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بـرای مـن پنجـره همیشـه چیـزی فراتـر از یـک شـکل هندسـی چهـار گـوش بـوده اسـت. پنجـره، تنهـا یـک 
قـاب اسـیر در دیـوار نیسـت؛ بـدون پنجـره خانـه بی معناسـت .خانـه قلبـش می گیـرد بـدون پنجـره.

تأمـل  قابـل  برایـم   … و  غـروب  صبـح،   ، شـب  در  پنجره هـا  همیشـه  اسـرار آمیزند.  رازنـد،  از  پـر  پنجره هـا 
بوده انـد. غروب هـا کـه یکـی یکـی چـراغ خانه هـا روشـن می شـوند بـه پنجره هـا نـگاه می کنـم. بـا خـود فکـر 

کـدام از ایـن چراغ هـای روشـن، داسـتان یـک زندگـی جریـان دارد.  می کنـم پشـت هـر 
، زیبایـی و گرمـا و نسـیم را، تنهـا پنجـره بـه خانـه هدیه می کنـد. هر وقت دلت گرفت، مـی توانی بازش  نـور
کـه می آیـد و پرده هـا را  کـوه را و آسـمان آبـی را. بـاد  کنـی و از قـاب آن بیـرون را ببینـی. کوچـه و خیابـان را، 
تـکان می دهـد، تماشـای بـاران و گـوش دادن بـه صـدای چک چـک آن از پشـت پنجره، پـرواز پرنده ها در 

قـاب آبـی آسـمان و ابرهـای سـفید و پنبـه ای … بـدون پنجـره، هیـچ کـدام از این ها زیبا نیسـت.
هر پنجره یک دعوت است. دعوتی به نور و زیبایی، به یک دنیای تازه...

نامه هـا هـم پنجـره انـد، پنجـره ای بـه دنیایـی تـازه، پنجـره ای بـه یـک دوسـتی، بـه دنیایـی سرشـار از شـعر 
و داسـتان و خاطـره. 

نامه هـا پنجره هـای آفتابـی انـد در هجـوم تاریکـی؛ تـو بـرای مـن نامـه می فرسـتی و پنجـره ای از دنیـای 
گشـوده می شـود.  اسـرارآمیز تـو بـه روی مـن 

من برای تو نامه می نویسم و پنجره ای پر از نور و امید و روشنایی به دنیای تو می گشایم. 
هر نامه یک پنجره است، هر پنجره یک دعوت است... و یک پنجره برای من کافی است...

انسیه موسویان

یادداشت مدیر

هر نامه یک پنجره است
هر پنجره یک دعوت است
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سرآغاز

به نام خداوند بخشاینده مهربان
 ایـن فرمانی اسـت از بنده خدا، علـی امیرالمؤمنین به مالک 
بـن حـارث اشـترنخعی در پیمانی کـه با او می نهـد، هنگامی 
کـه او را فرمانروایـی مصـر داد تـا خـراج آنجـا را گـرد آورد و 
بـا دشـمنانش پیـکار کنـد و کار مردمـش را به صـاح آورد و 
شـهرهایش را آبـاد سـازد.  ای مالـک، بـدان کـه تـو را به 
بـادی فرسـتاده ام کـه پیـش از تـو دولـت هـا دیـده، 
برخـی دادگـر و برخـی سـتمگر و مـردم در کارهای تو 
بـه همان چشـم می نگرند که تو در کارهـای والیان 
پیـش از خود می نگـری و درباره تـو همان گویند 
کـه تو دربـاره آن هـا می گویـی و نیکـوکاران را 
از آنچـه خداونـد دربـاره آنهـا بـر زبـان مـردم 
جـاری سـاخته، تـوان شـناخت.  بایـد کـه 
محبوب تریـن کارهـا در نـزد تـو، کارهایـی 
باشـد که بـا میانه روی سـازگارتر بـود و با 
عدالت دم سـازتر و خشـنودی رعیت را در 
پی داشـته باشـد زیرا خشـم تـوده های 
مـردم، خشـنودی نزدیـکان را زیـر پـای 
بسـپرد و حـال آن کـه، خشـم نزدیکان 
اگـر تـوده هـای مـردم از تـو خشـنود 

باشـند، ناچیز گردد. 
نامه53، نهج البالغه

عهدنامه امام علی )ع( برای مالک 
اشتر َنَخعی
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الزم  و  دهنـد  مـی  تفضیلـی  صفـت  معنـی  فارسـی  در  و 
کار رونـد: « و »تریـن« بـه  نیسـت بـا »تـر

اعلمتر ـ اعلم، افضلتر ـ افضل
۲۳- آوردن دو حـرف ربـط وابسـتگی در یـک جملـه ی 

مرکـب درسـت نیسـت:
گرچـه او انسـان خوبـی اسـت، ولی این عیـب را هم دارد  ا
را هـم دارد. ایـن عیـب  اسـت،  انسـان خوبـی  گرچـه  ا  - 

گر چـه .... با  همچنیـن: هـر چنـد... امـا، هـر چند ...لذا، ا
وجـود این، چـون ....اما.

۲۴- سـاختن قیـد در زبـان فارسـی بـا نشـانه ی تنویـن 
عربـی نادرسـت اسـت:

ـ  تلفنـًا  جانـی،  ـ  جانـًا  گاه،  گاه  ـ  گاهـًا   ، ناچـار بـه  ـ  ناچـاراً 
. تلفنـی 

کار نمی روند: ۲۵- ضمیر و مرجع آن یک جا به 
کار خوبـی از  گـر  کار خوبـی از او سـر بزنـد - ا گـر انسـان  ا

انسـانی سـر زنـد.
گان بیگانـه از برابرهـای  کنیـم بـه جـای واژ ۲٦- کوشـش 

رایـج و فارسـی بهـره بگیریـم:
کامپیوتـر –  سیسـتم – نظـام، فـول تایـم - تمـام وقـت، 
رایانه، علی کّل حال - در هر صورت، امتال – انباشتگی، 

جمهـور نـاس همـه ی مردم.
۲۷- در یک جمله از دو کلمه ی پرسشـی اسـتفاده 

نمـی کنیم:
گونه...؟، آیا چرا... ؟ آیا چه 

۲۸- برخـی از قعـل هـا حـرف اضافـه 
)در  دارنـد.  خـود  ی  ویـژه  ی 

کاربـرد فعـل به حـرف اضافه ی 
کنیـم.( دّقـت  آن  ی  ویـژه 
ایـن  شـنیدن  بـه   او 

شـد  عصبانـی  سـخن 
ایـن  شـنیدن  از  او   -

شـد عصبانـی   سـخن 
ایـران  از  آمریـکا  تیـم 

نامه سرگشاده اول

درست بنویسیم
بخش دوم*

نـام هـای  بـرای  کـه  ۱٦- در زبـان فارسـی صفـت هایـی 
مؤنـث مـی آوریـم الزم نیسـت نشـانه ی تإنیـث بگیرنـد:
متـون  ـ  قدیمـه  متـون   ، شـاعر زنـان  ـ  شـاعره  زنـان 
محتـرم  ی  والـده  ـ  مکرمـه  ی  والـده  قدیـم، 
جانـب. ایـن  ـ  جانبـه  ایـن  گرامـی(،   )مـادر 
صـورت  هـا  ترکیـب  برخـی  در  مؤنـث  صفـت  کاربـرد 
اصطالحـی یافتـه اسـت، ماننـد مکـه ی مکرمـه، مدینـه 

و.... مجریـه  ی  قویـه   ، منـوره  ی 
۱۷- »یـت« نشـانه ی مصـدر جعلـی عربـی اسـت و نباید 

بـا واژه هـای فارسـی بـه کار رود:
خوبیت ندارد - خوب نیست. دوئیت - دوگانگی

کاربـرد  و  اسـت  عربـی  ی  معرفـه  ی  نشـانه  »ال«   -۱۸
نیست:حسـب  درسـت  فارسـی  هـای  واژه  همـراه  آن 
حسـب  ـ  الدسـتور  حسـب  فرمـان،  حسـب  ـ  الفرمـان 
سـفارش حسـب  ـ  الّسـفارش  حسـب   ،  دسـتور
ترکیـب  »ال«  حّتـا  فارسـی  زبـان  در 
شـود مـی  برداشـته  نیـز  عربـی   هـای 

غ بال. غ البال - فاز دارالملک - دار ملک، فار
از  پـس  فاصلـه  بـدون  بایـد  نشـانه ی مفعـول  »را«   -۱۹
مفعـول بیایـد. آوردن آن بـه دنبـال فعـل، متمـم و یـا هـر 

جـزء دیگـر نادرسـت اسـت.
هسـتم  کن  سـا آن  در  کنـون  ا کـه  ای  خانـه   □ 
... را  ای  خانـه   – خریـدم  مدتـی  از  پـس   را 
کـه بـه دوسـتم امانـت داده بـودم را از او پـس  کتابـی   □

کـه ... کتابـی را  گرفتـم - 
کارگیری »تا« و «الی« با هم نادرست است: ۲۰- به 

او از صبـح تـا الـی شـب مطالعـه مـی کنـد - او از صبـح تـا 
شـب مطالعـه مـی کنـد.

۲۱- در برخـی جملـه هـا به تأثیـر ترجمه ، واژه ی »یک« 
بـدون آن کـه نیـاز باشـد در ابتـدای جمله می آید:

 – نیـاز نیسـت  بـی  از پژوهـش  گاه   یکدانـش جـو هیـچ 
نیسـت. نیـاز  بـی  پژوهـش  از  گاه  دانشـجو هیـچ 

۲۲- کلمـه هـای عربـی کـه بر وزن افعل تفضیل هسـتند 

حسن ذوالفقاری
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باخـت. ایـران  بـه  آمریـکا  تیـم   - باخـت 
۲۹- هـر واژه دارای معنـی مسـتقلی اسـت و در جملـه 
نقشـی دسـتوری دارد. پـس اسـتقالل آن هنـگام نوشـتن 

بایـد حفـظ شـود.
در مـوارد زیـر بـه تـر اسـت دو بخـش ترکیـب، جـدا نوشـته 

شود:
۱- کلمه های مرکب: شورایعالی - شورای عالی، دلداده 
سـخندان  پوشـی،  چشـم   - چشمپوشـی  داده،  دل   -
نگاهداشـت   ، و جـو  - سـخن دان، جسـتجو - جسـت 
زبـان   - زبانشناسـی  گـرا،  بـرون  برونگـرا  داشـت،  نـگاه   -
 - دانشـپژوه  خـوان،  تصنیـف   - تصنیفخـوان  شناسـی، 
دانـش پـژوه، رواننویـس - روان نویـس، پنجپایـه - پنـج 
تـک   - تکمحصولـی  کـوب،  خرمـن   - خرمنکـوب  پایـه، 

آسـا. محصولـی، غوالسـا - غـول 
□ترکیب های عربی:

 - انشـاءاهلل  هـذا،  مـع   - معهـذا  قریـب،  عـن   - عنقریـب 
علـی   - علیحـده  جملـه،  مـن   - منجملـه  شـاءاهلل،  ان 
مفعـول: ی  نشـانه  »را«   □ ذلـک  مـع   - معذلـک   حـده، 
را. تـو   - تـرا  را،  کـه   - کـرا  را،  کتـاب   - کتابـرا  را،  آن   -  آنـرا 

□ »ها« نشانه ی جمع :
کتابهـا - کتـاب هـا، آنها - آن ها، قلمها - قلم ها، ایرانیها 

- ایرانی ها.
که:  □

کـه، همینکـه - همیـن  کـه، چنانکـه - چنـان  آنکـه - آن 
کـه کـه، اینسـتکه، ایـن اسـت 

□ »مـی« نشـانه ی اسـتمرار یـا نشـانه ی اخبـاری بـودن 
فعـل:

میبرد - می برد، میروم - می روم، میشـنود- می شـنود، 
میگـذرد - می گذرد

□ تر و ترین:
کوچکتـر -   ، تـر ، مهربانتـر - مهربـان  تـر آسـان  آسـانتر - 

، بهتـر - بـه تـر کوچـک تـر
□ این و آن:

گونـه،  ایـن   - اینگونـه  آن سـو،   - آنسـو  گاه،  آن   - آنـگاه 
، ازینـرو - از ایـن رو، اینجانـب - ایـن  اینطـور - ایـن طـور

جانـب
□ هم:

گردی،  گردی - هـم شـا کالس، همشـا همـکالس - هـم 
همسـال - هـم سـا، همبـازی - هـم بـازی

 , همسـر چـون  هـای  کلمـه  در  »هـم«  چـون  توجـه: 
آمیختگـی  خـود  دوم  جـزء  بـا   ... و  همشـیره  همسـایه, 
شـود. مـی  نوشـته  پیوسـته  اسـت  کـرده  پیـدا  معنایـی 

□ چه :
 ، ، چطـور - چـه طـور آنچـه - آن چـه، چقـدر - چـه قـدر

گونـه کاره، چگونـه - چـه  چـکاره - چـه 
□ بی:

و چـرا،  بـی چـون  و چـرا -  بیچـون  بـی حـال،  بیحـال - 
کار بـی  بیـکار -   ، آزار بـی  بیـآزار -  کـس،  بـی  بیکـس - 

□ ای :
ایخدا - ای خدا، ایکاش - ای کاش
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شـرکت   - گان  کننـده  شـرکت  تشـنگی،  گـی-  تشـنه 
گان - طالیـگان،  گـی - طلبگـی، طالیـه  کننـدگان، طلبـه 
نخبـه گان - نخبـگان، دیـده گان - دیدگان، شـنوندگان 

شـنوندگان  -
شـود.  نمـی  ملفـوظ  »ه«  شـامل  قاعـده  ایـن   :۲ توجـه 
کلمـه هایـی کـه بـه »هــ« ملفوظپایـان مـی یابند, بـه جزء 

دوم خـود مـی پیوندنـد:
 - شـید  مـه  دهـگان،   - گان  ده  مهـوش،   – وش  مـه 
مهشـید، بـه داشـت - بهداشـت، زه تـاب - زهتـاب، بـه 
، ره بـر -  ، شـه پـر - شـهپر کهتـر کـه تـر -  تـاب - بهتـاب، 
، کـه ربـا - کهربـا، مـه سـا - مهسـا، مهتـاب - مهتاب رهبـر

بـه  بیـان حرکـت  از »هـا«  پـس  یـا وحـدت  نکـره  □ »ی« 
شـود: مـی  بـدل  »ای« 

دسـته یـی - دسـته ای، خانـه یـی خانـه ای، آزاده یـی 
آزاده ای ، روزنامـه یـی روزنامـه ای

۳- »ة«

□ یک:
یکطرفه یک طرف، از یکسو – از یک سو

: □»ب« صفت ساز و قید ساز
بنـام - بـه نـام، بویـژه - بـه ویـژه، براحتـی - بـه راحتـی، 

بسـزا - بـه سـزا
□ »ب« حرف اضافه:

بعکـس - بـه عکـس، البـال - ال بـه دال، بـاو - بـه او، دربـدر 
- در بـه در

۲- »ها« ی بیان حرکت )»ها« ی غیر ملفوظ( عالقمند 
 ، - عالقـه منـد، گلمنـد - گلـه منـد، یونجـزار - یونجـه زار

بهرمنـد - بهره مند
توجه ۱: کلماتی که به »ـه« بیان حرکت ختم می شوند, 
»ی«  یـا  شـوند  بسـته  جمـع  »ان«  بـا  کـه  صورتـی  در 
مصـدری بگیرنـد »ــه« را از دسـت مـی دهنـد و بـا »گان« 
یـا  بـا »گـی« حالـت مصـدری  جمـع بسـته مـی شـوند و 

کننـد و پیوسـته نوشـته مـی شـوند. نسـبت پیـدا مـی 
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»ة« منقـوط کـه در پایـان برخـی کلمـه هـای عربـی وجود 
دارد, در فارسـی بـه »ت« بـدل می شـود:

رحمـة – رحمـت، زکاة - زکات، نعمـة - نعمـت ، صـالة - 
صـالت، نصـرة - نصـرت، حشـمة - حشـمت

بـه همـان شـکل  کلمـه هـا  برخـی  پایـان  توجـه: »ة« در 
گاه  و  و...،  عاقبةاالمـر  دایرةالمعـارف,  مانـد:  مـی  باقـی 
بـه صـورت » ــه یـا ه« نوشـته مـی شـود: عالقـه, معاوضـه, 

و...... اشـاره  معاینـه,  خیمـه, 
۳- پساوندها

گل زار  پسـاوندهای فارسـی پیوسـته نوشـته مـی شـوند: 
گـرم  ، تنـگ نـا - تنگنـا، نمـک دان - نمکـدان ،  گلـزار  -

. ، سـوگ وار - سـوگوار گرمسـیر سـیر - 
ـٍ  ـٍ تـان, ـــ ـِ مـان, ــ ـَ ش, ــ ـَ ت, ــ ـَ م, ــ ۴- ضمیرهـای ملکـی ) ـــ

شـان(
ضمایرهای ملکی پیوسته نوشته می شوند:

دسـتتان،   - تـان  دسـت  صدایمـان،   - مـان  صـدای 
صندلیمـان  - مـان  صندلـی  عمویـم،   - ام  عمـوی 

کـه  کلمـه هایـی درآینـد  گـر پـس از  توجـه: ایـن ضمیرهـا ا
تابلـو(,  بـه »ه« ی بیـان حرکـت )= جامـه(, مصـوتُ  )= 
ات,  ام,  صـورت  بـه  یابنـد,  پایـان  )=بارانـی(  ی  مصـوت 
 - م  جامـه  رونـد:  مـی  کار  بـه  اشـان,  اتـان,  امـان,  اش, 

بارانـی اش  - بارانیـش  تابلـوات،   - تابلـوت  ا،  جامـه 
۵- فعل های اسنادی )ام, ای, است, ایم, اید, اند(

ایـن فعـل هـا در صورتـی بـه کلمه های پیـش از خود می 
چسـبند کـه ایـن کلمـه هـا بـه صـورت صامـت ختم شـده 

باشند:
کیـد،  پا  - ایـد  ک  پـا خوشـحالم،   - ام  خوشـحال 

خوشـنودیم  - خشـنودایم 
توجـه: افعـال ربطـی پـس از کلمـه هایی که به »ــه« بیان 
حرکـت و »ی« پایـان مـی یابنـد, بـه صـورت جـدا نوشـته 

می شـوند:
فرزانهام - فرزانه ام، ایرانیاید - ایرانی اید

۶- همزه
فارسـی  در  عربـی  هـای  کلمـه  برخـی  پایـان  ی  همـزه   □

شـود: مـی  حـذف 
انشـاء - انشـا، امالء - امال، ابتداء - ابتدا و: انتها, صحرا, 

اعضا, رجا, شـعرا, فضال, بیضا و...
موصـوف  و  مضـاف  هـرگاه  هـا  کلمـه  گونـه  ایـن  توجـه۱: 
کسـره ی اضافـه بـه آن هـا »ی«  واقـع شـوند, بـه جـای 

افزاییـم: مـی 
و:  روان،  انشـای  روان  انشـاء  کا،  ابتـدای  کار  ابتـداء 
, فضـالی ایـران, اقتضـای  اعضـای بـدن, شـعرای نـام دار
هـرگاه  هـا  کلمـه  گونـه  ایـن  توجـه۲:  راه.  انتهـای  حـال, 

مضـاف و موصـوف واقع شـوند, به جای کسـره ی اضافه 
بـه آن هـا »ی« اضافـه مـی شـود:

ابتدائی - ابتدایی، شعرائی - شعرایی
کلمـه هـا اصلـی اسـت و نبایـد  توجـه ۳: همـزه ی برخـی 

حـذف شـود: جـزء, رأس, سـوء,
□ همـزه معمولـن در زبـان فارسـی بـرای آسـانی تلفـظ بـه 

»ی« بـدل مـی شـود:
دایـم,   : و  دایـره   - دائـره  زایـد،   - زائـد  شـایق،   - شـائق 

... معایـب  مالیـک,  عالیـم,  دالیـل,  عجایـب,  فوایـد, 
توجـه: برخـی از همـزه هـا بـا شـکل اصلی خود بـه کار می 

رونـد. ماننـد: قرائـت, قائم, رئیس, جزئـی, صائب و....
کرسـی »ئــ« نوشـته  کلمـه هـای بیگانـه روی  □ همـزه ی 

مـی شـود:
الئـوس,  کائـو,  کا ئوفیزیـک,  ژوئـن,  پنگوئـن,  زئـوس, 
کافئین, بمبئی,   , ناپلئون, لئونارد, سـوئد, رافائل, سـوئز

و.... رئالیسـت   , تئاتـر تیروئیـد، 
ــــ« در وسـط یـا پایـان کلمـه  ـَ □ همـزه ی ماقبـل مفتـوح »ـــ
 , تأثیـر کرسـی »ا« نوشـته مـی شـود: رأس, مأخـذ,  روی 

ملجـأ, تألیـف, رأفـت, یـأس و...
ــ« روی کرسـی »و« نوشـته  ـُ □ همـزه ی ماقبـل مضمـوم »ـــ
مؤاخـذ  رؤسـا,  فـؤاد,  مـؤدب,  رؤیـا,  مؤمـن,  شـود:  مـی 

و......
ـــ« روی کرسـی »یــ« نوشـته  ـٍ □ همـزه ی ماقبـل مکسـور »ـــ

, لئـام و... مـی شـود: تبرئـه, سـیئه, تخطئـه, توطئـه, بئـر
۷- نشانه ها )کسره ی اضافه, تنوین(

حرکـت  بیـان  »ه«  روی  بـر  اضافـه  ی  نشـانه  »ی«   □
کـه  شـود  مـی  داده  نشـان  »ــه«  بـاالی  »ء«  بـا  معمولـن 
بـه آن »ی« میانجـی کوچـک مـی گوینـد و چـون ممکـن 
اسـت عالمـت بـا همـزه اشـتباه شـود, مـی تـوان بـه جـای 

کـرد: اسـتفاده  بـزرگ  میانجـی  »ی«  از  آن 
پارچـه نخـی - پارچـه ی نخـی، پوشـه سـبز - پوشـه ی 
کاسـه ی آش، نامـه دوسـتان - نامـه  کاسـه آش -   ، سـبز

ی دوسـتان
□ نشـانه ی اضافه »کسـره« در حکم یک حرف مسـتقل 
گیـرد.  قـرار  مضـاف  و  موصـوف  دنبـال  بـه  بایـد  و  اسـت 
کتـاِب  در ایـن صـورت, خوانـدن آسـان تـر خواهـد شـد: 

گِل زیبـا حسـن, درِس ادبیـات, 
□ تنوین ویژه ی کلمه های عربی اسـت، بنابراین کاربرد 

آن با واژه های فارسـی درسـت نیست: بخشًا, زبانًا
کلمـه هـا بـه  ۸- الـف مقصـوره □ الـف مقصـوره در پایـان 
کسـرا,   - کسـری  اعـال،   - اعلـی  آیـد:  مـی  در  »ا«  صـورت 

کبـرا, تقـوی - تقـوا کبـری - 
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نامه

محسن حسینی
شاعر و مربی ادبی استان لرستان

که باز می کنم نامه ی تو را 
فوجی از پرنده های کوچ رو

از مسیر پلک های من 
کنند عبور می 

من همیشه مثل یک درخت
در هوای بازگشت روشن بهار و یک پرنده ام

یا بهار باش
یا پرنده باش

شعر- نامه

تیمور آقا محمدی 

می آیی و چه زود....
نه!

