفـت:  عبـاس سـر نـزده وارد شـد و پـس از ُعرض خواهـی، 

اسـتیفا داده اسـت.

گهانی و از عرض خواهی،  منظور نویسـنده از سـر نزده، نا
عذرخواهی و از اسـتیفا، اسـتعفا بوده اسـت. 

گفتگوهـای شـخصیت های  و  البتـه در متـن داسـتان   (
داسـتان چنانچـه شـخصیت عامیانـه صحبـت می کنـد، 

مانعـی نـدارد.( 
کاربردهای دیگر عامیانه ی معمول: از 

گرامی، با این وجود ـ با وجود این،  گرام -  زهله - زهره ، 
گیر، صبح ناشتا ـ ناشتا،  گیر دار ـ وا خوار و بار ـ خواربار، وا
 خـورده فروشـی ـ خـرده فروشـی، قتـل و عـام ـ قتـل عـام.
کلمه هـای عامیانه نیز در نوشـته نادرسـت اسـت:  کاربـرد 
کرد زیرا پرچانگی باعث  »در سخنوری نباید روده درازی 
 می شود خواننده چرت بزند.« که باید این چنین نوشت:
گویی  گفـت؛ زیـرا زیـاده  در سـخنوری نبایـد زیـاده سـخن 

باعـث می شـود خواننـده بـه خـواب رود.
گـر بـه قصـد  ۱۰- تغییر جـای هریـک از واژه هـا در جملـه ا
جایـز  نباشـد،  نویسـنده  سـبک  از  برخاسـته  یـا  کیـد  تأ

: نیسـت
 □ بایـد تـن بـه سـختی ها داد - بایـد بـه سـختی ها تـن داد
کـه می نویسـیم -  □ بایـد از هرگونـه ابهـام دور باشـد آنچـه 
گونـه ابهـام دور باشـد. کـه می نویسـیم بایـد از هـر  آن چـه 

بایـد  گونـه ی درسـت  بـه  و  افعـال در جـای خـود  از   -۱۱
گرفـت: بهـره 

ُمرد-دوچرخـه ای  و  گرفـت  زیـر  را  عابـری  دوچرخـه ای   
کشـت. گرفـت و  زیـر  را  عابـری 

ایـن  کنـون  ا  - باشـیم  داشـته  را  صحنـه  ایـن  کنـون  ا  
ببینیـم. را  صحنـه 

 او دیوارهـا را رنـگ امـا پـرده نیاویختـه اسـت - او دیوارها 
اسـت. نیاویختـه  هنـوز  را  پرده هـا  امـا  کـرده  رنـگ   را 
کنـار  مـا  خانـه ی  می باشـد-  خیابـان  کنـار  مـا  خانـه ی   

اسـت. خیابـان 
۱۲- در جمله هـای همپایـه زمـان فعل هـا بایـد مطابقـت 

داشته باشد: 
حاصـل  و  کـرده  مطالعـه  بسـیار  پرتـالش  دانشـجوی   
خواهـد  حفـظ  بـرداری  یادداشـت  بـا  را  خـود  مطالعـات 
کـرده، حاصـل  کرد-دانشـجوی پـر تـالش بسـیار مطالعـه 
بـا یادداشـت بـرداری حفـظ می کنـد. مطالعـات خـود را 

گان )فعل ها، نام ها، صفت ها و....(  ۱۳- از واژ
گرفت: نباید به شیوه ی دستور تاریخی بهره 

او   - کـرد  توانـد  ادا  را  خـود  حـق  مسـابقات  ایـن  در  او   
کنـد. ادا  را  خـود  حـق  مسـابقات  ایـن  در   می توانـد 

کـه زبان و تفکر ارتباط محکمی با هم دارند -  گفتـه آمـد   
که زبان و تفکر ارتباط محکمی با هم دارند. گفته شـد 

روح  شـادی  بـرای   - صلـوات  را  شـهیدان  روح  شـادی   
صلـوات شـهیدان 

انـدک  یکدیگـر  بـا  مـردم  ارتبـاط  گذشـته  زمان هـای  در   
بـا  مـردم  ارتبـاط  گذشـته  زمان هـای  در   - بـود  بـوده 

بـود. انـدک  یکدیگـر 
فعـل  کاربـرد  از  فاعـل  بـودن  مشـخص  صـورت  در   -۱۴

کنیـم: خـودداری  مجهـول 
 ایـن مدرسـه توسـط آقـای خیرخواهـی رایـگان سـاخته 
رایـگان  بـه  خیرخواهـی  آقـای  را  مدرسـه  ایـن   - شـد 

. خت سـا
کتـاب  کتـاب توسـط جمـال زاده نوشـته شـد - ایـن   ایـن 

را جمـال زاده نوشـت.
۱۵- واژه های فارسـی را با نشـانه های جمع عربی جمع 

نمی بندیم:
گرایش هـا،  ـ  گرایشـات  کارخانه هـا،  ـ  کارخانجـات 
پروانه جـات ـ پروانه ها، بازرسـین ـ بازرسـان، دسـته جات 
دسـتورها،  ـ  دسـتورات  بندرهـا،  ـ  بنـادر  دسـته ها،  ـ 
اسـاتید ـ اسـتادان، باغـات ـ باغ هـا، بسـاتین ـ بسـتان ها، 

ــمیدان ها. میادیـن  آزمایش هـا،  ـ  آزمایشـات 

گسترش زبان فارسی منبع: سایت شورای 

باشـد،  تـر  بیـش  جمله هـا  هـاو  فعـل  شـمار  چـه  هـر 
می شـوند: دریافت تـر  قابـل  و  کوتاه تـر  جمله هـا 

پـدرش عبـداهلل از مـردم بلـخ در روزگار نـوح پسـر منصـور 
کار  بـود،  بـزرگ  شـهرهای  از  عهـد  آن  در  کـه  سـامانی 
روسـتای  نزدیکـی  در  خرمیثـن  روسـتای  در  دیوانـی 
کـرد. بـا دختـری بـه نـام سـتاره ازدواج  افشـنه پیشـه و 
چنـد  بـه  می تـوان  را  نامفهـوم  و  بلنـد  جملـه ی  ایـن 

کـرد: تبدیـل  کوچک تـر  جملـه ی 
پـدرش عبـداهلل نـام داشـت. وی از مـردم بلـخ بـود و در 
در  بلـخ  می زیسـت.  سـامانی  منصـور  پسـر  نـوح  روزگار 
در  را  کار دیوانـی  بـود. وی  بـزرگ  از شـهرهای  عهـد  آن 
ایـن روسـتا در نزدیکـی  کـرد.  روسـتای خرمیثـن پیشـه 
افشـنه بـود. عبـداهلل در روسـتای افشـنه بـا دختـری بـه 

کـرد. ازدواج  نـام سـتاره 
کار بـردن واژه هـای دور از ذهـن و عبـارت هـای  ۷- از بـه 

کنیم: متکّلفانـه ی عربـی پرهیـز 
کسـی  کـه  نمی شـود  ایـن  از  زیادتـر  تأسـف  الواقـع  فـی   
دیـوان  تتّبـع  صـرف  را  خـود  وقـت  متمـادی  سـال های 
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نشان

فاطمه سلیمانی 
کارشناس ادبی زنجان

که خودش را تکان نداد این شهر خسته هم 
کوچه – خیابان نشان نداد نام تو را به 

گرفت گلو  که می شدم نفسم در  راهی 
جرأت نداد هیچ، به پایم توان نداد

که به مقصد نمی رسد  آن نامه ای شدم 
که پست به نامه رسان نداد یا نامه ای 

که به محض رسیدنش  من آن مسافرم 
شنا سری به سالمش تکان نداد

َ
یک آ

که خداوند آفرید  تنهایی مرا 
گفت : -این دهان ! ولی سر سوزن زبان نداد

گناه نیست ؟ کلمه زیسته ام ، این  با فقر 
گر چه داد ولی قرص نان نداد دندان ا

*
گفت : - ها ، همین ؟! نامت نشست روی لبم، 

جانم به لب رسید بگویم:- همان!... نداد 

شعر- نامه

روزهای کاغذی عبور می کند

آرش پورعلیزاده
شاعر

 هفته های بی دلیل
 هفته های دائمًا شبیِه هم

 به پیش می رود
 یک نفر غریبه

 عصرها در ایستگاِه غمزده
کیش می رود  خیال می کند به 

 من خیال می کنم
 هوای آفتابِی تو را
 من خیال می کنم

 آبِی تو را
* 

 دیده بوسِی فرودگاه و مرد
 اولیِن نوازِش نسیم

 دیده بوسِی دوچرخه های دوره گرد
 قرن هاست

 جاده ها به نخل های خسته می رسد
 قرن هاست

 در تشّنِج موّرخان
 جاده ها مرا به شهِر باستانی »حریره« می َبَرد

ِکنار من ُکنار سالخورده در   یک 
 نشسته است

 در دو سوی »جاده ی جهان«
 »لور«های قدبلند

 مثل راهبان معبد مقدس ایستاده اند
 قرن ها قناریاِن تشنه را

 این قناِت بی قرار
 از دوچشِم خویش آب می دهد

* 
ِگل نشسته  کشتی به 

 مثل یک پدربزرگ مهربان
 شادمانی مرا نظاره می کند

ک پشت پیر  ال
 آن طرف به ماهیان زینتی

 اشاره می کند
کوچک تو  کیش را به دست های 

کرد  می توان شبیه 
 کاش

کنند کهنه ی ِسِمج رهایمان   ترس های 
* 

کیش بود کمی شبیه   کاشکی جهان 
 ـ امن و آفتابی و صبور ـ

کدام جاده  از 
کدام مرز بگذریم؟  از 

 کی به خانه می رسیم؟
 در فرودگاِه آن طرف

گرفته اند؟  پاسپورِت چندتا پرنده را 
 پشِت آب های این طرف

 چندتا پری به اشتباه مرده اند؟
 از خلیِج خسته ی َعَدن

 چند نامه آمده؟
 آی آهوان!

 آهوان امِن »جاده ی جهان«!
 چندتا شهید تازه از منامه آمده؟

 چند انفجار در دمشق؟

 آی آفتابی ادامه دار!
 از تو پس چرا نمی شود نوشت؟

* 
 کاشکی جهاِن خسته از صدای انفجار

 روی ساحل سپید صلح
 آفتاب می گرفت

 حیف حیف
 این فقط خیاِل عصرگاهی من است

 من به تو
 جز میان نقشه ها

کاغذی  جز میان تورهای 
 در ستون روزنامه ها

 سفر نمی کنم
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نمی کنـد،  سـرزنش  را  تـو  کسـی  می کنـی،  فکرهـا  ایـن  از  کـه 
فکـر  تـو  نمی دانـد،  مقصـر  نمی دانـد،  گناهـکار  را  تـو  کسـی 
کند  می کنـی، فکـر. تنهایـی، نوجوانـی، دختـری، خـدا لعنت 
کتاب ها و نوشـته های احساسـاتی آشـنا  کـه تـو را بـا آن  کسـی 
کهنه شـده اسـت. اما آن  کـرد.« دیگـر ایـن حرف هـا بـرای من 
نگاه هـا و آن حرف هـا روز بـه روز تازه تر می شـود و مثل سـوزن 
گاهی شـب ها  کـه  گـوش و چشـمم فـرو مـی رود. جـوری  تـوی 
گـر خوابـم ببـرد خـواب بابـای ندیـده و  نمی توانـم بخوابـم و ا
تـو و جـواد و ابراهیـم و محمـود آقـا و آن شـِب سـخت و تلـخ 
را می بینـم، از خـواب می پـرم، یـا تـو بیـدارم می کنـی و بهـم 

می دهـی. آب  لیوانـی 
تـو امشـب برایـم هدیـۀ تولـد خریـدی، قبـول. قربان دسـتت. 
گردنـت  بـه  دسـت  بـاش  نداشـته  انتظـار  امـا  کـردم.  تشـکر 
گونه هـای الغـر و تورفته و رنگ باخته ات را ببوسـم.  بنـدازم و 
مـن هنـوز هدیـه ات را بـاز نکـرده ام. نمی دانـم چیسـت. آن را 
که چشـمم به آن بیفتد و خوشـحال  گذاشـته ای روی تختم 
شـوم، از تـه دل فریـاد بکشـم و بگویـم: »مامـان، متشـکرم، 

دوسـتت دارم«. از ایـن خیال هـای خـوش بیـرون بیـا.
از  بعـد  باالخـره  جـواد  وقتـی  آخـر.  سـیم  بـه  زده ام  امشـب 
جـواب  تـو،  خـوردن  جـوش  و  حـرص  و  زحمـت  سـال  چنـد 
گرفـت و روزنامـه را آورد خانـه، آمـد تـوی  کنکـور دانشـگاه را 
گفـت:  کـرد و  گردنـت و بوسـت  آشـپزخانه و دسـت انداخـت 
که  »مـن قبـول شـدم، بـه خـدا قبـول شـدم، همـان رشـته ای 
که بابا دوسـت داشـت، قبول  می خواسـتم، همان رشـته ای 
کـه دسـت و پایـت را ببوسـد. تـو او  شـدم، ببیـن!«. خـم شـد 
گذاشـتی روی شـانه اش،  کردی و بوسـیدی. سـرت را  را بغل 
گفتـی: »کاش بابـات بـود و  گریـۀ خوشـحالی و  کـردی،  گریـه 

می دیـد«.
من توی درگاه آشـپزخانه ایسـتاده بودم، نگاهتان می کردم. 
کشـیده بـود! از تـو بلندتـر بـود. تو  ماشـاءاهلل جـواد چـه  قـدی 
گذاشـتی روی شـانه اش و  روی نـوک پـا ایسـتادی و سـرت را 

گفتـی: »کاش بابـات بـود و می دیـد«.
کـرد. نمی دانـی بـا آن نگاهـش  جـواد برگشـت و مـن را نـگاه 
کـرد بـا مـن بـا آن نگاهـش. تـو هـم  گفـت. چـه  چه هـا بـه مـن 
گزندۀ نگاه جواد را نداشـت.  کـردی. ولـی نگاه تو تلخی  نـگاه 
از  بـودی.  خوشـحال  بـودی،  خـودت  تـو  بـودی،  گـرم  تـو 
از  می کـردی؛  گریـه  می کـردی،  پـرواز  هـوا  تـوی  خوشـحالی 

بابـا، نمی دانـم. از نبـود  یـا  بـود  خوشـحالی 
ابراهیـم تـوی خانـه نبـود، وگرنـه او هـم مثـل جـواد بـه مـن 
کـه  نـگاه جـواد این طـور خوانـدم  از  بلـه، مـن  نـگاه می کـرد. 

کـه بابـا رفـت.« گفـت: »تقصیـر تـو بـود 
مـادر، مـن سـال ها دارم ایـن نگاه هـای تـو را تحمـل می کنـم، 
گریـه  بـه دل می کشـم، الل می شـوم. دق می  کنـم. تـوی دلـم 

داستان -نامه

مادر

می کنـم، تـوی خـودم می میـرم و بـاز زنـده می شـوم.
مـادر، مـن می خواهـم روراسـت بگویـم »تـو را دوسـت نـدارم« 

همین. 
کشـیده ای!  چـه  سـال ها  ایـن  تـو  کـه  می دانـم  می دانـم، 
مایـه  جانـت  از  ابراهیـم،  و  جـواد  و  مـن  بـرای  کـه  می دانـم 
که داری پیر می شوی،  گذاشتی. جوانی ات را داده ای. حاال 
ازت  باشـیم،  داشـته  دوسـتت  بدانیـم،   را  تـو  قـدر  بایـد  مـا 
آوارگی هـا،  خواری هـا،  خسـتگی ها،  تـا  کنیـم،  سپاسـگزاری 
تلخی هـا و نداشـتن ها و تحقیرهـای آدم هـای متکبـر و قـوم 
و خویش هـای بی وفـا، تنهایی هـا و همـۀ  چیزهـای سـنگین 
دیگـر را از روی شـانه های الغـر و بی جانـت بتکانیـم. سـبکت 

کنیـم.
شـانزده  کـه  همـان  دختـرت،  امشـب  شـده،  برعکـس  حـاال 
کـه شـیرۀ  بـودی و هـم مـادرش، همـان  پـدرش  سـال، هـم 
را  نگاهـت  لحظـه  یـک  کـه  همـان  داده ای،  او  بـه  را  جانـت 
شـد  آب  جگـرت  تنـت،  گوشـت  ذره ذره  برنگرفتـه ای،  ازش 
کشـید و بـزرگ شـد و مدرسـه رفـت.  تـا جلـوی چشـمت قـد 

دوختـی  چشـم  در  بـه  و  نشسـتی  درمدرسـه 
گرفتـن هـر  کـه از مدرسـه بیـرون بیایـد. بـرای 
کارنامـه پـا بـه پای من آمـدی، جوش  نمـره و 
کـردی، حـرص  گریـه  کـردی،  زدی، التمـاس 
کوچک  خوردی، پیر شـدی، مریض شـدی، 
زنـده شـدی. حـاال همـان  و  ُمـردی  شـدی، 
نـدارم،  »دوسـتت  می نویسـد:  برایـت  دختـر 

مـادر!«
نگفتـی.  مـن  بـه  را  چیزهایـی  تـو  مـادر 
آن شـب  بگویـد  هـم  کـس دیگـری  نگذاشـتی 
چـه خبـر بـود. امـا مـن مـدام از زبـان ایـن و آن 
شـنیدم. حتـی از زبـان خـودت وقتـی داشـتی 
بـرای لیـال خانـم همسـایۀ  تازه مـان زیـر درخـت 
را  صدایـت  مـن  می کـردی،  درددل  انجیـر، 
می شـنیدم، می فهمیـدم، بـا اینکـه چهار سـال 
می کـردم،  بـازی  عروسـکم  بـا  نداشـتم.  بیشـتر 

مـی دادم. گـوش  تـو  حرف هـای  بـه  امـا 
کـه بـود، راسـت می گفـت. او و تنهـا  جـواد، بچـه 
را  جـواد  او،  ولـی  بودیـد.  شـب  آن  شـاهدان 
گفـت  می گویـم، هرچـه بزرگترشـد، بیشـتر دروغ 

کـرد و قصـه بافـت. و روپوشـانی 
نکـن.  گریـه  می دانـم.  افتـادی.  شـب  آن  یـاد 

زنـده  کـن، چـرا به خاطـر  تعجـب هـم نکـن. فکـر 
کـردی؟  بـودن مـن، خـودت و برادرهایـم را بدبخـت 

کـه یـک  کـردی  کاری  چـرا بـرای مـن سـرزنش خریـدی؟ چـرا 
که شـش ماه بیشـتر نداشـتم. به درک  عمر زجر بکشـم؟ من 

گذاشـتی پـدرم بیایـد و مـرا نجـات دهـد و  کـه می مـردم. چـرا 
خـودش زیـر آوار  بمانـد.

گفت: »بابا  کـه بچه بود و راسـت می گفت،  جـواد، آن وقت هـا 
دل دل می کـرد، نمی خواسـت، می ترسـید بیایـد تـوی اتـاق. 
کـه داشـت فرومی ریخـت.  بـه سـقف و دیوارهـا نـگاه می کـرد 
کـردی،  گریـه  کـردی،  التماسـش  تـو  کـرد«.  التمـاس  مامـان 
کـه: »بـرو بچـه ام را  کشـیدی، بـه صورتـت چنـگ زدی  جیـغ 
کـه خـودت بیایـی تـو. ابراهیـم بغـل  بیـاور«. بابـا را پـس زدی 
کنـار زد.  گذاشـت روی زمیـن. تـو را  بابـا بـود. بابـا ابراهیـم را 
کـرد و از اتـاق زد بیـرون.  دویـد، پریـد و آمـد تـو اتـاق، مـرا بغـل 
درخت هـا،  نبـود.  روشـنایی  بـود.  ظلمـات  بـود.  تاریـک 
گنبـدی  دیوارهـا و سـقف اتاق هـا، تیرهـای چوبـی و بام هـای 
برمی خاسـت.  ک  خـا و  می خوابیـد  می ریخـت،  می لرزیـد، 
بابـا از اتـاق زد بیـرون، چشـم، چشـم را نمی دیـد. بنـد رخـت 
کـرد تـو بغـل تو و خواسـت  گـردن بابـا. بابـا مـرا پـرت  افتـاد زیـر 

مادر خوبم! سالم.
راسـتش را بگویـم، دلـم نمی خواهـد، دلـم نمی آیـد بنویسـم 
امـا امشـب نمی خواهـم.  گفتـه ام،  »مـادر خوبـم«. همیشـه 

زبـان و قلبـم راضـی نمی شـود بـه تـو بگویـم »خـوب«.
مهـم  مـن  بـرای  هـم،  تـو  بکـش  را  اخم هایـت  کـن،  تعجـب 
نیسـت. امشـب معصومـه می خواهـد راحـت حـرف دلـش را 

بزنـد.
چشـم های  تـوی  بنشـینم.  رویـت  بـه  رو  می توانسـتم  کاش 
کنم و همۀ حرف های دلم را بزنم.  آرزومند و غمگینت نگاه 
راحـت  نمی گـذارد  تـو،  نـگاه  تـو،  چشـم های  نمی  توانـم.  امـا 
کـه آنهـا را در ایـن نامـه می نویسـم. حرفـم رابزنـم. ایـن اسـت 

پـررو  مـادر،  عزیـز  و  بی سـروزبان  مظلـوم  معصومـۀ  امشـب 
بنویسـد. بگویـد،  تـازه ای  چیـز  می خواهـد  و  اسـت  شـده 

کـه  امشـب شـانزده سـالم تمـام می شـود. یعنـی شـد. حـاال 
کـه  اسـت  سـاعت  دو  می نویسـم  برایـت  را  نامـه  ایـن  دارم 
کشـیدم.  رفتـه ام تـوی هفـده سـال بیشـتر از ده سـال را زجـر 
ترسـیده ام.  برادرهایـم  نـگاه  از  را شـناختم.  وقتـی خـودم  از 
کـه جـای  کـردم  کشـیدم. هـر وقـت فکـر  نترسـیده ام، عـذاب 
کنـار مـا خالـی اسـت، هـر وقـت تنهایـی تـو و برادرهایم  بابـا در 
کـرده ام.  را دیـده ام، یواشـکی از زیـر چشـم همه تـان را نـگاه 
برادرهـا  و  کمتـر  تـو  نـگاه می کنیـد.  مـن  بـه  دیـدم بدجـوری 
مـن  بـه  هـم  زبانشـان  بـا  نـه،  نگاهشـان  بـا  فقـط  بیشـتر. 

بـود«. بابـا  نبـودی  تـو  گـر  می گوینـد: »ا
گـر من نبـودم، بابا بود«. تو شـوهر  بلـه، حـق بـا آن هاسـت. »ا
داشـتی، به قول خودت سـایه اش باالی سـرت بود و دسـت 
را  دستشـان  می کـرد،  نـوازش  را  برادرهـا  سـر  بابـا  مهربـان 
کنم با ایـن نگاه های سـرزنش آمیز. می گرفـت. حـاال مـن چـه 
داسـتان ها  بـس  »از  می گویـی:  دلـت  تـوی  االن  می دانـم، 
فکـر  این جـور  خوانـده ای  احساسـاتی  و  ادبـی  قطعه هـای  و 
می گویـی:  خـودت  بـا  می نویسـی«.  این جـوری  می کنـی، 
»دختـر تـوی ایـن سـن و سـال بیـش از ایـن نمی تـوان ازش 
غریـب  و  عجیـب  »خیال هـای  می گویـی:  داشـت«.  توقـع 
کسـی تو را سـرزنش نمی کند. این احسـاس توسـت  می کنی، 
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کـه دیـوار خشـت و  خـودش را از شـر بنـد رخـت نجـات دهـد 
ک و خشـت و تیرهـای  گل خوابیـد، ریخـت رویـش. زیـر خـا
چوبـی سـقف مانـد. شـب بـدی بـود. خیلـی بـد. تـوی روسـتا 
هنـوز از آن شـب یـاد می کننـد. می گوینـد قیامـت را بـه چشـم 
و  آمـد  اول صـدای سـگ ها  نبـود.  کسـی  بـه  کسـی  دیدیـم. 
آمـد،  نـه، اول صدایـی  لرزیـد.  یکبـاره زمیـن  زوزه شـغال ها. 
بلنـد  کوه هـای  انـگار  مهیـب.  ک،  وحشـتنا و  بلنـد  صدایـی 
دور آبـادی ترکیدنـد، بـام...ب! همـه از خـواب پریدند. برقی 
تـوی آسـمان زد و زمیـن لرزیـد. تـو و بابـا، جـواد و ابراهیـم را 
گرفتیـد و از اتـاق زدیـد بیـرون. تـوی حیـاط، لب حوض  بغـل 
کـه آب تویـش تکان می خورد. از سـرش می ریخت  ایسـتادید 
تـوی پاشـویه و شـلپ شـلپ صـدا می کـرد. ماهی هـا از خـواب 
می رفتنـد،  سـو  هـر  بـه  وحشـت زده  حـوض  تـوی  پریدنـد. 
می گریختند. هراسـان، سـر به دیوارهـای حوض می کوفتند.
کـه  بـودی  کجـا  فسـقلی،  »تـو  کـه:  می زنـی  پوزخنـد  داری 
موج هـای آب تـوی حـوض و ماهی هـا را هـم می بینـی. وقتـی 
صـدای  نمی دیـد،  را  چشـم  چشـم  بـود.  تاریـک  و  تاریـک 
و  باغ هـا  تـوی  از  بـزرگ  و  کوچـک  و  مـرد  و  فریـاد زن  و  جیـغ 
و دیوارهـا،  ریـزش سـقف ها  بـود. صـدای  بلنـد  کوچه باغ هـا 
غ و خروس ها،  گاو و اسب و االغ و مر صدای عوعوی سگ  و 
کـرده بـود، چه طـور تـو، شـلپ خـوردن آب تـوی  آبـادی را پـر 
خیاالتـی  آدم  پـس  دیـدی؟.  را  ماهی هـا  هـراس  و  حـوض 
هسـتی و بیشـتِر اینهـا را از خـودت درآوردی؟ ایـن نگاه هایـی 
که می شـنوی و پیش خودت  کـه می گویـی. ایـن حرف هایی 
آب و تـاب می دهـی از همیـن خیـاالت اسـت. مثـل آن روز، 
تنـۀ  روی  رفتـی  و  کـردی  ول  را  قبرهـا  کـه  قبرسـتان،  تـوی 
گذاشـتی  کنـار قبرهـا، برگـی سـبز  درخـت خشـکیده و افتـادۀ 
و زیـر لـب بـا درخـت حـرف زدی، مـردم بهـت خندیدنـد.« و 
کـه دختـر خـل و چلـی داری. این طـور  کشـیدی  تـو خجالـت 
کن، دیگران هرچه می خواهند بگویند. مهم نیسـت.  فرض 
راسـتی، چـراغ هـم خیـاالت اسـت؟ یـک شـب، یـک چـراغ، 
ک و  بـا بیـل خـا یـک آبـادی، مهتـاب بـود. محمـود داشـت 
نـور مهتـاب  بیـرون.  بیـاورد  را  بابـا  تـا  را برمی داشـت  خشـت 
کـرده بـود.  افتـاده بـود روی بابـا، چشـم ها بـه مهتـاب عـادت 
گهـان مـاه رفـت زیـر ابـر،  پیراهـن سـفید بابـا دیـده می شـد. نا
همـه جـا تاریـک شـد. محمـود داد زد: »چـراغ« و تـو دنبـال 
اتـاق  تـوی  نبـود، چـراغ  گشـتی: »کـو چـراغ؟« چراغـی  چـراغ 
مانـده بـود و سـقف ریخته بود روش. بابـا چراغ را، آینۀ بخت 
گفـت: »چراغ،  ک. محمـود بـاز  تـو را، بـا خـودش بـرده زیـر خـا
کـی چـراغ  کشـیدی: »چـراغ؟ آهـا...ی  چـراغ بیـاور« تـو داد 
گـوش دادی،  کـی چـراغ دارد؟« و بعـد  دارد؟« همسـایه ها! 
چـراغ  کـی  چـراغ!  »چـراغ!  می زننـد،  فریـاد  همـه  شـنیدی 

دارد؟«

بـودی.  نشـنیده  را  هیچ کـس  صـدای  موقـع  آن  تـا  تـو 
چـراغ  کـه  بشـنوی  را  دیگـران  فریـاد  تـا  نمـی دادی  گـوش 
کـرده بـودی. چشـمت بـه نیش بیل  می خواسـتند. مـرا بغـل 
داشـت  کـه  بابـا  تـن  و  محمـود  دسـت های  و  بـود  کلنـگ  و 
ک ماتـت بـرده بـود. حتـی  ک درمی آمـد. پـا زیرنـور مـاه از خـا
که دارد تالش می کند تا خشـتی را از  جـواد را هـم نمی دیـدی 
کسـی جـواب می دهد:  که  گـوش مـی دادی  روی بابـا بـردارد. 
»چـراغ، مـا چـراغ داریم.« اما همـه می گفتند: »چـراغ، چراغ، 

کـی چـراغ دارد؟«.
نمانـده  بامـی  می آمـد.  درخت هـا  بـاالی  از  مـردم  صـدای 
کنـد، چـراغ  کسـی بـر بـاالی آن بـرود و چـراغ را فریـاد  کـه  بـود 

بخواهـد. 
رفتـی  صنوبـر  درخـت  از  خوابانـدی،  انجیـر  درخـت  زیـر  مـرا 
بـاالی  گربـه رفتـی  بـودی! مثـل  کـرده  بـاال، چـه قوتـی پیـدا 
کـه داشـت خـم می شـد و  درخـت، درسـت نزدیـک نوکـش، 
می شکسـت. بـاد می آمـد، تنـد می آمـد. از شکسـتن درخـت، 
را  پاهایـت  بـاال،  آن   نمی ترسـیدی.  افتـادن  و  شـدن  خـم  از 
و  کـردی  بلنـد  را  دسـت هایت  درخـت،  تنـۀ  بـه  چسـباندی 
کشـیدی:  تمـام قـوت و قدرتـت را آوردی تـو حنجـره ات و داد 
کی چـراغ دارد.  کـی چراغ دارد؟ همسـایه ها!  »چـراغ! چـراغ! 
بـه  را  بابـای بچه هـام دیـده نمی شـود. شـما  تاریـک اسـت. 
خـدا چـراغ بدهیـد. چراغتـان را بدهیـد. چراغتـان را بدهید. 
کنار رفت و قرص ماه بیرون  خدایـا چـراغ!« در یـک لحظـه ابر 
آمـد، آبـادی روشـن شـد. تـو آن بـاال دسـت هایت بـه سـوی 
آسـمان بـود و فریـاد مـی زدی: »چراغ، چراغ، مـاه، مهتاب« و 
کـه تـوی هر خانـه ای، باالی هـر درخت  تـو در نـور مـاه دیـدی 
کـه چـراغ می خواهـد و تـو تنهـا نیسـتی. کسـی اسـت  بلنـدی 

کـردی  نـگاه  کوه هـا  بـه  شـد.  تاریـک  بـاز  ابـر،  زیـر  رفـت  مـاه 
از  بودنـد،  گرفتـه  را  آبـادی  و خامـوش دور  و سـیاه  بلنـد  کـه 
گـرگ و شـغال می آمـد. سـگ های  دامنه شـان صـدای زوزۀ 
تـوی  اینه هـا  همـۀ  چراغ هـا،  همـۀ  می کردنـد.  عوعـو  آبـادی 
خامـوش  یـا  بودنـد،  مانـده  خشـت  و  ک  خـا زیـر  اتاق هـای 
امـان  بـود. پس لرزه هـا  نیمه هـای شـب  یـا شکسـته.  بودنـد 
سـقف ها  و  دیوارهـا  فروریختـن  ریختـن.  صـدای  نمـی داد، 

پیـر و پیغمبـر. التمـاس پیـش خـدا و  و  نالـه  و  می امـد 
محمـود رفتـه بـود بـاالی درخـت چنـار و نـگاه انداختـه بـود 
کـه چراغـی، نـوری از جایـی، از الی درخت هـا ببیند. تو فریاد 
کنـار  آنجـا.  چـراغ.  چـراغ،  محمـود.  دیـدم.  »دیـدم،  زدی: 

کسـی بـا چـراغ رد می شـود. مـی رود«. رودخانـه، 
کـه  باغـش،  بـرای  بـود  آب  دنبـال  بـه  داشـت.  چـراغ  قاسـم 
کـه بـرود خانه شـان،  زمیـن لرزیـد. از بـاالی آبـادی می دویـد 
ببینـد چـه خبـر شـده. نـوِر چراغـش از میـان درخت هـا دیـده 

می شـد.

را  ابراهیـم  کـردی و دسـت  بغـل  مـرا  تـو هـم  همـه دویدنـد، 
گرفتـی. دویـدی. پـای برهنـه، از میـان باغ هـا، درخت هـای 
درهـم، جوی هـا، دیوارهـای ریختـه، از روی سـنگها، خارها، 
گل و الی و آب دویـدی، دیـوار ریختـه بـود تـوی  علف هـا و 
گاه تـا بـاالی زانوهـات آب بـود.  جوی هـا، آب زده بـود بـاال، 
چـراغ  کـه  می بـردی،  و  بـاال  می کشـیدی  آب  از  را  ابراهیـم 
بگیـری. جـواد دنبالـت می دویـد. »چـراغ، چـراغ« می گفتـی 
بـه  درخت هـا،  تنـۀ  بـه  می خـوردی،  زمیـن  می دویـدی.  و 

کلـوخ می خـوردی، می افتـادی و بلنـد می شـدی.  سـنگ و 
گریـه می کـرد سـه سـالش بـود و  مـن َعـر مـی زدم، ابراهیـم 
می گفـت: »نمی توانـم بیایـم. مـا ُمردیـم!« و تـو می گفتـی 

می دویـدی. و  »چـراغ« 
کنـار رودخانـه، از رودخانه  از سـنگ ها و بوته هـای پونـۀ 

را  گل کـرده  و  قدکشـیده  پونه هـای  بـوی  شـدی.  رد 
حـس نکـردی. خـواب سـنجاقک های تـوی پونه هـا 
روی  روشـن  و  ک  پـا آب  خزیـدن  زدی،  هـم  بـه  را 

چـراغ  بـه  را  خـود  و  ندیـدی  رودخانـه  سـنگ های 
رسـاندی.

بـه  آبـادی  مـردم  می دویـد.  به دسـت  چـراغ  قاسـم 
می خواسـتند.  چـراغ  التماس کنـان  و  می دویدنـد  دنبالـش 
قاسـم رفـت تـوی خانـه اش، زنـش زیـر تیرهـای چوبـی مانده 
قاسـم  می کردنـد.  گریـه  بچه هایـش  می کـرد.  نالـه  و  بـود 
و  زن  ببینـد  می خواسـت  نمی کـرد.  گـوش  کسـی  حـرف  بـه 
بچه هایـش چـه شـده اند، نـور چـراغ افتـاده بـود تـوی صورت 
کـه  بچه هایـش. تـو روشـنایی چـراغ دنبـال زنـش می گشـت 
کشـید. دیوانـه شـده بـود.  سـداهلل چـراغ را از دسـت قاسـم 
کرد. حاال همه به دنبال سـداهلل بودند  گرفـت و فـرار  چـراغ را 
کبریـت درآورده  کـه: »چـراغ را بـده«. قاسـم از جیبـش قوطـی 
کبریـت مـی زد و دنبـال زنش می گشـت. جیغ می کشـید  بـود، 

تاریکـی دور خـودش می چرخیـد. تـو  و 
و  بـاغ  و  رودخانـه  از  می دویـد.  به دسـت  چـراغ  اسـداهلل 
رسـید  دویـد.  می رفـت،  تنـد  می گذشـت.  جـوی  و  درخـت 
بـود؛  َکپـر  فروریختـه اش  اتاق هـای  جلـوی  خانـه اش.  بـه 
َکپـر،  بـه چـوِب  گرفـت  پایـش  بـرگ خشـک.  و  بـا چـوب  َکپـر 
افتـاد. شیشـۀ چـراغ شکسـت و نفـت ریخـت روی برگ هـا و 
گرفـت. بلنـد شـد، نفـت ریخـت روی شـلوار  چوب هـا و آتـش 
کپـر و اسـداهلل الـو  گرفـت.  و پیراهنـش. دسـتپاچه بـود، آتـش 
گرفتنـد. اسـداهلل در میـان شـعله های آتـش نعـره زد و روی 
کـه زیـر  دیوارهـا و بام هـای ریختـه، روی زن و بچه هایـش، 
می دویـد،   نبـود.  حریفـش  هیچ  کـس  دویـد.  بودنـد،  آوار 
کشـید و زن و  گلولـه ای آتـش شـده بـود. دویـد و دویـد و داد 

افتـاد و جزغالـه شـد. تـا  بچـه اش راصـدا زد، 
کپـر  آتش گرفتـه  چـوب  از  تکـه ای  کـس  هـر  آبـادی،  مـردم 

کوچه هـای خـراب و دیـوار  تـا بـه خانـۀ خودببـرد.  برداشـت 
ریختـه، باغ هـای غمگیـن و تاریـک پـر بـود از آدم هـای چـوب 
شـعله ور به دسـت. پرنده ها از سـروصدا و جیغ و داد و شـعلۀ 
ایـن سـو و آن  بـه  تاریکـی  تـو  و  آتـش بدخـواب شـده بودنـد 
سـو می پریدنـد، بـه درخت هـا می خوردنـد، پرپـر می زدنـد، و 
جیـغ می کشـیدند. سـگ هادنبال صاحبانشـان می دویدنـد 

و دم تـکان می دادنـد و نالـه می کردنـد.
دسـت  در  آتش گرفتـه  چـوب  بـزرگ،  و  بچـه  مـرد،  و  زن 
ک و  کسـی را از زیـر خـا می دویدنـد، می رفتنـد خانه شـان تـا 
سـنگ و خشـت و تنـۀ درخـت درآورنـد. روسـتا می جوشـید 
کـرده  گیـر  بـود،  تلـه  تـوی  بلنـد  کوه هـای  و می غریـد. میـان 
خـود  بـه  می لرزیـد،  قفـس  در  زخمـی  پلنگـی  انـگار  بـود. 
قفـس  دیـوار  و  در  بـه  زمیـن،  بـه  تاریکـی  تـوی  می پیچیـد، 
پنجـول می کشـید، بـه چهـرۀ خـود چنـگ می زد، می گریسـت 
گاهـی مـاه از زیـر ابـر  و نعـره مـی زد. پس لرزه هـا ول نمی کـرد، 
درمی آمـد و مهتـاب می شـد و بـاز می  رفـت پشـت ابـر سـیاه. 
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خـودت  بـا  را  ابراهیـم  و  مـن  زخمـی،  و  برهنـه  پـای  هـم  تـو 
می بـردی. پیشاپیشـت جـواد بـا چوبـی شـعله دار می رفـت. 
هـر وقـت آتـش می خواسـت خامـوش شـود، یـا تـه می کشـید، 
تـو چـوب تـازه ای به او مـی دادی، چوبی نرم و خشـک. قوت 
کـه بگیـرد. چه قـدر سـخت بـود، آوردن روشـنایی  می کـردی 
بـه خانـه. آن موقـع، تـوی آن صحـرای محشـر صـدای فلـوت 
کـه فلـوت مـی زد.  کسـی  می آمـد و تـو بـد و بیـراه می گفتـی بـه 
کوچه های آبادی  کـه روزها خـودش را تـوی  کـور و لنگـی  مـرد 
می کشـاند و فلـوت مـی زد و تکـه نانـی می گرفـت، وقتـی دیـده 
دیـوار  روی  بـود  نشسـته  برنمی آیـد  ازش  کاری  هیـچ  بـود 
فروریختـۀ اتاقـش و تـا صبـح بـرای مـردم فلـوت زده بـود، اما، 
هیچ  کـس صـدای فلوتـش را نشـنیده بـود. بـاز هـم بگـو آن را 

از خـودت سـاختی.
کـه تنهـای تنهـا زندگـی می کـرد،  امیـن اهلل را چـرا یـادت رفـت 
کسـی را از  که همه دارند  زده بـود بـه سـرش، وقتـی دیده بود 
ِگل و  کلنـگ افتاده بود بـه جان  ک درمی آورنـد. بـا بیـل و  خـا
کارش را نجـات دهـد. آن  کـس و  کـه  خشـت اتـاق ریختـه اش 

کسـی نبـود. اینهـا را سـال ها از ایـن و آن شـنیدم و تـوی  زیـر 
ذهنـم نگـه داشـتم، خیاالت نیسـت. عباس پسـر قنبرعلی با 
کـوه ریختـه بـود تـوی  کنـد،  کـه شـهر را خبـر  موتـور رفتـه بـود 

کـوه، زیر سـنگها. راه، عبـاس مانـده بـود زیـر 
مـادر، دلـم می خواهـد نویسـنده شـوم و داسـتان بلنـدی از 
یـک چـراغ،  »یـک شـب،  اسـم داسـتانم  بنویسـم.  آن شـب 
آرزویـم می رسـم!. ایـن  بـه  آبـادی« اسـت فکـر می کنـی  یـک 

رسـیدید،  خانـه  بـه  نیمه سـوخته  چوب هـای  بـا  وقتـی 
خونـی  ابراهیـم  و  جـواد  و  تـو  پیشـانی  و  پاهـا  دسـت ها، 
پاهـای الغـر  بـه  بـود.  بابـا خامـوش  و  بـود  بـود. صبـح شـده 
کـن، هنـوز سـوزش خارهـا و زخم هـای  و چروکیـده ات نـگاه 
کـن،  کلـوخ را در آنهـا حـس می کنـی. تـو آینـه نـگاه  سـنگ و 
کنـار چشـمت پیداسـت، جوش خورده، اما پیداسـت. زخـم 
اینهاخیـاالت اسـت؟ قصـه اسـت؟ داسـتان اسـت؟ اینهـا را 
مـردم روستاسـت. چه قـدر  نقـل  بودنـد و هنـوز  همـه دیـده 
کـه  آن شـب دویـدی و حالیـت نبـود. بیچـاره پسـرها. جـواد 
گرفتـه بـود  جلوجلـو می آمـد و چـوب آتش گرفتـه را به دسـت 
کنـی، امـروز خانـه ات را  تـا راهـت را ببینـی و خانـه ات را پیـدا 
کنکـور دانشـگاه قبـول شـد و حـاال تـوی  کـردی. در  روشـن 
گلـی  کـه: »دیـدی پسـر شمسـی خانـم، چـه  آبـادی پیچیـده 
کـرد!« مبـارک  کاشـت. چه جـور دِل شکسـتۀ مـادرش را شـاد 

باشـد شمسـی خانـم.
حـاال وقتـی مـن بـا ایـن دقـت و ریـزه کاری می توانـم داسـتان 
»بابایـت  بگویـی:  می خواهـی  بازهـم  بنویسـم  را  شـب  آن 
خـودش رفـت تـو اتاق، من ازش نخواسـتم« یـا بگویی:»اصاًل 

کـه دیـوار افتـاد رویـش«. کنارمـان بـود  تـو اتـاق نرفـت، 
کـه جـان مـرا نجـات  تعـارف نکـن، تـو فرسـتادیش تـوی اتـاق 
گفتـی: »بـرو«. می شناسـمت. خـوب  کـه تـو  دهـد. مطمئنـم 
ببینـی  و  بایسـتی  کـه  نشـد  راضـی  دلـت  می شناسـمت. 
خفـه  خشـت  و  ک  خـا خروارهـا  زیـر  ماهـه ات  شـش  بچـۀ 
کاش از زن  شـود، جـان بدهـد. چـرا درسـت فکرنکـردی. 
کاش مثل  گرفته بـودی.  محمـود آقـا، همسـایه مان یاد 
کـه جـواد  کـرده بـودی. حـاال بابـا بـود و می دیـد  او فکـر 
می خوانـد  را  رشـته ای  همـان  و  مـی رود  دانشـگاه  بـه 
روزنامه هـا  تـوی  را  اسـمش  داشـت.  دوسـت  بابـا  کـه 
نوشـته اند، همـه بـه مـا تبریـک می گوینـد و بابـا نیسـت 

کـه ببینـد. 
گـر مـن مـرده بـودم. خیلـی زود یادتـان می رفـت. آنهمـه  ا
هـم  بـاز  بـود.  سـاده  تحملـش  داشـتید.  روسـتا  در  هـم درد 
بچـه دار می شـدید. دختـری دیگـر، خـوب، قشـنگ، خـوش 

سـر و زبـان، مهربـان، بابـادار.
کـه خدیجـه خانـم زن محمـود آقـا چـه  کـه، دیـدی  شـنیدی 
کـرد. چـه قدرتـی داشـت ایـن زن، چـه جگـری چـه فکـری! 

بیـرون.  پریـده بودنـد  اتـاق  از  آنهـا هـم  ارادۀ محکمـی!  چـه 
مثـل شـما و بابـا. دو پسـر سـه و پنـج ساله شـان، تـوی اتـاق 
جـا مانـده بودنـد، مثـل مـن. خـواِب خـواب بودنـد. زمیـن و 
دیوارهـا  برمی داشـت.  شـکاف  سـقف ها  و  می جنبیـد  زمـان 
از  را نجـات دهـد،  کـه بچه هـا  رفـت  آقـا  می غلتیـد. محمـود 
گفـت:  و  گرفـت  را  بازویـش  خدیجـه  بیـاورد.  بیـرون  اتـاق 
گـر تـو بـروی و بالیـی سـرت بیایـد مـن و ایـن سـه بچـۀ  »نـرو، ا
مانـده چـه بکنیـم؟«. محمـود می خروشـید. روی پایش بند 
نبـود، چهـرۀ بچه هایـش جلـوی چشـمش بـود. می خواسـت 
زن  بـرود.  جلـو  و  بکنـد  زنـش  دسـت های  از  را  خـودش 

نـرو«. خـدا،  به دسـت  »بسپارشـان  گفـت:  نمی گذاشـت 
کـه  شـیرزن  ایـن  بـه  خانـم،  خدیجـه  بـه  آفریـن  آفریـن، 
کـه  اسـت  درسـت  شـود.  چیـره  او  بـر  احساسـات  نگذاشـت 
بچه هاشـان را از دسـت دادنـد و داغـی بـه دلشـان نشسـت. 
امـا پسـرها و دخترشـان زهـرا بابا دارنـد و خدیجه باز هم بچه 
کـه تـوی خـواب رفتند، رفتند. نیسـتند  آورد. آن بچه هـا هـم 

کـه زجـر بکشـند.
کـه بچـه بـود و عقلـش نمی رسـید روراسـت  جـواد آن  سـال ها 
خشـت ها  و  ک  خـا سـنگینی  زیـر  بابـا  وقتـی  گفـت:  بـود. 
گرفتـه بـودی، چسـبانده بـودی به  خوابیـده بـود تـو مـرا بغـل 
کنـی، فقـط جیـغ می کشـیدی و  خـودت و نمی دانسـتی چـه 
کردی و  کمـک می خواسـتی. باالخـره جـای امنـی برایم پیـدا 
ک و خشـت را تو تاریکی  مرا خواباندی و رفتی سـراغ بابا، خا
می کـردی:  صـدا  را  بابـا  و  مـی زدی  چنـگ  مـی زدی،  چنـگ 
گریـه می کردنـد. مـن  »حسـین، حسـین حـرف بـزن« پسـرها 

َعـر مـی زدم، عـر مـی زدم.
بیـا  کـه:  مـن  پیـش  آمـد  و  دویـد  گفـت: »جـواد  آقـا  محمـود 
خانـۀ مـا« حـاال تـوی تاریکـی چـه جـوری بچـۀ شـش هفـت 
کلوخ ها،  سـاله از روی در و دیوارهای خراب و ریخته از روی 
جـوی  بـزرگ آب، خـودش را بـه خانـۀ همسـایه رسـانده بـود، 
گوشـۀ  گرفتـه بـود،  خـدا می دانـد. دسـت های محمـود آقـا را 
کـه: »بیـا خانۀ مـا، بابام،  گرفتـه بـود و می کشـید  پیراهنـش را 

بابام«
تـو داد مـی زدی: »محمـود، محمـود آقا، بیا حسـین را نجات 
از  بچه هایـم  بابـای  می خـورد.  تـکان  دارد  دسـتش  بـده. 

رفـت.« دسـتم 
آقـا  محمـود  دسـت  جـواد  آن قـدر  کشـیدی.  جیـغ  آن قـدر 
گفـت:  گرفـت و  کـه جگـر خدیجـه آتـش  کشـید و بوسـید،  را 
کمـک اینهـا«.  کـن، بـرو  »محمـود، بچه هـای خودمـان را ول 
کـه هرچـه می کنـد بـه بچـه ای نمی رسـید، دسـت از  محمـود 
کمـک.  کلنـگ آمـد  بچه هـای خـودش برداشـت و بـا بیـل و 

کـه شـد چـراغ خواسـت. تاریـک 
مـن همچنـان تـو تاریکـی عـر مـی زدم. هنـوز هـم تـو تاریکـی 

گذاشـتی،  آن  در  مـرا  تـو  کـه  تاریکـی  تـو  می زنـم.  عـر  زندگـی 
بایـد  کنـم.  چـه  حـاال  اسـت.  امنـی  جـای  کـردی  خیـال  و 

نـدارم! باشـم؟  داشـته  دوسـتت 
مـن  »کاش  می گویـم:  لـب  زیـر  می بینـم  را  خدیجـه  هروقـت 
کیفـی داشـت!« هـر وقـت  مـادری مثـل او داشـتم، آی، چـه 
مثـل  زنـی  گـر  ا »بـاال،  می گویـم:  مـی روم،  بابـام  ک  خـا سـر 
بـودی!« نخوابیـده  اینجـا  االن  بـود،  آمـده  گیـرت  خدیجـه 
کـه  را  امشـب  دادم.  آزارت  خیلـی  نامـه  ایـن  بـا  می دانـم 
می توانسـتی بـرای قبـول شـدن جـواد خـوش باشـی و بعـد از 
کـردم. می دانـم  کنـی، خـراب  کنـی و ذوق  سـال ها خوشـی 
که دل شکسـته ات را بیشـتر شکسـتم. چند تا چروک بیشـتر 
کـه  روی پیشـانی  و دور چشـم هایت آوردم. چنـد تـار مویـت 
گذشـته ها  بـه  را  تـو  کـردم.  سـفید  بـود،  مانـده  سـیاه  هنـوز 
گفتـم و دنیـا رابـه  بـردم. بـه آن شـب بـد و تلـخ بـردم و تلـخ 

کـردم. تلـخ  کامـت 
کـه از آن به  گرفتـه اسـت. با همان صدایی  گریـه ات  می دانـم 
کـه موقـع  بعـد دیگـر صـاف نشـد، بـا همـان حنجـرۀ زخمیـت 
ک و خشـت، فریاد مـی زدی، و هرگز خوب  چنـگ زدن بـه خا
کـه ماننـد اینکـه تیـغ تـوی  نشـد. بـا همـان صـدای خـش دار 
کـرده، می گویـی: »ایـن بـود سـزای محبت هـای  گیـر  گلویـت 
کـه بـه در می دوختـی تـا بابـا بـا  مـن؟« بـا همـان چشـم هایی 
تـو،  بیایـد  از در  امتحانـی بچه هـا  کتـاب درسـی و ورقه هـای 
کـن. بـرو پیشـش، بهـش بگـو: »معصومـه چـه خونـی به  گریـه 

جگـر مـن می کنـد. بـا حرف هایـش جگـرم را آتـش می زنـد.«
از دسـت مـن بنـال. بـه زمیـن و زمـان و همسـایه  و دوسـت 
و آشـنا، بـه دایـی و خالـه بگـو: »دیدیـد ایـن دختـرۀ ورپریـدۀ 

چشـم سـفید، چـه جـور مـزد دسـتم را داد!«.
کـردم. تو هم  خـوب، مـن حرف هایـم را زدم، خـودم را راحـت 
راحـت شـدی. دیگـر الزم نیسـت چیـزی را بپوشـانی، بـرای 
کـه مـن همه چیـز را می دانـم. حتـی  دلخوشـی مـن. دیـدی 

بیشـتر از آدم هـای معمولـی. 
مـن  بـه  داری  چـه  حـاال  تـو  بدانـم  می خواهـد  دلـم  خیلـی 
که دوسـتت داشـته باشـم؟ نه  بگویـی؟ بـاز هـم انتظـار داری 

مـادر. همیـن. نـدارم،  دوسـتت 
دختر بی وفایت؛ معصومه

***
ُگلم، معصومه جان! دختر 

سالم به روی ماهت.
وقتـی  البتـه،  بنویسـی.  را  نامـه ات  دیگـر  بـار  یـک  دارم  آرزو 

داشـتی! بچـه  خـودت 
مادر بدت، شمسی

می بوسمت
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کـه دوسـت  کتابـی  قـرار بـود یـک اتفـاق تـازه بیافتـد، قـرار بـود 
نقـش  دوبـاره  بـود  بزرگسـالی هایم  و  نوجوانی هـا  کودکی هـا، 

بیافرینـد. تـازه ای 
کتابخانه  که این بار با نگرشـی تازه تر  آن را از قفسـه ی  این بود 

کنم. برداشـتم تا مروری تازه 
کوچولـو را بارهـا و بارهـا خوانـده و هربـار دنیاهای  رمـان شـازده 
کرده  کوچولو سفر  کرده بودم. سالها با شازده  کشف  تازه ای را 
گرفتـم  بـرای همیـن تصمیـم  بـودم.  گشـته  و دنبـال دوسـت 
کنـم. داسـتان  نوجوانـان را هـم در ایـن تجربـه قشـنگ همـراه 
کردم.با اعضا  کوچولو را برای باشـگاه نقدنامه انتخاب  شـازده 
کردیـم و آن را  مـورد بررسـی و  آن را در دو جلسـه جمـع خوانـی 

تحلیـل قـرار دادیم. 
کوچولـو شـدند. جمله هـای شـازده  نوجوانـان عاشـق شـازده 
تحلیـل  و  بررسـی  در  والبتـه  می گذاشـتند  درگـروه  را  کوچولـو 
کم کـم  ارائـه دادنـد.  را  برداشـت خردمندانـه ای  داسـتان هـم 

کوچولـو بـرای آن هـا شـد؛ یـک آشـنا، یـک دوسـت.  شـازده 
گرفـت و  کوچولـو از ایـن عالقـه شـکل  ایـده ی نامـه بـه شـازده 
بعـد از بررسـی در آفرینـش هـای ادبـی فراخـوان آن نوشـته و 
بـر روی سـایت اسـتان بارگـذاری شـد. فراخـوان را بـه بهانـه ی 
از قبیـل  بـا موضوعـات متنوعـی  کوچولـو،  روز جهانـی شـازده 
گل سـرخ شـازده  »بـه رؤیاهایـت چـه می گویـی؟، نامـه ای بـه 
و  ببیـن  دل  چشـم  بـا  زمیـن،  روی  آدم  زیباتریـن  کوچولـو، 
کردیـم. برخـی اسـتانهای  کوچولـو منتشـر  سـفر هشـتم شـازده 
نامـه  کوچولـو  بـرای شـازده  را دیدنـد  فراخـوان  کـه  هـم  دیگـر 

فرسـتادند.
کـرده بود تا  کوچولـو ایـن بـار سـفرش را از اصفهـان  آغـاز  شـازده 
کرمـان پیـش  در قصـه ی مهسـا، از  اردبیـل جـا بگیـرد و بعـد تـا 
کرمانـی معصومه آشـنا شـده بـود، با فاطمه  رفتـه و بـا لهجـه ی 
کـرده  خوزسـتان  شـرجی  هـوای  کـه  دلـش  و  رفتـه  شـیراز  بـه 
بـود پیـش ریحانـه رفتـه و بـه اصفهـان برگشـته بـود تـا در شـعر 

مهتـاب و قصـه ی فاطیمـا جـا بگیـرد.
نوشـته  کوچولـو  شـازده  بـرای  کشـور،   سراسـر  از  نامـه   ۱۷۳
شـد. بهتریـن نامـه انتخـاب شـدند. در ویـژه برنامـه ی شـازده 
ایـران  مختلـف  شـهرهای  از  عزیـزی  مهمـان  میزبـان  کوچولـو 
کارشـناس مدیریـت آفرینـش  بودیـم، میزبـان خانـم رحمانـی؛ 

کارنامه

کـه همیشـه همراهمـان  هـای ادبـی در بخـش مکاتبـه ای؛ او 
کوچولـو مسـیر را برایمـان  بـود و لحظـه لحظـه ی سـفر شـازده 

کـرد . همـوار 
با هم نمونه ای از نامه ها را می خوانیم:

سارا دین پرست- ده ساله از اهواز
گذاشت گلش را جا  که  کوچولویی  شازده 

کوچولو!  سالم شازده 
حالـت خـوب اسـت؟ چنـد سـفر دیگـر رفتـه ای؟ آیـا ماموریـت 

خـود را بـا موفقیـت انجـام دادی؟
کوچـک تـو منتظـر اسـت سـری بـه او بزنـی. نگرانـش نبـاش  گل 
پیـش پیچک هایـم جایـش خیلـی خـوب اسـت. پیچک هـای 
مـن هـر پیچکـی نیسـتند. مـن بـه آنهـا عشـق و عالقـه خیلـی 
که عالقه ی خاص و عجیبی دارم.  گل سرخ تو  زیادی دارم. به 
گلـدان می گذارمش.  بـه موقـع بهـش آب می دهـم. در بهترین 
ک را برایـش می ریـزم و در آفتـاب درسـت و  مناسـب ترین خـا
کـه هـر روز بـا او صحبـت می کنـم  حسـابی می گذارمـش و البتـه 
و نوازشـش می کنـم. بـا پیچک هـا حسـابی دوسـت شـده، امـا 
بـا چشـم دل  را  تـو  کوچولویـی مثـل  دلتنـگ توسـت. شـازده 
هیـچ جـا نمی شـود دیـد و همچنیـن روباهـی مثـل روبـاه تـو و 

گل تـو.   گلـی مثـل 
کـه خـوِد خـودت بـا پـای  هیـچ وقـت فرامـوش نمی کنـم روزی 
مـن، دِم در خانـه  دنبـال  بـه  خـودت  گل سـرخ ِ بـا  و  خـودت 
کـه هنـوز اسـت نمی دانـم ان موقـع  درختـی ام آمـدی و هنـوز 
کـه آن روز با هـم خوردیم  کیکی  خـواب بـودم یـا بیـدار. چـای و 
کـه زدیم شـور و حال  برایـم طعـم خاصـی داشـت و حرف هایـی 
گیج کننـده بـود، در عیـن  کمـی  عجیبـی داشـت. حرف هایـت 

حـال موضـوع حرف هایـت سـاده بـود.
مثـل  و  می شـوند  بیشـتر  روز  بـه  روز  بزرگ هـا  »آدم  می گفتـی: 
کره  کـره ی زمیـن را احاطـه می کنند.  کل  درخت هـای بائوبـاب 
کـردن مـن بـود حـاال  کـه بهتریـن مـکان بـرای زندگـی  ی زمیـن 
کـردن آدم بـزرگ  دارد تبدیـل بـه بهتریـن مـکان بـرای زندگـی 

هـا می شـود.«
بـه  تـو  بعـدی  سـفر های  از  بنویسـم  کتابـی  خواسـتی  مـن  از   
کـه شـاید آدم بزرگهـا   سـیاره های مرکـوری و ونـوس و مـارس. 

کره ی  کمی قـدر  گـر وضعیـت سـیاره های دیگـر را بفهمنـد  ا
کننـد نـه بـرای  زمیـن را بداننـد و بـرای آبـادی اش تـالش 

کردنـش... نابـود 
و  مرکـوری  داغـی  از  گفتـی.  برایـم  سـفر هایت  از  بعـد 
کـه تویـش زندگـی می کننـد،  انسـان هایی از جنـس آتـش 
نـام  بـه  کـه همـه دختر هایـی  انسـان هایش  و  از ونـوس 
کـه مـردی  ناهیـد یـا زهره انـد، از مـارس و تنهـا انسـانش 
کنـار تنهـا چشـمه ی آب  نـام بهـرام اسـت و هـر روز  بـه 
شـیرین سـیاره می نشـیند و آب نمی خـورد و می گویـد: 
کنـم. ایـن آب برای نسـل های بعد  » بایـد صرفه جویـی 

اسـت.«
تـا  رفتـم  و  شـدم  بلنـد  صحبت هایـت  از  بعـد  دقیقـا  و 
یـک  تنهـا  برگشـتم  وقتـی  امـا  بیـاورم  مـدادی  و  کاغـذ 
پرنـده  بـود و صـدای  گل سـرخ روی صندلـی  گلـدان 
بـه  می شـدند  رد  درختـی  خانـه  بـاالی  از  کـه  هایـی 

می رسـید. گـوش 
تـو  برمی گـردی.  کـه  می دانـم  خـوب  می دانـم،. 
گل سـرخت را بـه مـن هدیـه داده باشـی.  نمی توانـی 
پـس  اسـت.  عزیـز  برایـت  خیلـی  گلـت  کـه  می دانـم 
کـه برمی گـرد . بایـد برگـردی. پـس بـه یـاد  مطمئنـم 
داشـته بـاش دو چشـم منتظـر بـه در خانـه درختـی 

ببـری. را  امانتـی ات  بیایـی و  تـو  تـا  دوختـه شـده 

معصومه مهری قهفرخی – استان چهارمحال و بختیاری
این نامه را برای خودم می نویسم!

تا در من
کوچکی، هر روز شازده ی 

سیاره های نامکشوف بی شماری را
با انگشت اشاره

گل های سرگردان نشان دهد به 
داشـته  روییـدن  بـرای  بی ریشـه_وطنی  گل ها_گل هـای  و 

! شـند با
این نامه را برای خودم می نویسم!

تا در من
فانوس بان مهربانی

)»چراغ های رابطه« را روشن نگه دارد
تـکان  را  لـرزان شـعله ها  انـدام  بـاد مسـمومی،  و دسـت هیـچ 

ندهـد!
این نامه را برای خودم می نویسم!

تا در من_ این من اهلی_
کوچک شاهزاده ای 

هر صبح

کوهی« بیدار شود با صدای »پازن های 
و در جست و جوی جفت بازمانده ی خویش

قله های وحشی »زردکوه « را
کند! گل های سرخ چراغانی  با 

این نامه را برای خودم می نویسم! 
تا در من

کوچک شاهزاده ای 
در»چشمه ی هفت تنان«

گلی ها همبازی شود با ماهی 
گل سنگ های شاعر، بی پروا از روی 

ُسربخورد
گنجشک ها ترانه بخواند! و با زبان 
این نامه را برای خودم می نویسم!

تا یادم باشد
در من هنوز لذت صدها مکاشفه باقی ست،

تا یادم باشد در من
بچه روباهی بازیگوش

در عمق بیشه زارهای خالی وتنها
اهلی شده است...

کودکان و نوجوانان از راه های مختلفی با بخش مکاتبه ای آشنا و جذب این واحد می شوند. کارشناسان و مربیان ادبی این واحد همواره شیوه های 
خالقانه برای جذب عضو پیدا می کنند و این همه ی ماجرا نیست. گام بعدی آنها استفاده از روش های موثر برای پایدارسازی و ادامه ی ارتباط با 

این اعضاست. در کارنامه به انعکاس شیوه های جذب و پایدارسازی اعضای مکاتبه ای خواهیم پرداخت.

نامه ای به شازده کوچولو
کارشناس ادبی استان اصفهان نادیا احمدی، 
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می گویـد  کـه  اثـری  هسـتند؛  آدم هـا  مـا  انگشـت  اثـر  نامه هـا 
کلماتـی را  روزگاری مـا بـه چـه چیزهایـی فکـر می کردیـم و چـه 
می نوشـتیم.  و  می بردیـم  بـه کار  می کردیـم،  فکـر  آنچـه  بیـان 
مجموعـه ی نامه هـا و نگاه ها به همین منظور منتشـر می شـود 
کلمـات و چـه  تـا مـا بدانیـم در برابـر یـک نامـه چـه نگاه هـا، چـه 

دارد. وجـود  متفاوتـی  پاسـخ های 
وقتـی قـرار شـد بـرای یـک روز دور هم جمع شـویم و تجربه های 
میـان  از  کـه  گرفتیـم  تصمیـم  بگذاریـم،  ک  اشـترا بـه  را  خـود 
کنیـم تـا مربیان بخش  نامه هـای قدیمـی چندتایـی را انتخـاب 
دهنـد.  پاسـخ  آنهـا  از  نمونـه  دو  بـه  کشـور  سراسـر  مکاتبـه ای 

پـس از بررسـی نامه هـای رسـیده تعـدادی را در ایـن شـماره بـه 
کـه مـواردی  گذاشـتیم. امـا بـر خـود واجـب می دانیـم  ک  اشـترا
کـه الزم اسـت در پاسـخگویی بـه نامـه ی اعضـا بـه آنهـا توجـه 
مـوارد  ایـن  بگذاریـم.  ک  اشـترا بـه  دیگـر  بـار  یـک  هـم  را  کنیـم 
راهنمـا  دفترچـه  ماننـد  پاسـخگویان  همـه ی  بـرای  می توانـد 
کامـل نباشـد امـا از دل  کـه ممکـن اسـت  کنـد. هـر چنـد  عمـل 
مکاتبـات مربیان اسـتخراج شده اسـت. بی شـک ایـن ویژگی ها 
کـه از دل مکاتبـات آینـده ی  قابـل رشـد و تغییـر اسـت؛ تغییـری 

مربیـان بخـش مکاتبـه ای بیـرون خواهـد آمـد.

نامه ی سرگشاده ی دوم

نامه ها و نگاه ها
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پاسخگوی اول : زهرا غالمی، استان مرکزی

که در این نزدیکی هاست« »به نام خدایی 
بـه  دشـت ها  البـه الی  از  خنـک  و  سرسـبز  سـالم  یـک  سـالم، 
سـالمتی؟  اسـت؟  چطـور  حالـت  »پارسـا«.  خوبـم  دوسـت 
امیدوارم تنت سـالمت و حال دلت خوب باشـد! چقدر خوب 
کردم! دوسـتی مثل پارسـا! که من دوسـت جدیدی پیدا  شـد 
کـه  کرونایـی  روزهـای  ایـن  در  کـه  حتمـًا  عزیـز  پارسـای 
حال وهـوای شـهرها خـوب نیسـت، از هـوای روسـتا، حسـابی 
باغ هـا  البـه الی  رسـیدند،  کـه  میوه هـا  حتمـًا  می بـری،  لـذت 
می چینـی!  را  میوه هـا  و  می تکانـی  را  درخت هـا  و  مـی روی 
را  سـتاره ها  و  می خوابـی  پشـت بام  بـاالی  کـه  هـم  شـب ها 
می شـماری و بـه آرزوهایـت فکـر می کنی! راسـتش، آن موقع ها 
کار را می کـردم. بـاالی پشـت بام  کـه مـن روسـتا بـودم همیـن 
شـدم  کـه  بزرگتـر  می کـردم،  فکـر  آرزوهایـم  بـه  و  می خوابیـدم 

از آن هـا رسـیدم! تـا  بـه چنـد  و  کـردم  تـالش  برایشـان 
آرزوهایـت و عالقه هایـت فکـر  بـه  تـو هـم  پارسـای عزیـز حتمـًا 
گوسـفند عالقـه داری!  که به  می کنـی. ایـن خیلی خوب اسـت 
اّمـا اینکـه شـغل آینـده ات ایـن باشـد بعیـد می دانـم! شـاید از 
گوسـفند داری و البتـه بره هـای سـفید  کـه بـه  شـدت عالقـه ای 
گرفتـه اسـت، این فکـر مرموز  و چـاق محّمدصـادق چشـمت را 
و شـیطونکی بـه ذهنـت رسـیده اسـت پارسـای عزیـز خیلـی 
کنـد و برایشـان تـالش  کـه آدم بـه آرزوهایـش فکـر  خـوب اسـت 
گوسـفند  کنـد و بـه  دنبـال آنهـا بـرود! تـو می توانـی بـه داشـتن 
کنـی، بـه خریـدن بره های سـفید و پـرورش آنها و برایشـان  فکـر 
کنـی! چطوری؟ مثـاًل از همین حاال پول هایت را داخل  تـالش 
کنی! و بعد با آنها یکی از بره های چاق و سفید  قلک پس انداز 
کـه چـه شـود!! انـدک انـدک!!!،  محمدصـادق را بخـری! آخ 
کم کـم جمـع می شـود و یکدفعـه می بینـی یـک  تـو  پول هـای 
کوچولـو بـره سـفید و چـاق داری! تـو می توانـی بـا پـدر  گلـه ی 
کوچکـی  کارهـای  َدرَسـت  کنـار  در  کنـی،  صحبـت  مـادرت  یـا 
کنـی، این طـوری خیلـی  کـه برایشـان دسـتمزد دریافـت  کنـی 
کـه بـا تـالش خـودت، بره هـای خوشـگل و  لذت بخـش اسـت 

تپـل خریـده باشـی! 
پارسـای عزیزم یک عالمه فکرهای قرمز و آبی، سـیاه و سـفید، 
کـه  خـوب و بـد ممکـن اسـت بـه ذهـن مـا برسـد، خـوب اسـت 
کمـک بزرگترهـا بـه فکرهـای آبـی و سـفید و خـوب فکـر  مـا بـا 
کنیـم و بعـد بـا فکرهـای قشـنگمان بـه چیزهـای بزرگتـر و زیباتر 
که  کنیـم. مـن مطمئـن هسـتم  برسـیم و البتـه برایشـان تـالش 
تـو یـک عالمـه فکرهـای قشـنگ تر داری، پـس بیـا فکرهایـت را 
کدامشـان  درون ابرهـای صفحـه ی اول بنویـس! حـاال ببیـن 
خـط  را  بدرنگ هـا  هسـتند.  بدرنـگ  کدامشـان  و  خوشـرنگ 
برایشـان  و  بکـش  نقشـه  و  برنامـه  بـرای خوشـرنگ ها،  و  بـزن 

که چند تـا از فکرهای  کـن. دوسـتت دارم. تـا دفعـه بعد  تـالش 
قشـنگت را برایـم بنویسـی تـو را بـه خـدای بـزرگ می سـپارم.

کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری  دوست خوب تو: 
کشور- 1400/5/12

پاسخگوی دوم : محبوبه شواکندی- خراسان جنوبی

که نزدیک ماست« »به نام خدایی 
پسر چوبان هوا خوب است باز

گله را بردار و تا صحرا ببر
الله ها دیگر به دنیا آمدند

گّله را تا  دیدن آنها ببر
پونه های سبز باران خورده را    

دانه دانه از لب چشمه بچین    
پشت تّپه پل زده رنگین کمان    

زودتر باال برو،  او را ببین    
کن ببر سمت بهار گّله را هی   

زیر سقف مهربان آسمان  
من دلم از ابرهای غم پر است  
یک دهان آواز چوپانی بخوان  

گندم های طالیـی روسـتا زیر نور  هـر صبـح بـا طلـوع خورشـید، 
گندم هـا را نـوازش می کنـد و سـالم  آن می درخشـند خورشـید 

مـردم باصفـا و زحمتکـش روسـتا را بـه خـدا می رسـاند.
دوسـت صمیمـی مـن پارسـا جـان! سـالم. سـالمی بـه قشـنگی 
یـک طلـوع زیبـای تابسـتانی تقدیـم تـو. حالـت خـوب اسـت؟ 
حسـین آباد  باصفـای  روسـتای  هـوای  و  حـال  خبـر؟  چـه 
چه طور اسـت؟ این روزها حتمًا حسـابی سـرتان شـلوغ است. 
حـال  راسـتی  اسـت.  کشـاورزی  محصـوالت  برداشـت  فصـل 
گوسـفندهای سـفید و تپلـش خـوب اسـت؟  محمدصـادق و 
سـالم مـن را بـه او برسـان. و یـک خسـته نباشـید هـم از طـرف 
کار محمدصادق خیلی سـخت باشـد  کنم  مـن بـه او بگـو. فکـر 
بایـد در چرانـدن، مراقبـت و نگهـداری و تمیزکـردن آغـل ایـن 

کنـد. کمـک  گوسـفند بـه خانـواده اش  همـه 
محمدصـادق  گوسـفندهای  داری  دوسـت  بـودی  نوشـته 
کـه خوانـدم یـاد خـودم افتـادم وقتی  مـال تـو باشـد. نامـه ات را 
هم سن وسـال  بچه هـای  آن روزهـا  بـودم.  تـو  هم سن وسـال 
را  عالقه شـان  مـورد  کوچـک  چیزهـای  خودشـان  بـرای  مـن 
جمـع آوری می کردنـد مثـاًل یـک نفر انواع و اقسـام تمبرها- یک 
نفـر برچسـب )کـه بـه آنهـا عکس برگـردان می گفتیـم و می شـد 
ک کـن، سـرکن  روی دفترهایمـان بچسـبانیم( و یـک نفـر هـم پا
و ... مـن و یکـی از دوسـتانم تـوی یـک نیمکـت می نشسـتیم 
چـه  داشـت،  ک کـن  پا مجموعـه  یـک  خـودش  بـرای  دوسـتم 

ک کن هایـی! رنگارنـگ، زیبـا، خوش بـو! بلـه خوش بـو! مثـاًل  پا
ک کنـی  کـه شـبیه سـیب بـود، بـوی سـیب مـی داد. پا ک کنـی  پا
ک کن هـای  کـه شـبیه توت فرنـگ بـود، بـوی توت فرنگـی. او پا
کوچـک و بزرگـش را تـوی یـک جعبه همراه خودش به مدرسـه 
کشـوی نیمکـت می گذاشـت. زنگ های تفریح  مـی آورد و تـوی 
هـم وقتـی می خواسـت بیـرون بـرود از مـن می خواسـت مراقب 
کـه تـو  ک کن هـا باشـم و می گفـت خیالـم راحـت اسـت  جعبـه پا
هسـتی. راسـتش را بخواهی خیلی دلم می خواسـت مجموعه 
سـارا  مثـل  هـم  مـن  آخـر  باشـد  مـن  مـال  سـارا  ک کن هـای  پا
بـرای  ک کـن  تـا پا ک کـن دوسـت داشـتم ولـی فقـط دو سـه  پا
کجا و  ک کن هـای من  کـرده بـودم. مجموعه ی پا خـودم جمـع 

کجـا؟ ک کن هـای سـارا  مجموعـه پا
که دادیم روز آخر سـارا باز هم مجموعه  امتحانات آخر سـال را 
می خواسـت  دلـم  خیلـی  بـود  آورده  خـود  همـراه  را  ک کـن   پا
ک کن هـای سـارا مـال مـن بود همان روز سـارا  حداقـل نصـف پا
بـرای نوشـیدن آب بـه آبخـوری مدرسـه رفـت و جعبـه را مثـل 
ک کن هـا  پا کـردم عطـر  بـاز  را  مـن داد. در جعبـه  بـه  همیشـه 
کـه  تـوی هـوا پخـش شـد. فکـری تـوی ذهنـم چـرخ می خـورد 
کـه می گفـت دوسـتی مثـل  یک دفعـه یـاد حـرف مـادرم افتـادم 
کـرد. بـا خـودم  کـه بایـد از آن مراقبـت  گنـج بـاارزش اسـت  یـک 
ک کن هـای سـارا هـم مثـل  گنـج اسـت. جعبـه پا گفتـم دوسـتی 
در  سـریع  اسـت؟  باارزشـتر  مـن  بـرای  کدام یـک  حـاال  گنـج، 
جعبـه رابسـتم و وقتـی سـارا برگشـت جعبـه را بـه او برگردانـدم.
کوچـه پایین تـر  کـه چنـد  تابسـتان همـان سـال دوسـت مـادرم 
کتاب و لوازم تحریر داشـت از من خواسـت بعضی روزها  مغازه 
کمـک بـه او بـه مغـازه بـروم. خیلـی مغـازه اش را دوسـت  بـرای 
در  روز  یـک  مـی داد.  ک کـن  پا و  دفتـر  و  کتـاب  بـوی  داشـتم 
کـردن وسـایل  میـان بـه مغـازه می رفتـم و در چیـدن و مرتـب  
کتـاب هـم  کمـک می کـردم. اجـازه داشـتم  بـه خانـم رخشـانی 
گاهی پاسـخ  کتاب می خواندم،  بخوانـم. فرصت هـای بیکاری 
گاهـی خریدهـای تـازه را تـوی قفسـه  مشـتری ها را مـی دادم، 
دسـتمزد  به عنـوان  مبلغـی  هـم  مـاه  پایـان  در  و  می چیـدم 

می کـردم. دریافـت 
پارسا جان!

دوسـت داری بدانـی بـا دسـتمزدم چـه کار می کـردم؟ هـر مـاه 
تـوی جعبـه ای  و  ک کـن می خریـدم  پا را  از دسـتمزدم  مبلغـی 
بـودم  کـرده  تزئیـن  را  آن  و  بـودم  کـرده  درسـت  خـودم  کـه 
کـردم دیـدم جعبـه  کـه در جعبـه ام را بـاز  می گذاشـتم. یـک روز 
ک کن هـای سـارا  ک کن هـای مـن هـم دارد مثـل جعبـه ی پا پا
ک کن هـا را دوسـت داشـتم.  پـر و پرتـر می شـود. چه قـدر ایـن پا
بـود،  ک کن هـای خـودم  اینهـا پا ک کن هـای سـارا.  از پا بیشـتر 

خـودم. خـوِد  ک کن هـای  پا
کتـاب می فرسـتم. دوسـت  امـروز همـراه ایـن نامـه برایـت یـک 

بـروی  و  بـرداری  رسـید  دسـتت  بـه  وقتـی  را  کتـاب  ایـن  دارم 
کتـاب داسـتان  همـراه محمدصـادق بخوانـی امیـدوارم از ایـن 

بیایـد. خوشـت 
خیلـی  باشـد؛  بـزرگ  می خواسـت  کـه  »گوسـفندی  اسـمش 

اسـت. بـزرگ« 
در نامـه ی بعـدی برایـم بنویس نظر تو و محمدصادق در مورد 
کـه نامـه ات بـه دسـتم برسـد،  کتـاب چیسـت؟ تـا روزی  ایـن 

خدانگهـدار!
مراقب خودت باش و سالم من را به دوستت هم برسان.

- خراسان رضوی پاسخگوی سوم : عاطفه رنگ آمیز

»به نام خدای دشت های سبز«
سالم پارسا از روستای حسین آباد!

پارسـا  سـالم  داری.  عالقـه  گوسـفند  بـه  کـه  پارسـا  سـالم   ...
کـه  کاری می کنـم  و خـودم  بشـوی  دلـم نمی خواهـد دزد  کـه 
کـه چـاق و چّله هسـتند، بهترش  گوسـفندهای محمدصـادق 

باشـی. را داشـته 
کـه زیـاد اسـت بّره هـای سـفید و چـاق اسـت  ایـن دنیـا چیـزی 
کنی. پارسـا دوسـت نداشـته  که آرزو دارند تو از آن ها نگهداری 
هـم  شـوخی اش  حّتـی  بشـوی!  دزد  نکـرده  خـداِی  کـه  بـاش 
کـه  گردنـم را دچـار درد و معـده ام بـا آن همـه آبـی  مهـرة سـوم 
کیـف  هـی  می کنـد.  سـوزش  دچـار  خـورده ام،  صبـح  کّلـه ی 
گوسـفند خپِل  پولـم را نـگاه می کنـم و هـی چشـمم می افتـد به 
کلیدی من باشـد. فکر  کـه شـغلش ایـن اسـت جا اسـباب بازی 
می کنـم َچـپ َچـپ نگاهـم می کنـد. به نظـرم تـو آنقـدر باهـوش 
کـه نخواهـی پس گردنـی بخـوری. تـو می گـردی دنبـال  هسـتی 
گوسـفند دار شـدن بـا زور بـازو و تالش خـودت. من  راهـی بـرای 
هـم دارم اینجـا فکـر می کنـم بلکـه راهـی پیـدا بکنـم و برایـت در 
کّلـی هـم خوش به حـال مـن  نامـة بعـدی بفرسـتم. این طـوری 
تـو  را بخواهـی مـن دلـم می خواهـد  می شـود، چـون راسـتش 
گوسفندهای  برایم از دشـت های سـبز حسـین آباد بنویسی، از 
گـر یکـی دو تـا بیشـتر نباشـند و بـه مـن بگویـی  خـودت حّتـی ا
پارسـا  دیـده ای؟  چوپـان  چنـد  زندگـی ات  در  حـال  بـه  تـا 

کـه تـو دیـده ای بلـد بوده انـد آواز بخواننـد؟ چوپان هایـی 
پارسـای عزیزم! تو پسـر دوست داشـتنی و ِزبر و زرنگی هسـتی. 
را  آدم  فهمیـدم.  نامـه  تـوی  شـیرینت  زدِن  حـرف   از  را  ایـن 
کوتـاه  داسـتان های  گـر  ا کنـم  گمـان  می کنـی.  هیجـان زده 
هیجان انگیز بنویسـی خیلی موفق بشـوی. در نامة بعدی ات 
برایـم بنویـس از چنـد درخت بـاال رفته ای؟ بنویس دوسـتانت 
دیگـر  سـال   ۵ می کنـی  فکـر  بنویـس  هسـتند؟  کسـانی  چـه 

بزرگتریـن آرزوی تـو چـه باشـد؟
کنـم  پارسـا ... پارسـا ... پارسـا می خواهـم بـا تـو خداحافظـی 
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گرچـه دلـم نمی آیـد. پـس یـک بـار دیگـر نامـه ات را می خوانم،  ا
خنـده ام را از دور ببیـن. تـو خیلـی خوبـی، خیلـی. تصویـر دارد
کانون پرورش فکری  دوست تو در آفرینش های ادبی- 
کودکان و نوجوانان

پاسخگوی چهارم :بتول پورشیخ-قزوین

»به نام خدای مهربان و زیبا«
 من امروز از ریاضی

 دوباره آبرویم
 نمی دانم چرا نیست
 من از درس ریاضی

 شبیه غول و دیو است
 نشد من هم سر صف

 ببین آقا معلم
 مرا دعوا نفرما

 خودم فهمیده ام که
 به من فرصت بده تا

 گرفتم نمره هفت
 میان بچه ها رفت

 حواسم توی درسم
 چرا باید بترسم؟

 برایم جمع و تفریق
 شوم یک بار تشویق

 دلم خیلی ظریف است
 نگو درَست ضعیف است
 ریاضی درس خوبی است

 بگیرم نمره ی بیست

کتاب: سیب جان سالم! کشاورز- از  شاعر: ناصر 

دوست خوب پارسای عزیز سالم!
چطـور  را  تابسـتان  گـرم  روزهـای  اسـت؟  چطـور  حالـت 
کمـی مهربان تـر  آفتـاب روسـتای شـما  امیـدوارم  می گذرانـی؟ 
از شـهر مـا بتابـد و نسـیم خنـک بـه آرامـی روی دسـت هایتان 

بـوزد.
گوسـفند خیلـی عالقـه داری. مـن هـم  کـه بـه  نوشـته بـودی 
پرنده هـا،  دارم.  دوسـت  را  حیوانـات  تمـام  مـن  همین طـور. 

را. بلبـل  آواز  و  رود  صـدای  جنگل هـا،  حشـرات،  گیاهـان، 
بـه  مثـاًل  بـه چـه چیزهایـی عالقـه داری؟  گوسـفند  از  غیـر  تـو 
اسـب عالقمنـد هسـتی؟ آیـا سـوار شـدن روی اسـب را تجربـه 

دارد؟ اسـب وجـود  روسـتای شـما  در  آیـا  کـرده ای؟ 
گلـه اسـب داشـت بـاز هـم  گـر محمدصـادق یـک  بـه نظـر تـو ا
نگـه  بـرای خـودت  و  بـرداری  را  اسـب هایش  دوسـت داشـتی 

داری؟
تـا  شـنیده ام اسـب ها حیوانـات نجیـب و وفـاداری هسـتند و 
گـر اسـب ها را  آخـر عمـر صاحبشـان را فرامـوش نمی  کننـد. آیـا ا

بـه زور بریـم آنهـا ناراحـت می شـوند؟
و  باهـوش  زیبـا،  پسـر  پارسـا  حتمـًا  می کـردم،  فکـر  خـودم  بـا 
بنویسـد.  خوبـی  جمله هـای  توانسـته  کـه  اسـت  کنجـکاوی 
هـم  مـن  هسـتی.  کـردن  مطالعـه  اهـل  تـو  هسـتم  مطمئـن 
باعـث می شـود  را خیلـی دوسـت دارم چـون  کتـاب خوانـدن 
تجربه هـای زیـادی را به دسـت بیـاورم بـدون آنکـه همـه آنهـا را 
کنـم. حتمـًا مطالعـه بـه مـن عقـل و دانـش  در زندگـی تمریـن 
کمتـر اشـتباه می کنـم و حتـی می توانـم بـه  فراوانـی می دهـد و 
کنم. کارهایشان راهنمایی  کنم و آنها را در  کمک  دیگران هم 

کارهـای خـوب  نظـر تـو چیسـت؟ مـن دوسـت دارم بـا انجـام 
کمـک بـه دیگـران، احسـاس رضایـت و خوشـبختی داشـته  و 
باشـم. و بتوانـم بـا تـالش و زحمـت خـودم بـه آرزوهایـم برسـم. 
از دیگـران  یـا  از اینکـه چیـزی را راحـت به دسـت بیـاورم  اصـاًل 
درس  و  شـدم  بـزرگ  وقـت  هـر  نمی شـوم.  خوشـحال  بگیـرم 
کـردم حتمـًا یـک شـغل مناسـب پیـدا  خوانـدم و خیلـی تـالش 
و  کنـم  بـاز  اسب سـواری  باشـگاه  یـک  دارم  دوسـت  می کنـم. 
اسـب های اصیـل و زیبایـی را در آن پـرورش بدهـم. تو چطور؟

که یک دامپروری بزرگ راه بیاندازی؟ کرده ای  آیا فکر 
تپـل  و  سـفید  گوسـفندهای  عالمـه  یـک  کـه  داری  دوسـت 

بدهـی؟ پـرورش 
کنار تو  حتـی می توانـی بـه محمدصـادق هم بگویی بیایـد و در 
گوسـفندها  که مثل تو به  کسـانی  کند. تو می توان به همه  کار 

کنی. کمک  عالقـه دارند 
من از االن منتظر خواندن نامه ات هستم.

می خواهـی بدانـم پارسـا بـرای آینده شـغلی خود چه نقشـی ها 
و برنامه هایـی دارد.