هرگز ترکم نمی کنی
مثل بغض پیرمردی بی سواد

با نامه فرزند سربازش
در دست

از کتاب هرگز به جنگ سیگار تعارف نکن
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رضا چایچی

گذارم  کت های معطر می  نور را در پا
کنم و پست می 

به آدرس قلب هایی که چراغی
در آن نمی سوزد
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را  سـال  شـصت  ایسـتاد.  پسـتو  دِر  قـاِب  در  و  بیـرون  آمـد 
دشداشـه ای  پاییـِن  بـود.  قدکوتـاه  و  الغـر  داشـت.  شـیرین 
را تـا زده بـود و دشداشـه مثـل دامـِن زن هـا شـده بـود. مـن 

کـرد. تعجـب  او  امـا  می کـردم  تعجـب  بایسـتی 
کردی زیر این بارون.« گفت: »راه گم 

دود  می زنـد.  طعنـه  یـا  می کنـد  سـؤال  دارد  نفهمیـدم 
سـه  دو  همـان  در  و  مـی داد  بیـرون  کیـف  سـِر  را  سـیگارش 
بـود، نصـِف موهـای  ایسـتاده  کـه در قـاِب پسـتو  دقیقـه ای 

ریخـت. دور  و  َکنـد  را  دماغـش 
گفتم: »ئی بارون گمونم نمی خواد بند بیاد.«

گفت:»عشق س.«
شـصت سـالش بـود امـا مثـل لوفرهـا می گفـت، عشـق اسـت. 
از  یکـی  و  ریخـت  چـای  اسـتکان  دو  بعـد  و  زد  هـم  بشـکن 
طـوری  و  بـود  کیـف  سـر  آن قـدر  مـن.  دسـِت  داد  را  آن هـا 
معشـوقه اش  بـا  انـگار  کـه  بـود  کـرده  خمـار  را  چشـم هایش 
خلـوت کـرده اسـت. بعـد هـم آمـد و نشسـت روبـه روی مـن و 

آورد جلـو. را  سـرش 
گفت: »تو مو می بینی من پیچِش مو.«

می گوینـد  کسـی  بـه  و  قربـان  اسـت  ضرب المثـل  یـک  ایـن 
کـه مطلـب را درسـت متوجـه نشـده اسـت. فـرض بفرماییـد 
کم عقلـی  در مـورِد همیـن ماجـرا، ممکـن اسـت بنـده از سـِر 
کـه  گابلـر چه قـدر مهـم اسـت  بپرسـم مگـر ایـن پیراهـِن ِهدا
از لنـدن نامـه نوشـته و آن را خواسـته اسـت  ِگرتـرود  خانـم 
و آن وقـت شـما سـبیل خنـده ای بزنیـد و بگوییـد تـو، یعنـی 
مـن سـرم نمی شـود و بعـد هـم بگوییـد تـو، یعنـی مـن سـرم 
نمی شـود و بعـد هـم بگوییـد، تـو مـو می بینـی و مـن پیچـِش 
مـو. خالصـه قربـان منظورم این اسـت که آن مردک حسـابی 

خـل بـود.
پرسیدم: »خونه ی خمسه، خمسه ی تهرانی، کجان؟«

گفت: »ولش. او اهلش نیست؛ من َهّسم.«
گفتم: »یعنی چه؟«

گفت: »که چه، یعنی چه؟«
گفتم: »که او اهلش نیس اما تو َهّسی؟ تو اهل چه َهّسی.«

زیرپیرهـن  اعـال،  چـای  لوکـس،  صابـوِن   ، »سـیکار گفـت: 
کاپیتـان...«

دنبـال  کـه  چتربازهایـی  بـا  مـرا  قربـان،  بـود  گرفتـه  عوضـی 
گرفتـه  عوضـی  می رونـد،  حوالـی  آن  بـه  قاچـاق  جنـس 
فقـط  و  نیسـتم  ماجراهـا  ایـن  اهـل  کـه  دادم  توضیـح  بـود. 
تهرانـی  خمسـه ی  نکبتـِی  خانـه ی  کـه  بدانـم  می خواهـم 
کـدام اسـت. نفهمیـدم چـرا تـا ایـن را پرسـیدم پـک طوالنـی 
و عمیقـی بـه سـیگارش زد. بـاور بفرماییـد چنـان پکـی زد کـه 
، کاغـذ لفاِف آن را سـوزاند. بعـد هم آن  آتـش سـیگار تـا فیلتـر

. انـگار انـگار نـه  همـه دو را اصـًا بیـرون نـداد. 

داستان -نامه

پیراهن گمشدۀ 
ِهداگابلر*

انـگار هـزار  بـود قربـان، ریـز و تنـد می باریـد.  »عجـب بارانـی 
این جـا  اهالـی  بـود.  آویـزان  زمیـن  بـه  آسـمان  از  نـخ  هـزار 
گـر بـاد هـم می آمـد و بـه  می گوینـد، مثـل ُدِم اسـب. شـاید ا
َالَبـت  می شـد.  اسـب  دم  مثـل  مـی زد،  نیلی رنـگ  نخ هـاِی 
بـاد نبـود، فقـط بـاران قربـان، فقـط بـاران. از همـان صبح که 
ِگل ماند  رسـیدم، باران می آمد. َدِم پاسـگاه، دوچرخه ام در 
از قـراول دم پاسـگاه آدرس  کـول بگیـرم.  و ناچـار شـدم بـه 
دقیـق  کـه  نیـاوردم  بیـرون  شـنل  از  را  دسـتش  پرسـیدم.  را 
کـه  کـه چرخیـد، حـدس زدم  نشـانم بدهـد، از چشـم هایش 

کجـا را بایـد بگـردم. کجـا تـا  از 
سـایبان  یـک  بـه  تـا  رفتـم  کـول  بـه  دوچرخـه  همان طـور 
تکیـه  را  دوچرخـه ام  بـود.  خالـی  بـود،  قهوه خانـه  رسـیدم، 
هـم  شـاید  سـاعت  نیـم  نشسـتم،  نیمکـت  روی  و  دادم 
کالهـم را از میخـی  کـت و  بیشـتر نشسـتم. قهوه چـی نبـود. 
کـردم. نـه عابـری  آویـزان  کـه بـه تیـرِک سـایبان زده بودنـد، 
هـم  سـایبان  از  بـود.  خبـری  قهوه چـی  از  نـه  و  می گذشـت 
کـردم،  عـوض  جـا  می کـرد،  چّکـه  آب  بـود،  داده  شـکم  کـه 
آن قـدر  سـرم،  مغـِز  بـه  می خـورد  َدنگـی  و  می چکیـد  بازهـم 
سـنگین و خیـس بـودم کـه نمی توانسـتم تکان بخـورم و هی 
دنگـی فـرود می آمـد قربـان. فایـده ای هـم نداشـت، هـر جـا 
کـه دقیـق نشـان  قـراول هـم  بـود.  می نشسـتم، همین طـور 
کـردم قهوه خانـه تعطیـل اسـت  نـداده بـود، کجاسـت گمـان 
کسـتِر  کـه تنـد شـد، زد بـه خا کـه، بـاِد شـمال  امـا نبـود. بـاد 
منقـل، منقـل پـر از آتـش بـود و از قـوری وصلـه شـده، بـوی 
اسـت  رفتـه  حتمـًا  قهوه چـی  گفتـم  می آمـد.  تـازه دم  چـاِی 
خانـه اش، برمی گـردد، امـا سـروصدا را کـه از پسـتوی کاهگلی 
قربـان. قهوه چـی سـیگار در دسـت  کـردم  شـنیدم، حیـرت 

اصغر عبداللهی
زاده ۱۳۳۴ در آبادان - درگذشته ۷ دی ۱۳۹۹در تهران) کارگردان، 
فیلم نامه نویس و داستان نویس ایرانی بود. او یک بار 
غ بلورین بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم فجر شد.( برنده سیمر

گابلر نام نمایشنامه ی هنریک ایبسن است  *ِهدا
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گفتـم خفـه نشـود خـوب اسـت. چشـم هایش را هـم بسـته 
کـه  کنـم  ثابـت  بیایـم  تـا  گفتـم  بـاز نمی کـرد. ترسـیدم،  بـود، 
گوش بریده انـد، رفتـه  گـوش تـا  بـه او دسـت نـزده ام، سـرم را 

اسـت.
گفتم: »عمو، عموجان.«

کـه لب هایـش غنچـه شـدو خـط نـازک و  تـازه آن وقـت بـود 
آمـد. آن بیـرون  از  کسـتری دوِد سـیگار  خا

گفتم: »چی شد عمو؟«
گفت: »یعنی می خوای بگی من َخَرم؟«

گفتم: »بال نسبت.«
کـی  نفهمـم  مـن  وقتـی  دیگـه،  نـداره  نسـبت  »بـال  گفـت: 

خـرم.« حتمـًا  پـس  عـاّلف،  کـی  مشـتریه 
کـردم  گمـان  تاریـک.  پسـتوی  در  رفـت  دوبـاره  و  شـد  بلنـد 
برمی گـردد، امـا خبـری نشـد. گـوش تیـز کـردم، هیـچ صدایی 
نمی آمـد. بـاران را هـم کـه عـرض کـردم، همین طـور بی وقفـه 
می آمـد. بـاد هـم می آمـد، بـاِد شـمال. و حـاال دیگـر سـایبان 
سـرم  روی  کـه  بـود  عن قریـب  و  بـود  داده  شـکم  حصیـری 
خراب بشـود. خدایی بود که باد شـمال روی زمین می دود 

و از بلنـدی نمی آیـد.
نشـد.  خبـری  و  شـدم  منتظـر  بیش تـر  هـم  شـاید  ربـع  سـه 
بلنـد شـدم و قـدم زدم. خسـته نبـودم، فقـط بایسـتی سـرک 
مسـتر  می کنـد.  چـه  آن جـا  بابـا  آن  ببینـم  تـا  می کشـیدم 
کامـل بگویـم، منـم  گفـت شـما فرموده ایـد مفصـل و  موسـی 
کـه مسـتر موسـی بگویدبـه شـما.  دارم همـه چـی را می گویـم 
کـه، ای خـدا کجـا بـودم، هـا یـادم آمـد، بلـه،  عـرض می کـردم 
کـه ُشـل و  کـردم. بـه ایـن بهانـه  تاریـک بـود. چنـد بـار سـرفه 
کوفتـم، بی فایـده  بـه زمیـن  پـا  کانـم،  را مـی   کفش هایـم  ِگِل 

بـود.
گفتم: »زایر نگفتی باالخره آدرس این بابا چیه؟«

شـدم.  نزدیـک  پسـتو  در  قـاِب  بـه  هّسـی؟«  »پسـرعموش 
سـرک کشـیدم. سـمت راسـت، در تاریکی چمباتمه زده بود 
و پشـت بـه در بـود. گمانـم در یـک کاسـه ی لعابـی دو سـه تـا 

گذاشـته بـود. زغـال 
گفتم: »نه.«

گفت: »پسردایی اش هّسی؟«
»نه.«

»پس من چه طور آدرس بدم به تو؟«
شـبه  ایـن  در  نکنیـد،  تعجـب  اصـًا  قربـان،  نکنیـد  تعجـب 
دریـا  طوالنـی،  مـّد  یـک  از  بعـد  وقتـی  منحـوس  جزیـره ی 
کـه  بـه جـا می مانـد  جـزر می شـود، چیزهایـی روی سـاحل 
از بهـت و حیـرت، خشـکتان می زنـد. همیـن یکـی دو هفتـه 
پیـش، بعـد از آن کـه دریـا جـزر شـد، یـک بطـری سـبز رنـگ 
کردنـد، چـوب پنبـه ی سـر بطـری  هنه سـی در سـاحل پیـدا 

کردنـد و آن وقـت یـک دنـداِن  را برداشـتند، بطـری را وارونـه 
طـال یافتنـد. بـه ایـن و آن نشـان دادنـد. زن بیـوه ای قسـم 
کـه  کـه ایـن دنـدان شـوهر بدبخـت بیچـاره ی اوسـت  خـورد 
را پیـدا  راه تهـران جسـدش و الشـش  یـک هفتـه پیـش در 

بودنـد. کـرده 
نگفـت.  کـردم،  اصـرار  هرچـه  قربـان،  نیـاورم  درد  را  سـرتان 

بشـوم. متوسـل  کلـک  و  دوز  بـه  شـدم  ناچـار 
گفتم: »راستش اومدم خواستگاری دخترش.«

گفـت: »نگفتـم تـو مـو می بینـی مـن پیچـش مـو؟ همـو اول 
می گفتـی خـو مـرِد حسـابی. زن گرفتن خجالت داره عاشـقی 

کـه از مـا قایـم می کنـی؟«
از آن دخمـه آمـد بیـرون. انبـر سـیاه و درازی دسـتش بـود و 
بـا آن زغـاِل نیمـه روشـنی را گرفتـه بـود و بـه آن فـوت می کرد.

گفت: »ته دیگ زیاد خوردی، نه؟«
کـه  اول نفهمیـدم منظـورش چیسـت. امـا بعـد دسـتم آمـد 
چـی دارد می گویـد. این جـا وقتی در عروسـی یا خواسـتگاری 
زیـاد  ته دیـگ  عـروس  یـا  دامـاد  کـه  می گوینـد  بیایـد  بـاران 
هسـتند  خرافاتـی  مزخرفـات.  این جـور  از  و  اسـت  خـورده 
قربـان، صـد قـرِن دیگـر هـم که بگـذرد، تمدن بـه آن جا یعنی 
گـر روزی برسـد کـه اهالـی زمیـن،  بـه این جـا نمی رسـد حتـی ا
عصـر جمعه، پیک نیکشـان را در کـره ی ماه بگذرانند، مردم 
ایـن جزیـره چشمشـان بـه یـک گنجشـک اسـت تـا از جعبـه، 
ورقـه ی فـاِل آن هـا را دربیـاورد. حتمًا دیده اید، یکی شـان هر 
یـِک  را جلـوی دروازه ی شـماره ی  روز قفـس و سـه پایه اش 
گـر ندیده ایـد،  پاالیشـگاه می گـذارد تـا فـاِل کارگرهـا را بگیـرد. ا
کـه چـی. برویـد ببینیـد، آن قـدر دور و بـرش شـلوغ می شـود 

پرسیدم: »خانه اش کجاست؟«
گفـت: »اون باریکـه  یـه می بینـی؟ راسـت بگیـر و بـرو. درسـت 

روبـروی حیـاط خمسـه سـردرمی آوری.«
حـاال مـن حواسـم نبـود قربان، او چرا نگفت کـه کت و کاله ام 
را از سـِر میـخ بـردارم؟ وقتـی بـه انتهـای باریکـه راه رسـیدم، 
کاله را بگیـرم و پاییـن بکشـم. دیـدم  دسـتم رفـت تـا لبـه ی 
ای دل غافل، کاله سـرم نیسـت، کت تنم نیسـت. دوچرخه 
از غیظـم زدم  بـودم.  افتـاده  راه  بـودم و بی هـوا  را برداشـته 
شل شـلکی  دیدیـد  این کـه  دوچرخـه.  اسـپوک های  بـه 
آمـدم مـاِل همیـن اسـت، فرصـت نشـد نـگاه کنـم امـا گمانـم 
خیـال  شـده اند.  کار  نـا حسـابی  راسـتم  پـای  انگشـت های 
نکنیـد یـک وقـت کـه می خواهـم، یعنـی توقـع دارم مرخصـی 
هـم  آن  پیـرم-  مـادر  و  پـدر  بـه  و  بوشـهر  بـروم  تـا  بنویسـید 
کـه  نامـه   چه قـدر  می دانـد  خـدا  و  دوری  سـال  دو  از  بعـد 
فرسـتاده اند- سـری بزنـم و پنکـه ای را کـه خریـده ام بدهـم و 
بیایـم، نـه، اصـًا، وظیفـه ام بوده. همیشـه به خـود می گویم، 
مأمـور حفاظـِت کمپانی باید مثل یک کارگاه وظیفه شـناس 
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گـر می خواهـد کـه سـال بـه سـال، رتبـه اش بـاال برود  باشـد و ا
باشـد.  خدمـت  بـه  آمـاده  بایـد  بشـود،  بیشـتر  حقوقـش  و 
خـودم  بـه  همیشـه  نـدارد.  منتـی  هیچ  کـس  بـر  هیچ کـس 
بـه جایـی بررسـی،  گـر می خواهـی  ا نهیـب می زنـم. داداهلل، 
گـر بـا پـا زدم  کوتاهـی نکـن. ا پـس بـه وظیفـه ات بچسـب و 
بـه اسـپوک های دوچرخـه فقـط و فقـط مـال آن بـود کـه کت 
کـه  هـم  را  بـاران  بـردارم.  بـود  نگفتـه  مـردک  آن  را  کاله ام  و 
کـردم چـه طـوری می آمـد. البتـه مندیگـر بـاران  انـگار عـرض 
نـه در  انـگار  بـودم،  بـودم، بی حـس شـده  کـرده  را فرامـوش 
خامـوش  نخلسـتاِن  آن  و  هسـتم  دریـا  تـِه  کـه  زمیـن  روی 
زیـر  گیاهـان  و  خزه هـا  و  جلبک هـا  جـز  نیسـت  چیـزی  هـم 
نبـود  بـاران  گـر  ا آمـد.  مـن  روِز  بـه  چـه  آخـر  نمی دانیـد  آن. 
اصـًا بفرماییـد، هیـچ، می رفتـم گوشـه ای کمیـن می کـردم تـا 
باالخـره خمسـه یـک طـوری خـودش را لـو بدهـد و پیراهـن 
گابلـر را آفتابـی کنـد. امـا عجب بارانی بـود. قربان،  خانـم هدا
ریـز و تنـد می باریـد، انـگار هـزار هـزار نـخ از آسـمان بـه زمیـن 
آویـزان بـود. شـما هـم قربـان، البتـه جسـارت نمی کنـم، ولـی 
فرمودیـد  کـه   ، گابلـر هدا خانـم  پیراهـن  نفرمودیـد  مـن  بـه 
البتـه مـال خانـم مـادام ِگرتـرود اسـت، چه رنگی، چه شـکلی 

بـوده.«
***

گم وگـور  باشـد  کـه  بـاران  نمی خوانـد،  فاختـه ای  هیـچ 
می شـوند، خیلـی دور نمی شـوند. البتـه، چـون تـا بـاران بنـد 
می آیـد سروکله شـان پیـدا می شـود. مـا هم دلمـان به همین 
. وقتـی فاختـه می خوانـد، مـا پیشـانی را  خـوش اسـت دیگـر
کـف دسـت می گیریـم و غـم و غصه هـای دنیـا دل هـای  در 
کـه از غـم و غصـه نشـئه  مـا را پـر می کنـد و آن وقـت، خـوب 
و  می خوریـم  داغ  و  شـیرین  چـای  اسـتکان  یـک  شـدیم، 

کاسـبی خـودش. و  کار  هرکـس مـی رود سـراِغ 
کـه  زنـم  مـی  موسـی  مسـتر  بـه  را  حرف هـا  ایـن  چـرا  حـاال 
بدانـم  بگویـد؟ چـون می خواهـم  بـه شـما  و  کنـد  انگلیسـی 
گـر  کشـیک بدهـد؟ ا چـرا مأمـور فرسـتادید دِم خانـه ی مـن 
فـرار کـرده بـودم یـا غیبـم زده بـود یـک چیـزی ولـی مـن فقط 
یـک روز نیامـدم اداره. نشـد بیایـم، چکمه هایم را پوشـیدم. 
کـه  کشـیدم روی سـرم و داشـتم راه می افتـادم  برزنـت هـم 
گفتـم خداحافـظ، هیـچ جوابـی  ایـن زِن نکبتـی مـن، وقتـی 

نـداد.
؟« گفتم: »چی شده باز

گفت: »می خوای دست از روی دهنم بردارم، برو.«
می شـد.  الل  سـال  یـک  تـا  نمی کـردم  اعتنـا  گـر  ا نشسـتم، 
گفتـم یعنـی چـه  همیـن سـه سـاِل پیـش از دهنـم در رفـت، 
خـاِل سـبز گذاشـتی وسـِط دو ابـرو، قهـر کـرد، بگـو یـک کلمـه 
حـرف زد، نـزد. یـک سـال یـا بـه دیـوار می گفتـم چـای یـا بـه 

آب. می گفتـم  حیـاط  گوشـه ی  تنـوِر 
کـه می شـد... چـه می گویـم همیـن  حتـی شـِب جمعـه هـم 

کـه چـه شـد نشسـتم. طـوری... یعنـی می خواهـم بگویـم 
، از روی دلتـم بـردار و  گفتـم: »دسـت از روی دهنـت بـردار

بگـو.«
گفـت: »نمی دونـی مرگـم چیـه؟ هـر روز بایـد جیگرمـه بـذارم 

الی دوندونـای تـو؟«
بـاِل  و  می کـرد  بغـض  تـا  می دانسـتم،  می گفـت،  راسـت 
می دانسـتم  می گرفـت  دهانـش  جلـو  را  سـیاهش  مقنعـه ی 
کـه در دلـش چـه می گـذرد. آن قـدر گفتـه بـود که دلش شـده 
بـود انـدازه ی دل گنجشـک و صورتـش شـده بـود آینه ای که 

بـود. پیـدا  آن  در  حرف هایـش 
کـه بـه دیـواره اتـاق  خواسـتم بـه قـاب عکـس آن زن هنـدی 
منقـل  از  را  قـوری  و  فهمیـد  کـه  چـای  بگویـم  بودیـم  زده 
را  اسـتکان  دسـتم.  داد  چـای  اسـتکان  یـک  و  برداشـت 
کـرده بـودم از  کـه کاله  کـه برزنـت را  برداشـتم، تـازه یـادم آمـد 

برنداشـته ام. صورتـم  و  سـر 
گفتم: »حواس نمی ذاری برای من. می گی چه کنم؟«

گفت: »من باید بگم؟ مگه دختِر تو نیس؟«
و  سـر  دوِر  تـا  سـیاه ن  مقنعـه ی   ، دختـر »جهیزیـه ی  گفتـم: 
کنـه.« بـره بـه خونـه ی مـرد و سـفیدش  صورتـش بپیچـه و 

گفت: »دنیا عوض شده خمسه، نمی فهمی؟ نمی بینی؟«
بـا دو خلخـاِل  آمـدی خونـه ی مـن، جـز  بـا چـه  گفتـم: »تـو 

کـرده بـودی؟« پـا  بـه  کـه  مسـی 
گفـت: »دوره َخزَعلـه می گـی، خـودت چـه، مگـه منتقـِل اونـه 
یـه تکـه  و  یـه ظـرف خرمـا می گرفتـی  بـاد نمـی زدی و روزی 

نـون؟«
گفتم: »دس روی دلم می ذاری؟«

گفت: »می خوای دس روی دهنم بذارم؟«
کـه دختـرا، َلنَگـر سـبزی  گفتـم: »هیهـات، دوره ای هـم بـود 

می نشسـتن.« منتظـر  و  می کشـیدن  چونـه  روی 
، تـو چین  گفـت: »عّمـه نجمـه ی مـن آن قـدر نشسـت تـا لنگر

و چـروِک صورتـش گم شـد، نشـد؟«
گفتـم:  »نگفتـم؟! شـما زنـا تـا اسـتکانتون جفـت می شـه یابـو 

برتـون مـی داره.«
گـر قـراره تـا ابـد پیـاده باشـیم چـرا دیگـه بـوی نفـِت  گفـت: »ا

کنـم؟« َتِن تونـه تحمـل 
گفتم: »من بوی نفت می دم؟ واقعًا؟«

گفت: »َحرفه پیچوندم اما می خوای ُرک و راست بگم؟«
گفتم: »نه.«

و به کالهی که از حصیر درست کرده بودیم و درپوش ُحبانه 
بود و در بهارنشـین گذاشـته بودیم گفتم، چای. اسـتکان را 
داد بـه مـن امـا بـه گل سـرخ قوری دودزده، گفـت، مردی که 
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بیـرون  خانـه  از  کمپانـی  فیـدوس  بـا 
جهیـز  بایسـتی  مـی رود، 

دختـرش را برسـاند.
پلیتـِی  صنـدول  بـه 

گوشه ی اتاق  سبزرنِگ 
حبی خـودی  گفتـم: 
مونـد  انتظـار  چشـم 

همـون  بـه  بایـد  خـوب 
می گفـت.« بلـه  ناخداهـه 

کـه در منقـل دود می کـرد،  بـه زغالـی 
یـا چشـم  زنـا  گفـت: »چـه فرقـی می کنـه، 

». یـا دل انتظـار انتظـار می مونـن 
شـب  تـا  کـه  اسـت  بـوده  قربـان.  نیسـتم  حریـف 

گفتـه ام و گفتـه  اسـت، که نمـی آَوَرد، صدایشـهم، طوری 
کـه معلـوم اسـت از دل حـرف بیـرون مـی آورد و نـه از  اسـت 
. چـه بگویـم؟ حـاال اصل مطلـب چه بود، عـرض می کنم. سـر
ریحـان.  خواسـتگاری  آمـد  نعمـان  ناخـدا  پیـش  مـاه  چهـار 
ناخـدا بـود امـا جـوان هـم بود. چفیـه ی خال خاِل سـرخ دور 
روبـه روی   ، آن دور راه و رسـم مـا،  بـه  بـود.  انداختـه  سـرش 
بیـرون  خانـه  از  مـن  تـا  مانـد  منتظـر  و  ایسـتاد  مـا  خانـه ی 
بیایـم. می شـناختمش، اقـواِم مـا بـود و گفته بود کـه می آید، 
بـه قهوه چـی گفتـه بـود تـا بـه مـن برسـاند. منتظـرش بـودم و 

کـه آمـده اسـت. آن روز آمـده بـود، می دانسـتم 
گفتم: »خیر چیه؟ بروم یا نه؟« به زنم 

گفت: »نمی بینی چه غباری دنیایه برداشته؟«
گفتم: »که چه؟«

گفت: »این ناخدا از چشم دریا افتاده.«
کـردم، ایسـتاده  بیـرون نرفتـم. یعنـی رفتـم و از درِز در نـگاه 
حتـی  نمی خـورد،  تـکان  و  بـود  ایسـتاده  غبـار  در  بـودم، 
بـال چفیـه را حفـاظ سـر و صورتـش نگرفتـه بـود. تـا غـروب 
بی آن کـه  بـود  ایسـتاده  غـروب  در  غبـار  در  بـود،  همان جـا 
بیـرون  بزنـد.  پـر  گنجشـکی  یـا  بخوانـد  فاختـه  یـک  حتـی 
نرفتـم و او رفـت. و رفـت! راسـت بـود، ناخـدا از چشـم دریـا 
افتـاده بـود. زن هـا بـو بـرده بودنـد. دهـن بـه دهـن آمـده بود 
تـا خانـه ی مـا. مـا هـم دختـر بـه او ندادیـم و او رفـت. بـه یـک 
امـا  رسـید  سـاحل  بـه  لنجـش  الوارهـای  کـه  نکشـید  هفتـه 
خـودش دیگـر از دریـا نیامـد. از مـن نپرسـید زن هـا َجبیـِن او 
را چطـور خوانـده  بودنـد، یـا از روی چـه عالمتـی شستشـان 

برنمی گـردد. ناخـدا  کـه  بـود  خبـردار شـده 
از زنـم پرسـیدم،  او را ندیـده بـود،  ، ریحـان  امـا خـدا راشـکر
گـر دیـده  کـه ندیـده بـود، ا گفـت ندیـده اسـت. و خـوب بـود 
کـه دیـده بـود، حتمـًا دل مـی داد  بـود، از درِز دِر چوبـی هـم 
گوشـه ی  بـه  چالبطـال  روز  آن  ریحـان  چـرا  پـس  امـا  او.  بـه 

مقنعـه زده بـود؟ همـان پیراهـن بلنـد و چیـن داِر بنفـش را، 
بـود؟ چـرا پوشـیده 

اسـت  چطـوری  شـما  مملکـت  در   ، ِچِکـرز ِمسـتر  آقـای 
گر دختری چشـم انتظار کسـی باشـد،  نمی دانم. اما این جا ا
مثل سـنگ می شـود، هزاری هم که بگویی، آه، دریغ از یک 
گـر بزنـد، نمی زنـد، بروز نمی دهـد. یکی از همین  کالم حـرف ا
کـه  دخترهـا را دیـده ام، هنـوز هـم می بینـم، بانـک فیـدوس 
بلنـد می شـود و مـن از خانـه می زنـم بیـرون، او هـم سـه تـا 
می افتـد،  جلـو  خـودش  شـط،  طـرف  می بـرد  را  گاومیـش 
کـه  گاومیش هـا پشـت سـرش ُشـَلک ُشـَلک می رونـد. عصـر 
برمی گـردم هنـوز آن دختـر آن جاسـت، بگـو صخـره ای اسـت 
را می پایـد  گاومیش هـا  و  روبـه روی شـط  کـه نشسـته اسـت 
گاهـی شـده  کـه در آب غوطـه می خورنـد. تـکان نمی خـورد. 
سـرش  پشـت  می رونـد  تخم جـن  بچه هـا ی  ایـن  کـه  اسـت 
ُجـم  او  امـا  می ریـزد،  زهـره ام  باشـم  مـن  می کشـند.  هـو  و 

، بگـو سـنگ اسـت. نمی خـورد، انـگار نـه انـگار
. و حاال  من از این سـنگ شـدن می ترسـم آقای مسـتر چکرز
شـما یـک جـوان را در بـاران آواره کرده ایـد کـه چـه؟ راسـتش 
وقتـی دختـِر کوچکـم آمـد گفت مـردی با دوچرخـه زیر باران 
ای وای،  گفتـم  کاله،  و  کـت  بـدون  هـم  آن  اسـت،  ایسـتاده 
ایـن دیگـر کیسـت؟ خـوب اسـت کـه مـا لیلـی را در خانه مـان 
قـد  نیسـت، ماشـاءاهلل  بـد  البتـه  نکرده ایـم. دختـرم  پنهـان 
بـه دیـواره ی دماغـش  کـه  عـرون طـال هـم  و  دارد  قامتـی  و 
می زنـد و پیراهـن بنفـش و بلنـد و چیـن دار را کـه می پوشـد، 
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یـک چیـزی می شـود ُخـب. امـا مـن پدرشـم و او هـم لیلـی 
نیسـت، لیـالی هیچ کـس نیسـت.

مادرش گفت: »هرکس که هس بذار زیر بارون بمونه.«
چشـم  از  یکـی  ایـن  نکنـه  زن،  ناخوشـه  حالـت  »تـو  گفتـم: 

افتـاده؟« آسـمون 
گفت: »نه از قضا، بارون نشونه ی خوبه.«

گفتم: »پس دیگه آزارت چیه؟«
گفت: »نشنیدی مگه؟ گفت با دوچرخه آمده.«

گفتم: »باید با طیاره می آمد؟«
گفـت: »غریبـه ن، ریحانـم حتمـًا ندیـده، بـذار یه نظـر دختره 

گـه برنگشـت، آن وقـت برو سـراغش.« ببینـه، ا
شـما،  بـه  بگویـم  قربـان.  نیسـتم  چانـه زدن  اهـل  کـه  مـن 

نشـد. هـم  فرصـت 
ریحـان  دیـدم  گفـت.  چیـزی  دختـر  گـوش  در  مـادر 
می کنـد.  بـازی  مقنعـه اش  بـال  بـا  و  می شـود  رنگ به رنـگ 
بعـد راه افتـاد رفـت طشـت را از گوشـه ی حیاط برداشـت. ما 
کـه می آیـد طشـت می گذاریـم، آب بـاران تبـرک اسـت  بـاران 

. آخـر
بـه طشـت  رفـت سـروقِت طشـت. زورش  دختـر دسـتپاچه 
مـادرش  کمکـش،  بـروم  خواسـتم  نمی رسـید،  پـرآب 
را  آِب طشـت  تند تنـد  بـا هـردو دسـت،  و  کـرد  پیش دسـتی 
گذاشـت روی سـر ریحـان، در حیـاط  کـرد، طشـت ر  خالـی 
را هـم برایـش بـاز کـرد، بعـد در حیـاط را بسـت. دیوانه  اسـت 
. بـه  ایـن زن، قربـان. زیـر بـاران، پشـت در ایسـتاد همین طـور
کـه مـن دنـدان  گفتـم چـه می کنـی زن، عالمـت داد  اشـاره 

جیگرگذاشـتم. روی  دنـدان  بگـذارم.  جیگـر  روی 
ریحـان آب را خالـی کـرده بـود و حاال در می زد. مادر گوشـش 
بدهـکار نبـود. ریحـان بـا مشـت بـه در می کوبیـد. رفتم طرف 
. دندان هایـم را روی هـم سـاییدم،  کنـار کشـیدم  ، زن را  در

چشـم هایش را چرخانـد کـه یعنـی چـرا دخالـت می کنـی.

ریحـان خـودش را هول هولکـی انداخـت تـو حیـاط، خیـس 
اتاقـش.  گذاشـت و دویـد طـرف  را  بـود و می لرزیـد. طشـت 
پابه پـا کـردم تـا زن بـرود. زن از درِز در نـگاه کـرد و بعـد دنبـاِل 

دختـر رفـت.
از درِز در نـگاه کـردم، مـردی بـا پیراهـن، زیـر بـاران قـوز کـرده 
بـود. بومـی نبـود. موهایـش روی پیشـانی ریختـه بـود ولـی 
حـدس زدم کـه موهایـش را کرنلـی زده اسـت و از آن گیـره ای 
که به پاچه ی شـلوارش زده بود، می آمد که با دوچرخه  زیاد 
گفتـم این هـا هرجـا بـرود  ایـن ور و آن ور مـی رود. بـه خـودم 
حتمـًا سـر و سـراغش بـه کمپانی می رود و حـاال که می گویید 
شـما فرسـتاده بودیـد تـا کشـیِک مـرا بدهد، حدسـم درسـت 

بـوده پس.
دِرخانـه ی  بـه  جـوری  یـک  و  بـود  خیـس  خیـِس  چـرا؟  امـا 
کـه خـود او-  گابلـر  کـه انـگار نـه پیراهـِن هدا مـا زل زده بـود 
خواسـتم  اسـت.  پنهـان  مـا  خانـه ی  در   - گابلـر هـدا  مـادام 
بـروم بیـرون امـا شـک کـردم نکند این بابـا غول یا لغـام اجّنه 
شـما  کـه  برسـد  کمکـی  هـای  بـه  عقلـم  کجـا  از  آخـر  باشـد. 
برمـی دارد،  بانگـی  حتمـًا  گفتـم  کـردم.  پابه پـا  برداشـته اید؟ 
صدایـی می زنـد، هیـِچ هیـچ صدایـی نیامـد، هیـچ صـدای 
امـا  نمی خوانـد.  هـم  فاختـه ای  حتـی  نبـود،  هـم  دیگـری 
او، آن مـرد، یعنـی همیـن مـرد، حـاال هـر روز غـروب می آیـد 
نخـل  صعف هـای  سـبز  چتـر  زیـر  مـا،  خانـه ی  روبـه روی  و 
آبـروی  می زنـد.  زل  مـن  ریحانـه ی  ریحـان،  بـه  و  می ایسـتد 
کـه او،  مـن رفتـه اسـت چـون همـه ی اهالـی دیگـر می داننـد 
گابلـر  گرفتـن پیراهـن خانـم، مـادام هدا آن مـرد، بـرای پـس 

می آیـد.«
***

! گرتروِد عزیز
بـاور می کنیـد این جـا در ایـن شـبه جزیره، ِمـه حتـی اتـاق مرا 
گـر همیـن طـور غلیظ تـر بشـود، مـن  کـرده اسـت و ا هـم پـر 
دیگـر تـو را در قـاب عکـس کوچـک روی میـزم نخواهم دید؟ 
گر کلمه های سـبز خودنویسـم  شـاید در مه گم بشـوم. پس ا
خیـس بـه دسـتت می رسـد، ببخـش. تابسـتان اسـت، پنجم 
هیـچ  پنجـره،  فلـزی  بنـد  تـور  پشـت  از  ایرانـی.  مـاه  مـرداد 
چـی نمی بینـم، مـه، درختـان اسـتوایی این جـا را، ویالهـای 
آجـری قرمـز سـمت چـپ را، پوشـانده. حتـی صـدای خلیـج 
را نمی شـنوم. دیگـر از پنجـره هـم نمی توانـم سـرک بکشـم و 
بـه خیـال بـروم و تـو را بـه یـاد بیـاورم که از البـه الی نخل های 

سـمت راسـت می آییـی.
کرده انـد.  آهن بنـد  را  پنجـره  قـاب  رفتـی،  کـه  وقـت  همـان 
راسـت  نشـد  معلـوم  کشـیده اند.  نـرده  را  پنجره هـا  همـه ی 
اسـت یـا نـه امـا خانـم آلبـی نصـِف شـب جیـغ کشـیده و گفته 
اسـت سـه مـرِد بومـی پشـت پنجـره ی او بوده انـد. آقـای آلبی 
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نـرده  را  خانـه اش  پنجره هـای  داد  دسـتور  فـردا  همـان  هـم 
شیشـه ی  بـه  سـنگی  بعـد،  روز  سـه  دو  هـم،  بعـد  بکشـند. 
پنجـره ی آقـای گریـن می خـورد و شیشـه را می شـکند. آقـای 
را  کنسرسـیوم  غیربومـی  پرسـنِل  پنجره هـای  همـه ی  آلبـی 
نرده کشـیده اسـت. ظاهرًا کشـتی از بصره می آید که ما را به 
بمبئـی ببـرد. آقـای آلبـی صبـح می گفت که شـبه جزیره دیگر 
البتـه  مـن  ببندیـم.  را  چمدان هایمـان  گفـت  نیسـت.  امـن 
فقـط همیـن یـک چمـدان را دارم، پنـج سـال و نیـم سـت که 
زیـر تخـت پنهـان اسـت، حتمـًا روکـش چرمی قهـوه ای اش تا 

کـش آمـده اسـت. حـاال از رطوبـت اسـتوایی این جـا، 
چـی دارم می نویسـم؟ آن پیراهـِن بلنـد و چیـن داِر بنفـش، 
آمفی تئاتـر  سـرایدار  دختـر  ریحـان،  یـا  ریحانـه  تـن  بـر  هنـوز 
کـردم، پیراهـن  اسـت. یکـی از پرسـنل را همـان موقـع مأمـور 
گـزارش داد و رفـت.  آمـد و  کنـد. یـک روز  را پیـدا  گابلـر  هدا
از قرایـن برمی آیـد عاشـق همـان دختـر سـرایدار شـده. گفت 
کـه عاشـق می شـود،  کـه بایـد بـرود و رفـت. )چـرا هـر آدمـی 
سـرایدار  تهرانـی-  خمسـه ی  خـود  هـم  بعـد  مـی رود؟( 
شـما  کـرده  خیـال  کـه  گفـت  و  آمـد  می گویـم-  را  آمفی تئاتـر 
گابلـر را به او بخشـیده ای. گفـت مادام- این جا  پیراهـن هدا
همـه ی زن هـای خارجـی می گوینـد، مـادام- پیراهـن را بعـد 
گفـت حتـی یـادش  کـرده وداده اسـت بـه او.  از نمایـش، تـا 
اسـت.  مـن  یـادگار  گفتـه ای  و  زده ای  لبخنـدی  کـه  هسـت 
بی ربـط نبایـد بگویـد چـون مثـل همـه ی بومی هـای کمپانی 
کمی زباِن ما را آموخته اسـت. نامه ات را نشـان دادم. گفت، 
قسـم خـورد، کـه پیراهـن، در صنـدوق چوبی خانـه اش بوده 
بـدون  ژفـت دختـرش  اسـت.  بـوده  قفـل  اسـت. درش هـم 
گفـت پیراهـن  کـرده اسـت.  اجـازه و اطـالع او پیراهـن را تـن 
درسـت قالـب تـن دختـر اسـت. گفـت مـی آورم. گفـت آن مرِد 
عاشـق هنـوز روبـه روی خانـه ی آن هـا ایسـتاده اسـت. گفـت 
یک پیراهِن بنفش بلند چین دار از همان پارچه ی ابریشم، 
انـدازه ی دختـرش یـا شـما سـفارش می دهـد بدوزنـد. گفـت 
 . ژرژ اسـم  بـه  یونانـی  خیـاط  یـک  بـه  می دهـد  را  اندازه هـا 
می دانسـتم دروغ نمی گویـد امـا ابریشـم بنفـش،  بـا گل هـای 
کوچـک سـفید در بـازار شـبه جزیره نبـود، هنـوز هـم نیسـت. 
 . بـازار بـه  وقتـی خمسـه ی تهرانـی غیبـش زد، خـودم رفتـم 
کـه بـه ردیـف می نشـینند و پارچه هـا را جلوشـان  زن هایـی 
گفتنـد زن هـای بومـی دیگـر ابریشـم   می گذارنـد، نداشـتند، 
گل هـای ریـِز سـفید نمی پسـندد. سـراغ چنـد بـّزاز  بنفـش بـا 
کـه نامـه ی دوم ات آمـد رفتـم بـه  یهـود هـم رفتـم و بعـد هـم 
جزیره، به خانه ی خمسه ی تهرانی، نزدیک نشدم. داداهلل 
بوشـهری تکیـه داده بـود، نشسـته بـود و تکیـه داده بـود بـه 
بودنـد،  زده  رنـگ سـفید  کـه  کهنـه ای  دِر چوبـِی  بـه  نخـل. 
زل زده بـود. دوچرخـه اش نبـود. زیـر سـایباِن حصیـری یـک 

قهوه خانـه ایسـتادم. بهـار بـود. فصـل گرده افشـانی نخل هـا. 
و  هـوا  می شـود،  جابه جـا   ، بهـار بـاد  نرمـه  همـان  در  گـرده  
زمیـن را پرمی کنـد از بویـی کـه هرچـه فکـر کـردم یـادم نیامـد 
چـه بویی اسـت؛ شـبیه بـه چوبـی در کوچه های فقیرنشـین 
حومـه ی لنـدن اسـت، در کودکـِی مـن اسـت، ِهـدای عزیـزم. 

)چـرا نوشـتم. ِهـدا؟ محـض خنـده می گـذارم بمانـد.(
بیـاورم،  یـاد  بـه  را  دور  خاطـره ی  یـک  می خواسـتم  انـگار 
دیگـر یـادم نمی آیـد، حافظـه کوتـاه مـن مضمحـل شـده. مـه 
غلیظ تـر شـده اسـت و حـاال بـوی خلیـج هـم هسـت. بـوی 
ک و قیـر هم هسـت که  جلبـک  و مرجـان اسـت،  بـوی آمونیـا
مـاِل پاالیشـگاه اسـت، اصـًا هـر جـور بـوی صنعتـی و طبیعی 
اتـاِق مـن  و در  مـه  ایـن شـبه جزیره هسـت حـاال در  کـه در 

اسـت و مـن همـه ی ایـن بوهـا را می  شناسـم.
 ،)( تـو  گابلـر  هدا بنفـش  و  چیـن دار  و  بلنـد  پیراهـن  امـا 
گذاشـتم بـرای خنـده ی تـو یـا حتـی شـماتت های  پرانتـز را 
کم جایـی اسـت و فقـط می توانـی در ایـن پرانتـز  تـو. پرانتـِز 
بنویسـی احمـق یـا تبسـم کنـی یـا آه بکشـی از حسـرت، چون 
- ریحانـه- آمـد دم در و  کـه آن دختـر نیـم سـاعت بعـد بـود 
کـرد  خالـی  را  منقـل  نیم سـوخته ی  زغال هـای  و  کسـتر  خا
کـه بوشـهری نیم خیـز  جلـوی در و چرخیـد- همـان موقـع 
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شـده بـود- و مـن گیج بودم از گرده افشـانی نخل هـا. تهرانی 
و  هـدا  بنفـش  چیـن داِر  و  بلنـد  پیراهـِن  بـود،  گفتـه  راسـت 
تـو، قالـِب تـن او هـم بـود، البتـه مقنعـه ی نـازک و سـیاه او تـا 
گـر نمی دانسـتم ایـن همـان  ا زانوهایـش را پوشـانده بـود و 
- اسـت، نمی فهمیـدم کـه  گابلـر پیراهـن گمشـده ی تـو- هدا

هسـت.
)می بینـی، دیگـر غلط هـا را خـط نمی زنـم، نوشـته ای، خـط 
کنویـس  گـر پا کنویـس نکـن! حـق بـا تـو اسـت، مـن ا نـزن. پا
کنـم یـا بخواهـم خـط بزنـم همـه جـا تـو می شـوی ِهـدا. اما تو 
در همیـن نامـه ی دوم حداقـل سـه چهار بـار چیـزی را خـط 
زده ای، طـوری هـم خط خطـی کـرده ای کـه هیـچ کلمه ای یا 

حرفـی از زیـِر آن پیـدا نیسـت.
تـو راز را خـط می زنـی و پنهـان می کنـی، من ده تـا پرانتز برای 

گذاشته ام.( باز 
کلمه های قبل از پرانتز نگاه نمی کنم و ادامه می دهم. به 

جملـه ام تمـام شـده بـود یا نـه، نمی دانم. تو هـم جمله های 
وقتـی  می گـذاری.  ویرگـول  نقطـه  دلخـواه،  بـه  را،  آیبسـن 
بـود،  کنـار مـن  آلـدوس  بـودن، پـرده ی سـوم،  روی صحنـه 

تـو،  بـه  تاریـک  همکـف  از  تـا  بـود  امـده  مثـًا 
تـو،  بـه  به خصـوص 

کنـد. نـگاه 
هربـار کـه بـا هـر جملـه  پاشـنه ی کفـش قهـوه ای ات را بـر کف 
رهـا  ناتمـام  و  نصفه نیمـه  را  جمله هـا  یـا  مـی زدی  صحنـه 
آه  و  می پیچیـد  خـودش  بـه  می خـورد،  حـرص  می کـردی، 
می کشـید- آهکـه نـه، خرناس می کشـید- در مقـام کارگردان 
گمـان می کـردم  کـه افتـاد،  توقـع تمکیـن از تـو داشـت. پـرده 
تـا بـا تـو دعـوا راه بیانـدازد امـا  بـه دو می آیـد پشـت صحنـه 
تـکان نخـورد، بـه دوردسـت زل زده بـود و خیـس عـرق بـود. 

بـه تشـویق حّضـار اعتنایـی نداشـت.
گفتم: »عالی بودآلدوس.«

جـای  هـم  مـن  خـب  بـود؟«  عالـی  »چـی؟  گفـت:  لـب  زیـر 
بـه  می رفتـم  تآتـر  و  لنـدن  از  بـودم  بیچـاره  آلـدوِس 
ژوهانسـبورگ و بقیه ی عمرم را به تماشـای فیل های مغوم 

می گذرانـدم. جنوبـی  آفریقـای 
در  ژوهانسـبورگ؟  بـه  رفـت  آلـدوس  نوشـتم،  )درسـت 
هسـت؟  مغمـوم  هسـت  گـر  ا هسـت؟  فیـل  ژوهانسـبورگ 
گذاشـتم  کم جـای دیگـر  فیل هـا را می گویـم؟( )( یـک پرانتـِز 
تـا بنویسـی، خـب یـا بـرای بـار چنـدم بنویسـی، احمـق چـون 
فقـط  همیـن،  دادم.  قلیـان  سـفارش  قهوه چـی  بـه  مـن 
پرانتـِز  بی شـماری  تعـداد  می  خواهـی  همیـن. 
کـه هرچـه بغـض و  کوچـک و بـزرگ بـاز بگـذارم 
کـه  غیـظ هسـت، بنویسـی؟ از همـان پرانتز هـا 
گذاشـته و  هنریـک ایبسـن بعـد از هـر دیالـوگ 
تـو  و  اسـت  داده  میزانسـن  یـا  صحنـه  توضیـح 
آلـدروِس  چشـم  از  دور  زده ای-  خـط  را  همـه 
و  بـود  متـن  امانـت دار  چه قـدر  کـه  بیچـاره 
کـه تـو در متـن بمانـی- و متـِن تـو  می خواسـت 
حـاال روی میـز مـن اسـت، اثـر انگشـت ماتیکـی 
گوشـه ی پاییـن هـر صفحـه هسـت،  تـو هـم بـر 
آخـر  ، عّنابـی، بنفـش و در سـه صفحـه ی  قرمـز
. روی اسـِم ِهـدا در صفحـه ی آخـر  بـاز هـم قرمـز
را  آن جـا  تـو هسـت،  اثـر انگشـت اشـاره ی قرمـز 
کـه هـدا می گویـد: بگـو بـه مـن این جـا  می گویـم 
طوالنـی،  شـب های  آن هـا  بـا  می کنـم  کار  چـه 

تـک و تنهـا؟
ایـن  تـو  گمانـم  بـه  امـا  دقیـق  نیسـت  یـادم 
یـا شـاید  گفتـی  را طـور دیگـری  دیالوگ هـا هـدا 
کـه هیـچ  گفتـی  بـا مکـث و ویرگول هـای خـودت 
شـبیه به خواسـته ی ایبسـن و آلدوس نبود. اما 
کـه بـه قاضـی  آن جملـه ی پـرده ی دوم، همـان 
و  بـاال  آن قـدر  مـن  می گفـت:  هـدا  می گفتـی، 

بـودم،... افتـاده  پـا  از  کـه  بـودم  پریـده  پاییـن 
کـه بـاورم شـد انـگار داشـتی راسـت  گفتـی  طـوری 
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می گفتـی.
آبدارچی اداره آمد تو. آبدارچی اداره رفت. خواست در را باز 
بگـذارد تـا این مِه غلیظ و انباشـته شـده ای اتـاق به راهروی 
دراز منتقـل بشـود امـا ترجیـح دادم در بسـته باشـد، پشـت 
کـه پشـت سـرم در مـه پنهـان  در بسـته باشـم بـا پنجـره ای 
را  تراژیـک  سـلیقه ی  ایـن  اسـت.  وسـیاه  تلـخ  )قهـوه  اسـت. 
، ژانویـه ی ۱۹۳۷، پیکادلـی، یـاد  کافـه ی اپیکـور از تـو دارم. 