موفق باشی پارسای ُپرتالش
دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

پاسخگوی پنجم: سمیه بابایی- تهران
»به نام خدای مهربان«

دوست خوبم شکریه خانم محّمدی سالم سالم سالم؛
خانـه ی  بـودم  آمـده  لحظـه  همیـن  در  و  حـاال  همیـن  مـن 
کشـاورزی  کنـار تـو! دوتایـی رفتیـم و  شـما مهمانـی!!! آمـدم 
کارهـا را خـوب  کردیـم. خـوب مـن اصـاًل نمی توانسـتم مثـل تـو 
انجـام بدهـم و پشـت سـر هـم اشـتباه های خنـده دار می کـردم 
کـه  می کـردی  کمکـم  مهربانـی  بـا  اّمـا  می گرفـت  خنـده ات  تـو 
را  دلمه ای هـا  فلفـل  و  بادمجان هـا  دوتایـی  مـا  بگیـرم.  یـاد 
از  شـدند  پـر  سـیاه  پالسـتیکی  و  چوبـی  جعبه هـای  چیدیـم. 
خوبـی  سـود  امسـال  شـاءاهلل«  »ان   گفـت  پـدرت  محصـول. 
می کنیـم. مـن و تـو قنـد تـوی دلمـان آب شـد. ناهـار را مـادرت 
بامیـه  و  فلفـل  بـا  کـرد،  سـرخ  تـازه  بادمجـان  تـا  چنـد  پخـت 
بادکنـک  کـه شـبیه  یـک غـذای عالـی پخـت. آن قـدر خـوردم 
شـدم. عجـب دسـت پختی دارد مـادرت. بعـد همـه بـا هـم 
تمـام  کارمـان هنـوز  اّمـا  بودیـم  رفتیـم خانـه ی شـما. خسـته 
کیسـه  تـوی  را  فلفل هـا  تـا  نشسـتم  بـاز  هـم  مـن  بـود.  نشـده 
کیسـه های بـزرگ ... خمیـازه ی  کوچـک،  کیسـه های  بریـزم. 
از  صمیمـی  و  قشـنگ  آن قـدر  تـو  جـان  شـکریه   ... تـو  و  مـن 
که من ناخواسـته  تجربه هـای جـاری زندگـی ات نوشـته بـودی 
کردم. شـدم یکـی از همان  آمـدم تـوی تجربـه ات و بـا تـو زندگی 
می کننـد.  آمـد  و  رفـت  خانه مـان  بـه  مـدام  کـه  مهمان هایـی 

را  بـه خوبـی تجربه هایـت  کـه می توانـی  آفریـن  تـو!  بـه  آفریـن 
کاغـذ بیـاوری. می دانـی فرق تو با خیلی از همسـاالنت در  روی 
که اغلب همسـاالنت  ایـن اسـت! تجربه!!! تـو تجربیاتی داری 
ندارنـد. همیـن باعـث می شـود تـو در نوشـتن چند قـدم جلوتر 
کـه  باشـی. چـون می توانـی مخاطـب را بـا حرف هـای تـازه ای 
کـه نمی شناسـد  کنـی. بـا تصویرهـای تـازه ای  نمی دانـد آشـنا 
کنی و  که دریافت نکـرده، همراه  کنـی. با احسـاس هایی  روبـرو 
که چقدر  ایـن عالـی اسـت حاال دیگـر به همت تو بسـتگی دارد 
کار را جـدی بگیری. چقدر بنویسـی!!! چقـدر بخوانی!!!  ایـن 

کنـی!!! چقـدر تمریـن 
تـو، زندگـی صمیمـی و قشـنگی اسـت.  شـکریه  جـان؛ زندگـی 
بـرای  تـازه  فکـر  و  ایـده  از  پـر  جنب وجـوش!  و  حرکـت  از  پـر 
را  ارزشـش  اّمـا  باشـد.  سـخت  وقت هـا  گاهـی  شـاید  نوشـتن 
دارد. چـون از تـو یـک آدم پختـه و قدرتمنـد می سـازد. فقـط 
کنـی. دوسـت خـوب  نـگاه  گنـج، خـوب  ایـن  بـه  اسـت  کافـی 
کـردن یـا تغییـر اتفاق هـای معمولـی  مـن. تـو می توانـی بـا فکـر 
پیـدا  داستان نویسـی  بـرای  خوبـی  سـوژه های  روزانـه ات، 
تغییـر  و  کنـی  جابجـا  را  عـادی  اتفاق هـای  اسـت  کافـی  کنـی. 
بدهـی. آن وقـت یـک قصـه یـا داسـتان سـاخته می شـود. تـو به 
ایـن فکـر داسـتانی پروبـال می دهـی و جزییاتـی را دربـاره اش 
می نویسـی و بـا اوج و فـرودی مناسـب، تبدیلـش می کنـی بـه 
کـن یـک روز وقـت برداشـت  یـک اثـر به یادماندنـی! مثـاًل تصـور 
محصـول، سـِر زمیـن، اتفاقـی عجیـب، خنـده دار یـا ... بیفتد و 
همیـن اتفـاق نظـم عـادی زندگـی ات را بهـم بریـزد و یک رشـته 
کنـد. داسـتان ها همین طـوری بـه دنیـا می آینـد.  ماجـرا خلـق 
کولـه یـا سـروته می کنیـم  کـج و  مـا دوربیـن معمولـی زندگـی را 
شـروع  داسـتان  همـان  تـوی  بعـد  بریـزد.  بهـم  چیـز  همـه  تـا 
گر  می کنیـم به سروسـامان دادن ماجرا! داشـتم فکـر می کردم ا
گیـر می کـرد و مجبـور  کارش  یکـی از بدهکارهـای بدقول تـان، 
می شـد بـرای حـل مشـکل، پیش شـما بیایـد و... آن وقت چه 
کنـی می توانی  گـر خودت فکر  اتفاقـات خنـده داری می افتـاد! ا
کنی. یک عالمه  یـک عالمـه فکـر تازه و ایده برای نوشـتن پیـدا 

ایـده از بیـن اتفاق هـای معمولـی زندگـی!
یـک  مثـل  تـو  امـروز  از  باشـد.  ایـن  قرارمـان  پـس  خـوب 
کن  نویسـنده ی دقیـق، همـه ی اتفاق هـای معمولی را بررسـی 
و ببیـن چطـور می شـود آنهـا را بـه دنیـای داسـتان آورد. اصـاًل 
کنی  کوچک یادداشـت  می توانـی ایده هایـت را تـوی یـک دفتر 
کنی. من از همین  و بعد بهترین شان را برای نوشتن انتخاب 
حاال منتظر محصول شـیرین و ارزشـمند تو هسـتم. محصولی 
کـه مثـل فلفل هـا و بادمجان هـا و بامیه هـا خوش طعـم اسـت. 

کشـیده ای. کردنـش زحمـت  چـون تـو در خلـق 
 زمیـن همـه جـای جهـان زمیـن اسـت. فرقـی نـدارد اجـاره ای 
کـه بایـد حـالل  باشـد یـا ملـک شـخصی! مهـم محصـول اسـت 

مریـزاد  دسـت  پـس  خودمـان!  زحمـات  دسـترنج  و  باشـد 
نویسـنده ی جـوان! امیـدوارم دسـتت همیشـه پـر باشـد. پـر از 
نوشـتن! پر از محصول! پر از شـادی و احسـاس های خوب! تا 

نامـه ی بعـدی تـو را بـه خـدای مهربـان می سـپارم.

- کرمان پاسخگوی ششم: سمیه غالمرضاپور
»به نام خدای چشمه ها و رودها«

سالم آقا پارسا؛
کـه بـا خوانـدن نامـه ات  حالـت و احوالـت چطـور اسـت؟ مـن 
حسـابی حـال و هوایـم عـوض شـد. یـاد خاطـرات دبسـتان و 
شـعر »شـهر و روسـتا«ی آقـای جعفـر ابراهیمـی شـاهد افتـادم.

ای روستایی خوشا به حالت  
چه باصفایی چه شاد و خّرم  

جز داد و فریاد  در شهر ما نیست     
که هستی آزاد خوشا به حالت  

جز دود ماشین   در شهر ما نیست  
از آن و از این گرفته   دلم 

پرنده بودم   کاش من هم   ای 
پر می گشودم با شادمانی  

به روستایی         می رفتم از شهر  
آب و هوایی که داد   آنجا 

شـطرنج بازی  خـودت  بـا  تنهایـی  شـده  به حـال  تـا  پارسـا  آقـا 
بـا هـم دوسـت هسـتند  کنـی. شـاید چـون در روسـتا بچه هـا 
باشـی.  نداشـته  را  تجربـه  ایـن  می کننـد  گروهـی  بازی هـای  و 
می خواهـم امـروز تجربـه ی بـازی شـطرنج یک نفـره را بیـاورم در 

داستان نویسـی. شـگفت انگیز  دنیـای 
شـطرنج  مهره هـای  گوسـفندها،  می کنیـم.  شـروع  خـب 
و  محمدصـادق  صاحبشـان  هـم  بـازی  طـرف  یـک  هسـتند. 
گوسفندها  که خیلی دوست دارد این  طرف دیگر آقا پارسایی 
کـه محمدصادق نیسـت پـس مجبوری  را داشـته باشـد. حـاال 

کنـی. نقـش او را هـم بـازی 
کـه ممکـن اسـت بـا شـروع ایـن  تـا اینجـا فقـط دوتـا از اتفاقاتـی 
ناسـزا  و  بابـا  از  خـوردن  پس گردنـی  می دانیـم:  را  بیفتـد  بـازی 

از محمدصـادق. کتـک خـوردن  شـنیدن و 
اّمـا ایـن همـه ی ماجـرا نیسـت. بـا ایـن دو اتفـاق داسـتان مـا 

نمی شـوم. جـان دار  اصـاًل 
می خواهـی اول در نقـش محمدصـادق بـاش از عالقـه اش بـه 
گوسـفندها و نگهداریـش از آن هـا بگـو بعد در نقش پارسـا باش 
بنویـس.  گوسـفندها  آوردن  بدسـت  بـرای  نقشـه هایش  از  و 
گوسـفندی هـم  نمی دانـم در ایـن بـازی شـطرنج، مهره هـای 
گوسـفندها دوسـت دارند  هیـچ نقشـی دارنـد یـا نـه؟ به نظـرت 

چه کسـی صاحبشـان باشـد؟
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شـطرنج  مهره هـای  داشـتن  بـرای  محّمدصـادق  تـالش 
گوسـفندی دیدنـی اسـت. خیلـی دوسـت دارم بدانـم در ایـن 
اتفاقـی  چـه  پارسـا  و  محمدصـادق  بیـن  کشـمکش  و  جـدال 
گوسـفند چـاق و چلـه  گلـه  می افتـد؟ بـرای اینکـه صاحـب یـک 
شـد راه هـای زیـادی وجـود دارد، منتظـرم ببینـم چـه اتفاقـات 
برایـم  اینبـار  کـه  داسـتانی  شـگفت انگیز  دنیـای  در  جالبـی 

می ُافتـد. می فرسـتی، 
دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی
گرم  کودکان و نوجوانان- تابستان  کانون پرورش فکری 
1400

پاسخگوی هفتم: معصومه کریمی- همدان

به نام خدای مهربانی
دزدی را نزنیـم/ دزدهـا محترمنـد!/ شـاید آن دزد عزیـز/ رفته 
از داخـل آن خانـه بـدزدد چیزی!/ قابلمـه، پول، پلوپز، دیزی

)مهدی(
خـوب  حالـت  امیـدوارم  عزیـز.  پارسـای  آقـا  خدمـت  سـالم  بـا 
باشـد و فکـرت پـر باشـد از نوشـتنی های قشـنگ. خـوش بـه 
کـه در روسـتا زندگـی می کنـی. مـن روسـتا و مـردم خوب  حالـت 
گوسـفندان  و مهربـان روسـتا را خیلـی دوسـت دارم. از صـدای 
تـو در  گـر مثـل  ا لـذت می بـرم. شـاید مـن هـم  آنهـا  و چریـدن 
گوسـفند داشـته  کلـی  روسـتا زندگـی می کـردم دوسـت داشـتم 
باشـم. بـا بره هـای قشـنگ وسـفید و تپـل. همیشـه هـم شـیر 
و ماسـت و پنیـر تـازه بخـورم. مـن هـم بـا تـو موافقـم. بـا دزدی 
را  دارنـد  دوسـت  کـه  چیزهایـی  خیلـی  می تواننـد  آدم هـا 
بـه  اّمـا مـن می خواهـم یـک دزدی جدیـد  به دسـت بیاورنـد. 
تـو یـاد بدهـم. دزدی از خـودت. چطـوری؟ برایـت می گویـم. 
کاری می کنـی یـا نـه؟ مثـاًل ۳ مـاه تابسـتان، یـا آخـر  نمی دانـم 
کـه درس نـداری. حتمًا تو هم پـول توجیبی داری. یا  هفته هـا 
گـر خـوب  کار می کنـی پس انـداز داری. ا کـه  اینکـه بـا پول هایـی 
کـه بی خـودی خـرج  کنـی و پول هایـی را  پول هایـت را جمـع 
می کنـی را از خـودت بدزدی، حتمًا آخر سـال با پس اندازهایی 
کـه از خـودت دزدیـدی می توانـی یـک بـره بخـری. بعـد سـال 
بعـدش هـم یکـی دیگـر و اینطـوری تـوی چنـد سـال صاحـب 

گوسـفند و بـره می شـوی. کلـی 
دامپزشـکی  رشـته ی  و  بخوانـی  درس  خـوب  هـم  گـر  ا تـازه 
بـزرگ  دامـداری  یـک  صاحـب  آینـده  در  هـم  شـاید  بخوانـی 
بشـوی. امیـدوارم در نامه هـای سـال های بعـد برایـم بنویسـی 
گوسـفند و بـره  کـردی و چنـد تـا  کـه حسـابی از خـودت دزدی 

داری. 
با امید موفقیت پارسای عزیز- دوست مکاتبه ای تو- 
کریمی

پاسخگوی هشتم: محمدتقی توکلی- همدان
پارسای عزیز!

ماه را ببین
     چقدر مهربان و چقدر آرام

     در جمع ستارگان، قصه گویی می کند.
     و من چقدر دلم می خواهد هر شـب ماه را از آسـمان بدزدم 

و آن را به سقف اتاقم بچسبانم

دوسـت خـوب و عزیزم پارسـا جان سـالم، امیـدوارم حال دلت 
که با خواندن متن زیبای شـما حالم خیلی  خوب باشـد. من 
خـوب شـد. متوجـه شـدم در چـه فضـای زیبایـی داری زندگـی 
گوسـفندان، بـا آن همـه زیبایـی و  کنـار  می کنـی، در روسـتا، در 

در عین حـال در سـادگِی خیلـی خوب. 
کودکی دوسـت داشـتم دزدی  پارسـا جـان مـن هـم مثـل تـو در 
کـه در شـعرم خوانـدی دوسـت داشـتم مـاه  بکنـم و همانطـور 
کودکیـم بچسـبانم  را از آسـمان بـدزدم و آن را بـه سـقف اتـاق 
همـه  داری  دوسـت  کـه  تـو  مثـل  باشـد.  مـن  مـال  مـاه  و 
گوسـفندان محمدصـادق هـم مـال تـو باشـد. اّمـا مـن هـر روز 
کـه سـنم داشـت بیشـتر می شـد و مـن داشـتم بزرگتـر می شـدم 
کـه نبایـد همه چیـز مال من باشـد و من  تـازه متوجـه می شـدم 
کـه دوسـت خوب همـة ما انسـان ها )خدای  متوجـه می شـدم 
کـه بـا او  مهربـان( بـه همـه می بخشـد، حتـی بـه انسـان هایی 
کـه تو با  دوسـت نیسـتند. مـن از نامـه ی تـو خیلـی خوشـم آمد 
صداقـت حـرف دلـت را زدی. پارسـا جـان تـو نویسـندة خوبـی 
باصداقـت  و  شـفاف  شـدن  نویسـنده  رمـز  اّولیـن  و  می شـوی 
نـداری  دوسـت  تـو  کـه  می دانـم  مـن  و  اسـت.  کـردن  بیـان 
داشـته های دوسـتت را از آن خـود بکنـی. پارسـا جـان بگـذار 
کودکیـم را برایـت  مـن هـم بـا صداقـت یکـی دیگـر از آرزوهـای 
کـرم  مـن  تـا  می خواسـتم  خـدا  از  کـه  بـود  ایـن  آن  و  بنویسـم 
کوچکـی بشـوم و بـروم و آن رگ بسـته شـده قلب بابـای بیمارم 
کنـد. واقعـًا آرزوهایمـان را آنطـور  کنـم تـا او راحـت زندگـی  را بـاز 
کـه بـه دیگـران خیـر برسـانیم از خـدا بخواهیـم و مـن همین جا 
از خـدا بـرای تـو دوسـت خوبم سـالمتی و عاقبـت به خیری آرزو 
می کنـم و منتظـرم تـا نامـه ی تـازه ای از تو دوسـت خوبم با یک 

آرزوی بسـیار خـوب بـه دسـتم برسـد.
دوست خوب تو- آفرینش های ادبی

پاسخگوی نهم: کبریا شجری- مرکزی

گوسفندهای ابری« »به نام خدای 
یک نامه پر از ابرهای چاق و تپل؛

می دهنـد؛  سـالم  تـو  بـه  بغلـی  خانـه ی  گوسـفندهای  مثـل 

گـرم مردادمـاه  پارسـای عزیـز! دوسـت خوبـم در ایـن روزهـای 
دل  هـوای  و  حـال  اسـت؟  چطـور  حسـین آباد  هـوای  و  آب 

اسـت. شـاد  شـاِد  کـه  خـودت 
کجـا فهمیـدم؟ از نامـه ات. وقتـی نامـه  را می خوانـدم خنـده   از 
کنـار نمی رفـت. چقـدر ایـن روحیـه ی طنـزت را دوسـت  از لبـم 

دارم.
گوسـفندهای محمدصـادق هـم دلشـان می خـواد  به نظـرت 

بیاینـد خانـه ی شـما؟
که شـنیده ای دل به دل راه دارد و آنها هم تو را  دوسـت  البته 

دارند.
روزهـا،  ایـن  تـوی  کـرده ای؟  را  کشـان  خورا و  خـورد  فکـر  اّمـا 
گـران شـده، پـس یـک خـرج حسـابی می مانـد  علوفـه خیلـی 

دسـتت! روی 
سـراغ  می آیـد  محمدصـادق  شـوند،  پـروار  کـه  هـم  سـر  آخـر 
گوسـفندهایش! آن  وقـت تـو می مانـی و یـک طویلـه ی خالـی از 
گوسـفند. تـازه  قـرار اسـت پس گردنـی بابا را هم بخوری!! شـاید 
کسـی چـه می دانـد؟ هـم تنبیهـات بیشـتری تـوی راه باشـد. 

کنـی و ذهنـت بـا  کـه نقشـه ات را عملـی  مـن یـک فکـر بکـر دارم 
ایـن نقشـه ی خبیثانـه آرام بگیـرد! بیـا داسـتان دزدیده شـدن 

گوسـفندها را بنویـس؛
کـه محتـوای طنـز دارد. مثـاًل پارسـا خـودش لبـاس  داسـتانی 
گوسـفندها از چـرا بـه خانـه برمی گردنـد  گوسـفند بپوشـد وقتـی 
کجـا  آنهـا را بـه خانـه ی خودشـان ببـرد. ولـی نمی دانـد آنهـا را 
خیلـی  کـه  دیگـری  حـوادث  و  ببـرد  اتاقـش  بـه  و  کنـد  قایـم 
کمـال میـل مشـتاقم  راحـت تـوی داسـتانت جـای می گیـرد. بـا 

بخوانـم. را  داسـتانت 
مراقب خودت باش!

دوستدار تو- مرکز آفرینش های ادبی

پاسخگوی دهم: نگین صدری زاده- تهران

پارسا جان سالم
چگونـه   ... طـرف  از  نیسـت.  کـس  هیـچ  طـرف  از  نامـه  ایـن 
می توانـم  ولـی  اسـت.  سـخت  توضیحـش  راسـتش  بگویـم؟ 
بگویـم مـن سـخنگوی »انجمـن نظرهـای عوض شـده و عوض 
نشـده« هسـتم. می دانـم ایـن نامـه خیلـی عـادی نیسـت ولـی 
چـاره ای نداشـتم بایـد هرطور شـده با شـما صحبـت می کردم. 
عـوض  آخـر  لحظه هـای  در  کـه  هسـتند  زیـادی  نظرهـای 
که یک دفعـه پیش می آیند  می شـوند، نظرهایـی هم هسـتند 
و خیلـی هـم سـریع انجـام می شـوند و عـوض هـم نمی شـوند، 
نظرهـا  اینجـا  امـا  ندارنـد.  شـدن  عـوض  فرصـت  اصـاًل  یعنـی 
اوضاعشـان  می شـوند،  عـوض  بـار  چندیـن  کـه  فکرهایـی  و 

توجـه  مـورد  حسـابی  کـه  اسـت  معلـوم  چـون  هسـت  بهتـر 
شـبیه  نظرهـا  ایـن  شـده  اند.  بررسـی  بارهـا  و  گرفته انـد  قـرار 

شـوند.  مـی  تپـل  و  چـاق  گوسـفندهای  
که در ذهن شـما، نظرهای چاق و سـفیدی وجود  خوشـحالم 
ذهن تـان  و  شـما  از  نظرهـا،  انجمـن  طـرف  از  خواسـتم  دارد. 
کنـم. از اینکـه بـه مـا نظرهـا اهمیـت می دهیـد و بارهـا  تشـکر 
بـا هـم درمیـان  را  مـا نظرهـا  یـا  و  مـا فکـر می کنیـد  بـه  بارهـا  و 
سـپس  می کنیـد  بررسـی  را  چـی  همـه  خالصـه  و  می گذاریـد 
تصمیـم می گیـرد، از شـما ممنونیـم. مـا نظرهـا، خیلـی از فکـر 
امیـدوارم همـه  و  کـردن خوشـمان می آیـد  گفت وگـو  و  کـردن 
کننـد، یعنی بیشـتر  آدم هـا ماننـد شـما بـا نظرهایشـان برخـورد 

کننـد.  کننـد و بیشـتر فکـر  گفت گـو  بـا هـم 
به امید روزهای بهتر
انجمن نظرهای عوض شده و عوض نشده

پارسای عزیز دوست خوب من سالم
بـرای نامـه ی انجمـن نظرهـا، هیـچ توضیحـی نـدارم. حسـابی 
کـه نامـه را نخوانـم و فقـط  غافلگیـر شـدم تـازه اصـرار داشـتند 
بعـدی  نامـه  در  می شـود  گـر  ا لطفـا  کنـم.   ارسـال  شـما  بـرای 
کـه در آن نامـه چـی نوشـتند یـا نامـه آنهـا دربـاره  برایـم بنویـس 
کنجکاو  گر اشـکالی ندارد. راسـتش حسـابی  چـه بـوده؟ البتـه ا

کاش بـرای مـن هـم نامـه می نوشـتند.  شـده ام. 
ایـن  داریـم.  کاش  قـدر  چـه  آدم هـا  مـا  کاش...  کاش  کاش 

مـا...  آرزوهـای  از  شـاید  می آینـد؟  کجـا  از  کاش هـا 
آرزوهایمـان  بـه  بتوانیـم  شـما  و  مـن  امیـدوارم  حـال  هـر  بـه 
کـه بـه آرزوهایـش رسـید. همـان  کالغـی  برسـیم. مثـل همـان 
غ  غ پالسـتیکی رنگارنگـی دیـد. آنقـدر مر کـه یـک روز مـر کالغـی 
کالغ چشـم ازآن برنمی داشـت  و   کـه  پالسـتیکی رنگارنـگ بـود 
کاش مـن هـم مثـل او، رنگارنـگ باشـم.  بـا خـودش می گفـت 
غ عروسـکه،  گفتـم: »آقا جـان آخه این مر کالغ  مـن هـر چـی بـه 
پـر  کـه  واقعـی  کالغ  یـک  داریـد،  جـون  شـما  نـداره،  جـون 
غ پالسـتیکی  می کشـه تـو آسـمون، اون وقـت داری بـه ایـن مـر

نداشـت. فایـده ای   »  .... نـگاه می کنـی؟ 
هـر طـور  نمی کـرد. می خواسـت  توجـه  نمی شـنید.  اصـاًل  کالغ 
دلیـل  همیـن  بـه  شـود.  پالسـتیکی  غ  مـر ایـن  شـبیه  شـده 
بـه  و  کنـد  جمـع  را  رنگارنـگ  وسـیله های  گرفـت،  تصمیـم 
غ پالسـتیکی رنگارنـگ شـود.  کنـد تـا شـبیه مـر خـودش وصـل 
پارچـه  و  مهـره  پالسـتیکی،  قاشـق های  رنگـی،  جوراب هـای 
کـه  هـر چیـزی  ... خالصـه  رنگـی،  رنگـی، خـرده شیشـه های 
کـرد و یـک روز همـه را بـه خـودش وصـل  رنـگ داشـت را جمـع 
بـود.  شـده  دار  خنـده  خیلـی  می دیـدی  و  بـودی  کاش  کـرد. 
کالغ  کـه چـه اتفاقی افتـاد.  البتـه حتمـا می توانـی حـدس بزنـی 
غ پالسـتیکی رنگارنـگ و زیبـا شده اسـت  فکـر می کـرد مثـل مـر
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امـا در واقعیـت ایـن طـور نبـود. تـازه حـاال دیگـر نمی توانسـت 
کنـد. چـون حسـابی سـنگین شـده بود.  پـرواز 

کـردم خودش  مـن داشـتم نگاهـش می کـردم. بهش پیشـنهاد 
ببینـد.  را  خـودش  ببینـد.  خـوب  خـوِب  ببینـد.  درآینـه  را 
توانایی هـا و زیبایی هـای خـودش را ببیند. او باید می دانسـت 
کالغ سـیاه خوشـرنگ  غ پالسـتیکی فـرق دارد. او یـک  کـه بـا مـر
کـه می توانـد  آفتـاب می درخشـد  نـور  زیـر  کـه پرهایـش  اسـت 
کنـد.  کنـد و آشـیانه بسـازد و بـا صدایـش شـهر را خبـردار  پـرواز 
کالغ خـودش را شـناخت.  خوشـبختانه همیـن طـور هـم شـد. 
کرد  همـه وسـایل را برگردانـد و بـا خیـال راحت در آسـمان پرواز 

کالغ چـه قدر زیباسـت.   کـردم  و مـن فکـر 
همـه  خودمـان  مـا  وقت هـا  خیلـی  جـان،  پارسـا  می دانـی 
کـه دوسـت داریـم را داریـم. امـا آنهـا را نمی بینیـم.  چیزهایـی 
که دوسـت داریم را به دسـت  تازه می شـود خیلی از چیزهایی 
ایـن همـه  کـه محمدصـادق  بیاوریـم. مـن دارم فکـر می کنـم 
گوسـفند را چگونـه بـه دسـت آورده؟ او چنـد سـالش هسـت؟ 
گفت   و گو  دلـم می خواهـد بیایـم و با هـم برویم با محمدصـادق 
بـه  می توانیـم  اصـال  دارد.  خوبـی  تجربه هـای  حتمـا  کنیـم. 
ایـن  از  نگهـداری  بدهیـم.  دوسـتی  و  همـکاری  پیشـنهاد  او 
کلی  کار سـاده ای نیسـت. احتمـال محمـد صـادق  گوسـفندها، 
عهـده  بـه  را  کاری  مسـئولیت  بتوانیـم  هـم  مـا  شـاید  کاردارد 
کنیـم. پارسـا جـان شـاید مـن نتوانـم بیایـم  کمکـش  بگیریـم و 
پـس شـما منتظـر آمـدن مـن نبـاش. بـا بابـا یـا مامـان صحبـت 
بـا هـم  گـر موافـق بودنـد  ا کـن و فکرهایـت را درمیـان بگـذار و 
پیشـنهاد  و  کنیـد  وگـو  گفـت  و  برویـد  محمدصـادق  پیـش 
گـر دوسـت داشـتی در نامـه بعـد بـاز  دوسـتی و همـکاری .... ا

کـن.  هـم برایـم بنویـس و مـن را باخبـر 
گوسـفندها، داسـتان های جالبـی دارند.  تـازه مـن فکـر می کنم 
گوسـفند شجاع و ریزه میزه،  گوسـفند خوابالو اسـت، یگ  یک 
گوسـفند سـربه هوا و بازیگوش ... تازه بعضی وقت ها هم  یک 
کـن می توانی داسـتان  گفت وگوهـای جالبـی دارنـد.. فکـرش را 
مشـتاق   خیلـی  جانـم  پارسـا   . بنویسـی  برایـم  را  گوسـفندها 
کـه  کـه نامـه تـازه  ات زودتـر بـه دسـتم برسـد. نامـه ای  هسـتم 
گوسـفند  کـه پـر از داسـتان و  پـر ازحرف هـای ماسـت، نامـه ای 

اسـت. زود زود برایـم بنویـس.   
دوست تو؛ واحد آفرینش های ادبی 

پاسخگوی یازدهم: فاطمه غالمزاده نخلی- هرمزگان

»به نام خدا«
سالم به دوست خوبم آقا پارسا؛

گرم و  امیـدوارم حالـت خـوب باشـد و خورشـید شـادی دلـت را 

کنـد. از دیـدن نامـه ات خیلی خوشـحال شـدم و فوری  روشـن 
کـه در روسـتای حسـین آباد زندگـی  آن را خوانـدم. نوشـته ای 
نیامـده ام. حتمـًا  بـه روسـتای شـما  به حـال  تـا  می کنـی. مـن 
کوتاهی  روسـتای قشـنگی دارید. من دوسـت دارم برای مدت 
کنم. صبح ها بـا صدای قوقولی   کـه شـده در روسـتا زندگی  هـم 
تـازه  سرشـیر  و  کـره  صبحانـه  و  شـوم  بیـدار  خـروس   قوقـوی 
کنـم. حیـاط را آب و جـارو  غ هـا را جمـع آوری  بخـورم. تخم مر
اسـت.  بـروم. وای فکـرش هـم هیجان انگیـز  بـه مزرعـه  کنـم. 
برایـم  روسـتائیان  از  بعـدی حتمـًا  نامـه ی  تـوی  پارسـا جـان! 
بنویـس. خیلـی دوسـت دارم بدانـم روسـتای شـما چه شـکلی 
چـه  کشـاورزان  دارد؟  هـم  کـوه  یـا  رودخانـه  کنـارش  اسـت. 
چیزهایـی می کارنـد؟ آیـا زن هـا قالـی هـم می بافنـد؟ غذاهـای 

محلـی روسـتای شـما چیسـت؟
عالقـه ی  گوسـفند  بـه  کـه  نوشـته ای  خوبـم!  دوسـت  خـب 
گوسـفندهای زیـادی داشـته باشـی  زیادیـداری و بـرای این کـه 
گوسـفندهای محمدصـادق را بـدزدی. مـن هـم  می خواهـی 
دربـاره ی  داسـتان  کتـاب  چنـد  و  دارم  دوسـت  را  گوسـفندها 
کوچـک،  گوسـفند  برفـی،  و  علـی  مثـل  خوانـده ام.  آن هـا 
کـه عصبانـی بـود؛ خیلـی عصبانـی. بـه نظـرم قبـل  گوسـفندی 
کنیـم. به نظرم  کمـی فکر  کار را انجـام بدهـی بیـا  از این کـه ایـن 
خوبـی  کار  اجـازه  بـدون  آن هـم  دیگـران  چیزهـای  برداشـتن 
کـن یـک نفـر بـدون اجـازه وسـایل تـو را بـردارد و  نیسـت. فکـر 
کـه خیلـی ناراحـت می شـوم حـاال ایـن  دیگـر پـس ندهـد. مـن 
حتمـًا  بدهـی.  انجـام  را  کار  ایـن  می خواهـی  چطـوری  هیـچ، 
آن  قفـل  می خواهـی  چطـوری  دارد.  قفـل  گوسـفندها  آغـل 
گوسـفندها بـا دیـدن  کنـی  گـر قفـل آن را بـاز  کنـی؟ تـازه ا را بـاز 
هـم  گـر  ا می شـود.  بیـدار  محمدصـادق  و  می کننـد  بع بـع  تـو 
تـو  نمی دهـد  اجـازه  و  می کنـد  پـارس  باشـد،  داشـته  جنـگ 
فکـر  هیـچ.  هـم  این هـا  حـاال  شـوی.  نزدیـک  گوسـفند ها  بـه 
کنـی؟  کجـا می خواهـی نگهـداری  گوسـفند را  کـرده ای آن همـه 
گـر  گوسـفند جـا داریـد؟ تـازه ا آیـا تـوی خانه تـان بـرای آن همـه 
کجـا می خواهـی  گوسـفندها را از  جـا هـم داشـته باشـید غـذای 
گرسـنه شـوند شـروع بـه بع بـع می کننـد  بیـاوری؟ وقتـی آن هـا 
شـدن  گـم  خبـر  محمدصـادق  نکننـد  هـم  بع بـع  گـر  ا تـازه 
گوسـفندهایش را بـه پلیـس می دهـد. آن وقـت پلیـس همه جـا 
کنـد، تـو  گوسـفندها را پیـدا  گـر پلیـس هـم نتوانـد  را می گـردد. ا
و  بـروی  صحـرا  بـه  رفتـن،  مدرسـه  به جـای  می شـوی  مجبـور 
علـف بچینـی. آن  همـه علـف را چطـوری می خواهـی تـا خانـه 
کـه پـدرت به تو  برسـانی. تـازه همـه ی این هـا در صورتـی اسـت 
گوسـفندهای محمدصـادق  کـه  کنـد  پس گردنـی نزنـد و قبـول 
شـاید  کـن.  صحبـت  پـدرت  بـا  جـان!  پارسـا  ندهـی.  پـس  را 
گوسـفند سـفید و چـاق  کـه پـدرت برایـت یـک  امکانـش باشـد 
گوسـفندهای  بتوانـی  شـدی  بـزرگ  وقتـی  انشـاءاهلل  تـا  بخـرد 

زیـادی داشـته باشـی. این طـوری هـم پس گردنـی نمی خـوری 
هـم  هیچ کـس  نمی گویـد.  ناسـزا  تـو  بـه  محمدصـادق  هـم  و 
هـم  این طـوری  تـازه!  بگیـرد.  تـو  از  را  گوسـفندت  نمی توانـد 
کنی.  گوسـفندت مراقبـت  می  توانـی بـه مدرسـه بـروی و هـم از 
گوسـفند  گلـه  گوسـفند راحت تـر از یـک  چـون نگهـداری از یـک 
اسـت. حـاال بـاز هـم فکرهایـت را بکـن و تـوی نامـه ی بعـدی 
کنـی؟ مواظـب  کار  کـه باالخـره می خواهـی چـه  برایـم بنویـس 

بـاش! خـودت 
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

پاسخگوی دوازدهم: اعظم جاللیان- یزد

به نام خالق طبیعت زیبا
دوست خوبم سالم

حال و احوالت چطور است؟ آقا پارسا؛ دامدار نمونه! 
کـه خوانـدم  چقـدر خندیـدم و بـه راه هـای مختلـف  نامـه ات را 

کـردم .  رسـیدن بـه بره هـا فکـر 
گفتـم  خـودم  بـا  خوانـدم  کـه  را  اول  خـط  بگویـم  را  راسـتش 
چطـور ممکـن اسـت، دوسـت خـوب مـن می خواهد دزد شـود 
مگـر می شـود مـا باهـم تمریـن نوشـتن می کنیـم و قـرار اسـت 
پلـه پلـه بـه سـمت موفقیـت قـدم برداریـم آن وقـت چـه شـده 
کلـی  کـه می گویـد دزد!  نمی دانـم!  بـه خوانـدن ادامـه دادم و 
کـردم و خندیـدم و بـه فکـر نوشـتن یـک داسـتان طنـز  تعجـب 

کـه عاشـق بـره ی همسـایه شـد.  افتـادم داسـتان پسـری 
کـه  دامـدار نمونـه  بـاز یـک فکـر دیگـر بـه ذهنـم رسـید پسـری 
روسـتا شـد. ولـی دلـم نیامـد فکـر و ایـده ی زیبای تو را بنویسـم 
بـه همیـن دلیـل ادامـه ی نوشـته ات  را خوانـدم و عالقـه منـد 

گوسـفندها بیشـتر بدانـم  شـدم در مـورد انـواع 
بره، میش، بز و...�🐑🐑🐑�

کتـاب  کتابخانـه دنبـال  کانـون رفتـم و در قسـمت علمـی  بـه 
کـردم. حـق بـا تـو بـود بـره از همـه  گشـتم و مطالعـه  حیوانـات 
مـن  کاش  سـفید.  و  چـاق  بره هـای  مخصوصـا  بـود،  زیبا تـر 
را  صـادق  محمـد  گوسـفندهای  نزدیـک  از  و  بـودم  آنجـا  هـم 

می دیـدم.
زیـادی  اطالعـات  و  کـردم  تحقیـق  اهلـی  حیوانـات  مـورد  در   
کـردم تـو هـم می توانـی در مورد آن  ها بیشـتر بدانی  جمـع آوری 
گوسـفندان مختلف   کـه جمع می کنـی و تصاویر  و بـا اطالعاتـی 
عنـوان  تحقیـق در  بـه  یـا   کنـی  نشـریه دیـواری درسـت  یـک 
کـه در اول نامـه بـه ذهنـم  کالس علـوم بخوانـی  یـا همـان فکـر 
کالس انشـا بخوانـی �📝📝📝� رسـید را بنویسـی و در 

یـک سـوال هـم در ذهنـم ایجـاد شـد اینکـه دوسـت نامـه ای 
کاری می توانـد انجـام بدهـد؟ امـا  گوسـفند دزدی چـه  مـن بـا 

کنـم. دوسـت نـدارم بـه ایـن سـوال فکـر 

کـه از خـدا  خـط بـه خـط نامـه ات عجیـب بـود مخصوصـا آنجـا 
شـوی  زیـادی  گوسـفندان  صاحـب  روز  یـک  بـودی  خواسـته 
تـو سـراغ دارم، روزی  از  کـه مـن  بـا پشـتکاری  بـاش  مطمئـن 
زیـادی  خیلـی  خیلـی  خیلـی  گوسـفندان  صاحـب  خـودت 
گوسـفندان محمـد صادق هـم نخواهی  می شـوی و نیـازی بـه 

داشـت .حـال نظـرت چطـور اسـت؟ عـوض شـد؟ یـا نـه؟ 
منتظر نوشته های دوست خوبم هستم

دوست نامه ای تو - مرکز آفرینش های ادبی 

پاسخگوی سیزدهم: سمیرا قیومی-تهران

که دلش پیش دزدها هم هست به نام خدای مهربان 

دزد!
واقعا دارد ضرورت

این همه دیوار و نرده؟
قفل، سیمان، آهن، آجر

باز صد رحمت به نرده
که نرده هایش                                 خانه ای 

                                 تیز و دیوارش بلند است
                                 جای عشق و زندگی نیست

                                 بدتر از زندان و بند است
از چه می ترسیم از دزد؟
که خنده دار است واقعا 

دزد هم می ترسد از ما
پس تفاهم برقرار است

گرفتن                                     دست دزدی را 
                                    بهتر است از دستگیری
کاش می خوردیم با او                                      
                                     در شبی، نان و پنیری

نصف می کردیم باهم
آنچه در پستوی خانه ست

که نه! عزیز من نگو 
ادعایی شاعرانه ست

کتاب: تا خدا راهی نیست از 
کشاورز سروده: ناصر 
پارسای عزیزم سالم

بـا رسـیدن  کـه  مـن  باشـد. حـال  کـه حالـت خـوب  امیـدوارم 
نامـه ی تـو عالی اسـت. درسـت مثـل حال محمدصـادق وقتی 
گوسـفندهای  تـوی علفزارهـای تـازه و خیـس از بـاران بهـار بـا 
بـزرگ  از  و  می کنـد  بـازی  و  می زنـد  حـرف  سـفیدش  و  چـاق 
کیـف می کنـد. آخـر دوسـتی ما هـم هـی دارد بزرگ تر  شدنشـان 
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و قشـنگ تر می شـود. مـا خودمـان داریـم دوسـتی مان را بـزرگ 
کند  کـه بچه شـان را بزرگ  می کنیـم درسـت مثـل پـدر و مادری 
کرده و خیلی  که بره هایـش را بزرگ  یـا اصـال مثـل محمدصادق 

خیلـی دوستشـان دارد.
باشـی.  دزد  می خواهـد  دلـت  بـودی  نوشـته  نامـه ات  تـوی 
کـه مثـل  زیـادی در دنیـا هسـت  خـب حـق داری. چیزهـای 
دلـش  آدم  و  جذابنـد  و  قشـنگ  همسـایه تان  گوسـفندهای 
بیشـتر  کـه  حیـف  امـا  باشـد.  خـودش  خـوِد  مـال  می خواهـد 
وقت هـا آن چیزهـای قشـنگ و دوست داشـتنی مـال دیگـران 

اسـت.
بـا  بشـوی  دزد  بخواهـی  تـو  گـر  ا می کنـم  فکـر  مـن  می دانـی 
گفتی فرق تو  گـر  همـه ی دزدهـای دنیـا یـک فرق بـزرگ داری. ا
بـا تمـام دزدهـای حرفـه ای دنیـا چیسـت؟ خـب معلـوم اسـت 
کـه  تـو می نویسـی. مگـر چنـد تـا دزد تـوی دنیـا پیـدا می شـود 
بتوانـد شـعر و داسـتان بنویسـد؟ شـاید بگویـی خـب چـه فرقی 
کـه یک دزد نویسـنده هم باشـد یا نباشـد. بـه نظر من  می کنـد 
کـه خیلـی فـرق می کنـد. االن برایـت می گویـم: یـک نویسـنده 
کـه خـودش را بـه جـای دیگـران بگـذارد و از  کارش ایـن اسـت 
کـن تـو بخواهـی داسـتان پسـری  زبـان آنهـا بنویسـد. مثـال فکـر 
کنـد و دسـتمزد  کار خـوب پیـدا  کـه می خواهـد یـک  را بنویسـی 
کـه در یک مغازه دیده  بگیـرد تـا بـا پول خودش دوچرخه ای را 
و خیلی دوسـتش دارد بخرد. خب برای نوشـتن این داسـتان 
از  تـا  می گـذاری  پسـرک  آن  جـای  بـه  را  خـودت  همـه  از  اول 
شـور و شـوقش بـرای خریـدن دوچرخـه یـا از تالشـش بـرای بـه 
که بشـوی یک دزد  دسـت آوردن آن بنویسـی. پس تو دزد هم 
کـه می توانـد خـودش را بـه جـای دیگـران بگـذارد  نویسـنده ای 
کـه دلـش می خواهـد بنویسـد. اصال بگذار  و داسـتان هرکـس را 
کنیـم. این بار خـودت را بگذار به جای محمدصادق  امتحـان 
کـه او بـه خانـه برمی گـردد و وقتـی  و داسـتان شـبی را بنویـس 
که دلش حسابی برایشان تنگ  گوسفندهایش  می خواهد به 
شـده سـری بزنـد و شامشـان را بدهـد می بینـد ای داد بیـداد! 
گوسـفندهایش سر جایشـان نیستند! به نظرت محمدصادق 
کار می کنـد؟ چـه احساسـی دارد؟ تـو فکـر می کنـی آنقـدر  چـه 
کـه  کنـد؟ آنقـدر ناراحـت می شـود  گریـه  کـه  ناراحـت می شـود 
ک ببیند؟  کابوس های وحشـتنا شـب تا صبح خوابش نبرد یا 
کـه بـرای بـه دسـت اوردن و بـزرگ  غصـه ی آن همـه زحمتـی 
کشـیده مـی خـورد؟ ممکـن اسـت راه بیفتـد و تمـام  کردنشـان 
گوسـفندش بگـردد؟ یـا  روسـتا را و حتـی دورترهـا را بـه دنبـال 
که دنبال دزد بگردند؟  اصال برود سراغ پلیس و از آنها بخواهد 
بـه نظـرم ماجـرای جالبـی می شـود چـون اصـال معلـوم نیسـت 
گـر داسـتان محمدصـادق  بعـدش چـه اتفاق هایـی می افتـد. ا
حتمـا  نوشـتی  دزدیـدی  را  گوسـفندهایش  اینکـه  از  بعـد  را 
حتمـا بـرای مـن هـم بفرسـت. خیلـی دلـم می خواهـد بدانـم 

کـه دلـش می خواهـد یـک دزد نویسـنده باشـد،  دوسـتم پارسـا 
کـه بره هایـش را دزدیده انـد  کسـی را  چقـدر می توانـد داسـتان 
که  که داسـتانی  واقعـی، باورپذیـر و جـذاب بنویسـد. مطمئنـم 
تـو بنویسـی خیلـی خواندنـی می شـود چـون تـو خـوب بلـدی 
خـودت را بـه جـای دیگران بگـذاری و تازه بلدی به ماجراهای 

کنـی. جالـب و حتـی عجیـب و غریـب فکـر 
دوست تو

پاسخگوی چهاردهم: سیده عصمت هاشمی-چهارمحال وبختیاری

به نام خدا
گل!حالت چطور اسـت؟ خیلی خوش حالم  سـالم آقا پارسـای 
که نام روسـتایت را  کـه دومیـن نامـه ات  را می خوانـم، ممنونـم 
کـردی، تاریـخ تولـدت را  برایـم نوشـتی و از عالقـه ات صحبـت 

کـه بگویـی دیگـر همـه چیـز خیلـی عالی تر می شـود. هـم 
نوشـته ات را سـه بار خواندم؛ باراول خیلی خندیدم چون فکر 
بـا دقـت بیشـتری  بـار دوم  کـردم حرف هایـت شـوخی اسـت. 
رسـیدم  خـوردن  گردنـی  پـس  قسـمت  بـه  وقتـی  و  خوانـدم 
گرفـت، مطمئـن هسـتم پـدرت بیشـتراز یـک  دوبـاره خنـده ام 
گردنـی بـه تـو می زنـد چـون هیـچ پـدری از داشـتن پسـری  پـس 
کـه امـوال دیگـران را بـدون اجـازه بـردارد خوش حـال نیسـت و 
حتمـا از ایـن بابـت خیلـی خجالـت می کشـد، نـه تنهـا پـدرت 
کنـد.  کـس دوسـت نـدارد بـا چنیـن فـردی دوسـتی  بلکـه هیـچ 
فهمیـدم  و  بـود  برایـم جالـب  نامـه ات  آخریـن خـط  بـار سـوم 

تصمیمـت قابـل تغییـر اسـت.
گوسـفند داریـم، از نزدیک  گله  راسـتش را بخواهـی مـا هـم یک 
را  خوردن شـان  علـف  می کشـم،  دسـت  پشم های شـان  بـه 
کـه  نگویـم  آنهـا  بـازی  آب  و  خـوردن  آب  از  می کنـم،  تماشـا 

کنـم: تعریـف  برایـت  خاطـره  یـک  می خواهـم  دیدنی سـت، 
کالس هفتـم بود، خیلی سـگ ها را  سـال ها قبـل بـرادرم  وقتـی 
کوچه سـگ های ولگرد را می گرفت و به  دوسـت داشـت، او در 
گذشـت  چهار  کـه  خانـه مـی آورد و اهلـی می کـرد، یکـی دوسـال 
کـدام انـدازه یـک ببـر  کـه هـر  کـرده بـود  پنـج سـگ ناقـال تربیـت 
زرنـگ و بـزرگ بودنـد، پـدرم وقتـی عالقه ی اوبه سـگ ها را دید 
گوسـفند  گله دار باغ مان پنج  برایش از حسـین آقا همسـایه ی 
خریـد، از آن زمـان تـا امـروز ده سـال می گـذرد، هرگوسـفند در 
باپـرورش و فـروش  کم کـم  زایمـان می کنـد،  بـار  هـر سـال یـک 
کار بـرادرم رونـق  کسـب و  گوسـفندان جدیـد،  گوشـت و خریـد 
ک  خطرنـا سـگ  شـش  و  چـاق  گوسـفند  صـد  االن  او  گرفـت، 
بـرای خریـد  گاهـی  کـه حـاال قصابـی دارد،  آقـا  دارد، حسـین 
گوسـفند به باغ ما می آید، برادرم خواسـته اش فقط سـگ بود 
گله دارشده اسـت،گاهی  امـا بـا راهنمایـی پدرم بعـد از ده سـال 

گاهـی  گاهـی آواز می خوانـد و  گوسـفندانش نـی می زنـد،  بـرای 
حنـا بـر سرشـان می گـذارد.

مناسـب  راه هـای  خـود،  عالیـق  بـه  رسـیدن  بـرای  می بینـی 
خوانـدی،  را  حرف هایـم  کـه  ایـن  بعـداز  دارد،  وجـود  زیـادی 
او  می دانـم  کـن،  صحبـت  پـدرت  بـا  خواسـته ات  دربـاره ی 
او و  گردنـی  بـه پـس  کار  برایـت دارد و دیگـر  پیشـنهاد خوبـی 

نمی کشـد. صـادق  محمـد  ناسـزاهای 
که تـازه به دنیا آمده اند  گوسـفندی  مـا امـروز ده زنگولـه برای ۹ 
خریدیـم، یکـی از زنگوله هـا اضافـه خریـداری شـده،آن را برایت 
آینـده  در  کـه  گوسـفندی  اولیـن  گـردن  تـا  می فرسـتم  هدیـه 
خواهـی خریـد بیندازی و ازشـنیدن صـدای جیلینگ جلینگ 

آن لـذت ببـری.
گوسـفندهای چـاق و سـفید  کمـی از  خیلـی دلـم می خواهـد 
تماشـا  هـارا  آن  روز  هـر  حتمـا  بگویـی،  برایـم  صـادق  محمـد 
گوسـفندانش حنـا می گـذارد؟ اسـم هم  می کنـی، آیـا او هـم سـر 

کـرده اسـت؟ بـرای آن هـا انتخـاب 
بینوایـان  کتـاب  در  ژان  وال  ژان  یـاد  بـه  مـرا  حرف هایـت 

می شناسـی؟ را  او  انداخـت، 
نوشـته  بینوایـان  کتـاب  اسـاس  بـر  کـه  بینوایـان  انیمیشـن 
ویکتورهوگـو سـاخته شده اسـت را هـم برایـت می فرسـتم، آن را 
گـر دوسـت داشـتی در  کـن، مطمئنـم خوشـت می آیـد، ا تماشـا 
که چه چیزی باعث  نامه ی بعدی در مورد ژان وال ژان و این 

شـد تصمیـم اشـتباه بگیـرد و بـه زنـدان بیفتـد برایـم بنویـس.
تا رسیدن نامه ی تو منتظر می مانم

دوستت در مرکز آفرینش های ادبی

پاسخگوی پانزدهم: سید محسن حسینی- لرستان

گذرگهی گذشت پادشهی از  روزی 
کوی و بام خاست فریاد شوق بر سر هر 

کودک یتیم پرسید زان میانه یکی 
که بر تاج پادشاست ک چیست  کاین تابنا

که چیست آن یک جواب داد چه دانیم ما 
گرانبهاست که متاعی  پیداست آنقدر 
گفت کوژپشت و  نزدیک رفت پیرزنی 

این اشک دیده ی من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
که با )گله( آشناست گرگ سالهاست  این 

که ده خرد و ملک، رهزن است آن )پارسا( 
گداست که مال رعیت خورد  آن پادشا 

و  زد  حلقـه  چشـم هایم  در  اشـک  خوانـدم  را  نامـه ات  وقتـی 
کـردن بـه دزدی  کـردم چـون حتـی موقـع فکـر  بـه تـو حسـادت 

کارت را بـه خواسـت و اراده او  هـم خـدا را فرامـوش نکـرده ای و 
گفتـن ان شـااهلل. کـرده ای آن هـم بـا  گـذار  وا

گفتـم فضیـل عیـاض دیگـری پیـدا شـد تا بـه داد  همـه اش مـی 
بیچـارگان برسـد اما...!

راسـتش را بخواهـی مـن هـم فکـر می کنـم دزدی راحت تریـن 
راه رسـیدن بـه خواسته هاسـت چـون می توانـی حاصـل یـک 
کسـی را بـدون  سـال، دوسـال، ده سـال و یـا یـک عمـر زحمـت 
کنـی و ایـن چقـدر  کمتریـن زمـان مـال خـود  زحمـت زیـاد و در 

لـذت بخـش اسـت نـه؟
نوشـته ای ،  کـه  نامـه ای  ایـن  بـا  کـردی  وسوسـه  هـم  را  مـن 
راهـی  از چـه  ببینـم  بیشـتر توضیـح بدهـی  کاش  پارسـا جـان 

بـدزدی؟ را  گوسـفندها  می خواهـی 
کـه می خواهـی انجـام  کاری  مـن پیشـنهاد می دهـم اول بـرای 
کـه مـو الی درزش نرود،  بدهـی، نقشـه بکشـی، یـک نقشـه ای 
گر بفهمد،گوسـفندهایش  نبایـد محمـد صـادق بفهمد چـون ا

را پـس می گیـرد و برایـت داسـتان می شـود. 
نظـرت چیسـت تونـل بزنی به خانه ی محمـد صادق؟ یا اینکه 
کاله روی سـرت  یـک  بـرد  بـه صحـرا  را  گوسـفندهایش  وقتـی 
گوسـفندها را بـدزدی! البتـه  بکشـی و صدایـت را تغییـر دهـی و 
کنی چون باید دید  کاله را از جای چشـمها سـوراخ  یادت نرود 

داشـته باشی!
شـاید هم اینها نقشـه های خوبی نباشـند چون من نمی دانم 
روسـتای  آیـا  شکلی سـت،  چـه  آبـاد  حسـین  روسـتای  فضـای 
کوچکـی اسـت؟ بـزرگ اسـت؟ چنـد نفـر آنجـا زندگـی می کننـد؟ 
صـادق  محمـد  نمی دانـم  می زننـد؟  حـرف  لهجـه ای  چـه  بـه 
چطـور آدمی سـت؟ از اخالقـش تـا نـوع لباس پوشـیدن و حرف 

زدنـش!
یـا اصـال، دربـاره خـودت هـم مـی توانـی برایـم بنویسـی، مـن   
بلنـد  هسـتی،  شـخصیتی  جـور  چـه  بدانـم  شـده ام  عالقمنـد 
کوتـاه قـدی؟ هیکلـی هسـتی؟ برایـم راجـع بـه ظاهـر و  قـدی؟ 

بنویـس باطنـت 
راجـع بـه خانـه ی خودتـان و محمدصـادق هـم بنویـس. ایـن 
می شـود  راحـت  آیـا  کاهگلـی؟  یـا  هسـتند  آجـری  دیوارهـا  کـه 

کـرد یـا نـه؟ دیـوار طویلـه را سـوراخ 
نقشـه خیلـی مهـم اسـت، شـاید فیلم هایـی بـا موضوع سـرقت 
که آدم ها برای  از بانک دیده باشـی یا داسـتان خوانده باشـی 

رسـیدن به هدفشـان چطور نقشـه می کشـند. 
حواسـت باشـد پـت و مـت نمی تواننـد الگوهای خوبی باشـند 

)چشمک(
کـه می کشـی حتمـا اسـم  راسـتی یـادت باشـد بـرای نقشـه ای 
کنـی  گـر قـرار باشـد دزدی  ا بگـذاری، یـک اسـم خـاص چـون 
 ، کشـیده ای  پـروژه ای  چـه  بـرای  را  نقشـه  کـدام  بدانـی  بایـد 
کسـانی  که توی این نقشـه هسـتند چه  بایـد بدانـی آدم هایـی 
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هسـتند و چـه جـور آدم هایی انـد، در چـه مـکان و زمانـی بایـد 
کار را انجـام بدهـی. پـس بـا توجـه بـه همـه ی اینها برای نقشـه 

کـن.  ات اسـمی انتخـاب 
گنج های پشمی یا هر چیز دیگری ... مثال: 

خالصه پارسا جان منتظر نامه  بعدی ات هستم! 
از  قبـل  نکـن،  عجلـه  هـم  گوسـفندها  دزدیـدن  بـرای  فعـال 
کـن و بنویـس.  گفتـم خـوب فکـر  کـه  آن دربـاره ی چیزهایـی 
باشـد. پیمـان  و  پـر  بعـدی ات حسـابی  نامـه ی  می¬خواهـم 
 پ.ن: تا یادم نرفته است، یک چیزی به ذهنم رسید. دیدم 
کـرده اسـمش دزدی نیسـت  کـه ذهـن تـو را درگیـر  آن چیـزی 
گوسـفندان  واقعـا! اسـم آن غـارت اسـت. چـون تـو بـرای تمـام 

کشـیده ای بـی رحـم! محمدصـادق نقشـه 
بقیـه  بی خیـال  و  می خواسـتی  را  آنهـا  از  یکـی  الاقـل  گـر  ا  
می شـدی، می توانسـتیم اسـمش را دزدی بگذاریـم ولـی االن 

غـارت. پارسـا  بگویـم:  تـو  بـه  بایـد 

- لرستان پاسخگوی شانزدهم: فاطمه عاله پور

که مهربان است ... به نام خداوندی 
دوباره باد می پیچید در دشت

گرگها در دشت می گشت صدای 
شبان بود و دوباره یک دلِ تنگ

نشست آرام پیش چشمه و سنگ
شبان حرف دلش را توی نی ریخت

دلش را با دل نی در هم آمیخت
دل او تنگ بود و باز نی زد

برای بره ها هی خواند و هی زد
پر از شور شکفتن بود حرفش
گفتن بود حرفش شبیه شعر 

نگاه بره ها از شوق تر شد
علف در چشم آنها تازه تر شد
غبار غصه رفت از آب چشمه

شد آیینه، دل بی تاب چشمه
نوای نی به دست باد می رفت

دوباره ساده و آزاد می رفت
گشت که رفت و زد  نوای نی همین 
گرگ ها خوابید در دشت... صدای 

*شاعر سید سعید هاشمی
گل می چکد کتاب: از نوک خودکار من   از 

محمـد  گوسـفندهای  ُتپلـی  بـه  سـالمی 
دارد  دوسـت  کـه  پارسـا  بـه  تقدیـم  صـادق 

بشـود... پولـدار 
حالـت چطـوره؟ خوبـی؟آرزو می کنـم دلـت شـاد و تنـت سـالم 

شد با
گوسـفندان  کارم پـر از صـدای بـع بـع  کـه رسـید اتـاق  نامـه ات 
گوسـفندانی دارد!  توپولـی و چـاق محمدصـادق شـد. عجـب 
راسـتش مـن هـم دوسـت دارم صاحـب چنـد تـا از آن ها باشـم؛ 
کـه  انـدازی  پـس  بـا  باشـد  موافـق  محمدصـادق  گـر  ا البتـه 
گذاشـته ام چهارتـا از آن هـا را بـه  کنـار  بعـد از چنـد مـاه تـالش 
مـن بفروشـد. مـن از دزدی و عاقبـت بـد آن می ترسـم. بیـن 
کشـیدن  گـر پایـان خوبـی داشـت بـرای بـاال  خودمـان بمانـد، ا
وقتـی  امـا  بـودم.  پایـه  تـو  بـا  هـم  مـن  محمدصـادق  دیـوار  از 
تـا  کشـیده  زحمـت  چقـدر  کـه  کـردم  فکـر  محمدصـادق  بـه 
گوسـفندانش زیاد شـوند، ُتپلی و دوست داشـتنی شـوند، دلم 
کنـم و البتـه از همـه بیشـتر از مجـازات و  گرفـت او را ناراحـت 
تنبیـه قانونـی ترسـیدم. آخـر جـرم دزدی بسـیار سـنگین اسـت 

کـردن زیـاد بـه ایـن و عواقـب بـدی دارد. پـس بعـد از فکـر 
بـا  می شـود  گـر  ا بگویـم  تـو  بـه  گرفتـم  تصمیـم  موضـوع 
گوسـفندانش را بـه  کنـی تـا چنـد تـا از  محمدصـادق صحبـت 

گاه  مـن بفروشـد تـا بـه مزرعه ی یکی از دوسـتانم ببـرم و در چرا
آن جـا بهشـان خـوش بگـذرد. ایـن طـوری مـن بعـد از چند ماه 
کوچولـو و بـا نمـک هـم  گوسـفند  ممکـن اسـت صاحـب چنـد 

تـو چیسـت؟ بشـوم. نظـر 
و  سـرخ  بـره ی  قصـه ی   " کتـاب  یـاد  بـه  را  مـن  تـو  نامـه ی 
کتـاب در مـورد  شـاهزاده ی غمگیـن انداخـت". موضـوع ایـن 
کـه بعـد از فـوت مـادرش هیـچ وقـت  دختـر یـک پادشـاه اسـت 
نخندیـده، امـا در پایـان داسـتان یـک بـره ی سـرخ بـا حـرکات و 
رفتـارش باعـث می شـود او از تـه دل بخنـدد. البتـه ایـن بـره ی 
که داشت، توانست از دست چند دزد  سرخ با توانایی خاصی 
کس به او  بدجنـس بگریـزد. می دانـی توانایی اش چه بـود! هر 
دسـت مـی زد، بـه پشـم های سـرخ بـره ی سـرخ می چسـبید و 
که  نمی توانسـت از او جدا شـود و اینطوری همه می فهمیدند 
گوسـفندهای محمدصادق  گوسـفند اسـت. نکند  او یک دزد 

هـم پشـم های جادویـی داشـته باشـند!
کنجـکاو  گـر  ا اسـت.  یانیـش  هاینتـس  کتـاب:  ایـن  نویسـنده 
کتـاب را بخوانـی در نامـه ی بعـد برایـم بنویـس تا  شـده ای ایـن 

کتـاب را برایـت بفرسـتم و بخوانـی. بـه رسـم امانـت 
دوست تو_ مرکز آفرینش های ادبی

پاسخگوی هفدهم: نسیبه یعقوبی- سمنان

عزیـزم.  پارسـای  آقـا  بـه  پشـمکی  و  تپـل  و  چـاق  سـالم  یـک 
امیـدوارم حـال دلـت سـبز و روشـن باشـد. از رسـیدن نامـه ات 
که  خیلی خوشـحال شـدم. راسـتی نامه ات آنقدر سـنگین بود 
نمی توانسـتم در دسـتهایم نگهـش دارم. یـک صداهایـی هـم 
نامـه ات هـم خـورده  از  گوشـه  تـو می آمـد... حتـی یـک  از آن 
کـردن نامه  شـده بـود. بـا تـرس و هیجـان و دلهـره شـروع بـه باز 
گـرد و پشـمکی پریـد بیـرون. حتمـا  کـردم یـک موجـود تپـل و 
می خواهی بدانی چه بود؟ االن عکسـش را برایت می فرسـتم.
گوسـفند زیبـا و تپـل از داخـل نامـه ات آمـد  پارسـا جـان! ایـن 
سـرش  روی  را  جـا  همـه  کـه  اسـت  شـیطان  اینقـدر  بیـرون. 
و  می پـرد  طـرف  آن  و  طـرف  ایـن  مرتـب  اسـت.  گذاشـته 
نمی شـود. بنـد  جـا  یـک  و  بخـورد  را  چیـز  همـه  می خواهـد 

گوسـفندهای محمدصـادق  پارسـا جـان! فکـر می کنـم ایـن از 
باشـد. شـنیده تـو بـه آنهـا خیلـی عالقـه داری و بـه فکـر صاحب 
شدنشـان هسـتی. یواشـکی آمـده تـوی نامـه پنهـان شـود. یـا 
کـرده داخـل نامـه غـذا  گرسـنه بـوده فکـر  شـاید خیلـی خیلـی 
و خوردنـی فراوانـی اسـت آمـده دلـی از عـزا دربیـاورد. چـون از 
کـه در آفرینش هاسـت خـرت  کـه آمـده دارد هـر چیـزی  وقتـی 
گرفتـه تـا میـز  کاغذهـای نامـه  و خـرت می جـود و می خـورد. از 
گـر تـا چنـد روز دیگـر اینجا  کامپیوتـر و قفسـه ها. فکـر می کنـم ا و 

کانـون باقـی نمانـد و  بمانـد چیـزی از مرکـز آفرینش هـا و حتـی 
گوسـفند چـاق و شـکمو. همـه مـا برویـم تـوی شـکم ایـن 

و سـفید  گوسـفند چـاق  ایـن  اسـم  تـو می دانـی  پارسـا جـان! 
کـه هـر چـه بـا او حـرف می زنـم زبانـم را متوجـه  چیسـت؟ مـن 

نمی شـود.
گوسـفندها  راسـتی! تـو فکـر می کنی محمدصـادق چگونه این 
را سـیر می کنـد؟ چقـدر نگـه داشتنشـان سـخت اسـت! بنـده 
داشـتن  نگـه  سـیر  صـرف  را  زندگـی اش  نصـف  حتمـا  خـدا 

می کنـد. گوسـفندها 
بـه  ناقـال  گوسـفند  ایـن  کـه  نیسـت  عجیـب  کمـی  نظـرت  بـه 
غیـر از علـف و یونجـه چیزهـای دیگـری هـم می خـورد؟! دارم 
دسـت  از  حسـابی  صـادق  محمـد  حتمـا  فکرمی کنـم  ایـن  بـه 
کـه  کالفـه شـده. و شـاید هـم االن  گوسـفند چـاق شـکمو  ایـن 
را بخـورد و  کـه مبـادا همـه چیـز  گـم شـده حسـابی ترسـیده! 

بیـاورد. بـار  خرابـکاری 
گوسـفند شـکمو و سـیر  کـه از عهـده ایـن  پارسـای عزیـزم! مـن 
عالقمنـد  خیلـی  خیلـی  تـو  چـون  برنمی آیـم.  شـکمش  کـردن 
کـت  پا همیـن  تـوی  را  آن  چلـه  و  چـاق  گوسـفند  بـه  بـودی 
می گـذارم و برایـت می فرسـتم. می توانـی آن را پیـش خـودت 
کنـی؛ می توانـی آن را بـه  نگـه داری و دردسـرهایش را تحمـل 
زود  فقـط  اسـت.  بـا خـودت  اختیـار  برگردانـی.  محمدصـادق 
نامـه را تحویـل بگیـر تـا آن را مثـل بقیـه چیزهـا مهمـان شـکم 
کن  کن. فقـط خوب فکر  گنـده اش نکـرده! خـوب از او مراقبـت 

ببیـن چگونـه می توانـی جلـو شـکم بزرگـش را بگیـری.
بـه  طـور  همیـن  پرخـور  گوسـفند  ایـن  گـر  ا نظـرت  بـه  راسـتی 
و  و دیـوار  از در  بخـورد  را  و همـه چیـز  ادامـه دهـد  خوردنـش 
وااااای حتـی  اتفاقـی می افتـد؟!  را چـه   ... و  زمیـن  و  درخـت 
دار.  خنـده  هـم  و  اسـت  ک  ترسـنا هـم  آن،  بـه  کـردن  فکـر 
گوسـفند شـکمویی  موافقـی در نامـه بعـد برایـم داسـتان ایـن 
کاغـذ  کـه همه چیزخـوار اسـت را بنویسـی؟ پـس تـا ببعـی جـان 
کار شـو و داسـتانش را برایـم  و قلمـت را نخـورده زود دسـت بـه 

بفرسـت. و  بنویـس 
بقیـه  و  محمدصـادق  بـه  را  سـالمم  و  بـاش  خـودت  مواظـب 

برسـان. گوسـفندها 
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پاسخگوی اول: بتول پورشیخ_ قزوین

»به نام خدای مهربان و عزیز«
روی گـل آفتـــــاب صبـــح که پیدا شود  
بوی گـل آفتــــــاب ک َبَرد از هــوا   خــــا
باز خـبر مــــی دهد پنجره از نور و شور  

چهـچهه سر می دهد در دل مــن زنــدگی  

بـه تـو ای دوسـت سـالم! حـال و احوالـت چطـور اسـت؟ خـوب و 
خـوش و سـالمتی؟

که با تو دوسـت جدیدم آشـنا  من هم خوبم خدا را شـکر می کنم 
شدم.

نامـه ات بـه دسـتم رسـید. آن را بـا شـوق و ذوق فـراوان خوانـدم. 
کلی از من سؤال پرسیده بودی. ُخب من هم آماده ام تا به تمام 
آنهـا جـواب بدهم. اول درباره دسـت خط پرسـیده بـودی. آفرین 
کامـاًل درسـت حـدس زدی. دوسـت قبلـی تـو که  دختـر باهـوش. 
کـه از او  نامه هـا را جـواب مـی داد، انسـان توانمنـد و پرتالشـی بـود 
دعـوت شـد تـا کارهـای بیشـتری را بـه عهـده بگیـرد از آنجایـی که 
کرد تـا در نوشـتن نامه ها  کارهایـش زیـاد بـود از مـن تقاضـا  حجـم 
کـم شـود تـا بتوانـد  کارهایـش  کنـم. امیـدوارم بـه زودی  کمکـش 
کـه ایـن  گفتـه بـود  دوبـاره بـه نامه هـا پاسـخ بدهـد چـون بـه مـن 
گـر هـم نتوانسـت مـن بـه او کمـک  کار را خیلـی دوسـت دارد. اّمـا ا
کـه جـواب نامه هـا را به دسـت  می کنـم تـا خیالـش راحـت باشـد 
اینکـه  از  ممنونـم  می رسـانم.  قدیمـی  و  خـوب  دوسـتان  شـما 
کردی. دلیل دیر شـدن جواب نامه ات هم  دوسـتی من را قبول 

کـه برایت نوشـتم. ایـن مـوردی بـود 
دوم اینکـه یـک آفریـن جانانـه به تـو بابت رتبه ۴۴. خیلـی عاااالی 
اسـت. از شـنیدن ایـن خبـر خیلـی خوشـحال شـدم.  مـن هم 

کـردم. حـس پـرواز را بـا شـادی تو تجربه 
دربـاره اسـمم پرسـیده بـودی. دوسـت داری چـه اسـمی داشـته 
کـه خـودت دوسـت داری  باشـم؟ در نامـه بعـدی یـک اسـم زیبـا 
کـن و بعد از این به همان نام مـن را صدا بزن. من  برایـم انتخـاب 
کـت نامـه  هـم حتمـًا آن اسـم را دوسـت خواهـم داشـت. بابـت پا
کـرده بـودم. ولـی قـول  هـم عذرخواهـی می کنـم. حتمـًا فرامـوش 
کـت نامـه برایـت بگـذارم. داسـتانت را  می دهـم هـر دفعـه یـک پا
خوانـدم. در ادامـه حتمـًا دربـاره داسـتانت صحبت خواهـم کرد.
که  کرده  بودی. یک معلم  باید بگویم موضوع جالبی را انتخاب 
در روسـتایی زندگـی می کنـد و در یکـی از اتاق هـای مدرسـه خانـه 
کـردی. سـردی  دارد. فضـای سـرد زمسـتان را بـه خوبـی اشـاره 
کـه در پاهایـش احسـاس می کنـد. بخـاری نفتـی، شـیطنت های 
کـه او معلـم مدرسـه  گـر دربـاره معلـم نمی گفتـی  جـواد، حتـی ا
اسـت، نشـانه ها را خـوب نوشـته بـودی فقـط یـک نکته بـه نظرم 
کـردی. جملـه آخـر نفس زنـان  می  رسـد. پایـان داسـتانت را رهـا 

می گویـد؟! البتـه مـن حـدس می زنم چـه می گوید چـون این طور 
که معلوم است معلم ُمرده است. باید بگویم یک داستان ابتدا، 
وسـط و پایان بنـدی دارد. معلـم ایـن مدرسـه بـه دلیـل خفگـی 
ناشـی از سـوخت نفت احتمااًل دچار مسـمومیت تنفسـی شـده 
که زیاد دور از ذهن نیست.  است. اّما ُخب این حدس من است 
کافـی اسـت بـا چند جمله کوتـاه پایان داسـتان را به خوبی جمع 
کردی ممنونم. منتظر نامه ات  که از امضایم  کنی. بابت تعریفی 
کـه برایم انتخـاب کرده ای هسـتم. تـو را به خدا  بـا اسـم جدیـدی 

می سـپارم.
دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

پاسخگوی دوم: محمدجواد کشوری- مازندران

دوست عزیزم سالم؛
گـرم تابسـتان و یـک سـالم خنـک  گـرم مثـل آفتـاب  یـک سـالم 
مثـل بسـتنی های خوشـمزه ی توت فرنگـی، امیـدوارم حالـت 
کـه خیلـی از موفقیـت  خـوِب خـوب باشـد. اول از همـه بگویـم 
خـودم  یـاد  شـدم.  خوشـحال  تحصیلـی  پیشـرفت  آزمـون  در 
خـوب  رتبه هـای  ایـن  از  بـودم  تـو  همسـن  وقتـی  کـه  افتـادم 
کردم. داشـتم به داسـتان اسم ها  به دسـت می آوردم. شـوخی 
کجـا می آیـد. خب  فکـر می کـردم. این کـه مثـاًل اسـم هـر آدمـی از 
بـا خـودت  نظـر می رسـد. حتمـًا  بـه  کمـی خنـده دار  می دانـم 
خـب  می زنـد!  حرف هایـی  عجـب  هـم  »پاسـخگو  می گویـی: 
معلـوم اسـت دیگـر؛ وقتـی یـک بچه  به دنیـا می آید پـدر، مادر و 
شـاید بقیـه  ی بزرگترهـا برایـش اسـم انتخـاب می کننـد.« اّمـا به 
نظـر مـن داسـتان اسـم ها بـه ایـن سـادگی هـم نیسـت. بـه  نظر 
مـن هـر آدمی با اسـم خـودش یک داسـتان هیجان انگیز دارد. 
زندگـی  اسـم ها،  سـرزمین  در  مثـاًل  یک جایـی،  اسـم ها  شـاید 
می کننـد و منتظـر هسـتند تـا صاحبشـان پیـدا شـود و برونـد 
پیش او. تازه آن قدیم ها باورهای جالبی در مورد نام ها وجود 
گـر نـوزاد یـا بچـه ای بیمـارِی شـدیدی می گرفـت  داشـت. مثـاًل ا
کـه بیمـاری اش خـوب شـود.  گاهـی نامـش را عـوض می کردنـد 
کـه، آن وقت هـا امکانـات پزشـکی این قدر زیـاد نبود و  می دانـی 
کار مؤثـر هـم بـود! االن هـم حتمـًا  گاهـی ایـن  جالب تـر این کـه 
گفتن  داری فکـر می کنـی پاسـخگو این هـا را می نویسـد تـا از زیـر 
اّمـا  باشـد.  درسـت  فکـر  ایـن  شـاید  کنـد.  فـرار  خـودش  اسـم 
کـه از آفرینش هـای ادبـی بـرای  بـرای مـن و همـه ی دوسـتانم 
دوسـتان خـوب خودمـان نامـه می فرسـتیم پاسـخگو یـک نـام 
زیبـا و بـاارزش اسـت. شـاید دسـت خط مـا عـوض شـود ولـی از 
صمیـم قلـب همـان دوسـت همیشـگی شـما هسـتیم. همـان 
در  تـا  و  برسـد  شـما  نامه  هـای  اسـت  منتظـر  کـه  پاسـخگویی 

اولیـن فرصـت بـه آن هـا پاسـخ بدهـد.
می خواهـم  زدیـم  حـرف  اسـم ها  دربـاره ی  این قـدر  کـه  حـاال 

که بخوانی. داسـتان  کنـم  یـک داسـتان خیلـی جـذاب معرفی 
»میـز میـز اسـت« نوشـته ی »پیتـر بیکسـل«. همـراه ایـن نامـه 
که در آن می توانی این داسـتان جالب  یک فایل دیگر هسـت 
را بخوانـی و نظـرت را دربـاره اش بـرای مـن بنویسـی. دربـاره ی 
کلـی  فکـر می کنـم  بـا هـم صحبـت می کنیـم.  بـاز هـم  اسـم ها 
ایـده ی قشـنگ بـا ایـن موضـوع بـرای نوشـتن پیـدا می کنیـم.
کانون دوست تو: پاسخگو، از آفرینش های ادبی 

دوست خوبم سالم؛
سـالمی مثـل سـالم آفتـاب در اولیـن لحظه هـای طلـوع، وقتـی 
ک را  کوه هـای بلنـد سـرک می کشـد و تـِن خنـِک خـا از پشـت 
گـرم می کنـد. امیـد دارم حالـت حسـابی خوب باشـد و روزهای 

گـرم تابسـتان دلـت خنـک و لبـت خنـدان باشـد.
کـه بـا عنـوان »داسـتان تخیلـی« فرسـتادی بـه دسـتم  نامـه ای 
کـه  کـه نوشـتی پـر از نکته هـای جالـب اسـت  رسـید. داسـتانی 
نمی دانـی  و  بزنیـم  حـرف  هـم  بـا  کلـی  درباره شـان  می توانیـم 
کـه برایت از حس خـودم موقع خواندنش  چقـدر دوسـت دارم 
می کنـم.  شـروع  داسـتانت  »هـوای«  از  همـه   از  اول  بگویـم. 
که  »هـوا« تـوی داسـتان ها یکـی از چیزهـای خیلـی مهم اسـت 
گفتن داشـته باشـد. معمواًل  می توانـد حرف هـای زیـادی برای 
کـه مثـاًل  هـر جـور آب و هوایـی در داسـتان می خواهـد بگویـد 
تـوی دل شـخصیت  یـا  اسـت  هـوای داسـتان چطـور  و  حـال 
قصـه چـه می گـذرد. حـال و هـوای داسـتان تـو هـم صمیمانـه 
گـرم بـود و هـم غم انگیـز و سـرد. یـک ترکیـب جالـب و جذاب.  و 
کـه اوایـل فصـل سرماسـت و پاییـز بـرِگ درختـان  معلـوم اسـت 
کـرده. از طرفـی پاهـای شـخصیِت داسـتان تـو سـرد  را خشـک 
گرمـش  هـم  بافتـه  را  آن  مـادرش  کـه  جورابـی  حتـی  و  اسـت 
نمی کنـد. اینجـا یـک نکتـه ی خیلـی جالـب دیگـر در داسـتانت 
کـه خبـر از  گاهـی در داسـتان اطالعاتـی داده می شـود  هسـت! 
چیزهـای خیلـی بیشـتری می دهـد. برایـم خیلـی جالـب اسـت 
وقتـی جـوراب بافتنـی مـادر پـای شـخصیت را از سـرما حفـظ 
کـه بـه مـن می گویـد  نمی کنـد، چـون می توانـد نشـانه ای باشـد 
مثـل این کـه شـخصیت مـا از مـادر خـود دلسـرد اسـت یـا مثـاًل 
که چطور می شـود  رابطـه ی سـردی بـا هـم دارنـد. پـس دیـدی 
از  جالبـی  اطالعـات  غیرمسـتقیم  و  ظریـف  شـکِل  همیـن  بـا 
خواننده هـای  کنیـم.  منتقـل  داسـتان  فضاهـای  و  رابطه هـا 
دقیـق و نکته سـنج خیلـی بـه این چیزها توجـه می کنند. فقط 
. می خواسـتم بگویـم مـن هـم خواننـده ی دقیقـی هسـتم

اّمـا داسـتان تـو یک شـخصیت جذاب هم دارد به نـام »جواد« 
نظـرم  بعـد  ولـی  را درآورد  ایـن شـخصیت خیلـی حرصـم  اول 
دربـاره اش عـوض شـد. همیـن هـم یکـی دیگـر از جذابیت های 
داستان تو بود. خیلی دوست دارم باز هم درباره ی داستانت 

بنویسـم مثـاًل این کـه همـان اوایـل داسـتان مـن متوجـه شـدم 
کـه  نبـود  نیـازی  دیگـر  و  اسـت  معلـم  داسـتان  شـخصیت  کـه 
رمان هـای  خوانـدن  نظـرم  بـه  بگوید.راسـتی  هـم  خـودش  او 
نوجـوان خوبـی مثـل »هسـتی«، نوشـته ی فرهـاد حسـن زاده، 
کافـی اسـت«، نوشـته ی آتوسـا صالحـی،  یـا »حتـی یـک دقیقـه 
کرد.منتظـر  خواهـد  کمـک  تـو  بـه  هـم  و  اسـت  جـذاب  هـم 

بعـدی ات هسـتم. نامه هـای 
دوست تو: پاسخگوی مرکز آفرینش ها

پاسخگوی سوم: رویا پروین-خوزستان

سالم ای بهار،
کرده ای ؟ دیر 

ببین چه قدر دانه و جوانه را،
کرده ای! ک یخ زده ، اسیر  درون خا

کرده ای . گیس های من سفید شد، مرا از انتظار، پیر  تمام 
-  سالم ای درخت مهربان، نامه ات همین االن رسید، 

رفتـه بـودم آسـمانی از پرنـده را بیـاورم، چشـمه و نسـیم و بـرگ 
را،

-  عید را و خنده را بیاورم،
 دستپاچه ام نکن رفیق ، آمدم.... 

شاعر: مریم اسالمی
سالم سالم سالم

دلنشـینی  درخـت،  چـون  سـبزی  کـه  مـن  مهربـان  دوسـت 
کنجـکاوی چـون خـودت! احتمـاال عینک جدید  چـون بهـار و 
کـه حـس دانشـمند بودن هـم به تـو داده در  سـورمه ای رنگـت 
کـه دوسـت  ایـن ریزبینـی بی تاثیـر نیسـت! چقـدر خوشـحالم 
کـه حواسـش جمـع اسـت و  کسـی  جزئـی نگـری مثـل تـو دارم، 
تغییـر دسـتخط را متوجـه می شـود پس دنیـای اطرافش را هم 
بـه عنـوان یـک نویسـنده یـا شـاعر بـه بهتریـن شـکل می بینـد 
و توصیـف می کنـد!  البتـه بایـد بگویـم عـوض شـدن دسـتخط  
گر  دلیـل محکمـی برای عوض شـدن یک شـخص نیـت ، مثال ا
کـه نباید فکر  مـن یـک روزنامـه ی تایـپ شـده بـرای تو بفرسـتم 
کامپیوتـر بـه تـو نامـه داده اسـت! به به ! عجب  سـوژه ای  کنـی 
کامپیوتر،  کـردم، نامـه نوشـتن یک ماشـین ) مثال همیـن  پیـدا 
یـا غیـره( بـه انسـان! می توانـد ایـده ی یـک داسـتان  یـا ربـات 

کـن. تخیلـی جالـب باشـد! دربـاره اش فکـر 
غ شـدی. می دانـم وقتـی  البتـه وقتـی از درس و مشـق ات فـار
کـه امتحـان قـرآن را پشـت سـر  ایـن نامـه بـه دسـتت می رسـد 
رتبه هـای  تحصیلـی  موفقیـت  آزمـون  در  احتمـاال  و  گذاشـته 
برایـم  بیشـتر  مـورد  ایـن  در  حتمـا  کـرده ای،  کسـب  بهتـری 
تنهـا  نـه  مـن  آخـر  می دانـی   ، شـود  راحـت  خیالـم  تـا  بنویـس 
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همیشـگی ات  دوسـت  بلکـه  تـو  جدیـد  یـا  قدیمـی  دوسـت 
کـن!  خطـاب  و  بـدان  همیشـگی  دوسـت  مـرا  پـس  هسـتم، 

تغییـر  نـه  کـه  بدانـی  می خواهـم  مـن!  همیشـگی  دوسـت 
مـن  حـس  مـورد  در  را  چیـزی  زمـان  گذشـت  نـه  و  دسـتخط 
اسـمم  و  نفـرم  یـک  مـن  کـرد،  نخواهـد  عـوض  تـو  بـه  نسـبت 
دوسـت همیشـگی اسـت و همیشـه منتظـرم تـا بـا یـک نامـه 
و  بیایـی  سـراغم  بـه  زیبـا  شـعر  یـا  داسـتان  یـک  و  قشـنگ  ی 
کـه  بیشـتر و بیشـتر مهمـان دنیـای قشـنگت شـوم. داسـتانی 
برایـم فرسـتادی را می خوانـم و مفصـل دربـاره اش می نویسـم، 
ممنونـم از اینکـه ذهنیاتـت را بـا مـن شـریک می شـوی و آن هـا 
از هـر  تـو  ایـن امضـای  بـا نقاشـی های زیبـا ادغـام می کنـی،  را 
امضای دیگری زیباتر اسـت.  از این به بعد در مورد فرسـتادن 
کلمـات زیبایت در لباس  کـت نامـه دقت بیشـتری می کنم تا  پا

کـه دوسـت داری بـه دسـتم برسـند.  مناسـبی 
گیـری و  کـه قلـم بـه دسـت مـی  دوسـت همیشـگی مـن همیـن 
مشتاق نوشتن هستی به اندازه ی دنیا ارزش دارد و مطمئن 
بـاش مـن دوسـتت خواهـم داشـت امـا در مورد نوشـتِن هر چه 
که  گیری  بـه ذهنـت میرسـد هـم،  بـا تمریـن و مطالعـه یـاد مـی 
کاغـذ بنگاری و با وسـواس  بهتریـن نسـخه از ذهنیاتـت را روی 
کنـی و بـه آن هـا رنـگ و بـوی  بیشـتری افـکارت را دسـتچین 

طـراوت و درجـه یـک بـودن بدهی.
باز هم منتظر نامه ی پر مهرت هستم.

دوست همیشگی تو، مرکز آفرینش های ادبی
14مرداد 1400

پاسخگوی چهارم: محبوبه شواکندی-خراسان جنوبی

به نام خدا غنچه ای باز شد
نگاه قشنگش پراز راز شد

اقاقی به او تکه ای سایه داد
نوک بلبلی غرق آواز شد

آورد: خبـر  یـک خبـر  آمد؛آمـد و همـراه خـودش  نسـیم صبـح 
نامـه ات! رسـیدِن  خـوِش 

دوست خوبم سالم؛
سـالمی بـه قشـنگی هندوانه هـای سـرخ تقدیـم تـو، امیـدوارم 

بانشـاط و سـرحال باشـی.
نامـه ات رسـید و همـراه خـودش یک سـالم مهربـان و صمیمی 

را آورد.
کـردی. مـن هـم  نامـه ات را بعـد از سـالم بـا یـک سـؤال شـروع 
بعد از سـالم جواب تو را می دهم. از مربی نامه ای ات پرسـیده 
کـرده  تغییـر  تـو  نامه هـای  خـط  اسـت  مدتـی  اینکـه  و  بـودی 
کـه پاسـخ نامه هایـت  اسـت. حـدس تـو درسـت بـود مربـی تـو 

را می نوشـت بـرای مدتـی بـه مرخصـی رفتـه اسـت و فعـاًل مـن 
که من هم خوشـحالم  پاسـخ نامه هـای تـو را می نویسـم. البتـه 
نـو  عینـک  هستیم.راسـتی،  یکدیگـر  نامـه ای  دوسـتان  کـه 
مبـارک، یـک عینـک جدیـد بـا قـاب سـورمه ای! حتمـًا خیلـی 
هـم بـه صورتـت می آیـد. و یـک تبریـک دیگـر بـرای موفقیـت در 
که در استان رتبه ۴۴ را  آزمون پیشرفت تحصیلی. خوشحالم 
کردی. احسـنت بر دوسـت خوب خودم. این موفقیت  کسـب 
از  داری  »دوسـت  بـودی  است.نوشـته ی  افتخـار  باعـث  تـو 
پرنده هـا،  مثـل،  پـرواز   ... پـرواز؟  کنـی«.  پـرواز  خوشـحالی 
پرسـتوها، پروانه هـا، قاصدک هـا و... این قسـمت از نامه ات را 
گر قرار باشـد بال دربیـاورم یا پرواز  گفتـم ا کـه خوانـدم بـا خـودم 
کنـم دوسـت دارم چـی باشـم: پروانـه، قاصـدک، شـاپرک یـا... 
همه ی اینها قشـنگ و دوست داشـتنی هسـتند.بعد با خودم 
کنـم ولـی خـوب  کـه نمی توانـم پـرواز  کـردم درسـت اسـت  فکـر 
کـه آدم را بـه یـاد  بـرای خـودم یـک اسـم نامـه ای داشـته باشـم 
بخواهـم  تـو  از  گرفتـم  تصمیـم  همیـن  بـرای  و  بینـدازد  پـرواز 
کنـی تـا در نامه هـا وقتـی بـا هـم  بـرای مـن یـک اسـم انتخـاب 
اسـت؟  بزنی.چه طـور  نـام صـدا  آن  بـا  را  مـن  گفتگـو می کنیـم 
موافـق هسـتی؟در خصـوص تأخیـر در پاسـخ بـه نامـه ات بایـد 
کـه عضـو مرکـز هسـتند هم  بگویـم دوسـتان هم سـن و سـال تـو 
بـرای مـا نامـه می نویسـد. مـن و همکارانـم نامه هـای شـما را 
تاریـخ  براسـاس  و  ترتیـب دریافـت شـماره گذاری می کنیـم  بـه 
کـه زودتـر به دسـتمان  دریافـت نامه هـا و بـا اولویـت  نامه هایـی 
نامـه  گاهـی دیرتـر پاسـخ  گـر  ا می رسـد پاسـخ می دهیـم حـاال 
بـه دسـتت رسـید شـاید بـه دلیـل تعـداد بـاالی نامه هـای مرکـز 
دیرتـر  و  می کنـد  بازیگوشـی  نامـه ات  هـم  شـاید  البتـه  باشـد. 
کـت سـفید حـاوی تمبـر  به دسـت تـو می رسـد. در خصـوص پا
کنـی بایـد بگویـم  کـه بایـد در هـر مکاتبـه از طـرف مرکـز دریافـت 
کـت بگـذارم از  گـر دفعـه ی قبـل مـن یـادم رفتـه برایـت تـوی پا ا
کـت سـفید تـو بازیگوشـی  گـر هـم پا تـو معـذرت می خواهـم و ا
بـه سـرش  یـا ماجراجویـی  گـردش  بـازی،  کـرده، هـوس سـفر، 
زده اسـت هـم مـن از طـرف او از تو معذرت می خواهم. راسـتی 
کنـد چـه  بازیگوشـی  نامـه  یـک  گـر  ا کـرده ای  فکـر  بـه حـال  تـا 
خ بدهد؟ دوسـت داری  اتفاقات جالبی ممکن اسـت برایش ر
که بازیگوش شـد و این بازیگوشـی  ماجرای نامه ای را بنویسـی 
گـر موافقـی  باعـث شـد دیرتـر به دسـت صاحبـش برسـد؟ پـس ا
دوسـت مشـترکمان قلـم را بـردار و ماجرایـش را بنویـس. فقـط 
یـادت باشـد مـن هـم مشـتاقم ایـن ماجـرا را بخوانـم تـا آن روز 
بـه خـدای مهربـان دوسـتی ها می سـپارمت. مراقـب خـودت 

بـاش!
دوست تو
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پاسخگوی اول : پریناز ستونه- اردبیل

»در شب سیاه«
شب چه بی صداست

 پشت ابرها ستارگان به خواب رفته اند
 باد زوزه می کشد

 شهر، خلوت است و خانه ها
توی کوچه های آن به خواب رفته اند 

ابرهای تـیره بسته اند
 راه ماه را

 برف همـچنان سفید می کند
 لـحظه های این شـــب سیاه را

در سکوت سرد شب
- این شب سیاه – 

 آه ای خدا چه می کند
 بچه های خانه ای که سقِف آن

چکه
       چکه

            چکه
                   می چکد؟

بچه های بی گناه
بچه های بی گناه

از کتاب: باز باران- سروده: بیوک ملکی
»به نام خدای تمام آفریده ها«

که پلک بپرد  سالمی مثل چشم بندی های اشک شوق، مثل وقتی 
گهـان خبرداغـی برسـد. داغ مثـل تابسـتان امسـال مـا کـه خنکای  و نا

سـالم تو هـوای تـازه ای بـه آن داد.
دوست خوبم؛

کـرده ای  کـه کتـاب »خدایـا تـو خوبـی« را خوانـدی و سـعی  خوشـحالم 
که به دایره واژگانت اضافه شـده، شـعری  با کمک واژه های جدیدی 
بـا موضـوع »دعـا« بنویسـی. شـعرهایت را خوانـدم می دانـی مـن فکـر 
می کنـم شـعر، یـک هنـر و اسـتعداد ذاتـی اسـت. ملک الشـعرای بهـار 

می گویـد:

شعر آن باشد که خیزرد از دل و جوشد ز لب
باز در دلها نشیند هر کجا گوشی شنفت

ای بسا شاعر که اودر عمر خود نظمی نساخت
وی بسا ناظم که در عمر خود شعری نگفت

این را نوشـتم تا با تعریف کوچکی از شـعر بگویم ذاتًا شـاعر بودن کافی 
گـر کسـی بخواهـد شـعرش، شـعرتر باشـد بایـد عناصـر اصلی  نیسـت و ا
شـعر را یاد بگیرد و با پرداختن به آنها نوزاِد شـعرش را پرورش بدهد تا 

به تکامل و پختگی برسـد.
این کـه تـو می توانـی حرف هایـت را در دو ظـرف متفـاوت یـا دو قالـب 
مختلف بریزی اتفاق مبارکی اسـت اّما هرکدام از این قالب ها اصول و 
کـه بـا کمی مطالعه و آموزش می توانی به  روش خـاص خـودش را دارد 

آنهـا بررسـی. می خواهـم در ایـن نامـه توجـه تـو را به یـک موضوع مهم 
کدامیک از شعرهایت  کنم و آن زبان شعر است فکر می کنی در  جلب 

زبـان شـعرت بـه زبـان امروز ما نزدیکتر اسـت؟
به واژه ها در شعر اولت دقت کن:

بـرون آرد مـرا زیـن درد تنهایـی/ مـن چـه فدایت کنم دگر/ بکشـان مرا 
کـم اندکی بـه دیدارت 

کـه امـروزه در زبـان  کـه زیـر آنهـا خـط کشـیده ام کلماتـی اسـت  کلماتـی 
مـا کاربـرد نـدارد. البتـه ایـن کلمات در میراث شـعری مـا و زمان خاص 
گر امروز من در نامه ات  گذشـتگان ما از ارزش ویژه ای برخوردارند. اّما ا
که ز راه رسید دگر اندکی زین پریشانی رهایم  برایت بنویسم: )نامه ات 
سـاخت( حتمـًا تعجـب می کنـی یـا فکـر می کنـی بـه شـوخی یـا بـازی 

اینطور نوشـته ام.
اّما هرچه زبان در شـعر اولت با زبان امروز فاصله دارد، درشـعر دومت، 
کلمـات، امروزی ترنـد. )سـقف کاذب، خـودکار، کولـر، کانـال ...( باعـث 
گفتار و  نزدیک شـدن به زبان حال شـده اسـت و شـعر دومت به زبان 

معیار امروز خیلی نزدیکتر اسـت.
امیدوارم در شعرهای آینده شاهد جهشی در حرکت شعری تو باشم. 
کـردم که مقابل چند قالب  بازهـم گوشـه نامـه ام کتابـی برایت معرفی 
متفاوت از اشعار بیوک ملکی است. امیدوارم از آن لذت ببری. منتظر 

نامه بعدی ات هستم. 
دوست تو: مرکز  آفرینش های ادبی

پاسخگوی دوم : فاطمه غالم زاده نخلی- هرمزگان

»به نام خدایی که گل خورشید را در باغ آسمان کاشت«
گرم همراه با یک سـبد گل آفتابگردان به تو دوسـت خوبم  یک سـالم 
تقدیـم می کنـم. امیـدوارم حالت خوِب خوب باشـد. چه خبرها؟ این 
روزهـا کـه مدرسـه ها تعطیـل اسـت و تـو اوقـات فراغـت بیشـتری داری 

کارهایی انجـام می دهی؟  چـه 
که نامه ی قبلی را برایت  می دانم حق با توسـت دوسـت من. از زمانی 
فرسـتادم حـدود ۲ مـاه می گـذرد. راسـتش را بخواهی نامه هایی که در 
ایـن مـدت بـه دسـتم رسـید خیلـی زیـاد بـود و مـن هـم مثـل همیشـه 
نامه هـا را بـه نوبـت پاسـخ می دهـم. بنابراین تا نوبت به پاسـخ نامه ی 
تو رسید، کمی طول کشید. اّما این باعث نمی شود که دوست خوبی 
مثل تو را فراموش کنم. دوست خوبم، خوشحالم که از پیشنهاد من 
کتـاب  کتـاب بخوانـی. نوشـته ای  گرفتـی  کـردی و تصمیـم  اسـتقبال 
»خدایا تو خوبی« را مطالعه کرده ای. چه خوب که خواندن این کتاب 
باعث افزایش دایره ی واژگانی ات شده است. موافقی برویم شعرهای 
کالسـیک یـا  تـازه ات را بخوانیـم. شـعر »مـن و خـدا« شـعری در قالـب 
که شـعر نو اسـت. خودت هم اشـاره  سـنتی اسـت. برخالف شـعر دوم 
کامـاًل متفـاوت اسـت. پـس حتمـًا بـا قالب هـای  کـه اشـعارت  کـرده ای 
شـعری و شـعر سـنتی و نـو آشـنایی داری. قالـب ایـن شـعر غـزل اسـت. 
کـه در آن مصـراع اول بـا مصراع هـای دوم هم قافیـه  غـزل قالبـی اسـت 
کلمـه ی تنهایـی عینـًا  اسـت. البتـه در بیـت اول قافیـه وجـود نـدارد و 
که در واقع می تواند ردیف باشد. اّما در مصراع های بعدی  تکرار شده 

کلمات )کجایی، رهایی، بینایی، خدایی و جدایی( را به عنوان قافیه 
کـرده ای. دوسـت خوبـم! در اشـعار سـنتی نظـم و تناسـبی  انتخـاب 
که شعر را آهنگین می کند. به این تناسب و  کلمات وجود دارد  میان 
گر موافق باشی درباره ی وزن و قاعده و قانون  آهنگ، وزن می گویند. ا
آن، در نامه های بعدی بیشتر با هم حرف می زنیم. و اّما شعر دوم ... 
پیشـنهاد می کنـم بـرای ایـن شـعر نامـی انتخاب کنـی. به نظرم اشـعار 
هـم مثـل مـا انسـان ها هویت دارند و اسـم برای شـعر مثل شناسـنامه 
اسـت. بـه عـالوه راحت تـر می توانیـم دربـاره ی آن هـا حـرف بزنیـم. ایـن 
شـعر برخالف شـعر »من و خدا« شـعر نو اسـت. شـعر نو خودش به دو 
نـوع نیمایـی و شـعر سـپید )منثـور( تقسـیم می شـود و تفاوت هایـی با 
کـه ایـن شـعر وزن عروضـی نـدارد، در  هـم دارنـد. بـا ایـن حـال از آن جـا 
دسـته ی شـعر سـپید )منثور( قـرار می گیرد. کم کم بـا هم دربـاره ی این 
نـوع شـعر و ویژگی هـای آن حـرف خواهیـم زد. شـعرت را خیلـی خـوب 
کـه در شـعرت جـاری بـود  کـرده ای و از همـان ابتـدا طنـزی را  شـروع 
که  کاذب از همان آغاز نشـان می دهد  کردم. عبارت سـقف  احسـاس 
بـا طنـز تلـخ روبرو هسـتم. در سـطر بعـدی با عبارت یک گله کاغـذ پاره 
کرده بودی؛ هر دو  گله تشبیه  کاغذها را به زیبایی به یک  مواجهیم. 
کنـده در ایـن سـو و آن سـو ... بـه التمـاس  سـفید و شـاید مچالـه ... پرا
افتـادن جوهـر در سـطر بعـدی، آرایـه ی تشـخیص را به خوبـی نشـان 
می دهـد. صفـت التمـاس کردن به انسـان مربوط اسـت اّما تـو آن را به 
خودکار نسبت  داده ای. این یعنی تشخیص. تنهایی ات را با تنهایی 
نیز نشان داده ای ... البته میزی یا کشویی پر از پوست موز و بستنی 
که به نوعی بی انگیزگی و کسـالت شـاعر را نشـان می دهد. در هفتم باز 
هم طنزی ظریف و البته تشخیص. در سطر بعدی از پنجره به عنوان 
کـه پنجـره معمواًل  کانـال ارتباطـی نـام بـرده ای و بسـیار به جاسـت چـرا 
راه ارتباطـی میـان انسـان و محیـط اطرافـش اسـت. اّمـا آنچـه شـعر تـو 
کـه تـو از پنجـره بـرای ارتبـاط بـا  را خـاّص و متفـاوت می کنـد ایـن اسـت 

خـودت بهـره بـرده ای و نـه ارتبـاط بـا دیگـران و محیط اطـراف ...
در سـطر بعدی شـعر دچار پیچیدگی زیبایی شـده اسـت که مرز میان 
خیـال و واقعیـت را دشـوار می کنـد و مخاطـب را سرشـار از لـذت ... اّمـا 
چیست آن کوزه ی بزرگ پر از خالی و کیست صاحب آن عکس شش 
کـه فقـط بـه تـو زل زده اسـت؟ پایـان شـعرت را از سـهراب  در هشـتی 
گرفتـه ای همـراه بـا طنـزی ظریـف ... »بـا ایـن همـه تـا  سـپهری وام 

شـقایق هسـت زندگـی بایـد کـرد ...«.
گذاشـته ای، اّما  تبریک می گویم دوسـت خوبم. تو قدم در راه زیبایی 
ایـن پایـان کار نیسـت و تـو راه درازی در پیـش داری کـه اندکی صبوری 
کنـد  کمـک  می طلبـد. آن چـه می توانـد بـه تـو در طـول ایـن مسـیر 
کتاب هـای شـعر اسـت و البتـه آشـنایی بـا قواعـد و قوانیـن  مطالعـه ی 
شـعرهای سـنتی و نـو کـه از آن بابت هم خیالـت راحـت ... من در کنار 
تـو هسـتم. منتظـر نامه هـا و شـعرهای جدیدت هسـتم. خیلی مـن را 

منتظـر نگـذار. مواظـب خـودت باش.
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

پاسخگوی سوم: فرزانه سعادتمند- یزد

سـالم دوسـت عزیز؛ امیدوارم حال و احوالت چون شـعرهایت تر و تازه 
و روان باشـد. در نامـه ات به خاطـر اینکـه خـودکارت تمـام شـده و نامـه  
را دورنـگ نوشـته بـودی، پـوزش خواسـتی. اتفاقـًا نامـه ات را ایـن دو 
که همیشه  کرده بود. مهم خودکار انرژی ماست  رنگ نویسی جذاب 
جوهـر داشـته باشـد مهـم نیسـت جوهـرش قرمزباشـد یـا آبـی یـا سـبز، 
در برابـر خـودکار عشـق و انـرژی رنگ هـا رنـگ می بازنـد ... . خـب برویم 
سـراغ شـعرهایت چندین بار اثرات را خواندم و هربار دهانم شـیرین تر 
شـد. تخیـل و تصویرهـای شـاعرانه ات را دوسـت دارم تصاویـری چون 
درگاه تنهایـی، بنـد رهایـی، جوهـری کـه التمـاس افتاده، دسـت های 
دعـا، کولـری کـه نقش در گلویش حبس شـده، میز تنها، کـوزه ای پر از 
خالـی، عکسـی کـه زل زده. این هـا همـه تصاویر خیال انگیز و شـاعرانه 
کـه بـا اسـتفاده از صنعت هـا و آرایه هـای مختلـف  محسـوب می شـود 
ادبـی شـکل گرفته انـد به کارگیـری این تصاویـر در اثرت نشـان می دهد 
که تو دوست عزیزم حتمًا استعداد و توانایی و بن مایه ی شعر نوشتن 
را داری و جوهر شـاعرانگی در جانت موج می زند اّما شـعر نیز مانند هر 
هنـر و فـن و حرفـه ای نیـاز به تمرین و آمـوزش دارد و برای اینکه بتوانی 
کنی  این استعداد و توانمندی را به جلوه درآوری باید تالش و تمرین 
همان طـور کـه در نامه هـای قبلـی هـم برایـت نوشـته بـودم عالی تریـن 
و مهم تریـن تمریـن، خوانـدن اسـت وقتـی زیـاد شـعر بخوانـی ذهنـت 
گاه بیشتر و بیشتر با قواعد و بایدها و نبایدهای شعری آشنا و  ناخودآ
مأنوس می شود. البته شیوه ی بهتر خواندن را هم در نامه های قبلی 
برایـت نوشـته بـودم و دوبـاره یـادآوری می کنـم اینکـه یـک شـعر را چنـد 
بـار بخوانـی و هربـار بـا یـک نـگاه و از یـک زاویـه و دریچه ی خاص بـه آن 
شـعر دقـت و توجـه کنـی مثـاًل ابتـدا آن شـعر را بـرای لذت بـردن و حس 
و حـال خـودت بخـوان! بعـد یـک بـار دیگـر بخـوان و این بار به محتـوا و 
کـن! بـار دیگـر از زاویـه ی موسـیقی و وزن بـه آن اثـر  معنـای شـعر دقـت 
نگاه کن! بار  دیگر به تصاویر شاعرانه و تخیل آن اثر دقت و توجه کن! 
کلی یعنی آن شـعر را موشـکافانه و دقیق بخوان و بررسـی کن!  به طور 
خـب عزیـزم دربـاره ی اثـر اولـت کـه یـک شـعر موزون و کالسـیک اسـت 
ع  قافیه هـا را بـه درسـتی رعایت کرده ای جز در بیـت اول که هردو مصر
کـه حتمًا اصالحـش کن. دربـاره ی  کاربـردی  قافیـه ی »تنهایـی« را بـه 
موسـیقی و وزن و شـعر هـم کـه در نامه هـای قبل برایت نوشـته بـودم، 
کـردی، اّمـا در بعضـی از  بایـد بگویـم در ایـن شـعر تقریبـًا وزن را رعایـت 
ع هـا از وزن بیـرون رفتـه ای. البتـه اصـاًل جـای نگرانـی  ابیـات و مصر
کـرده بـودم خیلـی اوقـات  کـه شـعر را شـروع  نیسـت. مـن هـم در ابتـدا 
ایراد وزنی داشـتم. همان طور که قباًل هم برایت نوشـته بودم بهترین 
روش بـرای آموختـن وزن موسـیقی، همـان زیاد خواندن شـعر اسـت و 
کـردن. مثـاًل سـعی کـن هفتـه ای دو شـعر زیبـا بـه انتخاب  شـعر حفـظ 
کـردن شـعر،  هـم اینکـه بـه ذهنـت بـا  کنـی ایـن حفـظ  خـودت حفـظ 
ریتـم و موسـیقی شـعر کم کـم خـو بگیـرد و مأنوس شـود کمک می کند 
و هـم اینکـه تصاویـر شـاعرانه و واژه هـای جدیـد در ذهنـت می نشـیند 
کم کـم بـا همیـن روش وزن و موسـیقی را  و تثبیـت می شـود. بنابرایـن 
که بتوانی بفهمی آیا وزن شعرت درست  کاماًل یاد می گیری. و یک راه 
اسـت یـا نـه می توانـی شـعرت را بلنـد بخوانـی و همـراه بـا خواندنـت بـا 
یک خودکار یا مداد بر روی میز ضربه بزنی با خواندن شـعرت و ضرب 
زدن یـک خـودکار یـا مـداد بـر روی میز می توانی قدری متوجه درسـتی 
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یا نادرسـتی وزن شـعرت بشـوی. اثر دومت تقریبًا قالب شـعر سـپید را 
که البته در فرم و سـاختار نیاز به ویرایش و اصالح هم دارد. برای  دارد 
آشـنایی با فرم و سـاختار شـعر سـپید مطالعه و خواندن شـعرهایی در 
این قالب را به تو دوست عزیزم پیشنهاد می کنم در نامه های بعدی 
در این بـاره بیشـتر برایـت می نویسـم. در سایه سـار لطـف الهـی پیـروز و 

موفق و سـالمت باشـی.
دوست نامه ای تو

پاسخگوی چهارم: زهرا پردل- سیستان و بلوچستان

به نام خدای خوبی ها
»... هرآنگاه که نام تو را می نویسم 

کاغذهایم در زیر دستانم غافلگیرم می کنند 
                                  و آب دریا در آنها جاری می شود

                                                        و مرغان سپید نوروزی
                                                                               بر فراز آن به پرواز در می آیند 

هرآنگاه که درباره ی تو می نویسم 
ک کن شعله ور می شود  آتش در مداد پا

                                            و از بساط نوشتنم
                                                                باران سیل آسا فرو می بارد

و شکوفه های بهاری
کاغذپاره ها                           در سبد 

                                                     می شکفند
و در میان آنها پروانه های رنگارنگ و گنجشکها 

به پرواز در می آیند....
نـوروزی سـپید ورق-  بـه مرغـان  گواهـی می دهـم  از شـعر  ) بخشـی 

السـمان( غـاده  سـروده ی 
سـالم به دوسـت کم پیدای خودم!  همانطور که گفتی تقریبا دو ماه 
کـه برایـم  کـه از همدیگـر بی خبریـم یـا بهتـر بگویـم دو مـاه اسـت  اسـت 
نامه ننوشـته ای و به خاطر این تاخیر طوالنی می خواسـتم من هم با 
تاخیر پاسخ نامه ات را بنویسم تا بدانی چقدر انتظار کشیدن سخت 
اسـت امـا وقتـی دیـدم بـه توصیه ام عمـل کـرده ای و در ایـن مدت یک 
کتاب خوب خوانده ای نظرم عوض شـد. خوشـحالم که با مطالعه ی 
ایـن کتـاب دایـره ی واژگانـت وسـیع تر شده اسـت و از صمیم قلـب آرزو 
کـرده، حـال و  کرونـا همـه را دلواپـس  کـه شـیوع  می کنـم در ایـن روزهـا 
گـر موافقـی  احـوال خـودت و خانـواده و عزیزانـت خـوب باشـد. حـاال ا
برویـم سـراغ دو شـعری که برایم فرسـتاده ای. دوسـت خوبـم می دانی 
که من همه ی شعرهایت را دوست دارم چون از احساس و اندیشه ی 
نـاب خـودت نشـأت گرفته انـد. امـا بسـته بـه این کـه در شـعرت چقدر 
کرده باشـی، بعضی از شـعرهایت را بیشـتر  از عناصر شـاعرانه اسـتفاده 
می پسـندم.  قبل از بررسـی اشـعار تازه ات بگو ببینم: یادت هسـت که 

شـعر از چه عناصری تشـکیل شـده ؟
آفرین! درست گفتی: تخیل، احساس، اندیشه و موسیقی

حـاال بیـا بـا هـم شـعر اولـت را دوبـاره بخوانیـم: ایـن شـعر در قالـب غـزل 
سـروده شـده و از عناصر شـعری، اندیشـه و احسـاس را دارد و کمی هم 

موسـیقی... ولی خیال انگیز نیسـت. 
دوست خوبم

کـه البتـه  کالم موزونـی را بسـازد   اندیشـه و موسـیقی بـا هـم می توانـد 
کالم  بـرای شـعر شـدن ایـن  امـا  معنـی و مفهـوم هـم داشـته باشـد 
مـوزون، بایـد اندیشـه در قالـب تصاویـر خیـال انگیـز و سرشـار از عاطفه 
بیـان شـود. توصیـه می کنـم شـعر اولـت را بیـت، بیـت بـه زبـان سـاده و 
که برای شـاعرانه تر  کنی  بدون وزن و قافیه بنویسـی و بعد به این فکر 
کنی.  مثال در بیت  شدن، منظورت را با چه تصاویری می توانی بیان 
اول گفتی: دعا کردم به درگاه خدا )خدایی که خودش هم تنهاست( 
که مرا از درد تنهایی نجات دهد. به نظرت تنهایی شـبیه چه چیزی 

می توانـد باشـد؟ بـا چـه تصویـری می تـوان ایـن اندیشـه را بیـان کرد؟
به عنوان نمونه شاعر دیگری ممکن است همین اندیشه را این گونه 

بیان کند:
بتاب ای ماه! بر این ناشکیبایی      بر این پس کوچه ی تاریک تنهایی

اینجا تنهایی به پس کوچه ای تاریک تشـبیه شـده و مخاطب )خدا( 
به ماه تشـبیه شـده است که شـاعر از او درخواست کمک کرده است. 
توصیـه می کنـم در ایـن مرحلـه از سـرودن تمرکزت روی تصاویر باشـد. 
کـم در نامه هـای بعـدی در مـورد موسـیقی شـعر و وزن و  کـم  انشـااهلل 

کرد. قافیه بیشـتر صحبت خواهیم 
امـا شـعردوم خیـال انگیـز اسـت و در آن از صنعـت تشـخیص یـا همـان 
کاغذ پـاره، میـِز  گلـه  جاندارپنـداری بـه خوبـی بهـره بـرده ای مثـال: یـک 
تنها و... همچنین به نظر می رسد این تصاویر را بر اساس تجربه های 

کـرده ای... آفرین!  شـخصی ات خلـق 
 البتـه ایـن کـه تصاویـر شـعرت در محـور عمـودی با هـم ارتباط داشـته 
باشـند و یـک مضمـون مشـخص را بـه مخاطـب منتقـل کننـد خیلـی 
کـه بـه نظـرم از ایـن جهـت بایـد شـعر دومـت را دوبـاره  اهمیـت دارد 
کـه از  بخوانـی و خـودت آن را بررسـی کنـی؛ بـه نظـرت تصویری هسـت 
بافت شعر بیرون زده باشد و دلت بخواهد آن را حذف کنی؟  خب ... 
باز انگار سخن به درازا کشید... البته بعد از دو ماه بی خبری، نوشتن 
این نامه ی طوالنی طبیعی اسـت! مگر نه؟! مثل همیشـه خواهش 

می کنـم تـا می توانـی کتاب بخـوان و شـعر بنویس 
کـردن  راسـتی!  راسـتِی اول:  شـعر اول نامـه را از  مجموعـه ی »در بنـد 
رنگیـن کمان« سـروده ی غاده السـمان انتخـاب کردم. غاده السـمان 
نویسـنده و شـاعر معاصـر اهـل سـوریه اسـت و بـه نوعی بنیانگذار شـعر 
از تصویـر و عاطفـه  و  اشـعارش  ادبیـات عـرب بشـمار می آیـد  نـو در 
کـن و  گـوگل جسـتجو  آثـارش را در  گـر مایـل بـودی  ا سرشـار اسـت. 
کـه نامـه ات را  کـردی  کار خوبـی  اشـعارش را بخـوان. راسـتِی دوم:  چـه 
بـا خـودکار قرمـز نوشـتی!  مـا همیشـه نامـه هایمـان را بـا خـودکار آبی یا 
مشـکی می نویسـیم بـه نظـرم خودکارهـای قرمـز خیلی دلتنـگ و تنها 
می ماننـد...  یـادت باشـد منتظـر نامـه ات هسـتم پـس بـه نامه هایـت 

بگـو زودتـر بـه مـن سـر بزنند
الهی شاعر بمانی دوست من
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حق شناسـِی تـو برسـم. نـام تـو برازنـدة خـودت اسـت »شـکریه« 
جانـم بسـیار زیباسـت و پرمفهـوم. بـرای مـن از خانـواده ات، از 
کـه بسـیار شـریف و ارزشـمند اسـت نوشـته بـودی. مـن  کارتـان 
کشـاورزی تان بیایـم و بوته هـای  توانسـتم پابه پـای تـو بـه زمیـن 
گوجه فرنگی را ببینم. بنشـینم  ریز و درشـِت فلفل و بادمجان و 
کارکـردن تـو  کنـاِر یـک عالـم لوبیـا سـبِز خوشـرنگ و پیـاز و بامیـه و 
کـه حسـابی وارد هسـتی و دقیـق و مرّتب هسـتی.  کنـم  را تماشـا 
در نامـه چـه خـوب از عهـدة توصیف کـردن همه چیـز در اطرافـت 
کـردم و ُپـزت را بـه پرندة سـفالِی روی میزم  کیـف  برآمـده بـودی، 
دادم ای پرنـدة خـوب و مهربـاِن مهاجـر راسـتی شـکریه! ایـن را 
کـه مـن دوسـتان مهاجـِر زیـادی دارم. بـا آن هـا در  بـه تـو بگویـم 
محلة »گلشـهِر« مشـهد آشـنا شـده ام، در یک جلسـة شـعر. حاال 
خوشحالم که یک دوست به خوبی تو که پراز کلمه و حرف های 
از  بـه دوسـتاِن مهاجـر مـن اضافـه شـده اسـت.  خـوب اسـت، 
وضعیـت درس و مشـقت برایـم نوشـته بـودی. معدلـت باعـث 
خجالـت نیسـت. این طـوری دربـاره آن فکـر نکـن. تـو می توانـی 
کشـاورزی  کارهای سـخِت  کمک برنامه ریزی و رفع خسـتگی  با 
که امکانش هسـت به َدرَسـت بیشـتر بررسـی و دلت  در سـاعاتی 
از نمره هایـت بـه زودی زود راضـی و خوشـحال شـود. از رشـتة 
کـرده ای خوشـم آمـد. چقـدر هیجان انگیـز و  کـه انتخـاب  خوبـی 
خـاّلق می توانـد باشـد »طراحـی طـال و جواهـر« امیـدوارم در آن 
کرونـا  کارهایـت بنویسـی. از  موفـق شـوی و بـاز هـم بـرای مـن از 
کرونا برود پشـت هفت  که این  گفته بودی. دیگر وقتش رسـیده 
گم وگـور بشـود. مـن هـم مثـل تـو دعـا می کنـم. از  کـوِه سـیاه  تـا 
کـه نوشـته بـودی ایـن نامـه نوشـتن تـا چـه وقـت  ایـن جملـه ات 
کجا می رسـد آخرش و ... خیلی ذوق زده شـدم.  ادامه دارد و به 
می دانی چرا؟ آخر این که تو نسبت به نتیجه داشتن یا نداشتن 
کارهایـت فکـر می کنی و آینده نگر هسـتی و هـدف داری برای من 
خیلی جالب اسـت. به تو افتخار می کنم و دسـت های کوچکت 
کلمـات دوسـتی دارند را می  بوسـم  کـه بـا زمیـن و آب، بـا آفتـاب و 
بـه نشـانة ادب و مهـر و افتخـار. جانـم برایـت بگوید نامه نوشـتن 
تـا هـر وقـت دوسـتی مـا ادامـه داشـته باشـد، ادامـه دارد و حتـی 
نتایـج خوبـی خواهـد داشـت. مـن و تـو از هـم یـاد می گیریـم، راه 
و رسـِم خوبتـر زندگی کـردن و خوبتـر نوشـتن را. مـن فکـر می کنـم 
تو نویسـندة خوبی هسـتی و می توانی داسـتان های خودت را از 
که  دِل زندگی و روزانه ات بنویسـی. می توانی از شـخصیت هایی 
با آن ها در زندگی خودت روبه رو می شـوی خیلی خوب و دقیق 
بـا ذکـر جزئیات بنویسـی. پـدرت، مـادرت، خواهـر و برادرهایت را 
بنویـس. بـا اخالق هـا و لباس هـا و عادت های شـان، بـا غم هـا و 
شادی هایشان، با آرزوها و ویژگی های مخصوص به خودشان. 
کتاب  مگـر مـا داسـتانی زیباتـر و عمیق تـر از زندگـی داریـم؟ برایت 
کـردی بخـوان عزیـز مهربـان. مراقـب خـودت  می فرسـتم. وقـت 
کـردن نامـه  بـاش و برایـم بنویـس. امیـدوارم بتوانـی بـرای پسـت 

کمک بگیری تا زودتر بخوانمت. منتظرت هسـتم و چشـم به راِه 
می رسـانند  سـالم  تـو  بـه  اتاقـم  گلدان هـای  پسـت چی.  آمـدِن 

دختـِر دوست داشـتنی و باهـوش.
دوست تو در آفرینش های ادبی

- کرمان پاسخگوی سوم: سمیه غالمرضاپور

»به نام خدای شاخه ها و پرنده ها«
»باز هم لبخند«

مثل یک انار سرخ
باز هم بخند

در به روی غصه های کوچکت  
ببند    

با وجود خنده های تو
زندگی دوباره می شود  

شبیه قند   
است؟خسـته  چطـور  احوالـت  و  حـال  خوبـم.  دوسـت  سـالم 
نباشـی. خـدا قـوت! نامـه ات را خوانـدم. تک تـک جمله هایـت مرا 
کـه تـا بـه حـال  بـه  دنیـای تـازه ای ُبـرد، ُپـر از طعـم و رنـگ، دنیایـی 
تجربـه اش نکـرده  بـودم. دوسـت داشـتم مـن هم با تو همراه شـوم 
و فلفل هـای دلمـه ای سـبز و زرد و قرمـز را بچینـم و داخـل سـبد 
بگـذارم. بـه نظـر مـن نمـرة تـو بـا ایـن همـه تـالش و همـت فقـط ۲۰ 
سـت. از مهمان هـای خانه تان نوشـته بـودی یاد روزهایـی افتادم 
کنـار هـم می نشسـتیم و حتی تا  کرونـا سـاعت ها  کـه بـدون تـرس از 
گفتن.  لحظـة خداحافظـی َدم در خانـه هنوز حرف داشـتیم برای 
که بـرای خانـه برکت مـی آورد،   دوسـت خوبـم، مهمـان  همان طـور 
کّلـی سـوژه های نـاب داستان نویسـی  بـرای ذهـن خـالق شـما هـم 
بـا خـودش مـی آورد. یـک دفتر برای خود داشـته بـاش و مهمان ها 
کن به نوشتن مثاًل شب ها ساعت ۱۰/۴۵ دقیقه.  که رفتند شروع 
دفترت ُپر می شود از شخصیت های خاص با ویژگی های ظاهری 
نام هـای متفـاوت و روحیـات اخالقـی  و  لبـاس پوشـیدن  و طـرز 
گفتگوهـای  و  ضرب المثـل  و  اصطالحـات  هـم  کلـی  رفتـاری.  و 
کنـی.  کـه می توانـی در دفتـرت یادداشـت  مخصـوص هـر مهمـان، 
کنـی و  گـر روزی از اطالعـات ایـن دفتـر به خوبـی اسـتفاده  ُخـب ا
بتوانـی داسـتان های خوبـی بنویسـی بـه نظـرت چـه آینـده ای در 
کنارت هستم و بی صبرانه منتظر  انتظارت است؟ من تا آن روز در 

رسـیدن نامه هـا و داسـتان هایت می مانـم.
دوست تو؛ مرکز آفرینش های ادبی- تابستان 1400

پاسخگوی چهارم: فرزانه سعادتمند-یزد

سالم و درود به شکریه جان عزیزم 
امیـدوارم حـال واحوالـت خـوب وخـوش باشـد و سـرزمین دلـت 

 پاسخگوی اول: محدثه الماسی- خوزستان

سالم دوست تازه ی من! 
سـالمی بـه وسـعت مزرعه ی سرسـبز دلـت و بذرهـای امیدی که 

بـه شـوق رویش هـای ناب مـی کاری! 
کرد! عطر فلفل ها مشـام  چقـدر خوانـدن نامـه ات حالم را خوب 
کنـج حیـاط  کوچـک مـادرم  دلـم را قلقلـک داد! یـاد مزرعـه ی 
که صبح و عصر پر می شـود از بوی ریحان و  خلوت خانه افتادم 
هلهله ی گنجشکها! گربه ی چاق خپلی هم  همیشه آن حوالی 
گنجشـکها خیلـی  کـه البتـه نمی گـذارد میهمانـی  پرسـه می زنـد 
گاهـی هـم می پـرد میـان باغچـه و تمام زحمتهای  دوام بیـاورد و 
مـادر را هـدر می دهـد اما او دلسـرد نمی شـود که! بـاز هم می کارد 
و لـذت می بـرد از اینکـه دسـترنج خـودش را سـر سـفره بیـاورد! 
کشـاورزها راز دل  کار پرزحمت، شریف و زیبایی ست!  کشـاورزی 
دانه ها را فاش می کنند. شاهد تولد جوانه ها و قد کشیدن شان 
کـه برای به  کنار رنجهایی  بـه سـمت نـور و روشـنی اند.  حتمـا در 
کـه می کشـید  ثمـر نشسـتن یـک دانـه می بریـد و زحمت هایـی 
شـاهد زیبایی ها هم هسـتید. چه چیزی قشـنگ تر از تولد یک 
دانـه و گل دادن و بـه ثمـر نشسـتنش! و ایـن همه زیبایـی ارزش 

گرگانی : آن همـه رنـج را دارد. بـه قـول فخرالدیـن اسـعد 
نیینی باغبان چون گل بکارد
چه مایه غم خورد تا گل بر آرد

به روز و شب ُبدی بی صبر و بی خواب
گهی پیراید او را گه دهد آب
گهی از بهر او خوابش رمیده

گهی خارش به دست اندر خلیده
به امید آن همه تیمار بیند
که تا روزی برو گل بار بیند

ک یـاد می گرفتنـد.  کاش آدم هـا صفـا و مهربانـی را از خـا راسـتی! 
کـه پـول شـما را بـه موقـع نمی دهـد!  مثـال صاحـب زمیـن 

محیـط پیرامـون مـا و طبیعـت یـک عالمـه حـرف و درس بـرای 
گـرد مهربـان خودمـان! یـک دانـه در  مـا دارد! مثـال همیـن زمیـن 
دلـش بـکاری و برایـش زحمـت بکشـی او هـم مـزدت را می دهـد 
و دانـه را می رویانـد و چنـد برابـر پـس می دهـد آن هـم درسـت بـه 

موقـع ! 
گاهـی زحمـت همدیگـر را نادیـده می گیرنـد. حتمـا  امـا آدم هـا 
در  گردی  شـا ایـن  و  گرفتـه ای  خوبـی  درس هـای  زمیـن  از  تـو 
کالس طبیعـت بـه تـو کمـک می کند انسـان شایسـته ای باشـی! 
کـه به مشـامت می رسـد،  کـه می شـنوی، عطرهایـی  صداهایـی 
کـه می بینـی و لمـس می کنـی، همـه و همـه بـه تـو  چیزهایـی 
قـدرت می دهنـد تـا دنیـای بهتـری بسـازی . چه کسـی می تواند 
کشـاورز صدای دسـتهای ظریف جوانه ای را بشـنود  بهتر از یک 
کنـد؟ راسـتی تـا به حال  کنـار می زنـد تـا نـور را پیـدا  ک هـا را  کـه خا

کسـی  پای درد دل یک جوانه نشسـته ای؟ از او پرسـیده ای چه 
گفتـه: آن بـاال باالهـا خبـری هسـت و بایـد بـه جسـتجوی  بـه او 
کـی اش را  نـور بـروی؟ او هـم مثـل تـو تـالش می کنـد و لبـاس خا
می تکانـد و هیـچ مانعـی او را نـا امیـد نمی کنـد.  چه کسـی بهتر از 
تـو می توانـد حـرف دل پرنده هـای بازیگوشـی که مزرعـه را زیر پرو 
که تند  بالشـان می گیرنـد بفهمد؟ یا حشـره های ریـز کوچولویی 
گیاهـی بـاال می روند و در میـان برگها دنبال  و تنـد از سـاقه ی تـرد 
که بودم خیلی سـنجاقکها و پروانه ها  روزی خود هسـتند! بچه 
کار می کننـد؟ چـه  کـه سـر دربیـاورم دارنـد چـه  را دنبـال می کـردم 

گل هـا؟  گـوش  می گوینـد تـوی 
از معدلـت هـم خجالـت نکـش ! تـو یـک معـدل ۱۴ داری بعـالوه 
لبخنـد و رضایـت خـدای بـزرگ و پـدر و مـادرت! چـون بـه ازای 
شش نمره ای که کم آورده ای هزاران دانه رویانده ای و شادی ها 
کنی و تالشـت را بیشـتر  گـر قـدری برنامـه ریـزی  بـه بـار آورده ای! ا
کنـی حتمـا در درس هـم موفـق خواهی شـد درسـت مثل همان 
کـه بـا سـختی بـه نـور می رسـد و بـا زحمـت قد می کشـد!  دانـه ای 
کـرده ای حتی  تـو هـم پیـروز خواهـی شـد!  راسـتی تا به حـال فکر 
ک می رویـد هـم مهاجـر اسـت؟ او وقتـی  کـه زیـر خـا آن دانـه ی 
کـه بـا  ک اسـت تـالش می کنـد و رشـد می کنـد و وقتـی  در زیـر خـا
جهان دیگری آشـنا شـد هم از حرکت نمی ایسـتد و قد می کشـد 
و بـه سـمت نـور مـی رود و ثمـر می دهـد! امیـدوارم در رشـته ی 
جذابت موفق باشی! تو جواهر زیبایی در سینه ات داری. دلت 
کارهـای  را می گویـم! خـدا یـک یاقـوت سـرخ بـه تـو داده و تـو بـا 
کـه می کنـی  و تالش هایـت و امیدهایـت، روی آن یاقـوت  خوبـی 
کـه یـک دوسـت  نقشـهای زیبایـی می زنـی  خیلـی خوشـحالم 
کـه از ایـن بـه بعد می توانـم از نامه هایش عطر رویش و  نـاب دارم 
کنـم. می توانی تـا زمانی که هیجدهمین بهار  امیـد را استشـمام 
زندگیت را پشـت سـر بگذاری، برای بخش مکاتبه نامه بفرستی 
کنـی . قلمـت را بـردار و بـه دانـه  کلماتـت دعوتـم  و  بـه میهمانـی 
کاغـذ فرصـت رویـش بـده  هـای احساسـت  بـر صفحـات سـپید 
برایـم همیشـه بنویـس ، خواندنـت مـرا بـه نور و نسـیم و مهربانی 

پیونـد می زنـد .
دوست همیشگی ات در واحد آفرینش های ادبی
1400/5/14

- خراسان رضوی پاسخگوی دوم : عاطفه رنگ آمیز

»به نام خداوند پروانه های قشنگ«
ُکنجـد  ... و سـالم مـن داِغ داغ، مثـل یـک نـان سـنگِک پـر از 

نازنیـن ام. شـکریة  تقدیـِم 
کّلی چیز  نامه ات به دسـِت من رسـیده اسـت دوسِت پرتالشم و 
که به خاطرش خوشحالم و به خاطر آن فراوان  گرفته ام  از تو یاد 
کار دارد تـا مـن بـه قلـِب پـر از ُشـکر و  کر هسـتم. البتـه خیلـی  شـا
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آبـاد��
نامـه ات را چنـد بـار خوانـدم وکلـی از خوانـدن آن لـذت بـردم 
.نوشـته بـودی خانه تـان همیشـه شـلوغ اسـت و پـر از میهمـان .

گاهی  کم میهمان��  کوچک اسـت و  که خانه هایمان  برای ما 
دلمان هوای خانه هایی چون خانه ی شـما را می کند. 

کار  از  برایـم  سـاده   زبـان  بـه  و  بـود  صمیمانـه  خیلـی  نامـه ات 
کـه  خانـواده و شـرایط زندگـی ات نوشـته بـودی از محصوالتـی 
تولید می کنید �😍� فلفل ریز، فلفل دلمه، بادمجان، بامیه، 

و..... کـدو 
کبوتـری در آسـمان آبـی  واااااااای خـداااااای مـن انـگار دلـم چـون 

کرانـه ی آسـمان، روسـتای شـما بـه پـرواز درآمـده اسـت و از 
را،  گلهـای قشـنگ  را،  زیبـا  را، درختـان   زمیـن سرسـبز روسـتا 
را  خبـر  خـوش  قاصدک هـای  را،  وسـاده  صمیمـی  خانه هـای 
کـه  تماشـا می کنـد. انـگار دارم تـو دوسـت عزیـزم را هـم می بینـم 
گوشـه  کولـه بـاری از عشـق وتـالش و صمیمیـت و سـادگی آن  بـا 

نشسـته ای 
و مشغول بسته بندی کردن فلفل ها هستی �😍😍😍😍�

کوشـش و همیاری تو با  به تو و به روسـتای تو غبطه می خورم و 
خانواده ات را می ستایم �👏👏�

و دوست دارم باز هم از فضای زندگی و روستایت برایم بنویسی 
کن �😇😇� اما این بار با چاشـنی خیال شـیرین ترش 

کـن بامیه هـا و بادمجان هـا و فلفل هـا  چه جـوری؟! مثـال تصـور 
بزننـد و  انسـان ها می تواننـد حـرف  مـا  و مثـل  گرفته انـد  جـان 
کـردی و  کـه به یک قدرت جادویی دسـت پیدا  فقـط تـو هسـتی 

می توانـی حرف هایشـان را بشـنوی.
گربادمجان هـا�🍆🍆🍆🍆� حرف  به نظر شـکریه ی عزیزم ا

بزننـد چـه می گوینـد آیا آن ها آرزویـی دارند ؟! چـه آرزویی!
گـر آن هـا مثـل مـا آدم هـا احسـاس داشـته باشـند چـه ؟!!! از  ا
مثـل  هـم  احساسشـان  شـاید  بنویـس  برایـم  فلفـل  احسـاس 
خودشـان تیـز باشـد �😄😄� شـاید بوته هـای زمیـن شـما بـا 
قاصدک هـا سـر و سـری دارنـد و رازی  درمیـان اسـت. شـاید تـو 
کـم  یـک  کـم  کنـی و برایـم بنویسـی. اصـال می توانـی  کشـف  آن را 
که شخصیت های آن همین بوته ها باشند.  داستانی بنویسی 
جان دلم من مشتاقانه منتظر نامه های بعدی تو و نوشته های 
نامـه  ایـن  بـودی  پرسـیده  راسـتی   😍😍😍 هسـتم  زیبایـت 
کجـا می رسـد ؟ بـه سـرزمین زیبـا و خیال انگیـز  نوشـتن ها  بـه 
نوشـتن �😍😍� بـا هربـار نامـه نوشـتن�📝📝� تـو بیشـتر 
کلمـات و جـادوی نوشـتن آشـنا مـی شـوی.  وبیشـتر بـا قـدرت 
نوشـتن باعـث می شـود ذهـن تـو قدرتمندتـر بشـود و تـو توانایـی 
بیـان احساسـات و آرزوهـا و اندیشـه هایت را بـا واژه ها و جمله ها 
کـه همـه ی افـراد  کـه ایـن توانایـی ارزشـمندی اسـت  کنـی  پیـدا 
کـه بـا  ایـن توانایـی و قـدرت را ندارنـد و مخصـوص کسـانی اسـت 
قلـم و دنیـای نوشـتن دوسـت هسـتند. پس بـرای من و بـرای تو 

قلم دوسـت ماست و نوشتن تا همیشـه ادامه دارد .............

پاسخگوی پنجم: زهرا غالمی، استان مرکزی

آفریـن بـه آفتـاب/ زیـر آفتـاب داغ/ بـا رسـیدن بهـار/ بـاز بسـته بر 
کوه شـال آبشـار کمـر/ 

کـوه/ وه! چه قدر دیدنی/  کار می کننـد/ بـرف و آفتـاب و  سـخت 
وه! چه قدر باشـکوه

حاصـل تالششـان/ رودخانـه می شـود/ رودخانـه بـا شـتاب/ تـا 
کویر مـی رود

کـوه/ آفریـن بـه سـعی آب/ آفریـن به آبشـار/ آفرین  کار  آفریـن بـه 
بـه آفتاب

شاعر: غالمرضا بکتاش

»به نام خدای دشت ها و سبزه زارها«
گوجه فرنگی ها،  سـالمی به سـبزی فلفل ها!! سـالمی به قرمزی 
سالمی بنفش به رنگ بادمجان ها و البته یک سالم خوشرنگ 

و خنک به دوسـت جانم شـکریه محّمدی.
شـاداب  و  سـرحال  امیـدوارم  سـالمتی؟  اسـت؟  چطـور  حالـت 

بـاال نرفتـه باشـد!  باشـی و خسـتگی از سـرورویت 
رفت وآمـد  البـه الی  کـه  کـردی  خوبـی  کار  چـه  عزیـزم،  شـکریه 
مهمان ها، شلوغی کار کشاورزی و یک عالمه کار دیگر، به نوشتن 
پناه آوردی و برای ما نامه نوشتی! این یعنی این که نوشتن تو را 
رها نمی کند و تو یک دوستی داری به نام »نوشتن«، پس ادامه 
بـده و البتـه بـه تـو می گویم که از چه چیزهایی بنویسـی و آخرش 
کـه تـو از رفت وآمد  بـه کجـا می رسـد؟  دوسـت خوبـم، چـه خوب 
مهمان هـا،  خوشـحال هسـتی و البتـه مهمان داشـتن زیـاد هم، 
داسـتان هایی دارد! راسـتی خانـواده  شـما چـه شـغل زیبایـی 
دارد! این کـه صـدای آب را بشـنوی و از نزدیـک الی سـبزه ها راه 
بـروی و محصـوالت خوشـرنگ را بیچینـی خیلـی لذت بخـش 
از  خیلـی  مثـل  هـم  شـغل  ایـن  می دانـم  کـه  چنـد  هـر  اسـت. 
البتـه  دارد!  را  خـودش  خـاص  سـختی های  دیگـر  شـغل های 
که بعضی از آدم ها، بدقول و بی مسئولیت  خیلی ناراحت شدم 
هسـتند و پـول زحمـات شـما یا داداشـت را نمی دهنـد! به نظرم 
کنید تـا آدم های  بهتـر اسـت شـما دسـتمزدتان را روزانـه دریافت 
بدقـول، از ایـن بیشـتر زیـر قولشـان نزننـد! البتـه شـکریه جـان، 
یـک نکتـه بـه تو بگویـم اصـاًل پرداخت نکـردن دسـتمزد به خاطر 
کـه مهاجـر نیسـتند  مهاجـر بـودن نیسـت! خانـواده ی مـن هـم 
کرده انـد و نتوانسـته اند پولشـان را بگیرنـد و  کار  بـرای خیلی هـا 
ایـن به خاطـر بدحسـاب بـودن بعضـی از آدم هاسـت! امیـدوارم 
خداونـد، آدم هـای خوش حسـاب سـر راهتـان بگـذارد تـا شـما 
هم شیرینی نتیجه ی زحماتتان را بگیرید. اصاًل بیا با هم برویم 
سـِر زمیـن!!  شـکریه  جـان درسـت اسـت که چیـدن محصول 

کیـف دارد اّمـا وقتـی خیلـی زیـاد باشـد و البتـه شـب هـم  خیلـی 
کنـی دیگر خیلـی خسـتگی از سـروکول آدم باال  بایـد بسـته بندی 
مـی رود و تـو حـق داری ایـن همه خسـته بشـوی، تازه گذشـته از 
این هـا درس هایـت هـم هسـت و خـوب تازگی هـا دوسـت مـا هـم 
شـده ای و برای ما هم باید نامه بنویسـی! دعا می کنم دسـتمزد 
تـو و خانـواده ات آن قـدر زیـاد و پربرکـت شـود و البتـه بـه موقـع 
پرداخـت شـود تـا بتوانـی یک زمین کشـاورزی بخرید تا دیگر سـر 
کـه باز بـا وجود  کنیـد! شـکریه عزیـز چقـدر خوب  کار  زمیـن خـود 
کـردی تـا درسـهایت را بخوانـی و قبـول  کار، تـالش  یـک عالمـه 
کـردی!  شـوی و البتـه تـو نبایـد خجالـت بکشـی چـون تالشـت را 
بعضـی از آدم هـا، ماجـرای زندگـی ما را نمی دانند و فکر نمی کنند 
کـه مـا بـا چـه سـختی هایی درس می خوانیـم! پـس برایـت مهـم 
کـه تـو  کـن  نباشـد دیگـران چـه فکـر می کننـد بلکـه بـه ایـن فکـر 

نهایـت تـالش را انجـام دادی!
کـه تـالش می کنـی و چـه رشـته ی زیبایـی انتخـاب  آفریـن بـه تـو 
هسـتم  مطمئـن  دارم  سـراغ  تـو  از  کـه  تالشـی  بـا  مـن  کـردی! 
گـر خسـته ای، پاهایـت را داخـل ایـن  موفـق می شوی!راسـتی ا
رودخانـه ی پـر از ماهـی قرمـز بگـذار تـا سـِرحال شـوی. ) تصویـر 

ماهـی و مـوج دارد(
نوشـتن  نامـه  ایـن  کـه  بـودی  نوشـته  خوبـم،  دوسـت  راسـتی 
کجـا می رسـد و آخـرش چـه آینـده ای دارد و ... شـکریه جـان  بـه 
کـه تـو هـر وقـت دلـت خواسـت می توانـی بـرای مـا  بایـد بگویـم 
نامـه بنویسـی و از خـودت بگویـی و البتـه ماجراهـای دیگـر! چـه 
که سـِر  ماجراهایی؟؟ االن می گویم، مثاًل تو می توانی از اتفاقاتی 
کتـاب داسـتان بـرای  زمیـن می افتـد برایمـان بنویسـی، مـن هـم 
کـه چطـور  تـو می فرسـتم تـا بخوانـی و البتـه بـه تـو کمـک می کنـد 

شـیرین و زیبـا، ماجراهـای سـِر زمیـن را بنویسـی!
باشـیم  داشـته  هـم  بـا  برنامـه  یـک  باشـی  موافـق  گـر  ا اصـاًل 
»قصه هـای سـِر زمیـن« هـر دفعـه یکـی از ایـن قصه هـا را برایـم 
کنیـم! ایـن   تـا دربـاره اش بیشـتر صحبـت  بنویسـی و بفرسـتی 
هـم خیالـت  و  برایـت شـیرین می شـود  کـردن  کار  هـم  طـوری 
قلقلک داده می شود! مثاًل قصه ی بادمجان هایی را بنویس که 
که می خواسـتند به سـرزمین  گوجه هایـی  کردنـد،  خداحافظـی 
که آفتاب زده  گوجه فرنگی بنویسی  کنند یا قصه ی  دیگری سفر 
شـد!! و خیلـی ماجراهـای دیگـر! مثاًلیـک روز که داشـتی سـر 
زمیـن محصـول می چیـدی و اتفاقـی برایـت افتـاده ... . شـکریه 
کـه قصه هـای شـیرینت را بنویسـی چه بسـا  عزیـزم همین طـور 
کـه رفتـی رشـته طراحـی جواهـر، بـرای هرکـدام از طالهایی  حـاال 
کنـی قصـه ای خواهـی نوشـت! تـو بـا  کـه در آینـده هـم طراحـی 
ایـن نامـه نوشـتن ها و قصـه نوشـتن ها، خیال خـودت را قلقلک 
کتاب ها و  کلی با نویسنده ها،  کار می کشی،  می دهی و از ذهنت 
کلی  شـعرها آشـنا می شـوی و اینکه حتمًا، البه الی این نامه ها، 
کـه بـه درد آینـده و درسـت می خـورد!  کنـی  مطالـب خـوب پیـدا 

و مهم تـر از همـه، اینکـه مـا دوسـتان خوبـی بـرای هـم شـدیم 
و مـن اصـاًل دوسـت نـدارم تـو را بـه ایـن راحتـی از دسـت بدهـم! 
پس خسـتگی ات را بتکان و برای فلفل دلمه ای ها دسـت تکان 
بده و قصه شان را بنویس و برایم بفرست! بیش از این منتظرم 

نگذار.دوسـتت دارم و تـو را بـه خـدای لبخندهـا می سـپارم!
دوست تو: آفرینش های ادبی 

پاسخگوی ششم: سمیرا قیومی-تهران

ک و آفتاب به نام خدای خا
 پیرمرد

 توی یک قهوه خانه
 پیرمردی نشسته
 چیزهایی خریده

 توی یک بقچه بسته
 می زند پک به قلیان

 خیره چشمش بر آتش
 شعله ای در نگاهش
 استکانی به دستش

 می کشد آهی از دل
 می خورد تکه ای نان

 می شود آه سردش
 قاطی دود قلیان

 با دلی تنگ و غمگین
 دارد او می رود ده

 آه این پیرمرد از
شهر ما قهر کرده

 از کتاب: چکه ای آواز، تکه ای مهتاب
سروده: ناصر کشاورز

شکریه ی عزیزم سالم
کرده بودی!  چقدر قشنگ! چقدر قشنگ همه چیز را توصیف 
آنقدر که من توانستم سطرهای نامه ات را کنار بزنم و تو را ببینم. 
کـه در نـور شـب نشسـته بـودی البـه الی انبـوه فلفل هـای  تـو را 
رنگی و داشتی آنها را دستچین می کردی. چقدر قشنگ بودی 
البـه الی آن همـه رنـگ! حتـی صبـح شـد و خورشـید از البـه الی 
کـردم.  واژه هـای نامـه ات تابیـد. آن وقـت بـا اشـتیاق بـه تـو نـگاه 
کـی را می کنـدی و می چیـدی  تـو داشـتی بامیه هـا و پیازهـای خا
ک خـدا  کثیـف نبـود. مگـر می شـود خـا بـه نظـرم هیـچ چیـز  و 
کثیـف باشـد؟ آن هـم وقتـی روی دسـت های جـوان و پرنشـاط 
تـو نشسـته اسـت. خـوش به حال من که دوسـتی مثل تـو دارم. 
مگـر چنـد نفـر تـوی دنیـا پیدا می شـوند که یـک دوسـت نامه ای 
گیاهان و آفتاب  کند و دوست  کار  که توی مزرعه  داشته باشند 
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گیـاه و آفتـاب و آب  کـه بـا تـو دوسـت باشـم انـگار بـا  باشـد. مـن 
دوسـت هستم.

خـوش بـه حـال تـو شـکریه! چـه زندگـی نابـی داری! مگـر چنـد 
کـه هـم بتوانـد در مزرعه  دختـر بـه سـن تـو در دنیـا پیـدا می شـود 
کاغـذ؟ تـو بلـدی بـه آدم هـا هـم میوه های  کنـد و هـم روی  جـادو 
و  داسـتان ها  هـم  و  بدهـی  خوش طعـم  و  رنـگ  و  خـوش آب 
کـرده ای  شـعرهای تـازه و شـیرین. راسـتی هیـچ وقت به این فکر 
کـه تـو می نویسـی بـا همـه ی داسـتان های دیگـر  کـه داسـتانی 
فـرق می کنـد؟ آخـر تـو تجربه هایـی داری که ادم هـای دیگری که 

کمتـر پیـش می ایـد داشـته باشـند.  می نویسـند 
یـا خیال هایـی  برایـت می افتـد  کـه  اتفاق هایـی  از  تـو می توانـی 
کار بـه ذهنـت می رسـد بنویسـی. مثـال فکـرش را بکـن  کـه وقـت 
کنـی  کـه داری فلفل هـا را بسـته بندی می کنـی خیـال  یـک شـب 
کوچـک شـده ای و رفتـه ای تـوی یکـی از آنهـا و یـک سـفر عجیـب 
کـرده ای؛ درسـت مثـل دختـر نارنـج و ترنـج!  و غریـب را شـروع 
چـه داسـتاتی می شـود! یـا فکـرش را بکـن داسـتان دختـری را 
کار می کنـد عاشـقش  کـه در آن  کـه مترسـک مزرعـه ای  بنویسـی 
شـده اسـت و برایش شـعر می خواند. یا درباره دختری بنویسـی 
کـه می خواهـد حـق پـدر و بـرادرش را بگیـرد و بـه دنبـال راهـی 
کارشان بگیرد. که هر طور شده دستمزد آنها را از صاحب  است 
گر  کارنامـه ات اصـال خجالـت آور نیسـت. ا شـکریه جانـم بـه نظـرم 
کـرده باشـی خیلـی هـم عالـی اسـت. چـون تـوی  تمـام تالشـت را 
که  کمک هایی را  که می کشـی و  کارنامه ها نمره ی زحمت هایی 

بـه خانـواده ات می کنـی نمی نویسـند. 
کـه معـدل تو از بیسـت  گـر آن نمره هـا را هـم بنویسـند مطمئنـم  ا
هـم می زنـد بـاال. تـازه مـن فکـر می کنـم وقتـی آدم بایـد از دسـت 
کـه وقتـش را هـدر داده  خـودش دلخـور باشـد و خجالـت بکشـد 
کارهایـش وقت هایـی بـرای خوانـدن و  باشـد. یعنـی مثـال بیـن 

مطالعـه داشـته باشـد امـا از آنهـا اسـتفاده نکـرده باشـد. 
کـه وقتـت را هـدر بدهـی.  می دانـم تـو باهوش تـر از ایـن هسـتی 
کـه خانه تـان همیشـه پـر از مهمـان  دوسـت خوبـم، چـه عالـی 
که بعضـی از آدم ها بلد نیسـتند از زحمت هایی  اسـت! و چـه بـد 
کنند. امیدوارم این  که دیگران برایشان می کشند سپاس گزاری 
کمتر از آدم های قدرشناس باشد.  جور آدم ها تعدادشان خیلی 
پیرمـرد  مثـل  هیچ وقـت  هیچ وقـِت  تـو  خانـواده ی  امیـدوارم  و 
شـعر باال از شـهر ما قهر نکنند.راسـتی پرسـیده بودی پایان این 

نامه هـا بـه کجـا می رسـد و قـرار اسـت چـه اتفاقـی بیفتـد.
 قبل از اینکه جوابت را بنویسم دلم می خواهد بدانم تو چه فکر 
می کنـی؟ فکـر می کنـی قـرار اسـت سرنوشـت این نامه نوشـتن ها 
چه باشـد و به کجا برسـد. خودش می تواند یک داسـتان جالب 
کرده ایم  باشـد مگر نه؟ پس حاال که این داسـتان را باهم شـروع 
کنیـم. حتـی می توانیـم  بیـا باهـم بـه ادامـه و پایانـش هـم فکـر 
که مثل تو امیدوارم وقتی به  خیال ببافیم. پس درنامه ی بعد، 

کرونا باشـد، برایم داستان  دسـتم می رسـد روزهای خوب بعد از 
نامه هایمـان را هم بنویس.

دوست تو

پاسخگوی هفتم: طاهره نژاد غالمی- گیالن

))به نام خدای بزرگ و مهربان ((
»کودکی ها«

کودکی هایم اتاقی ساده بود
قصه ای دور اجاقی ساده بود

 شب که می شد نقشها جان می گرفت
روی سقف ما که طاقی ساده بود

 می شدم پروانه خوابم می پرید
خوابهایم اتفاقی ساده بود

 زندگی دستی پر از پوچی نبود
بازی ما جفت و طاقی ساده بود

 قهر می کردم به شوق آشتی
عشقهایم اشتیاقی ساده بود

 ساده بودن عادتی مشکل نبود
سختی نان بود و باقی ساده بود

 شعری از قیصر امین پور
گـرم و مهربـان  گـرم و تابسـتانی تقدیـم بـه دل  سـالم! یـک سـالم 

دوسـت خوبـم !
کرونایی به  کسـتری  کـم رنـگ و خا گـرم تـو درایـن روزهـای  سـالم 

کـرد. گـرم از دوسـتی ودوسـت داشـتن  مـن رسـید و دلـم را 
مـن هـم بـا صـدای بلنـد یـک سـالم بلندگفتـم تـا روسـتای شـما 
بیایـد. یـک سـالم پـر از آهنـگ زندگـی تقدیم به تو دوسـت خوبم 
کـه خـود زندگـی هسـتی !شـکریه جـان امیـدوارم شـاد وسـالمت 
باشـی وآسـمان دلـت همیشـه روشـن از نـور امیـد و تالش باشـد.
نامـه ات را چنـد بـار خوانـدم نامـه ات عطـر صمیمیت مـی داد هر 
بار چشم هایم را می بستم و شلوغی وشادمانی تالش و فعالیت 

را نـگاه می کـردم و شـور زندگـی را می دیـدم .
گونه صمیمانه مرا مهمان شنیدن  دوست خوبم! از اینکه این 
کـردی از تـو تشـکر می کنـم. راسـتش  ماجـرای زندگـی پرتالشـت 
را بخواهـی بسـیار غبطـه خـوردم بـه  جـاری بـودن شـور و نشـاط 
که با  وتـالش در لحظـه لحظـه روزها و زندگـی یک  دختر نوجوان 
افتخار دوسـت من اسـت.   دوسـت خوبم البته خیلی متاسـفم 
که هنوز در اطراف ما هستند آدم هایی که نادیده می گیرند حق 
هم نوعانشـان را و بدقولـی و بی انصافـی می کننـد و نـام انسـان و 
انسـانیت را خدشـه دار می کنند. شکریه عزیزم! از وقتی نامه ات 
گوجه و لوبیا سـبز برمی خورد  را خواندم؛ وقتی چشـمم به پیاز و 
بسـته های  وقتـی  تـو دوسـت خوبـم می افتـم  یـاد زحمـات  بـه 

و  مهربـان  دختـر  تـالش  می گیـرم  دسـت  بـه  را  دلمـه ای  فلفـل 
کـه بـا دقـت آنهـا را شـمارش  دوست داشـتنی را لمـس می کنـم 
کـه  کـرده و در جعبه هـا مرتـب چیـده اسـت.چقدر خوشـحالم 
کار می کند و همچنان درس  دوسـت مـن پـا به پای خانـواده اش 
که دلسوزی  می خواند  هزاران آفرین به تو و معدل قشنگت چرا
کاری را بـه  کرده اسـت و درس فـدا و کوشـش  تـو ایـن نمـره را زیبـا 
همـه نوجوانـان که داسـتان زندگیـت را بدانند می دهد.دوسـت 
که به آرزوی قشـنگت برسـی و روزی نامـت را در  خوبـم امیـدوارم 
اوج رشـته موردعالقـه ات ببینـم. شـکریه جـان ممنونـم از دعای 
کـه امیـد را دوبـاره در دلم جوانه زد. راسـتی سـوالی هم  قشـنگت 
در پایـان نامـه ات در بـاره ادامـه ارتبـاط دوسـتانه مـان نوشـته 
که  کاغـذی هسـتیم  کـه می دانـی مـا دوسـتان  بـودی. همانطـور 
کنـار هـم باشـیم و بـه یکدیگرکمک  قـرار اسـت بـه کمـک نامـه در 
که  کنم  کمک  که به تو  کنم.دوسـت نازنینم! من سـعی می کنم 
کنـار تجربه های خـاص و زیبایی  اندیشـه و خیـال قشـنگت را در 
کار نوشتن  که از زندگی داری در مسیری هدفمند قرار دهی و در 
به تویاری رسـانم. خدا را چه دیدی شـاید در آینده نویسـنده ای 
کـه داسـتان زندگـی آدم هـا را خـوب بلـد اسـت . تـو هـم بـا   شـدی 
تالش و مهربانی و همیاری و دوست داشتن آدم ها را صمیمانه 
بـه مـن یـاد آوری می شـوی. پـس ما دو دوسـت خواهیم بـود. دو 
کـه تـا بـه حـال تجربـه داشـتنش را نداشـته ایم .شـکریه  دوسـتی 
جـان شـاید دوسـت داشـته باشـی در نامـه ی بعـدی مـرا مهمان 
که تخیل قشنگت  شنیدن یک خاطره یا یک برش از داستانی 
آن را سـاخته اسـت، بکنـی. بی صبرانـه از همیـن حـاال منتظـر 
رسـیدن نامـه بعـدی تـو دوسـت خوبـم هسـتم و تـو را بـه خـدای 

بـزرگ ومهربـان می سـپارم. خدانگهدار
دوست تو آفرینش های ادبی

 پاسخگوی هشتم: سید محسن حسینی- لرستان

من بهارم تو زمین
من زمینم تو درخت
من درخت ام تو بهار

ناز انگشت های بارون تو باغم میکنه
میون جنگل ها تاقم میکنه.

تو بزرگی مثل شب.
گه مهتاب باشه یا نه ا

تو بزرگی مثل شب.
خود مهتابی تو اصال خود مهتابی تو...!

                                                                   )شعر از : احمد شاملو(
شکریه جان سالم 

کـه  خوشـمزه ای  فلفل هـای  حـرارت  و  تنـدی  بـه  سـالمی 
مـی کاری، سـالمی بـه رنگارنگـی فلفل هـای دلمـه ای ، سـالمی 

گوجه هـای فرنگـی،   بـه سـبزی لوبیاهـا و بامیه هـا ، بـه سـرخی 
وای چـه سـالمای قشـنگی !!! عزیـزم چقـدر سـاده و بی آالیـش 
نوشـته ای و تصویر روشـنی از خودت و خانواده ات به من نشـان 
کـه بـا دختـری حـرف می زنـم  داده ای. مـن االن متوجـه شـدم 
کـه هـم خـودش و هـم خانـواده اش بسـیار شـریف و زحمت کـش 
که فهمیده اند جهان جای  هستند، مثل بسیاری از افراد دیگر 
بی رحمـی اسـت و تـالش فـراوان می کننـد تـا بـا سـری بـاال زندگـی 
همیـن  نوشـتن  نامـه  نباشـند.فایده ی  کسـی  محتـاج  و  کننـد 
کـه منتظـر  کـه از مـا دو دوسـت سـاخته اسـت. دوسـتانی  اسـت 
کـه  هـم هسـتند و دلشـان بـرای هـم تنـگ می شـود. دوسـتانی 
کتاب هایشـان و هـر چیـز دیگـری بـا  کارهایشـان،  از زندگیشـان و 
که تو کسـی را  هـم حـرف می زننـد. فکرش هم لذت بخش اسـت 
داشته باشی و با خیال راحت بتوانی حرف هایت را به او بگویی 
کار  و او هـم جوابـت را بدهـد .ایـن می توانـد شـگفت انگیزتریـن 
کـه مـا مثـال دربـاره ی یک کتاب بـا هم حرف بزنیـم، درباره  باشـد 
که دوسـت داری و بـه آن ها زیاد فکر  محـل زندگـی تـو، چیزهایی 

می کنـی!
کـردن  کـه از فکـر  همـه ی مـا یـک چیزهایـی در ذهنمـان داریـم 
می توانیـم  می شـویم.  غمگیـن  یـا  می بریـم،  لـذت  آنهـا  بـه 
کـه  دربـاره همـه ی آنهـا بـا هـم حـرف بزنیـم. مثـل نویسـنده ها 
بـا داستان هایشـان بـا مـا حـرف می زننـد. بـه مـا می گوینـد ایـن 
چیزهـا تـوی ذهـن مـن بوده انـد و مـن دوسـت دارم تـو هم آنهـا را 

موافقـی؟؟؟؟ کنیـم!!!!   بـازی  نویسـنده  بخوانی.بیـا 
گـر موافقـی در نامـه ی بعـدی ات در بـاره ی یکـی از چیزهایـی   ا
می کنـد  قرمـز  خوشـحالی  از  را  لپ هایـت  آن  بـه  کـردن  فکـر  کـه 
گوجـه، برایـم بنویـس. مـن هـم قـول می دهـم از حـاال بـه  مثـل 
گوجـه  کـدو و بامیـه ببینـم یـاد تـو بیفتـم،  بعـد هـر وقـت فلفـل و 
گاه یـاد  کـه می بینـم ناخـودا و پیـاز را قـول نمی دهـم چـون پیـاز 
کـه می بینـم یاد  کـه از پیـاز متنفـر اسـت و گوجـه  بـرادرم می افتـم 
گوجـه  کودکـی می افتـم. اسـمش  دختـر همسـایه مان در دوران 
بچگـی  از  می گفتنـد  می کردنـد.  صدایـش  گوجـه  یعنـی  بـود!! 
کـه ایـن اسـم را رویـش گذاشـته اند .  آنقـدر لپ هایـش قرمـز بـوده 
کجـای ایـن جهـان زندگـی می کنـد امـا  گوجـه االن در  نمی دانـم 
که تقریبا هر روز من به یادش هسـتم و از فردا به  این را می دانم 

یـاد تـو هـم خواهـم بـود. 
شـکریه جـان همـه ی مـا در ایـن جهـان مهاجریـم و امیـدوارم 
کـه ایـن مهاجـر بـودن را بهانـه نکنیـم تـا  روزی برایمـان فـرا برسـد 
کنیـم یـا بـرای دادن حقوقـش منتظـرش  کسـی را پایمـال  حـق 
بگذاریـم . فقـط بایـد منتظـر نامه هـای پـر مهـر هـم باشـیم. مثل 

کـه منتظـر نامـه ات هسـتم دوسـت رنگارنـگ مـن ... مـن 
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کتابنامه
که انتظار می کشد! کسی می فهمد  درد زمان را 

کارشناس ادبی استان ایالم فرحناز چولکی؛ 

گذار می شود گ وا کتاب: این وبال نام 
نویسنده: فرهاد حسن زاده

ناشر: افق
سال انتشار: ۱۳۹۱

در  کـه  اسـت  زال  به نـام  نوجوانـی  دربـاره ی  کتـاب  داسـتان 
دسـته کلیدش  خانـم،  تـوران  همسایه شـان  جنـگ،  دوران 
بگیرنـد .  پـس  را  آن  برگشـتند،  وقتـی  تـا  بـود  سـپرده  او  بـه  را 
اینکـه  تـا  می کشـد  را  آنهـا  آمـدن  انتظـار  سـال  سـی وچند  زال 
گ نویـس، داسـتان انتظـار زال را  درنـا، دختـر ۱۶ سـاله ی وبال
کنـد؛ هـر  گـی منتشـر  می فهمـد و تصمیـم می گیـرد آن را در وبال
کتـاب می شـود. بـا نوشـتن  گ، یـک فصـل از ایـن  پسـت وبـال
کـه خواننـده را مشـتاق به  گ، اتفاقـات جدیـدی می افتـد  وبـال

می کنـد.  داسـتان  همـه ی  خوانـدن 
گـذار می شـود« موضـوع »عشـق در دوره  گ وا رمـان »ایـن وبـال
گونـه »رمان اجتماعی« می باشـد. درون مایه ی  نوجوانـی« در 
داسـتان  در  داسـتان  شـکل  بـه  کـه  اسـت  عاشـقانه  داسـتان 
موضـوع عشـق دوره نوجوانـی را در بسـتر موضوعـی اجتماعـی؛ 

جنـگ بـه نمایـش می گـذارد.
که  کرده اسـت.  در این رمان حسـن زاده یک فرا داسـتان خلق 
شـیوه ی روایت  در آن خطی نیسـت. نوآوري در سـاختاِر رمان 
نوجوان، انتخاب شـیوه اي تازه در روایت، افشـاي شـگردهاي 
داسـتان نویسـی و اسـتفاده از تعلیـق بـه جـا از ویژگی هـای اثـر 

هستند.
یـک  قالـب  در  را  قدیمـی  عاشـقانه  داسـتان  یـک  نویسـنده 
کنـد و بـا پرداختن به موضوعی مثل عشـق  گ روایـت مـی  وبـال
که همدلی مخاطب  دوران نوجوانی فضایی را ترسیم می کند 
را برمی انگیـزد. مخاطـب نوجـوان بـرای شـخصیت زال نگـران 
گـر زال از آبـادان دهـه ی شـصت حـرف بزنـد.  می شـود. حتـی ا
کـه بـرای نوجـوان امـروز آشناسـت. بـاز هـم دغدغه هایـی دارد 

کـه بـا خواندن یک دفترچـه خاطرات  درنـا، دختـر جوانی سـت 
عشـق  و  زال  دربـاره ی  را  داسـتانی  می گیـرد  تصمیـم  قدیمـی 
را  خواننـدگان  نظـرات  و  کنـد  منتشـر  گـش  وبال در  او  قدیمـی 
گذشـته ی زال برمی گـردد و داسـتان او و فریبـا  بدانـد. درنـا بـه 
در  و  نـدارد  خانـواده ای  کـه  نوجوانـی  پسـر  می کنـد؛  روایـت  را 
کـه سـال ها دسـت  کلیـدی  کار می کنـد.  فروشـی  پرنـده  یـک 
زال مانـد، چـون فکـر می کـرد یـک روز فریبـا و خانـواده اش بـر 

می خواهنـد... او  از  را  خانه شـان  کلیـد  و  می گردنـد 
حسـن  درناسـت،  گ  وبـال کـه  کتـاب،  از  قسـمت هایی  در 
از  و  نزدیـک شـود  امـروز  نوجوانـان  زبـان  بـه  کـرده  زاده سـعی 

فیلی برای خاله ژوزفین
کارشناس ادبی  کوچکی؛  مریم 

کتاب: بسته ی سفارشی نام 
نویسنده: فیلیپ کریستین استد 

کوردل  تصویرگر: متیو 
مترجم: سمیرا ابراهیمی   

ناشر: پرتقال
سال انتشار: ۱۳۹۸ 

-  سالم سیدی
- سـالم جیـم ! بـی زحمـت مـی خواهـم ایـن فیل را بـرای خاله 
کنـم. خالـه ژوزفیـن تقریبـا تنهـای تنهـا  بزرگـم  ژوزفیـن پسـت 

کنـد و ایـن فیـل برایـش همـدم خوبـی اسـت. زندگـی مـی 
نوشـته  سفارشـی«  »بسـته  کتـاب  از  قسـمتی  بـاال  متـن 
اسـت.  کـوردل  متیـو  تصویرگـری  بـا  اسـتد  فیلیپ کریسـتین 
داسـتان چالش هـای رسـاندن فیـل بـه خالـه ژوزفین را توسـط 
سـیدی   کنـد.  مـی  روایـت  خواننـدگان  بـرای  تصویـر،  و  متـن 
بـرای رسـاندن فیـل بـه خالـه ژوزفیـن ایـن چیزهـا را الزم دارد:

یک هواپیما
یک تمساح

یک قطار
چند تا میمون راهزن و.... 

نکتـه جالـب : »بسـته سفارشـی« توسـط نویسـنده و تصویرگـر 
کـودکان ایران اهداء شـده اسـت. آنها متـن جالب و زیبایی  بـه 
کودک نیز  که،  بـرای مخاطب  در مـورد داسـتان هـا نوشـته انـد 

خواندنی اسـت.
کتـاب و رسـیدن سـیدی و فیـل بـه  نکتـه جالـب تـر : انتهـای 
نیـز طنـز  و  تکامـل متـن و تصویـر  ژوزفیـن اسـت.  خانـه خالـه 

پنهـان داسـتان در ایـن قسـمت بـه اوج خـود مـی رسـد .
مـی  پنداشـته  سـاده  اول  وهلـه  در  سفارشـی«  »بسـته  کتـاب 
شـود ولـی پـس از چندبار خواندن و دیـدن تصاویر به خالقیت 

و جذابیـت آن پـی مـی بریـم.
کالس هـای  کتـاب منبـع خوبـی جهـت اسـتفاده مربیـان در   
ادبـی و بخـش مکاتبـه ای اسـت. مربیـان مـی تواننـد بـا مطـرح 
کـه: چطـور مـی شـود مثـال زرافـه ، نهنـگ و یـا  کـردن ایـن سـوال 
کـرد؟ خالقیـت اعضـا را پـرورش و رشـد دهنـد. فیلـی  را پسـت 
کتـاب آن را برای  همینطـور مـی تـوان بـرای درک موقعیت طنز 

کـرد. اعضـا بلنـد خوانـی 
گـرد آوری و بـه نویسـنده و  شـاید بتـوان آثـار خالقانـه اعضـا را 
کتـاب »بسـته سفارشـی« اهداء  تصویرگرمهربـان و سـخاوتمند 

نمود.
کـودک سـال ۲۰۱۶،  بـه انتخـاب  کتابهـای  کتـاب  جـزو بهتریـن 

کتابخانـه هـای آمریـکا  مـی باشـد. انجمـن 

این بخش به معرفی کتاب اختصاص دارد. کتاب هایی که یا شامل نامه های شخصیت های معروف ادبی و هنری است و یا داستان ها و رمان 
هایی است که شیوه ی روایت آنها »نامه نگارانه« است. مطالعه ی این کتاب ها که سرشار از ایده های درخشان و خالقانه اند، برای مربیان و 

کارشناسانی که در بخش مکاتبه ای فعالیت دارند نه تنها خالی از لطف نیست، بلکه می تواند الهام بخش آنها در کار نیز باشد.

کـه تـالش  کار می برنـد اسـتفاده کند  کـه آن هـا بـه  اصطالحاتـی 
نویسـنده بـرای نزدیـک بـه ایـن زبـان قابـل تقدیر اسـت، شـاید 
کتاب توجه مخاطـب را جلب می کند  کـه دراین  اولیـن چیـزی 
گ  وبـال یـک  از  پسـتی  کتـاب  ایـن  فصـل  هـر  اسـت.  آن  فـرم 
گرایـش نوجوانـان بـه فضـای مجـازی و  کـه بـا توجـه بـه  اسـت. 
کـه نوعـی نامـه نـگاری  شـبکه های اجتماعـی و  جالـب اسـت 
الکترونیکـی ویـا وب نوشـت را بـه ایـن شـکل تجربـه می کننـد. 
کنـد،  تعریـف  را  داسـتانی  مخاطبـش  بـرای  می کنـد  سـعی  او 
کنـد و شـخصیت های  را دنبـال  تـا داسـتان  کنـد  را جـذب  او 
ملمـوس را بیافریندکـه در ایـن زمینـه موفـق بـوده اسـت ولـی 
گ ذهـن  گاهـی ارتبـاط بیـن شـخصیت ها در پسـت های وبـال
که نشـان از عدم اسـتفاده از شـیوه  کنده می کند  خواننده را پرا
روایـت خطـی در داسـتان می باشـدکه البتـه پایانـی بـاز دارد...
کـه دوچرخـه رو  »چنـد روز بعـد خواهـر لطیـف مـی ره اون جـا 
کـه بـده  ببـره. رضـا خیـاط چـرخ رو از مغـازه ش مـی آره بیـرون 
بـه خواهـرش. لطیفـه بـه زال می گـه لطیـف سالمشـه رسـونده 
کنـه. دل زال یهـو می لـرزه و اشـک تـو چشـای  گفتـه حاللـش  و 
سـنجدیش جمـع می شـه. لطیفـه می گـه خانواده شـون دارن 
از آبـادان مـی رن بیـرون. رضـا خیـاط ازش می پرسـه چـرخ رو 
کجـا می بـری؟ می دونیـن چه جوابـی می شـنوه؟ لطیفه می گه 
بابـام می خـواد بفروشـش. می خـواد بفروشـش و بـا پولـش یـه 
ویلچـر بـراش بخـره. بعد فرمـون چرخ رو می گیره توی دسـتش 
کـه رضـا  گوشـه ی چشـم می بینـه  از  و پیـاده هلـش مـی ده و 
خیـاط دیوونـه شـده و سرشـو به سـتون جلوی مغـازه می کوبه 

گریـه می کنـه.« و 
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پاسخ خوب به اولين نامه ی يك عضوپاسخ خوب به اولين نامه ی يك عضو

چهارمحال و بختیاری/ عضو:هستی زمانی/پاسخگو: سیده عصمت هاشمی 

شماره توالی : یکم
گروه سنی : ب

به نام خدا
سالم به روی خوش آشنایی

بـا شـما دوسـت شـدند، اسمشـون نازنیـن،  از دوسـتام  چهارتـا 
آنیتـا و سحراسـت مریـم، 

مـن هـم می خواهـم برایـم نامه بفرسـتید، از همـون نامه هایی که 
بهـش مهره و گل می چسـبونید

این تسبیح بابامه که نقاشی کردم.
نوشته ام نامه ای بر برگ زیتون

فراموشم نکن ای دوست شیطون
هستی
کالس دوم

به نام خدا
سالمی چو بوی خوش آشنایی

بدان مردم دیده روشنایی 
سالم دوست جدیدمن!

هستی خانم گل
کشـیده ای�🌹�آفرین  را  پـدرت  تسـبیح  نقاشـی  زیبـا  چقـدر 
کـه نامـه ی اولـت را در دل تسـبیح دایـره ای  ��خیلـی جالـب اسـت 
دوسـت  راخیلـی  او  می دانـم  نوشـته ای،  برایـم  پـدرت  رنـگ  قرمـز 

خیلـی�🌹� داری،خیلـی 
که آن  کنـم  می خواسـتم خـودم و آفرینش هـای ادبـی را بـه تـو معرفی 
کرد، وقتی بیشـتر بـه آن دقت  تسـبیح قرمـز توجـه ام را بـه خود جلب 
گرفتـن دانه هـا، یـک تسـبیح محکـم   کنارهـم قـرار  کـه از  کـردم، دیـدم 

گرفته اسـت و چقدر شـبیه من و دوسـتانم اسـت!! شـکل 
کنـار هـم آفرینش هـای ادبـی  مـن، تـو و همـه ی دوسـتان دیگـرم در 
کنار  کـدام از مـا شـبیه یـک دانـه تسـبیح در  را بـه وجـود آورده ایـم، هـر 

گرفته ایـم. دیگـری قـرار 
ادبـی  آفرینش هـای  بـه  دوسـتانم  از  رنگارنگـی  نامه هـای  روز  هـر 
گل گلـی از آفرینش هـای  کت هـای سـفید بـا حرف هـای  می رسـد و پا

ارسـال می شـود. بـرای بچـه هـا  ادبـی 
کـت،ک تـاب  کاغـذ، پا کـه بـوی  آفرینش هـای ادبـی خانـه ای اسـت 
بـا جوهـر ماژیـک  ک غلط گیـر  بـوی ال گاهـی هـم  و مـداد می دهـد، 
و  شـعر  بهتریـن  مـن  کـه  اسـت  جایـی  همـان  جـا  ایـن  خـودکار،  و 
کتاب هـا پیـدا می کنـم و بـرای بچه هـا روی  داسـتان ها را از بهتریـن 
کـرده ام، امیدوارم  برگـه می نویسـم، حـاال هم یک شـعر برای تـو  ماده 

از آن خوشـت بیایـد:
دلم یک دوست می خواهد

که خیلی مهربان باشد
دلش اندازه ی دریا

به رنگ آسمان باشد
کسی باشد پراز شبنم

پراز پروانه، آهو، باد
صدایش تکه ای آواز

نگاهش چکه ای مهتاب
همیشه صبح تا شب من

در این رویای شیرینم
تمام صورتم چشم است

ولی او را نمی بینم
کشاورز                                    شاعر: ناصر 

کـه برایـت  کـت زرد رنگـی  توهـم می توانـی حـرف هایـت را داخـل پا
گل ها، اطراف، دیدنی ها  فرستاده ام بنویسی، از خودت بگویی یا از 
که  گل و مهره هایی  و ازهـر چیـز دیگـری، مـن هم پاسـخ نامـه ات را بـا 

دوسـت داری تزییـن می کنـم و برایـت می فرسـتم
راسـتی می توانـی مـرا قاصـدک صـدا بزنـی، ایـن اسـم را خـودم بـرای 
را  خـوب  خبرهـای  هـا  قاصـدک  چـون  کـرده ام  انتخـاب  خـودم 
ارسـال  بـرای دوسـتانم   کـه  نامـه ای  هـر  فکـر می کنـم  و  می رسـانند 
گـر دلـت  می کنـم پـراز حرف هـای خـوب و دل نشـین اسـت، البتـه ا
کنـی، تصمیـم بـا  بخواهـد می توانـی هـر نـام دیگـری برایـم انتخـاب 

اسـت. خـودت 
 از امروز به بعد توهم یکی از دانه های تسـبیح در آفرینش های ادبی 

گل گلی ما خوش آمدی. هستی، به جمع رنگارنگ و 
که برایم نامه بنویسی �� حاال نوبت تو است 

پس تا رسیدن نامه ات منتظر می مانم
دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

نامه هاى برگزیده 
تهران/ عضو:  مهرگان عسگری/ پاسخگو: سمیرا قیومی 

شماره توالی: یکم
گروه سنی: ب

دالیل انتخاب این پاسخ
کوتـاه بـوده، مربـی  بـا اینکـه نامـه ارسـالی از سـوی عضـو بسـیار 
کـرده و همـه تالش هـای عضـو را بـرای  بـه مخاطـب شناسـی فکـر 
تـا  گرفتـه  کوتـاه  جملـه  همـان  از  اسـت.  دیـده  ارتبـاط  ی  برقـرار
کاردسـتی و نقاشـی پشـت نامـه و ... در ایـن شـرایط احسـاس 
کـه او بـه ادامـه مکاتبـه  کـودک دیـده شـده و می تـوان امیـدوار بـود 
بـه سـوال عضـو  بـرای پاسـخ دادن  بازیگوشـی  ود.  عالقمنـد شـ
)پرسـیدن نام پاسـخگو( هم بسـیار شـیرین و جذاب بوده است. 

   
سالم؛ شما کی هستید؟ ِاسم تان چی ست؟ 

مـن یـک کتـاب بـه نـام »قصه های مـن و بابا« خواندم به شـما هم 
پیشـنهاد می کنم شـما هم بخوانید.