هسـت؟(
نمی گـذارم،  کتـاب  بـر  را  قهـوه  فنجـان  هسـت،  حواسـم  نـه 
کـه عـاداِت مـرا می دانـی، فنجـان را زمیـن نمی گـذارم، تـا  تـو 
خودنویسـم  جوهـِر  گمانـم  فقـط  می خـورم.  آخـر  جرعـه ی 
گـر تمـام شـد همان جـا نامه هم تمام  دارد تمـام می شـود و ا

می شـود.
کشـتی می آیـد، حتمـًا بـه سـمت  کشـدار یـک  )صـدای بـوِق 
در  را  اسـکله  کاپیتـان،  و  می  آیـد  هفـت  شـماره ی  اسـکله ی 
مـه نمی بینـد و دارد بـوق می زنـد تـا اعـالم کند کـه همان جا، 

می ترسـد  شـایر  یـا  می انـدازد  لنگـر  هسـت  کـه  هرجـا 
می دانـم.(  چـه  بخورنـد،  کشـتی  بـه  یدک کش هـا 

کـه اثـر انگشـت تـو عنابـی اسـت،  در پـرده ی دوم، همان جـا 
حذفـش  کشـیده ای،  خـط  دورش  تـو،  کـه  هسـت  دیالوگـی 
کـرده ای. روی صحنـه هـم کـه بودی،  نگفتی. هـدا در جواب 

ک می گویـد: مـن هرگـز نمی پـرم بیـرون. بـرا
بیچـاره  آلـدوِس  حتمـًا  کـردی؟  حـذف  را  دیالـوگ  ایـن  چـرا 
گمشـده ی  پیراهـن  امـا  اسـت.  خـورده  حـرص  حسـابی 
- نـه اصـًا  گابلـر ، خـب مـن وقتـی پیراهـن تـو- هدا گابلـر هدا
کـه  خـود تـو، تـو، تـو را تـِن آن دختـر سـبزه ی باریـک و بلنـد 
گمـان  بـر مـچ پـای راسـتش یـک حلقـه ی مسـی بـود، دیـدم 
نمی کـردم کـه تـو بـاز بخواهبـی نقـش هـدا گابلر را بـازی کنی. 
تـو اصـًا چـرا در همـه  جـای دنیـا فقـط بـا همیـن نقـش بـه 

فقـط...« نـه،  نیسـتم،  عصبانـی  می آیـی؟  صحنـه 
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کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون  ادبـی  آفرینش هـای  مرکـز 
مقـام  بـه  نهـادن  ارج  هـدف  بـا  مرکـزی  اسـتان  ونوجوانـان 
کـودکان  نـگاه  کـردن  معطـوف  و  محیط بانـان  ارزشـمند 
طبیعـی  ومنابـع  و  زیسـت  محیـط  اهمیـت  بـه  ونوجوانـان 
فراخـوان مهـرواره ی اسـتانی )برسـد بـه دسـت محیط بـان( را 
همزمـان بـا میـالد فرخنـده ی امــام رضــا )ع(؛ ضامـن آهـو را در 

کـرد.  برگـزار  اسـتان  سـطح 
هـدف از ایـن برنامـه؛ آشـنایی اعضـا بـا اهمیـت شـغل محیـط 
بانـی، توجـه بـه محیط پیرامون وحفظ محیط زیسـت ومنابع 
طبیعـی اعـالم شـد. اعضا می بایسـت آثار خـود را در قالب نامه 
بـه محیط بـان می نوشـتند تـا بـه هـدف بعـدی خـود کـه توجـه 
گی های صحیح نامه نگاری و اهمیت آن اسـت برسـند.  به ویژ
انتخـاب  و  آن هـا  بررسـی  و  آثـار  دریافـت  از  پـس  نهایـت  در 
بـه  "نامـه ای  ادبـی  مهـرواره  اختتامیـه ی  آییـن  بهترین هـا، 

کارنامه

محیـط بـان" بـه مناسـبت هفتـه درختـکاری روز پنج شـنبه ۱۹ 
اسـفند ۱۴۰۰ توسـط کانـون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان 
اسـتان  زیسـت  محیـط  کل  اداره  همـکاری  بـا  مرکـزی  اسـتان 

آبـاد برگـزار شـد.  درمرکـز فرهنگـی هنـری داود 
ایـن برنامـه بـا همراهـی اداره کل حفاظت محیط زیسـت برگزار 
حفاظـت  کل  اداره  یـگان  فرمانـده ی  جودکـی؛  عبـاس  شـد. 
ارائـه ی  ضمـن  اختتامیـه،  آییـن  در  اسـتان  زیسـت  محیـط 
بانـی،  توضیحاتـی درخصـوص وظایـف خطیـر شـغل محیـط 
کردنـد روزی فـرا برسـد  سـختی ها و شـیرین های آن و.... آرزو 
کـه هشـتاد میلیـون ایرانـی در مقـام محیـط بانـی بـرای حفـظ 

محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی بسـیج شـوند. 
گفتنـی اسـت ۱۴۰ عضـو حضوری ومکاتبه ای بـا ۱۴۶ اثر در این 

مسـابقه شـرکت کردند که درنهایت ۲۰ اثر برگزیده شـدند. 

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 محیط بان
فاطمه ظهیری؛ کارشناس ادبی استان مرکزی

زهرا غالمی داودآبادی؛ مربی ادبی استان مرکزی
کبریا شجری؛ مربی ادبی استان مرکزی
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نمونـه ای از آثـار اعضـای شـرکت کننده در مهـرواره برسـد به 
دسـت محیط بان

 محیط بان عزیز سالم. 
ای کـه حضـورت مایـه ی آرامـش دل بچـه آهـو هاسـت.  ای کـه 
وجـود تـو باعـث می شـود پرنـدگان مهاجـر جـرات پـر گشـودن 
داشـته باشـند. و تـرس را از دل آن هـا میربایـی. تـو بـه غزال هـا 
توان دویدن می دهی. تو آرام و قرار دل کبک های دشت های 
کوچـک  قلـب  و امیـد  آرامـش  مایـه ی  تـو  هسـتی.  پهنـاور 
گنجشک کوچولویی هستی که آوازش، پر از عطرزندگی ست. 
کـه در جنگل هـای بی انتهـا و یـا  تـو همـان فرشـته ای هسـتی 
در ارتفاعـات سـر بـه فلـک کشـیده و یـا در بیشـه ها با چشـمان 
تیـز و مهربانـت همـه چیـز را زیـر نظر داری. تو همان فرشـته ی 

کـه مراقـب آفریده هـای خـدای مهربانـی.  مهربانـی هسـتی 
بخشی از نامه فاطمه مرجانی عضو مرکز فرهنگی جاورسیان

اجـرای قصـه گویـی در ارتباط با شـغل محیـط بانی با لهجه ی 
محلـی توسـط فاطمـه داودآبـادی یکـی از قصـه گویـان برگزیده 
کتـاب »چـه کسـی  ی مرکزفرهنگـی هنـری  داودآبـاد  براسـاس 
نامه را به شیشـه چسـبانده بود » نوشـته ی طاهره ایبد که با 
اسـتقبال خـوب اعضـا و مهمانـان برنامـه همـراه بـود در ادامـه 

گرفت. صـورت 
کتـاب » آواز درناهـا » بـا رویکـرد  در ادامـه، مراسـم رونمایی از 

ظهیـری  فاطمـه  ی  نوشـته  محیطـی  زیسـت  هـای  دغدغـه 
برگـزار شـد. ادبـی اسـتان  کارشـناس مسـوول 

درپایـان اعضـا و مهمانـان حاضـر در برنامـه از نمایشـگاه آثـار 
برگزیـده اولیـن جشـنواره فرهنگـی هنـری تـاالب میقـان بازدید 
بـه مناسـبت هفتـه ی درختـکاری ،طـرح )هـر تولـد  کردنـد و 
کـه در اسـفندماه  کاشـت نهـال بـه نـام نوزادانـی  یـک درخـت( 
۱۴۰۰ درشـهر داودآبـاد بـه دنیـا آمدنـد بـا هـدف عضویـت ایـن 
نـوزادان در سـالهای آینـده در مرکـز فرهنگـی هنـری داودآبـاد، 

انجـام شـد .
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کـه سـنت نامه نویسـی بـا ظهـور تکنولوژی هـای   بـا وجـود ایـن 
کـه انسـان  جدیـد بـا تهدیـد مواجـه شـده اسـت امـا تـا زمانـی 
قـادر بـه نوشـتن اسـت، نامه نویسـی نمی میـرد. مـا در نقطـه ای 
کـه شـاهد تغییـرات جـدی در زندگـی بشـر  از تاریـخ قـرار داریـم 
کـرده بـود،  بـا آن خـو  آنچـه بشـر صد هـا سـال  هسـتیم. تمـام 
گذشـته زیـر و رو شـده اسـت. فاصله هـا از بیـن  در چنـد دهـه 
رفتـه و جهـان بـه مکانـی کوچـک بـدل شـده؛ در هـر لحظـه ای 
کـه باشـند،  کننـد و در هـر نقطـه ای از دنیـا  کـه دو طـرف اراده 
کننـد. یکـی از قربانیـان ایـن تغییـرات  می تواننـد ارتبـاط برقـرار 

»نامـه« اسـت. 
در  آدم هـا  ارتباطـی  وسـیله  مهمتریـن  قرن هـا  کـه  نامه نـگاری 
فواصـل دور بـود، محـدود شـده بـه نامه هـای اداری خشـک 
شـیوه های  برخـالف  نامه نـگاری  سـریع.  تغییـرات  و  رسـمی  و 
، به پشـتوانه قرن ها از آیینی برخوردار شـده بود  ارتباطـی امـروز
کمتـر می تـوان  کـه نمونـه اش را در شـیوه های ارتباطـی دیگـر، 

دیـد. 
نامه هـا بار هـا سرنوشـت ملت هـا و میلیون هـا انسـان را تغییـر 
گاه  کـه  بی رقیبنـد  چنـان  عاشـقانه  نجوا هـای  در  و  داده انـد 
در  حـال  ایـن  بـا  نـدارد.  را  آن هـا  بـا  رقابـت  تـوان  هـم  شـعر 
بـا  بایـد شـاهد وداع  گویـی  کـه  داریـم  قـرار  تاریـخ  از  نقطـه ای 
نامه نویسـی باشـیم. حـاال افـراد بسـیاری هسـتند کـه حتی یک 
پسـت  صنـدوق  در  و  نچسـبانده اند  تمبـر  را  نامـه ای  هـم  بـار 
نامه نویسـی  سـنت  پایـان  شـاهد  راسـتی  بـه  نینداخته انـد. 

بـود؟  خواهیـم 

 سنت نامه نویسی ماندنی است
 ۱۷۵۰ سـال قبـل از میـالد مسـیح و در تمـدن بابـل، فـردی بـه 
نـام »نانـی« در نامـه ای نقـش بسـته روی کتیبـه گلـی بـه فردی 
کـه در  کـرد ارزش و درجـه مسـی  بـا نـام »ای آ نصیـر« شـکایت 
ایـراد دارد.  از تاجـران شـهر فروختـه شـده،  بـازار توسـط یکـی 
کـرده  گالیـه  کاال  تحویـل  در  تأخیـر  از  هـم  نامـه اش  ادامـه  در 
اسـت. می گویند این اولین نامه کشـف شـده اسـت، اما به نظر 
می رسـد از روزی کـه آدم توانسـت بـه قـراردادی کـه »خـط« نـام 
گرفت برسـد، نامه نگاری نیز رواج داشـته اسـت؛ پیش از آن که 

کار باشـد.  کاغـذی در  قلـم و 
امـا سـنت نامه نویسـی بـا سـاخت کاغـذ و جوهـر بود که شـکوفا 
بـرای  بـا نامه هـا فرسـتادند.  را  شـد. پیام هـای جنـگ و صلـح 
نامـه رسـان ها، جـاده سـاختند و سیسـتم های پسـتی اولیـه را 
کمیـاب  کردنـد. امـا حـاال نامه نویسـی غیـراداری چنـان  ابـداع 
کـت دسـتمان برسـد با  گـر نامـه ای بـا تمبـر و پا شـده اسـت کـه ا

تعجـب بـه آن نـگاه خواهیـم کـرد. 

اولیـن ضربـه کاری بـه نامـه را »الکسـاندر گراهـام بـل« زد. وقتـی 
تلفـن اختـراع شـد، خیلی هـا بـه درسـتی پیش بینـی کردنـد کـه 
گسـترش تلفـن  کمتـر نامـه خواهندنوشـت. امـا سـرعت  مـردم 
را  کـه ظـرف یکـی، دو دهـه بسـاط نامه نویسـی  آن قـدر نبـود 
جمـع کنـد. در قـرن بیسـتم کم نبودند نامه هایـی که خاطرات 
جمعی ما را شـکل داده اند. هسـتند نامه های سیاسـتمداران، 
نویسـندگان و عشـاقی کـه قـرار بـوده تنهـا یـک نفـر آن را بخواند 

کنـون میلیون هـا بـار خوانـده شـدند.  امـا تا

نامه های نسل جدید
 تلفـن بـرای بیـان روزمره هـا خـوب اسـت، امـا وقتـی قـرار بـود 
کـه سـند بمانـد، هیـچ چیـز نمی توانسـت بـا نامـه  حرفـی بزنـی 
گوشـی تلفـن، بـه دلیـل  کنـد. ارتبـاط رو در رو یـا پشـت  برابـری 
ذات مکالمه هـای دو نفـره، اجـازه ایـن را نمی دهـد کـه یـک نفـر 
کالمـش قطـع شـود، حـرف بزنـد.  کـه  از ابتـدا تـا آخـر بـدون آن 
کـه قـدر نامه هـا مشـخص می شـود. سـر فرصـت  ایـن جاسـت 
کـه دلـت  و در صـورت نیـاز پـس از تصحیـح، می توانـی هـر قـدر 
خواسـت، حرفـت را بزنـی و بـرای مخاطـب بفرسـتی. این هـا و 
خیلـی دالیـل دیگـر باعـث شـده بود تـا همین چنـد دهه پیش 

نامه نویسـی بـا وجـود رقیبـی چـون تلفـن از سـکه نیفتـد. 

سنت نامه نویسی ماندنی است
 امـا اینترنـت اوضـاع جهـان را یکسـره دگرگـون کـرده اسـت. حاال 
کـت هـم نمی خواهنـد.  نامه هـا الکترونیکـی شـدند. تمبـر و پا
گـر مخاطبـت در قطـب نشسـته باشـد، امـا بـه شـبکه جهانـی  ا
اینترنـت متصـل باشـد، تـو می توانـی از خـط اسـتوا برایـش نامه 

الکترونیکـی بفرسـتی و او یـک ثانیـه بعـد آن را بخوانـد. 
و  الکترونیکـی  رسـان های  پیـام  از ایمیـل،  بعـد  سـال  چنـد 
الزم  دیگـر  حـاال  رسـیدند.  راه  از  هوشـمند  همـراه  تلفن هـای 
کـه باشـی نـه  کامپیوتـرت بنشـینی. هـر جـا  نیسـت رو بـه روی 
تنهـا می توانـی بـرای مخاطبت متن بفرسـتی، بلکـه مکالمه ای 

بـا صـدا و تصویـر نیـز دور از دسـترس نیسـت. 
گرفتـه  کار  گـر نامه هـا بـرای راحتـی ارتبـاط میـان انسـان ها بـه  ا
کـه نسـل  شـده بودنـد، اسـتفاده نکـردن از ایـن همـه راحتـی 
جدیـد تکنولوژی هـا آورده، نقـض غـرض اسـت. حـاال آن هایـی 
جـز  می کننـد،  مقاومـت  هـم  جدیـد  تغییـر  هـر  مقابـل  در  کـه 
بـرای آدم هـای مهـم زندگی شـان دسـت بـه نامـه نمی شـوند. 
کعبـه  دیگـر کسـی تمبـر جمـع نمی کنـد و صندوق هـای پسـت 
منتظـران نیسـت و پسـتچی ها بـه لیسـت مشـاغل در آسـتانه 

پیوسـته اند.  انقـراض 

نامه ی سرگشاده ی دوم

نامه نویسی سنتی که زنده می ماند
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نامه های عاشقانه گمشده میان صفر و یک
بـرای  بـود  زنـدان  در  کـه  زمانـی  فرانسـوی،  فیلسـوف  ولتـر،   
زندانـی  جـا  ایـن  در  مـرا  پادشـاه  نـام  »بـه  نوشـت:  معشـوقش 
کرده انـد. می تواننـد جانـم را بگیرنـد ولـی عشـقم بـه تـو را هرگـز. 
گر گردنم را  آری عشـق زیبای من امشـب تو را خواهم دید حتی ا
بـه تیـغ جـالد بسـپارم. بـه خاطـر خدا دیگر بـا این حالـت غم زده 

کنـی... « برایـم نامـه ننویـس. بایـد زنـده بمانـی و احتیـاط 
بودنـد  مهـم  عشـاق  پیام هـای  رسـاندن  در  چنـان  نامه هـا 
نمی شناسـند.  عاشـقانه  جـز  صفتـی  نامـه،  بـرای  بسـیاری  کـه 
گـر یـک  مشـهورترین نامه هـای جهـان، عاشـقانه اند. بسـیاری ا
بـوده  بـرای معشـوق  یکـی  آن  باشـند،  نوشـته  زندگـی  در  نامـه 
اسـت. نسـل میانسـاالن فعلـی، شـاید آخریـن دسـته ای باشـند 
کـه راز دلشـان بـا معشـوق را روی کاغـذ نوشـتند و در بیـم و امیـد 
رسـیدنش بـه دسـت محبـوب، جـان بـه لـب شـدند و شـیرینی و 

کردنـد.  دلهـره زمـان انتظـار بـه پاسـخ نامه شـان را تجربـه 
بـا ظهـور شـبکه های اجتماعـی فعلـی، تصـور ایـن کـه نوجوانـان 
و نسـل های آتـی نامه نویسـی را بـرای انتقـال خواسـته و حـرف 
کننـد، بعیـد بـه نظـر می سـد. بـا ویژگـی ناپایـداری  دل انتخـاب 
کـه برخـی از ایـن شـبکه های اجتماعـی دارنـد و ممکـن اسـت 
چند سـال دیگر وجود نداشـته باشـند، ممکن اسـت آیندگان از 
آنچـه مـا از گذشـتگان بـه ارث بردیـم، محـروم شـوند؛ نامه هـای 

عاشقانه. 

ماشـین  زبـان  یک هـای  و  صفـر  بـه  تبدیـل  شـما  نامـه  وقتـی 
می شود و تنها روی صحفه نمایش مخاطبتان نقش می بندد، 
امـکان ایـن کـه ماننـد نامـه ولتـر بـه معشـوقش حفـظ شـود و بـه 
گـر زیباتریـن نامه عاشـقانه  آینـدگان برسـد، بسـیار بعیـد اسـت. ا
را هم ایمیـل کـرده باشـید، روی کاغـذ نبودنش احتمـال از میان 
نامه هـای  از  زیـادی  بخـش  می کنـد.  بیشـتر  بسـیار  را  رفتنـش 
مهـم تاریـخ کـه بخـش زیادی از آن ها عاشـقانه هسـتند، توسـط 
کـه سـر در صندوقچـه بـزرگان تاریـخ  بازماندگانـی یافـت شـدند 
داشـتند. نامه نویسـان مایـل به انتشـار نامه هـای خـود در زمان 
حیاتشـان نیسـتند و تنهـا پـس از مـرگ آن هـا بـوده کـه نامه هـا از 
صندوق هـای خصوصـی بیـرون آمـده و برای همه منتشـر شـده 
اسـت. هـر چنـد بایـد منتظـر مانـد و دید، امـا وقتی پـس از مرگ، 
رمـز عبـور صندوق هـای الکترونیکمان را با خـود به گور می بریم، 
نامه هـای  افـراد مشـهور  از  آینـده  کـه در  بـود  عجیـب نخواهـد 
عاشقانه پنهان شده چندانی برای انتشار عمومی باقی بماند. 

از چاپار تا کبوتر
 آییـن و حواشـی نامه نویسـی نیز بـه زودی از میـان خواهدرفت. 
کت نامه و صندوق پست هم در آیندهنزدیک به  دیگر تمبر و پا
سرنوشـت باجه هـای زرد تلفن هـای عمومـی مبتـال خواهدشـد. 
مدیرعامـل شـرکت پسـتایران خبـر داده میـزان ارسـال نامـه در 
جهـان ۵. ۵ درصـد کاهـش یافتـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت که 
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کـه در میـان غربی هـا رواج داشـت،  نامه نویسـی بـه آن شـکلی 
هیچ گاه در ایران مورد اسـتقبال قرار نگرفت. سـرانه ارسـال نامه 

در ایـران هیـچ گاه بـه متوسـط جهانـی نزدیک نشـد. 
برابـر  چنـد  مـا  تلفنـی  تماس هـای  مـدت  متوسـط  عـوض  در 
آمار های جهانی اسـت. با این حال سـابقه تمدنی ما باعث شـد 
تـا یکـی از مهم تریـن و بزرگ تریـن شـبکه های پسـتی در جهـان 
باسـتان را ابداع کنیم. راه شـاهی در زمان هخامنشـیان توسـط 
کـه چاپـار نـام داشـتند در  داریـوش سـاخته شـد و پیک هایـی 
طـول مسـیر ۲۷۰۰ کیلومتـری ایـن جاده هـا مسـتقر شـده بودند 
و هـر کـدام در ۱۱ چاپارخانـه منتظـر نامـه یـا مرسـوله می ماندنـد 
تـا آن را بـه چاپارخانـه بعـدی برسـانند.  و مسـئولیت داشـتند 
شـبکه ای منظـم پسـتی کـه در آن نامه هـا در امپراتـوری سـریع تر 

از هـر نقطـه دیگـری در آن زمـان، بـه مقصـد می رسـیدند. 