»تو چه شکلی هستی«
کـرده ای  چنـد مـاه اسـت االن/ در دِل مامانـی/ تـو خـودت را آنجـا/ 

زندانی
پیـش  داداشـت/  مـن،  پیـش  دنیـا/  بیایـی  تـا  کـن/  کاری  زودتـر 

بابـا مامـان، 
تـو چـه شـکلی هسـتی؟/ الغـری یـا چاقـی؟/ خنـده رو هسـتی یـا/ 

بداخالقـی؟ و  زشـت 
مـن/  بـا  بیایـی  تـا  نـازی/  تـو،  خوشـگلی  کـه/  هسـتم  مطمئـن 

همبـازی می شـوی 
کاش می دانسـتم/ خواهـری یـا داداش/ دوسـتت دارم مـن/ هرچـه 

می خواهـی باش
کشاورز کتاب: آدم و پروانه- سرودۀ: ناصر  از 

دوست خوبم، مهرگان قشنگ سالم؛
کـرد؛  چقدردلـم برایـت تنـگ شـده بـود؛ چقـدر نامـه ات خوشـحالم 
دلـم می خواسـت زودتـر از اینهـا جـواب نامـه ات را بدهـم اّمـا داشـتم 
بـه سـؤال های تـو فکـر می کـردم. تو در نامـه ات از من پرسـیده بودی: 
گـر تـو  کـی هسـتید؟ اسـمتان چیسـت؟ داشـتم فکـر می کـردم ا شـما 
گـر  اسـم مـن را بدانـی یعنـی می دانـی مـن چه کسـی هسـتم؟ مثـاًل ا
کافی  کریمـی« باشـد  اسـم مـن »مریـم حسـینی« باشـد یـا مثـاًل »علـی 
که تو من را بشناسـی و دوسـتم داشـته باشـی یا من را دوسـت  اسـت 
کـه یاد شـعری افتادم  خـودت بدانـی؟ داشـتم بـه اینهـا فکـر می کردم 
زودتـر  می خواهـد  دلـش  کـه  پسـری  ماجـرای  نوشـته ام.  برایـت  کـه 
کـه تـوی دل مـادرش هسـت ببینـد. اّمـا بـا اینکـه  خواهـر یـا بـرادری را 
او را نمی شناسـد و نمی داند چه شـکلی اسـت دوسـتش دارد. شـاید 
خواهـر یـا بـرادرش هنـوز اسـمی هـم نداشـته باشـد اّمـا بـاز هـم فرقـی 

نمی کنـد. بـه  نظـر او خوشـگل و نـاز اسـت و دوسـتش دارد.

اّمـا هیـچ چیـز  بلـدم.  را  تـو  را نمی شناسـم. فقـط اسـم  تـو  مـن هـم 
تـو  بـا  نامه هایـت  از البـه الی  کم کـم دارم  تـو نمی دانـم. ولـی  دربـارۀ 
کتابخوانی  که تو دختـر  آشـنا می شـوم. مثـاًل از ایـن نامـه ات فهمیدم 
کـه خوانـده ای بـه  کتـاب تـازه ای را  هسـتی و خیلـی مهربـان. چـون 
کـردی و فهمیـدم نقاشـی های قشـنگی می کشـی.  مـن هـم معرفـی 
چـون دزد دریایـی را بـه ایـن جالبی کشـیدی و تازه قایقش را خودت 
بـه یـک  کاغـذ نامـه را هـم تبدیـل  کـرده ای. آدمـک پشـت  درسـت 
کـرده ای. بـه نظـر مـن تـو هـم می توانـی از  دختـر بامـزه و بازیگـوش 
البـه الی حرف هـای تـوی نامه هایم من را بشناسـی. حتـی می توانی 
که فقط من و تو از  کنی. اسـمی  خودت یک اسـم برای من انتخاب 

آن باخبـر باشـیم. پـس مـن منتظـرت هسـتم.
که خیلی تو را نمی شناسد اّما خیلی زیاد دوست دارد کسی 
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خراسان رضوی/عضو: ستارۀ طلوع کاظمی/پاسخگو: عاطفه رنگ آمیز طوسی

شماره توالی: نهم
گروه سنی: د

دالیل انتخاب این پاسخ
سـتاره طلوع بین شـعر و خاطره نگاری و روایت سـرگردان اسـت. 
گرفتـه اسـت و  مربـی در ایـن نامـه هـر دو عالقـه عضـو را در نظـر 
همچنیـن بـه سـواالت عاطفی عضو نیز پاسـخ داده اسـت. شـاید 
کـه عضـو در نامـه هشـتم به  ذکـر ایـن نکتـه خالـی از لطـف نباشـد 
کند!  کارگردانی  پاسـخگو پیشـنهاد داده بود تا داسـتان هایش را 

رد پـای ایـن پیشـنهاد در پاسـخ ایـن نامـه هـم دیـده می شـود.

کـه  ازت ممنونـم  راسـتی  کـردی.  ازم تعریـف  کـه  سـالم! ممنونـم 
پیشـنهاد مـن رو قبـول کـردی. در مـورد اینکـه چـرا اینهمـه عجلـه 
دارم: »آخـه مـن اولیـن کتابـی را کـه می خـوام بنویسـم و چـاپ کنم 
بشـوند!«  چـاپ  شـعرهایت  داری  دوسـت  اینهمـه  چـرا  اینکـه  و 
آخـه مـن دوسـت دارم تـا وقتـی زنـده ام، حداقـل تـا وقتـی کـه 2 تـا 
کتابـی کـه خـودم نوشـته ام بخونـم و چـون اسـم خـود روی کتـاب 
اسـت دوسـت دارم. تـازه یـادم اومـده بـازم سـؤال نوشـته بـودی 
بـا هـم دربـارۀ شـعر  باشـد بیشـتر و بیشـتر  »فکـر نمی کنـی الزم 
حـرف بزنیـم و تمریـن کنیـم و بنویسـیم تـا بهتریـن آنهـا را چـاب 
کنیـم؟« چـرا بـه نظـر مـن خیلـی وقت الزم اسـت تـا شـعرهایمان را 
هماهنـگ کنیـم. »هـم تـو و هـم مـن؟« بلـه هـم تـو و هـم مـن بایـد 
 شـما کارگردانی 

ً
سـعی کنیـم تـا شـعرهای زیبایـی بنویسـیم. واقعا

را دوسـت داری؟
 مشـتاق شـعرهای زیبـای شـما و روح شـاعرانه ی 

ً
مـن کـه واقعـا

 بی نظیر هستید. توی نامه ای 
ً
شـما هسـتم راستی شـماها واقعاا

کـه بـرام نوشـتی،  نوشـته بـودی کـه تـو کلـی شـعر داری، درسـته؟ 
شـما  شـاعرانه ی  لحـن  و  زیبـا  شـعرهای  مشـتاق  مـن   

ً
واقعـا

هسـتم. از شـما پنهـان نباشـد مـن هـم تهیه کنندگـی را دوسـت 
و  شـما  شـنیدم  خوشـی؟  خوبـی؟  خوبـه؟  حالـت  راسـتی  دارم. 
همکار هایتـان نامـه بچه ها را که مثـل من عضو مکاتبه ای کانون 
هسـتن را جـواب می دهنـد درسـته؟ بلـه! مـن موافقـم کـه یکـم 
درباره ی شعرنویسـی و لحن آهنگ تعریف کنیم. حاال بگو ببینم 
بـه نظـر تـو چـه روزی شـروع کنیـم بـرای تمریـن؟ راسـتی تـو دختـر 
داری یـا پسـر یـا اینکـه اصـاًل ازدواج کـردی؟ مـن کـه بـه جـز خـودم 
دو تـا خواهـر دارم. یکـی ازم بزرگتـر  اسـت و آن یکـی کوچک تـر از 

مـن اسـت. 
را  مـن  داری  دیگـه  خیلـی  می کنـی  تعریـف  ازم  کـه  ممنـون  بـازم 
خجالت زده می کنی و اینکه من را به آهوی کوهی تشبیه می کنی، 
ممنون. راسـتی می دونسـتی من حیوانات را خیلی دوسـت دارم. 
مـن چنـد روز پیش هـا یـک پلنـگ ایرانـی را در شـبکه ی مسـتند 
دیـدم کـه بعـد از چنـد روز آن را کشـتند. اونـم با سـه تا بچه هایش 
 خیـال 

ً
کـه در شـکمش بـود و مـن آنـروز خیلـی گریـه کـردم. واقعـا

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب نرسيده

بـرای یـک شـاعر الزم اسـت؟
من خیلی شـعر نمی نویسـم فقط داسـتان می نویسـم اگر باز هم 
داسـتانی بنویسـم تـو بـه مـن کمـک می کنـی تـا چاپ شـان کنـم؟ 
اگـر قبـول کنـی مـن ازت صدهـزار بـار تشـکر می کنم. جونـم برایت 
بگـه کـه ابرهـا در نظـر مـن شـکل هسـتند و یـا حیـوان اسـت یـا 
آدم، درختـان نمی تواننـد خودشـان میوه هایشـان را بچیننـد ولـی 
اگـر این طـور بـود و میوه هایشـان را بـه مـا تعـارف می کردنـد مـن 

شـگفت زده می شـوم و کلـی فکـر دربـاره ی آنهـا می کـردم.
جالـب  خیلـی  بزننـد  دخترانـه  حرف هـای  گنجشـک  تـا  دو  اینکـه 
می تـوان  دربـاره اش  قشـنگی  داسـتان  همین طـور  و  می شـود 
 از من انتظـار نداری برایت دور برگه ها را نقاشـی 

ً
نوشـت. تـو واقعـا

کنـم؟
مـن فکـر می کـردم تـو دوسـت داری بـرات نقاشـی کنـم. بلـه مـن 

وقتـی یـک لکـه می بینـم کلـی فکـر می  کنـم.
ازت هزار بار متشکرم متشکرم که آن کتاب زیبا را برام فرستادی.
هیچ وقـت  نـزار  و  نکـن  اذیـت  را  گل هـا  و  بـرو  مـن  نظـر  بـه 

دربیـاد. آب  به خاطـر  سروصدایشـان 
خداحافظ خانم کارگردان.

راسـتی میشـه فقط بگی خانمی یا آقا؟ شـما دوست داری عکس 
من را ببینی؟

گندم ها می خواهند یک مزرعه
زیبا باشند اگر مورچه ها بگذارند

برگ ها می خواهند همیشه سبز باشند
اگر پاییز بگذارد

نام شاعر نگار مروی

کوه« »به نام خداوند ماهی و رودخانه و 
سالم ستاره ی عزیز!

کائویی  کا امیدوارم حالت خوب باشـد و زندگی ات مزه ی شـوکوالت 
کـه نامـه ام را بـا دّقـت و حوصلـه و مقـداِر زیادی  بدهـد. از تـو ممنونـم 
نامـه  برایـم  دوبـاره  کـه  ممنونـم  تـو  از  خوانـده ای  نارنجـی  مهربانـِی 

کـه بـا مـن دوسـت هسـتی. نوشـته ای. از تـو ممنونـم 
کتـاِب خـودت  کـه تـو  سـتاره ی قشـنگ! حتمـًا روزی خواهـد رسـید 
گـر تـالش  را داشـته باشـی. ایـن فقـط یـک رؤیـا یـا یـک آرزو نیسـت، ا
کنـی و همـۀ توانـت را بـه کار بگیـری، بسـیار بخوانـی، بسـیار بدانـی و 
گفتـن  بسـیار بنویسـی. در رابطـه بـا هماهنگی مـان بـا همدیگـر بـرای 
تـو  بـا  ارتبـاط  بدانـی  دارم  دوسـت  هسـتم.  موافـق  زیبـا،  شـعرهای 
خیلی برای من دلچسـب و خوشـایند است. راستی پرسیده بودی، 
کار خوشـم می آیـد،  از ایـن  »کارگردانـی را دوسـت داری؟« بلـه مـن 
گر تهّیه کننده تو باشـی. پرسـیده بودی از شـعرهای من.  مخصوصًا ا
گفتن را  بله! سـتاره ، من تا به حال شـعرهای زیادی نوشـته ام و شعر 
که نوشـتم دربارۀ  مادر بود. یادم  خیلی دوسـت دارم. اولین شـعری 
کـه اینطـور شـروع می شـد: شـاید بشـود مـاه را بـه چـادِر مـادر  اسـت 

 . ... دوخـت و

موضـوِع  بـه  مـن  اسـت.  مهـم  خیلـی  مـن  نظـر  بـه  مـادر  موضـوع 
کّلی  شـعرهایم خیلـی فکـر می کنـم. می دانی سـتاره  جـان، اطـراف ما 
بـا توّجـه  گفتـن وجـود دارد. حـاال هـر شـاعری  بـرای شـعر  موضـوع 
این طـور  یعنـی  می کنـد،  انتخـاب  را  آن هـا  خـودش  احساسـات  بـه 
کـه یـک شـاعر آسـتین هایش را بزند بـاال، خـودکارش را بردارد  نیسـت 
کـه مـن می خواهـم شـعر بنویسـم، از چه  و بگویـد: جنـگ! حـاال االن 
بنویسـم؟ دربـارۀ چـه موضـوع و احساسـی بنویسـم؟ بلکـه در طـول 
روز، هفتـه، مـاه، حّتـی سـال، یـک شـاعر دلـش و چشـمش ُپـر شـده 
از آنچـه در زندگـی و اطرافـش دیـده اسـت. از آنچـه در درون خـودش 
گر شـادمانی یا  وجـود دارد و برایـش مهـم اسـت، حـرف می زند. مثاًل ا
گـر آرزو یـا خیالـی زشـت و زیبـا دارد،  غمـی دارد! از آن حـرف می زنـد. ا
یـک  از  مـن  می زنـد.  حـرف  دلتنگی هایـش  از  می زنـد.  حـرف  آن  از 
کـه برایـم مهـم بـوده و از آن لـّذت می بـرده ام،  موضـوع  دیگـری هـم 
زیـاد نوشـته ام. موضـوع فصل هـا و تغییرات شـان، موضـوع زیبایـی 
بـوده ایـن موضـوع بـه نظـرم بهـار را نوشـته ام و حـال و احـوال خـودم 
کوچـه و خیابـان را. بگـرد  را. پائیـز را نوشـته ام و حـال و احـوال مـردم 
کـن. ببین دلت می خواهـد از چه  موضوعـات مـورد عالقـه ات را پیـدا 
کمک بگیر، از چشـم هایت،  کمتـر  چیزهایـی بنویسـی. از احساسـت 
گوش هایـت، از بینـی ات. مثـاًل رنـگ پائیـز را ببیـن، صداهـای پائیـز  از 
را بشـنو، بوهـای مربـوط بـه پائیـز را نفـس بکـش. ایـن اولیـن تمریـن 
که  کن. )منظور از امروز روزی سـت  ماسـت. از همین امروز شـروعش 
ایـن نامـه به دسـتت می رسـد و آن را می خوانی(. دربارۀ خانـواده ام از 

مـن پرسـیده بـودی.
عزیـزم سـتاره! مـن دوسـِت نامـه ای و نادیـده ی تـو هسـتم. خوبـی 
تصـّورات  می توانیـم  مـا  کـه  اسـت  ایـن  نادیـده   و  نامـه ای  دوسـِت 
خودمـان را از او داشـته باشـیم. مهـم دوسـتی ماسـت. چهـرۀ مـا، 
مشـّخصات مـا و چیزهایـی از ایـن قبیـل خیلـی تأثیـری در ماجـرای 

کـه نوشـتن اسـت، نـدارد و شـاید  اصلـی دوسـتی مـا 
و  کنـد  َپـرت  شـعر  نوشـتن  از  را  مـا  حـواس  کمـی 
برایـت  ایـن همـه  بـا  نامه نگاری هـا.  در  بگیـرد  زمـان 
کمتـر دارم و دو  کـه مـن یـک خواهـر از تـو  می نویسـم 
بـرادر دارم و مـن از همـۀ آن هـا بزرگتـر هسـتم. آن هـا  
بـه نوشـتن و شـعر و داسـتان عالقـه ندارنـد.  خیلـی 
کـه نوشـتن را  خوبـِی دوسـتِی مـن بـا تـو و بّچه هایـی 
کسـانی نامـه  کـه مـن بـرای  دوسـت دارنـد ایـن اسـت 
کـه همـه یـک عالقـۀ مشـترک  داریـم. مـا  می نویسـم 
کلمـات را دوسـت داریـم و خواندن و نوشـتِن  همگـی 
جـّدی را. این دلخوشـِی بزرگی اسـت. امیـدوارم برای 
تـو هـم همین طـور باشـد. دوسـت مـن طلـوع! برایـم 
کـه حیوانـات را دوسـت داری وقتـی ایـن  جالـب بـود 
و  نشسـت.  لبـم  روی  لبخنـد  خوانـدم،  را  جملـه ات 
کشـته شـدن یـک پلنـگ را  بعـد از اینکـه خوانـدم تـو 

در شـبکه ی مسـتند دیـده  ای غمگیـن شـدم. سـتاره می بینـی غـم و 
شـادی چقـدر بـه هـم نزدیـک هسـتند؟ البّتـه دنیـا بـا همـۀ غم هـا و 
شـادی هایش زیباسـت. از خیـال پرسـیده بودی، بایـد بگویم خیال 

بـرای شـاعران واقعـًا الزم اسـت. یـک مثـال برایـت بنویسـم. وقتـی 
که  کامـاًل سـاده اسـت  می گوییـم: امـروز بـاران باریـد. ایـن یـک جملـۀ  
گریه  خبـر باریـدن بـاران را می دهـد. ولـی وقتی می گوییم: امـروز ابرها 
کـه منظورمـان همـان باریـدن بـاران اسـت اّمـا  کردنـد. درسـت اسـت 
کار دالیل علمِی  کاری بـه  جملـه ی مـا خیال انگیز اسـت و شـاعرانه و 
باریـدن بـاران و یـا هواشناسـی نـدارد. مـا اینطـوری غـم خودمـان و 
اطراف مان را نشـان داده ایم. همین طور اسـت در مثال هایی مثل، 
که از مدرسـه  کـردن کالغ هـای بازیگوش  خندیـدن گل هـا، سـروصدا 

برگشـته اند، چـاق و الغـر شـدن مـاِه شـکمو و یـا بدغـذا و ... .
اینجـا  مـن  می خوانـم.  میـل  کمـال  بـا  حتمـًا  هـم  را  داسـتان هایت 
کـه  کـه نوشـته های تـو را بخوانـم. و ایـن را هـم دوبـاره بگویـم  هسـتم 
کنـی برایـم.  نـه! مـن واقعـًا از تـو انتظـار نـدارم دوِر برگه هـا را نّقاشـی 
کـه  اصـاًل ایـن دفعـه خـودم هـم هیـچ چیـزی نقاشـی نمی کنـم برایـت 
گلدان همیشگی ام را آخر نامه برایت  کنی و فقط شاید  حرفم را باور 
کـه یـادت بماند من،  گلدان هایـم را آب بدهـم  کـه یـادم نـرود  بکشـم 
گل هـا بـه یـک انـدازه  گل هـا را بی نهایـت دوسـت دارم. تـو و  تـو را و 
خـوب هسـتید. خدانگهـدار! مراقـب خـودت و خوبی هایـت بـاش.
دوست تو در آفرینش های ادبی
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دالیل انتخاب این پاسخ 
کتابی  نکتـه برجسـته در ایـن پاسـخ اسـتفاده از تصویـر صفحـات 
کـرده اسـت در جهـت پاسـخ مناسـب بـه نامـه  کـه عضـو مطالعـه 

اوسـت.

سالم!
حالتون چطوره بابا لنگ دراز عزیزم؟

چیه تعجب کردید؟ 
خـب البتـه تعجـب هـم نـداره؛ بـه هـر حـال مـن فهمیـدم کـه دارم 
بـه شـما نامـه می نویسـم نه بـه خانم آورنـد، البته ایشـون رو دعوا 

نکنیـد چـون مـن خیلـی اتفاقـی متوجـه ایـن قضیه شـدم.
شـما ناراحت نمی شـید کـه من بابا لنـگ دراز صداتون کنم؟ البته 

شـاید هم مامان لنگ دراز!!
اّمـا خـب مـن خیلـی از آشـنایی بـا شـما خوشـوقتم بابـا جانـم !بـا 
حـس  اّمـا  می شناسـم  شـمارو  کـه  نیسـت  بیـش  مدتـی  اینکـه 

می کنـم. صحبـت  باهاتـون  کـه  سال هاسـت  می کنـم 
کـه  بـود  اونـی  از  امـروز امتحـان علـوم دادم، خیلـی راحت تـر  مـن 
هسـتند.  همینطـور  امتحان هـا  اکثـر  البتـه  می کـردم  رو  فکـرش 
االن خیلـی احسـاس خوبـی دارم آخـه یـه تصمیـم خیلـی خوب تـر 
گرفتـم، تصمیـم گرفتـم به جـای اینکـه بـا خـودم بگـم وقتـی بـزرگ 
شـدم فـالن کار رو می کنـم )مـن همیشـه بـه خـودم بـرای خیلـی از 
کارهـا اینطـوری میگـم(، االن همـون کار رو تا حـد توانم انجام بدم. 
آخـه یـه چنـد مدتـی کـه البتـه بهتـره بگـم چنـد ماهـی هسـت کـه 
دیگـه داره بـه سـال می انجامـه، فهمیـدم که زندگی خیلـی کوتاهه 
حتـی کوتاه تـر از اونـی کـه خودت انتخاب کنی چقـدر زنده بمونی... 

.
پـس تصمیـم گرفتـم هـر کاری رو کـه دوسـت دارم انجـام بـدم بـه 
زمـان آینـده موکـول نکنـم بلکـه تـا حـد امـکان همیـن االِن االن 
تجربـه ش کنـم چـون شـاید بـا ایـن ویروسـی کـه اومـده )و اصـاًل 
دوسـت نـدارم اسمشـو بگـم چـون خیلـی ازش خسـته و ناراحتـم 
مـرد،  و  زن  جـوون،  و  پیـر  چیـه(،  منظـورم  می دونیـد  خودتـون  و 
فقیـر و غنـی، بی سـواد و باسـواد و همـه و همـه رو بـه زانـو درمیـاره 
و تنهـا کاری کـه از دسـت هرکسـی برمیـاد ایـن هسـت کـه داخـل 
ایـن مـدت باقی مونـده، کارهایی رو که دوسـت داریـم انجام بدیم 

چـون دیگـه ممکـن هسـت هیچ وقـت فرصـت نشـه.
باباجونـم، یـه خبـر خیلـی خیلـی خـوش براتـون دارم کـه مطمئـن 
شـنیدنش  از  هـم  شـما  نیسـتم(  هـم  خیلـی  )البتـه  هسـتم 
بـه  گـرداِن  روی  نامه هـای  سـیِل  ایـن  از  و  میشـید  خوشـحال 

آماده ایـد؟ خـب  میشـید؛  رهـا  سـمت  تون 
ممنن صصدامممم شبیهههه »فروغ فرخزاد« هست. 

اینـو یکـی ازمعلم هـام بـه مـن گفـت کـه بـه تازگـی بـا ایشـون آشـنا 

کـه  گفتـن  ایشـون  خونـدم،  دکلمـه  براشـون  کـه  یکبـار  و  شـدم 
صـدات خیلـی به شـاعر قـرن معاصر یعنـی فروغ فرخزاد شـباهت 
 همیـن جملـه رو گفتـن آخـه مـن از شـوقم بیشـتر از 

ً
داره، دقیقـا

پنجـاه بـار گوشـش دادم)):
بـا  رو  امتحـان علـوم  امـروز  اومـد، مـن  یـادم  آهـا   ... بودیـم؟  کجـا 
 
ً
شـادی رد کـردم کـه خیلـی از بابتـش راضـی هسـتم چونکـه واقعـا

کـردم و شـبانه روز درس خونـدم. بـراش تـالش  روز  چندیـن 
و اّمـا حـاال هـم دارم داخـل دیجی کاال می گـردم تا یک چراغ مطالعه 
مناسـب پیـدا کنـم و بـا پـول توجیبـی ام بخـرم، آخـه موقـع درس 
خونـدن کـه معمـواًل ظهـر تـا عصرهـا هسـت، هـوا خیلـی تاریـک 
میشـه و چـون مـادرم خوابیـده، دلـم نمیـاد المـپ رو روشـن کنـم 
چون داخل چشـمش هسـت البته اون بنده خدا همیشـه بهم 

میگـه روشـن کـن اّمـا خـودم تاریـک رو بیشـتر دوسـت دارم.
میـز  روی  و  نـدارم  اتـاق  مـن  کـه  بگـم  رفـت  یـادم  مـن  راسـتی 
و  می خونـم  درس  سـالن  داخـل  آوردیمـش  کـه  کامپیوترمـون 
کارهامـو انجـام میـدم چـون بـا توجـه بـه نـوع تدریـس و آمـوزش 
 افتضـاح هسـت( مجبـور بودیـم کـه یـک جایی 

ً
امسـال )کـه واقعـا

رو بـرای مدرسـه یـا کالس آنالیـن آمـاده کنیـم اّمـا خـب درسـته که 
خیلـی خوشـحالم کـه میـز دارم و می تونم روی اون بنویسـم اّما ... 
اّمـا از یـک بابـت هـم خیلـی ناراحتـم کـه اتـاق نـدارم البتـه دارم اّمـا 
چـون خونمـون دوبلکـس هسـت و اتـاق مـن بـاال کـه بـا داداشـم 
مشـترک هسـت، بـه جـز بـرای خـواب نمی تونـم ازش اسـتفاده ای 
ببـرم چونکـه داخـل هـال کـه نمیشـه درس خونـد مثـاًل یـا بابـام 
داره تلویزیـون نـگاه می کنـه یـا داداشـم داره بـا تلفن حـرف می زنه 
یـا مامانـم داره بـا خالـه م اینـا صحبـت می کنـه و یـا هـم داره ظـرف 
میشـوره و جـارو برقـی میکشـه کـه کاًل باعـث میشـه تمرکـزم بـرای 

درس خونـدن بـه هـم بریـزه ... .
10 آذر، ساعت 8:42 صبح

ببخشید بابا جان!
دیـروز کاری بـرام پیـش اومـد کـه مجبـور شـدم از نوشـتن دسـت 
بـردارم. حـاال هـم کـه اومـدم باهاتـون خداحافظـی بکنـم و بگـذارم 
کمی هم اسـتراحت کنید )البته اگر نامه ی افتضاح من را خوانده 
باشـید و اگـر هـم نـه، آن را در سـطل زبالـه انداختـه باشـید از نظـر 

مـن هیـچ مشـکلی نـدارد و مـن کامـاًل بـه شـما حـق می دهـم(
بوت )فامیل جودی ابوت(

َ
ارادتمند شما: ملیکا ا

23 آذر
سالم دوباره بابا جانم!

ببخشـید کـه االن هـم دارم دوبـاره براتـون نامـه می نویسـم بـدون 
اینکـه اون نامـه قبلـی رو براتـون ارسـال کـرده باشـم آخـه مـا بعـد 
از دو مـاه تمـام در قرنطینـه خونگـی بـه خونـه مادربزرگـم رفتیـم 
اونـا تخـت جمشـید داخـل  آخـه  اونجـا موندیـم  روز   10 

ً
و حـدودا

شـهرک زراعـی )کـه شـاید بشناسـیدش( زندگـی می کننـد و مـن 
دفتـرم کـه نامـه ام را داخلـش نوشـته بـودم،  یـادم رفتـه بـود ببـرم! 
اونجا به من و مامانم خیلی خیلی خوش گذشت آخه اونجا کلی 
فسـت فود خـوردم و همینطـور چیپـس و پنیر که عاشقشـم و یه 

جعبـه رولت به مناسـبت تولدم کـه دایی کوچیکه برام خرید.
گمونم تا االن متوجه شدید که من چقدر شکمو هستم. 

البته جای شما و خانم آورند سبز بود. 
اّمـا متأسـفانه حاال کـه اومدیم خونه خودمون، مامانم یه سـردرد 
هرچنـد  نباشـید  )نگـران  گرفـت  تهـوع  حالـت  بـا  همـراه  شـدید 
وقـت یکبـار اینطوری میشـه چـون معده اش کمـی عصبیه( البته 
این دفعـه کمـی حالـش وخیم تـره ولـی تـورو خـدا بـراش دعـا کنیـد 

کـه زودی خـوب بشـه خواهـش می کنـم. 
خیلی دوستتون دارم.

 خداحافظ بابا جون 
ً
ایندفعه واقعا

بوت
َ
دوستدار و ارادتمند همیشگی شما: ملیکا ا

پی نوشت: 
راسـتی اینـو یـادم رفـت بگـم، مـا وقتـی خونـه مادربزرگـم بودیـم، 
اون معلمـه رو کـه گفتـم بهتون یادتونه؟ گفت صدای من شـبیه 

فروغه؟
زنـگ زدن بهـم و گفتـن تمریـن کـن و خیلـی راهنماییـم کـردن و 

گفتـن می تونـی از صـدات خیلـی اسـتفاده کنـی.

به نام خدای دوست داشتنی
دوست پرشور و بامحبتم!

کبوتـران؛ به لهجه  گویش محلی  ع عزیـز؛ سـالم! سـالمی به  ملیـکا زار
صمیمی پرندگان.

وقتی نامه  بامزه جودی ابوتی ات به دسـتم رسـید، خیلی خوشـحال 
مقایسـه  بابالنـگ دراز  بـا  را  خـودم  چـون  خندیـدم.  کلـی  و  شـدم 

می کـردم. 

نظـر  بـه  نیسـتم.  بابالنـگ دراز  شـبیه  مـن  راسـتش 
کسـی  تـو چـه شـکلی ام؟ چـه اسـمی می شـود روی 
کـه مثـل بابالنـگ دراز نیسـت اّما از رسـیدن  گذاشـت 
چشـم هایش  و  می خنـدد  لب هایـش  تـو  نامه هـای 

می زنـد؟ بـرق 
ملیکای عزیزم!

خـوش  و  خـوب  مـادرت  همیشـه  و  حـاال  امیـدوارم 
کـه  کسـی پیـش می آیـد  و سـالمت باشـد. بـرای هـر 
کسـل و ناخـوش بشـود، ولـی مـا همیشـه ایـن  گاهـی 
فرشـته های زمینـی را سـالم و سـرحال می  خواهیـم.

که دوست فهمیده و دانایی مثل  چقدر خوشحالم 
تـو دارم. با تو موافقم.

آدم هـا  مـا  بـرای  نبـر!  را  اسـمش  ویـروِس  ایـن  پیـام 
کـه قـدر لحظه هـای زندگـی را  همیـن بـوده و هسـت 
بدانیـم و بـرای شـاد و مهربـان و موفـق بـودن امـروز و 

کـرده ای. فـردا نکنیـم. تـو ایـن پیـام را دریافـت 
با اینکه اتاق شـخصی نداری خوب درس می خوانی و در امتحانات 
که به خوبی از عهده آن برآمدی.  موفق هستی. مثل امتحان علوم 

آفریـن بـه تـو دختـر پرتالش.راسـتی چـراغ مطالعـه خریـدی؟ خیالـت 
که نور اتـاق مزاحم مادرت نباشـد؟ راحـت شـد 

دختر دلسوز و دوست هله هوله های خوشمزه خوِر من!
خـوش  حسـابی  مامـان  و  تـو  بـه  مادربـزرگ  خانـه  کـه  خوشـحالم 
کـه پـدر و مادر و برادرت همیشـه  گذشـته. بـاز هـم از خـدا می خواهـم 

سـالمت و سـرحال باشـند.
یک جمله عجیب و غریب در نامه ات بود درباره سطل آشغال و ...

تـازه خـودت  گفتـم مـن مثـل بابالنـگ دراز نیسـتم،  کـه  همان طـور 
کـه بابالنـگ دراز هـم نامه هـای جـودی را در سـطل  خـوب می دانـی 
زباله نمی انداخت. نوشـته های تو برای من بسـیار ارزشـمند اسـت. 
کـه بـه  کتابخـوان هسـتی و ایـن رمـان جـذاب را  از این کـه می بینـم 
شـیوه نامه نگاری نوشـته شـده، خوانده ای و دوسـتش داری خیلی 

خوشـحالم.
میلکا جان

خیلـی خیلـی مشـتاقم صـدای زیبایـت را بشـنوم. حتمـًا یـک شـعر یا 
متـن را بخـوان و فایـل صوتـی آن را برایـم بفرسـت. بی صبرانـه منتظر 

نامـه  بعـدی ات هسـتم. خدانگهدار
دوستت: مرکز آفرینش های ادبی

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب نرسيده
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زنجان/عضو:  هیراد روحانی/پاسخگو: فاطمه سلیمانی

شماره توالی : نهم
گروه سنی: د

دالیل انتخاب این پاسخ
انتخاب شعر مناسب و استفاده از نقاشی و شکلک برای جذاب 

سازی ظاهر نامه  
هماهنگـی و تناسـب بیـن تصویـر ابتـدای نامه و محتـوای آن برای 

گیـری یک ارتبـاط هدفمند شـکل 
ارائه ی سوژه ی پیشنهادی به شکل ساختارمند در دل نامه 

طراحـی پاسـخ نامـه متناسـب بـا محتـوای نامـه ی عضو و شـرایط 
روز  .

همـان  محکمـی  بـه  سـالمی  سـالم! 
تمامـی  بـا  بـود  قـرار  کـه  کـه  سـینی 
متفـاوت  دیگرمـان  سـالم های 
از  را  خنـده ای  خـود  بـا  و  باشـد 
پشـت ایـن ماسـک رنگارنـگ به 

باشـد.  داشـته  همـراه 
و البتـه سـالم بـه آن میهمـان 
کودکـی  در  کـه  ناخوانـده ای 
او  بـه  کـه  گرفتیـم  یـاد 
احتـرام بگذاریـم. میهمـان 
شـاید  کـه  ناخوانـده ای 
طـرف  از  کادویـی 
خداونـد بـود کـه تمامی 
کـره  ایـن  موجـودات 
خاکـی، قـدر آنجایـی کـه داخل 
آن نفـس می کشـند را بداننـد و یـا شـاید آب و 
غذایـی بـرای ایـن کـره زمیـن بـود که بتوانـد از دسـت مردمانش 
کنـار  در  خوبی هایـی  ویـروس،  ایـن  راسـتی  کنـد.  تـازه  نفسـی 
بدی هایش داشـته که توانسـته زندگی چندین خانواده را متغیر 
کنـد و بـه آنهـا اشتباهاتشـان را ماننـد یـک مانیتـور نشـان دهـد 
و بگویـد کـه کاش قـدر زندگـی قبـل از مـرا می دانسـتند. اّمـا مـن 
می خواهم از خداوندم تشـکر کنم که کادوی تولد کره زمین را به 
همـه مـا نشـان داد و لبخنـدی پشـت ایـن ماسـک های سـفید و 
کوچک روی لبانمان نشاند. من بعد از باز کردن کادوی خداوند، 
تصمیـم گرفتـم زندگـی خـودم را عـوض کنـم؛ بیشـتر بـا خانـواده ام 
باشـم، بیشـتر بـازی کنـم، کمتـر بـه بیـرون بـروم و از همـه مهم تـر 
آمـاده ارتبـاط بـا ایـن  اینکـه مطالعـه ام را بیشـتر کنـم و خـودم را 
ویـروس کنـم کـه تمامی مـان بـا آن سـروکله می زنیـم و بـا مـوارد 
بهداشـتی، خـود را آمـاده زندگـی بعـد از ایـن ویـروس کنیـم کـه آن 
موقع، حسـرت این را بخوریم که چرا از فرصت زندگیمان نهایت 
.  ... کنیـم  رو  آن  بـه  ایـن رو  از  را  زندگیمـان  و  نبردیـم  را  اسـتفاده 

حسـرت  انسـانی  هیـچ  دیگـر  ویـروس  ایـن  از  بعـد  امیـدوارم 
زندگـی اش را نخـورد و از کارهـای نکـرده اش افسـوس نخـورد. من 
هـم آمـاده ام کـه با کشـیدن لبخند روی ماسـکم لبخند خـود را به 
خداونـدم نشـان دهـم و آمـاده جنـگ بـا ایـن ویـروس باشـم ... .
دوستدار شما هیراد روحانی- 1399/6/29

از آن سوی این همیشه بی روزن
می آیی و می شود اتاقم روشن

 پروانه ترین فرشته ی زیبا: تو
خوشبخت ترین آدم این دنیا: من

دوست عزیز؛ هیراِد دوست داشتنی ام سالم!
از دیـدن نامـه   و نوشـته ی زیبایـت در قـاب پنجـره ی ایمیـل بخـش 
از  بعـد  سـالمت  و  نامـه   دیـدن  شـدم.  هیجـان زده  کلـی  مکاتبـه ای 
کـه در این  کـرد. امیـدوارم به داشـتن دوسـتانی  مدت هـا مـرا امیـدوار 
روزهـا می توانـم بـه آمدن هایشـان دلگـرم باشـم، خصوصـًا ایـن روزها 
کـرده بـودی و چقـدر  کـه تـو خیلـی خـوب در نوشـته ات آن را توصیـف 

نوشـته ات امیدوارکننـده بـود.
حسـابی  کـه  مـن  خبـر؟  چـه  مجـازی  مدرسـه ی  و  درس  از  راسـتی 
کاغـذی رنگ رنـگ تنـگ شـده، بـرای  دلـم بـرای نوشـتن نامه هـای 
بـرای  نامـه،  کت هـای  پا روی  تمبـر  چسـباندن  قشـنگ  لحظـه ی 
کـت و سـپردن آن به دسـت پسـتچی. نوشـتن نشـانی پسـتی روی پا
بـه  اینکـه  به جـای  را  نامـه ات  جـواب  گرفتـم  تصمیـم  همیـن  بـرای 
کلی رنگ  کنم، آن هم با  صورت تایپی بفرسـتم، دسـت نویس آماده 
و نقاشـی و تصویـرش را بسـپارم بـه اتـاق پرنـده تـا آقـای ایمیـل زودتـر 
کمتـر بـه مـا سـر می زنـد، بـه دسـتت  کـه ایـن روزهـا  از پسـتچی اداره 

برسـاند.
ایـن روزهـا حسـابی سـرش شـلوغ  اتـاق پرنـده  راسـتی می دانسـتی 
کـه آقای  کلمـه بـا خـود مـی آورد  اسـت. بعضـی وقت هـا آنقـدر سـالم و 
نـت بـرای بازکـردن تک تـک آنهـا، مدت هـا دور خـودش می چرخـد.
اندامـش  تناسـب  بـرای  َدَورانـی.  ورزش  گذاشـته ام  را  اسـمش  مـن 
بـد نیسـت. چـون هرچقـدر الغرتـر شـود، سـریع تر حرکـت می کنـد تـا 
گـر آقای نت  نامه هـای بیشـتری دسـتمان برسـاند. تصـورش را بکن ا
در اتـاق پرنـده ی مـا، قهرمـاِن دوی جهـان باشـد، آن وقـت نـه مـن و 
نـه دوسـتان مکاتبـه ای الزم نیسـت نگـران دیرکـرد نامه هـا باشـیم.

کـه بـرای رسـاندن نامه هـا همیشـه راه حّلـی پیـدا می شـود و  البتـه 
مـن و تـو خـوب بلدیـم تـوی داسـتان ها و نوشـته هایمان ایـن راه ها را 

برویـم و برگردیـم. اینطـور نیسـت؟
نمی دانـم انیمیشـن زیبـای »آپ« )up( را  دیـده ای یـا نـه؟ پیرمـردی 
کودکـی اش را بـرای سـفر بـه آبشـار بهشـت عملـی می کنـد  کـه رؤیـای 
کلـی بادکنـک رنگـی بـه خانـه اش. تصـورش را بکـن  آنهـم بـا بسـتن 
کنی. کـه در آن زندگـی می کنی به هر جای دنیا سـفر  همـراه خانـه ای 
بـه  بـا خانـه اش  کـه  باشـی  پسـرکی  ایـن داسـتان  در  گـر  ا تـو  راسـتی 
کـه بـرای سـفر انتخـاب  هـر جـای دنیـا پـرواز می کنـد، اولیـن جایـی 
در  را  ایـن سـفر خیالـی  ماجـرای  دارم  کجاسـت؟ دوسـت  می کنـی، 

نامـه ی بعـدی برایـم بنویسـی. منتظـر نوشـته ی قشـنگت هسـتم.
گرما و شادی آرزو می کنم. برایت روزهای پر از روشنی، 

دلت پر از پروانه های رنگی!
دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب نرسيده
هرمزگان/عضو: وانیا حاجی زاده/پاسخگو: فاطمه غالمزاده نخلی

شماره توالی: یکم و دوم
گروه سنی: ج

دالیل انتخاب این پاسخ
کتابخانه هـای  در  عضویـت  تجربـه  کـه  اسـت  اعضایـی  از  وانیـا 
کـه  کنجـکاوی او بـرای دریافـت نامـه و فضایـی  کانـون را دارد امـا 
نوشـتن  بـه  را  او  می کنـد  خلـق  برایـش  پاسـخگویی  شـیوه  ایـن 
پاسـخگویی  مربـی در   . ترغیـب می کنـد  بـرای بخـش مکاتبـه ای 
کاربـردی در اثـر  بـه عضـو سـعی می کنـد بـا توجـه بـه ظاهـر و نـکات 
کنـد. سـوژه یابـی خالقانـه عضـو نیـاز بـه پرداخـت  او را هدایـت 
گام موثـری  بیشـتری داشـت امـا بـاز هـم انتخـاب سـوژه مناسـب 
کـه مربـی عضـو را بـرای این نکته  اسـت بـرای خلـق آثـار خالقانـه؛ 
کـرده امـا در بخـش پرداخـت داسـتان بـا ایجـاد  ارزشـمند تشـویق 
کند و با  سـوال او را ترغیب می کند تا نوشـته اش را دوباره بررسـی 
اسـتفاده از فضاسـازی از او می خواهـد دقیق تـر بـه سـوژه اش فکـر 
کنـد. در راسـتای پایدارسـازی و ایجـاد احسـاس خـوب برای عضو 

کارت پسـتال ارسـال شـد. کتـاب و  بـه مناسـبت تولـدش 

اسم من وانیا هست 
بـا تـو دوسـت  تـازه می خواهـم  سـالم دوسـت عزیـزم مـن امـروز 
شـوم. خـوب دوسـت عزیـزم بریـم سـر اصـل مطلـب مـن می تونم 
اسـمت را بپرسـم؟ نقاشـی های مـن خیلـی قشـنگ اسـت تـو هـم 
هـم  بـا  کلـی  و  می نویسـم  نامـه  بـرات  دوبـاره  خـوب  همین طـور. 

حـرف می زنیـم. خداحافـظ
 دوست تو

سالم دوست مهربانم!
روزهـای  از  و  باشـد  خـوب  حالـت  امیـدوارم  پروانـه ای!  جـان  وانیـا 
کشـید و در باغچـه دلـم  قشـنگت حسـابی لـذت ببـری. نامـه ات پـر 
نشسـت خیلی خوشـحال شدم و غنچه شـادی ام شکفت. پروانه ها 

گل هـای نامـه ات رنگارنـگ و زیبـا هسـتند. و 
قرار اسـت حسـابی با هم دوسـت شویم. دو دوست خوب و همدل. 
دوسـت ها اول بـا هـم آشـنا می شـوند. اسـم زیبایـی داری مـن را یـاد 
صـدای دریـا و مـوج انداخـت حـس خوبـی داشـتم. حـاال مـن هـم از 

خـودم می گویـم.
که  مـن هـم دوسـت تـو آفرینش هـای ادبـی هسـتم و بـرای بچه هایی 
کتـاب خوانـدن را  دوسـت  بـه نوشـتن عالقـه دارنـد نامـه می نویسـم. 

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب نرسيده

کـه می خوانیـم حـرف  کتاب هایـی  دارم و می توانیـم بـا هـم در مـورد 
برایـم  مـوردش  در  داری  دوسـت  را  کتابـی  چـه  تـو  راسـتی  بزنیـم. 
بنویـس. راسـتی یـک خبـر خـوب هـم برایـت دارم. از امـروز عصـر عضو 
انجمن مکاتبه ای شـدی و شـماره عضویتت 99/183 است. مبارک 
مواظبـش  امیـدوارم  می فرسـتم  هـم  عضویـت  کارت  برایـت  باشـد. 
باشی و در نامه های بعدی شماره عضویتت را باالی نامه بنویسی. 
کارت پسـتال زیبـا بـرای آغـاز دوسـتی مان می فرسـتم. خـوب  و یـک 
کـن و در مـوردش بنویـس. بی صبرانـه منتظـر  کارت پسـتال نـگاه  بـه 

نوشـته های خوبـت هسـتم. خـدای مهربـان نگهـدارت باشـد.
دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی
بخش مکاتبه ای استان هرمزگان

سالم دوست عزیزم!
چه خبر؟ انشااهلل خوب باشی!

مـن هـم خـوب خوبـم، نامـه ی تـو بـه دسـت مـن رسـید. عزیـزم 
را خوشـگل می نویسـی و همین طـور  شـما خیلـی نوشـته هایت 
نقاشـی هایت هم خوشـگل می کشـی و من هر موقع که داستان 
و نقاشـی هایت را می بینم لذت می برم. روزی که آن کتاب نقطه را 
به من دادی من آن را خواندم و از داسـتانش خیلی خوشـم آمد. 
چون آن پسر با یک نقطه کلی نقاشی کشید. خوب دوستم من 
وقتـی هنـوز کرونـا نیامـده بـود هـر موقـع بـه کالس می رفتـم فقـط 
بـه فکـر تـو بـودم کـه کـی تـو را می بینـم. مـن همیشـه از پنجـره ی 
زیبـا  طبیعـت  از  نقاشـی  و  می کـردم  نـگاه  را  بیـرون  خانه ی مـان 

می کشـیدم.
»پسری در ماه«

پسـری بـود کـه روی مـاه زندگـی می کـرد آن پسـر دوسـت نداشـت 
روی ماه زندگی کند. دوسـت داشـت روی زمین باشـد مثل بقیه 
آدم هـا او بـه مـاه گفـت بایـد بـه من راهی کـه بلدی را نشـان بدی تا 
مـن بـرم روی زمیـن. مـاه بـا این کـه صـداش خیلـی آروم بـود گفـت 
باشـه مـن یـک نردبـون خیلـی بـزرگ دارم می توانـم تـو را بـه پاییـن 
بفرسـتم بـه شـرطی کـه اگـر تـو ناراحـت باشـی مـن تـو را می بینـم 
دوبـاره تـو را بـه مـاه برمی گردانـم. پسـر گفـت: باشـه و مـاه او را بـه 
پاییـن بـرد وقتـی پسـر بـه پاییـن رفت 2 تا پسـر جلـوی او را گرفتند 
و او را زدنـد چـون از او پـول می خواسـتند او احسـاس کـرد ایـن 
پاییـن  برایـش خیلـی بـد اسـت و گریـه کرد و مـاه دوبـاره او را به باال 
آورد و او تـا همیشـه پیـش مـاه خـودش زندگـی کـرد و دیگر پایین 

نیامـد بـا ایـن کـه دلـش زمیـن را دوسـت داشـت.
نویسنده: وانیا- تصویرگر: وانیا

دوسـت عزیـزم بـرات یـک عالمـه آرزو دارم اگـر میشـه شـماره ات را 
.بـه مـن بـدی و اسـمت را بـه مـن بگو عزیـزم

به نام خدای خوبی ها
سـالم  دختر شـهریور!! امیدوارم حالت خوب باشـد و رودخانه دلت 
آبـی و زالل باشـد. نامـه و داسـتان زیبـای پسـر مـاه بـه دسـتم رسـید 
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می  خوانـی  کتـاب  حسـابی  اسـت  معلـوم  شـدم.  خوشـحال  خیلـی 
خوشـت  نقاشـی هایم  و  نامه هـا  از  کـه  خوشـحالم  می نویسـی.  و 
می کنـی  فکـر  مـن  بـه  این کـه  از  و  داری  خوبـی  احسـاس  و  می آیـد 
درآورده ام.  رنـگ  شـیری  بـال  دو  انـگار  دارم.  خوشـحالی  احسـاس 
گفتـی. از این کـه پنجـره  قابـی بـرای  کـه احساسـت را  خیلـی ممنونـم 
تـو تبریـک می گویـم خیلـی خـوب اسـت مـا  بـه  نقاشـی هایت شـده 
دهیـم  نشـان  نوشـتن  و  نقاشـی  بـا  را  خیال هایمـان  و  فکـر  آدم هـا 
آوردن  به وجـود  و  آفریـدن  و  هنرنمایـی  می گویـم  کار  ایـن  بـه  مـن 
یـک چیـز جدیـد. آفریـن دختـر شـهریور. راسـتی نقاشـی ات هـم 
زیباسـت. و بـاز یـک آفریـن دیگـر! وانیـای مهربانـم! هم نوشـته و هم 
کلـر  تصویرگـری ات را دوسـت داشـتم یـاد نویسـنده معـروف بچه هـا؛ 
را  و هـم تصویـر داسـتان هایش  او، هـم می نویسـد  افتـادم.  ژوبـرت 

آفریـن! تجربـه جالبـی داشـتم. می کشـد. 
ماجـرای پسـر مـاه جالـب و تـازه بود. خیلـی از خواندنش لـذت بردم. 
از شـجاعت پسـر مـاه خوشـم آمـد از این کـه دوسـت داشـت زندگـی 
کنـد. بـه نظـر تـو چـه زیبایی هـا و یـا خوبی هایی  روی زمیـن را تجربـه 
از  باآن هـا برخـورد می کـرد  گـر پسـر مـاه  ا کـه  روی زمیـن وجـود دارد 
گـر  کـن و ا کمـی در مـورد ایـن موضـوع فکـر  زمیـن خوشـش می آمـد؟ 

دوسـت داشـتی یک بـار دیگـر نوشـته ات را بنویـس.
می فرسـتم  برایـت  هـم  هدیـه  یـک  مبـارک؛  تولـدت  شـهریور  دختـر 

.بیایـد خوشـت  امیـدوارم 
کـه  کتـاب جدیـدی  کـه برایـم می فرسـتی از  دوسـت مـن در نامـه ای 
خوانـده ای بگـو. منتظـر نوشـته های خوبت هسـتم و تـو را به خدای 

خوبی هـا می سـپارم.
دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب نرسيده
هرمزگان/عضو: احمد جبا/پاسخگو: خدیجه حاجی زاده

شماره توالی: چهارم
گروه سنی: د

دالیل انتخاب این پاسخ
از  بسـیاری  و  دارد  عالقـه  بسـیار  خوانـدن  و  نوشـتن  بـه  احمـد 
گرفتن نامه و کتاب  مواقـع رابـط مکاتبـه ای را ترغیب می کند برای 
انگیـزه  بـه  توجـه  بـا  باشـد.  بیشـتری داشـته  کانـون مراجعـه  بـه 
عضـو، بـا کتابخانـه پسـتی ارتبـاط گرفتیم و ایشـان معرفـی و عضو 
کنند. مربی  شـدند تـا در بخـش خواندن منابع مناسـبی دریافـت 
کـه مشـخص اسـت  کـرده اسـت  در ایـن نامـه بـا شـعر نامـه را آغـاز 
گـذارد و سـعی می  کتـاب خـوان بـودن عضـو احتـرام مـی  مربـی بـه 
کتابـی را بـه ایـن شـیوه به او پیشـنهاد دهـد. در ادامه  کنـد هـر بـار 
کـه بـرای شـب یلـدا  مربـی از او مـی خواهـد در مـورد پاییـز و آدابـی 
کنـد بنویسـد. اسـتفاده از تجربیـات در نوشـته هـا در  تجربـه مـی 
بلنـد مـدت در درک محیـط پیرامـون و توجـه بـه سـوژه هـا بسـیار 
اهمیـت دارد. ایـن پاسـخگویی بـرای مخاطب هـم اطالعات تازه 

ای دارد و هـم او را بـه نوشـتن مشـتاق تـر می کنـد.

سـالم دوسـت خوبـم نامـه ات بـه دسـتم رسـید. خوشـحالم از اینکـه 
سـالم و سـالمت هسـتی. مـن هـم خوبـم بـا دیـدن رنـگ زرد بـه یـاِد 
می شـود.  قهـوه ای  و  قرمـز  و  زرد  درختـان  بـرگ  کـه  افتـادم  پاییـز 
کتاب هـا  کـدام  از  نمی دانـم  پرسـیدی  کتاب هـا  از  خوبـم  دوسـت 
کتـاب دیگـری  کتـاب »قورباغـه ی چاه نشـین«  گـر بـه جـز  می گویـی ا
فرسـتادی به دسـت مـن نرسـیده اسـت. واقعـًا هم حس خوبـی دارد 

گوسـفند بیـدار شـدن. غ و خـروس و  بـا سـروصدای مـر
بـه  مـرا  و  بـود  زیبـا  بسـیار  فرسـتادی  برایـم  کـه  شـعری 
نشسـته  سـاحل  در  خـودم  کـه  انـگار  بـرد.  دریـا  رویـای 
کـه بـا   بـودم و ماهی هـای زیبـا را تماشـا می کـردم. انـگار 
کـه آب دریـا  دوسـتانم روی ماسـه ها چشـمه می سـاختم 
کوچـک مـن هـم تکـه تکه دریا شـد.  بـاال آمـد و چشـمه ی 
حـس بسـیار قشـنگی بـود ممنونـم واقعـًا حـس و حالـم 

خـوب شـد.

»تنها انار خندید ...«
خـزان رسـید چـون بـاد/ خمیـد شـاخه ی بیـد/ شکسـت 

پشـت شمشـاد
کـه بـود خوشـحال/ از غصـه شـد چـه بیمـار!/ افتـاد  یاسـی 

روی دیـوار
در بـاغ، هـای و هـو شـد/ رنـگ لبـاس میخـک/ یک بـاره زیـر 

و رو شـد
گنجشـک مثل برگی/ از شـاخه ها جدا شـد/ در آسـمان رها 

شد

میان باغ و جالیز/ تنها »انار« خندید/ به روی باد پاییز
شاعر: محمدکاظم مزینانی

احمد مهربانم: سالم؛
امیـدوارم حالـت خـوب باشـد و لحظه هـای پاییزی زیبایی را سـپری 
کارهایـی انجـام می دهـی  کـرده باشـی! چـه خبـر از ایـن روزهـا؟! چـه 
از  کمـی  دارم  دوسـت  خوانـده ای؟!  کتاب هایـی  یـا  کتـاب  چـه  و 
کتاب هـای مـورد عالقـه ات برایـم بنویسـی و از خـودت بیشـتر برایـم 
که برایت نوشته بودم اینقدر  که از شعری  حرف بزنی ... خوشحالم 
کـرده ای و چه  خوشـت آمـده! چقـدر خـوب با این شـعر ارتباط برقرار 
کـه تـو چـه  کـرده ای! ایـن نشـان می دهـد  زیباتـر احساسـت را بیـان 
کلمات  احساسات لطیف و زیبایی داری و چقدر راحت وارد دنیای 

کلمـات را درک می کنـی. درود بـر تـو دوسـت خوبـم. می شـوی و 
پاییـز را ببیـن تـازه دارد وارد روزهایمـان می شـود ... چـه رنگ هایـی 
کـرده، رنگ هایـی انـگار بـه مـا روح تازه یـی می دهـد و  دنیایمـان را پـر 
باعـث می شـود احساسـات زیبایـی را بـا دیـدن این رنگ هـا در درون 
کـه می توانـم بـا تـو دوسـت خوبم  کنیـم. چقـدر عالی سـت  خـود پیـدا 
حـرف بزنـم و برایـت بنویسـم. مهربان: در نامه ی بعـدی برایم یکی از 
خاطـرات پاییـزی و یلدایـی ات را بنویـس. مشـتاقم و منتظـر تـا زودتر 

نوشـته های خوبـت را بخوانـم.
تو را به خدای مهربان می سپارم 

دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب نرسيده
/پاسخگو: خدیجه حاجی زاده هرمزگان/عضو: سمانه آژبر

شماره توالی: سوم
گروه سنی: د

دالیل انتخاب این پاسخ
سـمانه یـک انشـاء بـرای مربـی فرسـتاده اسـت و مربـی نامـه را 
کـرده و توجـه او را بـا  بـا یـک شـعر بـا موضـوع انشـاء عضـو شـروع 
مثـال هـای مناسـب بـا موضـوع آب بـه جنبـه هنرمندانـه موضـوع 
کـرده اسـت. و در پایـان از دل همیـن مثـال هـا از او دعـوت  جلـب 
مربـی،  هدفمنـد  سـواالت  بـا  تـا  اسـت  کـرده  ورزی  اندیشـه  بـه 
نظـرش را بنویسـد. توجـه بـه سـیر مطالعاتـی و درخواسـت بـرای 
کتـاب هـای خوانـده شـده هـم از نـکات قابـل توجـه ایـن  نوشـتن 

کنـد. کـه انسـجام آن را بیشـتر مـی  پاسـخگویی اسـت 

به نام خدا
خـوب  هـم  شـما  حـال  امیـدوارم  عزیـزم!  دوسـت  علیکـم  سـالم 
باشـد. ممنونـم. امیـدوارم شـعر و داسـتان های زیـادی بنویسـم. 

مـن کتـاب را خیلـی دوسـت دارم.

»انشاء دوباره آب«
بیشـتر سـطح کـره ی زمیـن را آب فراگرفتـه اسـت. زندگـی همـه ی 
موجـودات و گیاهـان بـه آب بسـتگی دارد. اگـر آب نباشـد حیـات 
و زندگـی هـم نیسـت. صبـح کـه از خـواب بیـدار می شـوم بـه سـراغ 
اسـتکان  چنـد  بـا  می خـورم  کـه  صبحانـه ای  مـی روم.  آب  شـیر 
چـای همـراه اسـت و شـب قبـل از خـواب بـاز هـم بـه سـراغ شـیر 
آب مـی روم. البتـه فقـط مـا انسـان ها نیسـتیم کـه اینقـدر بـه آب 
احتیـاج داریـم بلکـه اگـر بـه گل چنـد روز آب ندهیم گل ها خشـک 
می شـوند و از بیـن می رونـد. هـر جایـی کـه آب و بـاران بیشـتری 
باشـد سرسـبزی بیشـتر اسـت. در دریا که آب هسـت، موجودات 
و  سرسـبزی  بیابـان  و  کویـر  در  اّمـا  می بینیـد  بی شـماری  زنـده 
موجـود زنـده بسـیار کم تر دیـده می شـود. آب ماده  ی ارزشـمندی 
اسـت، آبـی کـه مصـرف می کنیـم مراحـل زیـادی را طـی می کنـد تـا 
قابـل مصـرف شـود و افـراد زیـادی زحمـت می کشـند تـا منـازل و 
خانه هـای مـا تأمیـن باشـد. پـس بایـد قـدر آب را بدانیـم و آن را 

درسـت مصـرف کنیـم.

»هرکجا چشم می رود آب است ...«
هر کجا چشم می رود آب است

از افق تا افق همه، دریاست
آب آئینه ای ست پهناور

صورت آسمان در آن پیداست
خنده ی گرم و روشن خورشید    

بر تن سرد آب می ریزد    
موج از پشت موج می آید    

موج در پیش موج می خیزد    
می کشد آب، دامنش را نرم
بر تن پاک ماسه های کبود

می برد لذت از نوازش آب
ساحل بی خیال خواب آلود

دست دریا به گردن خورشید    
سینه ریز صدف می آویزد    

شاخه ی موج بر تن ساحل    
از کف خود شکوفه می ریزد    

می شوم شاد و می زنم غوطه
مثل ماهی میان زالل آب
آسمان دلگشا و دریا رام

زندگی مهربان و من خوشحال
: محمود کیانوش                                          شاعر

سالم و هزاران سالم!
گشـودم خورشـید بیـدار بـود و شـاخه های نـورش را  کـه چشـم  امـروز 
کرده بود. درختان هنوز خمیازه می کشـیدند شـاید  از پنجـره آویـزان 
محو زیبایی ماه شـده بودند و خوابشـان نبرده بود. از روی پل عابر 
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پیـاده پرنده هـا رد می شـدند.
چطوری سمانه جان؟ خوبی؟ امیدوارم لحظاتت پر از شکوفه های 
کشـید و توی  کـه رسـید پرنده ی شـادی ام پر  لبخنـد باشـد. نامـه ات 
خوبـت  نوشـته ی  به خاطـر  تـو  از  شـکفت.  مهربانـی  غنچـه ی  دلـم 
کـه شـاعران و  کـه آب آنقـدر مهـم و ارزشـمند اسـت  ممنونـم.  البتـه 
سـپهری  سـهراب  مثـل  نوشـته اند،  دربـاره اش  بسـیار  نویسـندگان 
که در مورد اهمیت آب برای همه  شـاعر معاصر و برجسـته ی ایرانی 

می گویـد: موجـودات 
ِگل نکنیم »آب را 

کفتری می خورد آب در فرودست انگار 
که در بیشه ای دور سیره ای پر می شوید یا 

کوزه ای برمی گردد یا در آبادی     
شاید این آب روان

می رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی
دوست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب

زن زیبایی آمد لب رود    
ِگل نکنیم آب را 

روی زیبا دوبرابر شده است ...    
ادامه دارد ...

کلمات این شعر حرف بزنیم. حاال بیا در مورد برخی از 
مثاًل: فرودست یعنی پایین/ سیره ای یعنی پرنده ای 

مهربانـم: امیـدوارم از خوانـدن شـعرها لـذت ببـری و نظـرت را برایـم 
کلمات بیشتر  کدام  گل نکنیم  بنویسی! سمانه جان: در شعر آب را 
کلمـات را  کردنـد و آن هـا را دوسـت داشـتی!؟ آن  توجـه ات را جلـب 
کلمـات چـه بنویسـی.  کـن تـو دوسـت داری بـا ایـن  بنویـس و فکـر 
مشـتاقانه منتظر نامه ها و نوشـته های خوبت هسـتم ... . حتمًا در 

کـه خوانـده ای برایـم بنویـس کتابـی  مـورد آخریـن 
خدای مهربانی ها نگهدارت

دوست تو؛ مرکز آفرینش های ادبی

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب نرسيده
کهگیلویه وبویراحمد/ عضو: غزال قوام منش پاسخگو: مریم سادات

شماره توالی : دوم
گروه سنی:هـ

دالیل انتخاب این پاسخ
جدیـد  عضـو  بـا  عاطفـه   از  سرشـار  و  مناسـب  زبانـی  بـا  مربـی   
احمـد  آقـای  از  شـعری  انتخـاب  کرده اسـت.  برقـرار  ارتبـاط  مرکـز 
نزدیـک اسـت،  اثـر غـزال عزیـز  زبـان  بـه  تقریبـا  کـه  خدادوسـت 
خیلـی خـوب بـود. پرسـیدن در مـورد اثر نیز از نکات مثبت پاسـخ 
کـه قطعـا عضـو  بـه عضـو می باشـد. همینطـور ظاهـر زیبـای نامـه 
را بـر سـر ذوق خواهـد آورد. آمـوزش عناصـر شـعری و آرایه هـا نیـز 
بسـیار ظریـف انجام شـده  اسـت .انتخاب شـعر بـرای انتهای نامه 

گـذار بـود   .  و دعـوت بـه نوشـتن هـم بسـیار مناسـب و اثـر 

ماشین بنفش
 ماشین من بنفشه

 همیشه توی گرما

 فرمون اون سه  رنگه

 صندوق اون سفید و

 صندلیاش قشنگه

 نقش اونا دورنگه

 الستیکاشم سیاهه

 خریدمش تازگیا

 صورتی و بنفشه

 حسابی می درخشه

 باکش مثِل شلنگه

 شیشه رنگارنگه

 اّما کوچیک و تنگه

ح چند نهنگه  یه طر

 فداش بشم چه ماهه

 شبیه تاج شاهه

»دل دریا و ماهی«
دلت مانند ماهی     دلم مانند دریاست 

دل دریا و ماهی   کنار هم چه زیباست
میان رودخانه دلت اول کجا بود؟   

دل من را بهانه مرتب می گرفت او   
شبیه سنگ می شد به سرعت داشت آنجا 

رفیق قورباغه و یا خرچنگ می شد
فرستادی به سویم تو فهمیدی دلت را   
دلم مانند دریاست دلت مانند ماهی    

)احمد خدادوست(

بـه نـام خـدای شـاپرک ها. یـک سـالم صورتـی و بنفـش مثـل ماشـین 
قشنگت.

غـزال جـان حالـت چطـور اسـت؟ امیـدوارم ایـن روزهـا بـا تـو مهربـان 
کتـاب و  بـوده باشـد و تـو هـم روزهایـی پـر از سـالمتی و البتـه پـر از 
خواندنـی داشـته باشـی. غـزال جانـم منتظـر نامه ی قشـنگت بودم. 

 .قـول بـده از ایـن بـه بعـد زود زود برایـم نامـه بنویسـی

کنـد حـس عجیبـی بـه  غـزال عزیـز وقتـی شـعر تـوی قلـب آدم خانـه 
کـه سـوژه ی  آدم دسـت می دهـد حسـی از جنـس آرامـش! چـه شـد 
کردی؟ آن هم ماشین صورتی و بنفش با فرمون  ماشین را انتخاب 
کلمـات قافیـه  را شـناختی و آنهـا را در شـعر  کـه  سـه رنگ. آفریـن بـر تـو 
کـردی. قافیه هـای بنفشـه- می درخشـه- شـلنگه-  تقریبـًا رعایـت 
می شناسـی  را  قافیـه  کـه  اسـت  معلـوم  نهنگـه،  تنگـه-  رنگارنگـه- 

کـه حـروف آخرشـان مثـل هـم اسـت(. )کلمـات آهنگینـی 
بـاال  بـا قافیه هـای  غـزال جانـم دو قافیـه ی آخـرت )ماهـه- شـاهه( 
کمـی تمریـن و تکـرار  کـه آن هـم اشـکال نـدارد و بـا  هماهنـگ نیسـت 
دنبـال  فقـط  آیـا  سـؤال؟  یـک  اّمـا  بنویسـی.  را  بهترین هـا  می توانـی 
کافیسـت؟ یا اصاًل  کلمـات هم قافیـه بگردیـم و آنهـا را در شـعر بیاوریم 
وزن و قافیـه شـعر را بوجـود مـی آورد؟ نقطـه ی اوج شـعرت این اسـت 
که رد پای خیال را در شـعرت می بینم و خیال یعنی متفاوت دیدن 
کـه شـاید آن هـا را بـه شـکل های مختلف  هـر چیـز. مثـل دیـدن ابرهـا 
غ-  گـرگ- سـیمر کـه ابـر را بـه شـکل  کنـی و ایـن خیـال توسـت  تصـور 
بـه  را  رفتارمـان  و  کارهـا  خیلـی  می توانیـم  مـا  می بینـی.   ... یـا  آهـو 
کنیـم و  پدیده هـای اطرافمـان نسـبت دهیـم و بـا آنهـا خیال پـردازی 
کن خواب هایت یک  بر اسـاس خیالمان شـعر بگوییم. تو هم فرض 
گاهـی هـم بـه  کـه می خواهنـد برایـت آواز بخواننـد و  پرنـده هسـتند 
تـو نـوک می زننـد. یـا خواب هایـت چـه مـزه ای هسـتند؟ یـا چـه رنگـی 
کنـی و یـک عالمـه شـعرهای زیبا  دارنـد؟ منتظـرم تـا بـا خیالـت بـازی 
و جدیـد برایـم بنویسـی و بفرسـتی. اّمـا بـا اجـازه ی غـزال بانـو یه کـم 

 .کـردم شـعرت را دسـتکاری 
ماشین من بنفشه

حسابی می درخشه   
که می شم سوار او 

شبیه اسِب رخشه   
***   

فرمون اون سه رنگه
کش مثل شلنگه با   

الستیکاش هم سیاهه
بعضی وقتا می لنگه   

***   
صندلیاش قشنگه

کوچیک و تنگه اّما    
نقش اونا دورنگه

طرح چند تا پلنگه   
غزال عزیزم منتظر نامه های قشنگت هستم.

دوست همیشگی تو- آفرینش های ادبی

ت
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ى
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پاسخ مناسب به يك عضو به قالب نرسيده
مرکزی/عضو: یکتا ابراهیمی /پاسخگو: کبریا شجری 

شماره توالی : پنجم
گروه سنی: د

دالیل انتخاب این پاسخ:
جهـت  در  مربـی  و  دارد  داسـتان  در  مهمـی  نقـش  فضاسـازی 
هدایـت عضـو دربـاره فضاسـازی بـا ذکـر جزییـات توضیـح خوبـی 

 . اسـت  داده 

سـالم به شـما! امیدوارم حالتان خوب باشـد. معذرت می خواهم 
دیـر  کـه  ببخشـید  اسـت.  رسـیده  مـن  به دسـت  امـروز  نامـه 
جوابتـان را دادم. خیلـی خوشـحالم کـه از داسـتانی کـه بـرای شـما 
نوشـتم خوشـتان آمده. شـعری که نوشـته بودید خواندم، خیلی 

خـوب بـود. 
از شما بابت کتابی که برایم فرستاده بودید خیلی تشکر می کنم 
قول می دهم آن را بخوانم هرچقدر هم که تشکر کنم کم است. 
می ریـم سـراغ داسـتان. یـک روز سـر کالس نشسـته بـودم، معلم 
وارد کالش شـد و گفـت: »سـالم بچه هـا یـک خبـر خـوب دارم.« 
همه ما مشـتاق بودیم که آن خبر چیسـت!؟ معلم گفت: »امروز 
می خواهیم به گردش علمی برویم. حاضر شـوید که می خواهیم 
بـا قایـق برویـم.« مـا خیلی خوش حال شـدیم، دل تو دلمان نبود. 
دوسـت مـا هرچـه زودتـر راه بیافتیـم. بعـد از جمع کـردن وسـایل 
مـورد نیـاز سـوار قایـق شـدیم. هنوز چنـد دقیقه ای نگذشـته بود 
کـه دیـدم یکـی اسـمم را صـدا می زنـد. اطـراف را دیـدم. یـک دلفینی 
گفـت: »ِهـی مـن ایـن پایینـم!« مـن از شـدت تعجـب زبانـم بنـد 
آمـده بـود! اصـاًل مگـر همچیـن چیـزی ممکـن اسـت؟ یـک دلفین 
سـخنگو! بعـد از حـرف زدن بـا دلفیـن و دوسـت شـدن مـن بـا او 
بعـد از سـاعت ها بـه جزیـره ای سرسـبز و زیبـا رسـیدم. وای چـه 
جـای زیبایـی! مـن آنقـدر خـوش بـودم کـه پاهایـم روی زمیـن بنـد 
نبود. من از دلفین خداحافظی کردم و با خانم معلم و دوسـتانم 
وارد جزیره شـدیم. قبل از هر کاری که می خواسـتیم انجام دهیم 
معلـم تمـام قانون هایـی کـه مـا بایـد رعایـت می کردیـم گفـت؛ مـا 
همـه بـه او قـول دادیـم کـه تمـام قانون هـا را رعایت کنیـم. خالصه 
کـه مـا تصمیـم گرفتیـم پنج شـنبه در آن جـا بمانیـم. هرکـس از مـا 
یـک کاری بـر عهـده داشـت. مثـاًل مـن کارم ایـن بـود کـه بـروم و 
وسـایلی کـه نیـاز داریـم را تهیـه کنـم. مـا وقتی شـب شـد همگی با 
کمـک هـم یـک آتـش درسـت کردیـم و کنـار هـم بنشـینیم تـا گـرم 
شـویم. معلـم تصمیـم گرفـت بـرای مـا یـک داسـتان تعریـف کنـد. 
بعـد از تعریـف داسـتان همگـی  مـا خوابمـان گرفـت بـرای همیـن 
روز  صبـح  رفتنـد.  خودشـان  چـادر  داخـل  گـروه  گـروه  کـس  هـر 
بعـد مـا تصمیـم گرفتیـم برویـم و کمـی اطـراف را نـگاه کنیـم. بعـد 
چ دیـدم. قبـل از اینکـه دسـت  ، مـن یـک قـار از کلـی گشـت و گـذار
چ ها سـّمی هسـتند؟«  بزنـم بـه خانـم معلـم گفتـم: »خانـم این قار
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معلـم گفت: »بلـه این هـا سـمی هسـتند.« یکـی از بچه هـا گفـت: 
»بچه هـا مـن یـک فکـری دارم، ایـن طرف ها تمشـک زیاد اسـت ما 
می  توانیـم آن هـا را بچینـم و کیـک خشـک درسـت کنیـم.« همـه 
آمـد. مـا رفتیـم تمشـک چیدیـم و کیـک  از ایـن فکـر خوشـمان 
درسـت کردیـم. خالصـه کـه بـه مـا خیلـی خـوش می گذشـت. پنـج 
بـه  بـه خانـه. همـه  بایـد برمی گشـتیم  گذشـت. مـا دیگـر  روز مـا 
راه  می خواسـتیم  و  کردیـم  جمـع   را  وسـایل هایمان  هـم  کمـک 
بیافتیم. می خواسـتیم سـوار قایق شویم که من همان دلفین را  
دیدم. از دیدن او خیلی خوش حال شدم و به آن تمام این مدت 
را گفتـم و بـه او گفتـم کـه مـا امـروز می خواهیـم برگردیـم بـه خانـه. 
دلفیـن ناراحـت شـد. توجـه مـرا چیـزی بـه خـود جلـب کـرد. یـک 
نـور از دلفینروشـنایی مـی داد. آن نـور آنقـدر شـدیدتر می شـد کـه 
مـن نمی  توانسـتم جایـی را درسـت ببینـم. چشـم هایم را بسـتم، 
بعـد از مّدتـی دیـدم مـرا کسـی صـدا می زنـد. صـدای مـادرم بـود کـه 
کـه مدرسـه اش دیـر  بلنـد شـده اسـت  بـه مـن می گفـت: »یکتـا 
نشـود. تعجـب کـردم! چطـور ممکـن اسـت کـه تمـام آن اتفاق هـا 
رؤیـا باشـد؟ خالصـه کـه حاضـر شـدم و بـه مدرسـه رفتـم. حـاال بـه 
نظـر شـما آن نـور چـه چیـزی ممکـن بـود باشـد؟! یـا می توانسـت 

چـه قدرتـی بـه مـن دهـد؟
1399/11/23

»به نام خدای روزهای خوب«
کوه سرازیر شد تا به تو رسید یکتا ابراهیمی عزیز! سالم از دشت و 

گل خنـده روی لب هایـت  دوسـت خوبـم حالـت چطـور اسـت؟ آیـا 
خانـه دارد؟ از صمیـم قلـب آرزو می کنـم بهـار در قلبـت خانـه داشـته 

باشـد.
دوبـاره  کـه  خوشـحالم  بـودم،  نامه هایـت  دلتنـگ  خیلـی  عزیـزم! 
می توانـم نامه هـای پـر از مهربانـی ات را بخوانـم و آرزو می کنـم قـوه ی 

تخیلـت مثـل چراغـی روشـن، بدرخشـد.
مهربانـم داسـتانت را خوانـدم و در دنیـای دلفین هـا و جزیـره ای پـر 
کـه حـال و هـوای دریـا و  گـم شـدم. نقاشـی داسـتان هـم  نقش ونـگار 
کـه نمی شـود  کرونایـی  جزیـره را تداعـی می کنـد و تـوی ایـن روزهـای 

کـرد. سـفر رفـت یـک دل سـیر می شـود بـا نامـه ی تـو سـفر 
جایـی  می رونـد  علمـی  گـردش  بـه  معلـم  و  بچه هـا  تـو  داسـتان  در 
کـه  کـه دریـا و جزیـره دارد. می دانـی یـک چیـزی در داسـتان داریـم 
باعـث  »فضاسـازی«  همیـن  و  داسـتان«  »فضاسـازی  می گوییـم 
کـه خواننـده داسـتان خـودش را تـوی داسـتان ببینـد و آن  می شـود 

کنـد. را لمـس 
کـه در دهـان مـزه  می دانـی ایـن فضاسـازی مثـل شـکالتی می مانـد 
کنیـم و طعـم آن را بـا عمـق جـان بچشـیم تـا برسـیم بـه اتفاقـات  مـزه 
کـه قـرار  کمـی در مـورد قایقـی  کـه قـرار اسـت بسـازیم. مثـاًل  داسـتانی 
اسـت بـا آن بـه سـفر برونـد را بیشـتر توصیـف می کـردی؛ »قایـق یـک 
اتوبوسـی  صندلی هـای  روی  مـا  و  داشـت  کوچـک  چوبـی  سـکان 
کمـی بیشـتر از آب و هـوای دسـتان برایمـان بگویـی. نشسـتیم« یـا 

»وای چـه جـای زیبایـی، نسـیم خنـک بـه صورتـم می خـورد و بـوی 
کـرده بـود«. دریـا مشـامم را ُپـر 

کمک خوبی به  آوردن »زمان« هم می تواند در فضاسـازی داسـتانی 
پیشـبرد داستان بکند. حاال چه جوری؟

گرسـنه  و همگـی  بـود  رسـیدیم سـاعت 12 ظهـر  بـه جزیـره  »وقتـی 
بودیـم.«

یکتای عزیز! آوردن این جزئیات در داسـتان را فضاسـازی می گوییم 
کـه رنـگ و لعاب داسـتان را زیاد می کنند. 

بازهـم در نامـه ی بعـدی در مـورد اینکـه چطـور فضـای داسـتان را 
که برایت فرسـتاده بودم  کتابی  کرد. آن  گفتگو خواهـم  بسـازیم بـا تـو 
کـه ارزش معنـوی زیـادی دارد. امیدوارم  هـم هدیـه ی ناقابلـی اسـت 

از خواندنـش لـذت ببـری.
به سال خوب 1400 لحظه به لحظه نزدیک تر می شویم.

توانـا  خـدای  از  آرامـش/  از  پـر  مهـر/  از  پـر  پربرکـت/  سـالی  برایـت 
خواسـتارم.

دوستدار تو مرکز آفرینش های ادبی

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
اردبیل/ عضو: آیشین نورالهی/پاسخگو: پریناز ستونه

شماره توالی: سیزدهم و چهاردهم
گروه سنی: د

صـدا زد بـاد پاییـز/ منـم مـو می تراشـم/ چـه زیبـا و دل انگیـز/ سـر 
و مـو می نـوازم

زلفـش  و  سـر  کـرد/  خـم  زود  را  سـرش  مجنـون/  بیـد  درخـت 
بـود غـم  ز  پـر  و  شـلوغ  پریشـون/ 

صدایـش زد بـه نرمـی/ بیـا ایـن مـوی زردم/ ببخـش ای یـاد لیلـی/ 
بـه تـو دادم ز دردم

سـالمی بـه نرمـی موهـای بیـد مجنـون و سـالمی بـه دلچسـبی بـاد 
پاییـزی. مربـی عزیـزم سـالم؛ امیـدوارم از شـعر جدیـد کـه دوبـاره 

روش کار کـردم خوشـتون بیـاد. 

بـرف  رقصـان  و  زیبـا  دانه هـای  همچـون  سـفیدرنگ  سـالم  یـک 
بیـد  بـر  نـگاه خیال انگیـزش  کـه  وقتـی  عزیـزم  آیشـین  بـه  زمسـتانی 
مجنـون می افتـد و آن را زنـی بـا موهـای بلنـد و نـرم می بینـد. آیشـین 
کلمه هایـی  و  می شناسـد  را  شـعر  در  کنـاری  موسـیقی  کـه  عزیـزم 
آنهـا  بـا  و  می چینـد  شـعر  ع هـای  مصر پایـان  در  را  مشـابه  پایـان  بـا 

می کنـد. قافیه  سـازی 
بـردم.  لـذت  خیلـی  سـاختی  کـه  جدیـدی  شـعر  از  خانـم!  آیشـین 
بـا سـتاره ها  بـه خوبـی  را  هـم شـعر  کـه خـودت  عزیـزم همانطـوری 
کـردی،  تقسـیم  چهارتایـی  مسـاوی  ع هـای  مصر بـا  بندهایـی  بـه 
در  بنـد  هـر  اسـت.  چهارپـاره  شـعر،  ایـن  کـه  می دانـی  خـوب  پـس 

ع هـای دوم و چهـارم در هـر بنـد  ع دارد و مصر چهارپـاره، چهـار مصـر
گانـه دارد. این کـه شـما  بـا هـم هم قافیه انـد و هـر بنـد قافیـه ای جدا
شـعرت  موسـیقی  بـر  نوشـتی،  هم قافیـه  هـم،  را  فـرد  ع هـای  مصر
افـزوده ولـی هیـچ اجبـاری بـرای آوردن قافیه هـا در ایـن قسـمت ها 

نداشـتی. 
ع هـای شـعر مـن همچـون دانه هـای بـرف،  آیشـین جـان، امـروز مصر

کـن.  کنـده شـده اند. خـوب دقـت  کاغـذ نامـه ام پرا روی 
کـن/  وا  دوبـاره  را/  بـرف  کمـی  آن جـا/  نشسـتی  غمگیـن/  چقـدر 
َپـَرت شـده لیـز/ نوکـت زده یـخ/ سـفید هـر چیـز/ بیـاورم مـن/ شـده 
کنـارت/ نـه شـال گردن/ پتـو برایـت/ نـه چتـر داری/ شـدی دوبـاره/ 

کالغ برفـی. بگـو تـو قـاری/ بـزن تـو حرفـی/ 
کنـی؟ می توانـی  کنـده ی مـرا مرتـب  ببیـن می توانـی، چهارپـاره ی پرا
مرتـب  شـعر  منتظـر  بگیـری؟  کمـک  برفـی  دانه هـای  قافیه هـای  از 
بـرف  موضـوع  بـا  شـعری  می توانـی  هـم  خـودت  می مانـم.  شـده ام 

کاش نامـه ات زود بـه دسـتم برسـد.  بنویسـی؟ 
دوست تو مرکز آفرینش های ادبی

سالم، سالمی به زیبایی عشق برف به خورشید.
امروز بارید/ برف سردی/ در دلم افتاد/ یه ُکپه شادی

وقتش رسیده/ نکنم بازی/ سر بخورم من/ سرسره بازی
بغل کنم من/ پنبه نرمی/ درست کنم من/ یه دوست برفی

چقدر غمگین/ نشستی آنجا/ دوباره وا کن/ کمی پرت را
شده کنارت/ سفید هر چیز/ نوکت زده یخ/ پرت شده لیز

نه چتر داری/ نه شال گردن/ پتو برایت/ بیاورم من؟
بگو تو قاری/ بزن تو حرفی/ شدی دوباره/ کالغ برفی

سالمی به زیبایی انتظار قاصدها
بـرای اینکـه شـکوفه های قشـنگت روی دست هایشـان آذیـن بندد. 

گشـوده باشـد.  کـه بـرف، بر روی خورشـید، بال  وقتـی 
کالغ برفـی را  کـه شـعر  آیشـین عزیـزم، وقتـی نامـه ات رسـید و دیـدم 
که  کـرده ای، خیلـی خوشـحال شـدم. آفریـن بـه تـو  کامـل  به درسـتی 
کـه چهارپـاره بـود تشـخیص بدهـی  خـوب توانسـته ای قالـب شـعر را 
و جایـگاه نشسـتن قافیـه در ایـن نـوع شـعر را بـه خوبـی می شناسـی 
کـه خـودت بـا عنـوان دوسـت برفـی مـن نوشـته ای،  و ایـن از شـعری 

کامـاًل مشـخص اسـت.
کلمـه  کلمـه بـا  آیشـین جـان، قافیـه از تناسـِب حـروف پایانـی یـک 
نوعنـد:  دو  حـروف  می دانـی،  کـه  همانطـور  می شـود.  ایجـاد  دیگـر 
کمـک حـروف  کـه از خودشـان صدایـی ندارنـد و بـا  1( حرف هایـی 
صامـت  یـا  بی صـدا  حـروف  آنهـا  بـه  کـه  می شـوند  خوانـده  صـدادار 

و ... ک ح ج  می گوینـد. صامـت مثـل ب پ 
کـه بـه  کوتـاه دارنـد یـا صـدای بلنـد  کـه یـا صـدای   2( حـروف صـدادار 

آنهـا صـدادار یـا مصـوت می گوییـم.

کـه هرکـدام  او  آ، ای،  بلنـد مثـل  کوتـاه مثـل َ   ِ  ُ مصـوت  مصـوت 
می شناسـی. را  آنهـا  و  دارنـد  شـکل هایی 

هم قافیـه  دیگـر  کلمـه ی  بـا  را  کلمـه ای  وقتـی  توضیحـات  ایـن  بـا 
کلمـه از لحـاظ صامـت و مصـوت بـا هـم  می کنـی، پـس بایـد آن دو 

باشـند.  شـبیه 
ُکپه شادی ببین: می وزد امروز/درباغ بادی/ در دلم افتاد/ یه 

کردم مشـکل قافیه شـعر تو در  که در شـعر تو ایجاد  کوچکی  با  تغییر 
این قسـمت حل شد؛ سـردی، شادی.

کلمه هم قافیه  به خاطـر اختـالف در صامـت)ر( و مصـوت) ا(، ایـن دو 
نبودنـد. لطفـًا شـعرت را دوبـاره بخـوان و بـا ایـن روش مشـکل بنـد 
کـه ) برفـی( دوبـار به جـای قافیه آمده  و تکراری سـت را  سـوم شـعرت 

کـن. منتظرم نگـذاری. حـل 
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پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
مرکزی/عضو: زینب سبزه ای/پاسخگو: زهرا غالمی

شماره توالی: هفتم
گروه سنی: ج

یک سالم پائیزی به شما دوست عزیز!
ممنـون از کادوی شـما! مرسـی خیلـی خـوب و قشـنگ و بـاارزش 
کوچولـو  بهـاره  »تولـد«  هسـت:  مـا  امـروز  داسـتان  اسـم  اسـت. 
امـروز روز تولـدش بـود ولـی خیلـی ناراحـت بـود چـون فکـر می  کرد 
پـدر و مـادرش اصـاًل یادشـون نیسـت. بجـای کار زیـاد لباسشـو 
پوشـید و بـه مدرسـه رفـت. پـدر و مادرش همه ی دوسـتان بهاره 
را دعـوت کـرده بودنـد. بچه هـای کالس می دونسـتند کـه بهـاره 
زنـگ  بـود.  بـود. بهـره غمگیـن  آخـر  زنـگ  امـروز تولـدش اسـت. 
خـورد »دینـگ دینـگ« بهـاره به سـوی در رفـت دیـد همـه رفته انـد 
هم کالسـی او کـه اسـمش آزاده بـود بـه او گفـت: مـن خونـه بهـاره 
گفـت : بلـه و تنـد بـدو بـدو  رفـت بهـاره نزدیـک خانـه بـود رفـت 
در خانـه را زد ولـی دیـد در بـاز اسـت. رفـت بـرق خامـوش بـود تـا 
کردنـد  روشـن  را  برق هـا  همـه  نشسـت  مبـل  روی  رفـت  بهـاره 
همـه گفتنـد تولـدت مبـارک. بهـاره خیلـی خوشـحال شـد اون روز 

بهتریـن روز تولـد او بـود.
سلمانی باد

 آورد به کوچه/ با قیچی اش باد/ روی سر کاج/ آن را تکان داد
یـک شـاخه چرخانـد/ دور سـر او/ روی زمیـن ریخـت/ یـک عالمـه 

مو
بـا ایـن مـدل کاج/ یـک کم خشـن شـد/ شـد مثـل داداش/ یعنی 

فشـن شد
: اسداله اسحاقی شاعر

»به نام خالق پاییز هزاررنگ«
پاییـز نارنجی پـوش، سـالم گویان از راه رسـید و مـن هـم سـالم گویان، 
بـه تـو نامـه می نویسـم. یـک سـالم بـا عطـر بـاد و بـاران پاییـزی تقدیم 
اسـت؟  چطـور  حالـت  سـبزه ای.  جـان  زیبـن  خوبـم  دوسـت  بـه 
کـه پائیـز روسـتای شـما هـم دیدنـی  سـالمتی؟ چـه خبرهـا؟ حتمـًا 
گرفته انـد و قارقـار می کننـد!  کالغ هـا، آسـمان را بـه سرشـان  اسـت. 
شـاید هـم بـاد بـا قیچـی اش سـری بـه درخت هـای بـاغ روسـتایتان 
زده! زینـب جـان! از بـاران چـه خبـر؟ بـه روسـتا سـری زده یـا این کـه 
چشـم به راه آسـمان هسـتند؟ دوسـت دارم در نامه ی بعدی از حال 
و هـوای پاییـزی روسـتای زیبایـت برایـم بنویسـی! راسـتی چـه خوب 
به سـرعت  رسـیده  دسـتت  بـه  نامـه  تـا  هسـتی  خوش قولـی  دختـر 
بـرق جـواب نامـه  را دادی و فرسـتادی! و ایـن خیلـی خـوب اسـت. 
کادوی تولـد هـم اصـاًل قابـل تـو را نداشـت امیـدوارم یـک  در ضمـن 
بگـذاری! دوسـت  سـال خوشـمزه ی خامـه ای شـکالتی پشـت سـر 
که برای داسـتانت  کـه داسـتان نوشـتی. آفریـن به تـو  عزیـزم ممنـون 
در  کـه  جـاده ای  ایـن دو  بـه  جـان  زینـب  »تولـد«.  گذاشـتی  اسـم 
کـدام جـاده،  کـن و حـدس بـزن رانندگـی در  کشـیدم دقـت  پاییـن 

یـا جـاده ی مارپیـچ؟( هیجان انگیزتـر اسـت؟ )جـاده ی مسـتقیم 
بـه نظـرت رانندگـی در جـاده ی مارپیچ هیجان انگیز نیسـت؟ حتمًا! 
کـردی  کـه سـعی  تـوی داسـتان هـم همین طـور اسـت! خوشـحالم 
کـه بهـاره فکـر می کنـد پـدرش  داسـتانت هیجان انگیـز باشـد. آنجـا 
و مـادرش بـه یـاد تولـد او نیسـتند ولـی پنهانـی بـه همکالسـی هایش 
اطالع دادند یا این که همکالسـی ها در خانه جمع شـدند و المپ ها 

کردنـد و او بی خبـر همه چیـز از راه می  رسـد ... . را خامـوش 
همیـن اتفاقـات هیجان انگیـز باعـث می شـود داسـتان جذاب تـر بـه 

نظـر برسـد و خواننـده از داسـتان لـذت ببـرد.
گـر بهـاره خودش به دوسـتانش یا پدر و مـادرش می گفت امروز  مثـاًل ا
تولـدم اسـت، داسـتان مثـل همـان جـاده ی صاف می شـد ولـی االن 
کـه مـا منتظریـم ببینیم بعـد از این  تـو ی داسـتان مارپیچـی نوشـتی 

سـرباالیی بـه کجا می رسـیم؟!
بزرگ تـر  و  بـزرگ  را  به نظـرم می توانسـتی داسـتان  زینـب جـان  ولـی 
کالس درس حواسـش  کـه سـر  کنـی. مثـاًل از حـال بهـاره می  نوشـتی 
کـه متوجـه  نبـود و غصـه ی تولـدش را می خـورد یـا مثـاًل دوسـتانش 
دلـداری  را  او  فقـط  و  نمی دادنـد  لـو  چیـزی  می شـدند  او  ناراحتـی 

می دادنـد.
کـه پـدر و مـادر بهـاره چطـوری  یـا مثـاًل تـوی داسـتانت می نوشـتی 
کـه المپ هـا را  بـه همکالسـی هایش اطـالع دادنـد یـا مثـاًل آن جایـی 
کـرده عصـور بـوده یـا شـب؟ دربـاره خیلـی چیزهـای دیگـر  خامـوش 
کـه چـه شـکلی  کیـک تولـد  هـم می توانسـتی بنویسـی مثـاًل دربـاره ی 
کسـانی بودند؟ چه شـکلی بودنـد یا چه  بـوده یـا دوسـتان بهـاره چـه 

کار »توصیـف« می گوینـد. کارهایـی آورده بودنـد؟ در واقـع بـه ایـن 
دوسـت خوبم، توصیف یعنی این که به محیط اطرافت خوب دقت 
کنـی، خـوب ببینـی و خـوب بشـنوی و  آنها را توی داسـتانت بیاوری! 
کـردن تـوی داسـتان خیلـی مهـم اسـت و مثـل  زینـب جـان توصیـف 

ادویـه ای غـذا می مانـد. توصیف داسـتان را خوشـمزه می کند!!!
مثـل  نیـاورد  توصیـف  داسـتانش  تـوی  نویسـنده  گـر  ا کـن  فکـر 
گرفته و ویراژ می دهد بدون اینکه  گاز ماشـین را  که  راننده ای اسـت 

ببینـد. ماشـین  شیشـه ی  از  را  جـاده  زیبایی هـای 
کتاب داسـتان های زیـادی می خوانی  که  مطمئـن بـاش همین طـور 
یـاد  را  توصیـف  کم کـم  و  اثـر می گـذارد  هـم  روی داستان نویسـی ات 

می گیـری.
در ضمـن یـک نکتـه! زینـب جان هر وقت داسـتان می نویسـی حتمًا 
تـا اشـکاالتش برطـرف شـود و داسـتانت  را بخـوان  بـار آن  چندیـن 

عجلـه ای نشـود.
آمـده  آقـای سـؤال » ؟«  نقطـه خانـم ».«  راسـتی ویرگـول جـان »،« 
کـه زینـب قـرار بـوده مـا را تـوی داسـتانش  گفتنـد  بودنـد پیـش مـن و 
زینـب  نـدارد  اشـکالی  گفتـم  رفـت  یـادش  انـگار  ولـی  کنـد  اسـتفاده 
داسـتان  منتظـر  پـس  می کـدن.  اسـتفاده  شـما  از  بعـد  دفعـه ی 
بعـدی ات هسـتم. دوسـتت دارم تـو را بـه خـدای بـزرگ می سـپارم. 
در نامـه ی بعـدی سـعی می کنم بیشـتر دباره ی توصیـف حرف بزنم.

دوست خوب تو- مرکز آفرینش های ادبی )99/8/11(

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
مرکزی/عضو: سّید هادی میرحسینی/پاسخگو: زهرا غالمی

شماره توالی: ششم
گروه سنی: د

دالیل انتخاب این پاسخ:
عضـو سـوژه ی پیشـنهادی مربـی را در نامـه ی قبـل بـه داسـتان 
کلیدی را در  کرده است. مربی در این نامه نکات خوب و  تبدیل 
کرده و به قسمتهای  خصوص انسجام اتفاق ها در داستان ارایه 
که از خیال خوب او سرچشـمه می گیرد،  خالقانه داسـتان عضو 
گی هـای  بـا ویژ بـه صـورت غیـر مسـتقیم  را  کـرده و عضـو  اشـاره 

داسـتان های فانتزی آشـنا سـاخته اسـت.

می نویسـم  ریـز  ببخشـید  اسـت.  چطـور  حالتـان  خوبیـد،  سـالم 
چون داسـتانم طوالنی اسـت خب بریم سـراغ قصه من. یکی بود 
یکی نبود زیر گنبد کبود هیچ کس نبود. تابسـتون داشـت تموم 
می شـد زمـان ایـن بـود کـه خانـم تابسـتان ملقـب بـه تابی بـرود او 
خیلـی ناراحـت بـود. چـون کارش رنـگ کاری بـود او در یـک جـای 
خیلـی دور کارگاه رنـگ کاری داشـت او رنگ هـای زیبایـی داشـت و 
گیاهـان را رنـگ می کـرد. بـه جـای پـول قلمـو می گرفـت. اّمـا زمـان 
ایـن بـود کـه کارگاهـش را ببنـدد و سـوار قطـار فصلـی شـود و از 
آن منطقـه بـرود او خیلـی ناراحـت بـود چـون آن منطقـه را دوسـت 
داشـت ولـی دیگـر زمـان ایـن بـود کـه بـرود. زمـان از دسـتش رفته 
بـود چـون داشـت بـا تمـام گیاهـان خداحافظـی می کـرد. آخرهـای 
خداحافظـی بـود کـه به سـاعتش نگاه کـرد، وای!!! خیلـی دیر کرده 
بـود زمـان حرکـت قطـار سـاعت 3 بامـداد بـود ولـی االن سـاعت 
3:20 دقیقـه بـود او به سـرعت خـودش را بـه ایسـتگاه قطار رسـاند 
ولـی چـه فایـده، قطـار حرکـت کـرده بـود. خیلـی نگـران بـود رفـت 
پیـش رئیـس ایسـتگاه قطـار او فهمیـد کرایـه کـردن قطـار بـرای 
بـار دوم خیلـی گـران اسـت انـدازه ی 249 قلمـو. او تمـام پولـش را 
بـرای بلیـط قطـار قبلـی داده بـود آقـای رئیـس گفـت تـو بایـد تـا آخـر 
هفتـه پولـت را جـور کنـی چـون قطـار آخـر هفتـه حرکـت می کنـد و 
اگـر آخـر هفتـه بـا قطـار نـرود تـا آخر مـاه دیگر بایـد صبر کنـد. خب! 
بریـم اون ور داسـتان؛ پاییـز خانـم بـا شـوق و ذوق رسـید به مغازه 
قدیمـی اش بـه فصـل قدیمـی نـگاه کـرد و قفـل را بـاز کـرد مغـازه 
را مرتـب کـرد تـا اینکـه اولیـن مشـتری رسـید چنـار خانـم از دیـدن 
پائیـز خانـم خوشـحال شـد و رفـت روی صندلـی نشسـت و گفت 
می خواهـم شـاخه هایم را کوتـاه کنـی و مقـداری برگ هایـم را کـم 
را از شـارژ کشـید و  کنـی. پائیـز خانـم شـروع کـرد چـوب خرد کـن 
تـا آمـد کـه شـاخه ها را خـرد کنـد خانـم تابـی اومـد تـو مغـازه همـه 
تعجـب کردنـد. چنـار خانـم گفـت مگـر شـما االن نبایـد تـو قطـار 
باشـی. پائیـز خانـم همـه حـرف چنـار خانـم را تأیید کـرد. تابی خانم 
گفـت چـرا ولـی مـن 20 دقیقـه دیـر کـردم و تمـام ماجـرا را  تعریـف 
کـرد. پائیـز خانـم گفـت خـب تـو بیـا و پیـش مـن کار کـن تـا پولـت 
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هـم جـور شـود. خانـم تابـی خوشـحال شـد و گفـت چنـار خانـم 
می خواهـی برگ هایـت را رنـگ کنـم. چنـار خانـم اندکـی فکـر کـرد 
و گفـت بلـه برگ هـای باالیـم را نارنجـی و زرد کـن و یـک دانـه اش 
را هـم قرمـز کـن. خانـم تابـی چمدانـش را بـاز کـرد رنـگ درآورد و 
شـروع کـرد بـه رنـگ کاری او درآخـر 12 قلمـو دریافـت کـرد یـاد حـرف  
سـراغ  برویـم  مـا  می کـرد.  را  تالشـش  تمـام  و  افتـاد  رئیـس  آقـای 
آن ور داسـتان؛ اون ور دنیـا بهـار خانـم تمـام سـعی خـود را می کـرد 
تـا آنجـا را شـبیه تابسـتان کنـد چـون خانـم تابـی دیـر کـرده بـود. 
خانـم تابـی کل شـب ها را کار می کـرد تـا بتوانـد قلموهـا را آمـاده 
کنـد آنهـا نمی توانسـتند روزهـا کار کنند چون انسـان ها گیاهان را 
می بیننـد کـه در حـال راه رفتـن هسـتند ولـی در شـب ایـن جـوری 
نیسـت از سـاعت 2 بامـداد تـا 5 نیـروی جادویـی کاری می کنـد کـه 
اگـر انسـان ها بیـرون برونـد گیاهانی کـه در حال راه رفتن هسـتند 
را نبیننـد. او از روز شـنبه تـا چهارشـنبه کار کـرد تـا توانسـت 230 تـا 
قلمـو جمـع کند خانـم خرما خیلی روی میوه هایش حسـاس بود 
و می گفـت حتـی یـک ذره هـم نبایـد روی آن رنـگ بریـزد فقـط آمده 
بـود تـا پاییـز خانـم شـاخه هایش را کوتـاه کنـد. خانـم تابی داشـت 
رنگ هایـش را مرتـب می کـرد کـه ناگهـان چنـد قطـره کوچـک رنـگ 
نارنجـی روی یـک برگـش ریخـت خانـم خرمـا خیلی عصبانی شـد و 
نمی خواسـت برگش را بکند. خانم تابی مجبور شـد تا قلمویش 
را بدهـد تـا خسـارت را جبـران کنـد. خرمـا رفـت و 2 خواهـر درخـت 
انـار آمدنـد تـا برگ هایشـان را رنـگ کننـد. در آخـر چـون باقی مانده 
را دادنـد. تابـی خانـم رفت در ایسـتگاه قطار بلیـط گرفت و فردا آن 
روز از پائیـز خانـم تشـکر کـرد و سـوار قطـار شـد و رفـت و در آنجـا از 

بهـار خانـم عذرخواهـی کـرد و کارش را شـروع کـرد.
پایان
امیـدوارم از داسـتانم خوشـتان بیایـد امـروز 98/8/19 اسـت مـن 
بعـد از ظهـر مـی روم و نامـه ام را بـه کانـون می دهـم مـن ایـن دفعه 
دو نامـه بـرای شـما نوشـتم نامـه قبلـی بـرای پریـروز بـود و مـن 
آن روز نامـه شـما را گرفتـم. و ایـن نامـه جـواب نامـه ای اسـت کـه 

گفتیـد داسـتان بنویـس. خـب مـن رفتـم. خدانگهـدار.

»به نام خالق پاییز جاجیم باف«
سالم، سالم به آسمون

پرنده های مهربون
کالغ، سالم سالم، سالم،   
گنجشک توی باغ، سالم  

سالم، سالم به بق بقو  
سالم به تو، سالم به او  

یـک سـالم پرطـراوت بارانـی و البتـه پاییـزی بـه دوسـت خوبـم سـّید 
هانی میرحسـینی سـالم ها هر چقدر نارنجی باشـند یا قرمز، قهوه ای 

باشـند یـا زرد اّمـا پرطراوتنـد و تازه!
و  باشـی  مثـل سـالم، سـرحال  تـو هـم  امیـدوارم  عزیـز  هـادی  سـّید 

پرطـراوت!
کرونا باشـی و با خانواده روزهای شـاد و  و البته دور از ویروس موذی 
کنم این روزها حسـابی سـرت شـلوغ اسـت و در  خوبی بگذرانی. فکر 

فضـای مجازی درس می خوانی!
پیـاده  برگـه  را هـم روی  کـه فکرهـای داسـتانی ات  وای چـه خـوب 
کـه  می کنـی و بـرای آفرینش هـای می فرسـتی دوسـت خوبـم ممنـون 
کـه پیشـنهاد  نامـه ی قبلـی را بـا دقـت خوانـدی و سـوژه ی داسـتانی 

داده بـودم را ادامـه دادی!
من هم نامه ی ریزت را خواندم و از داستانت لذت بردم!

گرفتـی و یـک  کمـک  کـه از خیالـت  سـّید هانـی جـان چقـدر خـوب 
کـه برای تابسـتان شـخصیت  داسـتان تخّیلـی بامـزه نوشـتی. آفریـن 
کردی. تابستان  گرفتی و برایش اسم جدید انتخاب  انسانی در نظر 

کار اسـت. کـه شـغل دارد و رنـگ  ؟؟ بـه  تابـی! تابسـتانی 
کـه در داسـتانت وجـود داشـت و البتـه  دوسـت عزیـزم نکتـه جالبـی 
خالقیـت جالبـی بـود. این کـه به جـای واحـد پـول، قلم مـو انتخـاب 
کـردی. یـا نکتـه ی جالـب دیگـر این کـه نوشـتی پاییـز، چـوب خردکـن 

کنـد.  کشـید تـا شـاخه ها را خـرد  را از شـارژ 
داسـتانت  شـروع  داشـت.  خوبـی  انسـجام  داسـتانت  جـان،  هانـی 
مشـخص بـود و اتفاقـات میانـه ی داسـتان هماهنـگ بـود و در واقـع 
بـه  را  بایـد جـای خـود  بـودی. »تابسـتان  پایـان رسـانده  بـه  خـوب 
کمـک پاییـز می آیـد تـا پـول  پاییـز بدهـد، از قطـار جـا می مانـد و بـه 
بلیطـش دربیایـد. از آن طـرف، در آن سـوی دنیـا چـون تابسـتان دیر 
کارهای او را می کند. باالخره به هر زحمتی  رسـیده بهار دارد جبران 
تابسـتان پول بلیطش جور می شـود و سـوار قطار می شـود و می رود.
قسـمت  ایـن  وقتـی  نبـود  الزم  این کـه  نکتـه  یـک  عزیـزم  دوسـت 
گفتـی تابسـتان بـه قطـار نرسـید بعـد بگویـی »خـوب  کـه  داسـتانت 

داسـتان«. اون ور  بریـم 
بـه نظـرم بهتـر بـود همین جـا نقطـه سـرخط می گذاشـتی و در خـط 

بعـدی قسـمت دیگـر داسـتانت را شـروع می کـردی.
نکته ی دیگر این که حیف است داستان به این خوبی اسم نداشته 
که داستانت را  کنی  باشـد! می توانی برای داسـتانت اسـمی انتخاب 
لـو ندهـد، یـک اسـم جالـب و جذاب باشـد. اصـاًل می توانی اسـم یک 

کلمه ای. کلمه ای شـاید هم دو  کنی یا اسـم یک  جمله ای انتخاب 
کـه از قطـار جـا مانـد  مثـاًل مسـافر جـا مانـده یـا بلیـط یـا آقـای نقاشـی 

و ...
که همیـن االن  کـه از تـو دارم می دانـم  سـّید هـادی عزیـز بـا شـناختی 
کتـاب داسـتان می خوانـی. پـس هـم بخـوان و هـم  نشسـتی و داری 

بنویس.
منتظـر داسـتان های شـنیدنی دیگـری از تـو هسـتم. تـا شـب چّلـه از 
راه برسـد منتظـرم تـا داسـتان خوشـمزه ای دیگـر از تـو برسـد و مـن را 
کنـد. اّمـا سـّید هانـی عزیـز چـون داسـتانت پاییـزی بـود و  خوشـحال 
کـه آرایشـگاه داشـت مـن هـم شـعر »آرایشـگاه پاییـز« از آقـای  پاییـزی 

غالمرضـا بکتـاش را برایـت می نویسـم.
»آرایشگاه پاییز«

وقتی عمو پاییز فهمید
موی سر رنگی نیاز است
با خط زرد خود خبر داد

»آرایش پاییز« باز است
با این خبر از هر درختی    

یک جفت میز و صندلی ساخت    
پای درختان صاف و نازک    

آیینه ای از آب انداخت    
هر روز با یک قیچی زرد

کوتاه تر شد برگ و برم 
ابر سپیدی آب پاشید
کوتاه تر شد موی سرم 

تا این که در فصل زمستان    
کلیل  یا چند دانه برف و ا    

ابر سیاهی می نویسد    
»آرایش پاییز« تعطیل!    

کتاب آفرین به آفتاِب آقای غالمرضا بکتاش از 
دارم.  دوسـتت  می سـپارم.  بـزرگ  خـدای  بـه  را  تـو  خوبـم  دوسـت 
کـه از راه می رسـد یکـی از سـوغاتی هایش نامه ی  امیـدوارم ننـه سـرما 

تـو باشـد!
دوست خوب تو- مرکز آفرینش های ادبی
99-9/23 

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
 کرمان / عضو: احمد خزاعی/ پاسخگو: طیبه شجاعی

شماره توالی: یازدهم
گروه سنی: هـ

دالیل انتخاب این پاسخ: 
احمـد عضـو باسـابقه، جـدی و اهـل مطالعـه از شهرسـتان راور 
جـدی  هایـش  نامـه  امـا  می کنـد،  مکاتبـه  دیـر  بـه  دیـر  اسـت. 
برایـش فرسـتاده  کـه  را  کتابهایـی  و  نامه هـا و توصیه هـا  اسـت. 
می شـود بـا دقـت می خوانـد و اهمیـت می دهـد، نقـد را می پذیـرد 
زود  کـه  حیـف  فقـط  نمی شـود.  مغـرور  پاسـخگو  تعریفهـای  از  و 
بـزرگ شـد. بـه تازگـی یکـی از داسـتانهایش بـه چـاپ رسـیده و 
همچنـان ماننـد همـان اولیـن نامـه منتظـر شـنیدن نقـد و نظـرات 
تش را می پرسـد. گاهـی هـم تلفنـی سـواال پاسـخگویش هسـت و 

 هر سال چو نوبهار خّرم
 تا باز کند به روی حالم

 از الله دهد به سبزه زیور

 بیدار شو ز خواب نوشین
 دیباچۀ خاطرات شیرین

!  ای دوست مرا به خاطر آور

شعر از محّمدتقی بهار
سالم به دوست خوبم! امیدوارم بعد از این همه من را فراموش 
نکـرده باشـید و البتـه هنـوز جایی برای بخشـیدن من باشـد. من 
خوشـحالم کـه حـاال از دسـت هیـوالی کنکـور راحـت شـدم تـا بـا 
ذهنـی کـه کمتـر درگیـر اسـت، مشـغول نوشـتن شـوم. راسـتش 
بـه  دهـم،  نوشـته هایم  بـه  تـازه ای  روح  اسـت  نیـاز  می کنـم  فکـر 
کـه  رنگارنگـی  کتاب هـای  بـه خوانـدن  کـردم  همین خاطـر شـروع 

بتوانـد قالب هـای جدیـدی بـرای نوشـتن به دسـتم بدهـد.
از  را  بیشـتری  مفهوم هـای  قبـل،  بـه  نسـبت  حـاال  می کنـم  فکـر 
زندگـی می فهمـم، و همیـن فهمیـدن نمی گـذارد مثـل قبـل شـاد 
باشـم و نیـاز دارم کـه عینک هـای زیـادی را بـرای دیـدن، امتحـان 

کنـم.
مـن از اینکـه هنوز می توانم برای شـما نامه بنویسـم خوشـحالم. 
یکـی از نوشـته های تـازه ام را برایتـان می فرسـتم. امیـدوارم کـه از 

خواندنشـان حـس بـدی نداشـته باشـید.
ارادتمندم- احمد خزاعی- شهریور 1399

»خرده های یک گلدان شکسته«
اتـاق خـودش را بـه قـاب چشـمانم کشـید. بـوی نـان تـازه و چـای 
بیدمشـک می آمد. ننه جون سـر سـفره نشسـته بود و چیزهایی 
به آق بابا می گفت. رویم را به سـمت دیگر برگرداندم، زری جلوی 
آینـه وایسـاده بـود و بـا موهایش ور می رفـت. همین که نگاهش 
بـه مـن افتـاد، شـانه اش را برداشـت و روبرویم نشسـت. داداش! 

بیـا موهامـو شـونه کن، درسـت شـونه کنی مثـل مامان.
دسـتم  بـه  را  شـانه  می شـد،  سـنگین  و  سـبک  هـی  پلک هایـم 
گرفتـم ولـی انـگار نـای بلنـد شـدن نداشـتم. دسـت های یخ کـرده 
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زری بـه صورتـم خـورد: بلنـد شـو میگـم، َبِسـته دیگـه. پـس کـی 
موهـای منـو شـونه کنـه؟

بلنـد می شـوم و بـا صدایـی کـه هنـوز گـرم نشـده بـه همـه سـالم 
می کنـم. شـانه را بـه دسـتم می گیـرم و آن را بـه دریـای روی سـرش 

می کشـم.
ننـه جـون مربـای سـیب درسـت کـرده بـود. سـر سـفره نشسـتم 
صبحانـه ای  چـه  مامـان  االن  می کـردم  فکـر  خـودم  بـا  داشـتم 

می خـورد.
آق بابـا کالهـش مخملـی را مثـل همیشـه پوشـیده بود. از پشـت 
شیشـه های گرد عینکش نگاهم کرد و گفت: صبحونتو خوردی 
لباسـای خـودت و خواهرتـو جمـع کـن. عصـری می برمتـون پیـش 

مامانت.
یک لحظه نفسم بند آمد، همه ی چیزهای دور و برم رنگی تر شد 
و بـرق زد. انـگار دیگـر امیـدی بـرای شـنیدن ایـن حـرف نداشـتم. 
لقمه را روی سفره گذاشتم و داد زدم: زری! کجایی؟ بدو لباسامو 

جمع کنیم.
خ شـد، قطره هـای اشـک در چشـمانش حلقـه  زری دماغـش سـر
زدنـد، دویـد سـمت اتـاق، مـن هـم بـه دنبالـش. بـا جمـع کـردن 
هـر لبـاس، قندهـای بیشـتری تـوی دلمـان آب می شـد. چمـدان 

کوچکمـان را بسـتیم و از خوشـحالی بـاال و پاییـن پریدیـم.
زری اسـباب بازی هایش را برداشـت و گفـت: بیـا بریـم تـوی حیـاط 
بـازی کنیـم. پیشـنهاد خوبـی بـود، اگـر چـه خیلـی حـال بـازی کردن 
نداشـتم ولـی چـون روز آخـر بـود، قبـول کـردم. ننـه جـون سـرگرم 
پوشـاندم.  را  نان هـا  روی  و  سـفره  کنـار  بود.رفتـم  بافتـن  قالـی 
خـوب بـه آق بابـا نـگاه کـردم، بـا دسـتی کـه بـه زانویش تکیـه  داده، 

صورتـش را پوشـانده بـود.
صـدای زردی از تـوی حیـاط می آمـد بـه سـمت صـدا رفتـم. او چـادر 
گلـدارش را پوشـیده و کنـار گلدان هـای لـب باغچـه نشسـته بود.

- محسن! من میشم مامان، تو بشو پسرم، باشه؟
+ اووم ... باشه، قبول.

دفتـر نقاشـی اش را بـه دسـتم داد و گلیمـی کوچـک را روی زمیـن 
انداخـت. هـوا کمـی سـرد بـود ولـی می شـد زیـر آفتـاب بـازی کـرد و 

نلرزید.
زری گفت: بشین دیگه!

ظرف های اسباب بازی اش را لب باغچه کنار گلدان ها چیند.
- تـو مثـاًل شـروع کـن مشـق نوشـتن، منـم بـرات کیـک درسـت 

می کنـم.
- نه به خدا. وایسا، آیینه کو؟

و همیـن کـه چرخیـد بـرود آیینـه بیـاورد، دسـتش خورد بـه گلدان 
کنـار باغچـه. گلـدان نقـش زمیـن شـد. لحظـه ای بـا وحشـت بـه 
هـم نـگاه کردیـم، ولـی بـاز زری شـروع کـرد بـه دویـدن. انـگار آوردن 
آیینـه از دعواهـای ننـه جـون برایـش مهم تـر بـود. تـا او برگـردد، بـه 
گل هـای قرمـزی کـه روی زمیـن افتـاده بـود نـگاه کـردم. این همان 
بـاالی سـرش  اینجـا می آمدیـم  کـه مـادرم هـر وقـت  بـود  گلدانـی 

می آمـد و قربـان صدقـه گل هایـش می رفـت.

زری بـا یـک آیینـه آمـد و آن را جلـوی صورتم گرفـت: بیا ببین! نگاه 
سبیلت دراومده.

خـوب بـه خـودم نـگاه کـردم، زری راسـت می گفـت. دو سـه تـا مـو 
را کنـار گداشـت و سـرم را  آیینـه  پشـت لبـم سـبز شـده بـود. او 
مـرد  گرفـت: داداشـم! دیـدی  بغـل  در  کوچکـش  بـا دسـت های 

شـدی!.
گلویـم  تـوی  عجیـب  بغضـی  می کـرد.  نوازشـم  هـم  سـر  پشـت 

. نشسـت
+ چرا تا حاال چیزی نگفتی؟

- دقت نکرده بودم.
- وای! حاال گلدون رو چیکار کنیم؟

+ طوری نیسـت. خرده هاشـو میریزیم توی کوچه، بعدش مامان 
بـه جـاش  گلـدون قشـنگ تر  یـه  کـه حالـش خـوب شـد، میریـم 

می خریـم. بـا گالی قرمزتـر.
- فکـر خوبیـه. فقـط بـدو تـا ننه جون نیومـده. ولی اگـه آق بابا بیاد 

و ببینـه چیـزی بهمـون نمی گه، میگه؟
+ فکر نمی کنم. حاال بیا اینارو جمع کنیم.

وقتـی  ریختیـم.  کوچـه  تـوی  و  کردیـم  جمـع  را  گلـدان  خرده هـای 
برگشـتیم ننـه جـون باالی سـر گل هـای روی زمیـن، بی هیچ حرفی 
وایسـاده بـود. تـرس سـر تـا پایمـان را گرفـت. ننـه جـون گل هـا را 
برداشـت، بـه سـمتم آمـد، بـا خـودم گفتـم االن یکـی محکـم تـوی 
گونـه ام  روی  را  لب هایـش  یکدفعـه  ولـی  می خوابانـد.  گوشـم 
گذاشـت و یک بوسـه محکم زد. بعد هم زری را بوسـید و بی هیچ 
هـم  مـا  دقیقـه  چنـد  از  بعـد  می آمـد،  سـردی  بـاد  رفـت.  حرفـی 

کردیـم و داخـل خانـه رفتیـم. را جمـع  اسـباب بازی هایمان 
ظهـر خـواب مـادرم رادیـدم، از روی تخـت بلند شـده بود و داشـت 
و  رنـگ  بـود.  کـرده  سـرش  سـفید  روسـری  یـک  می خوانـد.  نمـاز 
رویـش خـوب بـود، دیگـر دسـت هایش اسـتخوانی نبـود. وقتـی 
نمـازش تمـام شـد، جلـو آمـدم و روی پایـش نشسـتم، تنش بوی 
عطـر مـی داد. دسـت بـردم بـه زیـر روسـری اش، مـادرم مـو داشـت، 

او حـاال بیشـتر از زری مـو داشـت.
از خواب پریدم. گلویم خشـک شـده بود. سـینه ام تیر می کشـید. 
تـا همـه بیـدار شـوند و آق بابـا ماشـین را روشـن کند که مـا را ببرد، 
بـه انـدازه یـک سـال برایـم طـول کشـید. چمـدان را تـوی ماشـین 
می گـذارم و بـا زری عقـب می نشـینیم. خودمانیـم، خانـه ننـه جون 

و آق بابـا هـم مـزه ی خوبـی دارد.
خیابان هـا را یکـی یکـی پشـت سـر می گذاریـم، آق بابـا بـه سـمت 

پـارک مـی رود و می گویـد: میریـم پـارک، بابـات میـاد دنبالتـون.
زری فریـادی از سـر ذوق می زنـد. ولـی مـن حـال عجیبـی دارم. مثل 

وقتـی کـه بـه مسـئله های شـاخ و دم دار ریاضـی نـگاه می کنم.
مثـل وقتـی کـه خونـه بودیم. دفتـر نقاشـی ام را باز کـردم. دو هفته 
اسـت کـه دیگـر کسـی از مـن نمی پرسـد مشـق هایم را نوشـتم یـا 
نـه. سـرم را پاییـن انداختـم. زری داد زد. محسـن پسـرم! می خـوای 

بهـت امـال بگم؟
+ آره مامان، از روی کتابی که معلممون داده امال بگو.

- باشـه ولـی اگـه غلـط بنویسـی کیـک بی کیک، تمومشـو میدم به 
زری.

)خنده  ام گرفت( + باشه، مامان خانوم بدجنس!
- بنویـس، »غـروب شـد و خـرس کوچولـو هنـوز تـوی جنـگل بـود 

...« نوشـتی؟
+ یکم شمرده تر بگو.

- »هنـوز تـوی جنـگل بـود و »دوسـت داشـتن« را پیدا نکـرده بود، 
او از البـه الی درخت هـا بـه آسـمان خیره شـد.«

+ چرا دیگه نمی گی؟
- »یکدفعه تصویر مادرش را توی خورشید دید.«

+ مامان میشه کیک شکالتی بپزی؟
- ... محسن خان شکمو! تو حواست به امال باشه.

شـبیه  هـم  درخت هـا  حـاال  برگردانـد،  خورشـید  از  را  »رویـش   -
او  مـی داد،  را  مـادرش  لبـاس  بـوی  زمیـن  بودنـد،  شـده  مـادرش 

کـرد.« تنـد  خانـه  سـمت  بـه  را  قدم هایـش 
+ وای مامان، چه بوی خوبی میاد!

- »مادر در خانه را باز کرد و دوست داشتن معنا شد.« نوشتی؟
+ آره.

- پس تا تو بری زری رو از تو کوچه صدا بزنی من کیک رو میارم.
+پس بابا چی؟

- من کیک شما دو تا رو میارم. برای بابات کیک زعفرونی پختم.
+ االن میرم.

به یک سـمت حیاط می روم و برمی گردم. زری یک قابلمه کوچک 
روبرویم گذاشت و یک لحظه خیره مانده روی صورتم.

- محسن!
+ بله مامان؟

- سبیلت دراومده؟!
+ چی؟ شوخیت گرفته زری؟!

»به نام خالق زیباترین جهان«
حال و احوالت خوب است؟ سالمتی؟

کنکـور اعـالم شـد، بـه تـو فکـر می کنـم و آرزو دارم  کـه نتایـج  از دیشـب 
خانـه  ادبـی«  آفرینش هـای  »مرکـز  بخـورد.  رقـم  برایـت  بهترین هـا 
توسـت و ایـن خانـه همیشـه مشـتاق آمـدن و از راه رسـیدنت اسـت. 

گـر دیـر بـه دیـر بیایـی. حتـی ا
فاصلـه  نوجوانـی  از  می شـوی.  بزرگ تـری  و  بـزرگ  کم کـم  داری 
کـه  اسـت  طبیعـی  می گـذاری.  قـدم  جوانـان  به دنبـال  و  می گیـری 

گشـوده. برایـت  جدیـدی  پنجره هـای  و  می شـود  بازتـر  نگاهـت 
َبه!

لـذت دارد.  بالیدنـت  و  بلندشـدن  و  کشـیدن  قـد  تماشـای  چقـدر 
بـه حالـم! خـوش  

دانسـتن بیش تـر وسـعت دیـد تـو را بیش تـر و افـق نگاهـت را بلندتـر 
کنـی و  می کنـد. باعـث می شـود تـو بـا تأمـل و درایـت بیش تـری رفتـار 
از تجربه هـای خـودت و دیگـران بهـره ببـری. افـکار زیـادی بـه ذهنت 

هجـوم می آورنـد اّمـا با تمریـن و توجه به توصیه های بهداشـت روان 
بـرو. مثـل دوران  و پیـش  ببـر  لـذت  زندگـی  از  بـاش،  همیشـه شـاد 

کودکـی.
گلدان شکسـته« را با دقت خواندم. ریتم  داسـتان »خرده های یک 
مالیـم و آرامـی دارد. قـدم بـه قـدم بـا یـک آهنـگ مرمـوز، مخاطـب را 
بـا خـودش تـا پایـان داسـتان همـراه می کنـد. از حـاالِت اول شـخص 
کـه نبایـد پایان خوبـی را منتظر باشـیم. اّما  داسـتان مشـخص اسـت 
داسـتان، تلـخ تمـام نمی شـود. زیـرا قبلـش حمایت هـای شـخصیت 
اصلـی را بـرای »زری« می بینیـم. محبت هـای آق بابـا و ننـه جـون را 

کمتـر نگـراِن بچه هـا می شـویم. می بینـم و 
بـر  تـو  تسـلط  از  نشـان  داسـتان؛  نوشـتن  در  تـو  شـتابزدگی  عـدم 
کنـار هـم  کتـاب در  مهندسـِی داسـتانت دارد. ُمهره هـا را بـا حسـاب و 
ایـن خیلـی خـوب  بنویسـی.  چیـده ای و می دانـی چـه می خواهـی 
اسـت. آفریـن! ایـن تسـلط خیلـی خوب اسـت و جـای تشـویق دارد.
کردی و با داستان زیبایت مهمان مان  که یادی از ما  چه خوب شد 
شـدی. از این به بعد زود به زود به خانه ی خودت سـر بزن. دِر این 

خانه همیشه به رویت باز است و دو چشم منتظر آمدنت.
رمان »برادران خوشحال« تقدیم به نگاه مهربانت.

کرمان دوست تو: آفرینش های ادبی 
99/8/11 

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
تهران/ عضو:  درسا نهاوندی/ پاسخگو: سمیرا قیومی

شماره توالی : چهارم
گروه سنی: ج

دالیل انتخاب این پاسخ:
گرچـه در ایـن نامـه عضـو تـا حـدودی بـه قالـب داسـتان رسـیده  ا
اسـت، امـا در بکارگیـری عناصـر داسـتان ضعف های بسـیار دارد. 
گـروه سـنی و .... دارد  گـی هـا،  کـه از عضـو، ویژ مربـی بـا شـناختی 
بـه جـای آمـوزش مسـتقیم بـا ارائـه پیشـنهاداتی او را راهنمایـی 
کند،  گر عضو به پیشـنهاد مربی عمل  که ا کرده اسـت. به طوری 
ح داسـتان رفـع خواهد شـد. ارتباط گیری  برخـی از نواقـص در طـر
نامـه  ایـن  انتخـاب  دالیـل  دیگـر  از  صمیمیـت  و  سـادگی  خـوب، 

است.

یکـی بـود یکـی نبـود. غیـر از خـدا و خانـواده ی عنکبـوت هیچ کس 
نبـود. مگـه آقا عنکبوتـی برای خودش کارخانـه ی نخ و طناب بافی 
زده بـود کلـی پولـدار شـده بـود. هـر مـاه بـا خانـواده و خانـم کرمـه 
ج از کشـور و عشـق و صفـا می کردنـد. آقـا عنکبوتـه  می رفتـن خـار
بّچـه  داشـت.  مجهـز  خیلـی  خانـه ی  یـک  کشـوری  هـر  تـوی 
بودنـد.  شـده  بـزرگ  خـورده  یـه  هـم  کرم هـا  بّچـه  و  عنکبوت هـا 
بّچه هـای بازیگوشـی شـده بودنـد. خانـه ی آقـا عنکبوته ماشـااهلل 
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ماشـااهلل خیلـی رونـق داشـت، یـک روز آقـا عنکبوتـه دیـد پادشـاه 
عنکبوت هـا مرحـوم شـده. آقـا عنکبوته کـه خیلی ناراحت شـد، با 
خـودش گفـت: »پـس کـی قصرشـو اداره کنـه؟ « فـردا صبـح خانـم 
کرمـه دیـد یکـی داره زنـگ خونه شـونو می زنـه. بـا خـودش گفـت:  
کـی میتونـه ایـن وقـت صبـح باشـه؟ رفـت درو بـاز کـرد و دیـد یـه 
آقـا بـرای آنهـا یـک نامـه آورده. خانـم کرمـه نامـه رو بـاز کـرد تـا آن را 

بخوانـه. آن را بـاز کـرد در آن نوشـته شـده بـود کـه:
پـدرم  هسـتم.  عنکبوت هـا  پادشـاه  پسـر  مـن  عنکبوتـه  آقـا   «
وصّیـت کـرده بـود کـه هـر کـی کارخانـه ی نـخ و طناب بافـی پررونـق 
از مـن جانشـین خواهـد بـود. مـن و  تـری داشـته باشـد او بعـد 
ندیمه هایـم تحقیـق و بررسـی کردیـم دیدیـم کـه کارخانـه ی شـما 
هـم پررونـق اسـت و هـم بـزرگ، مـا تصمیـم گرفتیـم کـه شـما و 
انتخـاب  پادشـاه، ملکـه و شـاهزاده  به عنـوان  را  تـان  خانـواده ی 
کنیـم. مـا فـردا می آییـم شـما و و خانـواده را بـه قصـر می بریـم. بـا 

ژانویـه.« تشـکر 19 
وقتـی خانـم کرمـه نامـه را خوانـد آن قـدر خوشـحال شـد کـه جیـغ 
کشـید. ِبپـر ِبپـر کـرد. آقـا عنکبوتـه هـم آن قـدر خوشـحالی شـد که 
نگو. فردا صبح شـد ... بقیه داسـتان در نامه ی بعدی. خداحافظ!

»شور دریا«
ماه من چند روز است

رفته توی فکر دریا
از زبان من شنیده

گاه گاهی صحبتش را
هرچه می گویم عزیزم    

راه دریا دوِر دور است    
جای خوبی نیست آنجا    

آب دریا تلخ و شور است    
جا نمی گیرد دِل او

دیگر اینجا توی این حوض
می دهد آزار او را

شکل و رنگ و بوی این حوض
اشک های شورش او را    

می کند بی تاب دریا    
هرچه بادا باد یک روز    

می برم او را به دریا    
» از کتاب: »آِه پونه«، سرودۀ: »ناصر کشاورز

درسای قشنگم سالم!
و  عنکبوت هـا  و  کرم  هـا  حـاِل  مـن؟  دوسـت  اسـت  چطـور  حالـت 
کفشـدوزک ها و مارمولک هـا و سوسـک ها و خالصـه همـۀ حشـرات 
نکنـد  باشـند؟  گرفتـه  کرونـا  نکنـد  اسـت؟  چطـور  بلنـدت  داسـتان 
باشـند  یـا حشـره کش خـورده  بیـن خانه تکانی هـای دم عیـد، سـم 
بـاش  آنهـا  مواظـب  حسـابی  خالصـه  باشـد.  شـده  بـد  حالشـان  و 
کـه  کار داری و خیلـی مانـده  چـون فکـر می کنـم حـاال حاالهـا بـا آنهـا 

شـود. تمـام  داسـتانت 
خـب پـس ایـن بـار قـرار اسـت جنـاب عنکبـوت پادشـاه قصـر شـود؟ 
کـه ببینـم در بخـش   چقـدر عالـی! چقـدر جالـب! حسـابی منتظـرم 
معمـواًل  پادشـاه ها  می دانـی  آخـر  می افتـد.  اتفاقـی  چـه  بعـدی 
و  عجیـب  دسـتورهای  می دهنـد.  آب  بـه  زیـادی  دسـته گل های 
غریـب یـا آرزوهـای عجیـب و غریب تـر دارنـد. مثـاًل همیـن چنـد روز 
پیـش مجموعـۀ رمانـی می خوانـدم به نـام »خانوادۀ سـلطنتی« یک 
کـه بایـد بـه نوبـت در روزهـای هفتـه تـاج را بـر  پادشـاه و خانـواده اش 
که  سرشـان می گذاشـتند و پادشـاهی می کردنـد اّمـا جالب اینجـا بود 
کاری  گذاشـتن و پادشـاه شـدن متنفـر بودنـد و هـر  همـۀ آنهـا از تـاج 

کـه پادشـاه نشـوند. می کردنـد 
بـه  راحـت  خیلـی  عنکبـوت  می کنـم  فکـر  هـم  تـو  داسـتان  دربـارۀ 
پادشـاهی رسـید. می توانسـت تـالش بیشـتری بکنـد یـا اصاًل پادشـاه 
قبلـی شـرط های عجیـب و غریـب بیشـتری بگـذارد و آقـای عنکبـوت 
این طـوری  بگیرنـد.  را  او  تـا جـای  کننـد  تـالش  کلـی  کرمـه  و خانـم 
دلمـان  چـون  می شـود.  جذاب تـر  و  هیجان انگیز تـر  داسـتانت 
می خواهـد بدانیـم آن شـرط ها چیسـت و آقـای عنکبوت چطـور آنها 

مـی آورد.  به دسـت  را 
نـوروز نزدیـک اسـت. عیـد و سـفرۀ هفت سـین و  درسـا جانـم عیـد 
گرفتـم دیگـه  کـه وقتـی ایـن شـعر را خوانـدم تصمیـم  شـیرینی. مـن 
ماهـی قرمـز نخـرم و او را تـوی تنـگ زندانـی نکنـم، تـو را نمی دانـم. 

سـال تـازه مبـارک و شـاد دوسـت مـن!
دوست تو

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
گلستان/ عضو:رحیمه حاجی لی دوجی/ پاسخگو: معصومه مصطفی لو 

شماره توالی: پنجم
گروه سنی: د

دالیل انتخاب این پاسخ:
بـه  شـروع  کـه  اندکـی  زمـان  مـدت  بـه  توجـه  بـا  عضـو  داسـتان 
کـردم  سـعی  بنابرایـن   . بـود  جالبـی  داسـتان  کـرده،  نوشـتن 
شـدن  بهتـر  در  می توانـد  کـه  نکاتـی  بـه  تشـویق  بـر  تاعـالوه 
کـه سـبب می شـود  کنـد از طرفـی بـه نکاتـی  داسـتان بـه او کمـک 

کنـم. اشـاره  نامـه  در  نیـز  شـود  باورپذیرتـر  داسـتان  تـا 

»به نام خدا«
 !امیدوارم حالتون خوب باشد  ! سالم مربی عزیز

برای داسـتان قبلیم سـوژۀ خوبی پیدا نکردم بنابراین داسـتان 
دارم  دوقلـوم  دوسـتای  کمـک  بـا  کـه  کـردم  شـروع  را  دیگه ایـی 
کـه  گویـا  دوختـم  ابـری  آسـمان  بـه  را  آبیـم  نـگاه  می نویسـم: 
آسـمان هـم دلـش هماننـد دل مـن گرفتـه بـود تنهـا فـرق دل 
سـبک  و  می باریـد  آسـمان  بـود؛  چیـز  یـک  آسـمان  دل  و  مـن 
می شـد ولـی امـان و صـد امـان از ایـن دل مـن کـه مـرد بـار آمـده 
اسـت و چقـدر گریسـتن را شکسـتن غـرور می دانـد. می ترسـم از 
روزی کـه بخواهـد تمـام عقده هایـش را خالـی کنـد بـر سـر خـودم 
و چـه بیچـاره ام مـن ... نگاهـم را از آسـمان گرفتـم و نگاهـی بـه 
بـه  دیگـر  بـار  را  چشـمم  و  انداختـم  دسـتم  در  خـرد  پول هـای 
مغـازه روبه رویـم چرخانـدم. پالتـوی زیبـای درون مغـازه بدجـوری 
خودنمایـی می کـرد. دلـم هوای پوشـیدنش راداشـت حتـی برای 
یـک لحظـۀ کوتـاه و چـه دلخوشـی بیخـودی اسـت ایـن فکـر و 
خیال هـا. پول هایـم بـرای خریـد پالتـو کافـی بـود اّمـا... اّمـا... بـار 
دیگـر صـدای خواهـر کوچکـم در سـرم اکو شـد- آبجی چند ماهه 
گوشـت نخوردیم از بس سـیب زمینی خوردم کم کم دارم شـبیه 
سـیب زمینی می شـم فردا گوشـت بخر باهاش قرمه سـبزی بپز.

اشـک آرام و رقصـان روی گونـه ام ُسـر خـورد. اشـکم را به سـرعت 
فریـاد  را  بیچارگـی  کـه  را  اشـک هایم  نبینـد  کسـی  تـا  کـردم  پـاک 
می زننـد. قدم هایـم را کنـد کـردم و بـه سـمت کوچـۀ فرعی حرکت 
کـردم. حتـی نمی دانسـتم به کجا مـی روم. قصدم رفتن به مقصد 
نبـود قصـدم فقـط و فقـط دور شـدن از آن مـکان بـود و مـن چـه 
راحـت ایـن روزهـا از خودگذشـتگی می کنـم بـرای خواهرکـم و پدر 

نامـرد مریضـم ... .
از دور و اطـراف بـه راه  در حـال و هـوای خـودم بـودم و بی خبـر 
خـود ادامـه مـی دادم کـه ناگهان صدای کشـیده شـدن السـتیک 
ماشـین و سـپس جیـغ دردناکـم و نقـش بـر زمیـن شـدنم مرا به 
خـود کـه نبـرد مـرا به قعر جهنم برد و چه سرنوشـتی پیش رویم 

هسـت را خـدا می دانـد ... .
چشمانم روی هم رفت و در تاریکی عمیق فرو رفتم.

خانم ... خانم ...
بـا صـدای چنـد نفـر کـه مـن را صـدا می زدنـد چشـمانم را بـاز کردم 
نـگاه کنجکاوانـه ام را دور و اطـراف چرخانـدم، تـا جایـی کـه یـادم 
می آمـد تصـادف کـرده بـودم ولـی همـه جـای بدنـم سـالم بـود و 

مـن هـم در یک جـای ناآشـنا ... .
در جـواب کسـانی کـه حالـم را می پرسـیدند گفتـم خوبـم!! حالـم 
تکانـدم.  را  مانتـو ام  و  شـدم  بلنـد  جایـم  از  آمـد  سـرجایش  کـه 
اطـراف را نـگاه کـردم همه چیـز عجیـب بـود خیابان هـای خاکـی و 
ماشـین های قدیمـی، رهگـذران بـا لباس هـای گشـاد و قدیمـی 
اینجـا دیگـر کجاسـت؟؟ انـگار خـواب می بینـم چشـمانم را چنـد 
بار باز و بسـته کردم اّما انگار واقعیت دارد من در گذشـته دیگر 

چـه می کنـم؟؟؟ چـرا بـه گذشـته آمـدم؟؟؟!!! ... ادامـه دارد ... .
امیـدوارم  هسـت.  رمانـم  یـا  داسـتان  شـروع  ایـن  جدیـد  مربـی 
در  اسـت  قـرار  جالبـی  اتفاقـات  همچنیـن  و  بیایـد  خوشـتان 

 بیفتـد.  داسـتانم 
رحیمه حاجی لی دوجی- مراوه تپه- 1399/8/15

دوست خوبم! رحیمه جان! سالم!
باشـی.  شـاداب  و  سـالمت  کـه  امیـدوارم  اسـت؟  چطـور  حالـت 
که بـرای من فرسـتادی. خیلی  متشـکرم به خاطـر داسـتان زیبایـی 
نوشـتن داسـتان پیشـرفت   انـدازه در  ایـن  تـا  اینکـه  از  خوشـحالم 

کـرده ای.
داسـتان تـو چقـدر شـروع خوبـی داشـت و چقـدر خـوب آن را روایت 
البـه الی  در  داسـتان  شـخصیت  مشـکالت  بیـان  بـودی.  کـرده 

گفتگوهـای درونـی او بـا خـودش از نقـاط قـّوت داسـتان تـو بـود.
کـه جلوی ویتریـن مغازه،  گـر بتوانـی در شـخصیت داسـتان زمانـی  ا
کنی  که دوسـت دارد می افتـد، دو دلی ایجاد  چشـمش بـه پالتویـی 
کـه آیـا بـرای خـودش پالتـو  و شـخصیت بـرای مّدتـی مـردد باشـد 
کنـد و  بخـرد و یـا اینکـه پولـش را بـرای خریـد مـواد غذایـی هزینـه 
کشـمکش درونـی شـخصیت  بـه راحتـی از خریـد پالتـو دل نکنـد و 
باشـد، جذابیـت داسـتان دوچنـدان  بیشـتر  بـا خـودش  داسـتان 
خواهـد شـد. و اینکه شـخصیت داسـتان پـس از تصادف خـود را در 
فضایـی متفـاوت بـا آنچـه در آن زندگـی می کنـد، می بینـد، می تواند 

شـروع یـک ماجـرای جالـب بـرای نوشـتن ادامـۀ  داسـتان باشـد.
داسـتان  و  بخـوان؛  داسـتان  بخـوان؛  داسـتان  خوبـم؛  دوسـت 

بنویـس. آن گاه  و  بخـوان؛ 
بله! تا می توانی حسـابی مطالعه داشـته باش و بعد جمله نویسـی 
روزانـه را فرامـوش نکـن. بـا اشـتیاق منتظـرم تـا ادامـۀ داسـتانت را 

بخوانم.
خدانگهدار
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پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
تهران/عضو:  ریحانه محمدی/پاسخگو: سمیرا قیومی

شماره توالی : سوم
گروه سنی: ج

دالیل انتخاب این پاسخ:
تی  در این نامه پاسـخگو بسـیار غیر مسـتقیم و با پرسـیدن سـواال
ح داسـتان را کامل کند. این  سـاده، بـه عضـو کمک می کنـد تا طر
گیـری  کـه احتمـاال عضـو متوجـه نمی شـود شـکل  در حالـی اسـت 
گاه  این سـواالت به دلیل ضعف در اثر اوسـت. اما به طور ناخودآ
اتفـاق بـه  ح داسـتان را در ذهـن خـود تکمیـل می کنـد. ایـن  طـر
تدریـج در آثـار بعـدی او ادامـه خواهـد یافـت تـا داسـتان هایی بـا 

کامل تـر و منسـجم تر خلـق شـود.  ح هـای  طر

سالم دوست خوبم؛
میـدوارم حالـت خـوب باشـد. خیلـی ممنون 

ُ
حالـت چطـور اسـت ا

که از داستان سوزن مغرور خوشتان آمده است. من می خواهم 
یـک کتـاب برایتـان معرفی کنم. اسـم کتاب »قدم یازدهم« اسـت. 
داسـتان  اسـت.  طاقدیـس«  »سوسـن  کتـاب  ایـن  نویسـنده ی 
قـدم یازدهـم خیلـی برایـم جـذاب بود. حـاال می خواهم داسـتانم را 
شـروع کنـم. موضـوع داسـتانم: سـالی کـه بهـار دیـر کـرد. آخ جـان 
فـردا فصـل بهـار اسـت و فصـل بهـار قشـنگ ترین فصـل اسـت. 
چون در فصل بهار پروانه ها و گل ها قشـنگ تر دیده می شـوند. 
شـب شـد و مـن خوابیـدم وقتـی بیـدار شـدم دیـدم کـه هنـوز بهـار 
زمسـتان  آقـای  »شـاید  می گفـت:  یکـی  کـرده.  دیـر  بهـار  نیامـده. 
نمی گـذارد کـه خانـم بهـار بیـاد.« ولـی خانـم بهـار حسـابی خسـته 

شـده بـود و خوابیـده بـود، چـون رفتـه بـود بـه مسـافرت.
بهـار تمـام شـده بـود و تابسـتان آمـده بـود. یکدفعـه خانم بهـار از 
خـواب پریـد و گفـت: آخ جـان فصـل بهـار آمـد. وقتـی چشـمانش 
را بـاز کـرد دیـد کـه فصـل بهـار تمـام شـده. خانـم بهـار خیلـی گریـه 
کـرد. اّمـا اشـک هایش را پـاک کـرد و قـول داد کـه دیگـر بـه موقـع و 
سـِر وقـت حاضـر، و دیگـر خـواب نماند. دوسـت خوبم ایـن هم از 
داسـتان مـن. امیـدوارم خوشـتان آمـده باشـد. و راسـتی، مـن هم 

ماننـد شـما نوشـتن را دوسـت دارم. 
تا نامه های بعد خدانگهدار دوست خوبم 

نمکـی و دیـو. نویسـنده ی ایـن کتـاب، سوسـن طاقدیس اسـت. 
مـن کتاب هـای سوسـن طاقدیـس را خیلـی دوسـت دارم. مـن بـه 
اسـم شـما خیلـی فکـر کـردم، و یـک اسـم بامـزه بـه ذهنـم رسـید. 
میـدوارم از ایـن اسـم خوشـتان آمـده باشـد. 

ُ
سـتاره ی بازیگـوش ا

حـاال می خواهـم داسـتانم را شـروع کنـم. موضـوع داسـتان مـن 
»ماسـک وسواسـی« اسـت.

آمـد.  روزی روزگاری بـود کـه یـک ویـروس بدجنـس بـه شـهر مـا 
چـه کاری  نمی دانسـتند  می ترسـیدند،  ویـروس  ایـن  از  همـه 
بایـد کـرد تـا ایـن ویـروس از شـهر مـا بـرود. یکـی می گفـت نبایـد 

زندانیـش کنیـم. یکـی دیگـه می گفـت: بایـد بزنیمـش. آقـای دکتـر 
را  یـک متـر  بایـد ماسـک و دسـتکش و فاصلـه ی  گفـت:   آمـد و 
رعایـت کنیـم و... بعـد مـادر رفـت ماسـک و دسـتکش خریـد. من 
دسـتکش پوشـیدم وقتی می خواستم ماسـک را بزنم به صورتم 
مـی زد،  حـرف  ماسـک  شـنیدم:   صدایـی  یکدفعـه  نمی شـد.  اّمـا 
همان جـا  هسـتم.  وسواسـی  مـن  نمی دونـی  تـو  مگـه  می گفـت: 
بیهوش شـدم. وقتی که بیدار شـدم ماسـک گفت: باالخره بیدار 
شـدی؟ گفتـم: چـرا هنـوز از دسـت مـن ناراحتـی. ماسـک گفـت: 
مـن دیگـه نمیـزارم، مـن رو بـه طـرف دهانـت ببـری. مـن عصبانـی 
شـدم و گفتـم چـرا؟ ماسـک گفـت: بـرو جلوی آینـه می فهمی. بعد 
رفتـم جلـوی آینـه و دهانـم را بـاز کـردم، و دیـدم کـه چقـدر بـوی بـد 
می دهـد و چقـدر کثیـف اسـت. مـن رفتـم مسـواک زدم. دهانـم 
تمیـز شـد و بـوی خـوب می داد. ماسـک هم اجـازه داد که به طرف 

دهانـم ببـرم.
»شیرین«

مـن امشـب چنـد لحظـه/ بـه شـیرین فکـر کـردم/ عجـب کشـف 
عجیبـی/ مـن از ایـن فکـر کـردم

بلـه، شـیرین همیـن اسـت/ کـه رفتـه تـوی یـک قنـد/ همـان کـه 
لبخنـد روی  همیشـه  می نشـیند/ 

کـه  بابـا/  پـای  صـدای  هندوانـه/  یـک  دل  مرّبـا/  شـربت،  عسـل، 
خانـه بـه  می آیـد 

کمـی جاهـای او را/ مـن امشـب کشـف کـردم/ دلـم می خواهـد از 
صبـح/ بـه دنبالـش بگـردم

از کتاب: آدم و پروانه- سرودۀ: ناصر کشاورز

ریحانه جانم! سالم!
کرونـای  کـه  چقـدر از رسـیدن نامه هایـت خوشـحالم. در ایـن روزهـا 
یـک  نامـۀ  رسـیدن  داده  تغییـر  را  روزمـان  و  حـال  بدجنـس  کمـی 
دوسـت بیشـتر از همیشـه مـزه می دهـد. اصـاًل بگـذار دیـر رسـیدن 
کنـم هرچـه  کرونـا بینـدازم و دعـا  گـردن همیـن  نامـۀ خـودم را هـم بـه 
کرونـا نبـود تـو نمی توانسـتی داسـتان بـه این  گـر  زودتـر بـرود. راسـتی ا

قشـنگی بنویسـی مگـر نـه؟!
دلـم  چقـدر  وسواسـی!  ماسـک  بـود:  بامـزه ای  داسـتان  چـه 
می خواسـت ماسـک داسـتانت از ایـن هـم وسواسـی تر باشـد. مثـاًل 
که شـخصیت داسـتانت دسـتش را به سـمت ماسـک می برد،  هربار 
که:»دستت را به من نزن، آلوده است!«  کند  جیغ بزند و داد و هوار 
کـه می خواهـد ماسـکش را دربیـاورد و جایـی بگـذارد یـک  یـا هربـار 
کارهـا و  کنـار بکشـد و  کنـد و  ایـش بلنـد بگویـد و خـودش را جمـع 
حرف هـای مثـل اینهـا. تـا اینکـه یـک روز ماسـک وسواسـی خـودش 
کرونـا بگیـرد و آن وقـت ماجـرای اصلـی شـروع شـود ... فکـر می کنـم 
کـه خیلـی دلـم می خواهـد آن را  داسـتان خنـده داری می شـود. مـن 

بخوانـم.
ایـن  از  قبـل  نمی دانـم  بـود.  بهـار  فصـل  دربـارۀ  دیگـرت  نوشـتۀ 
گـر در نامۀ قبلـی درباره اش  دربـاره اش حـرف زده ایـم یـا نـه. اّما حتی ا

حـرف زده باشـیم دلـم می خواهـد حرف هـای دیگـری دربـاره اش 
گفتـه بودی: شـاید آقای  کـه  برایـت بنویسـم و آن اینکـه چقـدر آنجـا 
بیایـد، جالـب و هیجان انگیـز  کـه خانـم بهـار  زمسـتان نمی گـذارد 
بـود. مثـاًل اینکـه آقـای زمسـتان چـه نسـبتی بـا خانـم بهـار دارد؟ 
کـرده  چـرا نمی گـذارد او بیایـد؟ چطـوری نمی گـذارد؟ آیـا او را خـواب 
اسـت؟ و مهم تـر اینکـه مـردم چطـور بهـار را آزاد می کننـد؟ بـه نظـرم 
می توانـی ایـن داسـتان را هـم از همیـن  جـا ادامـه بدهـی. البته باید 
که شـبیه داسـتان های دیگر نشـود و تا می توانی به  حواسـت باشـد 

کنـی. چیزهـای تازه تـری فکـر 
کتـاب تـازه ای بـه مـن معرفـی می کنـی  ریحانـۀ عزیـزم از اینکـه هربـار 
کتابخوانی مثل تو  بسـیار خوشـحالم و همین طور از اینکه دوسـت 
دارم. من هم از داسـتان  های خانم طاقدیس بسـیار لذت می برم. 

راسـتی اسـم تـازه ام خیلـی بامـزه اسـت. از این بهتر نمی شـود. 
بازهم منتظرت هستم. 

دوست تو: ستارۀ بازیگوش 

 پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
مرکزی/عضو: زینب سبزه ای/پاسخگو: زهرا غالمی

شماره توالی : هفتم
گروه سنی: ج

دالیل انتخاب این پاسخ:
کوتاه فرسـتاده اسـت و مربی  در این مکاتبه عضو یک داسـتان 
کـرده  کاربـردی عضـو را هدایـت  بـا مثـال هـای بسـیار خـوب و 

اسـت.

یک سالم پائیزی به شما دوست عزیز!
ممنون از کادوی شـما! مرسـی خیلی خوب و قشـنگ و باارزش 

اسـت. اسـم داسـتان امروز ما هسـت: »تولد« 
بهـاره کوچولـو امـروز روز تولـدش بـود ولـی خیلـی ناراحـت بـود 
چـون فکـر می  کـرد پـدر و مـادرش اصـاًل یادشـون نیسـت. بجـای 
پـدر و مـادرش  رفـت.  بـه مدرسـه  و  لباسشـو پوشـید  زیـاد  کار 
همـه ی دوسـتان بهـاره را دعـوت کـرده بودنـد. بچه هـای کالس 
بـود.  آخـر  زنـگ  اسـت.  تولـدش  امـروز  بهـاره  کـه  می دونسـتند 
بهـاره غمگیـن بـود. زنـگ خـورد »دینـگ دینـگ« بهـاره به سـوی 
در رفـت. دیـد همـه رفته انـد. هم کالسـی او که اسـمش آزاده بود 
بـه او گفـت: مـی ری خونـه؟ بهاره گفـت: بله! و تند بـدو بدو رفت. 
بهـاره نزدیـک خانـه بود. رفت در خانه را زد ولی دید در باز اسـت. 
رفـت تـو. بـرق خامـوش بـود تـا بهـاره رفـت روی مبـل نشسـت 
مبـارک.  تولـدت  گفتنـد:  همـه  و  کردنـد  روشـن  را  برق هـا  همـه 

بهـاره خیلـی خوشـحال شـد اون روز بهتریـن روز تولـد او بـود.
سـلمانی بـاد/ آورد بـه کوچـه/ بـا قیچـی اش بـاد/ روی سـر کاج/ 

آن را تـکان داد

یـک شـاخه چرخانـد/ دور سـر او/ روی زمیـن ریخـت/ یک عالمه 
مو

با این مدل کاج/ یک کم خشـن شـد/ شـد مثل داداش/ یعنی 
فشن شد

: اسداله اسحاقی شاعر
»به نام خالق پاییز هزاررنگ«

پاییـز نارنجی پـوش، سـالم گویان از راه رسـید و من هم سـالم گویان، 
بـه تـو نامـه می نویسـم. یک سـالم با عطر بـاد و بـاران پاییزی تقدیم 
اسـت؟  چطـور  حالـت  سـبزه ای.  جـان  زینـب  خوبـم  دوسـت  بـه 
کـه پائیـز روسـتای شـما هـم دیدنـی  سـالمتی؟ چـه خبرهـا؟ حتمـًا 
گرفته انـد و قارقـار می کننـد!  کالغ هـا، آسـمان را بـه سرشـان  اسـت. 
شـاید هـم بـاد بـا قیچـی اش سـری بـه درخت هـای بـاغ روسـتایتان 
زده! زینـب جـان! از بـاران چـه خبـر؟ بـه روسـتا سـری زده یـا این کـه 
از  نامـه ی بعـدی  بـه راه آسـمان هسـتند؟ دوسـت دارم در  چشـم 
راسـتی  بنویسـی!  برایـم  زیبایـت  روسـتای  پاییـزی  هـوای  و  حـال 
چـه خـوب دختـر خوش قولـی هسـتی تـا نامـه بـه دسـتت رسـیده 
خیلـی  ایـن  و  فرسـتادی!  و  دادی  را  نامـه   جـواب  بـرق  به سـرعت 
کادوی تولـد هـم اصـاًل قابـل تـو را نداشـت  خـوب اسـت. در ضمـن 
سـر  پشـت  شـکالتی  خامـه ای  خوشـمزه ی  سـال  یـک  امیـدوارم 
کـه داسـتان نوشـتی. آفریـن به تو  بگـذاری! دوسـت عزیـزم ممنـون 
گذاشـتی »تولـد«. زینـب جـان بـه ایـن دو  کـه بـرای داسـتانت اسـم 
کـن و حدس بـزن رانندگی در  کشـیدم دقت  کـه در پاییـن  جـاده ای 
کـدام جـاده، هیجان انگیزتـر اسـت؟ )جـاده ی مسـتقیم یـا جـاده ی 

مارپیـچ؟(
به نظرت رانندگی در جاده ی مارپیچ هیجان انگیز نیست؟ حتمًا! 
کـردی  کـه سـعی  تـوی داسـتان هـم همین طـور اسـت! خوشـحالم 
کـه بهـاره فکـر می کنـد پـدرش  داسـتانت هیجان انگیـز باشـد. آنجـا 
و مـادرش بـه یـاد تولـد او نیسـتند ولـی پنهانی به همکالسـی هایش 
و  شـدند  جمـع  خانـه  در  همکالسـی ها  این کـه  یـا  دادنـد  اطـالع 
کردنـد و او بی خبر همه چیز از راه می  رسـد ... . المپ هـا را خامـوش 
همیـن اتفاقـات هیجان انگیـز باعـث می شـود داسـتان جذاب تـر به 

نظـر برسـد و خواننـده از داسـتان لـذت ببرد.
گـر بهـاره خـودش بـه دوسـتانش یـا پـدر و مـادرش می گفـت  مثـاًل ا
امـروز تولـدم اسـت، داسـتان مثـل همـان جـاده ی صـاف می شـد 
کـه مـا منتظریـم ببینیم  ولـی االن تـو ی داسـتان مارپیچـی نوشـتی 

کجـا می رسـیم؟! بعـد از ایـن سـرباالیی بـه 
ولـی زینـب جـان به نظـرم می توانسـتی داسـتان را بـزرگ و بزرگ تـر 
کالس درس حواسـش  کـه سـر  کنـی. مثـاًل از حـال بهـاره می  نوشـتی 
کـه متوجـه  نبـود و غصـه ی تولـدش را می خـورد یـا مثـاًل دوسـتانش 
را دلـداری  او  لـو نمی دادنـد و فقـط  او می شـدند چیـزی  ناراحتـی 

می دادنـد.
کـه پـدر و مـادر بهـاره چطـوری  یـا مثـاًل تـوی داسـتانت می نوشـتی 
کـه المپ هـا  بـه همکالسـی هایش اطـالع دادنـد یـا مثـاًل آن جایـی 
کـرده عصـر بـوده یـا شـب؟ دربـاره خیلـی چیزهـای دیگـر  را خامـوش 
که چه شـکلی  کیـک تولد  هـم می توانسـتی بنویسـی مثـاًل دربـاره ی 

73

72



کسـانی بودند؟ چه شـکلی بودنـد یا چه  بـوده یـا دوسـتان بهـاره چـه 
کار »توصیـف« می گوینـد. کارهایـی آورده بودنـد؟ در واقـع بـه ایـن 

دوسـت خوبم، توصیف یعنی این که به محیط اطرافت خوب دقت 
کنـی، خـوب ببینـی و خـوب بشـنوی و  آنها را توی داسـتانت بیاوری! 
کـردن تـوی داسـتان خیلـی مهـم اسـت و مثـل  زینـب جـان توصیـف 

ادویـه ای غـذا می مانـد. توصیف داسـتان را خوشـمزه می کند!!!
مثـل  نیـاورد  توصیـف  داسـتانش  تـوی  نویسـنده  گـر  ا کـن  فکـر 
گرفته و ویراژ می دهد بدون اینکه  گاز ماشـین را  که  راننده ای اسـت 

ببینـد. ماشـین  شیشـه ی  از  را  جـاده  زیبایی هـای 
کتاب داسـتان های زیـادی می خوانی  که  مطمئـن بـاش همین طـور 
یـاد  را  توصیـف  کم کـم  و  اثـر می گـذارد  هـم  روی داستان نویسـی ات 

می گیـری.
در ضمـن یـک نکتـه! زینـب جان هر وقت داسـتان می نویسـی حتمًا 
تـا اشـکاالتش برطـرف شـود و داسـتانت  را بخـوان  بـار آن  چندیـن 

عجلـه ای نشـود.
آمـده  آقـای سـؤال » ؟«  نقطـه خانـم ».«  راسـتی ویرگـول جـان »،« 
کـه زینـب قـرار بـوده مـا را توی داسـتانش  گفتنـد:  بودنـد پیـش مـن و 
گفتـم اشـکالی نـدارد  انـگار یـادش رفتـه اسـت.  کنـد ولـی  اسـتفاده 
زینـب دفعـه ی بعـد از شـما اسـتفاده می کنـد. پـس منتظـر داسـتان 
بعـدی ات هسـتم. دوسـتت دارم و تـو را بـه خـدای بـزرگ می سـپارم. 
در نامه ی بعدی سـعی می کنم بیشـتر درباره ی توصیف حرف بزنم.

دوست خوب تو- مرکز آفرینش های ادبی )۹۹/۸/۱۱(

 پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
مرکزی/عضو: سید هانی میر حسینی/پاسخگو: زهرا غالمی 

شماره توالی: ششم
گروه سنی: د

دالیل انتخاب این پاسخ:
عضـو سـوژه ی پیشـنهادی مربـی را در نامـه ی قبـل بـه داسـتان 
کلیدی را در  کرده است. مربی در این نامه نکات خوب و  تبدیل 
کرده اسـت. سـپس  خصـوص انسـجام اتفاق هـا در داسـتان ارایـه 
کـه از خیـال خـوب او  بـه قسـمت های خالقانـه داسـتان عضـو 
کـرده و او را بـه صـورت غیـر مسـتقیم بـا  سرچشـمه می گیـرد اشـاره 

گی هـای داسـتان فانتـزی آشـنا سـاخته اسـت. ویژ

سـالم به شـما! امیدوارم حالتان خوب باشـد. معذرت می خواهم 
دیـر  کـه  ببخشـید  اسـت.  رسـیده  مـن  به دسـت  امـروز  نامـه 
شـما  بـرای  کـه  داسـتانی  از  خوشـحالم  خیلـی  دادم.  را  جوابتـان 
خوانـدم،  را  بودیـد  نوشـته  کـه  شـعری  آمـده.  خوشـتان  نوشـتم 

بـود.  خیلـی خـوب 
تشـکر  خیلـی  بودیـد  فرسـتاده  برایـم  کـه  کتابـی  بابـت  شـما  از 
می کنـم. قـول می دهـم آن را بخوانـم. هرچقـدر هم که تشـکر کنم 

کـم اسـت. می ریـم سـراغ داسـتان.
و  شـد  کالس  وارد  معلـم  بـودم،  نشسـته  کالس  سـر  روز  یـک   
مشـتاق  مـا  همـه  دارم.«  خـوب  خبـر  یـک  بچه هـا  »سـالم  گفـت: 
آن خبـر چیسـت!؟ معلـم گفـت: »امـروز می خواهیـم  کـه  بودیـم 
بـه گـردش علمـی برویـم. حاضـر شـوید کـه می خواهیـم بـا قایـق 
نبـود.  دلمـان  تـو  دل  شـدیم،  خوش حـال  خیلـی  مـا  برویـم.« 
دوسـت مـا هرچـه زودتـر راه بیافتیـم. بعـد از جمع کـردن وسـایل 
مـورد نیـاز سـوار قایـق شـدیم. هنوز چنـد دقیقه ای نگذشـته بود 
کـه دیـدم یکـی اسـمم را صـدا می زنـد. اطـراف را دیـدم. یـک دلفینی 
گفـت: »ِهـی مـن ایـن پایینـم!« مـن از شـدت تعجـب زبانـم بنـد 
آمـده بـود! اصـاًل مگـر همچیـن چیـزی ممکـن اسـت؟ یـک دلفین 
سـخنگو! بعـد از حـرف زدن بـا دلفیـن و دوسـت شـدن مـن بـا او 
بعـد از سـاعت ها بـه جزیـره ای سرسـبز و زیبـا رسـیدم. وای چـه 
جـای زیبایـی! مـن آنقـدر خـوش بـودم کـه پاهایـم روی زمیـن بنـد 
نبود. من از دلفین خداحافظی کردم و با خانم معلم و دوسـتانم 
وارد جزیره شـدیم. قبل از هر کاری که می خواسـتیم انجام دهیم 
معلـم تمـام قانون هایـی کـه مـا بایـد رعایـت می کردیـم گفـت؛ مـا 
همـه بـه او قـول دادیـم کـه تمـام قانون هـا را رعایت کنیـم. خالصه 
کـه مـا تصمیـم گرفتیـم پنج شـنبه در آن جـا بمانیـم. هرکـس از مـا 
یـک کاری بـر عهـده داشـت. مثـاًل مـن کارم ایـن بـود کـه بـروم و 
وسـایلی کـه نیـاز داریـم را تهیـه کنـم. مـا وقتی شـب شـد همگی با 
کمـک هـم یـک آتـش درسـت کردیـم و کنـار هـم نشسـتیم تـا گرم 
شـویم. معلـم تصمیـم گرفـت بـرای مـا یـک داسـتان تعریـف کنـد. 
بعـد از تعریـف داسـتان همگـی  مـا خوابمـان گرفـت بـرای همیـن 
روز  صبـح  رفتنـد.  خودشـان  چـادر  داخـل  گـروه  گـروه  کـس  هـر 
بعـد مـا تصمیـم گرفتیـم برویـم و کمـی اطـراف را نـگاه کنیـم. بعـد 
چ دیـدم. قبـل از اینکـه دسـت  ، مـن یـک قـار از کلـی گشـت و گـذار
چ ها سـّمی هسـتند؟«  بزنـم بـه خانـم معلـم گفتـم: »خانـم این قار
معلـم گفت: »بلـه این هـا سـمی هسـتند.« یکـی از بچه هـا گفـت: 
»بچه هـا مـن یـک فکـری دارم، ایـن طرف ها تمشـک زیاد اسـت ما 
می  توانیـم آن هـا را بچینـم و کیـک خشـک درسـت کنیـم.« همـه 
آمـد. مـا رفتیـم تمشـک چیدیـم و کیـک  از ایـن فکـر خوشـمان 
درسـت کردیـم. خالصـه کـه بـه مـا خیلـی خـوش می گذشـت. پنـج 
بـه  بـه خانـه. همـه  بایـد برمی گشـتیم  گذشـت. مـا دیگـر  روز مـا 
راه  می خواسـتیم  و  کردیـم  جمـع   را  وسـایل هایمان  هـم  کمـک 
بیافتیم. می خواسـتیم سـوار قایق شویم که من همان دلفین را  
دیدم. از دیدن او خیلی خوش حال شدم و به آن تمام این مدت 
را گفتـم و بـه او گفتـم کـه مـا امـروز می خواهیـم برگردیـم بـه خانـه. 
دلفیـن ناراحـت شـد. توجـه مـرا چیـزی به خـود جلب کـرد. یک نور 
کـه  آنقـدر شـدیدتر می شـد  نـور  آن  از دلفیـن روشـنایی مـی داد. 
مـن نمی  توانسـتم جایـی را درسـت ببینـم. چشـم هایم را بسـتم، 
بعـد از مّدتـی دیـدم مـرا کسـی صـدا می زنـد. صـدای مـادرم بـود کـه 
بـه مـن می گفـت: »یکتـا بلنـد شـو االن اسـت کـه مدرسـه ات دیـر 
نشـود. تعجـب کـردم! چطـور ممکـن اسـت کـه تمـام آن اتفاق هـا 
رؤیـا باشـد؟ خالصـه کـه حاضـر شـدم و بـه مدرسـه رفتـم. حـاال بـه 

نظـر شـما آن نـور چـه چیـزی ممکـن بود باشـد؟! یا می توانسـت 
چـه قدرتـی بـه مـن دهـد؟

1399/11/23

»به نام خدای روزهای خوب«
کوه سرازیر شد تا به تو رسید یکتا ابراهیمی عزیز! سالم از دشت و 

گل خنـده روی لب هایـت  دوسـت خوبـم حالـت چطـور اسـت؟ آیـا 
خانـه دارد؟ از صمیـم قلـب آرزو می کنـم بهار در قلبت خانه داشـته 

باشد.
دوبـاره  کـه  خوشـحالم  بـودم،  نامه هایـت  دلتنـگ  خیلـی  عزیـزم! 
می توانـم نامه هـای پر از مهربانـی ات را بخوانم و آرزو می کنم قوه ی 

تخیلـت مثـل چراغـی روشـن، بدرخشـد.
مهربانـم داسـتانت را خوانـدم و در دنیـای دلفین هـا و جزیـره ای پـر 
که حال و هـوای دریا و  گم شـدم. نقاشـی داسـتان هـم  نقش ونـگار 
که نمی شـود  کرونایی  جزیـره را تداعـی می کنـد و تـوی این روزهای 

کرد. سـفر رفـت یـک دل سـیر می شـود بـا نامه ی تو سـفر 
گـردش علمـی می رونـد جایـی  در داسـتان تـو بچه هـا و معلـم بـه 
داریـم  داسـتان  در  چیـزی  یـک  می دانـی  دارد.  جزیـره  و  دریـا  کـه 
کـه می گوییـم »فضاسـازی داسـتان« و همیـن »فضاسـازی« باعـث 
که خواننده داسـتان خودش را توی داسـتان ببیند و آن  می شـود 

کنـد. را لمـس 
کـه در دهـان مـزه  می دانـی ایـن فضاسـازی مثـل شـکالتی می مانـد 
کنیـم و طعـم آن را بـا عمق جان بچشـیم تا برسـیم به اتفاقات  مـزه 
کـه قرار  کمـی در مـورد قایقی  کـه قـرار اسـت بسـازیم. مثـاًل  داسـتانی 
اسـت بـا آن بـه سـفر برونـد را بیشـتر توصیـف می کـردی؛ »قایق یک 
اتوبوسـی  مـا روی صندلی هـای  و  کوچـک داشـت  سـکان چوبـی 
کمـی بیشـتر از آب و هـوای داسـتان برایمـان بگویی. نشسـتیم« یـا 

»وای چـه جـای زیبایـی، نسـیم خنـک بـه صورتم می خـورد و بوی 
کـرده بود« دریـا مشـامم را ُپر 

کمـک خوبی  آوردن »زمـان« هـم می توانـد در فضاسـازی داسـتانی 
بـه پیشـبرد داسـتان بکند. حـاال چه جوری؟

گرسـنه  »وقتـی بـه جزیـره رسـیدیم سـاعت ۱۲ ظهـر بـود و همگـی 
بودیـم«

فضاسـازی  را  داسـتان  در  جزئیـات  ایـن  آوردن  عزیـز!  یکتـای 
می کننـد.  زیـاد  را  داسـتان  لعـاب  و  رنـگ  کـه  می گوییـم 

بازهـم در نامـه ی بعـدی در مـورد اینکـه چطـور فضـای داسـتان را 
کـه برایـت فرسـتاده  کتابـی  کـرد. آن  گفتگـو خواهـم  بسـازیم بـا تـو 
کـه ارزش معنـوی زیـادی دارد.  بـودم هـم هدیـه ی ناقابلـی اسـت 

امیـدوارم از خواندنـش لـذت ببـری.
بـه سـال خـوب ۱۴۰۰ لحظـه بـه لحظـه نزدیک تـر می شـویم. برایـت 
سـالی پربرکـت/ پـر از مهـر/ پـر از آرامش/ از خدای توانا خواسـتارم.
دوستدار تو مرکز آفرینش های ادبی

 پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
خوزستان/ عضو: شکیبا قنواتی/ پاسخگو: محدثه الماسی

شماره توالی :سوم و چهارم 
گروه سنی: هـ

سالم
سالمی به گرمای شومینه ای در سردی دی ماه

بسـیار خوشـحالم از ارتباطـی کـه بـا شـعر کوچکـم برقـرار کردیـد 
و ایـن باعـث افتخـار بنـده هسـت کـه شـعرم را مخاطـب خـوش 
ذوق و هنرمنـدی ماننـد شـما پسـندیده و چـای گـرم شـیرین 
حـس و حـال کلماتـم را چشـیده. از تشـبیه زیبایتـان در رابطـه 
بـا شـال و شـعر لـذت بـردم و از فرمایشـاتتان بسـیار آموختـم. 
هرچنـد در اثنـای نـگارش شـعرم بـه ناهماهنگـی قافیـه هـا پـی 
بـردم. امـا نـگاه شـما بـه قافیـه هـا دقتـم را بـرای گزینـش واژه هـا 
باالتـر بـرد و از انگیـزه ای کـه به بنـده دادید بالفاصله به تصحیح 

شـعرم پرداختـم. شـعر تصحیـح شـده ام بـه اینگونـه هسـت:
نشسته روبروی تو تمام فکر و ذهن من

و من دو میله ام به دست و نخ میان میل ها
پر از تو میشود هوای سرد این اتاق من

و بودنت شدید تر به هر تکان میل ها

برف که میخورد به پنجره دلم به یاد تو
و غربتت میان شهر وقلب بی پناه تو

ببافم از تو شال گردنی به کاموای عشق
که نام مینهم به آن خیال آن نگاه تو

و شال گردن خیال تو به پست میدهم
که جستجو کنی به روی جعبه اش نشانی ام

نشانی مرا خیالباف تو نوشته تا
خیالباِف عاشِق عزیِز خود بخوانی ام

می شـود. تغییـر  دسـتخوش  شـعرم  وزن  گاهـی  گاه  دانـم  مـی 
خوشـحال می شـوم در ایـن زمینه هم راهنمایـی ام کنید و البته 
بسیار مشتاق هستم تا توضیحاتتان را در مورد }قافیه،تعیین 
{هسـتم.این شـعر هم از نوشـته هـای بنده  کننـده قالـب شعر

هسـت تقدیـم به شـما:
نتوانم نشوم عاشق و دیوانه تو

عشق زندان شده در کوچه بن بسِت دلم
تا دلم یاد بگیرد نشود عاشق تو

آخرش حال دلم رو شده از دسِت دلم
شاگرد کوچک شما؛ شکیبا قنواتی  99/11/7

گر نمی بارید  که باران ا سالم  و بعد 
تمام دار و ندار قبیله می خشکید 

"داریوش مرادی " 
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سالم شکیبای شاعرم 
کنم  که برایم سـرودی تشـکر  بگذار از همین نخسـت  بخاطر شـعری  
که قافیه را به درستی یاد  و روی ماهت را از دور ببوسم . خوشحالم 
گرفتـه ای و شـعرت را بـا قوافـی درسـت برایـم فرسـتادی ! آفرین به تو 
! از مـن در مـورد مشـکالت وزنـی پرسـده ای و خواسـتی راهنمایـی 
که برای  کنـم . اول بایـد یـک نکتـه را بگویـم تـا بدانـی . تنها راهـی  ات 
کـه شـعر زیـاد بخوانـی تـا وزن  یادگیـری موثـر وزن وجـود دارد اینسـت 
گرفتم قبل از  گونه وزن را یـاد  ملکـه ی ذهنـت شـوی مـن هم همین 

اینکـه اوزان عروضی رابشناسـم . 
گیـری وزن هـم عـالوه بـر اینکـه  کنـی بـرای یـاد  امـا بـرای اینکـه شـروع 
کنـی زیـاد شـعر مـی خوانـی من هم روشـهایی به تـو یاد  تـو تـالش مـی 

مـی دهم . 
 اصال بیا در مورد وزن  همین شعر با هم حرف بزنیم . 

تو لیالیی و عشق دیوانه من
تو آن شمع جانی و پروانه من

من از دوری ات مست و دیوانه ام
من آن حال مست و تو سامان من

کـن . بـه  کـن و چنـد بـار آن را بـا خـودت تکـرار  ع اول نـگاه   بـه مصـر
کنی آهنـگ و موسـیقی بهم  کـه مـی رسـی حـس مـی  کلمـه ب عشـق 
مـی ریـزد و تلفظـش در ایـن بیـت قـدری مشـکل مـی شـود خصوصـا 
کـه وقتـی بـه آن مـی رسـی و مـی خواهـی بـه دال دیوانـه  قـاف عشـق 
آهنـگ  و  تلفـظ  بـه  بـا دقـت  و  بـه همیـن سـادگی   ! کنـی  متصلـش 

کار مـی لنگـد  ع مـی توانـی بدانـی یـک جـای  کلمـات در یـک مصـر
کلمـات یـا  کـردن  کـرد ؟ بایـد مشـکل را بـا جایگزیـن  خـوب چـه بایـد 

کـرد .  جابجایـی آنهـا  حـل 
گر بگویی : تو لیالیی و من دیوانه ی تو      مثال ا

کـه آهنـگ و موسـیقی روان اسـت و مشـکلی نـدارد .  حـاال  مـی بینـی 
کنیـم ؟  بیـا برایـش  کشـف  ببینیـم چطـور مـی شـود موسـیقی اش را 

آهنـگ بگذاریـم ببینیـم چطـور مـی شـود ؟
ت تن تن تن   ت تن تن تن  ت تن تن
ت تق تق تق  ت تق تق تق  ت تق تق 

و در اوزان عروضی می شود :  مفاعیلن مفاعیلن فعولن
کـه خواسـتی وزن را  کلمـات و حروفی  و تـو مـی توانـی هـر جـور و بـا هـر 
کنـی : الی الی ...تـن تـن ... یـا اصـل آن ! ببیـن تمـام ایـن  تمریـن 
موسـیقی هـا بـا وزن درسـت آن هـم خوانی دارد و آهنگشـان یکسـان 

اسـت .  
م فا عی لن................................ت تن تن تن 

کـن !  مـن سالهاسـت شـعر مـی نویسـم امـا  حـاال بـا خـودت تکـرارش 
بیـت درسـتی   بیـت  هرگـز نشـده وقتـی شـعر مـی سـرایم بنشـینم و 
وزنش را طبق قواعد  وزن  بسـنجم .از بس شـعر خوانده ام ذهنم با 
کم و زیاد شـود اشـکال  ج شـود یا  وزنها آشناسـت و هرگاه از روانی خار
کنم و می روم سـراغ بررسـی وزن  کنـم و بعـد برطـرف می  را حـس مـی 

!
ع با مصرعهـای دیگر تعداد  وقتـی یـک شـعر می نویسـی باید هـر مصر
کجا بفهمیـم برابرند  بخشـها یـا هجاهایـش برابـر باشـد خوب حـاال از 

کـه آن را در  کـم و زیـاد دارد ؟ روشـی هسـت بـه نـام تقطیـع  یـا جایـی 
که معـادل هر بخش از  سـطرهای بـاال برایـت توضیـح دادم مـی بینی 

گذاشـتم .  شـعر یـک چیز دیگر 
کـه مـی خوانیـم  گونـه  بـرای بررسـی وزن شـعر ابتـدا بایـد آن را همـان 
بخـش بخـش بنویسـیم . و بـرای هر بخش معادل دیگـری بگذاریم .

مثال : تو لیالیی و من دیوانه ی تو 
ت / لی /ال/ یی/    
ت / تن / تن / تن   

گویـی : ت تـن تـن تـن  یا  گویـی تـو لیالیـی انـگار داری مـی   وقتـی مـی 
.....