سنت نامه نویسی ماندنی است
و  گرفـت  رونـق  کبوتـری  پسـت  صفویـان،  زمـان  در  و  بعد هـا   
کبوترخانه هـای بسـیاری در مسـیر های مهـم والیـات سـاخته 
شـد تـا نامه هـا توسـط ایـن پرنـدگان بـا سـرعت بیشـتری جـا بـه 
جا شـود. اما به علت درصد پایین میزان افراد باسـواد در ایران، 
نامه نویسـی میان عامه مردم هیچ گاه مانند اروپاییان نشـد. تا 
گر کسـی نامـه ای می فرسـتاد، فرد  همیـن چنـد دهـه پیش هم ا
باسـواد خانـواده یـا فـرد معتمدی از آشـنایان نامه را بـاز می کرد و 

آن را بلنـد بلنـد بـرای مخاطـب اصلـی نامـه می خوانـد. 
گـر احـواالت  کـه معمـوًال بـا عبـارات تکـراری »بـاری ا نامه هایـی 
اینجانب خواسـته باشـید، ماللی نیسـت جز دوری شما« شروع 
می شـد و از حال و احوال کردن های معمول و درخواسـت های 
ایـران  در  نامه نویـس  نخبه هـای  امـا  نمی رفـت.  فراتـر  جزیـی 
یـادگار  بـه  مانـدگاری  نامه هـای  خـود  از  فرنگی هـا  ماننـد  نیـز 
و  شـعرا  و  نویسـندگان  عاشـقانه  نامه هـای  از  گذاشـته اند. 
دولتمـردان کـه همگـی در خاطـره جمعـی مـا ثبـت شـده اسـت. 
»چهـل  ابراهیمـی،  نـادر  مرحـوم  پرفـروش  کتاب هـای  از  یکـی 
نامـه کوتاه به همسـرم« اسـت. نامه های عاشـقانه فـروغ فرخزاد 
بـه پرویـز شـاپور هنـوز هـم خوانـده می شـود و نامه هـای منتشـر 
شـده او بـه ابراهیـم گلسـتان، بحث هـای جـدی در مـورد انتشـار 
در  و  اسـت  آورده  پدیـد  مشـهور  افـراد  خصوصـی  نامه هـای 
خصـوص نامـه ای منسـوب به امیرکبیر کـه در بخشـی از آن برای 
ناصرالدیـن شـاه نوشـته »مملکـت داری بـا توصیـه عمـه و خالـه 
نمی شـود« تشـکیک های جـدی وجـود دارد. همیـن اواخـر هـم 
کـه جنجـال آفریـن شـده اند.  کـم نبوده انـد  نامه هـای سیاسـی 

نامه هایی به شهرت کتاب ها
 شـاید مشـهورترین نامه نویسـان جهـان، نویسـندگان باشـند. 
چـه  و  روزمـره  امـور  بـرای  چـه  آن هـا  مکاتبـات  خوانـدن  لـذت 

بـا  نامـه  در  نـدارد.  کتاب هایشـان  مطالعـه  از  کمتـر  عاشـقانه، 
خـود واقعـی نویسـنده رو بـه رو می شـویم. جمالتـی کـه می شـود 
از خـالل آن بـه آنچـه در سرشـان می گذشـت پـی بـرد. در نامـه 
مشهور فئودور داستایفسکی به برادرش که در دوران تبعیدش 

بـه سـیبری نوشـته شـده، یکـی از همیـن هاسـت

 سنت نامه نویسی ماندنی است
گویـی  نیسـت.  بی بهـره  ادبـی  ارزش هـای  از  کـه  نامـه ای   
کـرده  جمـع  را  کلمـات  کـردن  ردیـف  در  هنـرش  نویسـنده ای 
گیـرد: »بـرادرم، دوسـت عزیـزم،  تـا مخاطبـش تحـت تأثیـر قـرار 
همـه چیـز تمـام شـد! محکـوم شـدم بـه چهـار سـال کار اجباری 
در زنـدان )فکـر می کنـم زنـدان شـهر اورنبـرگ( و بعـد از آن هـم 
خدمـت سـربازی. امـروز، بیسـت و دوم دسـامبر، مـا را بردنـد بـه 
میـدان مشـق سـمیونوف. آن جـا حکـم اعـدام همه مـان قرائـت 
بـاالی  را  را ببوسـیم، شمشـیر هایمان  کـه صلیـب  گفتنـد  شـد، 
کردیـم )روپـوش  بـار اصـالح  سـرمان شکسـتند و بـرای آخریـن 
سـفید بـه تـن داشـتیم( بعـد سـه نفرمـان را بـه سـتون ها بسـتند 
تـا تیربـاران کننـد. مـن نفـر ششـم بـودم. هـر بـار سـه نفـر را صـدا 
میزدنـد، بـه خاطـر همیـن من در ردیـف دوم قرار داشـتم و فقط 
یـک دقیقـه دیگـر زنـده بـودم... « بـا وجـود ایـن کـه نامه نویسـی 
یـک گونـه ادبی نیسـت، اما اشـتیاق بـه خواندن ادامـه این نامه 

دسـت از سـر مخاطـب بـر نمـی دارد. 
در میـان نامه نویسـان، فرانتـس کافـکا- نویسـنده آلمانـی زبان- 
از شـهرت ویـژه ای برخـوردار اسـت. برخـی از نامه هـای او بیشـتر 
از کتاب هایـش خوانـده شـدند. او بـه پـدرش نوشـته بـود: »فکـر 
می کنـم اصـوًال آدم بایـد کتاب هایـی بخوانـد کـه گازش می گیرنـد 

و نیشـش می زننـد. 
بـه  نخـورد  مشـت  یـک  مثـل  می خوانیـم  کـه  کتابـی  گـر  ا
را می خوانیـم؟  آن  پـس چـرا  نکنـد،  بیدارمـان  و  جمجمه مـان 
بـرای  سـاد های  راه  سـال ها  تـا  کافـکا  عاشـقانه  نامه هـای   »
تقلیـد نوشـتن یـک نامـه عاشـقانه بـود. او در یکـی از نامه هـای 
عاشـقانه اش، بـرای فلیسـه بوئـر می نویسـد: »خواسـتن تـو نـه از 
دوسـت داشـتن اسـت نه از روی هوس، من نیازمند تو نیسـتم، 
نمی خواهم که مال من باشـی، من عاشـقم، طالبم، تمام ذارت 
کـه بـا آن بـه دنیـا  وجـودم تـو را می طلبـد. مـن عاشـقم، عشـقی 
آمـدم. بـا آن زندگـی می کنم و برای آن می میرم. عشـقی که حتی 
در لحظاتـی کـه ممکـن اسـت بـه یـادت نباشـم در وجـودم النـه 

» دارد... 
مکاتبات مدت دار

کـه در تاریـخ مشـهور   مکاتبـات دوطرفـه زیـادی هـم هسـتند 
شـدند. نامه نگاری مهاتما گاندی جوان و لئو تولسـتوی یکی از 
آن هاسـت. تولسـتوی در نامه ای به یک هندی بنگالی انقالبی 
به نام »داس« که برای سـاماندهی فعالیت های علیه اسـتعمار 
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انگلسـتان تـالش می کـرد، مقاومـت منفعالنـه را تنهـا راه پیـروزی 
هند بر اسـتعمار انگلیس برشـمرد و عنوان کرد مقاومت باید در 

شـکل اعتراضـات و اعتصابـات صلح طلبانه جلـوه کند. 
گانـدی بـا خوانـدن نامـه تصمیـم به مکاتبـه با تولسـتوی گرفت. 
در نامـه ابتدایـی گانـدی از او اجـازه خواسـت تـا نامـه تولسـتوی 
بـه داس را بـه زبـان مـادری خـود ترجمـه کنـد. ایـن نامـه سـرآغاز 
کـه تـا زمـان مـرگ تولسـتوی ادامـه یافـت. در آن  مکاتباتـی شـد 
ایـن  بـود. در  آفریقـای جنوبـی  گانـدی جوانـی مبـارز در  زمـان 
امـکان  چگونگـی  دربـاره  تولسـتوی  و  گانـدی  مکاتبـات  سـری 
مبارزات صلح طلبان علیه اسـتعمار و شـرایط پیروزی آن بحث 
ایـن  نوشـت  خـود  نامـه  زندگـی  در  بعد هـا  گانـدی  می کردنـد. 

نامه هـا تأثیـر بسـیار زیـادی بـر او داشـته اسـت

 سنت نامه نویسی ماندنی است
 نامه نویسـی اسـکات فیتزجرالد و ارنسـت همینگوی به یکدیگر 
کـه سـال های طوالنـی ادامـه یافت یکـی از نمونه های جـذاب در 
نامه نویسی است. نامه هایی که از دل آن ها می توان درس های 
گرفت و دریافت که در ذهن نویسندگان  مهمی برای نوشتن فرا
بـزرگ چـه می گذشـته اسـت. همینگـوی پـس از خوانـدن کتـاب 
»شـب لطیـف اسـت« فیتـز جرالـد برایـش نامـه نوشـت: »تـو را بـه 
جان حضرت عیسی بنویس و این قدر نگران نباش که دیگران 

چـه می گوینـد یـا ایـن که کتابـت شـاهکار از آب در می آید یا نه. 
کـه می نویسـم فقـط  خـود مـن از هـر نـود صفحـه چـرت و پرتـی 

کار در می آیـد و شـاهکار می شـود و بقیـه را  یکـی اش خـوب از 
فوری میریزم توی سـطل آشـغال. خودت هم که می دانی برای 
آن که چرخ زندگی ات بچرخد باید بنویسی، پس بنویس دیگر. 
گـر کافـی بنویسـی و نهایت تالشـت را بکنی، مطمئن  باشـد، امـا ا
بـاش کـه شـاهکار ها خودشـان بـه انـدازه کافـی خلـق می شـوند. 
نمی شود که نشست و فکر کرد و شاهکار زایید، خودت را از شر 
ایـن ژیلبـرت سـلدر و امثالهـم کـه گنـد می زنند بـه تـو و زندگی ات 
گر بگذاری ملت خودشـان هر قوت  راحت کن و مطمئن باش ا
خوب می نویسی تشویقت کنند و هر وقت بد نوشتی هو کنند، 

آن وقـت همـه چیـز حل می شـود. «

نامه خواهد ماند
 نامه نویسـی به شـکل پسـتی و با چسـباندن تمبر برای اطالع از 
حـال و احـوال دیگـران، شـاید تا چند سـال دیگـر کامًا ور بیفتد، 
کـه  امـا بشـر هیـچ وقـت دسـت از نامـه نوشـتن نمی کشـد. ایـن 
گوشـم ای بنشـینیم و بـرای کسـی کـه برایمـان مهـم اسـت، چنـد 
خط و صفحه ای بنویسیم، هیچ گاه از بین نخواهدرفت. شاید 
ظرف نامه نوشـتن تغییر کند، شـیوه ارسـالش با گذشـته ها فرق 
داشـته باشـد، امـا ذات نامه نویسـی هیچ گاه تغییـر نخواهدکرد. 
شـاید شـکل و ظاهـرش تفـاوت کنـد و بـا سـرعتی کـه رو بـه تغییـر 
می رویم، نامه نویسی کمتر از گذشته مورد توجه قرار بگیرد، اما 
مـا همچنـان آنچـه در ذهـن داریـم بـه دیگـری بگوییـم، بـرای او 
خواهیـم نوشـت و آن متـن چیـزی جـز یک »نامـه« نخواهدبود. 
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کتابنامه

خوب گوش کنیم
طاهره شهابی؛ کارشناس ادبی 

نام کتاب: چه کسی نامه را به شیشه چسبانده بود؟
نویسنده: طاهره ایبد

: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ناشر
۱۳۹۹ : سال انتشار

گی هـای محـدود انسـانی  مـا انسـانیم و انسـان     ها بـه دلیـل ویژ
کـه ناشـی از ایـن محدودیـت اسـت، هیـچ وقـت  و مشـکالتی 
و  مشـکالت  از  کـردن  گـذر  بـرای  همیشـه  و  نیسـتند  کامـل 
کمـک و همراهـی دارنـد،  رسـیدن بـه آرامـش، نیـاز و تقاضـای 
همیشـه هسـتند کسـانی کـه دسـت مـا  انسـان ها را بـه گرمی  و 

می فشـارند.  همراهـی 
"خوب گوش کنید!"

درخواسـت  ایـن  امـا  اسـت،  کـرده  کمـک  تقاضـای  انگارکسـی 
نیسـت،  مشـخص  کننـده  درخواسـت  چـون  اسـت  متفـاوت 
گرفتـن  کمـک  حتـی درخواسـت هـم مشـخص نیسـت و ابـزار 
بـا  از پوسـت درخـت  تکـه   ای  بـر  بـار  ایـن  اسـت.  هـم عجیـب 
نوشـته  نامـه ای  نخسـتین  انسـان       های  خـط  شـبیه  عالیمـی 

اسـت. شـده  چسـبانده  شیشـه              ای  بـر  و  شـده 
» چه کسـی نامه را با عسـل به شیشـه ی پنجره ی اتاق رییس 
سـازمان حفاظت از زمین و موجوداتش چسـبانده بود؟ هیچ 
کـس نمـی دانسـت. از همـه عجیـب تر ایـن که نامـه روی کاغذ 
فرسـتنده  نشـانی  بـود.  نشـده  نوشـته  هـم  خـودکار  بـا  نبـود. 
هـم نداشـت. کلمـه هـا بـا یـک چیـز تیـز روی یـک تکـه پوسـت 
کلمـه ای روی پوسـت نبـود؛  کنـده شـده بـود. البتـه  درخـت 

شـکل هـای جورواجـور بـود.«
روی نامـه چنـد تصویـر چنـد خـری، چنـد درخـت قطـع شـده 
کسـی ایـن نامـه را نوشـته بـود؟ نامـه ای بـرای  و رود بـود. چـه 
رییس اداره ی حفاظت زمین و موجوداتش؟ کسی نمی تواند 
محیط بانـی  سـراغ  بـه  پـس  کنـد،  معنـی  و  بخوانـد  را  نامـه 
او  باسـتانی اسـت. همـراه  زبان هـای  کـه تخصصـش  می رونـد 
بـه جنـگل می رونـد، و در راه شـاهد تخریـب محیـط جنـگل بـه 
نویسـنده ی  کـه  کم کـم درمی یابنـد  انسـان می شـوند؛  دسـت 

کیسـت. نامـه، 
ایـن کتـاب بـا نثـری جذاب و روان، در قالب داسـتان با نگاهی 
نونهـال  سـنی  گـروه  بـرای  زیسـتی  محیـط  دغدغه  هـای  بـه 
نوشـته شـده اسـت و کـودکان را بـه نگـه داری از محیط زیسـت 
خـرس  به خصـوص  انقـراض  حـال  در  جانـوران  بـه  توجـه  و 

بـا زبانـی  بـه قـدم و  قهـوه ای دعـوت می کنـد. نویسـنده قـدم 
کـودکان را بـا خـرس قهـوه ای، شـرایط زیسـتی،  سـرگرم کننده، 
ضـرورت وجـود آن هـا بـرای طبیعت و آسـیب هایی که اجتماع 

آشـنا می سـازد.   گونه هـا وارد می کنـد،  ایـن  بـه  انسـان ها 
کتاب »چه کسـی نامه را به شیشـه چسـبانده بود؟« نوشـته ی 
کـه زندگـی خـرس  طاهـره ایبـد بـا تصاویـر مجیـد صابری نـژاد، 
ایرانـی بـه عنـوان یکـی از حیوانات در معرض انقـراض را روایت 
می کند، یکی از کتاب های مجموعه آهای، مواظب ما باشـید 
انقـراض  و درحـال  کمیـاب  اهمیـت موجـودات  بـه  کـه  اسـت 

می پـردازد و ایـن موجـودات را بـه کـودکان معرفـی می کنـد.
کـه در آن خـرس قهـوه ای را  کتـاب، جدولـی آمـده  در انتهـای 
معرفـی می کنـد، و خواننـده ی باالی ۹ سـال )نونهال( با زندگی 
آشـنا  بیشـتر  انقـراض  معـرض  در  گونـه ی  ایـن  گی هـای  ویژ و 

می شـود.

در  و  ۲۵هزارتومـان  قیمـت  بـا  صفحـه   ۳۲ در  کتـاب  ایـن 
شـمارگان ۲۵۰۰ نسـخه از سـوی کانـون پـرورش فکـری کودکان 

اسـت. شـده  منتشـر  نوجوانـان  و 

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.
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زخم ها پارگی های روی قالی نیسـتند که بشـود رفویشـان 
کرد...

طاهره مسافری؛ کارشناس ادبی استان هرمزگان

نام کتاب: خیابان هزار درخت
نویسنده: نسیم خلیلی

: خزه ناشر
۱۴۰۰ : سال انتشار

چنـد سـالی اسـت کـه نسـیم خلیلـی را می شناسـم. در همیـن 
گاه بـه واقعیـت بـدل می شـود بـا او آشـنا  کـه  فضـای مجـازی 

شـدم. صفحـه اش سرشـار از شـور و شـوق زیسـتن بـود، 
کـه مـن... صمیمیـت صدایـش و عنـوان  چنـان 
نوشـته هایش و میـل مـن بـه تاریـخ باعـث شـد 

کـردم و  کنـم. مقاله هایـش را دانلـود  او را دنبـال 
»خیابـان   ... آخـری  ایـن  و  خریـدم  را  کتاب هایـش 

هـزار درخـت« کـه یـزد را بـا جزئیـات زیبایـی بـه تصویـر 
گیـر و دار زندگـی روزمـره از  کـه بعیـد نیسـت در  می کشـد 

یـاد رفتـه باشـد.
بـرادرش  بـه  اسـت  سـمیرا  نامه هـای  درخـت  هـزار  خیابـان 
کار  کـه در یـک بیمارسـتان روانـی در تهـران  شـفیق. دختـری 
کـه  خـودش  دنیـای  بـرای  مـی رود  غنـج  دلـش  او  می کنـد. 
قدم هـای  و  معیـوب  پاهـای  و  دسـتان  بـه  می شـود  خالصـه 
کوچـک مریض هـای اعصـاب و روان کـه دوستشـان داشـت ... 
و هیـچ وقـت فکـر نمی کـرد یک روزی بیاید کـه از همان دنیای 
نباتـی دل بکنـد و بـه یزد کوچ کند. به خانه ی زینت السـادات 
گرمـای  کـه فوقـش سـی، سـی و پنـج سـال داشـت و بشـود   ...
. شـفیق هم ده سـال قبل  خانـه ی یـک پیرمـرد تنهـا توی کویر

بـه همیـن جـا پنـاه آورده بـود.
آینـده در سـفر  گذشـته و حـال و  سـمیرا در نامه هایـش بیـن 
از  بـود.  مـا  همـه ی  کودکـی  کـه  کودکـی ای  بـه  سـفر  اسـت. 
سـاعت  از  سوسمارنشـان،  مدادهـای  و  زرورقـی  کاغذهـای 
کتـاب قـرآن و ...  کـس و صابـون نخـل تـا پـر طـاووس الی  اوما
او در زمـان حـال بـه عدنـان دل می سـپارد و در عیـن حـال کـه 

آینـده نیـز امیـد دارد. مـرگ را پذیرفتـه اسـت، بـه 
کتـاب آمـده اسـت: »داسـتان بلنـد خیابـان هـزار  پشـت جلـد 
درخـت روایـت سرگشـتگی مـن و ماسـت در جهانـی کـه هـر روز 
بیمارسـتان  یـک  در  کـه  جوانـی  دختـر  می شـود؛  غم انگیزتـر 
روانـی در تهـران کار می کنـد، رنجـور از جهـان، بـه یـزد می آیـد و 
 ، در پناه بادگیرها، در پناه سـادگی و درسـتکاری آدم های شـهر
در نامه هایـی گاه پـر از امیـد و گاه پـر از تلخـی، از نوسـتالژی و 
گذشـته و روزهای دانشـجویی، از غم و شـادی با مخاطبی که 
کتـاب از دل  خـود یـک قصـه اسـت، حـرف می زنـد؛ خواننـده  
ایـن نامه هـا، هـم بـه یـزد و کوچه هـا و جهـان آدم هایـش سـفر 

 ، می کنـد، هـم بـه تاریـخ و هـم بـه عاشـقانه های انسـان معاصـر
کـه هنـوز می تواننـد زیبـا باشـند«. عاشـقانه هایی 

هـوا  کـه  دیـدم   ...« می خوانیـم:  کتـاب  ایـن  از  بخشـی  در 
بـود؟  شـده  کـی  مثـل  می دانـی  اسـت.  شـده  قشـنگ  چقـدر 
وقتـی دمدمه هـای عیـد، مامـان بـه یـک بهانـه ای مـن و تـو را 
می فرسـتاد اتـاق مهمانخانـه کـه یـک چیـزی برایـش بیاوریـم؟ 
کـه آجیل هـا را کـوت کنـد تویـش. بعـد  گـود را مثـًا  آن کاسـه ی 
کـه  کـه بـار اول باشـد  می رفتیـم تـوی اتـاق مهمانخانـه و انـگار 
آن جـا را می بینیـم، قلبمـان مـی زد. مامـان عیدهـا کـه می شـد 
مهمانخانـه را مثـل حجلـه ی عروس درسـت می کرد. پر از نقل 
کـه بابـا بایسـتد  و شـیرینی، پـر از گیاهـان رونـده ی روی دیـوار 
کنارشـان انگشـتش را بینـدازد دور سـاقه هـا و عکـس بگیـرد.«
 ۳۰ قیمـت  بـا  ۱۱۲صفحـه  در  هزاردرخـت«  »خیابـان  کتـاب 

اسـت. شـده  منتشـر  خـزه  نشـر  سـوی  از  هزارتومـان 
نسـیم خلیلی، نویسـنده و پژوهشـگر حوزه  تاریخ، متولد سـال 
۱۳۶۰ و دانـش آموختـه ی رشـته تاریخ ایـران در مقطع دکتری 
کنون ۵ عنوان کتاب تاریخی و  از دانشـگاه الزهرا اسـت .از او تا

۱۲ عنوان کتاب داسـتانی منتشـر شـده است.
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نامه یادآوری

هرمزگان/پاسخگو:خدیجهحاجیزاده/عضو:وانیاحاجیزاده
گروه سنی: نوخوان
شماره توالی: دوم

دالیلانتخاباینپاسخ
می زنـد  حـرف  بازیگوشـی  مهمـان  از  یـادآوری  نامـه ی  در  مربـی 
کـه قـرار اسـت از راه برسـد و حسـابی شـلوغ کاری کنـد. در ادامـه 
مربی از عضو می خواهد ماجرای این مهمان را برایش بنویسـد. 
گربـه  بازیگـوش،  مهمـان  آن  کـه  می نویسـد  اش  نامـه  در  عضـو 
اسـت و نامـه ی مربـی او را بـر آن داشـته اسـت کـه عالوه بر پاسـخ 
نامـه ی یـادآوری، پاسـخ آخریـن نامـه ی مربـی را هـم بنویسـد و 

کنـد.  ارسـال 

نامه ی تو که
به دستم برسد  

دوباره سبِز سبز می شوم   
و از باغ نگاهم لبخند می روید.    

»حاجی زاده«
گاهـی بـا  مدت هاسـت دارم بـا فصل هـا قایم باشـک  بـازی می کنـم، 
تابسـتان، گاهی با پاییز و گاهی زمسـتان. فکر می کنم شـاید نامه ات 
را تـوی یکـی از ایـن فصل هـا قایـم کـرده ای و مـن می توانـم آن را پیـدا 
کنـم ... اّمـا هنـوز نامـه ات را پیدا  نکـرده ام! می دانم که تو حتمًا برای 
دوسـتت نامـه می نویسـی!!! و مـرا فرامـوش نکـرده ای. مـن بـا بـازی 
قایم باشـک ادامـه می دهـم و البه الی یکی از همیـن روزها نامه ات را 

پیـدا می کنـم. مهربـان من!
برسـد.  راه  از  شـیطون  و  بازیگـوش  مهمـان  یـک  اسـت  قـرار  امـروز 
مهمانی که از در، پنجره، روی دیوار و باالی پشـت بام می تواند وارد 
خانـه شـود و بعـد حسـابی شـلوغ کاری کنـد. بـه نظـر تـو ایـن مهمـان 
کیسـت؟ ماجـرای ایـن مهمـان را برایـم بنویـس. بازیگـوش و شـلوغ 

مشتاقانه منتظرم تا نامه ها و نوشته های خوبت برسد.
خدای مهربانی ها نگهدارت

دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

سـالم عزیزم، خوبی؟ تو به من گفتی چه کتابی را دوسـت دارم. من 
کتاب »این دگمه را فشـار نده« را دوسـت دارم.

داره  جالبـی  اسـم  آن  تـازه  سـالم،  گفـت:  مـن  بـه  کتـاب  اون  چـون 
اسـمش َلـری بـود بـه نظر شـما اسـمش جالب بـود؟ حـاال می خواهم 
عجیـب  دکمـه ی  یـه  کتـاب  کتـاب  آن  بگـم  برایـت  کتـاب  مـورد  در 
داشـت. لـری بـه آن دکمـه دسـت زد و لـری ۱۵ تـا شـد. لـری نبایـد بـه 

آن دکمـه دسـت مـی زد ولـی هیجان انگیـز بـود. 
برایـم فرسـتادی؛ دوسـت  کـه  کارت پسـتال زیبایـی  ممنـون بابـت 

عزیـزم!
بای بای بای بای بای بای بای ....

بـرات فرسـتادم  کـه  نامـه ای  تـو هـر  سـالم خوبـی؟ میگـم مـن 

مهمـان  راسـتی  بگـی؟  اسـمتو  بهـم  می شـه  نگفتـی.  بهـم  اسـمتو 
بازیگـوش گربـه اسـت. می شـه بـرام یک کاردسـتی درسـت کنـی؟ آرزو 
دارم یـک بـار تـو را ببینـم. آدرس خونمـو بهـت مـی دم. خداحافـظ!