درست مثل آهنگ و وزن این بیت از حضرت حافظ : 
گویای اسرار     مبادا خالیت شکر زمنقار   اال ای طوطی 

یا
گـر مشـکلی بـود       گفتمـی  کـه بـا وی  مسـلمانان مـرا وقتـی دلـی بـود      

»حافـظ«
کنی  تو هم می توانی نمونه هایی از این دست پیدا 

که برایم  از تو می خواهم به همین شـیوه ی من وزن همین شـعری 
کردن را به  کنـی  . در نامـه بعـد شـیوه ی تقطیع  سـروده ای را اصـالح 
کـه  کـن هـر شـعری  گفـت . فعـال شـعر زیـاد بخـوان و سـعی  تـو خواهـم 
مـی خوانـی بـه شـیوه ی مـن روی ان هـا آهنـگ بگـذاری و موسـیقی 

بسازی ! 
منتظر نامه ات هستم 

دوست تو آفرینش های ادبی 
99/11/۳

به نام خدایی که شعر زیبای هستی را سرود
سالم بانوی عزیز

حال دلتان در این هوای سرد زمستانی گرم است؟
انشاهلل که همیشه خانه دلتان گرم باشد.

از لطـف شـما بـی نهایـت متشـکرم و خوشـحالم کـه قافیـه هـای 
را  بـا وزن  رابطـه  در  بودند.توضیحـات شـما  شـعر صحیـح شـده 
مطالعه کردم و از فرمایشـاتتان آموختم.اما مشـکلی که در رابطه 

بـا وزن شـعرم فرمودیـد...
بنـده متوجـه بهـم خـوردن وزن دوبیتـی خـود نشـدم و هنـوز هـم 
کـه آن را قرایـت میکنـم به مشـکل وزنی خاصـی بر نمیخورم.لکن 
مصرعـی را کـه لطـف فرمودیـد بـرای بهتـر آموختـن بنـده نوشـتید 
را خوانـدم و بـا عـرض شـرمندگی نتوانسـتم وزن آن را درک کنـم 
واحسـاس میکنـم تنهـا در "تـو لیالیـی" وزن وجـود دارد و باقـی 
ع مانند نثر بدون وزن و آهنگ هستند.و اما هنگامی که با  مصر
روش جالـب شـما کـه کار را بـرای تشـخیص وزن آسـان تـر میکنـد 
شـعرم را بـه صـورت هجـای مکـرر )تـن( در آوردم بـه ایـن عبـارت 
رسـیدم:ت تـن تـن  ت تـن تـن  ت تـن تـن  ت تن.کـه بـا عبارتـی کـه 

شـما برایـم ارسـال فرمودیـد کمـی تفـاوت دارد.
آمـوزش و یادگیـری بنـده کمـال  از حسـن توجهتـان نسـبت بـه 
ادبـی  فنـون  و  علـوم  درس  در  باالحمـدهلل  لکـن  دارم  را  تشـکر 

تقطیـع هجایـی را فـرا گرفتـه ام.هنگامـی کـه شـعر خـود را هجـا 
بنـدی کـرده و آن را تقطیـف میکنـم بـه ایـن هجـا بندی میرسـم:

- U - - U- - U - - U )بـا اندکـی ناهماهنگـی در هجـای "ای" و 
"ُی" که بنابر تجربه هجابندی اشـعار قبل که در مدرسـه تقطیع 
کـرده ایـم مشـکلی ایجـاد نمیکنـد و معلـم از آن بـا نام"اختیـار 

شـاعری"  یـاد میکـرد.(
عـرض  خدمتتـان  کـه  باشـد  عبارتـی  همـان  معـادل  میتوانـد  و 

تـن( کردم.)هجـای 
حتمـا بـه پیشـنهاد شـما مبنـی بـر خواندن اشـعار بیشـتر عمل 
و  شـناخنه  بهتـر  را  هـا  وزن  تـا  میخوانـم  و  میخوانـم  و  کـرده 
تشـخیص بدهم.منتظـر دیگـر آمـوزه هـای مفید شـما در زمینه 

شـعر و وزن هسـتم.
این شعر هم از نوشته های بنده هست تقدیم به شما:

نتوانم نشوم عاشق و دیوانه تو
عشق زندان شده در کوچه بن بسِت دلم

تا دلم یاد بگیرد نشود عاشق تو
آخرش حال دلم رو شده از دسِت دلم

شاگرد کوچک شما، شکیبا قنواتی  99/11/7

به نام خدا
سالم شکیبای عزیز

کـه بـا وجـود  سـپاس از اینکـه جویـای حالـم بـودی. خـدا را شـکر 
کارگـر نیسـت  دوسـتان خوبـی مثـل شـما سـردی زمسـتان بـر دلـم 
و بـه عشـق شـما دلگرمـم. امیـدوارم تـو هـم حالـت خـوب باشـد و 

کنـی . روزهـای خوبـی را سـپری 
بیا به شعرت در نامه ی پیش نگاهی داشته باشیم:

تو لیالیی و عشق دیوانه من
تو آن شمع جانی و پروانه من

من از دوری ات مست و دیوانه ام
من آن حال مست و تو سامان من

کـه مشـهود اسـت مشـکل در قافیـه اسـت  و تـو بایـد  اولیـن چیـزی 
کـه درسـت بیـاوری ! سـامان بـا پروانـه و  ابتـدا قافیـه را یـاد بگیـری 
گر بخواهی قافیه هـا را طبق  دیوانـه هـم قافیـه نمـی شـود عزیـزم . ا
سـامان بچینـی پـس آن دوتـای دیگـر مـی شـود : پـروان  و دیـوان! 
کنـار  کلمـه را بـدون توجـه بـه مفهـوم و معنـا  تـو مـی توانـی هـزاران 
کنـی امـا در اصـل  هـم بچینـی و یـک وزن و آهنـگ از آن اسـتخراج 
گفتـم. وقتـی قافیه ها  کـه برایت  اشـتباه اسـت. مثـل همیـن مثـال 

اشـتباهند بحـث در مـورد وزن هـم بیهـوده می شـود. 
ع اولت  اصـل تقطیـع روی خوانـش  و نوع خوانش هسـت. به مصر
کنـی : دی وا ن ی  کـن: دیوانـه مـن را بایـد اینگونـه تقطیـع  دقـت 
مـن . در اسـم هـای مختـوم بـه " ه " غیـر ملفـوظ میانجـی " ی " 
ع آخـر توانسـتی بـا وجـود  در خوانـش اضافـه مـی شـود. آیـا در مصـر
کـه نـه.  قافیـه ی اشـتباه همیـن تقطیـع را داشـته باشـی؟ می دانـم 
کلمـات پرکنـی امـا درسـت نیسـت  گـر وزن و آهنـگ را هـم بـا  حتـی ا

کلمـات بایـد درسـت باشـند .  آن 
کـه : در مـورد هجاهایـی  گفتـی: بایـد بگویـم  از اختیـارات شـاعری 
در  اینکـه  ثانیـا  و  باشـند  هـم  کنـار  و  رکـن  یـک  در  اوال  کـه  هسـت 
گـر هجـای بلنـدی بـود بـا اختیـار مـی توانیـم آن را بـه  وزن اصلـی  ا
بهـم  اینکـه وزن خیلـی  بـه شـرط  کنیـم  تبدیـل  کوتـاه  دوهجـای 
نخـورد و در خوانـش تاثیـر بـدی نداشـته باشـد عمومـا ایـن اختیـار 
کـه در وزن اصلـی مـا دو هجـای  بـه ایـن صـورت اسـتفاده مـی شـود 
کار  کنیـم . و برعکـس ایـن  کوتـاه را بـه یـک هجـای بلنـد تبدیـل 
صحیح نیسـت در این شـعر اختیار نمی تواند وجود داشـته باشـد 
گاهـی  کـه نشـود .شـاعر ممکـن اسـت  . امـا خـوب چیـزی نیسـت 

اصرارداشـته باشـد .
کلمـات  را در قالـب  بلـد باشـی و درسـت آهنـگ  را  اینکـه تقطیـع 
بگنجانـی شـرط درسـت بـودن وزن  و نوشـتن شـعر نیسـت . ایـن را 

گویـد . ع آخـر بـه تـو مـی  همـان " سـامان " در مصـر
حـاال مـا ابتـدای راهیـم و نمی شـود تـا قافیه را خوب واقف نشـدی 
که  گفته را  در وزن انتظاری از تو داشـته باشـم . بسـیاری از نکات نا
در آنهـا حـس می کنـم نیـاز اسـت تبحـر داشـته باشـی را حتمـا وقـت 
بیشـتری برایـش می گذاریـم. پـس بیـا پلـه پلـه بـا هـم پیـش برویـم. 
گاهـی آهسـته رفتـن باعـث می شـود مناظـر اطرافـت و زیبایی هـای 

آن هـا را بیشـتر ببینـی. نظرت چیسـت ؟ 
کـه برایـم شـعر مـی سـرایی و از  امـا در مـورد اثـر جدیـدت . ممنونـم 
کسـی را داشـته باشـی  خواندنـش خیلـی خوشـحال شـدم . اینکـه 
گـوش ات دارد بـه  برایـت شـعر بنویسـد خوشـحالی فـراوان دارد . 
موسـیقی و وزن آشـنا مـی شـود و خـوب از عهـده اش برآمـده ای در 
کنیم و از تکرار بیهوده پرهیز  کلمه ها را انتخاب  شـعر باید بهترین 
کمکی هم به شـعر نکرده .   که دوبار تکرار شـده و  کنیم . مثل " تو " 
کـه خیلـی  کاری  کنـی.  بعـد اینکـه بـه مفهـوم و معنـی هـم توجـه 
گـر شـعرت  بـه آن نیـاز داری و مـن بـه شـدت توصیـه اش می کنـم . ا
کامـال معنـا را از دسـت  کـه در بیـت دوم  کنـی در می یابـی  را معنـی 
داده ای .  من نمی توانم عاشـق و دیوانه ی تو نباشـم چون عشـق 
کوچـه ی بـن بسـت دلـم زندانـی شـده اسـت . تـا دلـم یـاد بگیرد  در 

عاشـقت نشـود آخـرش حـال دلـم رو شـده از دسـت دلـم !
نتوانم نشوم عاشق و دیوانه تو

کوچه بن بسِت دلم عشق زندان شده در 
تا دلم یاد بگیرد نشود عاشق تو

آخرش حال دلم رو شده از دسِت دلم
که اینقدر  در پایـان برایـت آرزوی سـالمتی دارم و خیلـی خوشـحالم 
مشـتاقانه شـعر را پیگیـری و برایـم نامـه مـی نویسـی . مـن همیشـه 
آمـاده و مشـتاق خوانـدن شـعرهای تـازه ات هسـتم . در نامـه ی 
کتابهایی  کتابهایـی را خوانـده ای و آخرین  بعـد برایـم بنویـس چـه 
کن . شـعر تـازه هم یادت  گرفتـه ای را به من معرفی  کـه از آنهـا بهـره 

نرود 
دوست تو آفرینش های ادبی 
1۳99/12/2
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به نام خدایی که شعر زیبای هستی را سرود
سالم مهر بانوی ادیب

در اواخر سالیم و هنوز انگار راه درازی مانده تا پایان چهاردهمین 
قـرن بعـد از اسـالم. مـا هنـوز چشـم بـه راه معجـزه ایـم و این یعنی 
ایـن بیسـت روز باقـی مانـده بـه وسـعت تمـام آرزو هـا و حسـرت 

هـای دیدارمان اهمیـت دارد.
در ایـن واپسـین روزهـای پروسـعِت آخرین سـال از چهاردهمین 
هـم  نویسـی  نامـه  اسـت؟  چطـور  حالتـان  اسـالم،  از  پـس  قـرِن 
دنیایـی دارد و یـک حـس نـاب کـه دلیلـش انتظـار اسـت. انتظـار 
بـرای چشـیدن طعـم خـوش واژه واژه ی نامـه شـما. خـدا را شـکر 
کـردم کـه هـوای بهـاری دلتـان گـرم اسـت. یـک گرمی مطبـوع و دل 
انگیز.خوشـحالم از اینکـه شـعرم را بـا دقـت ظریـف خـود مطالعـه 
کـه  کـرد ایـن بـود  را جلـب  کـه توجـه ام  فرمودیـد. امـا موضوعـی 
چـرا تلفـظ صحیـح شـعر و بـه وسـیله آن انتقـال درسـت معنـا بـه 
مخاطـب منتقـل نشـده اسـت. کـم کاری از مـن اسـت و پـوزش 

می طلبـم. امـا تلفـظ صحیـح شـعر بـه ایـن صـورت اسـت:  
تـو لیالیـی و عشـِق دیواِنـه ،من/تـو آن شـمِع جانـی و پرواِنه، من/
آن حـاِل مسـت و تـو  مـن از دوری ات مسـت و دیوانـه ام/مـن 

سـاماِن مـن
در صورت تلفظ شـعر به این صورت مشـکلی خاص و مشـهودی 
در وزن ایجـاد نمی شـود.در رابطـه بـا قافیـه مشـکلی کـه در قافیـه 
بنـده وجـود دارد همسـان نبـودن شـکل نوشـتار قافیه ها اسـت 
کـه قبـول دارم و در اشـعار بعـد بیشـتر دقـت می کنـم. امـا بنـده 
بـدون توجـه بـه معنـا و مفهـوم ایـن کلمات را نچیـده ام که چنین 
مشـکلی بـرای قافیـه ام ایجـاد شـده اسـت.گویی بیشـتر بـر روی 
معنـا توجـه کـرده ام کـه توجـه نکـردم شـکل نوشـتاری قافیـه هـا 

همسـان نیست!
مشـتاقم ایـن راه دور و دراز را قـدم بـه قـدم همـراه شـما بیایـم و از 
مناظـر اطرافـش لـذت ببرم. مگر می توان در این راه گام برداشـت 
و لـذت نبـرد!؟ خوشـحالم کـه در شـعر جدیـدی کـه خدمتتان 
نبـوده  ایـراد  و  مشـکل  دارای  موسـیقی  کـردم  ارسـال 
اسـت. اما مشـکلی که در معنا و مفهوم بود را متوجه 
نشـدم!من نمی توانم عاشـقت نباشم چون عشق در 
دلـم ماننـد کوچـه بـن بسـتی اسـت کـه راه فـرار نـدارد، 
زندانـی شـده اسـت. امـا بایـد دلـم یادبگیـرد عاشـقت 
نباشد.ولی تا دلم یاد بگیرد عاشقت نباشد و از این 
احسـاس دیگـران سـر در نیاورنـد، حـال دل عاشـقم 

رو میشـود از دسـت ایـن دل بـی قـرار.
واژه  جـای  بـه  کـه  باشـد  ایـن  منظورتـان  شـاید 
بگیـرد.  "نباشـد"قرار  بایـد  دوم  ع  مصـر "نشـود"در 
پـس می تـوان بـه این صـورت تغییـرش داد:}تا دلم 
یـاد بگیـرد َنُبـَود عاشـق تـو{در ایـن صـورت در معنـا 

نمی شـود. ایجـاد  خللـی 
امـا تکـرار کلمـه تـو. واژه تـو در شـعر کوچـک بنـده نقـش اصلـی را 
دارد."تو"نمی توانـم ایـن واژه را حـذف کنم.}نتوانـم نشـوم عاشـق 
کسـی  چـه  عاشق{عاشـق  نبـود  بگیـرد  یـاد  دلـم  دیوانه/تـا  و 
واژه وزن  ایـن  نباشـد؟در ضمـن  کسـی  نشـوم؟دلم عاشـق چـه 
شعر بنده را ساخته است و حذف آن در موسیقی شعر مشکل 
ایجـاد می کنـد. امـا درسـت می فرمایید.نبایـد بـرای سـاختن شـعر 
از کلماتی اسـتفاده کرد که حضورشـان در شـعر ضروری نیسـت، 

ولـی واژه "تو"جـزء واژه هـای غیرضـروری نیسـت.
متشـکرم از حسـن نیتتان نسـبت به بنده حقیر، خوشـحالم که 
پیگیر حال و احواالت شعرم هستید. فرمودید کتبی که مطالعه 
کـرده ام را خدمتتـان عـرض کنـم. بایـد منظورتـان جـزوه ادبیـات و 
شـعر باشـد. چـون در ایـن روزهـا کمـی بـه حـوزه هـای دیگـر هـم 
حوزه هـا  ایـن  در  علـم  کسـب  دنبـال  بـه  و  ام  داده  نشـان  میـل 

هسـتم.
ام: بخـش  کـرده  ادبیـات و شـعر مطالعـه  بـا موضـوع   کـه  کتبـی 
بـه  کانـون  از  را  ادبـی  دفترهـای  مختلـف  شـماره های  از  فراوانـی 
امانـت گرفتـه و مطالعـه کـردم که آفرینش هـای ادبی لطف کردند 
جلـد سـیزدهم آن را بـا عنوان"ابـر هـای یادگاری"بـه بنـده دادنـد.
گزیـده کتـاب متـل هـا  از علـی اکبـر دهخـدا کـه بسـی شـیرین و 
دل انگیـز بود.کتـاب لیلـی و مجنـون کـه وصفـش بـه زبـان الکـِن 
بنـده حقیـر نمی آیـد را بـه اقتضـای زمـان، تـا نیمـه خوانـدم. سـه 
را  از انتشـارات کانـون  از اشـعار نـو و سـپید شـاعران عزیـز  جلـد 
در نشسـت هایی کـه داشـتم هدیـه گرفتـم و بسـیار از خوانـدن 
آنهـا لـذت بردم:یـک شـعر بـی طاقت}افسـانه شـعبان نـژاد{،در 
خیابـان  در  شـفیعی{،خداحافظی  ها}کمـال  ماسـه  سـکوت 
پاییـز}از مریـم اسـالمی کـه بـرای نقـد کتابشـان نشسـت ادبـی بـا 
ایشـان داشـتیم.{،کتابی دارم کـه از مـادرم گرفتـه ام و آن کتـاب 
گاهـی  سال1372اسـت!!گه  دبیرسـتاِن  سـوم  سـال  ادبـی  علـوم 

اطالعـات  می خوانمـش.  می دهـد  دسـت  خوانـدن  مجـال  کـه 
مفیـدی دارد. می دانـم اندوختـه ی دانشـم زیـاد نیسـت امـا بـا 

افزایـش پیـدا می کنـد. انشـاءاهلل  یـاری شـما 
این شعر را تقدیمتان می کنم و امیدوارم از آن لذت ببرید:

خسته از خیاِل وصل و طعِم تلِخ نرسیدن
منم و صورِت خیس و شورِی اشک، چشیدن

من و قلب بیقرارم شده ایم عاشِق تو
که مگر به هم رسیم و بشویم الیِق تو

شده طعِم قند در من، همه تلخِی دوایت
زنده می شود وجودم به صدای حرفهایت

در میاِن درِس عشقت شده نمرِه دلم،کم
در مسیِر با تو بودن،شده طاقت تنم،کم

خسته از تمام دنیا شده قلب داغدارم
تا به کی بگو بگویم که چقدر بی قرارم

تصمیـم دارم ادامـه اش بدهـم امـا ایـن ابتـدای آن اسـت کـه تـا 
بحـال سـروده ام.

متشکرم از توجهتان نسبت به بنده.خدانگهدارتان
شکیبا قنواتی
99/12/10

امسالم و پیرارم و پارم رد شد
از شهر جوانی ام قطارم رد شد

مانند زنی سبزه بهار عمرم
کنارم رد شد زنبیل به دست از 

                                                 جلیل صفربیگی

سالم شکیبای عزیزم
داریـم  را  اسـفند  روزهـای  آخریـن  باشـد.  امیـدوارم حالـت خـوب 
گذاریـم و خوزسـتان حـال و هـوای بهـاری دارد !  پشـت سـر مـی 
کـه ایـن بهـار نیامـده از بهـار رفتـه بهتـر و زیباتـر باشـد و  امیـدوارم 

درخـت سرسـبز دلـت لبریـز شـکوفه هـای امیـد شـود .
دسـت  آن  از  شـعرهایی  خوانـدن  نباشـند  نگارشـی  عالیـم  وقتـی 
کـه ایـراد واضـح در  کـه فرسـتادی قـدری مشـکل مـی شـود خاصـه 
قوافـی داشـته باشـند . خوشـبختانه شـعرهایت نشـان مـی دهنـد 
کنی.  کشـی و مطالعه می  که برای رسـیدن به هدفت زحمت می 
عشـق در بیتهـای تـو مـوج می زند و این سـوژه ی نـاب را از هر زبان 

کـه مـی شـنوم نامکـرر اسـت ! 
از اینکـه نامـه هایـت می رسـند و عطـر شـعرهای تـازه ات در خلوتـم 
کـه در قالـب مثنـوی سـروده  مـی پیچنـد خوشـحالم. در شـعر تـازه 

کارهـای پیشـین مشـهود اسـت .  ای ایـراد قافیـه مثـل 
مثال در این بیت :

در میاِن درِس عشقت شده نمرِه دلم،کم
در مسیِر با تو بودن،شده طاقت تنم،کم

دل وتن هم قافیه نیستند ! 

یا در این بیت :
شده طعِم قند در من، همه تلخِی دوایت
زنده می شود وجودم به صدای حرفهایت

حـرف و دوا بـا هـم قافیـه نیسـتند . توصیـه می کنـم مجـدد مبحـث 
کنـی .  قافیـه را بخوانـی و مشـکالت را برطـرف 

کـه شـاعر  آرزوی موفقیـت دارم و مـی دانـم روزی مـی رسـد  برایـت 
گویم : زنده  خوبی می شـوی و شـعرهایت را می خوانم و در دلم می 

بـاد دوسـت شـاعرم !
بمانی برایم 

دوست همیشگی تو 
1۳99/12/22
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 پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
 تهران/عضو: صدف یوسفی/ پاسخگو: مریم عباسی

شماره توالی : هفتم
گروه سنی: د

دالیل انتخاب این پاسخ
و شـرایط خـاص  مـی شناسـد  بـه خوبـی  را  پاسـخگو مخاطبـش 
زندگـی او را مـی دانـد. بـه همیـن دلیـل بـه خوبـی بـا دغدغـه هـای 
ذهنـی اش آشناسـت. ایجـاد امیـد و انگیـزه و خودبـاوری در عضـو 

بـرای نوشـتن از مهـم تریـن دغدغـه هـای پاسخگوسـت. 
کـرده اسـت مبحـث و مفهـوم مـورد  در ایـن نامـه پاسـخگو تـالش 
کنـد. ایـن بیـان تـا  کلمـات ممکـن بیـان  نظـرش را بـا سـاده تریـن 
حدی شـاعرانه و به فضای ذهنی عضو نزدیک اسـت. همچنین 
گویـا و قابـل درک اسـت. به همین دلیـل احتماال عضو  بـه خوبـی 
کتـاب بـرای عضـو از  کـرد. ارسـال  بـه خوبـی آن را دریافـت خواهـد 
که به طور مداوم از طرف پاسـخگو اتفاق می  حرکت هایی اسـت 
افتد و مخاطب نامه را در مسـیر سـرودن شـعر کمک خواهد کرد.

رویا ...
مـن در ایـن سـکوت ممتد/ ثانیه هـا برایم یک قرن اند/ با تنهایی 
زنـدان  یـک  می گیـرم/  آغـوش  در  را  می کنم/کتاب هایـم  جـدال 
اجبـاری/ روزهـای تکـراری/ خسـته و کالفـه/ تیمـار و مدهـوش/ 
آری زمزمه هایـی بـه گـوش می رسـد/ شـاید بهـار مـا را از ایـن مـرگ 
تدریجـی نجـات دهـد/ و از کنـج ظلمـت بـه آغـوش نـور رهـا سـازد/ 
امـا مـن ناصبـورم و می خواهـم پنجره هـا را بـاز کنـم/ پـرواز کنـم/ و 
بـه سـیاره  یی برسـم/ کـه نـه خبـری از درد و رنج باشـد و نه از جنگ 
و دشـمنی/ فقـط یـک شـاخه گل باطـراوت و آرام/ فقـط یک لحظه 
آرامـش/ دلـم سـفرمی خواهد نـه فـرار/ دلـم تفکـر می خواهـد نـه 

بی خیالـی/ دلـم آرامـش می خواهـد، خـواب می خواهـد، رؤیـا ...
Sadaf Yousefi

سـالم اسـتاد، احوالتـان چطـور اسـت؟ چـه می کنیـد بـا شـعرها و 
داسـتانک های پرعیـب و نقـص مـن؟ راسـتش بـه فکرتـان بـودم 
و هرگـز از یـادم نمی رویـد. مگـر می شـود راهنمـا و راهگشـا را از یـاد 
بـرد؟ بگذاریـد بـه حسـاب درگیری هـا و امـورات زندگـی. مـن فکـر 
نمی کردم سـالم و احوال پرسـی انسـان معمولی مثل من برایتان 
خـودم  از   ! دیگـر اسـت  همیـن  مهربانـی  و  تواضـع  باشـد.  مهـم 
بگویـم، امتحان هایـم بـه تازگـی تمـام شـده و مـن گاهـی مطالعـه 
می کنـم، درس هایـم را مـرور می کنـم و بـه کانـون مـی روم. غـزل و 
شـعر کالسـیک را دوسـت دارم. اّمـا در سـرودن، شـعر سـپید و 
نیمایـی برایـم ارجمندتـر اسـت و از آزادی قلـم بـه آسـمان ها رهـا 
می شـوم. فیلمنامـه، رمـان و طنـز برایـم لذت بخـش اسـت. گفتـم 
کـه نام هـای مستعارشـان و  را  ابوتـراب جلـی  کتـاب اسـتاد  طنـز؛ 
تعریف های بسیارشـان به گوشـم خورده بود را شـخص محترمی 
 متحیر شـدم و اصـاًل نمی توانم وصف 

ً
بـه مـن هدیـه دادنـد. واقعا

اسـتاد و اشعارشـان را بکنـم. چـون خـودم از یـک سـنی بـه بعـد 
پذیرفتـم ظلـم تحمـل نمی شـود، ظلـم را بایـد نابـود کـرد. سـعی 
می  کنم خودم را در مسـیر زندگی بسـازم. اشـتباهاتم را قبول کنم 
و در نـزد خداونـد بنـده باشـم، در میـدان جنـگ بـا دشـمن شـجاع 
حقیقـت  و  بجویـم  حقیقـت  ادبیـات  مقـدس  هنـر  عرصـة  در  و 
بنویسـم. کتابـی کـه برایـم فرسـتادید بسـیار آموزنـده بـود و فکـر 
می نویسـند  کـودک  کتـاب  هاشـمی  سـعید  سـّید  آقـای  می کنـم 
و طنزپـرداز هسـتند چـون یـک کتـاب داسـتان طنـز از ایشـان در 
 اگر می شـود کتاب های فلسـفی، فیلمنامه 

ً
کتابخانه ام دارم. لطفا

و طنـز بفرسـتید چـرا کـه می خواهـم بیشـتر آشـنا شـوم بـا آنهـا. اگر 
دلتـان خواسـت نـام بزرگتـان را در نامـه ی بعـدی برایـم بنویسـید 

فقـط بـرای آشـنایی بیشـتر خوشـحال می شـوم!
» »خدانگهدار

چوپان زندگی
یـک روز چوپـان کـه می بینـد گـرگ بـاز هـم در اطراف گله اش پرسـه 
می زنـد گـرگ را صـدا می کنـد و می گویـد: آهـای گـرگ بیـا جلـو بـا تـو 
حـرف دارم. گـرگ اول قبـول نمی کنـد بعـد کـه مطمئـن می شـود 
در  روز  هـر  کـه  تـو  می گویـد:  چوپـان  می ایسـتد.  و  جلـو  مـی رود 
جنـگل و بیابـان حیوانـات مختلفـی را مـی دری و می خـوری، چـه کار 
بـه گوسـفندان مـن و اهالـی ایـن روسـتا داری؟ گـرگ نیشـخندی 
می زنـد و می گویـد: اگـر سـربه زیر و قانـع باشـم کـه گـرگ نیسـتم. 
مثـل اینکـه تـا بـه حـال حرص گـرگ به گـوش ات نخـورده چوپان؟!
زیـر لباسـش درمـی آورد و فـرو می کنـد  از  را  چوپـان سـریع چاقـو 
باشـم  غافـل  و  خـواب  اگـر  هـم  مـن  می گویـد:  و  گـرگ  گلـوی  در 
نـه می توانـم نگهبـان گلـه ام باشـم نـه چوپـان زندگـی ام و گـرگ بـا 

شـد. گرگ هـا  بقیـه ی  لقمـه ی  طمـع  و  حـرص  یک دنیـا 
Sadaf Yousefi

گذاشـته ایم/ هـر مـاه/ یـک شـب/  مـن و او/ قـرار مرمـوزی بـا هـم 
وقتـی همـه خوابنـد/ پاورچیـن پاورچیـن/ او/ بـه درونـم می آیـد/ 
کامـل/ دفتـرم را ورق می زنـد/ و مـن شـعرهای تـازه ام را/ در  زیبـا و 
کـه چهاردهـم مـاه  گوشـش زمزمـه می کنـم/ مثـل همیـن امشـب/ 
اسـت/ دفتـرم پـر اسـت از شـعرهای نخوانـده/ و مـاه مـن/ پشـت 

پنجـره/ منتظـر اسـت.
دوست خوبم سالم؛

چقـدر دلـم برایـت تنـگ شـده اسـت حالـت چطـور اسـت؟ چنـد مـاه 
کـه بـا هـم حـرف  مانـده تـا درسـت یک سـال شـود از آخریـن دفعـه ای 
تـو  یـا  گذشـت  روزهایـی  چـه  فرسـتادم.  کتـاب  برایـت  مـن  و  زدیـم 
که خیلـی چیزها  نبـودی یـا مـن و قرنطینـه بیـن مـا بـود. قرنطینه ای 
کشـف های جدیـد هـم داشـت. در  تازه هـا و  کـرد،  بـرای مـا مـرور  را 
تمـام ایـن تجربه هـای قدیمـی و جدیـد همـه ی آدم  را به یک نقطه و 
که می شـود خوب و درسـت زندگی  کـه تا جایـی  یـک نتیجـه رسـانید 
کـردن هـم بـرای هـر آدمـی  کنیـم. حـاال ایـن خـوب و درسـت زندگـی 

تعریـف خـودش را دارد و فـرق می کنـد.

صـدف! چقـدر زود سـر حرفـم بـا تـو بـاز شـد اولـش فکـر می کـردم 
بعـد از یـک سـال چقـدر سـخت می شـود بـا هـم حـرف بزنیـم اّمـا 
گفتگـو  کمکـت می آینـد و راه  کلمه هـا بـه  کـه باشـی  اهـل نوشـتن 
را برایـت بـاز می کننـد و رمـز مانـدگاری در دوسـتی مـا همیـن اسـت 
کلمه هـا رد نمی شـویم.  کنـار  کـه هـردو می نویسـیم و بی خیـال از 
وقتـی نوشـته ات را خوانـدم بـه فکـرم رسـید چـه دنیـای عجیبـی 
که نشـان می دهند  کلمه هـا هـم ممکن اسـت آن طور  اسـت حتـی 
همیـن  مـن  بـرای  دوسـتی  دوسـتی؛  مثـاًل  نباشـند.  قشـنگ 
کـه مـا بـرای هـم می فرسـتیم و بی صبرانـه منتظر  نامه هایـی اسـت 
پیـدا  خودمـان  مثـل  کسـی  کـه  خوشـحالیم  و  هسـتیم  جوابـش 
کتـاب  از آخریـن  او بگوییـم؛  بـا  از تصمیم هـای تازه مـان  تـا  شـده 
کـه خواندیـم یـا از سـوژه ی داسـتان جدیدمـان. دوسـتی  شـعری 
بـودم  کالس دوم  کـه وقتـی  بـرای مـن سـیب اسـت. یـک سـیب 
زنـگ تفریـح از تـوی جیبـم بیـرون آوردم و بـه بغـل دسـتی ام دادم 
کـه همچنـان بـا هـم دوسـت هسـتیم و بـه  حـاال مـا سال هاسـت 
گاهـی آدم هـا بـرای خیـر بـا هـم دسـت  هـم سـیب می دهیـم. اّمـا 
دوسـتی نمی دهنـد، خنده هـای آنهـا از سـر مهربانی نیسـت و دنیا 
کـه آنهـا بـه هـم می دهنـد می  ترسـد چـون زندگـی را  از قول هایـی 
بـرای بقیـه ی آدم هـا تلخ وسـیاه می کنند. شـهادت سـردار دل ها از 
که برای  کـه تقویـم دوسـتی های سـیاهی را  آن داستان هایی سـت 

شـهادت او بهـم دسـت دادنـد از یـاد نمی بـرد و ... .
صدف!

گاهی هسـتی، حـال و هوای شـعرها  کـه تـو دختـر آ مـن خوشـحالم 
کـه بـرای خـوب بـودن زندگـی آدم هـا  و متن هایـت نشـان می دهـد 
احسـاس مسـئولیت می کنـی و دلـت می خواهـد شـادی و عشـق و 
کـه حـس مـن درسـت اسـت.  صلـح در دنیـا برقـرار شـود و می دانـم 
کردی چـون می دانی  که تو نوشـتن را انتخـاب  بـرای همیـن اسـت 
کتاب های خوب اندیشـه و  کلمه هـا معجـزه می کننـد و بـا خواندن 
فکـر آدم هـا بیـدار و هوشـیار اسـت. حاال بـرای اینکـه حرف هایمان 
کننـد باید  گـوش  بـه دل و جـان آدم هـا بنشـیند و آنهـا بـه حـرف مـا 
کسـی دسـتور ندهیـم، شـعار  کنیـم، بـه  کلمه هـا دقـت  در انتخـاب 
بهتـر  باشـند  خودتـان  جنـس  از  کلمه هـا  هرچقـدر  ندهیـم  هـم 
دردی  زدن  حـرف  سـلمبه  قلمبـه  خودمـان  اصطـالح  بـه  اسـت 
زبـان مـا  کسـی  را پیچیـده می کنـد و  را دوا نمی کنـد فقـط ماجـرا 
اثـر  را نمی فهمـد. جمله هـای سـاده در ذهـن آدم هـا می ماننـد و 
خـودش را می گذارنـد. ایـن بـار در نوشـته هایت روی دو چیـز دقـت 
کـن معجـزه  کلمه هـا و سـاده و روان حـرف زدن. بـاور  کـن انتخـاب 
کـه از  می کنـد. بعـد نوشـته هایت را برایـم بفرسـت حتـی تجربـه ای 

کلمه  هـا و جمله هـا داشـتی.  انتخـاب 
کتـاب  برایـت  هـم  بـاز  بـودم،  داده  قـول  کـه  همان طـور  صـدف 
کـه خـودم خیلـی دوستشـان دارم و می دانم  کتـاب  می فرسـتم. ۳ 
کـه تـو هـم از خوانـدن آنهـا لـذت می بـری. امیـدوارم نامـه ام زود بـه 
کتاب هـا را بخوانـی. مراقـب  دسـتت برسـد و بتوانـی در ایـن روزهـا  

خـودت بـاش!
دوست تو و چشم به راه نامه ات 

پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
تهران/ عضو:  مائده کربالیی مهدی/ پاسخگو: سمیرا قیومی 

شماره : بیستم
گروه سنی:هـ

دالیل انتخاب این پاسخ:
در ایـن نامـه نیـز پاسـخگو بـا دقت و حوصله آثار عضو را بررسـی 
گاهـی  کـه بیانـی صمیمـی و حتـی  کـرده اسـت. او در عیـن حـال 
طنزآمیـز دارد، بـه خوبـی نـکات الزم را دربـاره اثـر عضـو بیـان مـی 
ویرایـش  و  را در درک موضـوع  ارائـه پیشـنهاد، عضـو  بـا  کنـد، 
کنـار همـه این هـا بـا برقـراری ارتباطی درسـت  کمـک می کنـد. در 
و صمیمی عضو را به ادامه مکاتبه عالقمند می سـازد. رسـیدن 

گـواه ایـن مدعاسـت.  شـماره مکاتبـه بـه عـدد 20 

سالم ... سالم 
چطوری دوست خوبم؟! امیدوارم حالت عالی باشه عزیزم!

ایـن  و  دادم  رو  قبلیـت  نامـه  ی  جـواب  و  کانـون  رفتـم  امـروز 
نامـه ی جدیـد کـه االن گرفتـم و می خـوام جوابـت بـدم! تـوی این 
 اگـه وقـت کنـم روش 

ً
نامـه ات از قصـه برفـی گفتـه بـودی! حتمـا

کار می کنـم. آخـه می دونـی توی انجمن نویسـندگی داریم کم کم 
وارد داسـتان میشـیم!

دوسـت خوبـم یـه داسـتان کوتـاه نوشـتم کـه میخـوام نظـر تـو 
رو هـم بدونـم و امـروز کـه میـرم انجمـن بخونـم. خواهـرم خیلـی 
بـرای همیـن  کـردم.  گفـت پیشـرفت  کـرد.  از داسـتانم تعریـف 
زیـاد حـرف نمی زنـم دیگـه. اینـم بگـم کـه در اصـل اسـتادمون یه 
جملـه داد تـا ادامش بدیم برای داسـتان، ایـن بود: »از نگاهش 

خوانـدم ...«
خواسـتم  پریشـان حال،  و  اسـت  آشـفته  خوانـدم  نگاهـش  از 
آدم هـای  را نشـاندم.  از جـای خـود برخاسـتم و او  کمکـی کنـم. 
غلغلـه  آن  در  مـن  و  بودنـد  کـرده  دور  را  نفـس  سـیاه پوش 

بـودم. نشسـته  
و  میدیـد  مـرا  نشـاندم  خـود  جـای  سـر  را  او  کـه  هنگامـی  از 
صورتـش گل می کـرد. بـه ایسـتگاه انقالب رسـیدیم و با کاهش 
آدم هـا نفـس برگشـت. تنهـا کسـی کـه ایسـتاده بـود مـن بـودم! 
راسـتش بـا انبـوه وسـایلم دیگـه کم کـم داشـتم خسـتگی را بـه 

می خریـدم. جـان 
بـاز نگاهـم بـه او افتـاد بـا چشـمانی پـر از آشـفتگی لبخنـدش 
زن  می کـردم.  پذیرایـی  او  از  نیـز  مـن  می کـرد.  دلـم  مهمـان  را 
دست فروشـی جلویـم ایسـتاد. خیـره بـا بغـض حواسـم را پـرت 
می کـرد. جـای بوسـه های خورشـید بـر روی گونه هایـش بـود و 
موهایـش مبلمـان خاکسـتری جـوراب می فروخـت اّمـا خودش 
نـدارم  پـول  می دانسـتم  برمی داشـت.  قـدم  پـاره ای  دمپایـی  بـا 
بـا صدایـی  کـردم  کیـف  بـه  بـرای اطمینـان بیشـتر نگاهـی  ولـی 
دروگـه گفـت: »می خـوای؟« دلـم آتـش گرفت. پاسـخ مـن نه بود 
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ولـی چطـور بایـد بـه او می گفتم؟ کیک در کیف داشـتم با مالیمت 
و مهربانـی پرسـیدم »گشـنه ای؟« مقصـودم را فهمیـد، بـا زبانـش 
جـوراب  »پـس  گفـت:  و  کـرد  ترمیـم  را  ترک  گرفتـه اش  لب هـای 

آوردم و بـه او دادم. نمی خـوای« کیـک را بیـرون 
رویـم را برگردانـدم بازهـم همـان لبخنـد و چهـره مـرا متوجـه خـود 
را  آنهـا  داشـت  کسـی  انـگار  می خواسـت  کمـک  نگاهـش  کـرد. 
شـالق مـی زد و چشـم ها هـم سـخت تر از آن بودنـد کـه بـه حـرف 

بیاینـد و بـا اشـک اعتراضشـان را بگوینـد!
او  و  مـن  تنهـا  حـاال  و  بـود  ایسـتگاه  آخریـن  بعـدی،  ایسـتگاه 
نشسـته بودیـم. نفـس برگشـته بـود،  دیگـه احسـاس تشـنگی 
نداشـتم! خسـتگی فـرار کـرده بـود و مـن کنـار او کنـار پنجـره رهـا 

بـودم. شـده 
بلند شـدم، ایسـتگاه خورشید، باالخره رسـیدم. روسریم را مرتب 
کـردم، کیـف را بـر دوش انداختـم؛ او ایسـتاد، سـمت در رفتـم ولـی 
او بـا عصایـش مانـع شـد و باالخـره چشـمانش اعتـراف کـرد: »من 

گشنه ا م«
منتظر نامه ی بعدیت و نظرهایت هستم.

دوستدار تو: مائده 
»مثل یک سکوت«

ِچک و ِچک و ِچک/ شیر آب ما/ گریه می کند/ وقِت خواِب ما
پر سروصداست/ گریه های او/ خسته  می شویم/ از صدای او

چشم مادرم/ مثل شیِر آب/ چکه می کند/ توی رختخواب
ِکنـار  در  سـکوت/  یـک  مثـل  بی سروصداسـت/  او/  گریه هـای 

سـت ما
از کتاب: آدم و پروانه- سرودة: ناصر کشاورز

دوست نازنین من سالم؛
چقـدر از رسـیدن نامه هایـت خوشـحال شـدم! چقـدر از خوانـدن 
کمـی  اگرچـه  جمله هایـت  آخـر  آمـدم.  شـوق  سـِر  حرف هایـت 
خسـته  بودنـد کـه حـق هـم دارند، اّما از البه الیشـان امیـد و انگیزه 
و زندگی سـرک می کشـید. اینکه برای روزهای در خانه ماندن هم 
برنامه هـای جالبـی داری، اینکـه فرصـت را غنیمـت دانسـته ای کـه 
آمـادة شکسـت دادن غـول کنکـور شـوی، اینکـه بـه انجمن هـای 
ایـن  شـعر و داسـتان مـی روی و می نویسـی و می نویسـی. همـة 

اتفاق هـای خـوب حالـم را عالـی و عالی تـر کـرد.
یـک شـعر و یـک داسـتان از تـو خوانـدم. این بـار می خواهـم دربـارة 
زبـان ایـن دو اثـر خـوب کـه از خواندنشـان حسـابی لـذت بـردم بـا 
صحبـت  دربـاره اش  هـم  ایـن  از  بیـش  گرچـه  کنـم.  صحبـت  تـو 
کرده ایـم. از شـعر تـازه ات شـروع می کنـم. شـعری کـه بـا توصیـف 

یـک مـکان خیالـی شـروع می شـود:
کنار بغض قدیمی من/ دشتیست/ به سبزی چشمانت/

ُخب تا اینجا عالی اسـت. هرجا که دشـتی هسـت احتمااًل آهویی 
هم می رود. آن شـعر قدیمی را شـنیده ای:

، بی یـار چگونـه  آهـوی کوهـی دردشـت چگونـه دودا/ او نـدارد یـار
بـودا )رودا(

خـب حـاال هـم در دشـت شـعر تـو می توانـد آهویـی جسـت وخیز 

کند. اّما تو که شـاعر شـعر هسـتی انگار کمی حواسـت پرت شده 
خسـیس تر  واژه هـا  آوردن  در  بایـد  نیسـت  یـادت  انـگار  اسـت، 
باشـی مثـاًل اگـر سـطر چهـارم به طـور کلـی حـذف شـود چـه اتفاقـی 

می افتـد؟ بـه نظـر مـن کـه زیباتـر هـم می شـود. ببیـن:
کنـار بغـض قدیمـی مـن/ دشتیسـت/ بـه سـبزی چشـمانت/ آن 

طرف تـر هـم
شـعر  در  گاهـی  چـون  اسـت  شـده  پـرت  حواسـت  انـگار  گفتـم 
حواسـمان نیسـت کـه بایـد از زبـان روزمـره کمـی فاصلـه بگیریـم. 
اگـر دقـت کنـی در زمـان روزمـره، مثـاًل وقتـی بـا یکی از دوسـتانمان 
صحبـت می کنیـم، خیلـی از واژه هـا را بیهـوده و بـدون فکـر بـه کار 
بـه تک تـک  بایـد  اّمـا در شـعر این طـور نیسـت. شـاعر  می بریـم. 
همیـن  در  دیگـران  بـا   او  تفـاوت  چـون  کنـد.  فکـر  واژه هایـش 
اسـتفاده از واژه هاسـت. حـاال بیـا بـرای نامـة بعـد بـه ترکیـب »رگ 
دشـت« فکـر کنیـم. در نامـه ات اگـر دلـت خواسـت برایـم از رگ 

بنویـس. دشـت 
اّمـا برسـیم بـه داسـتانت. داسـتانی کـه زبـان شـاعرانه ای داشـت 
و گاهـی مـا را بـه فکـر می بـرد کـه آیـا منظـور دیگـری پشـت واژه هـا 
وجـود دارد؟ ایـن زبـان شـاعرانه گاهـی اوقـات حتی ما را به اشـتباه 
می انداخـت یـا از ماجـرای اصلی داسـتان کمـی دور می کرد. مثاًل به 

ایـن عبارت هـا نـگاه کـن:
آدم های سیاه پوش نفس را دور کرده بودند. 

لبخندش را مهمان دلم می کرد ...
جای بوسه های خورشید بر روی گونه هایش بود.

ایستگاه خورشید
و ...

خـب!  بـا این همـه تشـبیه و اسـتعاره که من بعضی از آنهـا را اینجا 
نوشـته ام دنبـال کـردن ماجـرای اصلـی کمـی سـخت اسـت. البتـه 
شـاید جملـة آغازیـن نوشـته کـه تکلیـف کالسـی ات بـوده باعـث 
 
ً
شـده ایـن زمـان را انتخـاب کنـی. »از نگاهـش خوانـدم ...« اتفاقـا
داسـتان های زیـادی داریـم کـه به زبان شـاعرانه نوشـته می شـوند 
مثـل داسـتان های بیـژن نجـدی یا ابراهیم گلسـتان. اّمـا این زبان 
نبایـد مـا را از ماجـرای اصلـی دور کنـد. یـا کاری کند کـه یادمان برود 
بـا یـک داسـتان روبـه رو هسـتیم. در نوشـتة تـو ماجـرای اصلـی گم 
شـده اسـت. یعنـی در پایـان از خودمـان می پرسـیم چـه اتفاقـی 
یـا  بـود  مـرد  بـود؟  چه کسـی  به دسـت  عصـا  شـخص  آن  افتـاد؟ 
زن؟ چـرا گمشـده بـود؟ چـرا سـوار اتوبـوس شـده بـود؟ چـرا از اول 
نگفـت کـه گـم شـده اسـت؟ بعـدش چـه می  شـود؟ شـخصیت 

اصلـی داسـتان چطـور می خواهـد کمکـش کنـد؟
در  اینهـا  مثـل  دیگـری  سـؤال های  شـاید  و  سـؤال ها  ایـن  همـة 
داسـتان تـو بی جـواب مانـده اسـت. اصـاًل انـگار بـا جملـة آخـر تـازه 
ماجـرا شـروع شـده اسـت کـه ناگهـان می بینیـم ای وای! همه چیـز 
تمـام شـد و مـا بـا این همـه سـؤال تنهـا مانده ایـم. بـه نظـرم اگـر 
ح و پیرنـگ داسـتانت فکـر کنـی، می توانـی  قبـل از هـر چیـز بـه طـر
جـواب همـة ایـن سـؤال ها را در دل داسـتانت بیـاوری و آن وقـت 
تصمیم بگیری که آیا زبان شـاعرانه به کار داسـتانی که نوشـته ای 

می آیـد یـا نـه.
بـودی  گفتـه  خسـتگی ات  از  کمـی  نامـه ات  اول  عزیـزم  مائـده 
و برایـت نوشـتم کـه حـق داری. همـة مـا از حـال و هـوای ایـن 
روزهـا خسـته ایم. اّمـا بـه نظـرم تـو خیلـی خـوب داری روزهایـت 
را می گذرانـی و امیـدوارم بـه همیـن سرشـاری جلو بـروی. برایت 

می کنـم. آرزو  را  بهترین هـا 
J :دوست تو

سالم دوست عزیز چطوری؟!
گرفتـه ام! پـس از  نامـه ات را خوانـدم و البتـه امـروز تـازه نامـه  ات را 
کانـون بسـته شـده  کرونـا دیگـه  کانـون. بـا اومـدن  مدت هـا رفتـم 
بـود و منـم سـعی می کنـم زیـاد بیـرون نـرم و برنامه هایـی هـم دارم 
کـردم بـه  بـرای تـو خونـه مونـدن J رفتـم قلمچـی ثبت نـام و شـروع 

J .کار دارم درس خونـدن و حـس خیلـی خوبـی نسـبت بـه ایـن 
ایـن کالس هـای تابسـتونی هـم ؟؟ انجمـن نویسـندگی رو میـرم بـا 
کـه تو خونم  رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی! راسـتش خیلـی وقتا 
کـه داشـتم  گذشـته ی خوبـی  دلـم می گیـره و بـا آه و افسـوس بـه 
نـگاه می کنـم نکه االن خوب نباشـه ها! االنم زندگـی روال خودش 
کشـیدن بـا ماسـک و  رو داره طـی می کنـه ولـی در هرحـال نفـس 

کمتـر شـدن بیـرون رفتن هـا ... .
از خـودم  بریـم سـراغ نوشـته هام؛ خـدارو شـکر خیلـی خیلـی  ؟؟ 
کـردم و اسـتادمون هم خیلی  راضیـم چـون سـبک خـودم رو پیـدا 
تعریـف می کنـه. ؟؟ دیگـه بیشـتر وقتـا ؟؟ ایـرادی نـداره ذوق زده 

.Jگـوش بـاز میشـه هسـتیمJ دقیقـًا اینطـوری دهنـم تـا بنا
کـه بخونـی!  کدومـو بنویسـم بـرات  ؟؟ خیلـی زیـاد دارم نمی دونـم 
انتخابـش سـخته واقعـًا؛ دارم سـعی می کنـم شـعر نـو یا سـپید بگم 

یکیشـو االن می نویسـم بـرات:
چشـمانت/  سـبزی  بـه  دشتیسـت/  مـن/  قدیمـی  بغـض  آثـار 
اینبـار/  شـکارچی  تفنـگ  آهویـی/  مـی رود   هـم/  آن طرف تـر 
طرفـش  آن  دشـت/  رگ  از  بگـذری  اّمـا.../  مهربانیسـت  از  پـر 

. . . لیسـت خشکسا
گفت که استادمون  * درباره این متن 

کنی! کار  * برای بار اول خوبه ولی خب باید یکمی روی ریتمش 
که باید انجمن که دارم اینو می نویسم روزیه  * راستش االنم 

* روز یکشنبه
دیگه نمی دونم چی باید بگم!

منتظر نامه هات هستم دوست عزیزم!
که دوسـتی به این  حـق بـا توسـت، هیـچ مغـازه ای پیدا نمی شـود 

Y!خوبی بفروشـه
Yدوستدار تو: مائده

 پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
کرمانشاه / عضو:  محمدامین جلیلیان/پاسخگو:  مژگان خوش طبع

شماره توالی : پنجم
گروه سنی: د

دالیل انتخاب این پاسخ
نظـم  همچنـان  و  نکـرده  پیشـرفتی  عضـو  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
کار خـودش را قبـول دارد بـاز هـم در  مـی نویسـد و بسـیار هـم 
کیـد بـه مطالعـه و دقـت در زیبایـی شناسـی شـعر  ایـن نامـه تا
کـردن زبـان و مضمـون تـازه بـه او  شـاعران معاصـر بـرای پیـدا 

شـد. پیشـنهاد 

سالم به دوست خوب و هم زبانم
سالم به یار جدید و مهربانم

سالم به آفرینش های دوستی
سالم به آشیانه  مرِز هستی

جدیـدم  و  خـوب  دوسـت  خدمـت  می کنـم  عـرض  سـالم 
و  شـعر  بـا  همـراه  کـه  آفرینش هایـی  ادبـی.  آفرینش هـای 
می آفریننـد.  هـم  را  محبـت  و  دوسـتی  خـوب،  داسـتان های 
ممنونـم.  بسـیار  اطرافیـان  و  مـن  احـوال  و  حـال  پرسـیدن  از 
راسـتش مـن بـا نوشـتن داسـتان و خوانـدن کتـاب حالم خوب 
یـک  آغـاز  از  مـن  اسـت؟  چطـور  شـما  حـال  راسـتی  می شـود. 
دوسـتی خـوب بسـیار خوشـحالم و از هدیه هایـی کـه تـا به حال 

ممنونـم. خیلـی  فرسـتاده اید  مـن  بـرای 
مـن محمدامیـن هسـتم کـه جـز شـما دوسـت خـوب دیگـری 
ایـن  بـا  مـن  اسـت.  دفتـر  و  قلـم  مـن  دوسـت  نـام  دارم.  هـم 
دوسـتم بـا عالقـه کارهایـی انجـام می دهیـم. مثـاًل بـا هم دیگـر 
بـا  کـه  اسـت  ایـن  مـا  سـعی  و  هـدف  می نویسـیم.  داسـتان 
را خوشـحال  داسـتان هایمان دوسـتان و اطرافیـان دیگرمـان 
کنیـم. بیشـتر من و دوسـتم داسـتان های پندآمـوز و متن های 
کار  سـبک  و  زمینـه  ایـن  در  بیشـتر  و  داریـم.  دوسـت  را  زیبـا 
و تفکـر بیشـتر  باعـث تغییـر  پندآمـوز  می کنیـم. داسـتان های 
و  دارم  دوسـت  بسـیار  را  کـردن  تخیـل  مـن  می شـود.  آدم هـا 
همیـن تخیـل باعـث آشـنایی مـن بـا دوسـتم قلـم و دفتـر شـد. 
آنچـه در احسـاس، تفکـر و دیـدن مـن دربـاره ی آن موضـوع یـا 
تصویـر اسـت می نویسـم. بـه نوشـته های متنـوع عالقـه دارم. 
چـون معتقـدم متنـوع بـودن درموضوع و در نویسـندگی باعث 
آشـنایی، تفکـر، تحقیـق و عالقه در آن موضوع می شـود. تجربه 
در خوانـدن و فهمیـدن مفهـوم باعـث بهترنویسـی در موضـوع 
می شـود و همین طور احسـاس در نوشـتن بسیار مهم است. 
اگـر موضـوع را بـا احسـاس بنویسـیم و بیـان کنیـم باعـث زیبـا 
و قشـنگ بـودن موضـوع می شـود، گفتـه بودیـد کـه از خـودت 
و عالقه هایـت برایمـان بنویـس. عالقه هایـی چـون موسـیقی، 
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ورزش، فیلـم و... .
مـن بـه شـعر و هنـر بسـیار عالقـه دارم و بـه نظـر مـن دیـدن هنـر 
باعث نوشتن می شود و در نتیجه هنر و نوشتن در کنار هم یک 
آدم را خـالق می سـازد. موسـیقی و فیلـم هـم بایـد آرامش بخـش، 
فرهنگـی، بـا مفهـوم و هنـری باشـد. عالقه هایـم در چیزهـای دیگر 
مانند: کتاب، اطالعات عمومی و شـاهنامه اسـت. خیلی ممنون 
از نوشـتن چنیـن نامـه ی خوبـی از خوانـدن نامـه  لـذت بـردم و از 

آشـنایی با شـما دوسـت خوب خوشـحالم.
دوست تو- محّمد امین جلیلیان

که دل را بنامش خرد داد راه به نام خداوند خورشید و ماه 
کتاب؛ حال  سـالم بـه محّمـد امیـن دوسـت و یار همدم قلم و دفتـر و 
کـه خـوِب خـوب اسـت، مطمئنـم، چـون دوسـتان به این  و احوالـت 
کتاب ها وکارت پسـتالم خوشـت آمده  که از  خوبی داری، خوشـحالم 
کـه هدیـه ای عالـی برایـت دارم  و همیـن ابتـدای نامـه مـژده بدهـم 

)کارت عضویـت آفرینش هـای ادبـی- مکاتبـه ای(
ارتبـاط داشـته  بـا هـم  کـه  و شـما  بیـن مـن  تعهـدی می شـود  ایـن 
کنیـم و یـاد بگیریـم و  باشـیم، شـعرها و داسـتان هایت را بـا هـم مـرور 
کـه خیلـی  کنیـم، پـس لطفـًا جـواب نامه هـا را دیـر نفرسـت  پیشـرفت 

کار داریـم. 
بیکرانـی  اقیانـوس  هنـر  داری.  دوسـت  را  هنرهـا  همـه  نوشـته ای 
کـه زیبایـی اش پایانـی نـدارد، موسـیقی، فیلـم، نمایـش. همه  اسـت 
و همـه دریچه هایـی اسـت بـرای دیـدن زیبایی هـا و لـّذت بخشـیدن 
کـه مـن از نوشـته هایت می فهمـم عالقـه ات بـه  بـه زندگـی. همانطـور 
گـردن باالتـر از بقیـه اسـت. البتـه  نوشـتن شـعر و داسـتان یـک سـر و 
موسـیقی، فیلـم و ... هـم می توانـد بـه نوشـته هایت مفهـوم و تخیل 

بیشـتری ببخشـد.
پـس مـدام بایـد بخوانـی و 

بخوانـی و بنویسـی.
محّمد امین جان!

بـه نظـرم در ایـن نامه فقط 
صحبـت  شـعر  دربـاره ی 

کنیـم.
اینکـه شـاهنامه می خوانـی 
و شـاعران قدیمی را دوست 
خـوب  هـم  خیلـی  داری 
اسـت چـون قافیـه و آهنـگ 
و وزن را در ذهنـت حسـابی 
بـه  نسـبت  و  می انـدازد  جـا 
می شـوی.  حسـاس  آن 
حـاال بـا هـم تمرینـی را شـروع 

. می کنیـم
توجـه بـه اینکـه اساسـی ترین 
تخیـل  شـعر  در  اصلـی  رکـن 

می خوانیـم. هـم  بـا  را  زیـر  شـعر  ابتـدا  اسـت. 
کدام قسمت شعر خوشت آمد؟ دلم می خواهد برایم بنویسی از 

کـن، بـه دلـت  می توانـی بگویـی چـرا؟ بـه خیال پـردازی شـاعر توجـه 
نشسـت؟

»زمستان«
کـرد/ بـرای ناودان هـا/  زمسـتان شـاخه ها را/ بـه رنـگ مـوی خـود 

کمـی شـمش یـخ آورد
کالِغ پـر سـیاهی/  بـه هرجـا، جـای پـا دیـد/ از آنجـا عکـس برداشـت/ 

کاشـت بـه روِی تـاِج من 
کـوه/ قبـای برفـی انداخـت/ تمـام چیزهـا را/ بـه  بـه روی شـانه ی 

سـاخت دیگـری  شـکِل 
کمـی الال بـراِی/ زمسـتان  زمسـتان خوابهـا را/ میـان النـه خوابانـد/ 

خوابهـا خواند
کشـید از نقـره ی بـرف/ لحافـی روی آنـان/ زمیـن و زندگـی شـد/ بـه 

زیـر بـرف پنهـان
»اسداهلل شعبانی«

کن و یکی  کتابی را انتخاب  سـری هم به قفسـه ی شـعر نوجوان بزن 
که دوست داشتی را برایم بفرست. از شعرهایی 

که خواندن دارد. منتظر خواندنش هستم. شعر تازه ی خودت هم 
دوست تو- آفرینش

 پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
خوزستان/عضو: نرگس رفیعی نژاد/پاسخگو: محدثه الماسی

شماره توالی: ؟
گروه سنی: هـ

فصل، فصل پاییز است.
فصلی ست پر معنا

به معنای زندگی
به معنای جاودانگی.

فریاد بزن
فریاد بزن نغمه دلت را

با صدایی بلند
که از شدت آن، بشکافند

. ! کوه های استوار
تا برسد، برسد به گوش بلبل 

و از او بخواه،
بخواه که نغمه ات را ، آوازکند 

به سوی آسمان ها.
نرگس رفیعی نژاد

به نام خدا
سالم نرگس نازنینم

آخریـن پاییـز قـرن هـم بـا همـه ی زیباییهایـش دارد سـپری مـی 
شـود و کـم کـم بـه آخریـن بـرگ ازایـن فصـل دلنشـین نزدیـک 
می شـویم ! بـه قـول تـو فصلـی پرمعنـا کـه خـود زندگی سـت ! 

امـروز فریـاد تـو را از گلـوی کلمـات شـنیدم ! فریـادی: 
که از شدت آن، بشکافند

کوه های استوار
تا برسد، برسد به گوش بلبل !

یـک فریـاد رسـا را می طلبـی کـه حـرف دلـت را بـه بلبـل برسـاند. 
بلبلـی کـه پیـک خرمـی و یـار غـار گل و نشـانه ی طـراوت  اسـت. 
بـه گمانـم اگـر بـه جـای بلبـل از پرنـده ی دیگـری کـه یـادآور پاییـز 

هسـت سـخن می گفتـی بهتـر بـود 
و از او بخواه

بخواه که نغمه ات را آواز کند
به سوی آسمان ها...

نرگس عزیز و خوش ذوقم !
در شـعر نبایـد بـه دنبـال توضیـح دادن باشـی. تـو بـا توضیحـات 
 . کـرده ای  نزدیکتـر  نثـر  بـه  را  نوشـته  ای  آورده  کـه  اضافـه ای 
خ نمی دهـد  بسـیاری از واژه هـا اگـر حـذف شـوند اتفـاق بـدی ر
بلکـه اثـر تـو را نیـز زیباتـر می کنـد . بـه ابتـدای نوشـته ات و تکـرار 

کلمـات "فصـل " و " معنـا "  دقـت کـن:
فصل ، فصل پاییز است

فصلی ست پر معنا
به معنای زندگی

به معنای جاودانگی
می توانی از این تکرارها و توضیح ها بکاهی ! 

سـعی کـن از ایـن پـس وقتـی می نویسـی زمانـی را بـه خـط زدن 
و حـذف بعضـی از کلمـات اختصـاص بدهـی و آن قـدر کلمـات 
. شـعر  انتخـاب برسـی  بـه بهتریـن  کـه  کنـی  را جایگزیـن  دیگـر 
خـوب شـعری سـت کـه  هـر کـدام از کلماتـش درسـت و بـه جـا 
انتخـاب شـده باشـند آن گونـه کـه حـذف هـر کـدام از کلمـات بـه 
شـعر لطمـه بزنـد و کلمـه ای بهتـر از آن نتوانـی جایگزیـن کنـی . 
نکتـه ی دیگـر اینکـه  بـرای اینکـه حـال و هـوای پاییـز را نشـان 
بدهـی بایـد کلماتـی کـه نشـانه های ایـن فصـل هسـتند را بـکار 
بگیـری بـه گونـه ای کـه حتـی بـدون آوردن کلمـه ی پاییـز آن را بـه 
تصویر بکشـی تا مخاطبت پاییز را بهتر حس کند. شـعر محل 
به تصویر کشـیدن احساسـات و درک توسـت از جهانت. پس 
بهتراسـت آنـگاه کـه می خواهـی بگویـی فصـل پاییـز اسـت بـه 
جـای اینکـه وجـود آن را گـزارش بدهـی و خـودت بگویـی " فصـل 
پاییـز اسـت"  بـه تصویـرش بکشـی و نشـانش بدهـی و طـوری 
کـه  هوایـی  و  حـال  در  را  خـودش  اثـرت  خواننـده  کـه  بنویسـی 

ببینـد. می خواهـی 
از تـو می خواهـم بیشـتر بـه مطالعـه بپـردازی و پیوسـته شـعر 
بخوانـی ! بیـا یـک کار زیبـا هـم انجـام بـده ! همیـن نوشـته ات را 
هـم بـا توجـه بـه مطالبی که گفتـم ویرایش کن و حـذف و اضافه 
هـا را انجـام بـده و دوبـاره برایـم بفرسـت. خیلـی دلـم می خواهـد 
پاییـزی کـه از آن نوشـتی را دوبـاره بیافرینـی و بسـرایی! در پایـان 
اسـتانی مان  هـم  خـوب  شـاعر  پـور  امیـن  قیصـر  از  شـعر  یـک 

برایـت می نویسـم کـه بسـیار دوسـتش دارم ! 
آن ببینـی ! امـا تکرارهایـی کـه  شـعری کـه می توانـی تکـرار را در 
خـوش نشسـته اند و ضمـن اینکـه تاکیـد را نشـان می دهنـد بـر 
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زیبایـی کار هـم افـزوده انـد و حـس و عاطفـه ی بیشـتری ایجـاد 
. کرده انـد 

واژه واژه
سطر سطر

صفحه صفحه
فصل فصل

گیسوان من سفید می شوند
همچنان که سطرسطر

صفحه های دفترم سیاه می شوند
خواستی که با تمام حوصله

تارهای روشن و سفید را
رشته رشته بشمری

گفتمت که دست های مهربانی ات
در ابتدای راه

خسته می شوند
گفتمت که راه دیگری

انتخاب کن:
دفتر مرا ورق بزن!

نقطه نقطه
حرف حرف

واژه واژه
سطرسطر

شعرهای دفتر مرا
مو به مو حساب کن!

شـعرت را دوبـاره بخـوان و بـه تکرارهـا و کلمـه هایی که بودنشـان 
در شـعر ضرورتـی نـدارد فکـر کن !

منتظرم ببینم این شعر پاییزی را چگونه زیباتر می کنی ! 
حتمـا دوبـاره برایـم ارسـالش کـن ببینـم چـه کـرده ای دختـر جـان 

بـا احساسـم !
هوای دلت همیشه بهاری باد 
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پاییز
جان بخش ترین است،

دل انگیز ترین است این فصل
فریاد بزن!
فریاد بزن!

نغمه دلت را
تا برسد

گوش پرستو برسد به 
و از او بخواه

کند که نغمه ات را آواز  بخواه 
به سوی آسمانها

که اونزدیک ترین است به آن

نرگس رفیعی نژاد

به نام خالق فصلها

که لبریز حقایق شده است تلخ است 
که با درد موافق شده است زرد است 

عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی
که عاشق شده است پاییز بهاری است 

                                                 شاعر : میالد عرفان پور
سالم نرگس خوشبوی من !

پاییز هم با همه ی زیبایی هایش رخت سـفر بربسـت و جای خود را 
به عروس سـپیدپوش زمستان داد .

کن  گل زمسـتان است. فکر  گفتم زمسـتان ! می دانی نرگس  راسـتی 
! در اوج سـرما قد می کشـد و عطرش جهان را مسـت می کند . 

پاییـز و زمسـتان و بهـار و تابسـتان همـه و همـه می آینـد و مـی رونـد و 
کوتـاه اسـت امـا بایـد رسـالت و وظیفـه شـان را در همـان  فرصتشـان 
کوتـاه انجـام دهنـد . قانـون طبیعـت این اسـت. قانون شـعر  فرصـت 
کـم اسـت بایـد بهتریـن واژه هـا را انتخاب  هـم همیـن اسـت. فرصـت 

کنـی و حرفـت را بزنـی و تمـام .
کـرده ای ایـن نکتـه را بـه کار بگیـری و تقریبـا خـوب هـم از  تـو سـعی 
عهـده اش برآمـده ای. امـا می توانـی بـاز هم زیباتر و شـاعرانه تر و نوتر 
گـر پاییـز فصـل جـان بخـش و دل انگیزی  کنـی. مثـال : ا بـه پاییـز نـگاه 
را  بـه تصویـر بکشـی. نبایـد حرفـش  اسـت بایـد آن را در نوشـته ات 
و تصویـر  کلیشه ای سـت  ایـن جملـه  آنـرا نشـان دهـی.  بایـد  بزنـی، 

جدیـدی بـه مخاطبـت نمی دهـد. 
کـن ! او پاییـز را مثل یک  حـاال بـه شـعر عرفـان پـور در اول نامـه دقـت 

کـه رنـگ و رویش زرد شـده !  عاشـق می دانـد 
ایـن یـک نـگاه نـو اسـت ...یک نـگاه تازه و شـاعرانه ! یـک تصویر زیبا 

از دل انگیـزی پاییز .
گـوی چـون در         تا  گزیـده  گـوی و  کـم  حضـرت سـعدی مـی فرمایـد: 

ز انـدک تـو جهان شـود پر 
کار شـاعر همین  گزیده هم بگویی! اصال  کرده ای  گفتی اما سـعی  کم 
کـه یـک نویسـنده در یـک رمـان هـزار  گفتـن. آنچـه  کـم و زیبـا  اسـت. 
صفحـه ای  یـا مقالـه ی چنـد صفحـه ای می خواهـد بگویـد شـاعر در 
یـک بیـت یـا یـک مصـراع یـا یـک سـطر خالصـه می کنـد. امـا خالصـه 
گفتـن یـک نوشـته را شـاعرانه نمی کنـد و یـا از آن شـعر  کـم  نوشـتن و 
گفتـن  گفتـن هـم یـک بخـش ماجراسـت .گزیـده  گزیـده  نمی سـازد. 
کنی و حرفهای خـوب بزنی. حرفهای  کتفا  یعنـی بـه بهتریـن حرفها ا

تـازه ...حرفهـای نـو !
بـرای اینکـه حرفهـای نـو بزنیـم بایـد نگاهـی نـو بـه جهـان پیرامـون 

خودمـان داشـته باشـیم و بـه قـول سـهراب سـپهری : 
چشمها را باید شست جور دیگر باید دید ...متفاوت و خاص !

راسـتی مـی دانـی فـرق بیـن نوشـته های عـادی مثـل مقالـه و متـن 

سـاده و نوشـته هـای ادبـی و شـاعرانه چیسـت ؟
کن : به متن های  زیر در مورد پاییز دقت 

کلیشـه ای و تکـراری: در فصـل پاییـز  متـن عـادی و سـاده و نگاهـی 
هـوا رو بـه سـردی می نهـد و بـرگ درختـان زرد مـی شـود و می ریـزد. 
گرم می پوشـیم. پرسـتوها هم به  کـم لباسـهای  کـم  مـا در ایـن فصـل 

کـوچ می کننـد و.... مناطـق خـوش آب و هـوا 
متـن ادبـی بـا نگاهی نو: دختر پاییز از پشـت پنجره ی فصل ها سـرک 
گـوش درختـان نویـد  بـاغ و در  می کشـد. دسـت می کشـد روی سـر 
کهنه شـان  زندگـی را زمزمـه می کنـد. درختهـا بی درنـگ پیراهن زرد و 
بهـار!  مهمانـی  سـبز  لبـاس  شـوق  بـه  می سـپارند  بـاد  دسـت  بـه  را 
کـوچ می کننـد و دل بـه  پرسـتوها بـه دنبـال یافتـن نشـانه ای از بهـار 

آسـمان می زننـد ....
کدام دلنشین تراسـت؟  مـی توانـی بگویـی فـرق این دو در چیسـت ؟ 
کـدام یـک توانسـته تاثیر بیشـتری بر مخاطب بگـذارد و  فکـر می کنـی 

پاییـز را بهتـر به تصویر بکشـد ؟
در نامـه ات حتمـا برایـم یـک متـن عـادی و یـک متـن ادبـی در مـورد 
زمسـتان بنویـس. دوسـت دارم خـودت را جـای یـک فـرد معمولـی 
از  بعـد  و  بـه تصویـر بکشـی  را  او زمسـتان  قلـم  و  زبـان  از  و  بگـذاری 

کنـی! دریچـه ی نـگاه نرگـس شـاعر بـه زمسـتان نـگاه 
منتظر نوشته های قشنگت هستم . خدانگهدار نگاه مهربانت باد 
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پاسخ مناسب به يك عضو به قالب رسيده
تهران/عضو:  هانی رادان/پاسخگو: سمیرا قیومی

شماره توالی : سی و چهارم
گروه سنی: هـ

دالیل انتخاب این پاسخ:
هانـی رادان از اعضـای قدیمـی و فعـال مرکـز آفرینـش هـای ادبـی 
کار بـر روی زبـان در اولویـت  اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه الزم اسـت 
جزییـات  دقـت،  بـا  پاسـخگو  مربـی  بگیـرد  قـرار  او  هـای  تـالش 
کرده است و با آوردن مثال  مربوط به این مبحث در اثر او را بیان 
کـرده مفهـوم را به درسـتی و به صورت کامل  از اثـر خـودش تـالش 

کنـد. بـرای او روشـن 
نامـه، بـار محتوایـی قابـل توجهـی دارد و مخاطـب مـی توانـد از 
کنـد.  طریـق خوانـدن آن بـه اطالعـات ارزشـمندی دسـت پیـدا 
کـه آثـار عضـو مـدت هاسـت در حـوزه زبـان دچـار نقـص  از آنجـا 
اسـت، شـکیبایی مربـی و پرهیـز از عجلـه و ایجـاد اضطـراب بـرای 

مخاطـب قابـل تحسـین اسـت.

بعـد از مدت هـا، سـالم دوسـت عزیـز امیـدوارم غیبـت کبـری مـا را 
بـه بزرگـی قلبـت ببخشـی ایـن شـعر و همچنیـن چند شـعر آینده 
مـن دارای رمـز خاصـی می باشـد کـه امیـدوارم بتونـی اون رمـز رو 

پیـدا کنـی، جدیـدا این نوع شـعر گفتن)به صـورت رمزی( خیلی به 
دلـم می نشـیند  کمـی راهنماییـت می کنـم ، رمـز شـعر یک اسـم و 

فامیل اسـت

غ بخت ما از وصال تو خبر داد سیمر
ای کاش ز عشق و اشکم بودی یکم خبردار

ربیع ما همان است که قلب تو ُبَود شاد
م، آن دم که هستی در یاد

َ
ایام نیک سال

عبادت دل ما شد ذکر و خیر زلفت
لَفت

ُ
روزها گذشت و مارا رنگ عیونت ا

بی رنگ و روی عشقت حیات صفا ندارد
یارم همه وجودم ، حیف که وفا ندارد

در پیدا کردن رمز موفق باشی 
تا نامه های بعدی منتظرم باش 

 راسـتش این مدت فقط شـعرها را و آثارم رو در صندوقچه قلبم 
نگه داری کردم امروز خیلی خوشحال شدم که بهم ایمیل دادی 
و اینکـه هنـوز بـه یـادم هسـتی بسـیار برایـم ارزشـمند اسـت و بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدم کـه شـعرهایم را بایـد بخوانـی طـی ایمیل هـای 

بعد شـعر هـارا برایت می فرسـتم.
دوستدار تو هانی رادان

به نام خدای نام های خوب
دوست خوبم هانی عزیز سالم

کـه مدت هاسـت برایـم نامـه ای ننوشـته ای. مهـم اسـت  مهـم اسـت 
از مـن  کـه حالـی  بـودم. مهـم اسـت  و احوالـت بی خبـر  از حـال  کـه 
که دلم برای خواندن شـعرهایت تنگ شـده  نپرسـیدی. مهم اسـت 
کمـی پاییـزی شـده  کـه رنـگ و بـوی دوسـتی مـا  بـود. مهـم اسـت 
بـود. امـا مهم تـر از همـه ی اینهـا رسـیدن دوبـاره ی نامـه ی تـو اسـت 
و خوشـحالی دوبـاره نوشـتن بـرای دوسـت خوبی که تو هسـتی. حاال 
بگـو ببینـم حـال و احـوال ایـن روزهایـت چطور اسـت؟ حـال و احوال 

شـعرهایت؟
گفتـه بـودی در  شـعر تـازه ات را خوانـدم و مثـل همیشـه لـذت بـردم. 
کـه آن را بـه صـورت رمـز  شـعرت یـک نـام و نـام خانوادگـی وجـود دارد 
ِآورده ای. خـب مـن در همـان بیـت اول می توانـم بـه چندیـن اسـم 
»اشـکان  یـا  آور«  بخـت  »وصـال  یـا  عشـقی«  »اشـکان  مثـال:  برسـم. 
کاشـی« و ... و همیـن طـور تـا پایـان شـعر چندین و چند اسـم دیگر را 
کـه بخوانیم این  کـرد. امـا خـب احتمـاال در هر شـعری  می شـود پیـدا 
ویژگـی وجـود دارد و ممکـن اسـت شـاعران زیادی در طول عمرشـان 
که خواننده ی شـعر  کـه من  کـرده باشـند؛ مهـم ایـن اسـت  کار را  ایـن 
آنهـا هسـتم راز ایـن اسـم ها را نمی دانـم. یعنـی نمی دانـم فـالن شـاعر 
کرده و به قول تو به  کدام اسم را به منظور خاصی در شعرش پنهان 
صورت رمزی آورده اسـت. چون خود شـاعر به شـعرش وصل نشـده 
تـا بـرای تـک تـک خوانندگان شـعرش ایـن موضـوع را توضیح بدهد. 
گر این اسـم یک اسـم شـخصی باشـد، یعنی مثال اسـم شـخصی  تازه ا
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که در زندگی شـاعر ان شـعر به دلیلی اهمیت دارد، این یک موضوع 
کامـال شـخصی اسـت و بـرای مـِن خواننـده اهمیت چندانی نـدارد.

حـاال بگـذار مطلـب جالبـی برایـت بگویـم. در ادبیـات فارسـی آرایـه یـا 
بهتـر اسـت بگویـم صنعتـی وجـود دارد بـه نـام »مـاده تاریـخ« یعنـی 
عـدد  آن  مـی آورد.  شـعرش  در  را  خـاص  عـدد  یـک  رمـز،  بـه  شـاعر، 
معمـوال یـک تاریـخ اسـت. مثـال سـال مـرگ یـک پادشـاه یـا سـال بـر 
تخـت نشسـتن و شـروع سـلطنت یـک پادشـاه و ماننـد اینهـا. البتـه 
ایـن صنعـت خیلـی هـم شـخصی و بی فایده نیسـت. چون مـا تاریخ 
دقیق بسیاری از وقایع را از طریق همین شعرها و ماده تاریخ هایی 

کـه در آنهـا بـوده اسـت بـه دسـت اورده ایـم.
هانـی عزیـزم نمی دانـم پیـش از ایـن دربـاره ی زبـان شـعرت صحبـت 
کـه نشـان  کرده ایـم یـا نـه. در شـعرت واژه هـای متفاوتـی وجـود دارد 
کـه از آنهـا در  گانـی خوبـی داری و سـعی می کنـی  می دهـد دایـره واژ
کنی. هر دوی این ویژگی ها خیلی خوب اسـت به  شـعرت اسـتفاده 
که یکدستی و صمیمیت زبان شعری ات را از بین نبرد. مثال  شرطی 
واژه هایـی مثـل »وصـال«، »بخـت«، »ُبـَود«، »نیـک«، »دم«، »زلف« 
کمـی قدیمـی  گذشـته هسـتند و زبـان شـعر را  کـه متعلـق بـه زمـان 
»حیـف  کاش«  »ای  مثـل  ترکیب هایـی  و  واژه هـا  کنـار  در  کرده انـد 
کـه امـروزی و تـا حـدی  کـم« »خبـردار« و ... آمـده اسـت  کـه« »یـک 
کـدام ایـن دو زبـان بـه تنهایی  محـاوره ای هسـتند. اسـتفاده از هیـچ 
کـه زبان  اشـکالی نـدارد امـا ترکیـب آنهـا بـه ایـن شـکل باعث می شـود 
که زمینه ی شـعر تو زبان امروزی  کمی متناقض باشـد. انگار  شـعرت 
کمی قلمبه سلمبه را در آن ریخته ای.  است و تو واژه های قدیمی و 
همیـن باعـث شـده یکدسـتی شـعرت بـه هـم بخـورد. از طـرف دیگـر 
و  نیسـتند  رایـج  فارسـی  زبـان  در  کـه  عربـی  واژه هـای  از  اسـتفاده 
معـادل فارسـی آنهـا در زبـان مـا وجـود دارد باعـث شـده صمیمیـت 
کمرنـگ شـود. واژه هایـی مثـل »ربیـع«، »عیـون«، »الفـت«،  شـعرت 
کلمه هایـی خواننـده ی شـعرت  »حیـات«، »ایـام«. بـا آمـدن چنیـن 
کنـد و از آن لـذت ببـرد، درگیـر  بیشـتر از اینکـه بـا شـعر ارتبـاط برقـرار 
گـر بـه جـای ربیـع  کـه ا کـردن معنـی واژه هـا می شـود. در حالـی  پیـدا 
همـان بهـار خودمـان را بیـاوری یـا بـه جـای عیـون بگویـی چشـم ها، 
هـم زبـان شـعرت امروزی تـر خواهـد شـد و هـم ارتبـاط مخاطـب بـا 

شـعرت دلنشـین تر و لذتبخش تـر می شـود. 
آن  در  کـه  می کنـم  تمـام  منـزوی  حسـین  از  شـعری  بـا  را  نامـه ام 
کهنـه هـم باشـند امـا آن قـدر در زبـان  گرچـه ممکـن اسـت واژه هـای  ا
امـروزی شـعر خـوب نشسـته اند و موضـوع شـعر و حرف هـای شـاعر 
کـه وقتـی شـعر را مـی خوانیـم انـگار  آن قـدر ملمـوس و آشـنا هسـتند 
کـه دوسـتش دارد گوش  کسـی  گفتگـوی شـاعر بـا  داریـم یواشـکی بـه 

می کنیـم:
گریه می کنند که از هیجان  چشمان تو 

گریه می کنند در من هزار چشم نهان 
گر چشم های تو  نفرین به شعرهایم ا

گریه می کنند اینگونه از شنیدنشان 
بانوی من! چگونه تسالیتان دهم

گریه می کنند چون چشم های باورتان 

کیسه های خود از بغض رودها کرده  بر 
گریه می کنند چون ابرهای خیس خزان 

گریه می کنی ای دوست! در دلم وقتی تو 
گریه می کنند انگار ابرهای جهان 

انگار با تو بار دگر خواهران من
گریه می کنند در ماتم برادرشان 

گل ارغوان مگر در ماتم هزار 
گریه می کنند باهم هزار سرو جوان 

انگار عاشقانه ترین خاطرات من
گریه می کنند همراه با تو مویه کنان 

گریه تو نیست گریه فقط  که  حس می کنم 
گریه می کنند همراه تو زمین و زمان 

منتظر نامه ها و شعرهایت هستم.
دوست تو

نامه ی خداحافظی خوب 
تهران/عضو:  الهام کاوی / پاسخگو: سمیرا قیومی 

شماره توالی : سیزدهم
گروه سنی:هـ

 
دالیل انتخاب این پاسخ

بـا اینکـه نامـه، نامـه ی خداحافظـی اسـت، پاسـخگو در ابتـدا بـا 
دقـت همیشـگی بـه بررسـی اثـر عضـو پرداختـه اسـت. راهنمایـی 
درسـت عضـو بـرای رسـیدن بـه قالـب و ارائـه پیشـنهادات خـوب 
گـی هـای ایـن  بـرای حرکـت از متـن ادبـی بـه شـعر و داسـتان از ویژ
کـرده در نامـه پایانـی،  پاسـخ اسـت. در حقیقـت پاسـخگو تـالش 
کنـد تـا عضـو بـا اسـتفاده از ایـن  گفـت، بیـان  کـه بایـد  هـر آنچـه را 

گام بـه جلـو بـردارد.  سـطرها چنـد 
خداحافظـی نیـز بسـیار دوسـتانه، امیـد بخـش و صمیمـی انجـام 
کـه پاسـخگو او را رهـا نکـرده اسـت و پیگیر  شـده و عضـو مـی دانـد 
جدیـد  مراحـل  شـروع  و  رشـد  بـه  اشـاره  اوسـت.  موفقیت هـای 
می توانـد بـه عضـو انگیـزه و اعتمـاد بـه نفـس بیشـتری بدهـد. در 

مجمـوع نامـه دلنشـین، خواندنـی و صمیمـی اسـت.        