خراسانجنوبی/پاسخگو:محبوبهشواکندی
»به نام خدای مهربان دوستی ها«

بهار فصل تازگی و طراوات است فصل نو، نگاه نو
»بفرما! یک فنجان چای«

دوست مکاتبه  ای من! سالم. سالمی به قشنگی بهار و سبزه.
کافـی  امیـدوارم حالـت خـوب باشـد و از روزهـای پایـان سـال لـذت 
کـه  مـدت  ایـن  بـود.  شـده  تنـگ  برایـت  دلـم  چقـدر  وای  ببـری. 
نبـودم هـر روز لحظه شـماری می کـردم کـه دوبـاره برگـردم و نام هـای 
تـو و دوسـتانت را بخوانـم. خـوب حـاال مـن برگشـته ام بـا یـک لیـوان 
کـن.  چـای داغ! بفرماییـد نـوش جـان بـه تصویـر وسـط نامـه دقـت 
چـی می بینـی؟! درسـت اسـت یـک چـای کیسـه ای کـه بـا یـک نـگاه 
نـو تبدیـل بـه یـک جغـد شـده اسـت. بـرای ایـن کار کافـی اسـت بعـد 
کیسـه ای آن را بـا آب سـرد بشـویی و اجـازه بدهـی  از مصـرف چـای 
خشـک شـود. سـپس بـا تکه هـای مقـوا یـا پارچـه  و بـه کمـک چسـب 
آن را تبدیـل بـه یـک جغـد، شـیر، خرگوش یا ... کنـی. حتی می توانی 
کنـی.  اسـتفاده  و تخمـه  میـوه  از هسـته های  تکمیـل شـدن  بـرای 
یـک  و هنـر خـودت  بـا تخیـل  تـو  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  آنچـه مهـم 
کنـی و بعـد دربـاره اش  کیسـه ای را تبدیـل بـه یـک اثـر هنـری  چـای 
می نویسـی. پس زود دسـت به کار شـو که کیسـه  چای منتظر اسـت 
تـا تـو داسـتانش را بنویسـی. منتظـر رسـیدن اثـرت هسـتم. تـا آن روز 

خـدای بهـار نگهـدارت.
دوست تو

نامه هاى برگزیده 
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خراسانجنوبی/پاسخگو:محبوبهشواکندی/عضو:الههرضایی
گروه سنی: نونگاه

»به نام خداوند تابستان«
               خورشید طالیی تراز هر روز است،

                                            به لبخند سرخ هندوانه ها سالم کن!
دوست خوبم ...

سالم! سالمی به قشنگی یک صبح گرم تابستان تقدیم تو.
امیدوارم سرحال و شاداب باشی!

امـروز در حـال ورق زدن دفتـر ثبـت آثـار اعضـا بـودم کـه دیـدم مـدت 
زیـادی اسـت از طـرف تـو نامـه ای دریافـت نکـرده ام.

پس تصمیم گرفتم قلم را بردارم تا به تو یادآوری کنم، اینجا در مرکز 
آفرینش هـای ادبـی دوسـتت منتظر رسـیدن نامه ها 
همـراه  نامـه  توسـت.این  جـذاب  داسـتان های  و 
خـودش یـک هندوانـه ُتُپـل مـی آورد. هندوانـه ای 
 .کـه تـا وقتـی بـه تـو برسـد باید کّلـی قل بخـورد
خسـته  خیلـی  می رسـد  تـو  بـه  وقتـی  حتمـًا  و 
اسـت. اجازه بده کمی اسـتراحت کند. نفسـی 
از  سـفرش  دربـاره ی  او  از  بعـد  و  کنـد  تـازه 
اینجـا تـا خانه تـان بپـرس. حتمـًا در راه سـفر 
ماجراهـای جالبـی برایـش رخ داده اسـت.

وقتـی ماجرایـش را بـرای تـو تعریـف کـرد آن 
را بنویس و برای من هم بفرسـت. خیلی دوسـت دارم 

ماجـرای سـفر ایـن هندوانـه ی قل قلـی را بخوانـم
پس تا روزی که نامه ات برسد خدانگهدار
دوست تو

»به نام خداوند مهربان«
اسم داستان: هندوانه پرماجرا

سالم؛ خسته نباشید!
وقتـی هندوانـه نفسـی تـازه کـرد ... گفـت مـن یـک دانه بـودم که کشـاورز 
من رو کاشـت و هر هفته کشـاورز می آمد به من سـر می زد و آب می داد 
تـا اینکـه بـرگ کـردم و بـزرگ شـدم. وقتـی بـزرگ شـدم کشـاورز منـو کنـد 
و تـوی ماشـین گذاشـت. تعـداد زیـادی هندوانـه بـود کشـاورز مـا را بـرد 
تـا بـه یـک مغـازه ی میوه فروشـی رسـیدیم. وقتـی رسـیدیم میوه فـروش 
کـه  مشـتری هایی  تعـدادی  بعـد  مغـازه اش  تـوی  گذاشـت  بـرد  را  مـا 
هندوانـه می خواسـتند مـن را برمی داشـتند و می زدنـد بـه مـن و بعـد 
می ذاشتنمون می گفتن نرسیده. تا اینکه همه ی دوستانم را خریدند. 
فقط من اونجا تک و تنها مانده بودم که یک مشتری آمد من را خرید. 
من را توی ماشـین وانتش کرده و برد همین که توی ماشـین بودم یهو 
ماشین سریع رفت، ِقل خوردم افتادم و هرچه داد زدم راننده نفهمید. 
قل خوردم قل خوردم تا اینکه به یک آقا برخورد کردم. من رو برداشت 
و بـرد خانـه اش ... چنـد روزی آنجـا بـودم بعـد از چنـد روز دیـدم صـدای 

آقایـی کـه مـن را برد خانه اش که می گفت یه چند روزی برویم مسـافرت 
بعـد کـه آمـاده شـدند مـن را هـم بـا خـود بردنـد. وقتـی رسـیدیم صـدای 
همـان آقـا می آمـد و می گفـت کـه هندوانـه را بیاریـد کـه ببریـم. همچیـن 
ترسـیده بـودم کـه یهـو صـدای خانـوِم آقا می آمـد و گفت که نـه هندوانه 
باشـد برای دو سـاعت دیگر... بعد نفس عمیقی کشـیدم با خود گفتم 
آخیـش ... بعـد آقـا مـن را گذاشـت جایـی و رفتـن ... یهو خوابـم برد. بعد 
کـه از خـواب بیـدار شـدم دیدم هیچکی نیسـت. یعنی چـه؟ رفتند؟ بله 
رفته بودند. هیچکی نبود. همون جور ناراحت قل خوردم، قل خوردم، 
رفتـم تـوی خیابـان توی خودم بودم که یهو نزدیک بود ماشـین به من 
بزنه که از شدت ترس در صندوق پستی باز بود که مأمور پست نامه ها 
را برمی داشـت. مـن هـم خـودم را انداختـم تـوی صنـدوق پسـتچی و بـا 

نامـه ی تو بدسـت تو رسـیدم.

مرکزی/پاسخگو:کبریاشجری/عضو:النارضایی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: هفتم

به نام خالق زمین
زمین ما، دل ما

زمیـن مـا / چـو پرتقـال نارسـی/ ز شـاخه اش 
رهـا  بی کـران/  فضـای  ایـن  در  شـده/  جـدا 

شـده
نـه پرتقال نارسـی/ که مثل تـوپ کودکان/ 

بـه زیر پـای این و آن
نـه مثـل تـوپ قلقلـی/ کـه مثـل مهـره ای شـده/ اسـیر بنـد مهره هـا/ 

کـه چـرخ می خـورد همیشـه دور خـود/ و دور آفتاب هـا
کـه شـکل پرتقـال نیسـت/ نـه شـکل  ولـی نـه، ایـن زمیـن ماسـت/ 

ِگلـی تـوپ قلقلـی/ نـه شـکل مهـره ای 
زمیـن بـه شـکل یـک دل اسـت/ دل جهـان/ کـه مثـل بادبادکـی هوا 

شـده/ بـرای بچه هـا شـده/ بـرای بچه هـا شـده
شاعر: اسداهلل شعبانی

یـک سـالم خنـک و دلچسـب در ایـن روزهـای گـرم به دوسـت خوبم 
ِاِلنـا رضایی عزیز؛

. امیدوارم تنور دلت گرم باشد و لحظه هایت پر از شور
کـه وقتـی  یـادت هسـت؟ همـان دوسـت قدیمـی ام  مـرا  النـا خانـم 
می شـکفت.  دلـم  تـوی  سـرخ  گل  سـبد  یـک  می رسـید  نامـه ات 
کـه ایـن نامـه را می نویسـم هفتـه ی محیـط زیسـت  مهربانـم، االن 
اسـت. همین را بهانه ای کردم تا با تو حرف بزنم. حاال از چه؟ از دل 
زمیـن کـه ناراحـت اسـت. چـرا؟ چـون هـر روز دارد بـا سـاختمان های 
شـکل  تغییـر  پیچیـده  مهندسـی  طرح هـای  و  غریـب  و  عجیـب 
کـه از نیامـدن  گرفتـه. مثـل دل مـن  می دهـد. زمیـن بدجـور دلـش 
نامـه ی تـو گرفتـه. تـازه همیـن کـه نیسـت فقـط فاضالب هایی کـه در 
اقیانوس هـا می ریزنـد هـم غصـه دیگـر اوسـت. اصـًا تا دلـت بخواهد 
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نامـه ای بنویسـی و تسـکینش  برایـش  کاش  گالیـه و شـکایت دارد. 
بدهـی. اینجـوری یـک تیـر و دو نشـان زده ای. هـم نامه ات به دسـت 

مـن می رسـید و هـم دل زمیـن را بدسـت آورده ای!
منتظـر  بی صبرانـه  همیشـه  مـن  کـه  می دانـی  خـوب  خـودت 

هسـتم! نامه هایـت 
دوست تو مرکز آفرینش های ادبی

زنجان/پاسخگو:فاطمهسلیمانی
دالیلانتخاباینپاسخ

هماهنگـی و تناسـب بیـن شـروع نامـه و مقدمـه چینـی مناسـب 
ح ادبـی در ادامـه ی آن بـرای ارائـه ی طـر

انتخاب شعر مناسب 
و  اعضـا  از  یکـی  نقاشـی  در  موجـود  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده 
کلـی نامـه بـرای پیشـنهاد سـوژه  تناسـب سـازی آن بـا سـاختار 
کمـک خـط ، نقاشـی و شـعر  تـالش بـرای جـذاب سـازی نامـه بـه 

انتخابـی
ح ادبـی در قالـب آمـوزش حـواس و پـرورش  اجـرای هدفمنـد طـر

تخیـل بـا ارائـه ی سـوژه ی مناسـب .

»بهناماوکهصدایمهربانیاست«
با تو گرم و روشن است

روزها و هفته ها 
وقت آمدن شده

، بیا ! چشم من به در
»بریـده ای از شـعر کاش بوسـه مـی زدم سـروده ی مهدی مـرادی از 

مجموعه ی کالغ سـه شـنبه «

دوست من سالم !
سـالم بـه تـو کـه دوسـت همیشـه ی نامه ها و سـالم های من هسـتی. 
کـه سـالم هایت زود بـه زود بـه دسـتمان می رسـد و چـه  چـه وقتـی 

وقتـی کـه مدتهاسـت از تـو بی خبـرم .
، به گرمی تابسـتان، بـه زیبایی  یـک سـالم چهارفصـل بـه سـبزی بهار
عطـر و بـوی پاییـز و بـه بلنـدی صـدای توده هـای بـرف زمسـتانی کـه 
مدتهاسـت روی زمیـن پهـن شـده و زیـر پـای عابـران رهگـذر خـرچ 
خـرچ می کنـد ، تقدیـم تـو کـه بـا تمـام وجـودت از نزدیـک حـس کنی. 
کنـی،  حـس  را  گرمـی اش  کـه  سـالمی  ببنـی،  را  رنگـش  کـه  سـالمی 
را بشـنوی.  کـه صدایـش  و سـالمی  کنـی  بـو  را  کـه عطـرش  سـالمی 

راسـتی می شـنوی ؟
فکـر می کنـم صدای سـالم زمسـتانی ام در این نامه بلندتـر از صدای 
گرمـی اش را بغـل  کـه می بینـی، بـو می کنـی و  سـالم های دیگـر اسـت 
می کنـی. صـدا، حس قشـنگ خاطره اسـت، مثل موسـیقی قشـنگی 

کـه مدتهـا در ذهنـت باقـی می مانـد. قبـول داری؟
همینطـور   . هسـتم  نامه هایـت  و  سـالم  دلتنـگ  خیلـی  روزهـا  ایـن 

دلتنـگ نوشـته هایت کـه مدتهاسـت بـه دسـتم نرسـیده، چـه خوب 
راه  از  بزنـد  در  اینکـه  بـدون  بـاران  و  بـرف  مثـل  هـم  سـالم  می شـد 

می رسـید و سـرزده آدم را مثـل بـرف و بـاران غافلگیـر می کـرد .
از اینکه به همین زودی غافلگیرم می کنی خوشحالم . 

مثـل شـادی اولیـن سـاعت هـای صبـح امـروزم کـه بـا دیـدن نقاشـی 
فاطمـه بـه سـراغم آمـد. یـک شـادی غافلگیـر کننـده کـه هـم خنـک 
بـود و هـم صـدا داشـت. داسـتان و خاطـره داشـت. مثـل خاطـرات 
روزهـای دور گذشـته کـه بـرف سـنگین جـاده هـا را مـی بسـت امـا راه 
سـالم هـا و نامـه هـا بـاز بودنـد. دلـم بـرای آن روزهـا حسـابی تنـگ 

شـده. تـو چطـور؟
بـا اینکـه نقاشـی فاطمـه بـدون نامـه و نوشـته به دسـتم رسـیده ولی 

پـر از حـرف و داسـتان و صداسـت.
داسـتانش را مـن خوانـدم و صـدای بلنـد سـالمش را از البه الی رنگ 
کـردم. دوسـت دارم تـو  و بـوی بـرف هـای نقاشـی شـنیدم و حـس 
کـه از نقاشـی فاطمـه شـنیدی،  هـم در نامـه ی بعـدی از صداهایـی 
کـه در نقاشـی  کـه دیـدی، از رنـگ و بـوی خاطراتـی  از رنـگ هایـی 
فاطمـه نفـس می کشـید بنویسـی و در اولیـن فرصـت، قبـل از اینکـه 

پاییـز بـا عطـر و بـوی بـرگ و بـاران از راه برسـد، بـه دسـتم برسـانی.
برایـت روزهـای آینـده ی تقویـم را پـر از صداهـای بلنـد، شـاد و رنگـی 

آرزو می کنـم. حتمـا صدایـش را می شـنوی.  
تصویر دارد

دوست تو – مرکز آفرینش های ادبی زنجان

28



پاسخ به اولین نامه ی عضو
اصفهان/پاسخگو:نادیااحمدی/عضو:خاطرهمحمدی

گروه سنی: نونهال
شماره توالی: یکم

دالیلانتخاباینپاسخ
ی  جلـوه  نقاشـی  و  ح   طـر و  وتناسـب  زیبـا  خـط  همیشـه  مثـل 

اسـت  داده  پاسـخ  بـه  زیبایـی 
حـال وهـوای بهـاری نامـه و ارتبـاط مقدمـه و موخـره بـا موضوعی 
کـه مربـی قصـد دارد بـه عضوآمـوزش بدهـد همـه و همـه باعـث 
هماهنگی خوب و درسـت مطالب ارایه شـده توسـط مربی شده 

اسـت .

خبرخبـر شـبانه/ درخـت زده جوانـه/ دوبـاره بـر سـرش بسـت/
شـکوفه دانـه دانـه/ بـه روی شـاخه ای سـاخت/ پرسـتو آشـیانه

خبرخبرخبرهاسـت/میان بـاغ غوغـا/ کـدام را بگویـم؟/ کـه هر چه 
هسـت زیباسـت/ خالصـه ی خبرهـا/ بهار خوب و زیباسـت

نـوروز  انشـا در مـورد عمـو  یـک  سـالم دوسـت مـن مـی خواهـم 
بنویسـم.

مـن مـی دانـم کـه عمو نـوروز هرسـال در آخر روز زمسـتان و اولین 
روز بهـار بـا عصـای تـوی دسـتش از بـاالی کـوه بابـادر بهـاری بـه 
طرف شـهر میاد تا فرا رسـیدن بهار و آغاز سـال نو را به مردم خبر 
بدهـد. مـن آرزو مـی کنـم یک روزی عمـو نوروز را ببینم و چیزهایی 
بـه  می خواهـم  نـوروز  عمـو  از  مـن  بگویـم.  او  بـه  می خواهـم  کـه 
شـهر مـا بیایـد. مـن عمو نوروز را خیلـی دوسـت دارم و می خواهم 
کـه سـال نـو کـه شـد عمونـوروز بـه خانـه ی مابیایـد و مهمـان مـا 
شـود و بـا آمدنـش بـرای مـا گلهـای زیبـا بیـاورد. مـن می خواهـم 
کـه امسـال یـک سـفره ی نـوروزی بچینـم. وقتـی کـه مـا سـفره ی 
نـوروزی خـود را چیدیـم همـه اعضـای خانـواده در کنـار سـفره ی 
نـوروز جمـع می شـیم. بزرگتریـن فـرد خانـواده بـا خوانـدن قـران، 
سـفره ی نوروزمـان را نورانی تـر مـی کنـد و بعـد وقتـی کـه پـدر قـران 
خوانـد همـه ی خانـواده بـه سـاعت نـگاه می کننـد و منتظـر سـال 

نـو هسـتند.

به نام خداوند خوب بهار                  خداوند گل، الله و الله زار
سالم!

یـک سـالم نـازک و خال خالـی مثـل بـال قشـنگ پروانه هـا، تقدیـم به 
خاطـره جـان دوسـت آفرینش ها!

امیـدوارم  هسـتی؟  شـاد  و  خـوب  اسـت؟  چطـور  احوالـت  و  حـال 
سـالمتی  و  خوشـی  بـا  را  بهـار  قشـنگ  روزهـای  و  باشـی  تندرسـت 

کنـی. سـپری 
معرفـی  برایـت  را  خـودم  ابتـدا  همیـن  خواهـم  مـی  جـان!  خاطـره 
کانـون  ادبـی  آفرینش هـای  مرکـز  در  تـو  نامـه ای  دوسـت  مـن  کنـم؛ 
کـودکان و نوجوانـان اصفهـان هسـتم. تـو نامه هـا و  پـرورش فکـری 
نوشـته هایت را برایـم می فرسـتی و مـن بـا اشـتیاق آنهـا را می خوانـم 

و بـه تـو کمـک می کنـم تـا بتوانـی بهتـر بنویسـی. پاسـخم را دربرگـه ی 
هـم  را  کاملـت  مشـخصات  و  بنویـس  می فرسـتم  برایـت  کـه  زردی 
یادداشـت کـن. قـول بـده زود بـه زود نامـه بنویسـی و چشـم انتظـارم 

نگـذاری.
و  شـدم  بهـاری  هـم  مـن  نوشـته ات  خوانـدن  بـا  عزیـزم!  خاطـره ی 
کردنـد. چقـدر خـوب  پـرواز  بـه  پرسـتوهای شـادی در دلـم شـروع 
آرزوهـای  و  دعاهـا  و  نوشـتی  عمونـوروز  بـرای  را  دلـت  حرفهـای 
دورهمـی  و  تحویـل  سـال  قشـنگ  لحظـه ی  از  گفتـی.  را  قشـنگت 
سـاعت  بـه  دوختـن  چشـم  و  قـران  خوانـدن  از  نوشـتی  خانوادگـی 
و انتظـار قشـنگ و لـذت بخـش بـرای سـال نـو! چـه سـفره ی هفـت 
فکـر  مـن  قشـنگی!  سـبزه ی  چـه  و  کشـیدی  برایـم  زیبایـی  سـین 
خـب  خیلـی  نوشـته ات  مثـل  هـم  کاردسـتی ات  و  نقاشـی  می کنـم 
یـک  یـاد  را  مـن  نامـه ات  روی  رنگـی  پروانه هـای  راسـتی!  باشـد. 
موضـوع جالـب انداخت. از تو می خواهـم در نامه ی بعدی ات برایم 
از جشـن تولد پروانه کوچولو بنویسـی! شـاید این اتفاق درست توی 
باغچـه ی خانـه ی شـما افتـاده باشـد. بـه نظـرت چه کسـانی مهمان 
ایـن جشـن هسـتند؟ چـه هدیه هایـی می آورنـد؟ بـا کمـک گرفتـن از 

کار شـو و برایـم بنویـس نیـروی خیالـت دسـت بـه 
منتظر نوشـته ی قشـنگت هسـتم و تا رسـیدن نامه ات تو را به خالق 

پروانه های قشـنگ می سپارم
گارت شاد و دلت بهاری روز
دوستت آفرینش

لرستان/پاسخگو:فاطمهعالهپور/عضو:فاطمهبیرانوند
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: یکم
دالیلانتخاباینپاسخ

ارتباط صمیمی با عضو در اولین نامه
پاسخ ساده و روان و گویای مربی

انتخاب تجربه ی ادبی مناسب با توجه به محتوای نامه عضو
برقراری ارتباط عاطفی در اولین نامه

ح ادبـی "تصـور کن قاصدکـی رها  تشـویق عضـو بـه نوشـتن بـا طـر
در باد هسـتی"

برفی خاطره:روز
هیـچ چیـز معجـزه آسـاتر از ایـن نیسـت کـه یـک صبـح زمسـتانی 
چشـمانت را بـاز کنـی و ببینـی خداونـد همـه جـا را سـفید پـوش 

کـرده اسـت.
 آن صبـح، آن قـدر سـرد بـود کـه دوسـت نداشـتم بـه هیـچ وجـه 
گرمـای زیـر پتـو را از دسـت بدهـم مـادرم کنـار سـفره در حـال چـای 
ریختـن و چیـدن سـفره بـود کـه بـا حرفی که زد مثل فشـنگ یا چه 
عـرض کنـم مثـل رعـد وبـرق سـیخ شـدم ) فاطمـه پاشـو ببیـن چـه 
برفـی اومده(بـا اتمـام جملـه اش از رخـت خـواب نانـازم دل کنـدم 
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بـا پوشـیدن لبـاس فـرم مدرسـه و پالتـو، چکمه، شـال وکاله، چتر 
از خانـه بیـرون آمـدم  وجـاده ی  مدرسـه رو در پیـش گرفتـم و بـه  
حرف هـای مـادرم گـوش نمی دادم کـه می گفت) فاطمه صبحانت 
رو نخـوردی ( ولـی مـن در شـوق آمـدن بـرف بـودم کـه هنـوز ادامـه 

داشـت امـا مـن تغذیـه زنگ تفریـح را در کیف گذاشـته بـودم. 
 چتـر را بـاز کـردم کـه دانـه هـای  بـرف بـر روی لبـاس هایـم نبـارد. 
نفسـم را بیـرون دادم کـه همـراه شـد بـا بخـاری کـه در هـوا پخـش 
هـا  ریـه  داخـل  بـه  زمسـتانی  سـرد  هـوای  از  نفـس  یـک  و  شـد  
وسـینه ام حبـس کـردم کـه انقـدر سـرد بـود لـرزی در بدنـم افتـاد  
نگاهـم را بـه  آسـمان  دوختـم  کـه ابرهـای تیـره آنـرا  پوشـانده بـود 
وخبـری از خورشـید زرد پهنـاور و آسـمان آبـی رنـگ نبـود. نگاهـی 
بـه روبـه رو کـردم کـه در مدرسـه معلوم بود ودانـش آموزان با چتر 

هـای رنگارنـگ وارد می شـدند  ....
کـردم  تنـد  پـا  می شـد.   بیشـتر  سـرما  و  می باریـد  بـرف  همچنـان 
و خـودم را بـه دروازه مدرسـه رسـاندم وارد حیـاط بـزرگ  مدرسـه 
شـدم ونگاهی به سـر تا سـرش کردم که اثر  پای دانش آموزان بر 
روی برف مانده بود و باعث شـده که برف ها آب شـوند ولی برف 
هـای ریـز و درشـت دوبـاره جـای پاهـا را پـر کـرده بـود وارد کالس 
شـدم بـه خاطـر وجـود بـارش برف و سـرما صف مدرسـه تشـکیل 
نمی شـد..  خوشـبختانه میـز مـن کنـار پنجـره بـود و می توانسـتم 
کـه بـارش زیبـای بـرف را همـراه بـا دوسـت صمیمـی ام کـه جفتـم 

نشسـته بـود  تماشـا کنـم. 
ش  بـار  خاطـر  بـه  مدرسـه  داخـل  محوطـه  از  کال  روز  اون   )مـا 
کالس  داخـل  رو  تفریـح  زنـگ  حتـی  نرفتیـم  بیـرون  شـدید  بـرف 

گذروندیـم( 
زنگ آخر

بـا  همـراه  بودیـم  داده  درس  کـه  را  کتابـی  مـن  و  بـود  آخـر  زنـگ 
جامـدادی در کیـف مدرسـه م جـای دادم کـه بعـد از چنـد دقیقـه 
آمـوزان بـا سـرعت نـور از کالس  آمـد و دانـش  زنـگ بـه صـدا در 
ج  شـدند بچه هـای را دیـدم کـه کنـار خیابـان در  هـا و مدرسـه خـار
حـال درسـت کـردن آدم بودنـد روی کـردم سـمت دوسـت گفتـم 
) نظـرت چیـه کـه باهـم یـه آدم برفـی خوشـگل درسـت کنیـم ( کـه 

قبـول کـرد و در آخـر کـه شـال گـردن خـودم را در آوردم ودور گـردن 
آدم برفـی قـرار دادم. 