دیشـب خـواب درختـی را دیـدم کـه می گفـت کاغذهـای دفتـری که 
مـن بـه روی آن هـا بـرای تـو نـام می نویسـم، از جسـم او سـاخته 

شـده و البتـه از ایـن بابـت خوشـحال بـود و بـه خـود می بالیـد!
راسـتش را بخواهـی مـن در نامه هـای خـود حـرف چنـدان خاصـی 
نمی زنـم کـه بتوانـد روح درختـی قطـع شـده را بـه خواب مـن بیاورد 

و او رابـه سـخن گفتـن وادار کنـد!
 برای اینکه مخاطب نامه هایم تو هسـتی درخت حتی 

ً
پـس حتمـا

بعد از مرگ خود از کاغذ بودن برای نامه هایی که برای تو نوشـته 

بگویـم که من تسـلیم نمی شـوم.
اّمـا زمسـتان مـن زمانـی زیباتـر شـد کـه تـو را دیـدم؛ تـو را در میـان 
روزهـای سـرد و برفـی اش پیـدا کـردم و نـگاه تـو انقالبی باشـکوه تر 
از 22 بهمـن در قلـب مـن ایجـاد کـرد؛ فکرهایـم از دسـت رفـت. 
کـه  بـود  نبـود و دنبـال نگاهـی رفتـه  کـه دیگـر سـر جایـش  دلـی 
انـگار خیلـی وقـت اسـت کـه او را می شناسـم، نگاهـی متعلـق بـه 
چشـمان قهـوه ای. دیـدن تـو سـرآغاز نامه هـای نوشـته شـده ای 
بود که به دستت نمی رسید. نامه هایی که قایقشان در جعبه ی 
زمسـتان کنج کمدم شکسـته اسـت و فریاد نجات سـر می دهند 
تا خودشـان را به تو برسـانند ولی آنها نمی دانند که زندانبانشـان 
همـان نویسنده شـان اسـت و چـه چیزی می توانـد بی رحمانه تر از 

این سـناریو باشـد.
زمسـتان مـن بـا تـو زیبـا شـد، می توانسـت زیباتـر هـم بشـود؛ اگـر 
کـه نمی رفتـی اگـر کـه می مانـدی تـا رازهـای عاشـقانه مان را البه الی 

برف هـای زمسـتان مخفـی کنیـم.
بـا  فاصلـه ات  کـه  اسـت  بـد  چقـدر  کـه  می کـردم  خیـال  همیشـه 
کسـی زیـاد باشـد، چـون تـو نمی توانـی او را ببینی، چـون دل تو از او 
دور اسـت. اّمـا بعـد از تـو فهمیـدم فاصلـه هیـچ گاه مهـم نیسـت. 
مهـم دل اسـت کـه بایـد در سـرزمین دل هـا نزدیـک دل یـار باشـد 
و فاصلـه ی میـان مـا کمتـر از صـد متـر بـود؛ اّمـا تو مـرا نفهمیدی و 
، زمانـی کـه نزدیک بودی از مـن دور بودی، حاال  رفتـی، رفتـی بـه دور

کـه دوری دیگـر کجایـی ...
آدم بایـد قـدر داشـته هایش را بدانـد، نه نداشـته هایش را ... پس 
بلنـد فریـاد می کشـم کـه برایـم مهـم نبـودی، اّمـا بـودی ... بگذریـم 
ایـن حرف هـا فقـط تناقض هـای قلـب و مغـز مـن هسـتند، اّمـا تـو 

بـدان کـه بـرای مـن بیـش از آن بـودی کـه بـودی ...
مـن حالـم زمسـتانی اسـت، شـخصیتم زمسـتانی اسـت دسـتانم 
را زمسـتان گرفتـه و روی موهایـم دسـت کشـیده، نوشـته هایم را 

خوانـده ولـی بـه دلـم گرمـا بخشـیده ...
تمـام  بـه  می خواهـد  دلـم  و  هسـتم  زمسـتان  فرزنـد  افتخـار  بـا 
دوسـتانم و عزیزانـم بگویـم بی پـروا دوسـتتان دارم و خوشـحالم 

کـه هسـتید ...
پایان

امیدوارم که خوشت اومده باشد از نوشته »در تقاطع زمستان« 
اول های نوشته مربوط به خودم بود ولی دیگه بقیه اش برگرفته 

از تخیل بود.
»اتفاق«

روزها گذشت ولی او اتفاق نیافتاد
ستاره ای پایین نیامد و ماهی گم نشد

در پیچ و تاب خیابانی دلتنگ خالی نشد
آسمانی اشک نریخت و قلب زمین خیس نشد

شاید هنوز باقی مانده ثانیه ای دیگر و شاید روزی دیگر
کنـارت  از  گـذرا  پوزخنـدی  بـا  بیافتـد  کـه  اتفاق هـا  ایـن  همـه ی 

اسـت. مـن  بـا  حـق  دیـدی  می گویـم  و  می گـذرم 
دوسـت خوبـم ایـن روزهـا ایران شـده کشـور غـم پـر از دلگیری ها 

می شـوند و تـو دلیـل زیبایی واژه هایشـان هسـتی احسـاس غرور 
می کنـد... :( # عرفان- محمدیان

»تقدیم به دوست عزیزم«
دوست خوبم سالم؛ امیدوارم که حالت خوب باشد …

چند وقتی اسـت که پل هجده سـالگی ام را رد کرده ام و نمی دانم 
آیـا بـه درک واقعـی زندگی رسـیده ام یا هنوز که هنـوِز راه درازی را در 
 یـک عـدد اسـت یـا در انحنـای نوشـته 

ً
پیـش رو دارم؛ سـن واقعـا

شـدن و ثبـت شـدن ایـن عـدد رمـز و رازهایـی نهفتـه شـده اسـت 
. …

بـزرگ شـدن و پـا بـه دوران جوانی گذاشـتن رویای قشـنگی اسـت 
یـا هنـوز مانـده تـا قشـنگی اش را درک کنـم … بـه هرحـال نمی دانم 
بهتریـن دوران  و  کنـم  تـالش  قـوای جـان  تـا  دارم  پـس دوسـت 
جوانـی را داشـته باشـم تـا هیـچ وقـت نگویـم کجایـی جوانـی کـه 
یـادت بخیـر. تمـام لذت هایـم را بچشـم و به تمام آرزوهایم برسـم 
تلـف  عمـر  و  ننگـرم  جوانـی ام  دوران  بـه  حسـرت  بـا  هیـچ گاه  تـا 

شـده ام نشـود درس عبـرت جوانـان آینـده … .
این روزها سـخت درگیر کنکور و آینده و زندگی و دانشـجو شـدن 
شـده ام و گاه ناامیدم گاه انگیزه و امید وجودم را فراگیر می شـود 
ولـی بیشـتر تـرس دارم و کمـی ناامیـدی… تـرس از اینکـه نتوانـم 
بـه اونـی کـه بایـد برسـم؛ برسـم و یـا اینکـه راه را اشـتباه بـروم و یـا 
اینکـه ماننـد دیگـران و برترین هـا تـالش نکـرده باشـم و از آن هـا 
ح  عقـب بمانـم. بگذریـم؛ بابـت پیشـنهادهایت بـرای نوشـتن طر
داسـتانی ام و نقـد متشـکرم و سـعی می  کنـم کـه بـه بهترین نحوه 
داسـتان هایم را بنویسـم … دو تـا از مطالبـی کـه نوشـته ام تـا کنون 

را برایـت می نویسـم و امیـدوارم از آن هـا خوشـت بیایـد :( 
»در تقاطع زمستان«

تصویـر  بـه  دنیـا  طبیعـت  در  را  عجیبـی  هـوای  و  حـال  زمسـتان، 
می کشـد. نقاش ماهری که عاشـق رنگ سـفید اسـت و در زندگی 
او رنـگ دیگـری وجـود نـدارد؛ او معلـم خوبـی نیـز هسـت می دانـی 

چـرا؟...
می دهـد.  یـاد  را  وفـاداری  و  روراسـتی  صداقـت،  و  یکرنگـی  کـه  او 
زمسـتان هم برایش آخرین و تنها انتخاب نبود، شـاید زمسـتان 
می توانسـت حـال و هـوای بهـار را بـرای خویـش طلـب کنـد؛ اّمـا او 
زمسـتان شـد، سـرد شد، سفید شـد، روح را از درختان برچید ولی 

از انتخـاب خـود راضـی بـود.
از این حرف ها که بگذریم؛ زمسـتان برای من جور دیگری اسـت؛ 
گذشـته از خاص بودنش،  گذشـته از صبح های سـرد و شـب های 
برفی اش. زمسـتان برای من از زمانی خاص شـد که متولد شـدم؛ 
که چشم گشودم و سفیدی و یکرنگی را دیدم. زمستان از وقتی 
معنـا گرفـت کـه اولیـن آدم برفـی را بـا پـدرم سـاختم. آدم برفـی کـه 
لبخنـد بـه لـب داشـت؛ از او آموختـم کـه تـا وقتـی کـه نفـس دارم و 
ذره ذره وجـودم همچـون او کـه بـا گرمـای آفتـاب می میـرد و مـن با 
بـزرگ شـدنم بـا مشـکالت آشـنا می شـدم؛ اّمـا مثـل او کـه بـه روی 
خـودش نمـی آورد و تـا آخریـن لحظـه تکـه نـخ را بـه شـکل لبخنـد 
روی صورتـش نگـه مـی دارد؛ بـه دنیـا لبخند هایـم را هدیـه بدهم و 
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شـده بیـا دعـا کنیـم تـا حـال ایران هـم خوب شـود ...
به امید موفقیت، به امید پیروزی

برایت چند سـتاره کاغذی درسـت کردم امیدوارم آن ها را دوسـت 
داشته باشی.

نمی دانـم نامـه ام را چـه زمانـی می خوانـی اّمـا پیشـاپیش عیـدت 
مبـارک! انشـاءاهلل سـالی خـوب و خـوش را آغـاز کنـی ...

دوست خوبم منتظر نامه بعدیت هستم ... :(
خدا نگهدارت- فرجامت اهورایی باد

تو یادت هست روزی
به من یک برگ دادی

گفتم: و من با خنده 
»چه برگ زرد و شادی!«

     شدم آن لحظه جاری
      میان بوی آن برگ

گفتی چه چیزی گر        ا
      نوشتم روی آن برگ؟

       
  نوشتی عشق یعنی
   به برگی دل سپردن

گشتن    خود پاییز 
   ولی هرگز نمردن

الهام عزیز سالم؛
در آسـتانة زمسـتان ایسـتاده ایم. حـاال دیگـر زمسـتان بـرای مـن بـا 
بـرف  فـرق می کنـد. حـاال دیگـر هـر وقـت  نامـه ات  از خوانـدن  قبـل 
کـه  آورد  خواهـم  یـاد  بـه  ببینـم  کاج  شـاخه های  روی  را  زمسـتان 
که درسـت در این روزها به دنیا آمده اسـت و زمسـتان  دوسـتی دارم 
کـه می توانـد نوشـته ای به این قشـنگی  را بسـیار دوسـت دارد، آنقـدر 

دربـارة زمسـتان بنویسـد.
هـردو نوشـته ات را خوانـدم. هـم نثـر ادبی ات را دربارة زمسـتان و هم 
کـه چنـد قـدم بیشـتر بـا شـعر شـدن فاصله نداشـت.  نوشـتة دیگـرت 
بـه  بیشـتر  کمـی  گـر  ا باشـد  دلنشـینی  شـعر  می توانسـت  »اتفـاق« 
کـدام واژه ها و  ویژگی هـای شـعری اش فکـر می کـردی. مثـاًل بـه اینکـه 
کدام واژه ها و سـطرها باید برجسـته تر شـوند.  سـطرها نباید بیایند و 
بـرای مـن زیباتریـن و برجسـته ترین سـطر شـعرت همـان سـطر اول 

است:
گذشت ولی او اتفاق نیفتاد. روزها 

کـه شـاعر ایـن شـعر  چـرا؟ چـون »او« اتفـاق افتادنـی نیسـت، اّمـا تـو 
هسـتی و بـا واژه هـا جادوگـری می کنـی می توانـی بنویسـی: »او اتفـاق 
گـر مـن به جـای تـو باشـم ایـن سـطر  نیفتـاد« و بسـیار زیباسـت پـس ا

زیبـا را نگـه مـی دارم بـرای پایـان شـعر. مثـاًل می نویسـم:
روزها گذشت

ستاره ای پایین نیامد
گم نشد ماه 

در پیچ وتاب خیابان عاشقان به هم نرسیدند

گلوی جوانی دلتنگ شکست بغض در 
آسمان اشک ریخت

قلب زمین خیس نشد
او اتفاق نیفتاد

شاید باقی مانده ثانیه ای دیگر

که از حذف شدن بخش هایی از شعرت اندوهگین نشده  امیدوارم 
باشـی. اصـاًل شـاید تـو آن سـطرها را هـم بیـاوری و بـا اندکـی تغییـر یـا 
جابه جایـی شـعر بهتـری بنویسـی. مـن خواسـتم بـه تـو نشـان بدهم 
کمی جابه جایی سـطرهای نوشـته حتی، آن را  چطوری می شـود با 

کرد. تبدیـل بـه یک شـعر عالی تـر 
راسـتش را بخواهـی دربـارة نوشـتة زمسـتانی ات هـم حـرف مشـابهی 
دارم. می خواهم یک سـطر طالیی را از دل نوشـته ات بیرون بکشـم 
کنی؟  و بگویـم چطـور اسـت همیـن سـطر را تبدیـل بـه یـک داسـتان 
کـدام سـطر را می گویـم. ُخـب معلـوم اسـت آن کـه  حـاال حـدس بـزن 
کـه  می گویـی  نامه هایـی  از  کـه  آنجـا  دارد؛  تازه تـری  و  نوتـر  حـرف 
گیرنـده برسـانند اّمـا اسـیر زنـدان  می  خواهنـد خودشـان را به دسـت 
و سـفید  زمسـتان سـرد  یـک  در  نامه هـا  بکـن:  را  فکـرش  شـده اند! 
کـه بـرای او نوشـته  کسـی  راه بیفتنـد بـرای اینکـه برسـند به دسـت 
که خوانده شـوند. به نظرم سـفر جالبی می شـود  شـده اند با این آرزو 
و می تـوان زمسـتان را هـم از نـگاه نامه هـا دید. دوسـت خـوب من، از 
گفتیم و از زمستان سپید. این بار باید از نامة زمستانی مان  نامه ها 
هـم بنویسـیم. ایـن نامـه شـاید زمسـتانی ترین نامـة مـا باشـد؛ چـون 
یک نامة خداحافظی هم هست. اّما زمستان همیشه خداحافظی 
از یـک سـال و سـالم بـه سـالی دیگـر اسـت. پـس بهـار را در دل خـود 
کشـیده و وارد مرحلـة تـازه ای از  دارد. دوسـتی نامـه ای مـا هـم قـد 
که در این نامه من و تو از هم  زندگی اش شـده اسـت. درسـت اسـت 

خداحافظـی می کنیـم ولـی ایـن بـه معنـی پایـان دوسـتی مـا نیسـت. 
مـن تـا همیشـه تـو را بـه یاد خواهم داشـت و موفقیت هایـت را دنبال 
کـرد. بـا آرزوهـای خـوب؛ آرزوهایـی بـه قشـنگی سـتاره های  خواهـم 
کنکـور موفق تـر از چیـزی  کـه در امتحـان  کاغـذی ات؛ مثـاًل ایـن آرزو 
کـه انتظـارش را داری و بـا ورود بـه دانشـگاه درهـای تـازه ای  باشـی 
بـه دنیـای بهتـر بـه رویـت بـاز شـود. پـس در آغـاز زمسـتان بـه امیـد 
تـو خداحافظـی می کنـم. خـدا نگهـدارت دوسـت  بـا  تـازه  بهارهـای 

خـوب مـن
پیشاپیش 19 سالگی ات هزار بار مبارک

                                                                 دوست تو  
                     

نامه ی خداحافظی خوب 
تهران/ عضو: محدثه سادات حبیبی/پاسخگو: نگین صدری زاده

شماره توالی : بیست و یکم
گروه سنی: هـ

دالیل انتخاب این پاسخ
البتـه  و  مکاتبـه ای  بخـش  فعـال  اعضـای  از  حبیبـی  محدثـه 
کـه سـالها در فضـای آفرینش هـای  انجمن هاسـت. جدایـی از او 
کار سـاده ای نیسـت. همچنین حضور  ادبی ریشـه دوانده اسـت 
او در انجمن نویسندگان نوجوان همچنان فضایی تازه را برایش 
کرده اسـت. ضمـن  تـالش  پاسـخ مربـی  ایـن  فراهـم می کنـد. در 
ایـده دادن بـه عضو بـرای آغاز فعالیت های حرفه ای در فضاهای 

ادبـی غیـر کانونـی، همچنان شـیب ایـن جدایی را مایـل نگه دارد 
تـا هـم عضـو بتوانـد بـا همراهـی و حمایـت آفرینش هـا دسـت بـه 
گزینـش بزنـد و هـم در صـورت نیـاز از مشـورت مربـی  انتخـاب و 
پاسـخگو بهـره ببـرد. همچنیـن فضـای لطیـف و دوسـت داشـتنی 
موجـود در نامـه، کمـک کرده اسـت تا خاطره ای شـیرین در ذهن 

مخاطـب بمانـد. 

پاسخگوی عزیزم سالم!
: ایـن نامـه ممکـن اسـت شـما را دیوانـه کنـد! بـا احتیـاط  هشـدار

بخوانیـد.
»تراژدی کیف صورتی چرخدار«

کتـاب هـای تسـت چـاق و چلـه ام را بخـش بخـش پسـت کـرده ام 
اصفهـان و خـرم آبـاد و گیـالن بقیـه اش را هـم بسـته بندی می کنم 
برود سیسـتان  و بلوچسـتان. میفرستم شـان ایرانگردی خوش 
بگذراننـد. مـن کـه اینجا دلـم در این چهاردیواری پوسـید حداقل 
کـه  می زنـم  ورقشـان  تنـد  تنـد  بزننـد.  دوری  یـک  برونـد  این هـا 
یکدفعـه شـماره ای، جمله هـای چرت سرکالسـی، چیزی بینشـان 
نمانـد. بعـد همینطـوری عیـن فیلـم هـای نگاتیـو صحنـه صحنـه 
سـال کنکـورم جلویـم رژه مـی رود. صـدای پس زمینـه اش اما فقط 

صـدای تلق...تلـق.. اسـت. 

 صـدای تلـق… تلـق.. کیـف چرخـدار صورتـی ام در هـوای قرمـز عصر 
دوشـنبه های پاییـز 98 ….

عینـک  پشـت  از  ظهرهـا  از  بعـد  آن  مـن  کـه  صحنـه ای  آن  اصـال 
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خـاک گرفتـه و چربـم می دیـدم یـک جـوری برایـم دراماتیـک بـود که 
می شـود با غول های سـینمای جهان آن را تاخت زد.کشـیدن آن 
کیف چرخدار صورتی به دسـت دخترک خاکسـتری پوش خسـته 
و بی جـان در آن هـوای قرمـز غریب نماد کاملی از غم و اسـتیصال 
محـض بـود. اصـال خـود آن کیـف چرخـدار تکـه ناجـور یـک دانـش 

آمـوز دبیرسـتانی انـگار بـرای خـودش شـخصیت داشـت. 
کیـف چرخـدار سـال 90- 91 مـد بـود. آن موقـع کالس سـوم بـودم 
گربـه  بـا  چرخـدار  چینـی  کیـف  یـک  قافلـه  از  نمانـدن  جـا  بـرای  و 
پشمالوی پر غمزه ای داشتم. کیف کال فقط یک مکعب صورتی 
بـود بـا دوتـا جیـب و در برابـر کولـه پشـتی هـای پـر امکانـات فقـط 

خ پالسـتیکی اش را بـرای ارائـه داشـت. همـان دوتـا چـر
صبـح هـا آن سـال همینطـور صـدای قـرژ و قـرژ بـود کـه در کوچـه 
خیابـان هـا می آمـد. اول هایـش همـه ما خانم های شـیک و قرتی 
بودیـم کـه پروازمـان دیـر شـده و تنـد تنـد کیـف هـای چرخدارمـان 
را پشـت سـرمان می کشـیدیم مبـادا سـفر خارجه مـان دیـر شـود. 
بعـدش حوصله مـان سـر رفـت. بی خیـال کالس و فـرودگاه، کیف 
خ دسـتی سـیب زمینی پیـاز مادربزرگ  را انداختیـم جلـو و مثـل چر
هـا هلـش دادیـم و بـا هـم مسـابقه دادیـم. آخرش هـم مثل همه 
چیز هـا از دهـن افتـاد. دیگـر صبـح هـا صـدای پدرهایـی را مـی شـد 
خ کنـده  شـنید کـه در حـال سـر کلـه زدن بـا میلـه در آمـده و چـر
شـده بـه سـازندگان چشـم بادامـی کیـف بـد و بیـراه می گفتنـد. یـا 
مـدت هایـی کـه هـر روز بایـد پاچـه هـای شـلوار خاکـی بچـه هـا را 
می شسـتند.  بچه هـا هـم کم کـم کیف هـای چرخـدار را گوشـه ای 
رهـا کردنـد و بقیـه زیسـت تحصیلـی شـان را بـا همـان کولـه هـای 

محبـوب قدیمـی طـی کردنـد.
همـه ی ایـن تاریخچـه بی نمـک را گفتـم چـون دلـم تنـگ  قصـه 
کیـف  مثـل  افتـاده  دهـن  از  همـه  قصه هایـم  امـا  اسـت  گفتـن 

هـا. انبـاری  تـوی  شکسـته  دسـته  چرخدار هـای 
ولـش کـن.. داشـتم می گفتـم.. کیف چرخدار گربه پر ناز و عشـوه 
از  پـر  تویـش  آن جاسـت.  االن هـم  انبـاری.  تـوی  افتـاد  مـن هـم 
دوچرخـه هسـت. گفتـه بـودم سـال هـا روزنامـه دوچرخـه را جمـع 

کـردم؟
مـی بینـی پاسـخگو جـان قلمـم را ول کنـم همیـن طـوری مـی پـرد 
ع اول شـعر  واسـه خـودش ایـن طـرف و آن طـرف بـه قـول مصـر
طنـزم بـرای جـواب پرسـش مهـر رئیـس جمهـور )کـه هیـچ وقـت 

رئیـس جمهـور آن را نخوانـده(
آهوی قلم ز دست من در رفته

گذشـتن  و  مـد  گذشـتن  از  سـال  نـه  از  بعـد  می گفتـم.  داشـتم 
سـنم وقتـی سـتون فقراتـم زیـر بار کوله سـنگین پر از کتـاب های 
چـاق و چلـه بـرای خـودش کمـی قـر داد. رسـیدم بـه کیـف صورتـی 
چرخـدار جذابـم. شـدم دانش آموز نشـان دار مدرسـه. همانی که 
راه کـه مـی رود صـدای قطـار مـی دهـد. دوشـنبه هـا تا سـاعت 4 در 
مدرسـه می ماندیـم. تـا بیشـتر زل بزنیـم بـه چهار تا بیضی شـماره 
دار و بترسـیم از روز امتحـان چهـار سـاعتی. تـا بیشـتر دعـا کنیـم 
معلـم مـا را صـدا نکنـد و بیشـتر دلمـان داغ و یـخ شـود قبـل هـر 

اسـمی کـه صـدا مـی زد.
و  بی خیالیـم  چقـدر  کـه  کنـد  دعوایمـان  مشـاورمان  بیشـتر  تـا 
معلـوم اسـت اصـال حواسـمان کجاسـت و مگـر نمی دانیـم آینـده 
مـان چقـدر مهـم اسـت. بعـد ما تـوی دلمان بگوییـم آینـده آدم را 

کـه بـا پـر کـردن دایـره هـای پاسـخنامه نمـی سـازند.
کـه یواشـکی بـرای کنکـور قصـه بگوییـم: نـگا کنکـور اگـه جـداش 
کنیـم میشـه »کـن کـور« میخـوان کورمـون کنـن میخـوان نسـبت 
آسـفالت  روی  بعـد  بشـیم.  کـور  عالیقمـون  و  هـا  اسـتعداد  بـه 
مدرسـه زیـر آن درخـت انجیـر ولو شـویم و بـرای آرزوهایمان قصه 

بگوییـم:
»میدونـی ماجـرا چیـه؟ آرزوهـا و رویاهـا مثل یه پالتوی گـرم بود که 
پوشیده بودیم و توی سرمای دنیا و توی نامردی ها و بالهایش 
جلـو می رفتیـم. امـا گولمـون زدنـد گفتنـد ایـن آرزوهـا رو فرامـوش 
کنیـد دنبـال پـول باشـید دنبال آتیـش! اون وقت بـود که پالتوی 
گـرم آرزو هامونـو در آوردیـم و بـه امیـد پـول، بـه امیـد رضایت بقیه 
آتیشـش زدیـم. امـا نمی دونسـتیم آتیـش یـه روزی تموم میشـه. 
اون وقتـه کـه دیگـه حتـی رویـا هـم نداریم. همش خاکسـتر شـده 
و رفتـه. اون وقتـه کـه مـا میمونیم و زمسـتون سـرد و نامـرد دنیا«

زنـگ  یـک  مـن  داشـتیم.  زبـان  بیشـتر  زنـگ  یـک  هـا  دوشـنبه 
بیشـتر وقـت داشـتم از زبـان بترسـم و متنفـر شـوم و هیچـی از 
نفهمـم. دوشـنبه  را  حـرف هـای معلـم عصبـی سـیاه پوشـمان 
هـا وقتـی آسـمان صورتـی بـود مدرسـه می رفتـم و وقتـی قرمـز بـود 
یـک  هـا  دوشـنبه  عصـر  وضعیـت  آن  در  خانه.اصـال  می رسـیدم 
دژاوو هـای عجیبـی می سـاختم کـه دلتنـگ یـک آدم هایـی بـودم 
کـه هیـچ وقـت ندیـده بودم یا غصه اتفاق هایی را داشـتم که هیچ 

وقـت تجربـه نکـرده بـودم.
پاسـخگوی عزیـزم امیـدوارم حوصلـه کـرده باشـی و تـا اینجـا آمـده 
باشـی و سـرت از ایـن ترشـحات درهـم و آشـفته مغـزم گیـج نرفتـه 

باشد. 
آخـر ایـن متـن بـاز اسـت خـودت تـوی ذهنـت برایـش صـدای تلق 

خ کیـف چرخـدار روی موزاییـک هـای پیـاده رو پلـی کـن. تلـق چـر
دوستدارت؛ محدثه سادات حبیبی 18ساله 

به  نام خداوند بخشنده مهربان
بهار سبز و شیرینم

کی از راه می آیی؟ تو 
کی از آسمان تو 

گاه می آیی؟ نا
»تو را من چشم در راهم

 شباهنگام«*
که بازآیی

و من خواهم سرود آن روز
هزاران شعر نیمایی

و خواهم ریخت

گل صدها دسته 
در پیش پای تو

و خواهم خواند شعر باز باران را
برای تو

تو ای خورشید ورانی
که زیبایی تو ای ماهی 

کی از راه می آیی؟ تو 
در آغاز بهار و عطر نوروزی؟
و یا یک روز بارانی پاییزی؟

کی از راه می آیی؟ تو 
»تو را من چشم درراهم 

شباهنگام«*
کتاب ماخ اوال *مصراعی از نیما یوشیج، از 

بـه خاطـر  کتـاب مجموعـه شـعر  از  ابراهیمـی شـاهد  سـرودة جعفـر 
پروانه هـا

دوست خوبم محدثه جانم سالم
نمی دانـم نامـه مـن زودتـر می رسـد یـا سـال نـو؟ شـاید هـم همزمـان 
گـر نامـه من دیرتر برسـد چی؟ خودش می شـود؛ »یک  برسـند. ولـی ا
کـرده قبـل از سـال نـو  کـه همـه تالشـش را  نامـه تـراژدی الکترونیکـی« 

که نشـده.  برسـد، یـا حداقـل همزمـان برسـند اما نشـده 
کـردم وقتـی در  همایـش آهنـگ  کیـف  محدثـه نمی دانـی چـه قـدر 
که نشسـته ای در قاب  بهاران و نشسـت اعضای مکاتبه ای دیدمت 
کیـف صورتـی را می خوانـی. محدثـه  مجـازی دیدارمـان و سرنوشـت 
کودکی  کنکور، بخشـی از روزهای  کتاب های  کیف  و  خوب من با آن 
کـه خیال  هایـش را  گرفته اسـت  کرده اسـت و یـاد  و نوجوانـی را سـپری 
واژه واژه بنویسـد. البـد می توانـی مـن را و خجسـته نشسـتنم را روی 

ابرهـا حـدس بزنی!  
کودکی مان  داشـتم فکـر می کـردم بـا وجود اینکه در دو دهـه متفاوت 
گذراندیـم امـا چـرا ایـن قدر شـبیه هم هسـت آن خیـال پردازی ها،  را 
روزانـه، آن چهارخانـه هـای  بـا عجلـه  رفتن هـای چارتـری  آن سـفر 
بـه  حاشیه شـان  کـه  پـال  و  پخـش  کتاب هـای  آن  اقبـال،  سـفید 
کـی شـلوار و ...  پچ پچ هـای ناخوانـا مزیـن شـده، آن پاچه هـای خا
کـه خـودت  کـه نامـه ات را خوانـدم، آن روز  مـن آنجـا مانـدم. آن روز 
کـه دارم برایـت نامـه می نویسـم، هـر بـار در آن روزهـا  خوانـدی و االن 
گفتـن  کـه دلـم تنـگ قصـه  مانـدم. محدثـه جـان راسـتی نوشـته ای 
اسـت. یـادت هسـت در نامه هـای قبـل می نوشـتم »پیشـنهاد مـن 
کـه ...«  ایـن بـار نمی گویـم پیشـنهاد، چـون بـرای تـو نوشـتن  اسـت 
گلدان  کـه برای  ک  کـه بـرای ماهی و مثل خا واجـب اسـت. مثـل آب 

 ...
شـرکت  داستان نویسـی  هـای  دوره  بنویـس،  فقـط  بنویـس،  پـس 
کـن، انجمن هـای ادبـی، بـرای یـک صفحـه ادبـی، مطلـب بنویـس و 
کـه در هوایـت  کنـار سـوژه هایی  کنـار قصه هـا.  بـاش.  همینجـا بـاش 
نفـس می زننـد. می دانـی چـه می گویـم؟ محدثـه این دیگر پیشـنهاد 

گسـترده شده اسـت  که رو به رویت  نیسـت. این همان آینه ای اسـت 
کنـی.  کشـف  تـا خـودت را، محدثـه را 

کـه هجـده سـاله شـده ای، نامـة پیشـین مـا  گفتـه ای  محدثـه عزیـزم 
هـم عطـر و رنـگ خداحافظی داشـت. اما نه تـو خداحافظی را جدی 
گرفتـه ای و نـه مـن. البـد خداحافظـی روی یـک پـل در یـک نقطـه 
دنیـا منتظـر مـا ایستاده اسـت مـا هـم سرخوشـانه نامـه می نویسـیم 
گذرمـان بـه ایـن پـل می افتـد. فعـال مـا و  کـی  بـرای هـم و نمی دانـم 
نامه هـا، خداحافظـی و همـه پل هـای جهـان. ایـن هـم بمانـد یادگار 

کودکـی.  بازی هـای  یارکشـی های 
که منتظر نامه ها و نوشـته های تازه ات هسـتم یا  نمی دانم بنویسـم 

نـه. ولی تو بخوان منتظرم. 
روز و روزگارت به روشنی بهار
خدانگهدارت باشد محدثه خوب من 
واحد آفرینش های ادبی استان تهران

پاسخ مناسب به يك نامه ی عاطفی
تهران/نعضو:  مهرگان عسگری/ پاسخگو: سمیرا قیومی

شماره توالی: سوم
گروه سنی: ب

دالیل انتخاب این پاسخ
عضـو در ایـن نامـه اثـری را بـرای پاسـخگوی خـود ارسـال نکـرده 
که در نامه قبل از او پرسـیده شـده پاسـخ  تی  اسـت. اما به سـواال
که تصور ذهنی عضو  داده اسـت. این پاسـخ ها نشـان می دهد 
کـرده اسـت؟  از پاسـخگو چیسـت و او را چطـور شـناخته و کشـف 
کـرده اسـت. در این  در پایـان هـم بـرای او نامـی شـاعرانه انتخـاب 
گرفته  کوتاه و موجز  عضو را بسیار جدی  نامه مربی، پاسخ های 
کرده مستقیم  کنار آن ها نگذشته است. او تالش  و به سادگی از 
کـدام تصـور ذهنـی اش درسـت اسـت.  کـه  بـه مخاطبـش نگویـد 
کنـد، آن هـا را تایید  کـه بیـان می  امـا در خـالل نامـه و بـا جمالتـی 
کنـد. هـم شـعر بنویسـد، هـم مهربـان باشـد، هـم با دقـت فضایی 
خـاص و دلنشـین را بـرای عضـو بـه تصویـر بکشـد و ... همچنیـن 

کـه بـه نوعـی بـرای نوشـتن الهام بخش باشـد.  فضایـی بسـازد 
در مجمـوع بـه نظـر مـی رسـد عضـو از خوانـدن ایـن پاسـخ، لـذت 
خواهد برد و بیش از پیش با مربی پاسـخگو احسـاس صمیمیت 

کرد. خواهـد 

»به نام خدایی که پروانه را آفرید«
سـالم؛ خوبیـد؟ مـن امـروز دلم خواسـت کتاب جدید بخوانـم، اّما 
یـادم افتـاد هنـوز کتابـی را کـه خوانـدم تمـام نکـردم. دوسـت دارم 
بـه بیـرون بـروم و در طبیعـت نقاشـی بکشـم. اّمـا حیـف کـه کرونـا 
اسـت .مـن همیشـه می خواسـتم جایـی بـروم کـه مـه در خیابـان 
آسـمان معلـوم نباشـد. بـاران بزنـد. در بـاران بـدون چتـر  باشـد . 
خیس شـوم. همه جا در سـکوت باشـد. فقط صدای کفش هایم 
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بیایـد کـه در چاله هـای آب شـلپ شـولوپ می کنـد. بعـد یک هـو 
و  شـود  پخـش  شـاد  موسـیقی  بیـاد.  آسـمان  در  کمـان  رنگیـن 
همگـی رقصـی انجـام دهیـم انـگار از قبـل بلد هسـتیم، یک رقص 

بـاران کـه مـا از خوش حالـی بـا آهنـگ لب خوانـی کنیـم.
خوش حـال و شـاد و خندانـم/ قـدر دنیـا را می دانـم/ خنـده کنـم 

مـن دسـت بزنـم مـن پـا بکوبـم مـن/ شـادانم.
 در دلم غم ندارم/ زیرا هسـت سـالمت جانم/ عمر ما کوتاسـت/ 

چون گل صحراست/ پس بیایید شادی کنیم ... 
بیاییـد بـا هـم بخوانیـم ترانه ی شـادمانی/ عمر ما کوتاسـت چون 
گل صحراسـت/ پـس بیاییـد شـادی کنیـم/ گل بریزم مـن از توی 

دامـن/ بـر روی خرمن/ شـادانم
مهرگان

جواب سؤاالت:
من فکر می کنم که شما 

1- به خواندن شعر عالقه دارید
2- خوش خط هستید.

3- شاید بّچه ها را دوست داشته باشید.
4- مهرابن هستید.

5- آدم دقیقی هستید.
6- من دوست دارم شما را »خانم دریا« صدا کنم

به نام خدای ماهی ها
»شور دریا«

ماهی من چند روز اسـت/ رفته توی فکر دریا/ از زبان من شـنیده/ 
گاه گاهی صحبتش را

هرچـه می گویـم عزیـزم/ راه دریـا دور دور اسـت/ جای خوبی نیسـت 
آنجـا/ آب دریـا تلخ و شـور اسـت

جـا نمی گیـرد دِل او/ دیگـر اینجا توی این حوض/ می دهد آزار او را/ 
شـکل و رنگ و بوی این حوض

اشـک های شـورش او را/ می کنـد بی تـاِب دریـا/ هرچـه بادابـاد یـک 
روز/ می بـرم او را بـه دریـا

کشاورز کتاب: آِه پونه- سرودة: ناصر  از 
مهرگان عزیز سالم؛

دیـدی چقـدر ماهـی دارد تـوی نامـه ام شـنا می کند؟آخر مـن از وقتی 
کـه مـی روم ایـن  نامـة تـو را خوانـده ام »خانـم دریـا« هسـتم و هـر جـا 
که تو  همه ماهی همراه من هسـتند. درسـت مثل نقاشـی قشـنگی 
کشـیده بـودی و روی پیراهنـم یـک ماهـی شـنا می کـرد. حـاال  از مـن 
کـه نامـة مـن و تـو را بخواننـد. ببیـن  هـم همـة ایـن ماهی هـا آمده انـد 
چقـدر هـم حـرف می زننـد. بی صـدا حـرف می زننـد و چقـدر قشـنگ 

می رقصنـد.
مـه  و  بزنیـم  قـدم  چـه فکرهـای قشـنگی دوسـت مـن! در خیابـان 
بعـد  نباشـد.  معلـوم  آسـمان  حتـی  کـه  باشـد  آمـده  پاییـن  آن قـدر 
کنـد و بـاران هـم. می دانـی یک بـار بـه خانـة یکـی از  مـه خیسـمان 
کـه در شـمال زندگـی می کـرد. خانـة آنهـا خیلی  دوسـتانم رفتـه بـودم 

که روبه روی هم بودند.  کوچک بود اّما قشـنگ. دو تا پنجره داشـت 
از  ِمـه  بـاز می کـرد. آن وقـت  را  صبـح زود دوسـِت مـن هـر دو پنجـره 
یـک پنجـره می آمـد تـوی خانـه و از پنجـرة دیگـر بیـرون می رفـت. مـا 
البه الی مه می نشسـتیم و صبحانه می خوردیم. حاال هر وقت دلم 
بـرای خانـة دوسـتم تنـگ می شـود می نشـینم و خیال بافـی می کنم؛ 
مثـاًل فکـر می کنـم االن خانـة دوسـتم چـه شـکلی اسـت؟ ِمـه قشـنگ 
گـر اون جا بـودم االن در آن همه  مهمـان دوسـتم شـده اسـت یـا نه؟ ا
دیگـر  گفتـی  گـر  ا می  کـردم؟  چـه  داشـتم  گفتـی  گـر  ا  ... داشـتم  مـه 
گـر تـو آنجـا بـودی چـه  چـه خیال هایـی می بافـم؟ یـا اصـاًل برایـم بگـو ا
کـه دلـم می خواسـت بـا مهـرگان بخوانـم: خوشـحال  می کـردی؟ مـن 
و شـاد و خندانـم/ قـدر دنیـا را می دانـم ... تـو چطـور دوسـت خوبم؟ 
از  بـودی،  نوشـته  برایـم  کـه  قشـنگی  شـعر  از  قشـنگم  مهـرگان 
نقاشـی های قشـنگت، از اینکـه ایـن همـه قشـنگ دربـارة مـن فکـر 
ایـن همـه  بـا  بـودی خیلـی ممنونـم.  نوشـته   را  آنهـا  و  بـودی  کـرده 
راه  از  دارد  کـه  را  مـن  تـازة  سـال  داشـتی  نامـه ات  در  کـه  قشـنگی 
کـردی. خیلـی قشـنگ. امیـدوارم سـال نـوی تـو  می رسـد قشـنگ تر 

باشـد. قشـنگی  و  خنـده  و  شـادی  از  پـر  هـم 
دوست تو

پاسخ مناسب به يك نامه ی عاطفی
گلستان/ عضو: مهشید اکاتی/ پاسخگو: معصومه مصطفی لو  

شماره توالی : ششم
گروه سنی: هـ

دالیل انتخاب این پاسخ
کـه سرشـار از احسـاس و  همـراه با توصیـف زیبایی  نامـه ی عضـو 
از فصـل پاییـز بـود بـه دسـتم رسـید بـا توجـه بـه اینکـه عضـو طبـع 
بـه جملـه نویسـی روزانـه  کیـد  تـا طـی تا نیـز دارد خواسـتم  شـعر 
کـردن سـوژه های داسـتانی، بـا نوشـتن چنـد جملـه ی  بـرای پیـدا 
کنـم .  احساسـی او را بـه نوشـتن شـعر و یـا متـن ادبـی نیـز ترغیـب 

»به نام خداوند باران«
سـالم دوسـت نامـه ای عزیـزم، حـال مـن خـوب اسـت، امیـدوارم 
حـال تـو هـم بسـیار بسـیار عالـی باشـد و ایـام بـه کامـت باشـد. 
نامه هـای  در  همچنیـن  و  بنویسـم  جملـه  کـه  خواسـتی  مـن  از 
قبلی ات هم به من یاد دادی که سوژه های بسیاری در اطرافمان 
از دلشـان  را  به راحتـی می توانیـم، داسـتان ها  مـا  کـه  دارد  وجـود 
بیـرون بکشـیم. می خواهـم در مـورد بهتریـن سـوژة حـال حاضـر 
یعنـی فصـل پاییـز برایت بنویسـم، راسـتش من عاشـق فصل ها 
هسـتم، آنهـا شـگفت انگیز و جالـب هسـتند و خالقیـت خداوند 

مهربـان در هـر کـدام قابـل تحسـین و تماشـایی اسـت.
پائیز

هـوا رفته رفتـه چنـان سـرد می شـود کـه طعـم آن را می توانـم عمیـق 
در  غـرق  چهـرة  بـا  خیـره  می شـوم،  بیـدار  زود  صبـح  کنـم.  حـس 
خـواب مـادرم دقایقـی سـپری می شـود، بوسـه ای را نثـار پیشـانی 
چروکیـده اش می کنـم و بعـد از پوشـیدن بارانـی ام از خانـه بیـرون 
رنـگ  گرمـی  می شـود،  لب هایـم  آرایـش  پهنـی  لبخنـد  می زنـم، 
برگ هـای خیابـان، سـرما را از خاطـرم می بـرد، روی برگ هـا ِلی ِلـی بازی 
می کنـم و شـبنم لطیـف روی گلبرگ هـا را آرام و باحوصلـه نـوازش 
بـاالی  اسـت،  شـده  خیـس  صورتـم  می کنـم  احسـاس  می کنـم، 
سـرم را  نـگاه می کنـم و لبخنـد مرمـوزی را بین ابرها کشـف می کنم، 
احسـاس می کنـم صورتـم خیـس شـده اسـت، بـاالی سـرم را نـگاه 
می کنـم و لبخنـد مرمـوزی را بیـن ابرهـا کشـف می کنـم، روح جهـان 
به من خبر از باران می دهد. باران آهسـته آهسـته شـدت می گیرد، 
بـا بـاران دنبـال بازی می کنم صدای قهقهه هایش مـردم را از خواب 
بیـدار می کنـد. بـوی خـاک نم کشـیده سـرحال ترم می کنـد، به سـوی 
خانـه مـی روم تـا بـه خانـه می رسـم، داد مـادر درمیآیـد. دسـتانش را 
می بوسـم و دختـر حرف گوش کنـی می شـوم و زود لباس هایـم را 
عـوض می کنـم تـا مبـادا کـه مریـض شـوم، هنـوز از تماشـای بـاران 
سیر نشده ام، پشت پنجره اتاقم می نیشنم و با لبة آستینم غبار 
پنجـره را پـاک می کنـم، دسـتانم را بـا بخـار دهانـم گـرم می کنـم و بـه 

بـاران خیـره می شـوم ... .
6 آذر 1399

»به نام خداوند پائیز«
سالم دوست خوبم؛

که  کـه حالـت خوب باشـد و لحظه هایت به همـان زیبایی  امیـدوارم 
کرده بودی سـپری شـوند. توصیف 

دلـم  چقـدر  مـن  و  بـودی  نوشـته  پائیـز  از  زیبایـی  توصیـف  چـه 
کنـم. چقـدر خـوب  کـه بـا تـو روی برگ هـا ِلی ِلـی بـازی  می خواسـت 
و لطیـف بـا محیـط دور و بـرت ارتبـاط برقـرار می کنـی و همیـن ارتباط 
تـو بـا طبیعـت و فضـای اطرافـت، زیبایـی نوشـته هایت را دوچنـدان 
کـه نوشـته ی  کـرده اسـت. چـون طبـع شـعر داری از تـو می خواهـم 
زیـر را ادامـه بدهـی و در نامـة بعـدی بـرای مـن بفرسـتی. فقـط بـرای 
کنی، قبل از نوشـتن  اینکه حال و هوای نوشـتن را در خودت ایجاد 
کلمه هایـی از آنهـا را روی برگه  کـن و حتـی  چنـد تـا شـعر زیبـا مطالعـه 

↓ کـن.  بنویـس و در نوشـته ات از آنهـا اسـتفاده 
به خط های روی دستم فکر می کنم

به خط های روی برگ های توت
به ترشی انار سرخ

و به شیرینی سیب
به باران فکر می کنم

کیک ساده را در آن خوانده ام که دستور تهیة  و به مجله ای 
و به تو فکر می کنم 

...
و اینکه مهشید جان؛

لطفـًا تمریـن جمله نویسـی از اتفاقـات دور و بـرت را به صـورت روزانـه 
در دفترچـه یادداشـت را فرامـوش نکـن. فقـط هـر جملـه در حد یکی 

دو خط بیشـتر نباشـد.
خدانگهدار
دوست نامه ای تو- 28 آذر 1۳99
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پاسخ مناسب به يك نامه ی عاطفی
مرکزی/ عضو: مبینا دلیکوند/ پاسخگو: کبریا شجری 

شماره توالی: هشتم

دالیل انتخاب این پاسخ
کنـد و برای  گاهـی وقـت هـا بچه بـازی می  کـه  عضـو دربـاره ذهنـی 
کنـد،  نامـه نوشـته بـود. مربـی درپاسـخ ایـن  نوشـتن یـاری نمـی 
کنـد وخیـال  کـه بایـد اجـازه داد ذهـن بـازی  نامـه نوشـته اسـت 
راحـت و روان روی برگـه جـاری شـود و اینکـه نوشـتن نبایـد حتمـا 

کنـد.  گاهـی حـال مـا را بهتـر مـی  منجـر بـه خلـق اثـر ادبـی شـود، 

سـالم دوسـت خوب من، امید اسـت آمدن پاییز رنگارنگ با خود 
بـرای همـه مـا خوشـحالی بیافرینـد و همچنین برای شـما دوسـت 

خوش نویس 
من نامه شمارو دریافت کردم، اما چند روزی که درگیر درس بودم 
و بعـد از آن روز هـم کـه نامـه شـما بـه دسـتم رسـید، چنـد بـاری آن 
را خوانـدم و مفهمـوم را دریافـت کـردم، امـا گاهـی نمی توانـم تمـام 

ذهنـم را روی نوشـتن جلـب کنـم .
گاهـی ایـن اتفـاق بـرای ذهنـم مـی افتـد! فکـر می کنـم عـادی باشـد، 
اما چون شما گفته بودید هرچه زودتر برای شما از پاییز بنویسم، 
باخـود فکـر کـردم کـه شـاید بهتـر باشـد بگویـم کمی بیشـتر بـرای 

نوشـتن زمـان الزم دارم !
من همیشه می توانم بنویسم، یعنی برای نوشتن متن های خود 
نیـاز بـه مـدت هـا فکـر کـردن نـدارم، امـا گاهـی مغـزم گویـی مـرا تنهـا 
می گـذارد تـا قـدرش را بدانـم. مـرا برای نوشـتن شـعر و یا متن هایم 
خیلـی همراهـی نمی کنـد، ولـی در اولیـن زمانـی کـه مغـزم دسـت از 
بچـه بـازی بـردارد حتمـا برایتـان خواهـم نوشـت، امـروز صبـح بـرای 
نوشـتن، پاییز را بادقت شـاعرانه، خواهم دید شـاید مغزم مرا برای 
سـاختن یـک خیـال شـاعرانه یـاری کـرد آن وقـت برایتـان خواهـم 

نوشت. 
راستی دوست خوش نویس من متولد 1382/2/4 هستم .تاریخ 
تولـدم جابـه جـا نوشـته شـده بـود! راسـتی مرسـی بـرای اینکـه مـرا 
برای بهتر شـعر گفتن یاری می کنید. می توانم بپرسـم از نظر شـما 

قـدرت نوشـتن مـن در چـه انـدازه ای اسـت؟ 

به نام خدای روز های دی ماه زیبا 
 

کودکی برای من نوشت :
شیشه های شعر تو

شکسته است
باد می وزد میان خانه هاش

واژه های آن زهم گسسته است
گفت :

خانه های شعر تو

چقدر کوچک است !
من بزرگ می شوم ولی

شعر های تو
مثل خانه ی عروسک است

من دلم شکست
دیدم او بزرگ شد 

و رفت 
من ولی هنوز کوچکم 

در میان خانه های شعرهام 
 فکر توپ و بادبادک و عروسکم 

ناگهان نسیم تازه ای 
از کنار من عبور کرد دست خاطرات مرا گرفت و 

برد سوی خانه ی خیال 
 دیدم آرزو 

 در به روی من نبسته است 
کودکی 

دوباره روبروی شعر من 
 نشسته است .

شاعر جواد محقق      

 
گذاشـته و  کـه  بـه روز هـای سـرد دی مـاه قـدم  گـرم و مهربـان  سـالم 

گویـد مبینـا دلیکونـد عزیـز سـالم. مـدام مـی 
گرم باشد و روزگارت شاد . امیدوارم تنور دلت 

کـه متـن نامـه ام را متوجه شـدی. راسـتی تـوی این نامه  خوشـحالم 
تاریخ تولدت را درسـت نوشـته ام ؟

گفتـه ای هروقـت بخواهـی می توانـی خیلـی سـریع بنویسـی و همـه 
که چنین  چیـز زود بـه ذهنـت می آیـد، خـوب ایـن فـوق العـاده اسـت 
ذهـن پویایـی داری .خواسـته بـودم از پاییـز بنویسـی و تـو  یکدفعـه 

ذهنـت از واژه خالـی شـد .
که بگـذرد پاییز را می سـرایم . حاال  گفتـه ای ذهنـم از بچـه بازیهایـش 
کند، بگذار رها باشـد.  که ذهنت دلش می خواهد بچه شـود و بازی 
کنـد و روی برگهای خشـک،  بگـذار تـوی غـروب هـای پاییـزی بچگی 
خش خش کنـان قـدم بزنـد .شـاید دلـش بخواهـد از درخت بـاال برود 

، بگـذار راحت باشـد .
بـرای  اسـت  تمریـن  یـک  خـودش  ذهـن  رهایـی  ایـن  می دانـی 
گرفـت آن وقـت واژه، واژه اش را  سـرودن. وقتـی ذهـن بچـه بـازی اش 
کـه می بینـی چقـدر  کـن . آنوقـت اسـت  کاغـذ جـاری  بی خجالـت  بـر 
سـبک شـده ای و چقدر درسـرودن توانمندتری . نمی خواهم بگویم 
نـه. نوشـته های  بـرای مـن بفرسـت،  یـا  کسـی بخـوان  بـرای  را  آنهـا 
کـودک درونـت را بـرای خـود خـودت نگـه دار .امـا بـه او اطمینـان بده 
که می بینیش، اینجوری چشـمه ی جوشـان شـعرت بیشـتر خواهد 

جوشـید .
می توانـی یـک تمریـن در ایـن زمینـه انجـام بدهـی . فکـر می کنـی چه 

تمرینی باشـد ؟

که بین خـواب و بیداری  کـه از خـواب بیدار می شـوی هنوز  صبـح هـا 
خودشـان  بـرای  کـه  فکرهایـت  بگـذار  و  کـن  بـاز  را  دفتـرت  هسـتی 
کاغـذ و آنهـا را بنویـس .مدتـی آنهـا را نخـوان  معلقنـد، بلغزنـد روی 
کـه ایـن نوشـته هـا را می خوانی شـاید  مثـال یـک مـاه. بعـد از یـک مـاه 
ایـن روش  کـه  اسـت  ایـن  امـا مهـم  باشـد  بعضی هایـش  بی معنـی 

کمـک می کنـد ذهنـت زالل شـود؛ مثـل رود 
امیـدوارم دانـه هـای بـرف واژه هـا  بـر وجـودت ببارنـد و تـو را سـپید 

کننـد . پـوش 
دوستدار تو مرکز آفرینش های ادبی
99/10/4

پاسخ مناسب در بردارنده ی طرح ادبي مكاتبه اي 
 اردبیل /عضو: عسل معبودی / پاسخگو: پری ناز ستونه

شماره توالی: هفتم و هشتم
گروه سنی: ج 

دالیل انتخاب این پاسخ:
که به قالب نرسـیده با نامه ای آراسـته  پاسـخ مناسـب به عضوی 

ح ادبی  و در بردارنـده طر

بـه نـام خـدا در این جـا یعنـی گیـوی وضعیـت هنـوز سـفید اسـت 
ولـی در چنـد روز اخیـر کمـی قرمـز شـده اسـت مـن صبح هـا پنجره 
را بـاز می کنـم. نسـیمی دل نشـین بـه مـن می خـورد. مردمـی کـه 
کرونـا دارنـد بایـد در خانـه بماننـد و مایعـات بخورنـد چـون االن 
بیمارسـتان ها پـر شـده از بیمـاران کرونایـی. االن اگـر کار واجبـی 
نداریـم نبایـد بریـم بیـرون چـون اگـر خدایی نکرده چیزیمان بشـه 
نبایـد  نداریـم  ضـروری  کار  اگـر  پـس  نیسـت  جـا  بیمارسـتان ها 
بریـم بیـرون، پرسـتاران خسـته شـده اند و اگـر مـا رعایـت نکنیـم 
پرسـتاران خسـته می شوند و دیگر از بیماران پرستاری نمی کنند 
پـس مـا بایـد بیرون غـذا نخوریم! نذاریم کسـی به شـهرمان بیاید 
و از اینی که هست بدتر نشود پس من رعایت می کنم و ماسک 
می زنـم تـا ایـن ویـروس مرمـوز از کشـورمان یـا دنیـا بـرود مثـاًل اگـر 
کسـی ماسـک نزنـد و مریـض باشـد در بیـرون سـرفه و عطسـه 
کنـد اون هایـی کـه ماسـک نزننـد مبتال بـه بیماری کرونا می شـوند 
آن هـا پرسـتاری کنـد چـون بیمارسـتان ها پـر  از  و کسـی نیسـت 
اسـت و کسـی کـه بگیـرد و از آن پرسـتاری نشـود فـوت می کنـد و 
وضعیـت دنیـا یـا کشـورمان رو بـه افزایـش می شـود پس ماسـک 

و دسـتکش بزنیـد تـا کرونـا بـرود، مـن هـم می زنـم.
خیلی ممنون از نامه ی قشنگتان

 /
ً
بـاد، جـارو می کشـید/ کوچه هـا را تنـد و تیـز/ در تالشـش واقعـا

کوچه هـا می شـد تمیـز
بـاد/ یـک سـپور خنده روسـت/ می شـود  کـه  ایـن فکـرم  مـن در 

مثـل پـدر/ بـا تمـام کوچـه، دوسـت
مطمئـن هسـتم کـه هسـت/ بـاد، همـکار پـدر/ چون که هسـتند 

ایـن دوتـا/ در محلـه رفتگر
از کتاب: شعر سبزه ها

یـک سـالم رنگـی رنگـی مثـل رنگ هـای مختلـف و زیبایـی برگ هـای 
درختـان بـه تـو دوسـت خوبم.

از اینکـه جـواب نامـه ام را نوشـتی از تـو خیلـی ممنونـم. عسـل جـان 
کرونـا آمـده مـا  کـه  کـه حـاال  در نامـه ی قبلـی ام بـه تـو نوشـته بـودم 
نمی تونیـم آزادانـه بـه همـه جـا برویـم، اّمـا بـاد، همیشـه آزاد اسـت. 
کرونـا می تواند او را  که ویروس  مثـل مـا دغدغـه و نگرانـی این را ندارد 

کنـد. گرفتـار  هـم مثـل مـا 
کـه دوسـت دارد،  مـی رود. مثـاًل  بـاد، آزاد و شـاد اسـت و هـر جایـی 
بـا  کنـد و  کوچه هـا را جـارو  می توانـد مثـل شـعر امـروِز نامـه ی مـن، 
گرگم به هـوا یـا تاب بـازی  کنـد. بـازی  برگ هـای زیبـای پاییـزی بـازی 

قایم باشـک. و 
کنـی  بـاز هـم از تـو می خواهـم از پشـت پنجـره ی خانـه، بـاد را تماشـا 
نامـه ی  در  و  ببینـی  خـوب   ... و  می دهـد  انجـام  کـه  را  کارهایـی  و 
بـاد برایـم بنویسـی. پـس خـوب  یـا بـد  کارهـای خـوب  بعـدی ات از 

کـن. منتظـرم نگـذار.  تماشـا 
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

بـرای  را  بـاد  بـد  کارهـای خـوب و  بـاز مثـل همیشـه مـن  بـا سـالم 
شـما دوسـت مهربانـم می نویسـم. مـن پشـت پنجـره می نشـینم 
و می بینـم بـاد ویـروس کرونـا یـا همـان کویـد 19 را کـه خیلـی بـد و 
روی تخـت پادشـاهی نشسـته اسـت را بـا خـود بـه ایـن و ور و آن ور 
می بـرد و کارهـای خـوب و کارهـای بـد آن را مـن می بینـم کار خـوب 
بـاد ایـن اسـت کـه برگ هـای پاییـزی را بـه ایـن ور یـا آن ور می بـرد. 
خیلـی لّذت بخـش اسـت و یـا مثـاًل مـن از مدرسـه می آیـم دفتـرم 
دسـتم اسـت و بـاد آن را ایـن ور یـا آن ور می بـرد مـن در باد همیشـه 
کارهـای  از  مـن  اسـت  لّذت بخـش  خیلـی  می کنـم.  بادبادک بـازی 
بـاد هـم خوشـم میـاد هـم بـدم میـاد مثـاًل کاِر بـدش ایـن اسـت کـه 
رفتگرهـا برگ هـا را جمـع می کننـد و بـاد دوبـاره برگ ها را ایـن ور و آن 
 ناراحـت هسـتم چـون کرونـا آمـده اسـت و ما 

ً
ور می بـرد. مـن واقعـا

نمی توانیـم مدرسـه برویـم نمی توانیـم بـا دوسـتامون بـازی کنیم و 
دیگـر نمی توانیـم بریـم خانـه ی فامیـل مـا یـا خویشـاوندان و... من 
اگـر کرونـا نیامـده بـود می  توانسـتم بـه کانـون بـرم و بـا دوسـتانم 
کاردسـتی انجام بدم من خوشـحالم که شـما نامه  ما را می خوانید 

 بـازم بـه مـن نامـه بدهیـد بـا تشـکر.
ً
مـن متشـکرم لطفـا

عسل معبودی 

»دنباله«
دنبالـه ی یـک بادبـادک/ افتـاده تـوی خانـه ی مـا/ بـا هر تکان بـاد او 

هـم/ هـی مـی رود پاییـن و باال
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دنبالـه ی خـوب و قشـنگی اسـت/ ماننـد یـک رنگین کمـان اسـت/ 
کنـار بادبـادک/ در قلـب آسـمان اسـت جایـش 

گـم/ حتمـًا شـده  کـرده او  آن بادبـادک نیسـت حـاال/ دنبالـه اش را 
خالـی و بدشـکل/ ماننـد یـک طـاووِس بـی دم

کفشی به رنگ آتش دریا- سروده: منیره هاشمی کتاب:  از 
سالم به تو دوست خوب و نازنینم، عسل جان!

کوید  امیدوارم حالت خوب باشـد و تخت پادشـاهی این ویروس بد 
۱۹ از تـو و خانـواده ی مهربانـت و همـه ی مـردم دنیـا دوِر دور باشـد و 

سـرانجام به زودی زود، سـرنگون شـود.
کردی و برایم  که از تو خواسته بودم، فکر  از اینکه در مورد موضوعی 
کارهـای  کارهـای بـاد نوشـتی، از تـو خیلـی ممنونـم. عجـب  در مـورد 

گاهـی بـدی بلد اسـت باد! خـوب و 
کـه بـاِد خـوب  کـه بادبادک بـازی را در روزهایـی  عسـل  جـان، حـاال 
انتخـاب  را  تـو شـعر )دنبالـه(  بـرای  مـی وزد دوسـت داری، مـن هـم 

کـردم تـا بخوانـی و از آن لـذت ببـری.
کـه برایـت نوشـتم دنبالـه ی یـک بادبـادک،  عسـل جانـم در شـهری 
که  داخـل حیـاط یک خانه افتاده اسـت. مـن خیلی دلم می خواهد 
کنده شـده اسـت، بدانم. تو  که دنباله اش  ماجـرای ایـن بادبادکـی را 
هـم البـد مثـل مـن می خواهی بدانـی چه اتفاقـی برای ایـن بادبادک 
افتـاده اسـت و بـدون دنبالـه اش حالش چطور اسـت و آیـا دنباله اش 
کن  را در آخـر ماجـرا پیـدا می کنـد یـا نـه. لطفـًا در این مورد خـوب فکر 
و سـپس در دنیـای رویاهـا و خیال هـا، داسـتان بادبـادِک بی دنبالـه، 

چطـوری اسـت و برایـم در نامه ی بعـدی بنویس.
منتظر خواندن نامه ات هستم.

دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

پاسخ مناسب در بردارنده طرح ادبي مكاتبه اي
خراسان رضوی/عضو: محمدامین محّمدی/پاسخگو: عاطفه رنگ آمیز طوسی

شماره توالی: چهارم

دالیل انتخاب این پاسخ
آقـای  جنـاب  مکاتبـه ای،  همـکار  را  امیـن  محمـد  یـادآوری  نامـه 
خرقانـی نوشـتند. خوشـبختانه در ایـن فصـل تعـداد زیـادی نامـه 
کـم  کـه  یـادآوری و یـا خداحافظـی ارسـال شـد و تعـدادی از اعضـا 
کردند. پاسـخ این  کار شـده بودند دوباره نامه هایشـان را ارسـال 
نامـه را خانـم رنـگ آمیـز نوشـتند. بعـد از ایـن، مکاتبـه بـا محمـد 
امین را ادامه خواهد داد. شـیوه های تشـویق عضو به نوشـتن و 

زیبایـی نامـه بسـیار چشـمگیر اسـت. 

نامه یادآوری
تا مداِد من 

به فکر جنگل و پرنده هاست
شعرهای من

ُپر از صدای َپر زدن
ُپر از پرنده هاست

شاعر: اشکان پورکیوانی
کـه حـال و هوایـت خـوب  محمـد امیـن محمـدی سـالم! امیـدوارم 

باشـد.
خیلی دلتنگ تو هسـتم و خیلی دوسـت دارم باز هم برای من نامه 
بنویسـی. تازه دوسـتهای خیلی خوبی شده بودیم. من هنوز منتظر 
نامـه ات همین جـا نشسـته ام. محمـد امیـن عزیـز بـه قـدر همـه ی 
کاغـذ هسـت مـن منتظر  کـه در خطهـای همیـن  ایـن نقطه چیـن هـا 
نامـه ی تـو بـوده ام.......................... مـرا منتظـر نگـذار و نامـه 

ات را بنویـس
دوست تو؛ مرکز آفرینش های ادبی

 
موضوع: اژدها کوچولو

روزی یـک اژدهـای کوچکـی بـود کـه آرزوی پـرواز داشـت اّمـا چـون 
کوچـک بـود و بال هـای کوچکـی داشـت نمی توانسـت پـرواز کنـد. 
اّمـا او فکـر می کـرد کـه می توانـد. یـک روز صبـح تصمیـم گرفـت کـه 
امـروز بایـد پـرواز کنـد رفـت بـاالی یک سـنگ، پرید اّمـا افتاد زمین 
بـاز هـم رفـت بـاالی یـک سـنگ  اّمـا  و بچه هـا بهـش خندیدنـد. 
بزرگتـر و بـاز هـم پریـد دوبـاره زمیـن خـورد و بـاز هـم بچه هـا بـه او 
خندیدنـد و بـاز هـم تـالش کـرد اّمـا ایـن دفعـه نـه بـاالی سـنگ، 
بـاالی یـک کـوه بلنـد کـه پریـدن ازش خیلـی خطرنـاک بـود. اژدهـا 
کوچولـو رفـت بـاالی کـوه تـا رسـید خـودش را از آنجـا پـرت کـرد و 
داشـت  کـه  کوچولـو  اژدهـا  کنـد.  پـرواز  نشـد  کـرد  تـالش  هرچـه 
می افتـاد دیـد یـک پرنـده او را گرفتـه اسـت. اژدهـا کوچولـو گفـت 
کـه می خواسـت پـرواز کنـد. پرنـده خندید و گفت تو هنـوز بچه ای 

بایـد بـزرگ بشـی تـا بتوانی پـرواز کنی و اژدها فهمیـد که هنوز بچه  
اسـت و نمی توانـد پـرواز کنـد.

داشـتم  مشـق  خیلـی  قبـل  سـال  مـن  عزیـزم!  دوسـت  سـالم 
کـه  از روزی  بـرای شـما ننوشـتم و  به خاطـر درسـهام دیگـر نامـه 
شـما زنـگ زدی مـن اشـتیاق پیـدا کـردم و دوبـاره بـرای شـما نامـه 
بعـد  می گیـن  خودتـون  داسـتان  شـما  راسـتی  خانـم  فرسـتادم. 
ادامـه ش را مـن بـدم یـا خـودم بایـد بنویسـم؟ بـه نظـر شـما مـن 

بنویسـم؟ کوچـک  کتـاب  یـک  می توانـم 

»به نام خداوند مورچه ها و ماهی ها«
سالم سالم سالم محّمد امیِن مهربان!

کوچولـو را خوانـدم. دقیقـًا سـه بـار خوانـدم. یـک بـار  داسـتان اژدهـا 
اژدهـا  بـرای  بـار دّوم خوانـدم و دلـم  برایـت دسـت زدم.  خوانـدم و 
کـه افتـاد زمیـن و بچه ها بـه او خندیدند خیلی  کوچولـو در لحظـه ای 
کـردم چقـدر خـوب  فکـر  و  را خوانـدم  بـار سـّوم داسـتانت  سـوخت 

امیـن. می نویسـی، محّمـد 
لطفـًا زود بـه زود برایـم نامـه بنویـس. نامه هـای تـو »نامـه داسـتان« 
کـه مـن بنشـینم اینجـا و هـم  کیـف می دهـد  هسـتند. یعنـی خیلـی 

نامـه بخوانـم و هـم داسـتان.
محّمد امیِن عزیز! این درس و مشـق ها خیلی زیاد هسـتند. بّچه ها 
گله منـد  تـوی نامه هایشـان همیشـه از حجـِم زیـاِد تکالیـِف درسـی 
داشـته  جادویـی  مـداد  می خواهـد  دلـم  جورهایـی  یـک  هسـتند. 
 )باشـم و مشـِق همـّه بّچه هـا را بنویسـم )مشـق های زیـاد را البّتـه

که معّلم ها از آن ها  ولـی ُخب، نمی شـود. دانش آموزها بایـد وظایفی 
می خواهنـد را بـه خوبـی انجـام بدهنـد تـا موفـق بشـوند و درس هـا را 

یاد بگیرند.
کـه دوبـاره اشـتیاق نامـه نوشـتن  محّمـد امیـن! خـدا را شـکر می کنـم 
کرده ای. ما می توانیم دوسـتاِن خیلی خوبی برای هم باشـیم.  پیدا 
که من داسـتان بنویسـم و تو ادامه  بدهی اش  راسـتی فرقی نمی کند 
یـا اینکـه داسـتان هاِی دست نوشـِت خـودت را برایم بفرسـتی. چون 
کار جدیـد انجام  مهـم نوشـتن اسـت. اّمـا فکـر می کنم این دفعـه یک 
کس  که نویسـنده اش آقای »ما بدهیم. من قسـمتی از یک داسـتان 
کتابش  که بخوانی و بعد هم خوِد  ولُتویژ« اسـت را برایت می نویسـم 
کـه همـراه ایـن نامه برایت می فرسـتم. فقط قـول بده قبل از اینکه  را 
کـه مـن تـوی نامـه  کتـاب را بخوانـی از روی همیـن چنـد خـط  همـة 
برایـت می نویسـم حـدس بزنـی ماجـرا از چـه قـرار اسـت. و داسـتان 
کـه  کـن  چه طـور تمـام می شـود. ایـن حدس هـا را برایـم یادداشـت 
کتـاب را بخـوان ببیـن  در نامـة بعـدی ات بفرسـتی بعـدش بنشـین و 
ماجراهـا و پایـان داسـتان چقـدر بـه حدس هـای تو نزدیک هسـتند. 

کنـم خیلی جالب بشـود. فکـر 
کـس ولتویـژ« قّصـة ُقمـری و هیزم شـکِن فقیـر  کتـاِب آقـای »ما اسـم 
کـه برایـت می نویسـم. بیـا  کـردم  اسـت. مـن ایـن بخـش را انتخـاب 

کـه بـا خیـاِل راحـت برایـت بنویسـم. برویـم صفحـة بعـدی 
زن  و  هیزم شـکن  بـود.  فقیـری  هیزم شـکن  روزگاری،  روزی   ...

می کردنـد. زندگـی  کوچـک  کلبـة  یـک  تـوی  مهربانـش 

بـه  و  برداشـت  را  کمانـش  و  تیـر  و  تبـر  هیزم شـکن،  روزهـا،  از  روزی 
گرسـنه شـد. روی  کم کـم خسـته و  کـرد.  کار  جنـگل رفـت. تـا ظهـر 
گهـان از باالی  کنـد. نا تنـة یـک درخـت نشسـت تا کمی خسـتگی در 
کـرد. آن بـاال، یـک دسـته  سـرش صداهایـی شـنید. سـرش را بلنـد 
بـا  پـرواز می کردنـد. هیزم شـکن  کـه البـه الی شـاخه ها  دیـد  ُقمـری 
گهـان  کنـد. نا عجلـه تیروکمانـش را برداشـت تـا یکـی از آن هـا را شـکار 
کوچکـی فریـاد زد: »دسـت نگـه دار هیـزم شـکن، مـا را شـکار  ُقمـری 

نکـن«.
محّمـد امیـن مشـتاقم بدانـم حدسـیات تـو دربـارة ایـن داسـتان و 
کتاب را بخوانی. مراقب  پایانش چیسـت. آن هم قبل از اینکه تمام 

خـودت بـاش. منتظـر نامـه ات می مانـم بـا دسـِت زیـر چانـه.
با مهر و امید ما

دوست تو در آفرینش های ادبی 
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پاسخ مناسب در بردارنده طرح ادبي مكاتبه اي
/پاسخگو: عاطفه رنگ آمیز طوسی خراسان رضوی/عضو: ملیکا یوسف پور

شماره توالی: سوم و چهارم
گروه سنی: ج

دالیل انتخاب این پاسخ:
گاهـی بالـغ بـر پانـزده شـعر ارسـال می کنـد.  ملیـکا شـاعر اسـت و 
یـازده  و  شده اسـت  معرفـی  شـهری  سـیار  بخـش  طـرف  از  عضـو 
عضـو  بـرای  ح  طـر نامـه  نمونـه  نامـه،  دو  ایـن  دارد.  سـن  سـال 

می شـود.  محسـوب  شـعر  بـه  عالقمنـد  کـودک 
خانـم رنـگ آمیـز در ایـن دو نامـه دربـاره تخیـل و آفرینـش صحبـت 
تزئیـن  ارسـالی،  کتاب هـای  در  اهدائیـه  نوشـتن  اسـت.  کـرده 
کـت نامـه و ارتبـاط تصویـری و محتوایـی نامـه هـا بـا یکدیگـر از  پا

اسـت. نامـه  پاسـخ  زیبایی هـای 
کـه ملیـکا و عمـده اعضـا بـه سـرعت  ایـن توضیـح ضـروری اسـت 
پاسـخ نامـه را ارسـال می کننـد و ایـن اشـتیاق بـرای پاسـخ نامـه 

نشـان از ارتبـاط عضـو بـا پاسـخگوی نامـه اش اسـت.  

به نام خدایی که برای خنداندن گل آسمان را می گریاند
سـالم، سـالم دوسـت صمیمی من، من ملیکا یوسـف پور هستم، 
کالس پنجم، دبستان زهرا ارباب، 10 ساله، البته مردادماه می شوم 
11 سـاله از مشـهد مقـّدس. هربـار کـه برایـم نامه می فرسـتادی انگار 
دوباره زنگ خانه را می زدی و به دیدنم می آمدی و من از شما کمال 
تشّکر را دارم، من خیلی از این موضوع خوشحالم نامه هایت را هر 
روز می خوانم انگار هر روز به دیدنم می آیی. راستی! شعر گل را هم 
کـه گفتـی برایـت نوشـتم. به قول خـودت از تخّیالتم اسـتفاده کردم 
بـه باغـی رفتـم و در ذهنـم بـا گلـی حـرف مـی زدم. در تاریـخ 1399/4/2 
دّومیـن نامـه ات بـه دسـتم رسـید و مـن خیلـی خوشـحال شـدم که 
شـعرهایم را خوانـدی. مـن نـام شـعرهایم را می گویـم و اگـر می شـود 
کـه  آنهایـی  و  اسـت  رسـیده  به دسـتت  شـعرهایم  کـدام  بگویـی 
نرسـیده را ارسـال کنـم. مهمانـی خـدا، آب و آبـادی، اسـراف، فصـل 
تابستان، دلتنگ بابا، آخرین فرستاده، خانواده ی زیبا، راز شادابی، 
خواهر کوچک من، شـب یلدا، سـردار دلها، امام خوبی ها، سـرمای 
تاریـخ، میـالد منجـی.  مـن در  کتـاب مهربانـی، قهرمـان  زمسـتان، 
نامه ی اولی که به دسـتم رسـیده، خواندم که شـما گفتی یک شـعر 
در مورد فصل تابستان برایم بگو و ارسال کن؛ من هم همین کار را 
کردم اّما شعرم را برای خودم یادداشت نکردم، اینم جزء شعرهایم 
بود و همین شعر گل را هم اسمش را گذاشتم مهربانی من با گل. 
دوسـت عزیـزم امیـدوارم از شـعرهایم خوشـت بیایـد و لـّذت ببـری. 
در نامه به من گفتی بعضی از شعرهایت بزرگسال است. راستش 
را بخواهـی مـن همه ی شـعرهایم را خودم می گویـم بدون حّتی یک 
کمـک کوچـک از بقیـه؛ می دانـی مـن خیلـی دوسـت دارم نسـبت به 
سـّنم شـعرهای بزرگسـاالنه تر بگویـم من خـودم احسـاس می کنم 
کـودک درونـم بـزرگ شـده اسـت و دیگـر نبایـد کارهـای بچه گانه تـر 

انجـام دهـد، اّمـا اشـکالی نـدارد اگـر بخواهـی شـعرهایی می گویم که 
بـه سـن و سـالم بخـورد. اّمـا امیـدوارم از شـعرهایم خوشـت بیاید و 
نامه هـای بیشـتری بـرای همدیگـر ارسـال کنیم. حاال شـعر مهربانی 
مـن بـا گل را در برگـه ی بعـدی برایـت نوشـتم. امیـدوارم از شـعرم 

 .خوشـت بیاید
مهربانی من با گل

 در باغی زیبا بودم
 آنقدر گل زیبا بود

 گل به من چشمک زد
 من او را دوست داشتم
 خواسمت او را بیچینم

 تا ابد دوست باشیم
 از ساقه اش گرفتم

 تا خواستم او را بچینم
 باال را نگاه کردم

 هوا صاف و آفتابی بود
 پایین را دیدم

 ناراحت بود و اشک می ریخت
 گل من غمگین شد

 غصه می خورد و اشک می ریخت
 من از این صحنه غمگین شدم

 گل را من نچیدم
 درست است که گل را نداشتم
 گل خوش حال بود و می خندید

 ما با هم دوست شدیم
 تموم شد شعر ما

 ناگهان گلی را دیدم
 با لبش یک لبخند زد

 دوست داشتم تا ابد او را می داشتم
 دوست داشتم تا ابد او را می داشتم

 کنارش من بنشینم
 رفیق و همراه باشیم
 او را در دستم گرفتم
 صدای گریه شنیدم

 فکر کردم گریه از آسمان است
 خبری از گریه ی آسمان نبود

 گل من گریه می کرد
 فکر چیدنش را می کرد
 گلبرگ هایش َپرَپر شد

 گلبرگ هایش هی می ریخت
 به فکر یه کار خوب شدم

 اشک او را نریختم
 اّما حاال با این کارم همه او را می داشتند

 دوباره مثل ماه شد می خندید
 یار و همراه شدیم

 خدا نگهدار بچه ها

دوست صمیمی من اینم از شعرم، امیدوارم خوشت آمده باشد.
و  فـرم  تمبرهـا،  نامه هـا،  مـا«،  خانـه ی  »درخـت  کتـاب  دادن  بابـت 
کارت عضویتـم از شـما متشـکرم. مـن کتـاب شـعر »خانـه ی مـا« کـه 
جنـاب آقـای محمـود پـور وهـاب نوشـتند و سـرکار خانـم هالـه الدن 
و  کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون  انتشـارات  و  کـردن  تصویرگـری 
نوجوانـان منتشـرش کردنـد را خوانـدم و از همتـون کمـال تشـکر را 
دارم و فـرم را پـر کـردم. ممنونـم کـه دوسـت خوبـی بـودی و هسـتی و 

بـود. خواهـی 
خدا نگهدار دوست خوبم
1399/4/5

گل بهتر است« که از برِگ  »به نام خدایی 
... سالم دوسِت مهربان و خوش ذوق من! سالم شاعر جان!

ابـِر  وجـب  یـک  و  گلـدان  دو  و  پروانـه  دو  انـدازة  بـه  خوشـحالم 
اینکـه  از  خوشـحالم  دخترانـه.  پیراهنـی  روی  شـده  منجـوق دوزی 
کلمـه از رسـیدن نامه هـای مـن  ملیـکاِی یوسـف پور بـا آن دِل پـر از 
خوشـحال شـده اسـت و رسـیدن نامه هایـم را بـا دیدار خـودم همانند 
دیـده اسـت. فقـط یـک شـاعر می توانـد این طـور احساسـات لطیفـی 
کنـد  داشـته باشـد و هـر چیـز قشـنگی را بـه یـک زیبایـِی بزرگتـر تشـبیه 
و صاحب تخّیل شـگفت انگیز باشـد.  ملیکای دوشت داشـتنی! باید 
کـه برایـم  کـه مـن همـة همـة همـة شـعرهایی  بـه تـو ایـن خبـر را بدهـم 
که  فرسـتاده بودی را خوانده ام. »شـب یلدا« شـعر شـاد و پرمهری بود 

تصویرهـای زیبـا و پرخاطـره زیباتر نشـانش مـی داد و خواننده ی شـعر 
می توانسـت خـودش را جـای شـاعر بگـذارد. شـعِر »راز شـادابی« را هـم 
که به محیط اطراف  دوسـت داشـتم. فکر می کنم تو دختری هسـتی 
مشـاهدات  بتوانـی  می شـود  باعـث  همیـن  و  می کنـی  دّقـت  خیلـی 
خـودت را در شـعر بـه خوبـی تصویـر کنی و خواننده را بـا خودت همراه 
کنـی. توّجـه ات بـه مفهـوم خانواده خیلی برایـم جالب بود، هم چنین 
توّجـه ات بـه مفاهیـم دینِی ما مسـلمان ها که خیلی ارزشـمند و بزرگ 
کـه در توصیف هایت از طبیعت مثل شـعِر  هسـتند. ایـن را هـم بگویـم 
»سـرمای زمسـتان« خیلـی موّفـق بـوده ای. مـن هـم مثـل تـو شـعر را 
خیلـی دوسـت دارم و از ۱۳ سـالگی بـا هـم رفیـق هسـتیم. هیـچ چیـز 
بـه انـدازة نوشـتن یـک شـعر مـرا خوشـحال نمی کنـد وقتـی بـه سـراغم 
گنجشـک هایش بـه پنجره هـای دلـم می زنـد  می آیـد و بـا نـوِک ظریـِف 
و هیچ چیـز هـم بـه انـدازه ی خوانـدن یـک شـعر از شـاعری که دوسـتم 
باشـد مرا سـبک بال نمی کند. ملیکا! من قاصدک هسـتم وقتی شـعر 
که  می خوانـم و بـرِگ درختم وقتی شـعر می گویـم. حاال خودت ببین، 
مـن و تـو چقـدر بـا هـم حـرف مشـترک داریـم . تـا یـادم نرفتـه برایـت 
کـه ۲۰ دقیقـه پیـش؛ یعنـی قبـل از اینکـه شـروع بـه  یـک شـعر زیبـا 

کنـم، خوانـدم را بنویسـم. نوشـتن ایـن نامـه 
»کوچه باغ آسمان«

کوچه باغ آسمان، ماه در 
کرد چادر شبش را بر سرش 

گفتگو شد گرم  با زهره 
زهره برایش چای آورد

کمان برداشت پروین تیر و 
کهکشانها یک نشان زد در 

کرد  سنگ شهابی را رها 
بر شیشه های آسمان زد
کوچه باغ آسمان، نور در 

این سو و آن سو تاب می خورد
آهوی سرگردان هالی

از حوض مهتاب آب می خورد
چوپاِن باد آواز خوانان   

پوشیده تن پوش رکابی   
گله های ابر می رفت با    
کوهستان آبی تا پای    

آمد به روی بام، خورشید
گرد طال ریخت کوچه ها  در 

کندوی زنبوران خود را
بر شاخه های روز آویخت

)جمال الّدین کرمی(
گـر خواسـتی می توانـی نظـرت را دربـارة ایـن شـعر برایـم بفرسـتی. و  ا
کـه در آن یکـی  گـر دوسـت داشـتی می توانـی برایـم شـعری بنویسـی  ا
کـوه، خورشـید و ... مشـغول  از پدیده هـای طبیعـت مثـاًل درخـت، 
که در پارة اول  کرمی  کاری باشند. مثل این شعر آقای ا انجام دادن 

)ایـن شـعر یـک چهارپـاره بـود(. نوشـته بـود؛

و یا  کرد  ماه چادر شبش را بر سرش 
گفتگو شد گرم   با زهره 

← زهره برایش چای آورد    )برای ماه( و یا 
)سیاره زهره(  

منتظر نامه ات می نشینم لِب حوض خیالم
دوست تو در آفرینش های ادبی

»به نام خالق هستی عالم«
سـالم! سـالم بـه همبـازی و دوسـت صمیمـی مـن! هـر دفعـه کـه 
برایـم نامه هایـی می فرسـتادی و بیشـتر بـا تو آشـنا می شـدم خیلی 
اوقـات  گاهـی  می شـود.  ایجـاد  ذهنـم  در  شـما  راجع بـه  سـؤال ها 
جوابشـان را از نامه هـا پیـدا می کنـم اّمـا بعضی هایشـان هنـوز در 
ذهنـم هسـت. اّمـا چقـدر خـوب اسـت کـه پاسخشـان را نمی دانـم 
برایـم  خـودت  از  دیگـر  شـاید  می دانسـتم  را  پاسخشـان  اگـر  آخـر 
نمی گفتـی. قاصـدک جان نامه هایـت را روزی چندیـن بار می خوانم 
و هـر دفعـه تکـراری نمی  شـود بلکه پرانرژی تر هم می شـوم بسـیار، 
بسـیار، بسـیار شـعری که برایم فرسـتادی زیبا بود.  خود من انگار 
در سـیاره ها و بـه آسـمان سـفر کـردم بـا خوانـدن آن شـعر زیبـا،  چـه 
خوب است که برای همدیگر نامه می نویسیم وقتی آقای پستچی 
نامـه  را آورد وقتـی نامـه را گرفتـم اصـاًل نفهمیـدم کـه چگونـه چـادرم 
را از سـرم درآوردم و شـروع کـردم بـه بازکـردن نامـه، خـدا می دانـد کـه 
چقـدر دلـم برایـت تنگ شـده بود تـا قبل از آن روزها لحظه شـماری 
می کـردم تـا دوباره جناب پسـتچی زنگ خانه مان را بزنـد و نامه ای از 
شـما به من بدهد.  آنقدر ذوق  کرده بودم که نمی توانم احساسـم 
را بیـان کنـم نامه هـای قبلـی ات را هـم همـراه بـا نامه هـای جدیـدت 
آیـا پیشـرفت کـرده ام؟  می خوانـم و خـودم را می سـنجم تـا ببینـم 
مـن شـعری راجع بـه عروسـی مـاه و خورشـید گفتـم حـاال شـعر را 
برایـت می نویسـم. قبـل از آن می خواهـم آرزویـم را بـه شـما بگویـم 
و مـن چـون از نظـر خـودم شـعر زیـاد گفتم دلـم می خواهـد کتابی از 
شـعرهایم چاپ شـود و البته بیشـتر از آن دلم می خواهد قاصدک 

جـان شـما را ببینـم.  شـعرم را در ادامـه می نویسـم:
 شب که شد رفتم به رخت خواب

 آقای ماه پوشیده بود لباس دامادی
 ابر تور شد و آمد روی سر خورشید خانم

 کوه ها همه دست به دست هم
 ستاره ها همه ی میزها را آماده کردند
 جشن عروسی در آسمان و طبیعت

 جمعّیتی که داشت شیر و ببر و یوزپلنگ
 پرنده ها هم آوازخوانان

 از اون باال کالغه
 گفت: قار و قار و قار بچه ها

 من برم بیارمشون
 کالغه رفت صدا زد
 نقل و طال و پولک

دادن  به مهمونا
   آقای ماه با خورشید خانم

 جشن بزرگ برپا شد

 مامان جونم گفت برام الالیی خواب
 خورشید خانم عروس آسمان قالی

 وای که چقدر زیبا شد آن عروس خانم
 مشغول رقصیدن با درختان هم

 یک تاالر قشنگی آنها برپا کردند
 آمدند یک دسته جمعیت

 هیچکس نداشت با یکدیگر جنگ
 دسته دسته آمدند آنان

 نشسته بود رو شاخه
 کجا هستند سیاره ها؟

 اونا هم بیان شادی کنون
 سیاره ها رو آورد

 شکالت و لواشک
 عروسی کردن اونا

 داماد بودن و عروس خانم
 لبای همه خندون شد
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را  نظـرت   
ً
لطفـا و  خوانـدی  را  شـعرم  کـه  ممنونـم  جـان  قاصـدک 

بگـو. شـعرم  راجع بـه 
- دوست تو ملیکا یوسف پور با تشکر

»به نام خدای رودخانه و درخت و آهو«
سالِم من به دوسِت قاصدکی ام ملیکا

کلمه هـا در نامـة تـو مثـل برگ هـا  نامـه ات را بـا ذوِق فـراوان خوانـدم. 
بـر شـاخه ، بـرف بـر پشـِت بام و چـای در اسـتکان بلـور، زیبـا هسـتند. 
کـه بایـد باشـند، از خودشـان خانـه و زندگـی مرتـب  جایـی هسـتند 
دارنـد. آدم دلـش بـاز می شـود از خوانـدن نامه هـای تـو. خوشـحالم 
کشـیدن سـخت هست  که منتظر رسـیدن نامه هایم هسـتی. انتظار 
کـوه زیـر  گوارایـی هـم دارد. درسـت مثـل بـاال رفتـن از  ولـی شـیرینِی 
کردِن آن دورها آنقدر  آفتاب. وقتی می رسیم به قّله، آن وقت تماشا 
کـه یادمـان مـی رود چقـدر دسـت و پایِ مـان  لـّذت و هیجـان دارد 
کـه از خـودت برایـم ارسـال  خسـته شـده و عـرق ریخته ایـم. تصویـری 
که در این هفته از زندگی ام، دیدم.  کردی، زیباترین تصویری اسـت 
گفتی: »اصاًل نفهمیدم چگونه چادرم را از سـرم درآوردم و  که  همان 
کـردن نامـه« تو شـاعر خوبی هسـتی ملیـکا جانم  کـردم بـه بـاز  شـروع 
و همین جمله ات خودش شـعر اسـت. چون احسـاس دارد، تصویر 
کـه دیگـر خیلـی  گـر آهنگیـن هـم بشـود  ا دارد و خیال انگیـز اسـت. 
دوسـت  کـه  را  پیشـرفتی  می خوانـم  کـه  را  شـعرهایت  اسـت.  عالـی 
داری داشـته باشـی را می بینـم. دربـارة آهنگیـن شـدن جمله هـا بـا 
تـو حرف هـای زیـادی دارم. بایـد چندیـن و چنـد بـار برایت بنویسـم. 
کـه دوسـت  داری  کـه شـعر را دوسـت داری. معلـوم اسـت  می دانـم 
کتابـی از شـعرهایت خواهـی  شـعرهای زیـادی بگویـی. حتمـًا روزی 
کتاب شـعر  گـر بخواهـی، فکـر می کنم برای چاپ  داشـت. نظـر مـن را ا
خـوب اسـت عجله نداشـته باشـیم. هرچه بیشـتر بخوانیـم و بدانیم 
کنیـم، بهتـر اسـت. آن وقت دیگر خیال مان جمع می شـود  و تمریـن 
که بهترین شـعرهای مان را برای آدم های عالقه مند به شـعر منتشـر 

کرده ایـم. 
 :حاال برویم سروقِت شعرت ملیکا خانم

اول اینکـه شـعرت خیلـی زیبـا بـود! دوم اینکـه شـعرت خیلـی زیبـا 
بـود! سـوم اینکـه شـعرت خیلـی زیبـا بـود! طبیعـت را چـه شـاعرانه 
تـا به حـاال چیـزی  بـودی در شـعرت. مـن  و دوست داشـتنی دیـده 
از جشـن عروسـی در آسـمان نشـنیده بـودم. شـنیدن اولیـن چیزهـا 
کـردی تو پیدایش  کشـف  کیـف دارد. عروسـی در آسـمان را تو  خیلـی 
مـن  بـه  تـو  کـردی.  انتخـاب  تـو  را   عروسـی  مهمان هـای  کـردی. 
رقصیدن درخت ها از شادی را نشان دادی. خالصه این که عروسی 
گفتـه بـودی: »از  کـه  گذشـت. بـا آن قسـمتی  بـه مـن خیلـی خـوش 
میـزم  روی  می شـد  شـاخه«  روی  بـود  نشسـته   ... کالغـه  بـاال  اون 
ضـرب بگیـرم. یکبـار بـرای خـودت بلنـد همیـن قسـمت را بخـوان و 
کتابـی ضـرب بگیـر و بـا انگشـت هایت  روی میـزی، پنجـره ای، پشـِت 
کلمه هـا.  آهنـِگ  از  می آیـد  خوشـت  چقـدر  ببیـن  بـزن.  را  آهنگـش 
دیگـر چـه جمله هایـی می توانـی شـبیه ایـن آهنـگ برایـم بنویسـی؟ 

اصـاًل می گویـم بیـا از ایـن قسـمت یـک شـعر جدیـد را بـا هـم بسـازیم. 
کالغـه  کالغـه، بنویـس. اون باالهـا  مـن می گویـم به جـای از اون بـاال 

می شـود.( بهتـر  معنـی اش  )این طـوری 
بعد: نشسته بود رو شاخه.

کالغه این باشد اول شعر جدیدمان: )اون باال ها 
نشست بود روی شاخه(                                

گر دوست داشتی ادامه اش بده. ا
و  شـعرها  منتظـر  بـروم.  بایـد  کم کـم  مـن  جـان  ملیـکا  دیگـر  خـب 
بخوانـی.  کتـاب  زیـاد  کـه  بـده  قـول  مـن  بـه  هسـتم.  نوشـته هایت 
مخصوصـًا شـعر زیـاد بخـوان و بـا صـدای بلنـد هـم بخـوان. مـن هـم 

بـاش. خـودت  مراقـب  می فرسـتم.  کتـاب  برایـت 
در باغ، های و هو شد/ رنگ لباِس میخک/ یکباره زیرورو شد
گنجشک مثل برگی/ از شاخه ها جدا شد/ در آسمان رها شد

میان باغ و جالیز/ تنها انار خندید/ به روی باد پائیز!
 شاعر: محّمدکاظم مزینانی

پاسخ مناسب در بردارنده طرح ادبي مكاتبه اي 
گلستان/عضو:   صایاد دوجی/پاسخگو: معصومه مصطغی لو 

شماره توالی : هفتم
گروه سنی:  د

دالیل انتخاب این پاسخ
شـخصیت  پـردازش  بـرای  مناسـب  طرحـی  دربردارنـده  پاسـخ 
حـدودی  تـا  توانسته اسـت  عضـو  می باشـد.  داسـتان  روایـت  و 
شـخصیت پردازی خوبـی از شـخصیت مـد نظـرش داشـته باشـد. 
کـه از ایـن  بنابرایـن از او خواسـته شـد تـا در جملـه نویسـی هایی 
کند  به بعد انجام می دهد به اتفاقات دور و برش توجه بیشـتری 

تـا بتوانـد از ایـن شـخصیت پـردازی در داسـتان بهـره بگیـرد .