لحظـه  لحظـه  از  کـه  داشـتم  دوربیـن  یـک  داشـتم  دوسـت  االن 
بـا  و  کـردم  درسـت  را  بـرف  گلوله هـای  می گرفتـم  عکـس  زندگـی 
شـتاب بـه سـمت دوسـتم پرتـاب کـردم بعـد از بـرف بازی درسـت 
حسـابی که شـک داشـتم سـالم مونده باشـم با برداشـتن شـال 
گـردن بـه سـمت خانـه بـه راه افتادیـم در کنـار خیابـان بچـه هـای  

همسـایه در حـال بـازی بودنـد
) تـا خـود خانـه با شـوخی و خنده سـر گذشـت دوسـتم به سـمت 

خانـه خودشـان و منـم بـه سـمت خانه خودمـان رفتم (
در را بـاز کـردم و وارد خانـه شـدم کـه بـوی غـذا تمـام خانـه را در بـر 

گرفته بود   
# تمام #

یـا  آدم برفـی سـاختیم ولـی بـه اسـکی روی بـرف  آن روز مـا فقـط 
تیـوپ سـواری نرفتیـم در واقـع مـا فقـط آدم برفـی سـاختیم ودیگر 
هیـچ کار عجیـب و غریبـی انجـام ندادیـم امـا خاطـره برفـی آن روز 
در کنـار دوسـتم بهتریـن و شـیرین تریـن خاطـره دوران تحصیلـم 
تاکنـون بـوده اسـت کـه هنـوز بـا فکـر بـه گونـه هایـم یـخ میکننـد 

ولـی قلبـم گـرم میشـود با فکـر بـه آن 
در زندگـی آموختـم کـه  اگـر تاکنـون  بـه آن چـه خواسـتم نرسـیدم 
زندگـی  اسـت. اموختم  گرفتـه  نظـر  در  را  بهتـرش  برایـم  خـدا 

دشواراسـت ولـی مـن از او سـخت تـرم  

به نام خداوند جان آفرین 
*برف و کار و خانه ی سرد* 

باز امروز جمعه بود و کسی/ فکر نان و تالش و کار نبود
جز من خسته هیچ کس امروز/ صبح تا عصر بی قرار نبود

صبح تا عصر زیر بارش برف/ آجر و سنگ جا به جا کردم
گاه آب و غذا و نان بردم/ گاه سیمان و سنگ آوردم

مثل خورشید عصر پاییزم: / خسته و ناتوان و خواب آلود
خانه امشب در انتظار من است/ کاش در خانه یک بخاری بود

کاش آماده بود در خانه/ سفره ی کوچک و ظرفی آش
استراحت چقدر می چسبد/ بعد یک روز کار سخت و تالش

*شاعر: مصطفی رحماندوست

فاطمه جان سـالم! سـالمی به رنگارنگی و خوش طعمی میوه های 
تابسـتان تقدیم به تو

حالـت چطـور اسـت دختـر خـوش ذوق مـا؟ امیـدوارم دلـت شـاد و 
تنـت سـالم باشـد.

کودکـی ام  کـه برایـم نوشـته بـودی، مـن را بـه سـال هـای  خاطـره ای 
کـه بـه مدرسـه ابتدایـی می رفتـم و زمسـتان هایی  بـرد. سـال هایـی 
پـر از بـرف داشـت. چکمـه هایـم را می پوشـیدم و با دوسـتانم سـرگرم 
سرسـره بازی و آدم برفی درسـت کردن می شـدیم؛ ولی همیشـه یک 
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کـن چـه مشـکلی! آدم برفـی مـا دمـاغ  مشـکل وجـود داشـت! تصـور 
نداشـت! یعنـی هویـج در دسـترس نداشـتیم و همیشـه بـه جـاش یا 

یـک دونـه زغـال می گذاشـتیم یـا یـک چـوب!
کاش مـی شـد مثـل آن سـال هـا، زمسـتان ۱۴۰۰ هـم مـا را بـا آسـمان 

کنـد. برفـی اش شـاد 
خاطـره ات پـر از احسـاس خـوب بـود. چقـدر خـوب مـی توانـی در 
در  درسـتی  بـه  برفـی  روز  آن  جزئیـات  بنویسـی.  ات  خاطـره  مـورد 

ذهنـت نقـش بسـته و آن را بـا دقـت نوشـته ای. آفریـن بـه تـو!
کـه بـاز هـم نوشـتن مـا ادامـه داشـته  دوسـت خـوب مـن! بـرای ایـن 
باشـد، مـی خواهـم موضوعـی را بـرای نوشـتن بـه تـو پیشـنهاد دهـم:

کنـم: مـن دوسـت تـو در  کـن اول مـن خـودم را معرفـی  نـه نـه! صبـر 
مرکـز آفرینـش هـای ادبـی، بخش مکاتبـه ای هسـتم.  بخش مکاتبه 
ای جایـی اسـت کـه هـم سـن و سـال های تـو، دختر و پسـر و یا بزرگ 
تـر ، گاهـی هـم کوچـک تـر از تـو بـرای مـا نامـه، خاطـره و یـا داسـتان و 
شـعر می نویسـند و برای ما می فرسـتند. ما هم آن ها را می خوانیم 
و بـه بچـه هـا کمـک مـی کنیـم تا بهتـر و بهتـر بنویسـند. مطمئنم که 

تـو هـم دوسـت داری عضـوی از بخـش مکاتبـه ای باشـی.
بنویسـی،  برایـم  خواهـم  مـی  کـه  موضوعـی  مـورد  در  برویـم  حـاال 

کنیـم. صحبـت 
کنـی؟  فکـر  هـا  قاصـدک  سـفر  بـه  کـه  شـده  حـاال  تـا  جـان  فاطمـه 
قاصـدک هـای پاییـزی وقتـی در آسـمان همـراه بـا بـاد پاییـزی بـه هـر 
سـمتی می روند، ممکن اسـت شـاهد بسـیاری از اتفاقات خوب و یا 
بـد باشـند. مـی خواهـم خـودت را بـه جـای یکـی از ایـن قاصـدک هـا 

تصـور کنـی. تصـور کـن قاصدکـی رهـا در بـاد هسـتی
همـراه بـا بـاد و نسـیم بـه هر سـمتی ممکن اسـت بروی. در این سـفر 
چـه چیزهایـی مـی بینی؟ چه اتفاقات خوب یا بدی را مشـاهده می 
کنـی؟ و اصـال برایـم بنویـس دنیای قاصدک ها هیجان انگیز اسـت یا 

کسـل کننده و تکراری؟
بی صبرانه منتظر رسیدن نوشته ی پر از زیبایی ات هستم

دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی
راستی! تاریخ دقیق تولدت را برایم بنویس

لرستان/پاسخگو:فاطمهعالهپور/عضو:محیانادری
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: یکم
دالیلانتخاباینپاسخ

تجربه ادبی با عنوان نامه در ابتدای اولین پاسخ به عضو
لحن و زبان صمیمی

دقت به جزییات نامه عضو 
معرفی بخش مکاتبه ای

درخواسـت از عضـو بـرای نوشـتن در مـورد خـودش و دنیایـی کـه 
دوسـت دارد در آن زندگـی کنـد

»خاطره«
صبـح شـد، سـاعت هشـت بـود و مـن چهارسـاله بـودم، مـادرم 
مثل همیشـه با مهربانی به من گفت: )دخترم دسـت و صورتت 
را بشـور ... بیا صبحانه(. من دوان، دوان به سـمت مادرم رفتم و 
گفتـم. )مامانـی مهدیـس و مریـم رفتن؟(. مـادرم گفـت: )آره آن ها 

سـاعِت هفت رفتـن ...(.
سـرویس  سـمت  بـه  آهسـته  قدم هـای  بـا  شـدم،  ناراحـت  مـن 
از صبحانـه یـه  بهداشـتی رفتـم و دسـت هایم را شسـتم... بعـد 
گوشـه نشسـتم و بـه نقطـه ای خیره شـدم، مادرم بـا لبخندی زیبا 
گفـت: )چـی شـده؟( مـن گفتـم: )مامـان مـن کـی میـرم مدرسـه، 
منـم می خـوام بـا مریـم و مهدیـس صبـح بـرم ...(. مـادرم نزدیکـم 

آمـد و بـا صدایـی آرام تـر گفـت: )وقتـی بزرگ تـر بشـی( ...
بـا لبـاِس فـرِم مدرسـه  بـزرگ شـده بـودم و  روزهـا گذشـت. مـن 
جـوی در ایسـتاده بـودم مـادرم از زیـر قـرآن سـبز بزرگـی ردم کـرد و 
در زیـر لـب صلـوات گفـت ... مـن خیلـی هیجـان زده بـودم، آن روز 

مـن هفـت سـال داشـتم و سـه سـال از آن روز گذشـته بـود ...
را  دسـتم  مـادرم  پوشـیدم،  زیبایـی  گِل  بـا  مشـکی  کفش هایـی 
گرفـت و بـه سـمت مدرسـه رفتیـم؛ در راه همـش بـه بـاال و پاییـن 

می پریـدم مـادرم مثـل آن روز بـه مـن لبخنـد مـی زد ...
به سمت مدرسه رفتیم ...

االن من یک دختِر دوازده ساله ام که خیلی بزرگ شده ...
 پایان- خاطره ای از دوران کودکی

*نامه
برای تو ای باد لجباز ولگرد!

که در کوچه ها
پرسه گر

و در شهر
آواره ای

برای تو این نامه را می نویسم؛
به مهمانی ما بیا:

به مهمانی ابرها
به جای دویدن به دنبال پروانه ها

و ِله کردن پای گل ها
بیا دست یک قاصدک را بگیر و برقص

به جز شیطنت در تِه کوچه ها
بیا

به دنباِل باران بی عیب و نقص...
:مهدیهنظری *شاعر

***
محیـا جـان سـالم! سـالمی بـه طـراوات و تازگـی شـروع یـک دوسـتی 

خـوب تقدیـم بـه تـو
حالت چطور است؟ امیدوارم شاد و سرزنده باشی.

31



ی  خاطـره  خوانـدن  بـا  بـود.  جـذاب  و  شـیرین  خاطـره ات  چقـدر 
زیبـای تـو بـه یـاد دوران مدرسـه و کودکـی هایـم افتـادم. همـه ی مـا 
کـه بـا محیـط  روز اول مدرسـه رفتـن مـان را بـه خاطـر داریـم. روزی 
جدیـدی بـه نـام مدرسـه آشـنا شـدیم. دوسـتان جدیـد زیـادی پیـدا 

کالس و معلـم هـای نازنیـن مـان آشـنا شـدیم. کردیـم و بـا درس و 
مطمئنا از خودت می پرسـی من چه کسـی هسـتم که خاطره ی تو 

را خوانـده ام و آمـده ام در مـوردش نظـر می دهم!
محیا جان!

تا االن در مورد بخش مکاتبه ای آفرینش های ادبی چیزی شنیده 
ای؟

بخـش مکاتبـه ای جایـی اسـت کـه دوسـتان هـم سـن تـو و یـا بـزرگ 
تـر از تـو بـرای مـا نامـه می نویسـند و یـا خاطـره و داسـتان هایشـان را 
بـرای مـا مـی فرسـتند. مـا آن هـا را مـی خوانیـم و کمـک مـی کنیـم تـا 

بهتـر بنویسـند.
گـر دوسـت داری عضـو بخـش مکاتبه ای باشـی جواب  حـاال تـو هـم ا
ایـن نامـه را بنویـس تـا در نامـه هـای بعـدی برایـت شـماره عضویـت 

بفرسـتم و بیشـتر با هم آشـنا شـویم.
کـه نامـه نگاری مـان ادامـه داشـته باشـد و بـاز هـم  خـب! بـرای ایـن 
نوشـته هـای زیبـای تـو بـه دسـتم برسـد مـی خواهـم بیشـتر بـا هـم 

آشـنا شـویم.
از کتاب هایی که خوانده ای برایم بنویس

فیلم هایی که دیده ای
جاهای دیدنی که رفته ای

از بهتریـن دوسـتت برایـم بگـو و بنویـس دنیـای دوسـت داشـتنی تـو 
چـه طـور دنیایی اسـت؟

منتظرم نوشته های پر اززیبایی ات به دستم برسند
دوست همیشگی تو مرکز آفرینش های ادبی

مرکزی/پاسخگو:زهراغالمی/عضو:شایانغالمی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: یکم
دالیلانتخاباینپاسخ:

عضو برای اولین بار نامه نوشـته و از تعابیر ادبی خوبی اسـتفاده 
کرده بود، برای همین انتخاب شـد.

از شایان غالمی به محیط بان محترم؛
سـالم، یک سـالم باال بلند و مردانه به مردی که روی همه ی مردها 

را سفیده کرده است.
آقـای محیط بـان مـن دارم بـرای شـما  نامـه می نویسـم. بـرای شـما 
کـه بـا وجود بودنتـان روی کره ی زمین این کره ی خاکی جای بهتری 
برای زندگی می شود. چقدر بعضی از آدم ها نامردند که می خواهند 

از امکانات این کره ی خاکی اسـتفاده های شـخصی بکنند.
چقدر وجود شما ارزشمند است که با این آدم ها مبارزه می کنید.

مـن در برنامـه ی خندوانـه بـا تعـدادی از شـما آشـنا شـدم وقتـی در 
مورد سختی های کارتان توضیح دادید فهمیدم که خیلی کار مهم 
و باارزشی دارید. فهمیدم که دولت باید به شما اهمیت بیشتری 
بدهـد و از شـما و خانواده هایتـان حمایـت بیشـتری بکنـد چـون 
شـما مثـل رزمنـدگان در خـط مقـدم جنـگ هسـتید. مـادرم بـه من 
گفتـه کـه خیلـی از همـکاران شـما به خاطـر دفـاع از محیـط زیسـت 

کشـته شـده اند و خیلی هـا هـم در زنـدان بـه سـر می برنـد.
مـن امیـدوارم بـرای دفـاع از شـغل مهـم شـما فکـری بشـود. مـن 
مطمئـن هسـتم دعـای همـه ی حیوانـات و درختـان و جنگل هـا و 
جـر و 

َ
دریاهـا و کوه هـا، پشـت سـر شماسـت و باالخـره یـک روزی ا

مـزد خـود را دریافـت می کنیـد. من هم خیلی طبیعـت و حیوانات را 
دوسـت دارم و برای شـغل شـما خیلی ارزش قائل هسـتم و از خدا 

می خواهـم که شـما همیشـه سـالم باشـید.
پارک جنگلی

روز افتتاح پارک جنگلی است
سروها سکوت کرده اند 

و پرنده های بی قرار
روی شاخه انتظار می کشند

دست های مهربان!
دور جنگل ها و پرنده ها

حصار می کشند
شاعر:شاهینراهنما-یکراهکوتاهتاماه

»به نام خالق جنگل ها«
یک سالم گرم تابستانی به دوست خوبم شایان غالمی؛ 

کـه در  کـردی  کار خوبـی  حـال و احـوال؟ چـه خبـر؟ سـالمتی؟ چـه 
مسـابقه نامه نویسـی بـه محیط بـان شـرکت کـردی. واقعـًا از خواندن 
نامـه ات لـذت بـردم مخصوصـًا بـا آن سـالم خیلـی قشـنگت بـه آقـای 
کـه قـدر محیط بـان را می دانـی و معلـوم  محیط بـان! آفریـن بـه تـو 
کـه از تـه دل زده ای!! کـه نوشـتی حرف هایـی اسـت  اسـت نامـه ای 

در  این کـه  کـرده ای،  اشـاره  خوبـی  نکتـه ی  بـه  چقـدر  عزیـز  شـایان 
برنامـه ی خنداونـه با محیط بان ها آشـنا شـدی، معلوم اسـت خوب 

کـردی! کار محیط بان هـا فکـر  گـوش دادی و بـه  برنامـه را 
راسـتی چـه تشـبیه قشـنگی تـوی متـن آوردی آن جـا کـه گفتـی شـما 
واقعـًا هـم همیـن  رزمنـدگان در خـط مقـدم جنـگ هسـتی،  مثـل 
اسـت آن هـا بـرای نجـات محیـط زیسـت و محافظـت از حیوان هـا، 

می کننـد. زیـادی  تـالش 
دوست خوبم، می دانی از کدام قسمت نامه ات خیلی خوشم آمد، 
کـه دعـای دریاهـا، حیوانـات،  گفتـی مـن مطمئـن هسـتم  کـه  آن جـا 
درختـان و جنگ هـا پشـت سـر شماسـت. این کـه چقـدر زیبـا گفتـی 
قشـنگ  بـزرگ  خـدای  بـه  اعتمـادت  چقـدر  آفریـن!  »مطمئنـم«! 
و  جنگل هـا  کوه هـا،  دریاهـا،  دربـاره ی  زیبـا  چقـدر  این کـه  و  اسـت! 
کـه بـا ایـن فکرهـای قشـنگت،  کـرده ای! آفریـن بـه تـو  درختـان فکـر 
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می خواهـد  دلـم  همیـن،  بـرای  نوشـتی،  زیبایـی  ایـن  بـه  نامـه ای 
از  پـر  کنـد! مثـل رودخانـه هـای  پیـدا  ادامـه  تـو  نامـه نوشـتن های 
آب آسـتانه وشـازند! پـس منتظـرم نامـه  بعـدی را هـم بنویسـی و از 
خـودت بگویـی. خـودت را معرفی کنی و از فکرهای رنگین کمانی ات 

بنویسـی. دوسـتت دارم. تـو را بـه خـدای بـزرگ می سـپارم.
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

خراسانرضوی/پاسخگو:عاطفهرنگآمیزطوسی/عضو:سّیدمریم
حسینیمدقق

گروه سنی:نونگاه
شماره توالی: یکم

دالیلانتخاباینپاسخ
 چنانچـه از محتـوای نامـه مشـخص اسـت؛ ایـن نامـه دسـتی و 
توسـط پـدر عضـو آورده شـده اسـت و از مربـی خواسـته اسـت تـا 
عضـو را هدایـت کنـد. اسـتفاده از المـان هـای اثـر عضو و تشـویق 
ح مناسـب، ارسـال کتـاب متناسـب بـا  او بـرای نوشـتن، دادن طـر

گـی هـای ایـن نامـه هاسـت.  داسـتان از ویژ

روزی روزگاری در دوردسـت ها در جنگلـی سرسـبز و زیبـا حیوانـات 
زیـادی ماننـد خـرس، روبـاه، زرافـه و ... زندگـی می کردنـد. روزهـا بـه 
خوبـی و خوشـی می گذشـت تـا این کـه یـک روز کالغ، متعجـب و 
نفس نفس زنـان نـزد حیوانـات جنـگل آمـد و از شـدت خسـتگی 
مثـل برگـی از آسـمان بـه زمیـن افتـاد و گفـت: »قـار قـرار، فـرار کنیـد، 
فـرار کنیـد!« حیوانـات بـا تعجـب به یکدیگـر نگاه می کردنـد. خرس 
گفـت: »زود بـاش بگـو مگـر اتفاقـی افتـاده؟ چـه دیـدی کـه اینقـدر 
هراسـانی؟« کالغ پاسـخ داد: »حیوانـی ترسـناک بـه جنـگل نزدیـک 
هـم  کالغ  گذاشـتند.  فـرار  بـه  پـا  به سـرعت  حیوانـات  می شـود.« 
پروازکنـان در آسـمان ناپدیـد شـد. آن حیـوان بـه ظاهـر ترسـناک، 
یوزپلنـگ نـام داشـت. او وارد جنـگل شـد و خرگـوش کوچولویـی را 

کـه از گـروه جـا مانـده بود، دیـد. با مهربانی 
چند هویج به او داد. همه داشتند پنهانی 
آن هـا را تماشـا می کردند. اّمـا بازهم با دیدن 
نکردنـد.  اعتمـاد  یوزپلنـگ  بـه  صحنـه  ایـن 
خبر ورود یوزپلنگ به گوش سـلطان جنگل 
بـود،  مغـروری  حیـوان  کـه  هـم  شـیر  رسـید. 
تصمیـم گرفـت کـه بـا یوزپلنـگ بجنگـد و او را از 
جنـگل بیـرون کنـد. کم کـم حیوانـات یوزپلنـگ 
شـیر  اّمـا  شـدند.  دوسـت  او  بـا  و  شـناختند  را 
نمی خواسـت ایـن واقعیـت را بپذیـرد و یوزپلنـگ 
را دشـمن خـود می دانسـت. روبـاه - وزیـر شـیر- به 
او پیشـنهادی داد و گفـت: »می توانیـد مسـابقه ای 
برای تیزپایان برگزار کنید و از یوزپلنگ هم بخواهید 
 در مسابقه حضور داشته باشد.« شیر هم موافقت کرد. 

ً
که حتما

باالخـره روز مسـابقه فرارسـید.
جغـد دانـا، داور مسـابقه سـوت شـروع را بـه صـدا درآورد. در محـل 
مسـابقه غوغایـی برپـا شـد. شـیر بـا غـرور خـودش را از همـه جلوتـر 
در خـّط پایـان تصـّور می کـرد. اّما کم کم او و بقیه ی حیوانات خسـته 
مدتـی  شـود.  برنـده  مسـابقه  در  توانسـت  یوزپلنـگ  و  شـدند 
گذشـت. شـیر متوجـه شـد کـه در مـورد یوزپلنـگ اشـتباه فکـر می 
کـرده. یـک روز یـوز پلنـگ در حـال اسـتراحت کـردن بـود کـه ناگهان 
شـکارچی آهسـته بـه او نزدیـک شـد، طـوری کـه یوزپلنـگ متوجـه 
حضـور او نشـد. کالغ از آن جـا مـی گذشت.شـکارچی را دیـد و پـرواز 
کنـان بـه طرفـش حرکـت کـرد و شـروع بـه قارقـار کـردن و نـوک زدن 
بـه سـر شـکارچی کـرد. حیوانـات با شـنیدن سـروصدای کالغ بـه آن 
محـل آمدنـد و بـه طـرف شـکارچی حملـه ور شـدند. یوزپلنـگ بـا 
شـنیدن صدای حیوانات متوجه حضور شـکارچی شـد و به کمک 
آن هـا رفـت. شـکارچی ناچـار پـا بـه فـرار گذاشـت. همـه از این کـه 
بودنـد.  خوشـحال  بسـیار  شـدند،  یوزپلنـگ  جـان  نجـات  باعـث 
حیوانـات، یوزپلنـگ را بسـیار دوسـت داشـتند و از دوسـتی بـا او 

لـّذت می بردنـد زیـرا تنهـا همـان یوزپلنـگ را در جنـگل داشـتند.
از ایـن داسـتان نتیجـه می گیریـم کـه بـا حیوانـات مهربان باشـیم و 
 یوزپلنـگ  کـه نسـل آن در 

ً
هرگـز آن هـا را شـکار نکنیـم. )مخصوصـا

حـال نابـودی اسـت.( زیـرا آن هـا نیـز آفریـده ی خـدا هسـتند.

»به نام خداوند پروانه های خال خالی«
سالم من به دوسِت تازه ام سّید مریم خانم عزیز!

داسـتاِن  دوست داشـتنِی  و  خوش فکـر  نویسـنده ی  بـه  مـن  سـالم 
و  تـو  بـا  آشـنایی  از  اسـت؟  چطـور  حالـت  بـاارزش«.  »حیـواِن 
مـن عاشـِق همـة شـعرها  نوشـته هایت خوشـحالم.  زیبـای  جهـاِن 
و  هسـتم  بچه هـا  و  کلمه هـا  عاشـق  بگویـم  بهتـر  یـا  داسـتان ها  و 
کـودکان و  کانـوِن پـرورش فکـری  ایـن نامـه را از آفرینش هـای ادبـِی 
بسـیار  کـه  را  خوبـت  داسـتان  پـدرت  می فرسـتم.  برایـت  نوجوانـان 
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کـرده ای، آورد و مـن از ایشـان  کـرده ای و تصویرگـری  زیبـا آن را جلـد 
کـه داسـتانت را چنـد وقتـی پیـش خـودم نگـه دارم  اجـازه خواسـتم 
و حسـابی و بـا دّقـت بخوانـم. آفریـن بـه تـو دختـر دقیـق و باهـوش. 
کـه توصیـف و شـرح  از جغـِد دانـا خیلـی خوشـم آمـد. ایـن جمله هـا 
خسـتگِی کالغ را داده بودی را هم خیلی دوسـت داشـتم. )متعّجب 
و نفس نفس زنان نزد حیوانات جنگل آمد، از شـدت خسـتگی مثل 
، فرار کنید، فـرار کنید! برگـی از آسـمان بـه زمیـن افتـاد و گفـت: قارقـار

گر این افتخار را به من بدهی که دوسـِت مکاتبه ای ات  ! ا مریِم عزیز
باشـم بسـیار خوشـحال خواهـم شـد. مـا بـرای هـم نامـه خواهیـم 
و  بهتـر  نویسـندة  روز  هـر  تـو  می کننـد  کمـک  نامه هـا  ایـن  نوشـت، 
گاهی تو دربارة داستان نویسـی بیشـتر و بیشـتر  موفق تری بشـوی و آ
کتاب خـوان  و  نویسـنده  یـک دوسـِت  مـن  کمـک می  کننـد  بشـود. 
داشـته باشـم. از روی داسـتانت برای خودم در پوشـة داسـتان های 
بچه هایـی کـه برایـم نامـه می نویسـند کپـی گذاشـته ام و داسـتانت را 
بـه خـودت برمی گردانـم چون می دانم برای نوشـتن و آماده کردنش 
خیلی زحمت کشیده ای. حتمًا دوست داری اثرت را پیش خودت 
داشـته باشـی. لطفـًا در نامـه ای کـه برایم می نویسـی کمـی از خودت 
گـر داسـتان، شـعر یـا یادداشـتی  بگـو تـا بیشـتر بـا هـم آشـنا بشـویم و ا
داری کـه مایـل هسـتی مـن بخوانـم حتمـًا برایـم ارسـال کـن. راسـتی 
نشـانی های  قسـمت  در  تـا  بفرسـت  برایـم  هـم  تلفـن  شـمارة  یـک 
عضویتـت آن را اضافـه کنـم. مراقـب خـودت باش. برگه برای نوشـتِن 
کـت می گـذارم و تمبـر کـه بتوانـی راحـت پسـت کنی  نامـه برایـت در پا

در دفاِتـر پسـتی. منتظـر آمـدن پسـتچی می مانـم دوسـِت خوبـم.
از طرف دوست تو در آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان

هرمزگان/پاسخگو:طاهرهمسافری/عضو:عایشهتمنده
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: یکم

یـک روز تصمیـم گرفتـم برای مطالعه ی کتاب  ها به کتابخانـه بروم. 
وقتـی مطالعـه ی کتاب هـای درسـی را تمـام کـردم تصمیـم گرفتـم 
یـک کتـاب داسـتان هیجان انگیـز بخوانم، اسـم کتابی کـه انتخاب 
( بود که با پسـربچه ای که در جنگل  کردم )هیوالی سـبز
می افتـد  رودخانـه  در  و  می شـود  گـم 
دوسـت می شـود، هیـوال پسـربّچه را 
نجـات می دهـد و او را بـه کلبـه ای که در 
آن زندگـی می کنـد می برد. بـرای او آتش 
روشـن کـرد و بـه او غـذا می دهـد، هیـوال 
بـا چـوب درختـان و طنـاب بـرای او قایقـی 
کوچـک درسـت می کنـد و وقتـی آسـمان 
روشـن می شـود پسـربّچه را بـه آرامـی به آن 
طـرف رودخانـه می برد تا به خانه اش برسـد.

»به نام خداوند گل های رنگارنگ«
عایشه جان!

دوست باسلیقه ی من سالم؛
و شـاداب  نامـه ات همیشـه سـرحال  تـوی  گل هـای  امیـدوارم مثـل 
گل  گل هـا خیلـی خوشـم آمـد؛ به خصـوص آن  کـه از آن  باشـی. مـن 

بنفـش. چـون بنفـش رنـگ مـورد عالقـه ی مـن اسـت.
مـن دوسـت تـو در مرکـز آفرینش هـای ادبـی هسـتم و از آشـنایی بـا 
دوسـت باسـلیقه ای مثل تو خیلی خوشـحالم. شـما دوسـتان خوبم 
بـرای مـن نامـه و نوشـته هایتان را می فرسـتید و مـن هـم جـواب آن 
کتـاب برایـم  را برایتـان می نویسـم. نامـه ات را خوانـدم. در نامـه ات از 
گـم می شـود و در  کتـاب پسـربچه ای در جنـگل  نوشـته ای. در ایـن 
کلبـه ی  رودخانـه می افتـد. هیـوالی سـبز او را نجـات می دهـد و بـه 
خـودش می  بـرد. بـه پسـربچه غذا می دهـد و با چـوب درخت و طناب 

برایـش قایقـی می سـازد و پسـربچه را بـه آن طـرف رودخانـه می بـرد.
کتابخانـه  مـی روی.  کتـاب بـه  کـه تـو بـرای مطالعـه  چـه خـوب اسـت 
را دوسـت داری،  کتاب هـای هیجان انگیـز  کـه  از نامـه ات پیداسـت 
درسـت اسـت؟در نامـه ی بعـدی برایـم بنویـس کـه نویسـنده ی کتاب 
می دانسـتی  بخوانـم.  را  کتـاب  ایـن  دارم  دوسـت  هـم  مـن  کیسـت. 
کتاب هـای دیگـری هم با موضوع هیوال وجود دارد؟ کتاب هایی مثل 
سـایه ی هیوال، کرمی که هیوال شـد، هیوال که ترس ندارد، هیوالیی به 
نام قلپ. دوست داری با یکی از این اسم ها داستانی بنویسی و برایم 
بفرسـتی؟ عایشـه  جـان! تازگی هـا چه کتاب هـای دیگری خوانـده ای؟ 
)راسـتی حـاال کـه به خاطر ویـروس کرونا کتابخانه ها و مدارس تعطیل 

اسـت، بـه کتاب هـای غیردرسـی دسترسـی داری؟(
بی صبرانـه منتظـر خوانـدن نامه ی بعدی ات هسـتم. پـس مرا خیلی 
کت  منتظـر نگـذار. جـواب نامـه  را هـم روی کاغـذ سـبزرنگی که تـوی پا

نامه گذاشـته ام بنویس و برایم بفرسـت.
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

خراسانجنوبی/پاسخگو:محبوبهشواکندی/عضو:امیرمحمدعباسآبادی
گروه سنی: نوخوان
شماره توالی: یکم

»به نام خدا«
مربـی خـوب و مهربانـم؛ سـالم، امیـدوارم حالتان خوب باشـد و در 
سالمت کامل به سر ببرید. نامه ی شما به دستم رسید و خیلی 
اینکـه مـن هـم می توانـم عضـو مکاتبـه ای  از  خوش حـال شـدم 
می خواهـم  بودیـد  خواسـته  مـن  از  کـه  همانطـور  باشـم.  کانـون 
خـودم را برایتـان معرفـی کنـم، مـن امیـر محّمـد هسـتم، کالس 
کارتـون  و  اسـت  قورمه سـبزی  مـن  عالقـه ی  مـورد  غـذای  دوم، 
مـورد عالقـه ی مـن پلنـگ صورتـی اسـت. مـن دوسـت دارم بعـد از 
کرونا به  شـمال و مشـهد سـفر کنم. راسـتی من با کیسـه ی چای 
یـک خرگـوش درسـت کـردم کـه اسـمش را گـوش دراز گذاشـتم و 

برایـش یـک داسـتان نوشـتم کـه برایتـان می فرسـتم.
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»گوش دراز«
سـالم، سـالم بچه هـا؛ اسـم مـن گـوش دراز اسـت. مـن بـه همـراه 
آرزوهـا  دوسـتانم دم کوتـاه، چشـم قرمزی و دم پنبـه ای در جنـگل 
زندگـی می کنیـم. مـن می خواهـم یکـی از خاطـرات خـوب زندگـی ام را 
برایتان تعریف کنم. روزی از روزها من و دوستم دم پنبه ای در حال 
گـردش و بـازی در جنـگل بودیم صدای گریه ای به گوش می رسـید 
بـه سـمت صـدا حرکـت کردیـم تـا این کـه بـه یـک جوجـه هدهـد 
رسـیدیم. هدهد کوچولو روی سـنگ کوچکی نشسـته بود و گریه 
می کـرد. دم پنبـه ای بـا تعجـب از او پرسـید: هدهـد کوچولـو این جـا 
چه می کنی؟ نمی ترسی گربه ها بیایند و تو را شکار کنند؟ اصاًل بگو 
ببینـم مادرت کجاسـت؟ هدهد کوچولو با گریه گفـت: مادرم رفته 
تـا برایـم دانـه بیـاورد، مـن از آن باال بـه این پایین افتـادم. دم پنبه ای 
به هدهد کوچولو گفت: نگران نباش من و دوستم از تو مراقبت 
می کنیـم و سـپس مشـغول بـه بـازی و ورجـه وورجه شـدیم. بعد از 
چنـد سـاعت مـادر هدهـد کوچولـو برگشـت و بـه سـمت النـه اش 
رفـت. بـا تعجـب نگاهـی بـه النـه ی خالـی کـرد و بـا نگرانـی داد زد 
هدهـدک کجایـی؟ هدهـد کوچولـو داد زد: مـن اینجا هسـتم مادر. 
مـادر هدهـد کوچولـو مـا را پاییـن درخـت دیـد و بـه سـمت مـا آمـد 
و بـه هدهـد کوچولـو رو کـرد و گفـت: این جـا چـه می کنـی؟ هدهـد 
کوچولـو گفـت: شـما کـه رفتیـد بـاد شـدیدی آمـد و مـرا از آن بـاال بـه 
این پایین انداخت. من خیلی می ترسیدم، اّما این دو نفر آمدند و 
از من مراقبت کردند. مادر هدهد کوچولو بسـیار خوشـحال شـد 
و برای تشـکر یک باغ بزرگ هویج را به ما نشـان داد و پس از آن با 

شـادی و خوشـی کنـار هـم زندگـی می کنیـم.

»به نام خداوند رنگین کمان- خداوند بخشنده مهربان«
رنگین کمان میهمان آسمان شد و خورشید لبخند زد، 

روزهایت رنگین کمانی و شاد!
دوست جدیدم امیرمحمد عباس آبادی!

کالس دوم  کـه  گـرم تقدیـم تـو دوسـت خوبـم  سـالم؛ سـالمی 
هسـتی، قورمه سـبزی دوسـت داری، بـه کارتـون پلنـگ صورتی 
عالقـه داری و قـرار اسـت بعـد از کرونـا بـه شـمال و مشـهد سـفر 

کنی.
چقدر خوب خودت را به من معرفی کردی.

»داستان گوش دراز را خواندم و از خواندن آن لذت بردم«
آفریـن بـه تـو کـه بعـد از درسـت کـردن گـوش دراز بـا کیسـه چـای 
اینکـه  از  گـوش دراز  هسـتم  مطمئـن  نوشـتی.  را  داسـتانش 
داسـتانش را نوشـتی حسـابی خوشـحال است. شـماره عضویت 
۱۴۰۰/۱۶۵ را به خاطر بسـپار و از کارت عضویتی که برایت ارسـال 

کـن. می کنـم مراقبـت 
»عضویتت مبارک«

حـاال دیگـر مـا دوسـتان نامـه ای همدیگـر هسـتیم و قـرار اسـت 
بیشـتر بـا کتاب هـای خـوب- داسـتان های جذاب و نوشـته های 

قشـنگ آشـنا شـویم.
از اینکـه قـرار اسـت از ایـن بـه بعد داسـتان های قشـنگ تـو را بخوانم 

خوشـحالم. راسـتی پلنگ صورتی را ببین!
دم کوتـاه،  دم پنبـه ای،  بـرای  اسـت  دسـتش  تـوی  نامـه   تـا  سـه 

. ی مز چشـم قر
راستش را بخواهی نمی دانم چی برایشان نوشته است؟

شاید آن ها را دعوت کرده به دیدنش بروند.
شاید خواسته برایشان کارت تبریک تولد بفرست.

شاید هم ...
تو نمی دانی پلنگ صورتی با دم پنبه ای چه کار داشته؟

دوسـت داری ماجرایشـان را بنویسـی و بـرای مـن هـم بفرسـتی. پس 
تـا آن روز بـه خـدای مهربـان گل هـای سـفید می سـپارمت.

مراقب خودت باش!
دوست تو
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پاسخ به عضِو به قالب نرسیده
مازندران/پاسخگو:محمدجوادکشوری/عضو:آیداقریشی

گروه سنی: نونگاه
شماره توالی: ؟

دوقلو های فضایی
و  مـاه  عاشـق  دوتـا  اون  و  بودنـد  دوقلـو  خواهـر  الینـا  و  سـلنا 
بزرگـی  فضانـورد  آینـده  در  داشـتند  دوسـت  و  بودنـد  کهکشـان 

باشـند. 
الینـا: سـلنا نظـرت چیه امشـب روی پشـت بـوم بخوابیم امشـب 

مـاه کامله؟
سلنا: ایده ی خوبیه محال بدونم مامان اجازه بده !

الینا: راضی اش می کنم .
گفـت: خـب خـب دوقلو هـای  اومـد و  و  بعـد  رفـت و دو دقیقـه 
فضایـی کیسـه خواب هایشـان را آمـاده کننـد . سـلنا بـاال و پاییـن 
پریـد و گفـت: چطـور راضـی اش کـردی؟ الینـا عینکـش را بـاال بـرد و 

گفـت: تونسـتم دیگـه.
بردنـد.  بـوم  پشـت  بـاال  را  خواب هایشـان  کیسـه  شـام  از  بعـد 
کنیـد.  کـوک  را  سـاعت هایتان  فـردا  بـرای  گفـت:  و  اومـد  مامـان 
میخوایـم بریـم جنـگل . صبـح شـد و بیدار شـدند لباس هایشـان 
را پوشـیدند. بـه جنـگل کـه رسـیدند عصرانه شـان را خوردنـد و از 
طبیعـت لـذت بردنـد موقـع برگشـت سـلنا دلـش تـوت وحشـی 
خواسـت سـلنا و الینـا تنهـا رفتنـد دنبـال تـوت وحشـی یه دفعـه 
تـا  ایـن ور رفتنـد و ان ور رفتنـد  گـم شـدند و ترسـیدند.  دیدنـد 
اینکـه الینـا گفـت وقتـی ابر هـا تیـره و تارنـد یعنـی می خـواد بـارون 

بیـاد. 
همینکـه ایـن را گفـت رعـد و بـرق زد بـاران شـدیدی اومـد جنـگل 
کلبـه  بـه  اینکـه  تـا  شـدند  خیـس  خیـس  دویـدن  شـد  ترسـناک 
رسـیدند وارد شـدند صـدای پیرزنـی آمـد و گفـت کـی جـرات کـرده 
مزاحـم خـواب جادوگـری مثل من بشـه مگـه نمی دونید من باید 

بـرای جـادو هـام تمرکـز کنـم ؟
گـم  گفـت: م... م.. مـا قصـد مزاحمـت نداشـتیم  تـرس  بـا  سـلنا 
 سـرما می خوریـم. الینا زد 

ً
شـدیم و زیـر بـارون خیس شـدیم حتما

زیـر گریـه. جادوگـر دلـش سـوخت بـه اونا شـیر کاکائـو ی داغ داد و 
داسـتان اومـدن بـه اینجـا رو پرسـید. بعـد از شـنیدن قصـه بغض 
کـرد معلـوم بـود کـه جادوگـری مهربونی بـود و گفت: حاال که شـما 

عاشـق مـاه و کهکشـانید ۵ تـا چیـز درمـورد مـاه بگیـد.
تحقیقات نشون داده تو ی ماه آب هست

قطر ماه ۴۷۶/۳ کیلومتره 
ماه هرسال ۲ سانتیمتر عقب تر میره 

ماه جو نداره برای همین صدا رد و بدل نمی شه
قباًل ماه آتش فشان داشته

جادوگـر ممنونـم حـاال اگـه قـول بدیـد از خاک مـاه برای مـن بیارید 
می فرسـتمتون فضا.

سـلنا و الینا از خو شـحالی باال و پایین پریدند جادگر با یه بشـکن 
لبـاس فضـا نـوردی تنشـون کـرد و فرسـتاد شـون مـاه اونا کلـی راه 
رفتنـد و دویدنـد و خوشـحالی کردند یـه شیشـه خـاک مـاه گرفتند 
بیشـتر  شـدن  فضانـورد  بـرای  و  خونشـون  و  زمیـن  برگشـتند  و 

تـالش کردند. 

آیداجان سالم
 یـک سـالم گـرم تابسـتانی بـه تـو.  امیـدوارم حالت خوب خوب باشـد 
و مـاه دلـت همیشـه کامـل و درخشـان و لبـت مثـل هـالل مـاه شـکل 

لبخند باشـد. 
داسـتان دوقلو هـای فضایـی را خوانـدم. ماجـرای خیلـی جالبـی بود 

دربـاره ی خواهر هـای دوقلـوی عالقمنـد بـه مـاه و
 فضانـوردی. از عالقـه ی آن هـا بـه نجـوم می توانـم مطمئـن شـوم کـه 

خـودت هـم بـه نجـوم و فضانـوردی عالقـه داری. 
بـرای  قدیـم  خیلـی  خیلـی  زمان هـای  از  شـب  پرسـتاره ی  آسـمان 
کـردِن  کـه بـا تماشـا  انسـان ها یـک صفحـه ی درخشـان و زیبـا بـود 
آن قصه هـای خیالـی و زیبایـی بـه ذهنشـان می رسـید. بیشـتر ایـن 

قصه هـا هنـوز هـم جـذاب و هیجان انگیـز اسـت. 
حتمـًا بـا صورت هـای فلکـی آشـنا هسـتی. شـکل هایی کـه یـک گـروه 
از سـتاره های نزدیـک بـه هـم درسـت می کننـد. مثـل عقـرب، شـیر، 
 . کلـی شـکل های دیگـر و  کوچـک  بـزرگ، خـرس  شـکارچی، خـرس 
معمـوًال هرکـدام از ایـن صورتهـای  فلکـی قصـه ی خودشـان را دارنـد. 
دربارهـی ایـن قصه ها و افسـانه ها هـم توی کتابخانه ی کانون کتابی 
هسـت کـه هـر وقـت امکان امانـت گرفتـن کتـاب از کانـون فراهـم شـد 

می توانـی آن را به امانـت بگیـری و از خواندنـش لـذت ببـری. 
کمک م برویم سـراغ قصه ی تو. عالقه ی سـلنا و الینا به ماه بهانه ی 
خیلـی خوبـی بـرای ماجرا های قصه ی توسـت. آن ها خیلی مشـتاق 
هسـتند کـه بـرای تماشـای مـاه کامـل زیـر آسـمان بخوابنـد و بـا ایـن 
کـه می داننـد راضـی کـردن مـادر بـرای این ایـده کا مشـکلی اسـت امـا 

ت
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ایـن کار را انجـام می دهنـد و اجازه ی مادر را می گیرند. من که خیلی 
دوسـت داشـتم بدانم الینا چطور مادر را راضی کرد. شـاید مادر هم 

مثـل جادوگـر از الینا سـؤال علمی پرسـیده بود. نظر توچیسـت؟ 
گـردی دوقلو هـا هـم خیلـی هیجان انگیـز اسـت.   داسـتان جنـگل 
یـک جنـگل مـه آلـود جایـی اسـت کـه معمـوًال تـوی قصه هـا اتفاقـات 
هیجان انگیـز  اتفـاق  مـکان  هـم  تـو  و  می افتـد  آن  در  هیجان انگیـز 
کـه جادوگـر هـم  کـردی. برایـم جالـب بـود  را خیلـی خـوب انتخـاب 
بـه نجـوم عالقـه داشـت. شـاید خـودت هـم بدانـی تـوی قصه هـا و 
افسـانه ها خیلـی از جادوگر هـا بـر اسـاس موقعیـت و وضعیـت مـاه و 
سـتاره ها و سـیاره ها جـادو و طلسـم می کردنـد. بـه نظـرم جادوگر هم 

ک مـاه را بـرای جادوگـری می خواسـت.  خـا
خودت گفته بودی که قصه را کوتاهتر کردی. حاال من پیشـنهادی 

دارم بـرای ایـن کـه این بار کمی قصه ات را
 طوالنی تـر کنـی. بـه این ایـده فکـر کـن: چـرا جادوگـر خـودش بـه مـاه 

ک مـاه را بیـاورد؟ آ هـا... شـاید نرفـت تـا خـا
 میخواسـت به دوقلو ها کلک بزند. شـاید داسـتان به این سـادگی ها 

هم نیسـت. چطور اسـت این ایده به ذهن دوقلو ها
 برسـد؟ تـو فکـر می کنـی دوقلو هـا بـا فکـر کـردن بـه ایـن موضـوع چـه 
کار می کننـد؟ آیـا نظـر جادوگـر را قبـول می کننـد یـا قصـه طـور دیگری 

می شـد؟ 
گر شعر یا قصه ای   نظرت را حتمًا برایم بفرست. در این فاصله هم ا
نوشـتی و دوسـت داشـتی مـن بخوانـم و دربـاره اش بـا هـم صحبـت 

کنیـم حتمًا برایم بفرسـت. 
دوست تو؛ پاسخگوی مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان

هرمزگان/پاسخگو:طاهرهمسافری/عضو:ژیاناخضریانپور
گروه سنی: نوخوان
شماره توالی: دوم

دالیلانتخاباینپاسخ
ایـن عضـو تـازه کالس اول را بـه پایـان رسـانده و عضـو گروه سـنی 
او  بـرای  ح سـاده ای  بنابرایـن طـر مـی شـود.  نوخـوان محسـوب 
انتخاب کردم. عضو در نامه ی خود سـه کلمه ی سـالم، آسـمان 
و ذرت را انتخـاب کـرده بـود و یـک داسـتان کوتـاه دربـاره ی ذرت 
خـوردن بـا دوسـتش نوشـته بـود. مربـی در پاسـخ بـه ایـن نامه ی 
نوشـته  را  کشـاورز  ناصـر  آقـای  از  بـالل  دربـاره ی  شـعری  عضـو، 

اسـت. 

سـالم اسـم من ژیانا اسـت. ژیانا یک اسـم کردی اسـت به معنای 
زندگـی. ایـن اسـم را مـادرم بـرای مـن انتخـاب کـرده اسـت. در ایـن 
کارتـون  و  کتـاب می خوانـم  نقاشـی می کشـم.  تابسـتان  روزهـای 
نـگاه می کنـم. داسـتان آخری که من خواندم اسـمش فسـقلی ها 
بـودم.  را در خانـه  بـود تمـام تابسـتان  کرونـا  بـود. چـون امسـال 

پـدرم برایـم کتاب هـای داسـتان و آموزنـده می خـرد و مـن آن هـا را 
می خوانـم.

بـرای بـازی سـه حـرف انتخـاب کـردم )س- آ- ذ(؛ سـالم، آسـمان، 
ذّرت

بـره  کـه  گرفـت  تصمیـم  بعـد  دیـد  را  دوسـتش  سـارا،  روز  یـک 
پیشـش. وقتـی کـه رفـت پیشـش، سـالم کـرد و گفـت: نـگاه کـن 
آسـمان چقدر زیباسـت. بعد بادوستش ذّرت خوشمزه خوردن.

بابا و من پریشب/ با هم بالل پختیم
آتش درست کردیم/ روی ذغال پختیم

او یک بالل شیری/ مخصوص من سوا کرد
بعدش ورق ورق پوست/ از دور آن جدا کرد

آن پوست های برگی/ سبز و ظریف بودند
روپوش دانه هایی/ زرد و ظریف بودند

از چیز دیگری که/ حیران شدم خداییش
موهای نرم آن بود/ با کاُکل حناییش

وقتی که پخت خوردم/ گفتم عجب باللی
دیدم از آن فقط ماند/ یک چوب خشک و خالی

ناصرکشاورز
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»به نام خدا«
سالم سالم به دوست مهربان من ژیانا جان!

سـتاره ی  و  باشـد  خـوب  حالـت  امیـدوارم  اسـت؟  چطـور  حالـت 
و  خوش خـط  نامـه ی  بزنـد.  بـرق  چشـم هایت  در  همیشـه  شـادی 
کـه جـواب نامـه ام را زوِد  رنگـی رنگـی ات بـه دسـتم رسـید. ممنونـم 
ُکـردی اسـت بـه معنـای  کـه ژیانـا یـک اسـم  زود نوشـتی. نوشـته ای 
زندگـی. هـم اسـمت قشـنگ اسـت و هـم معنـای قشـنگی دارد. چـه 
کـه ایـن اسـم زیبـا را بـرای تـو انتخـاب  مـادر خوش سـلیقه ای داری 
کـرده اسـت. امیـدوارم خـودت هـم مثل اسـمت سرشـار از شـادابی و 
امیـدواری باشـی و