»به نام خدای مهربان«
سالم به تو دوست خوبم؛

گذشـته و  که دارم جواب نامة تو را می نویسـم شـهریور از نیمه  امروز 
کاماًل متفاوت با سـال های قبل شـروع شـده  سـال تحصیلی جدید، 
کـه  اسـت. برایـت آرزوی موفقیـت دارم. صایـاد عزیـز پایـان داسـتانی 
کـه  نوشـته بـودی نسـبت بـه قبـل بهتـر بـود، هرچنـد هنـوز جـا دارد 
کـردی و حوصلـه اش را داشـتی روی  گـر فرصـت  داسـتانی تر بشـود. ا

کـن. کار  پایـان داسـتانت 
کـه در  کسـانی  کـه برایـم می نویسـی تصویـر یکـی از  در نامـة بعـدی 
کـن. اّمـا به جـای اینکـه بـا خطـوط  اطرافـت هسـتند را برایـم نّقاشـی 
کار را انجـام بـده.  تصویـر آن شـخص را برایـم بکشـی؛ بـا واژه هـا ایـن 
که  کن. همانطور  یعنی جزء به جزء قیافه و ظاهر او را برایم توصیف 

کشـیدن نقاشـی بـه همـه جزئیـات توجـه داری. هنـگام 
حتـی می توانـی فراتـر از توصیـف ظاهـری او بـه رفتارهـا، خصوصیـات 

کنـی. اخالقـی، روابـط او بـا دیگـران، تکه کالم هـا و ... هـم اشـاره 
از آنجائی کـه توصیـف شـخصیت یکـی از عناصـر مهم داستان نویسـی 
شـخصیت پردازی  در  تـو  مهـارت  رفتـن  بـاال  باعـث  ایـن کار  اسـت، 
کسـانی  از بیـن  کـه انتخـاب می کنـی  می شـود.بهتر اسـت شـخصی 
کـه آنهـا را بـه خوبـی می شناسـی. بـرای اینکه شـخصیت هایی  باشـد 
رفتارهـای  و  اخالقـی  خصوصیـات  بـه  بایـد  کنیـم  خلـق  باورپذیـر 

کنیـم. کنیـم، یعنـی زیـاد توجـه  آدم هـای دور و برمـان توجـه 
منتظر نوشته های زیبایت هستم.

دوست نامه ای تو
 مربی آفرینش های ادبی استان گلستان

 »به نام خداوند مهربان«
سالم؛

به سـوی  کـه  می شـنوم  خانـه  حیـاط  از  را  قدم هایـش  صـدای 
زیبـای  صـورت  از  خسـتگی  می کنـد؛  بـاز  کـه  را  در  می آیـد.  خانـه 
درمـی آورد؛  کـه  را  ماسـکش  می شـود.  نمایـان  ماسـک زده اش 
یـادم  راسـتش  می شـود.  خدایـان  محبـت  جنـس  از  لبخنـدی 

نمی آیـد از کـی سـِر کار مـی رود! از وقتـی بچـه بـودم او همیشـه بـه 
اّمـا  سـِر کار می رفـت.او همیشـه مهربـان و خوش اخـالق اسـت 
گاهـی کـه خسـته از سـِر کار می آید، کمـی بداخالق می شـود. زمانی 
که اسـتراحت می کند، دوسـت دارد خانه در سـکوت عمیقی فرو 
بـرود. از بیـن میوه هـا عاشـق انـار اسـت.زمانی کـه از خوشـحالی 
می خندد، انگار دنیا را به من داده اند او و پدرم پادشـاه قلب من 
هسـتند و مـن از بـن جـان آن هـا را دوسـت دارم.صورتـی گـرد و بـه 
رنـگ سـفید دارد و خالـی روی لبـش مـرا یـاد کودکـی ام می انـدازد. 
گونه هایـش،  چـال  و  اسـت  سـیر  مشـکی  رنـگ  بـه  چشـمانش 
زیباترین چاله گونه ای اسـت که تا به حال دیده ام. قّدی متوسـط 
داشـته  بلنـد  قـدی  کـه  می کنـد  توصیـه  مـن  بـه  همیشـه  و  دارد 
باشـم.با او کـه حـرف می زنـم حـس خوبـی بـه مـن دسـت می دهـد 
حسـی شـبیه طعم انارهای خانة مادربزرگ، حسـی شـبیه آرامش 
گـوش دادن بـه موزیـک مـورد عالقه.صـدای او بهتریـن موسـیقی 
مـن اسـت. موسـیقی ای کـه بـا شـنیدن آن بـه دنیـای آرامـش فـرو 

مـی روم ... .
صایاد دوجی- 99/8/16

»به نام خداوند پاییز«
سالم دوست عزیزم صایاد

که سالمت و شاداب هستی. حالت چطور است؟ انشاءاهلل 
بـودی.  فرسـتاده  برایـم  کـه  شـخصیتی  توصیـف  بابـت  متشـکرم 
اعمـال  بـودی.  کـرده  اشـاره  شـخصیت  جوانـب  تمـام  بـه  تقریبـًا 
انجـام  کـه  کارهایـی  و  عواطـف  طریـق  از  داسـتان  شـخصیت های 
کـه حـوادث پی درپـی داسـتان را  می دهنـد و دغدغه هـای آنهاسـت 
کـرده بودی شـخصیت  کـه تـو معرفـی  بـه وجـود مـی آورد. شـخصیتی 
کـه آن را از آدم هایـی  معقـول و قابـل قبولـی بـود. دلیـل آنهـم اینسـت 
تـا  می شـود  باعـث  همیـن  و  بـودی  کـرده  انتخـاب  می شناسـی  کـه 
بایـد  داسـتان  شـخصیت های  برسـد.  به نظـر  واقعـی  تـو  شـخصیت 
پذیرفتنـی و واقعـی بـه نظـر برسـند، نباید مطلقًا خـوب و یا مطلقًا بد 
که تو در توصیف  باشند. بلکه باید ترکیبی از هردو باشند. همانطور 
که از سـِر  که زمانی  کرده بـودی  شـخصیت بـه ایـن موضـوع نیز اشـاره 
کامـل  کار بـه خانـه می آیـد بداخـالق اسـت و بایـد خانـه در سـکوت 
کتـاب »خانـة  از  ابـرو«  و  »بنـد  کـه داسـتان  توصیـه می کنـم  باشـد. 

کنـی و بخوانـی. محبـوب مـن« را دانلـود 
از  داسـتان  فضـای  جالـب  توصیـف  و  خـوب  پـردازی  شـخصیت 
ویژگی هـای برجسـته ی ایـن داسـتان اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه تـا 
حدودی با پرداخت شـخصیت و توصیف فضا آشـنا شـده ای، سـعی 
کـن تـا اتفاقـی مربـوط بـه یکـی از آدم هـای دور و بـرت را بـه صـورت 
کنی.جمله نویسـی روزانه یادت نرود.حتما مطالعه  داسـتان روایت 
روزانـه ات داشـته باش.منتظـر  برنامـه ی  را در  داسـتان های خـوب 

هسـتم. زیبایـت  داسـتان های  خوانـدن 
دوست نامه ای تو
 مرکز آفرینش های ادبی
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نامه ی يادآوری زیبا
خراسان رضوی/عضو: مهسا موسوی/پاسخگو: محمود خرقانی

به نام خدا
دوسـتی  آسـمان  در  بادبادکـی/  مثـل  هنـوز  دلـم  کوچکـم/  »هنـوز 
هنـوز  دلـم  آشناسـت/  سـتاره/  بـا  نسـیم/  و  پرنـده  بـا  و  رهاسـت/ 

خداسـت« خانـه ی 
شاعر: فاطمه ساالروند

سـیده مهسـا موسـوی عزیز سـالم!  امیدوارم همیشـه حال و هوایت 
خـوب و خـوش باشـد. روزهـا هی بیایند و بروند، اتفاق ها هی بیافتد 
و تقویـم  هـی ورق بخـورد، اّمـا همیشـه یـک چیـز از سـر جایـش تـکان 
نمی خـورد و آن دلتنگـی اسـت. بخصـوص وقتـی اینجـا مـا عـادت بـه 
کجایـی؟ چـه می کنـی؟ خبـری  کـرده باشـیم. راسـتی  نامه هـای تـو 
نیسـت از تـو؟ مهسـای عزیـزم نوشـته ها و داسـتان ها در بـده بسـتاِن 
کم کـم و َنم َنـم دارد خـوب و زیبـا می شـود. حـاال وقـت ادامـه  نامه هـا 
کـه  کوشـیدن، وقـِت تسـلیم نشـدن، می دانـی  دادن اسـت. وقـِت 
کند. داسـتان و شـعر و  نامه هایـت چقـدر می توانـد همه چیز را عوض 
نوشـتن مثل دوسـتی صمیمی همیشـه همراه انسـان اسـت، چقدر 
کـه تـو ایـن هنـر را داری و می  توانی با هنر نوشـتن دنیا را خوب  خـوب 
کنـی. مهسـای عزیز من همین جـا منتظر نامه ات  و خـوش و شـادان 
که شـاید به زودی زود باشـد نوشـته ها و  نشسـته ام و امیدوارم روزی 
که چقدر توانسـته به دنیای اطراف خودش  داسـتان  هایت را ببینم 

کنـد. دلتنگ نامـه  ات ... . کمـک 
دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

نامه ی يادآوری زیبا
کهگیلویه وبویراحمد/ عضو:مریم جشانی / پاسخگو:مریم سادات

شماره توالی : پنجم
گروه سنی: هـ

 سـالم مریم عزیز. سـالمی به روشـنی روی ماه و مهربان تو. امیدوارم 
کرونایی نامه هـای رنگارنگ باز  کـه حالـت خـوب باشـد و در ایـن ایـام 

هم به دسـتمان برسد.
کنـم و بـا تـو حـرف بزنـم.  چقـدر دلـم می خواسـت دوبـاره بـه تـو سـالم 
کجایـی مریـم جـان؟ می دانـی چنـد  کجایـی؟ هیـچ معلـوم هسـت 
تنـگ  تـو  بـرای  دلـم  چقـدر  می دانـی  نمی دهـی؟  نامـه  اسـت  وقـت 
االن  می دانـم  نـدارد!  عیـب  کـرده ای؟  فرامـوش  مـرا  نکنـه  شـده؟ 
کمتـری داری  گـرم درس و مدرسـه اسـت و فرصـت  حسـابی سـرت 
تـا برایـم نامـه بنویسـی. اّمـا ... مـن چشـم انتظار نامه هـای پرمهـرت 
کـه نامه ی مـرا می خوانی جواب  می مانـم! دوسـت دارم همیـن االن 
کنـی. مریـم جـان حتمًا حتمـًا حتمًا  نامـه ی مـرا بدهـی و خوشـحالم 
 از داسـتان های جدیـدت بـرام بفرسـت. دوسـت دارم شـعرها و 

داسـتان های زیبایـت را دوبـاره بخوانـم. منتظـرت هسـتم عزیـزم.
این شعر زیبا از سهراب سپهری را تقدیم نگاه مهربانت می کنم.

پرده را برداریم
که احساس هوایی بخورد بگذاریم 

که تنهایی آواز بخواند بگذاریم   
چیز بنویسد   

به خیابان برود    
دوست تو 
مرکز آفرینش های ادبی

نامه ی يادآوری زیبا
چهارمحال و بختیاری/ عضو: نازنین بهارلویی/ پاسخگو:  سیده عصمت هاشمی

شماره توالی: پنجم

در سر من شوق شیرینی ست
اشتیاق بادبادک های بازیگوش

از خودم می پرسم آیا می شود من هم
پربگیرم از زمین تا آسمان آفتابی؟

گاه! باد تندی می وزد نا
کالهم را می برد با خود 

از زمین تا آسمان روشن و آبی
باد، پاسخم را داد

گفت: آری می شود ))بی بال(( هم تا آسمان ها رفت
می پرم تا خانه با بال و پر شادی
منتظرآن جا نشسته آفتاب من

مادرم تنهاست!
شاعر: بیوک ملکی

به نام خداوند باران و برگ
 سالم دوست دیروز و امروزم!

خوشـحال  حسـابی  زیبـا  رنگارنـگ  پروانه هـای  دیـدن  از  می دانـم 
شـده ای!!

فصـل  آن  تبریـک  بـرای  گذشـته  سـال  تابسـتان  می آیـد  یـادت 
کـردم و برایـت  نامـه ام را بـا پروانه هایـی شـبیه ایـن پروانه هـا تزییـن 
نگـه  همیشـه  بـرای  را  آن هـا  کـه  نوشـتی  برایـم  تـو  فرسـتادم؟بعد 
که بود  مـی داری و هـر وقـت چشـمت بـه آن هـا افتـاد هر جا و هروقـت 

می نویسـی؟!. نامـه  برایـم 
یادش بخیر!

که از همدیگر بی خبر هستیم. چند وقتی می شود 
این پروانه های رنگارنگ را در فصل رنگارنگ پاییز برایت می فرسـتم 

که دنیایت رنگارنگ و پروانه ای باشـد. و آرزو می کنم 
کـن و برایم  کـه با خودت بسـتی وفا  وقتـی آن هـا را دیـدی بـه عهـدی 
کـه در ایـن مـدت نوشـته ای  نامـه بنویـس...از خـودت بگـو و هـر چـه 

!!!
منتظر حرف هایت می مانم

دوستت؛ مرکز آفرینش های ادبی

نامه ی يادآوری زیبا
 خراسان رضوی/عضو: زهرا برزویی/ پاسخگو: عاطفه رنگ آمیز طوسی

 
زندگی بر تکه ای ابر را

ترجیح می دهم به نشستن
بر صندلی یک هواپیمای درجه ۱

»زیتا ملکی«
کرونـا  زهـرا بروزیـی عزیـز سـالم؛ امیـدوارم در ایـن روزهـای قرنطینـه و 

 سـالم و تن درسـت باشـی.
این روزها

صندلی پارک ها همه دلشان تنگ شده است
مسافرخانه ها دلشان تنگ شده است

دریا دلش تنگ شده است
دید و بازدید دلش تنگ شده است
عطسه حتی دلش تنگ شده است

بوسیدن دلش تنگ شده است
عروسی دلش تنگ شده است

موج های آبی دلش تنگ شده است
کالس دلش تنگ شده است میز و نیمکت 

سماور مادربزرگ دلش تنگ شده است
هواخوری دلش تنگ شده است

دست دادن دلش تنگ شده است
و من   

و من دلم تنگ شده است   
که هنوز چشمم به در است برای نامه ات    

برای نوشته هایت دلم تنگ است   
می دانم امید خواهد آمد    

روزهای روشن خواهد آمد
ایمان خواهد آمد   

خبرهای خوش خواهد آمد   
سالمتی خواهد آمد   

و نامه تو خواهد آمد.   
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کبر خان محّمدی- مدرس دانشگاه ترجمه: دکتر علی ا
که در مسیر تاریخ سیاسی  نویسنده این سطور را تصور براین است 
کتابی  و اجتماعی، و به همین قرار ادبی ایران متأخر و دوره قاجاریه 
بحث انگیزتـر، شـبه آورتر و موهن تـر از کتاب سرگذشـت حاجی بابای 
که ریخته قلم یکی  کتاب  اصفهانی به نگارش درنیامده است. این 
از اعضـای هیـأت سیاسـی انگلسـتان در ایـران موسـوم بـه »جیمـز 
موریـر« بـود، اصـل انگلیسـی آن در اوایـل قـرن سـیزدهم هجـری- 
گذشته از ترجمه  دوره سلطنت فتحعلی شاه در ایران نوشته شد و 
نخسـتین آن، ترجمـه فعلـی شـناخته شـده آن در اواخـر همین قرن 

توسـط میـرزا حبیـب اصفهانی به انجام رسـید.
کـه  کتـاب )۱۷۸۲-۱۸۴۹م(  جیمـز جوسـتی نیـن موریـر، نویسـنده 
گمنامی در  مدتی وزیر مختار دولت انگلستان در ایران بود شخص 
عالـم سیاسـت نبـود، ولیکـن عمـده شـهرت او به واسـطه نـگارش دو 
جلـد کتـاب سرگذشـت حاجی بابا حاصل شـد و عالوه بـر آن دو جلد 

نامه های ماندگار

سرگذشت یک نامه
از میرزا ابوالحسن  خان ایلچی کبیر

خطاب به »جیمز موریر« نویسنده کتاب 
»سرگذشت حاجی بابای اصفهانی«

بسیاری از بزرگان علم و ادب و هنر، در طول زندگی خود به دوستان، 
خویشان و بستگان و  یا سایر شخصیت های هم عصر خود نامه هایی 
نوشته اند. این نامه ها که گاه کاماًل دوستانه اند، حاوی مطالب بسیار 

ارزشمند و ماندگاری هستند و زوایای مختلفی از زندگی آن بزرگان و افکار و 
عقایدشان را بازتاب می دهند. در بخش »نامه های ماندگار« هر بار چند 

نمونه از این نامه ها را مرور می کنیم.

کتـاب دیگـر راجع به سـفر به ایران نوشـت کـه در زمان خـود از معدود 
نوشـته های اینگونـه و لـذا شـهرت مضاعفـی بـرای او فراهـم آورد.در 
اواخـر عمـر نیـز بعضـی کتاب های داسـتانی نوشـت که آنهـا نیز خالی 
از موفقیت نبودند. به همین جهت شخصیت او در دوره های اخیر 

گرفته اسـت. مـورد توجـه مورخین سیاسـی قرار 
اما از دو جلد کتاب سرگذشت حاجی بابا اصفهانی که توسط موریر 
فوق الذکر نوشـته شـده و اسـباب شـهرت او و کتاب گردیده جلد اول 
آن بازمی گـردد بـه وقایـع زندگـی حاجـی بابـا در ایـران )کـه ایـن جلـد 
توسـط میـرزا حبیـب سـابق الذکر بـه فارسـی ترجمـه شـده( و جلـد 
کـه چهـار سـال بعـد از جلـد اول درآمـد مربـوط اسـت بـه وقایـع  دوم 
سرگذشـت حاجـی بابـا در انگلسـتان )کـه ترجمـه ایـن یکـی در ایـن 
کتاب و نویسنده  اواخر انجام و چاپ شده(. ولی آنچه به ویژه از این 
آن یک شخصیت افسانه ای ساخته است زمزمه هایی بوده که بعد 
گذشـت ادامـه  کـه  کتـاب آغـاز شـد و تـا امـروز هـم بـه قـراری  از انتشـار 
دارد. چگونه ممکن اسـت یک خارجی تنها با چند سـال اقامت در 
ایران و آشنایی با زبان و فرهنگ ایرانی چنین کتاب طنزگونه ای و با 
این مهارت در توصیف و ترسیم اخالق و روحیات ایرانی و دیگر ملل 
شـرقی فراهـم آورد. از طرفـی موریر شـخصًا در کتابـش اذعان می کند 
کـه در خلـق شـخصیتی چـون حاجـی بابـا بـه مقـدار زیـاد تحـت تأثیر 
ژیـل بـالس اثـر »لسـاژ« فرانسـوی بـوده اسـت. همین طـور نویسـنده 
کتـاب »شـب های عربـی«  از  بـوده می بایسـت  کامـاًل جـوان  وقتـی 
که به تقلید از هزار و یک شـب و توسـط  کتابی  تأثیر پذیرفته باشـد. 
شوهرعمه مادری جیمز یعنی »ویلیام والد گراو« به انگلیسی تنظیم 

شـده بود.
و هنوز در رابطه با نویسنده و کتاب این نکته را هم باید اضافه کنیم 
کرده انـد و در  کثـر صاحبنظـران تأییـد  کـه بنـا به نظـر مـن و چنانکـه ا
نوشـته حاضـر هـم موضـوع محـوری اسـت نویسـنده باالخـص برای 
خلق شخصیت مضحک میرزا فیروز در کتاب از شخصیت و عملکرد 
میرزا ابوالحسن خان ایلچی استفاده نموده است و همین شباهت 
باعث خشم میرزا ابوالحسن گردیده و نامه ای که متن آن را در اینجا 
کتاب میرزا  می آوریم برای موریر نوشته است. عالوه آن در جلد دوم 
فیـروز اولیـن سـفیر دولـت ایـران بـه انگلسـتان معرفی شـده و حاجی 
که میرزا  بابای موصوف نیز سـمت منشـی او را دارد. یعنی شـرایطی 
ابوالحسن خان در مأموریت به انگلستان داشته. به همین ترتیب 
وقایـع جلـد دوم کتـاب، یعنـی سرگذشـت حاجـی بابـا در انگلسـتان 
به طور آشکار بازگوکننده تجربیات نویسنده با میرزا ابوالحسن خان 
در سـفر نامبرده به لندن در فاصله  سـال های ۱۰-۱۸۰۹ می باشـد که 
این نیز تأیید دیگری بود بر مشابهت فوق الذکر. لذا انگیزه های این 
شباهت، و از آن مهم تر عکس العمل دولت و دربار ایران در آن عصر، 
و به ویـژه شـخص میـرزا ابوالحسـن خـان همـواره مورد سـؤال و بحث 

تاریخ نـگاران ادوار اخیر بوده اسـت.
کتاب سرگذشت حاجی بابای  محور دوم بحث باز می گردد به خود 
اصفهانـی و آنچـه در این مختصر می توان گفت کتاب مزبـور در دوره 

اسـت و نویسـنده مطالب را با این توضیح شـروع می کند که در جلد 
دوم کتاب سرگذشت حاجی بابا جیمز موریر متذکر نامه اعتراضه ای 
شـده کـه از یـک »مقـام بلندپایـه« در ایـران دریافت داشـته و طـی آن 
کـه نوشـتن ایـن کتـاب آبـروی ایرانیـان و  مقـام مذکـور عنـوان نمـوده 
دربـار ایـران و سـایر مقامـات لشـکری و کشـوری را بـرده اسـت و بقیـه 

مطالـب کـه در ترجمه نامـه خواهد آمد.
کـه نویسـنده نامـه فـوق  از طرفـی همـواره فـرض بـر ایـن بـوده اسـت 
نمی توانسـته  او  جـز  کسـی  و  بـوده  ایلچـی  خـان  ابوالحسـن  میـرزا 
نویسـنده چنیـن نامـه ای باشـد. لحـن مالمت گـر نامـه و مخصوصـًا 
ذکـر عکس العمـل شـاه نسـبت به کتـاب و دیگر اینکـه قطعـًا در زمان 
نوشتن نامه شخص وی وزیر امور خارجه ایران بوده همگی قرائنی 
کـه ایـن فـرض را تأییـد می کردنـد. مضافـًا بـه اینکـه »سـر والتـر  بودنـد 
کبیـر دیگـر بریتانیـا در ایـران در ویرایـش جلـد دوم  اسـکات« سـفیر 
کتاب حاجی بابا ضمن آنکه به اشتباه سفیر اعزامی را میرزا ابوطالب 
کـه نامـه  )صاحـب حیرت نامـه( قلمـداد می کنـد تصریـح می نمایـد 
مذکور در ابتدای جلد دوم کتاب حاجی بابا اصیل و از شخص میرزا 

ابوالحسـن خـان اسـت.
بنابرایـن از همـان زمان هـا تـا ایـن اواخر، یعنی سـال ۱۹۸۵ میـالدی،  
تصـور همـگان بـر ایـن بـود کـه قطعـًا نامـه فـوق را میـرزا ابوالحسـن به 
کسـی جـز او نویسـنده ی نامـه نیسـت. امـا در ایـن  موریـر نوشـته و 
سـال مسـائل جدیدی پیرامون این نامه مطرح گردید که شـرح آن 
متعاقبًا می آید. نخست ببینیم که نامه مورد بحث که به انگلیسی 
دست وپاشکسته ای هم نوشته شده ترجمه اش از چه قرار است تا 
بعـد بپردازیـم بـه بحـث در اصالـت آن، نامـه مطابـق آنچـه در ابتدای 

جلـد دوم کتـاب سرگذشـت حاجـی بابـا آمـده بدین قرار اسـت:

»تهران. ۲۱ مه سال ۱۸۲۶
دوست عزیزم

کتاب حاجی  من از شـما رنجیده خاطرم، نه بدون دلیل. شـما چرا 
بابـا را نوشـتید آقـا؟ شـاه خیلـی عصبانـی اسـت آقـا. مـن بـه او تلقیـن 
کـه شـما حتـی یـک خـط از ایـن دروغ هـا را ننوشـته اید، ولـی او  کـردم 
می گویـد چـرا، نوشـته اسـت. تمـام مـردم از دسـت شـما عصبانـی 
کتابی بود آقا. تمامش دروغ است  کتاب خیلی بد  هستند آقا. این 
غ هـا را گفتـه اسـت آقـا. چه چیـز باعـث  آقـا. چه کسـی بـه شـما ایـن در
شـد کـه ایـن حرف هـا را بگویـی آقـا. چرا قباًل بـا من صحبت نکردید؟ 
کردیـد آقـا. مـردم ایـران شـاید مـردم بسـیار بـدی  کار خیلـی بـدی 
کـه آنهـا را اینطـور  که خـوب بودنـد آقـا. چـه شـد  باشـند، ولـی بـا شـما
بـد معرفـی کردیـد؟ مـن خیلـی عصبانـی هسـتم. شـیخ عبدالرسـول 
نامـه ای نوشـته، آه، نامـه ای خیلـی طوالنـی خطاب به شـاه راجع به 
گفتـه اسـت شـما چنیـن عنـوان  او  آقـا.  کتـاب نوشـته اسـت  ایـن 
کرده اید که همسـر شـاه یک زن بدکاره اسـت و لذا شـاه به این خاطر 
کشـته اسـت. مـن خیلـی عصبانـی هسـتم آقـا. ولـی از  همسـرش را 
طرفـی تـو دوسـت مـن هسـتی و مـن بـه شـاه گفتـم که شـیخ همـه را 
دروغ نوشـته. شـما در کتـاب خـود مـرا میـرزا فیـروز نـام داده ایـد و من 

خاصـی از فرهنـگ اروپایـی بیـرون آمـد، یعنـی اوایـل قـرن نوزدهـم 
کتاب هـای  بـه  اروپاییـان سـخت  کـه  بـود  زمانـی  ایـن  و  میـالدی، 
رمانتیـک شـرقی دلبسـتگی نشـان می دادنـد. اشـکال مخلتفـی از 
ترجمـه کتـاب هـزار و یکشـب در فرهنـگ ایـن قـاره جا بـاز کرده بـود و 
سـیل مستشـرقین و سـیاحان غربی به جانب شـرق سـرازیر بود. به 
تبع آن بازار تبادل های فرهنگی و ادبی بین شـرق و غرب و از جمله 
گیر و در کنار آن همه کتاب های جغرافیایی و تاریخی  ایران و اروپا فرا
و سفرنامه های جّدی پیدا شدن کتاب هجویه ای چون سرگذشت 

حاجـی بابـا دور از انتظـار نمی نمود.
کتاب در چند جمله موریر با نوشتن این  و نیز در باب مضمون این 
کاذبـی چـون حاجـی بابـا. نه تنهـا جنـاب  کتـاب و خلـق شـخصیت 
سـفیر کبیـر دولـت علیـه ایـران! میـرزا ابوالحسـن خـان ایلچی کبیـر را 
دسـت انداخـت، بلکـه بـه همـراه او تمـام اعضای حکومتـی ایـران، از 
شاه گرفته تا درباریان وحتی حرمسرای شاهی، و نیز رؤسای ایالت، 
گرفت و در این طریق  روسـای اصناف و بسـیاری دیگر را به مسـخره 
از توهین و جسارت نسبت به نهادهای دینی، اجتماعی و فرهنگی 
ایرانیـان نیـز کوتاهـی ننمـود و همه چیـز و همه کـس را در محـل ایـراد 
کـه نـه بـا عـرف سیاسـی محافظه کارانـه  کاری  و بی حرمتـی قـرار داد. 
آن روزگار دولت انگلستان مطابقت داشت و نه هیچ متهمانی بر سر 

سـفره میزبان مرتکـب آن می گردید.
و سـرانجام محـور سـوم شـخصیت تاریخـی میـرزا ابوالحسـن خـان 
ایلچی است. یعنی کسی که با الهام از اعمال و گفتار او قسمت اعظم 
کتاب نوشته شده است. نامبرده چنانکه اشاره شد نخستین  این 
سـفیر رسـمی دربـار جنگ هـای ایـران و روس، ظهور ناپلئـون در اروپا 
و تمایل او به ارتباط با ایران بر علیه امپراطوری انگلستان به جهت 
لشگرکشـی به هندوسـتان و بسـیاری از تحوالت دیگر در اروپا و آسـیا 
بـود. ایـن شـخص بعـدًا اولیـن وزیـر امـور خارجـه ایـران هم می شـود، 
و هنـوز دررده  اولین هـا بایـد گفـت نامبـرده از اولیـن حقوق بگیرهـای 
رسـمی و شـناخته شـده دولـت انگلسـتان در ایـران هـم بـوده )ر.ک. 

حقوق بگیـران انگلیـس در ایران، اسـماعیل رائین(.
امـا متـن کتـاب در همـان اوان انتشـار بقـراری کـه در ایـن نوشـته هم 
اشـاره شـده از راه بوشـهر به ایران می رسـد و قطعًا ترجمه ی اولیه ای 
هـم از آن انجـام می گیـرد و به نظـر شـاه و درباریـان می رسـد و بحـث 
می گـردد. خشـم شـاه برانگیختـه شـده و نسـبت به میرزا ابوالحسـن 
خـان مجازات هایـی روا مـی دارد. ایـن واقعـه قـدر مسـلم در زمـان 
وزیـر خارجـه بـودن میـرزا ابوالحسـن روی داده و تعجـب آور اسـت کـه 
آن همـه هیاهـو و اعتـراض را تنهـا بـا نوشـتن نامـه ای مالمت آمیـز بـه 
نویسـنده اصلـی نشـان می دهـد. شـاید نظـر به همـان روابطـی که با 
انگلسـتان داشـته و ذکرش گذشـت، و شـاید هم از این جهت که در 
کارپـرداز  ایـن زمـان چنانکـه قبـاًل اشـاره شـد »موریـر« مشـاور سـهام و 

امـور مالـی میرزا ابوالحسـن در انگلسـتان بـوده.
بازگردیم به مقاله مورد اشاره و اضافه نماییم که در این نوشته آنچه 
گرفته نامه کمی عتاب آمیز میرزا ابوالحسـن خطاب  مورد بحث قرار 
کتاب سرگذشـت حاجی بابای اصفهانی  به جیمز موریر، نویسـنده 
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ایـن را خیلـی خـوب می دانـم. شـما آنجا گفته اید که من یاوه سـرایی 
می کنم. من کجا چنین یاوه سرایی کرده ام؟ آه، شما خود را شخص 
باهوشی می دانید، در حالیکه حاجی بابا شخصیت ابلهی دارد. من 
کتاب متأسـف بوده  فکر می کنم شـما بعضی وقت ها از نوشـتن این 
باشـید، نمی دانـم، ولی من فکر می کنم کار بسـیار احمقانـه ای بوده 
است. جنتلمن انگلیسی می گوید که کتاب حاجی بابا بسیار کتاب 
که اصاًل در آن زیرکی نیسـت،  زیرکانه ای اسـت. ولی من فکر می  کنم 
بلکه حتی خیلی هم کتاب احمقانه ای اسـت. شـما نباید از دسـت 
مـن عصبانـی شـوید آقـا. مـن دوسـت قدیمـی شـما هسـتم آقـا. خـدا 
می دانـد کـه مـن همیشـه دوسـت خوبی برای شـما بـوده ام آقـا. ولی 
حـاال شـما بایـد کتـاب دیگـری بنویسـد و در آن از مـردم ایـران خیلـی 
که شما هرگز  کنید. در آن صورت من شاه را متقاعد می کنم  تمجید 
که شـما من را ببخشـید آقا.  حاجی بابا را ننوشـته اید. من امیدوارم 
من هرگز مردمان دورو را درک نمی کنم و شما این را خوب میدانید. 
من آدم سـاده ای هسـتم آقا، و همیشـه هم سـاده حرف می زنم آقا. 
و با این حال من همیشـه دوسـت بسـیار خوبی برای شـما بوده ام. 
ولی شـما چرا این خزعبالت را راجع به من نوشـته اید؟ خدا می داند 

کـه من دوسـت قدیمی شـما بـودم.
پی نوشـت:من حـاال خانـه خوبی گرفتـه ام، با بـاغ خوبی آقا. خیلی 
بهتـر از آنکـه شـما دیـده بودیـد آقـا. جنتلمن هـای انگلیسـی بـه مـن 
گفتند مکزیکوی شما همه اش از نقره و طال است. من امیدوارم حاال 
شما مرد ثروتمندی شده باشید. من گل های انگلیسی باغچه ام را 
خیلی دوست دارم. شاه تمام چینی ها و بلورهایم را گرفت. به خاطر 
اینکه شـما خیلی چیزها راجع به من نوشـته اید. از جمله اینکه من 
که بعضی رفتارهای بعد دیگر را  میرزا فیروز هستم. از شما متشکرم 
بـه مـن نسـبت نداده ایـد. و از آنجـا کـه من حامی شـما در پیش شـاه 
که این مختصر  که خیلی هم زیاد، پس همان بهتر  بوده ام، به خدا 

گرفته شـوند.« چینی ها و بلورها هم از من 
کردیـم نظـرات دیگـری  بـا ایـن حـال در سـال ۱۹۸۵ چنانکـه اشـاره 
راجع به مخاطب و نویسـنده این نامه عنوان شـد. سـر دنیس رایت 
که  کرد  کبیر سابق بریتانیا در ایران اذهان را متوجه این نکته  سفیر 
به زعـم او ایـن نامـه جعـل و از ایران برای موریر فرسـتاده شـده. یعنی 
همین قدر اعتراض را هم از جانب دولت و دربار ایران و شخص میرزا 
ابوالحسـن بعیـد دانسـته. دلیـل ادعای فـوق از متـن ناامه ای آشـکار 
می شـود کـه توسـط جیمـز بـی فراسـه )از شـهر ادینبورگ انگلسـتان( 
خطـاب بـه مـکل نیـل فوق الذکر به ایران فرسـتاده شـده. تاریخ نامه 

۵ آوریـل ۱۸۲۹ و بخشـی از آن چنیـن اسـت:
»من خیلی خوشـحال شـدم که توسـط خانم »مک نیل« )که در آن 
زمـان بـدون شـوهرش از ایـران رفتـه بـود( مطلـع شـدم که نامـه میرزا 
کـه نشـریه Quarter Review آن مقـدار روی اصیـل  ابوالحسـن خـان 
کید اشـت به وسـیله همسـر خانـم )یعنی آقـای مک نیل(  بودنش تأ

نوشـته شده اسـت...«
کنـون دلیل محکمی  لهـذا بـا توجـه بـه متـن نامه فـوق و نیـز اینکه تا
مبنـی بـر صّحـت انتسـاب نامه مـورد بحث به میـرزا ابوالحسـن خان 

کنون راجع به این  گرفت آنچه تا ارائه نشـده اسـت، می شـود نتیجه 
انتسـاب گفته شـده در حّد شـایعه ای بیشـنبوده و اسـاس محکمی 
که  نداشته. اما با این حال نویسنده مقاله انگلیسی اظهار می دارد 
در تالش هایـی کـه اخیـرًا بـرای روشـن کـردن حیـات و کارهای جیمز 
کـه در بیـن نامه هـای  موریـر و برادرانـش داشـته اند متوجـه شـده اند 
خصوصی و منتشـر نشـده خانواده موریر و آنچه از داوید برادر جیمز 
کـه نشـان  می دهنـد نامـه  بـه او رسـیده سـه سـند یافـت می شـود 
کتـاب سرگذشـت حاجـی بابـا توسـط  منتشـره در ابتـدای جلـد دوم 
جیمر موریر می تواند بخشی از یک نامه واقعی و اصیل از طرف میرزا 

کتـاب بوده باشـد. ابوالحسـن خـان خطاب به نویسـنده 
نخسـتین سـند عبارت از نامه ای اسـت خطاب به داوید سابق الذکر 
از جانـب هنـری ویلکـوک از ایـران و از ییـالق تابسـتانی شـاه در چمن 
گوشـت ۱۸۲۵ کـه برخی عبـارات آن چنین  سـلطانیه، بـه تاریـخ ۲۶ آ
کـرده و حالت  اسـت: »سرگذشـت حاجـی بابـا طوفانـی در ایـران به پـا 
بـدی در دسـتگاه حکومـت نسـبت بـه نویسـنده آن، چنانکـه انتظار 
کتابـی را  می رفـت ایجـاد نمـوده اسـت. مـن وجـود داشـتن چنیـن 
کتمـان نمی نمـودم، لیکـن او راه خـود را از طریـق بوشـهر بـه ایـران بـاز 
نموده و سرانجام توسط شاهزاده حکمران شیراز به نظر شاه رسیده 

است«.
سـند دوم نامـه دیگـری اسـت از همـان ویلکـوک خطـاب بـه داویـد 
کـه طـی  موریـر و از همـان چمـن سـلطانیه بـه تاریـخ ۱۹ ژوئـن ۱۸۲۶ 
آن اشـعار مـی دارد: »کتـاب حاجـی بابـا در دربـار ایـران نـازل شـده و 
کـه از او بـا نـام میـرزا فیروز  میـرزا ابوالحسـن خـان به واسـطه تصویـری 
در کتـاب آمـده بی آبـرو گردیـده. او هـم از سـر خشـم نامه ای به جیمز 

کـه توصیـه می  کنـم آن را ببینیـد.« نوشـته 
و سـرانجام سـند سـوم عبارت از نوشـته ای اسـت )نه به خط جیمز، 
ولـی احتمـال مـی رود از زن داویـد باشـد( بـا عنـوان: نسـخه ای از نامه 
کـه متـن آن تنهـا اندکـی بـا نامـه چـاپ شـده  میـرزا ابوالحسـن خـان 
کتـاب حاجـی بابـا تفـاوت دارد و به خصـوص  در مقدمـه جلـد دوم 
گرافـی بـه انگلیسـی صحیح وجـود دارد کـه در نامه  در ابتـدای آن پارا
چـاپ شـده موصـوف مخـدوم اسـت. بد نیسـت جهت مقایسـه و با 

تصحیـح و نقطه گـذاری متـن اصلـی ترجمـه آن را نیـز بیاوریـم.

»تهران. بیست ویکم مه ۱۸۲۶
دوست عزیزم

گذشـته شـما را از لنـدن  کتبـر  کـه نامـه مـورخ ۱۸ ا خوشـحال شـدم 
کـه در حـال حاضـر سـرگرم بازگشـت بـه  دریافـت داشـتم و امیـدوارم 
کـه  خانـه باشـید، بعـد از آنکـه قضایـای ینگـه دنیـا را بـه آن صـورت 
کـرده باشـید. مـن بعضـی اوقـات تـرس ایـن  میـل شـما بـوده حـل 
رادارم که شما مسائل اساسی را به خاطر مختصر درآمد بیشتری به 
خطـر اندازیـد، از ایـن جهـت که هنـوز فراموش نکرده ام شـما چگونه 
کـه یـک لیـره می ارزیـد وقتـی خواسـتید یـک  صندلـی ارزشـمندی را 
شـمع یـک پنـی را نگهداریـد انداختیـد و شکسـتید. شـما می بینیـد 
کـه مـن به خاطـر شـما نگـران هسـتم و آنهـم بـدون دلیـل نیسـت کـه 

کتـاب حاجـی بابـا را  کـه  بایـد ایـن را بپذیریـد. چه چیـز باعـث شـد 
بنویسـید آقا. شـاه خیلی عصبانی اسـت آقا. من به اصرار به او گفتم 
که شـما هرگز چنین دروغ هایی را نمی نویسـید، ولی او می گوید چرا. 
تمام مردم از دسـت شـما عصبانی هسـتند آقا. چرا شـما در این باره 
بامـن صحبـت نکردیـد، راجع بـه ایـن کتاب بسـیار بد بـه من چیزی 
نگفتیـد آقـا، آنچـه تمامـش دروغ اسـت آقا. کی به شـما ایـن دروغ ها 
کـه شـما  کار خیلـی بـدی کردیـد آقـا. چـه دلیلـی داشـت  را گفتـه آقـا. 
ایرانیـان را چنیـن بـد بدانیـد. مـن خیلـی عصبانـی هسـتم. شـیخ 
عبدالرسـول نامـه ای نوشـته، آه نامـه ای خیلی طوالنـی  راجع به این 
که زن  گفته اید  کتابتان  کتاب به شـاه نوشـته آقا. او نوشـته شـما در 
کشته است. من خیلی عصبانی هستم  شاه بدکاره بوده و شاه او را 
گفتـه ام.  آقـا. ولـی شـما دوسـت مـن هسـتید و مـن ایـن را بـه شـاه 
که شـیخ همه اش را دروغ نوشـته. شـما در آنجا مرا میرزا فیروز  گفتم 
کـه مـن یاوه سـرا  گفته ایـد  خوانده ایـد. مـن ایـن را خـوب می دانـم، و 
کـرده ام، آه، شـما خـود را خیلـی زیـرک  کـی یاوه سـرایی  هسـتم. مـن 
می دانید، خواهر لرد کستریغ اینطور می گفت، یاد می آید در ایرلند. 
ولـی ایـن حاجـی بابـا کار احمقانـه ای بود. فکـر می کنم بعی اوقـات از 
نوشـتن آن متأسـف باشـید. مـن نمی دانـم، ولـی من کـه آن را خیلی 
احمقانه می بینم. شـما نباید از دسـت من عصبانی باشـید آقا. من 
دوسـت قدیمـی شـما هسـتم آقـا، ولی حاال شـما باید کتـاب دیگری 
بنویسـید و در آن از مـردم ایـران خیلـی تمجیـد کنیـد. من برای شـاه 
که شما هرگز حاجی بابا را ننوشته اید.  سوگند سخت خواهم خورد 
کنیـد آقـا. مـن مـردم دورو را نمی پسـندم، شـما  امیـدوارم مـرا عفـو 
که من آدم سـاده ای هسـتم، همیش خیلی  خیلی خوب می دانید 
سـاده حـرف می زنـم آقـا. در عین حـال همیشـه دوسـتخوبی بـرای 
شـما بوده ام. پس چرا از من اینطور نوشـته اید، خدا می داند که من 
دوسـت قدیمـی شـما هستم.سـالم مـرا بـه همـه دوسـتان خوبـم در 
انگلسـتان، مخصوصـًا بـه خانواده ات برسـانید و اجـازه دهید همان 

دوسـت عزیـزم باقـی بمانید.
پی نوشـت: مـن خانـه خوبـی و باغچـه ای بـرای خـود فراهم کـرده ام 
آقـا. خیلـی بهتـر از آنچـه شـما دیـده بودیـد آقـا. آقـای ویلکـرک بـه من 
کـه مکزیکـو پـر اسـت از نقـره و طـال. امیـدوارم حـاال شـما مـرد  گفتنـد 
کـه در باغچـه ام  گل هـای انگلیسـی  ثروتمنـدی شـده باشـید. مـن 
کاشـته ام را خیلـی دوسـت دارم. و شـاه تمـام چینی هـا و بلورهـای 
کـه شـما چیزهـای زیـادی راجع بـه میـرزا  گرفـت، بـه ایـن جهـت  مـرا 
فیـروز نوشـته بودیـد. خیـال می کنـم شـما بایـد مقـداری بـذر و پیـاز 
گل بی عیـب از ایـن جهـت کـه مـن در مقابـل شـاه آنطور از شـما دفاع 
کـردم و قسـم خـوردم برایـم بفرسـتید. چینی ها و بلـور مختصری که 
مـن از دسـت دادم در این صـورت برایـم خیلـی هـم اسـتفاده خواهـد 

داشـت.«
کـه اواًل نامه ای وجـود داشـته و ادعای  پـس تـا اینجا مسـلم می شـود 
کتاب حاجی بابا واهی نبوده، و در  جیمز موریر در مقدمه جلد دوم 
ثانـی اختالفاتـی بیـن این نامه و متن اصلـی آن وجـود دارد، از جمله 
گـراف اول، یـا اشـاره بـه برخـی اسـامی و امـور مخصـوص.  حـذف پارا

از طرفـی ادعـا بـر جعلـی بـودن آن هـم بیهـوده اقامـه نشـده و قابـل 
کردن نیست. از این جهات در مقاله مورد بحث کوشش  صرف نظر 
زیادی شـده تا احتماالت طرفین را سـنجیده و صّحت یکی و واهی 
گرفتـه  پایـان  کـه در  اثبـات نمایـد. نتیجـه ای  را  بـودن آن دیگـری 
می شود این است که از یک جانب امکان اشتباه خانم »مک نیل« 
نسبت به کارهای شوهرش وجود دارد، یا تا حدی ادعای او صحیح 
است. بدین معنی که میرزا ابوالحسن خان در بدو امر برای نوشتن 
کـه آن زمـان در  نامـه اعتراضیـه دسـت بـه دامـن مک نیـل می شـود 
گـراف اول آن را می نویسـد )که تا  ایـران بـوده، مـک نیـل مقدمه یـا پارا
حدی صّحت ادعای خانمش را اثبات می کند. مضافًا به اینکه این 
قسـمت به انگلیسی صحیح نوشته شـده اسـت( ولی در ادامه میرزا 
ابوالحسـن منصـرف شـده و ترجیـح داده نامـه لحـن تندتری داشـته 
که گذشته نوشته است. بعد از  باشد و لذا خود ادامه آن را به قراری 
ارسال نامه جیمز طبیعتًا قسمت اول آن را حذف و عین نامه میرزا 

ابوالحسـن خـان را در مقدمـه کتابش درج کرده اسـت.
گرفتـه ایـن اسـت  کـه در مقالـه مزبـور مـورد بحـث قـرار  نکتـه دیگـری 
و  از مشـاغل سیاسـی  ابوالحسـن خـان در چـه مقطعـی  میـرزا  کـه 
کـه شـغل  حکومتیـش ایـن نامـه را نوشـته اسـت. آیـا در زمانـی بـوده 
وزارت امـور خارجـه ایـران را عهـده دار بـوده؟ از ایـن جهـت ایـن ادعـا 
عنوان می شود که نامه مزبور عمومًا شباهت دارد با نامه دیگری که 
آن هم با انگلیسـی شکسـته بسـته ای در زمان وزارت شـخص مزبور 
در نشریه مورنینگ پست به تاریخ ۲۹ مه ۱۸۱۰ چاپ شده بود. ولی 
در مقابل نامه دیگری به قلم میرزا ابوالحسن خان در کتابخانه ملی 
کاملتر  پاریس محفوظ است که متن انگلیسی آن بسی صحیح تر و 
از نامه مورد اشـاره می نماید و آن هم در زمان وزارت نامبرده نوشـته 
شـده. و باز نامه خصوصی دیگری از همین ایام از او در دسـت داریم 
که به همین شیوه شکسته بسته نوشته شده. لذا می شود نتیجه 
کـه میـرزا ابوالحسـن خـان برخـی نوشـته هایش را بـا نظـارت و  گرفـت 
تصحیح یک انگلیسی دان می نوشته، و مواقعی نیز خود رأسًا اقدام 
بـه نوشـتن می نموده، مخصوصًا نامه ای نظیـر آنچه به جیمز موریر 

نوشـته و قصدمالمت و عتاب به او را داشـته اسـت.
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کنون هر کدام در شغل و سمتی به کار مشغولند اما هیچ گاه یاد  دلنامه، دلنوشته های اعضای دیروز مکاتبه ای و مربیان پاسخگوی آنهاست. اعضایی که ا
گر شما هم روزی روزگاری، عضو مکاتبه ای بوده اید، می توانید  و خاطره و تأثیر شگفت نامه نگاری خود را با مرکز آفرینش های ادبی فراموش نخواهند کرد. ا

گر از شاعران، نویسندگان و هنرمندان شهر خود کسی را می شناسید که قباًل عضو مکاتبه ای  دلنوشته و یا خاطره ی خودتان را برای این صفحه بفرستید و یا ا
نادیا احمدی؛ کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهانآفرینش های ادبی بوده در این زمینه اطالع رسانی کنید. 

 دوشنبه های رویایی 
دلنامه

تماشای بازی ماهی های حوض  

مریم جان سالم 
حال این روزهایت چطوراست؟

که نامه ی تورسـید و پر شـدم  مـن روزم راشـروع نکـرده ام، صندلـی اتاقـم را ولیـوان چـای ام را
از هـوای سـالم وخبرهـای رسـیده ازتوکـه بوی مهرمی دهی و مدرسـه .

کالغ هـای   مـی دانـی مهـر بـرای مـن یعنـی انتظـار بـاران بـدون چتـر، یعنـی آوازدسـته جمعـی 
کـم رنـگ خیابـان. پـارک اللـه وگـم شـدن بیـن زرد ونارنجـی هـای 

که  گفتـه بـودم اتـاق مـن جایی درانتهای درختان پارک اسـت و من چقدرخوشـبختم  برایـت 
کند. از پنجـره اتاقـم هیـچ جرثقیلـی پیدانیسـت و بوق ماشـینی حواس خیـال راپرت نمی 

امروزحـال و هـوای عجیبـی دارم خاطـره هـا دسـت ازسـرم برنمـی دارنـد. خیـال بـرای خودش 
کند. بروبیایـی بـه راه انداختـه اسـت وانبـوه سـوال شـگفت زده ام مـی 

کـه حـاال مـن درآن نشسـته ام و نامـه ی  نمـی دانـم ۳۰سـال پیـش آسـمان ایـن اداره از اتاقـی 
تـوروی میـزم صبورانـه  منتظـر پاسـخ اسـت، پشـت ایـن پنجـره بـاران داشـت یانه؟ 

مـی  هایـش  )ازپاسـخ  بـود  معـروف  هایـش  خنـده  دانـم  مـی  کـه  میزخانمـی  روی  مـن  نامـه 
گـم مـی شـد درامتـداد نامـه هـای رسـیده ؟ همـان  فهمیـدم( بـوی شـوق رسـیدن مـی داد یـا 
گـذارم بـه اداره واتاقشـان افتـاد. نامـه ام روی میـزش  سـالها درسـت یـادم نیسـت چـه شـدکه 
کنیم.  گـردی صـورت مهربانـش یـادم هسـت، اما نشـد سـالم  بـود. دسـت خطـم معلـوم بـود، 
کسـی اوراصـدازد: »بیاخشـایار پشـت تلفـن اسـت و مـن فهمیـدم بـرای مادرخشـایار نامـه مـی 

نویسـم.«
کمکی دوسـت  که هیچ وقت نام فامیلی اش را نفهمیدم تا این اواخرآن هم به  مادرخشـایار 
گـر بـه  گرقاصـدک هـا را بشـنوند حالشـان خـوب اسـت و ا گفـت :»گوشـهایم ا جانـی دانـا، مـی 
گفت:»برای  تماشـای بـازی ماهـی هـای حـوض بـروم هیـچ وقت عینکـی نخواهم شـد .« مـی 

کتـاب بخوانم.« بـزرگ شـدن عجلـه نکنـم وتـا می توانـم 
کنم، چایی ام سـرد شـده، همکارم آمـده لیوان  نمـی دانـم چـرا ایـن هـا را بـرای تـو تعریـف مـی 

گذارد و مـی خندد. هـا راببـرد. چنـد تـا نامـه هـم روی میزم مـی 
 مریم جان حواسـم به نامه ی توهست،خوشـحالی از باز شـدن مدرسـه و دیدن خانم معلم 

گویی وقتی منتظردوسـتت بودی... تازه ،از دیر رسـیدنت به مدرسـه می 
بیا داستانت راباهم مرورکنیم...

که خواندی چه بود؟ کتابی  راستی آخرین 
  مریم عباسی
کارشناس ادبی استان تهران

که پاسـخ داده ام  کرده ام بروم سراغشـان، برخی را  که بعد از مدت ها وقت  کاغذ هایی  روی میزم پر شـده از 
کنار. می گذارم 

کـه مدت هاسـت چشـم انتظـار پاسـخند را برمـی دارم دوبـاره می خوانـم و دسـت به قلم می شـوم.  آن هایـی 
کـه  کاهـی جـا انداختـه اسـت، بعـد از آن  کاغـذ  کـه بـا فشـار روی  کودکانه ای سـت  اولیـن نامـه دسـت خـط 
که شـعر مرا  کسـی هسـتی  حسـابی سـالم و احوالپرسـی هایش را به جا آورده، نوشته اسـت: تو مهربان ترین 

خوانـدی و بـه مـن گفتـی خـالق دوسـت داشـتنی!
گرفته ای  ک  گهان پرت می شـوم به سـال ها قبل، گویی کسـی آلبوم قدیمی خا خالق دوسـت داشـتنی! نا
را از داخـل کمد هـای همیشـه خـواب آلـود بیـرون آورده باشـد. چشـم بـاز کنـی ببینـی دختـری چشـم و ابـرو 
کـه مثـل بـرف مـی درخشـند از میـان عکـس سـیاه و سـفیدی بیـرون می آیـد و زل  مشـکی بـا دنـدان هایـی 

می زنـد بـه موهـای سـیاه و سـفید از روسـری جا مانـده ات.
کاهـی از زمـان بیـرون افتـاده را برمـی داری و شـروع بـه خوانـدن  کاغذهـای  لبخنـد می زنـی بعـد مـی روی 
کـه روزی تمـام جهان چشـم در راه رسیدنشـان بودند. هم قـد نامه های پدر که مجبور  نامه هایـی می کنـی 
بـود بـه خاطـر کارش همیشـه دور از مـا باشـد و مـادر بـا هـر صدای زنگی که می شـنید از جا می پریـد و دری را 
کـه امیـدوار بـود نامـه ای از پـدر بـا خود داشته باشـد، من هم چشـم به راه نامه هـای مهربان ترین  می گشـود 

نویسـنده دنیا می شـدم.
گنجـه  کـش رفتنشـان از  کـه بـرای  امـا همیشـه نصیـب مـادر از زنـگ پسـتچی نامه هـای عاشـقانه ای نبـود 
چوبی هزار تا نقشـه می کشـیدیم تا حرف های عاشـقانه غریبه با گوش هایمان را از دسـت خط زمخت پدر 

بشنویم.
کـه نفریـن  گاهـی می شـد  سـهم مـا هـم همیشـه از نامـه پسـتچی دسـتخط مهربان تریـن آدم دنیـا نبـود. 
اخطاریـه بانـک، قصـر شـادی هایمان را بـه غروب دل مرده پاییز بدل می کـرد و اخالق مامان را بـا وردی زیرو 
رو می کـرد تـا مـا دعا دعـا کنیم پسـتچی دوبـاره برگردد و با خود نامـه  ای را بیاورد که طلسـم روزهای ناراحتی 

را بشکند.
از خاطرات بیرون می پرم. از دسـتخط دوست داشـتنی ترین آدم دنیا رد می شـوم، برمی گردم به دسـتخط 
که از جهان رازآلود خیالش برایم نوشته است. خودکارهای رنگی ام را بر می دارم تا این بار کسی  کودکانه ای 

کند من باشـم. که قرار اسـت نقش مهربان ترین آدم دنیا را بازی 

کـه حتمـًا صبـرش تـا امـروز بـه سـر رسـیده از انتظـار، قـدری  بـرای خـالِق دوسـت داشـتنی ایـن روزهایـم 
بـه جهانـش پسـت می کنـم. و  کـت می گـذارم  پا تـوی  خوشـحالی 

مریم عباسی کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران
عضو قدیم مکاتبه ای استان تهران

مربی پاسخگو: خانم شهین پناهی
مریم عباسی متولد خرداد ماِه سال ۱۳۵۸ است. او دکترای زبان و ادبیات فارسی دارد و شاعر، قصه گو و پژوهشگر حوزه 
کز فرهنگی، هنری کانون را در کارنامه ی کاری  ادبیات فارسی است. مریم عباسی  بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در مرا

خود  دارد. او مدرس دوره های شاهنامه خوانی و  حافظ خوانی نیز هست.

عضو قدیم مکاتبه ای استان اصفهان
مربی پاسخگو: آقای قادر طهماسبی و خانم فاطمه جعفرزاده

نادیا احمدی متولد مهر ماِه سال ۱۳۵۰ است. او دکترای زبان و ادبیات فارسی دارد و مقاله های پژوهشی بسیاری در 
کنون داور جشنواره های مختلفی در  حوزه زبان و ادبیات فارسی نوشته است و داستان هایی در دست چاپ دارد. او تا

داخل و خارج از کانون بوده است.
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)lunch Box The( نام فیلم: ظرف ناهار
کارگردان: ریتش باترا

سال تولید: 201۳

اشتباهی در سیستم تحویل غذای شهر بمبئی، منجر به آشنایی حسابدار 
کـم حـرف و درونگرایـی بـه نـام »سـاجی فرنانـدز« بـا زن جـوان خانـه داری بـه 
نام »ایال« می شـود. سـاجی در آسـتانه ی بازنشسـتگی قرار دارد و ایال متاهل 

ولـی در واقـع تنهـا و دارای یـک فرزنـد می باشـد. 
دسـت  بـه  رسـیدن  جـای  بـه  غـذا  ظـرف 
بـه سـاجی تحویـل  ایـال،  »راجیـو« همسـر 
داده می شـود و بعـد از ظهـر ظـرف خالی به 
خانـه ی ایـال بـاز می گـردد. ایال که همسـرش 

دارد  سـعی  دارد،  سـردی  رابطـه ی  او  بـا 
همسـایه  »دشـپانده«  خالـه  پیشـنهاد  بـه 

باالیـی اش بـا پختـن غذاهـای خوشـمزه دل 
او را به دسـت بیاورد. بنابراین با دیدن ظرف 
کاماًل خالی بسـیار خوشحال می شود،  غذای 

امـا همـان شـب پـس از بازگشـت همسـرش از 
سـرکار متوجه می شـود که ظرف غذا به دسـت 

همسـرش نرسـیده، ولـی از این موضـوع چیزی 
بـه همسـرش، همچنین فرد تحویـل گیرنده ی 

غـذا نمی گویـد. 
کـه ظـرف و مـزه ی  سـاجی نیـز متوجـه می شـود 
غذای او عوض شـده و آن شـب از مدیر رسـتورانی 

ک دارد، بـه خاطر طعم غذایشـان تشـکر  کـه اشـترا
می کنـد. امـا آن هـا نیـز متوجـه جـا بـه جـا شـدن 

ظـروف ناهـار نمی شـوند.
کـه بداند ظرف غذا به دسـت  روز بعـد ایـال بـدون آن 
بـرای  و  می نویسـد  نامـه ای  می رسـد،  کسـی  چـه 
گیرنـده  توضیـح می دهـد که ظرف غذا اشـتباهی به 

دسـت او رسیده اسـت. ایـن شـروع ماجـرای سـاجی 
اسـتمرار  گاهانـه  آ کـه  اتفاقـی  شـروعی  اسـت.  ایـال  و 

می یابـد. 
یـک وجـه  ایـال  و  کـه سـاجی  بـه تدریـج در می یابیـم 
کـه  مشـترک دارنـد و آن تنهایـی اسـت. وجـه مشـترکی 

ایـال روزهـا در خانـه  بـه هـم نزدیـک می کنـد.  را  آن دو 
کارهـای خانـه و  تنهاسـت و سـرش را بـا آشـپزی و انجـام 

هـم صحبتـی بـا همسـایه باالیـی )کـه فقـط صـدای او را 
گـرم می کنـد و شـب هـا بـا دختـرش سـرگرم  می شـنویم( 

فیلم نامه

قطار اشتباه ممکن است 
تو را به ایستگاه درست ببرد!

این بخش به معرفی فیلم اختصاص دارد. فیلم هایی که در آنها به نامه نگاری و اهمیت آن پرداخته شده است و یا نامه سهمی در زندگی شخصی شخصیت 
های فیلم دارند.  معرفی و تماشای این فیلم ها که سرشار از ایده های درخشان و خالقانه اند، برای مربیان و کارشناسانی که در بخش مکاتبه ای فعالیت 

دارند، می تواند باعث ایجاد تنوع و الهام در حیطه ی فعالیت مکاتبه ای باشد.  

اسـت. سـاجی نیـز همسـرش را از دسـت داده و تنهـا زندگـی می کنـد و حتـی 
بـازی می کننـد رابطـه ی سـردی دارد و حاضـر  کوچـه  کـه در  بـا بچه هایـی 
که توی حیاط او افتاده اسـت پس بدهد. او شـب ها  نمی شـود توپ آن ها را 
کـه سـر میـز غـذا دور هـم نشسـته اند، نـگاه می کنـد.  بـه خانـواده ی همسـایه 
کـه از او دلخـور اسـت، پنجـره را بـه روی او مـی بنـدد.  دختربچـه ی همسـایه 

اسـتمرار نامه هـای پـر از درد دل سـاجی و ایـال دنیـای 

درون آن ها را نشـان می دهد و منجر به درک علت رفتارهای بیرونی آن ها از 
سـوی مخاطب می شـود.  

ظـرف ناهـار حکایـت احیـای حال آدم ها و بازیابی درونی شـان اسـت. سـخن 
گفتـن و خـارج شـدن از زنـدان تنهایی شـان و انداختـن نگاهی دقیـق و تامل 
گذشـته،  برانگیـز بـه خودشـان، پیرامونشـان، عالیق شـان، خاطرات شـان، 

حـال و حتـی آینده شـان.
مصداق این احیا، تغییر رفتار ساجی با بچه های 

را  کوچـه اسـت. حـاال دیگـر دختربچـه پنجـره 
بـه روی او نمی بنـدد. سـاجی بـه همـکارش 

که خانواده ای ندارد، نیز نزدیک تر  »شیخ« 
»شـیخ«  ازدواج  جشـن  در  او  می شـود. 

می کنـد.  شـرکت  پـدرش  عنـوان  بـه 
کـه می خواسـت  همچنیـن سـاجی 

را  بازنشسـتگی اش  درخواسـت 
پـس بگیـرد، بـه خاطـر »شـیخ« 
می کنـد  خودگذشـتگی  از 
شـیخ  او  بازنشسـتگی  بـا  تـا 
پـدر  نـزد  و  شـود  جانشـینش 
گـردد.  سـربلند  همسـرش 
و  طالهـا  فـروش  همچنیـن 

توسـط  ایـال  ازدواج  گردنبنـد 
بوتـان  بـه  رفتـن  بـرای  خـودش 

کـه شـنیده تولید ناخالـص جهانی 
ملـی  ناخالـص  شـادی  امـا  ندارنـد 
و  تغییـر  بـارز  مصـداق  نیـز  دارنـد، 
تحـول در درون ایـال اسـت. او پیـش 
از این نیز درباره ی شاد بودن مردم 
بـود.  زده  حـرف  سـاجی  بـا  بوتـان 
از  قبـل  ایـالی  دیگـر  حـاال  کـه  ایـال 
در  نیسـت،  سـاجی  بـا  آشـنایی 

بـه سـاجی  نامـه اش  ارسـال آخریـن 
کار  تردیـد دارد. چـون می دانـد نامه ها 

کـرده انـد. آخریـن نامـه ی  خودشـان را 
ایـال بـا ایـن جملـه تمـام مـی شـود: » قطـار 

اشـتباه ممکـن اسـت تـو را بـه ایسـتگاه درسـت 
ببـرد.« 

طاهره مسافری_ کارشناس ادبی استان هرمزگان
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فرانامه    

موارد خاص در ارتباط مكاتبه ای
چهارمحال و بختیاری/عضو:  فاطمه رضایی/پاسخگو: سیده عصمت هاشمی

شماره توالی: سوم

سالم دوست مهربونم
من خیلی ناراحتم 

حاال که تو را پیدا کردم بهم میگن نرو مدرسه
نرو بیرون

با کسی کاری نداشته باش
حـاال چطـوری نامـه بـرات بفرسـتم تـازه میدونـم تـا به دسـتت برسـه 
خیلـی طـول  میکشـه چـون راه هـا رو بسـتن کاش زود نامـه بـرام 
بفرسـتی یـه کاری کـن نامـه ت زود بیاد من دلم بـرای تو و مادربزرگم 

تنـگ شـده .

به نام آفریننده ی امید در دل ادم ها
می زند آهسته باران

تق و تق بر روی شیشه
می نشیند روی خانه

باز هم مثل همیشه
من کنار شیشه هستم

می زند باران صدایم
می نشیند توی ایوان

شعر می خواند برایم
شعرهایش خوب و زیبا

مثل الالیی مادر
می نویسم شعر او را
با مدادم توی دفتر

))شاعر افسانه شعبان نژاد((
سالم به تو دوست مهربان ناراحتم!

ناراحت نباش 
همـه ی ایـن محدودیـت هـا باالخـره یـک روز تمـام می شـود و تو مـی توانی با 
خیـال راحـت بـه مدرسـه بـروی، دوسـتانت را ببینـی، روی نیمکت بنشـینی 
درس بخوانـی و بـازی کنـی ، از همـه مهـم تـر بـه خانـه ی مادربزگـت بـروی و با 

گل بشـنوید  گل بگویید و  کنارش بنشـینی  خیال راحت 
پس کمی صبور باش تا ان روز دوباره از راه برسد.

پـدر ومادرهـا بچـه هـای شـان را خیلـی دوسـت دارنـد و دل شـان مـی خواهد 
گذشته  گر ان ها اجازه نمی دهند مثل  همیشه سالمت و تندرست باشند ا
بیرون بروی فقط به خاطر حفظ سـالمتی خودت اسـت پس  پیشـنهادمی 
کنـم حـرف شـان را گـوش بدهی و سـرگرمی های جدیدی جایگزیـن کارهای 
کـه نمـی توانیـم بـه راحتـی بـرای همـه نامه  گذشـته ات کنـی ،مـن هـم از ایـن 
گرفتـه ...راه هـا گاهـی اوقـات بسـته می شـود و مدرسـه  بفرسـتیم کمـی دلـم 

هـا  تعطیل!!
کنـم و راهـی برای  کـن کمـی فکر   بایـد فکـری کنیم...یـک فکـر جدید...صبـر 
دقیقه ....بیسـت  دقیقـه...ده  کنم...پنـج  پیـدا  ام  نامـه  رسـیدن  زودتـر 
کـردن فهمیدم ...راهـش  دقیقه...باالخـره بعـداز بیسـت و پنـج دقیقـه فکـر 
کـه راه هـا بسـته و  کردم ...هواپیمـا....اری خـودش اسـت....حاال  را پیـدا 
کت نامه  مدرسـه ها تعطیل اسـت باید از راه هوایی برایت نامه بفرسـتم...پا

کنـم ... هواپیمایـی ام را سـریع امـاده مـی 
کـت نامـه هواپیمایـی ام خیلی خوش حال می شـود چـون می تواند  حـاال پا

همـه چیـز را از ان باال ببیند،چه جالب!!
حسابی در راه خوش می گذراند تا به تو برسد

🌹🌹🌹
کـت نامـه هواپیمایـی  در مسـیر امـدن بـه سـمت تـو از ان بـاال چـه  بنظـرت پا

چیزهایـی دیـده اسـت،زمین و اطـراف  بـه چشـمش چگونـه بـوده؟
🌹🌹

کت هواپیمایی به دستت رسید از خودش بپرس و درباره ی هر چه  وقتی پا
کن...یـادت باشـد همـه ی حـرف هایـش را  کـه دیـده برایـم بنویـس و ارسـال 

بنویسـی کلمه به کلمـه ی ان هـا را!!!
تا رسیدن حرف هایت منتظر می مانم

دوست تو؛ مرکز آفرینش های ادبی

بدون شک، همه ی مربیان پاسخگو در طول کار خود با تجربه های جالب و خاصی از نامه های اعضا مواجه بوده اند:  دریافت نامه هایی که در آن 
عضو  با فطرت پاک و ساده ی خود، درخواست عجیبی از مربی دارد، دیدگاه لطیف و طنز آمیزی را بیان می کند و یا به شکل های گوناگون دیگر، 
مربی را شگفت زده می کند. مواردی فراتر از یک نامه نگاری ساده که شاید خواندن آن برای سایر مربیان خالی از لطف نباشد. »فرانامه« عنوانی 

است که برای این بخش برگزیده ایم. برخورد خالقانه ی مربی پاسخگو در مواجهه با چنین نامه هایی، بسیار حائز اهمیت است.

تجربه های خاص در ارتباط مكاتبه ای )نامه های ویژه(
کردستان/ عضو:ماردین رسائی/ پاسخگو: الهام زارعی زاده

شماره توالی : دوم
گروه سنی: د

دالیل انتخاب این پاسخ:
ایـن دومیـن مکاتبـه  ی عضـو با مرکـز آفرینش هـا اسـت. در مکاتبه 
کـه مربـی در جـواب  کـرده بـود،  اول فقـط و فقـط یـک شـعر ارسـال 
کرده و شعری از افشین  کارش را معرفی  مرکز آفرینش های ادبی و 
کـرده تـا در نامـه ی  عـال نوشته اسـت و عضـو را بـه نوشـتن دعـوت 
بعـدی بیشـتر حـرف بزننـد. دومیـن مکاتبـه در قالـب نامـه اسـت 
و اولیـن برخـورد جـدی عضـو بـا نامـه و نوشـتن بـرای مربـی. ایـن 
نامـه از چنـد جهـت مـورد توجه اسـت. اول اینکه ماردین پسـری 
کـه تـوی نامـه دوم بـا احساسـات لطیـف از  دوازده سـاله اسـت 
اشـتیاق  اینکـه  دوم  کرده اسـت.  صحبـت  شـعر  بـه  عالقمنـدی 
انعـکاس  نامـه اش  را در  مـورد شـعر  نامـه نوشـتن و بحـث در  بـه 
داده اسـت. مربـی بـا توجـه بـه فصـل پاییـز اثـری در مـورد پاییـز 
کـه عضـو  کـرده اثـر انتخابـی بـه مـواردی  فرستاده اسـت و تـالش 
در نامـه اش نوشـته نزدیـک باشـد تـا بتوانـد ارتبـاط ملمـوس تـری 
گرفته  ح مکاتبه ای هم براسـاس همان شـعر شـکل  برقرارکنـد. طـر
اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه اولیـن مکاتبـه ی جـدی عضـو اسـت 
تـالش شـده سـاده و قابـل درک باشـد که پایه هـای ارتباط قوی تر 
گـردد. در همیـن راسـتا از جمـالت عضـو در وصـف  شـده و حفـظ 
گرفته شده است و مربی در جای جای پاسخ ، عطف  شعر بهره 

بـه نامـه عضـو داشـته اسـت.

به نام خالق یکتا
مـن می  خواهـم در مکاتبه هـای دیگـه در مـورد شـعرها حـرف 
بزنیـم. مـن دوسـت دارم بعضـی از حرف هـام را با کلمات شـعری 
شـروع کنم. شـعرهای زیبا و قشنگ بنویسـیم. »بلدم شعر بگویم/ 
بلـدم النـه بسـازم/ بلدم قصـه بگویم.« کلمـات شـعری برایم مثل 
عشـق اسـت. معنی همه رو بلد باشـی چه خوب اسـت شـعر بلد 
باشـی یعنـی حرف زدن هـم را یاد گرفتـه ای من یکـی از آرزوهایم 
ایـن اسـت کـه کلمـات شـعر و معنـی همـه رو بلـد باشـم. شـعر 
گفتـن یعنـی بـا صـدای آرام و مالیم حـرف بزنیـد. می توانی همه 
دردهـا و غمگینـی را جـدا کنـی. شـعر یعنـی نسـیم خـدا دنیـا را 
بـرای چـی درسـت کـرده؟ که تک بـه تـک لحظه هامون بـا آرامی 
و نسـیم خوشـبختی بگذرانیـم. در دومیـن مکاتبـه یا سـه مکاتبه 
حتـی چهارمیـن مکاتبـه هـم دوسـت دارم خیلـی اولیـن بـه نام 
خـدا و دومـی شـعر باشـد شـعر بـرای مـن ماننـد ایـن اسـت که 
آرامـی و مالیمـت را بـه بـرادرت یا خواهرت یاد داده باشـی. شـعر 
ایـن نیسـت کـه فقـط حفظ کنـی بایـد شـعر را خـوب بخوانی با 

آواز گنجشـک و زیبـا، بایـد معنـی شـعر را هم بلد باشـی.

به نام خدا
»پائیز«

سینه ریزی از پولک برگ های طال

تاجی از حریر نازک
 و پیراهنی سرخ

 زرد
 نارنجی

 با دنباله های دامنش از باغ
تا غروب

عروس قشنگی ست پاییز ...
شاعر: انسیه موسویان

دوست خوب سالم!
کلمه ها و واژه های تازه و نو. یک سالم پر از شعرهای قشنگ  یک سالم پر از 
تقدیـم بـه تـو، امیـدوارم سـالمت و شـاد باشـی. آقـا ماردیـن گل گالب نامـه پر 
کـه خوانـدن نامـه ات چقـدر حس هـای  از احساسـت را خوانـدم. نمی دانـی 
خـوب و انـرژی مثبـت بـه من منتقل کرد. بعضی قسـمت های تـوی نامه ات 
کنـی. شـعر  را چنـد بـار خوانـدم. »می توانـی همـه دردهـا و غمگینـی  را جـدا 
کـرده؟ که تک تک لحظه هامون  یعنـی نسـیم. خـدا دنیا را برای چی درسـت 
بـا آرامـش و نسـیم خوشـبختی بگذرانیـم.« راسـتی! از اینکـه از شـعر افشـین 
کـه تـوی نامـه قبلـی نوشـته بـودم، خوشـت آمـد و آن را تـوی نامـه ات  عـالء 
نوشـته ای، خوشـحالم دوسـت خـوب. نامـه  ات را بـا این جمله آغاز کـرده ای: 
»من می خواهم در مکاتبه های دیگر در مورد شعرها حرف بزنیم.« خب ... 
که تو به شـعر عالقمند هسـتی، می توانیم  بله ... من هم با تو موافقم. حاال 
تـوی نامه هـا بـا هـم در مـورد شـعر حرف بزنیم وقتی تـوی مکاتبه دوم و سـوم 
کنیم و شعر بخوانیم، آن وقت  و چهارم و بعدی و بعدی هم از شعر صحبت 
حتمًا تو هم می توانی حرف هایت را با شـعر شـروع کنی، شـعرهای قشـنگ و 
زیبـا بنویسـی، و شـعرها را خـوب بخوانـی و معنـی آن هـا را بلد شـوی، درسـت 
همانطـور کـه خـودت گفتـه ای. آخـر بـه نظـر من با تمریـن کـردن می توانی به 
کـه دوسـتش داری دسـت پیـدا کنـی. تـو هم بـا نظر مـن موافقی؟  هـر چیـزی 
البته آقا ماردین به نظرم تو همین حاال هم خوب حرف زدن را بلد هستی. 
کـه تـوی ذهنـت هسـت و دوستشـان  کـه راحـت و سـاده از چیزهایـی  همیـن 
کنـار هـم اسـتفاده  داری، حـرف می زنـی و از احسـاس و خیالـت بـا هـم و در 
می کنـی یعنـی اولیـن قدم هایـت را برداشـته ای. حـاال بـا هـم تـوی دنیـای 
نوشـتن و شـعر بیشـتر و بیشـتر قـدم می زنیـم. آقـا ماردیـن تـوی ایـن نامه هم 
برایت یک شعر نوشته ام. می توانی این شعر را چند بار برای خودت بخوانی 
کنی. به  کرده، فکر  گفتن حرف هایش استفاده  که شاعر برای  و به واژه هایی 
قـول تـو انـگار بـا )صـدای آرام و مالیـم( حرف هایـش را بـه مـا گفتـه. و می توانی 
کـرده ای، بـه معنـی  کـه خـودت هـم در پایـان نامـه ات بـه آن اشـاره  همانطـور 

کنی.  شـعر هم فکـر 
راستی! ماردین

کلمه هایی به ذهنت می رسـد !؟  تو وقتی می خواهی از پاییز حرف بزنی چه 
همه ی آن کلمه ها را توی نامه ی بعدی بنویس. می توانی یکی از شعرهایی 
کـه از خواندنـش لـذت بـرده ای، بنویسـی. من بی صبرانه چشـم انتظار  را هـم 

رسـیدن نامه ات و خواندن حرف هایت هستم.
دوسـت خـوب مرکـز آفرینش هـای ادبـی بیـا بـا ایـن برگ هـای پائیـزی یـک 
که به ما و جمع دوسـتاِن ما ملحق شـده ای.  جشـن رنگارنگ بگیریم. حاال 
کت نامه اسـت.  کـه توی پا مثـل همـه ی جشـن ها یک غافلگیری هـم داریم 
کت نامه را نگاه کن! حتمًا پیدایش می کنی. شماره عضویتت  دوباره توی پا

کـه ُپل دوسـتی بین ماسـت. هـم روی آن نوشـته شـده 
تو را به خداوند مهربانی ها و دوستی ها می سپارم.

دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی
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تجربه های خاص در ارتباط مكاتبه ای )نامه های ویژه(
تهران/عضو:  نگار امامی/پاسخگو: نگین صدری زاده

شماره توالی: چهارم
گروه سنی: ج

دالیل انتخاب این پاسخ
نامـه  ایـن  گی هـای  ویژ مهم تریـن  از  پاسـخگویی  در  خالقیـت 
بـرای  گربـه  زبـان  از  را  متفـاوت  نامـه ای  پاسـخگو،  مربـی  اسـت. 
بـرای نوشـتن اسـت.  ایـده  از  کـه خـودش سرشـار  نوشـته  عضـو 
نحـوه  عملـی،  صورتـی  بـه  پاسـخگو  کـه  اسـت  معنـی  بـدان  ایـن 
گرچـه  گسـترش ایـده و نوشـتن را بـه او یـاد می دهـد.  ا ایده یابـی، 
امـا  را در خـود دارد  از صورت هـای خیـال، تشـخیص  اثـر عضـو، 
قابلیـت اسـتفاده بیشـتر از تخیـل را دارد. ایـن نحـوه نامه نـگاری 
ظرفیت هـای گسـترده خیـال را بـه صـورت غیـر مسـتقیم بـه عضـو 

می دهـد.  نشـان 

بارون میاد ُشروُشر
گریه میکنه ُغرُغر
آهای بزار بیام تو 

میو میو میو یو
چی کار میکنی اونجا؟

بدون من، تو تنها
من بشینم پشت در؟!

من که میخوام یه سنگر
اگه بیام تو اتاق
اونجا کنار اجاق

اگه بشم خشک خشک
بعد بخورم توت خشک

من قول میدم که برم
سیر میشه باز من دلم
کاشکی بیای به پیشم

دست بکشی به ریشم
نگار امامی    

نگار خانم سالم
کـه در شـعر تـازه ات هـوای مـا را داشـتی. راسـتش مـا اصـال از بـاران  ممنونـم 
خوشمان نمی آید. پاییز و  زمستان که می آید ما واقعا کالفه می شویم. همه 
جـا خیـس اسـت و مـا هـم مورمورمـان می شـود از آب. نـگار خانـم  نمی دانیـم 
شـما تـوت خشـک دوسـت داری یـا نـه؟ ولـی برایـت یـک بسـته توت خشـک 
خـوب فرسـتادیم. ایـن ملـوس گربـه سـفید و تپل که عضو انجمـن گربه های 
بـی شـاخ و دم هـم هسـت، صاحـب خـوش ذوقـی دارد و هـر چـه خـودش 
می خـورد بـه ملـوس هـم می دهـد. ملـوس هـم همـه ی تـوت خشـک هـا را 

کـه همـراه نامـه بفرسـتم بـرای شـما.  کـرده اسـت و آورده داده بـه مـا  جمـع 

نگار خانم راستی ما اهل ریش نیستیم ولی سیبیل های قشنگی داریم فکر 
گربه ها بعد از دم مان به  نکنی ما از خود راضی هستیم نه واقعا. ولی واقعا ما 
سیبیل مان می نازیم. ملوس می گوید که در نامه بنویسم که سبیل ملوس، 
کـه معروفم به  پیـچ قشـنگی دارد. سـیبیل پنبـه هم قشـنگ اسـت. مـن هم 
گربـه خـوش سـیبیل. ولـی بیچـاره  ببـری ... سـیبیل ُپر وتـاب داری داشـت تا 
اینکـه آن اتفـاق برایـش افتـاد. اصال بی خیال ... بهتر اسـت حرف های خوب 
بزنیـم نگـران نشـوید حـال ببـری هم خـوب اسـت.  خالصه ما همگی از شـما 
گـر خواسـتی تالفـی کنی توت خشـک و انجیر و خالصه خشـکبار  ممنونیـم. ا

نفرسـت. ما عاشق ژامبونیم.

جمعی از گربه های انجمن گربه های بی شاخ و دم
نگار جانم سالم 

امـروز بـا رسـیدن نامـه ات، بـاران آمـد.  نامـه را خوانـدم و دیـدم  بـا بـاران شـروع 
شده است. بعد به گربه ها فکر کردم که در روزهای بارانی میومیو کنان دنبال 
کله پشـمک خان  که سـر و  گربه ها بنویسـم  سـرپناه می گردند.  آمدم از باران و 
پیـدا شـد. گربـه ی بامـرام محلـه ی مـا. یک بسـته توت خشـک و یـک نامه به 
دسـتم داد و گفـت بفرسـت واسـه نـگار خانـم.  تا آمدم به خـودم بیاییم رفت. 
کـه مگـه شـما نـگار دوسـت من را می شناسـید؟  شـما  اصـال نگذاشـت بپرسـم 
مگـه بلدیـد نامـه بنویسـید و اصـال مگـه شـما حـرف می زنیـد؟  مـات و مبهوت 
مانـده ام. می دانـم خیلـی عجیـب اسـت و اصـال شـاید بـاور نکنـی. نـگار جانـم 
گربه های انجمن را برایت ارسال می کنم ولی نمی دانم بسته را چطور به  نامه 
دستت برسانم. آخر همه چی الکترونیک شده است. شنیده ام خاله شما در 
کانون اسـت. بسـته را می دهم به ایشـان تا برای شـما بیاورد.  نگار جانم حال 
کـه حسـابی با بـاران و برگ ریـزان پاییز  و روزت چطـور اسـت؟ مـن فکـر می کنـم 
که مانند  کیف می کنی شاید هم این شعر را یک روز بارانی سروده ای.  شعری 
باران آهنگ دارد. وزن دارد و هر دو سطر،  پایانی شبیه هم دارند. آفرین نگار 
کـه بـه قافیـه و وزن و آهنـگ شـعرت اهمیـت می دهـی.   عزیـزم  معلـوم اسـت 
راسـتی من این سـطر را این جوری خواندم و خیلی خندیدم. آهای بذار بیام 
تـو / میـو میـو میـو... یـو؟   انگار دارد به زیان انگلیسـی حرف می زند و یکدفعه 
کتاب هـا   گربه هـا از  می پرسـد شـما؟   نـگار بـاز هـم برایـم بنویـس. از خـودت از 
و شـعر هـا .... مـن منتظـر نامه هـای تـازه ات هسـتم.  فکـر می کنـم بهتـر اسـت 
بگویـم مـن و گربه هـای انجمـن منتظـر نامـه ات هسـتیم.   راسـتی برایـت یـک 

شـعر بارانی نوشـتم. امیدوارم دوسـتش داشـته باشی. 
دوست تو: واحد آفرینش های ادبی

می زند آهسته باران
تق و تق بر روی شیشه

می نشیند روی خانه
باز هم مثل همیشه

من کنار شیشه هستم
می زند باران صدایم

می نشیند توی ایوان
شعر می خواند برایم

شعرهایش خوب و زیبا
مثل الالیی مادر

می نویسم شعر او را
با مدادم توی دفتر

شاعر: افسانه شعبان نژاد
از کتاب چتری از گلبرگ ها

تجربه های خاص در ارتباط مكاتبه ای )نامه های ویژه(                   
تهران/ عضو:  نیکی حیدری/ پاسخگو: نگین صدری زاده 

شماره توالی : یازدهم
گروه سنی: ج

دالیل انتخاب این پاسخ
فکـر  اهـل  کـه  هسـتیم  روبـرو  خـالق  عضـوی  بـا  نامـه  ایـن  در 
شـکاف  دارای  ادبـی اش  اثـر  همـه  ایـن  بـا  اسـت.  کتشـاف  ا و 
او  فکـر  در  انسـجام  ایجـاد  بـرای  پاسـخگو  اسـت.  گسسـتگی  و 
کـه  یـا دادن الگـو و قالبـی منسـجم، قصـه ای را تعریـف می کنـد 

گـرای او را تـا حـدی بـه همگرایی  افـکار وا
می شـود  سـبب  شـیوه  ایـن  برسـاند. 
بگیـرد  آرام  و  شـود  متمرکـز  عضـو  ذهـن 
ذهـن  در  کـه  قصـه ای  بیـان  بـرای  و 
دارد بـه شـیوه ای درسـت دسـت یابـد. 
خالقیـت در نـگارش نامـه، خط خوش 
و خوانـا، سـادگی و صمیمیـت از دیگـر 

اسـت. پاسـخ  ایـن  گی هـای  ویژ

ُخـب ... سـالم سـالم؛ امیـدوارم حالـت 
مکاتبـه ای  دوسـت  باشـد  خـوب 
یادتـان  مـرا  هـم  هنـوز  کـه  عزیـزم 
کـه  حـاال  بگویـم؛  خـودم  از  هسـت. 
رفتـم و خیلـی  کالس چهـارم  بـه  مـن 
کالس  زیـرا  شـدم.  مغـرور  خیلـی 
مـن  اسـت.  مقدسـی  سـن  چهـارم 
و  شـوم  آشـپز  آینـده  در  می  خواهـم 
بـه جاهـای مختلـف دنیـا بـروم. بـرای 
سـن  چهـارم  کالس  می گویـم  ایـن 
امسـال  مـن  کـه  اسـت  مقدسـی 
بـا  بایـد  شـدم  متوجـه  و  فهمیـدم 
کـرد.  رفتـار  خودشـان  مثـل  آدم هـا 
مثـاًل شـما لطـف کردیـد احـوال منـو 
تشـکر  شـما  از  منـم  و  پرسـیدید 
و  شـد  آینـده  مثـل  یعنـی  و  کـردم 
ایـن خیلـی دسـتاوردمهمی بـود. و 

غافلگیـری: یـک  حـاال 

نامـه ای بـه دوسـت مـّکارم، روبـاه 
؛ عزیـز

سـالم روبـان جـان، چطـوری؟ خوبـی؟ خوشـی؟ روبـاه خـان! دلـم 
برایـت خیلـی تنـگ شـده اسـت رفیـق. کاشـکی بیایـی و دوبـاره 
! دمـت را جـا نگـذاری  مـن ماجراهایـت را بنویسـم. خـدا نگـه دار

روبـاه جـان!

نامه ای به گل گالب خرگوش خانم؛
سـالم خرگوش جانم! چطوری؟ می دانم سـرت شـلوغ اسـت ولی 

پاسـخم را بنویس! دوسـت خوب تو، نیکی.
راسـتی!   ... می نویسـم  دارم  ذوق  بـا  آخـر  شـد!  بدخـط  ببخشـید 
شـیرخان، سـلطان جنگل، رفیق خوب خرگوش خانم کجاست؟

دوست خوب یا شاید بد شما، نیکی
خدا نگه دار شما!

116117



118119




	01.pdf
	all 15 kam hajm.pdf
	نشاني 15- جلد 2صفحه کنار هم.pdf
	neshani همه 2صفحه ای کم حجم.pdf
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack





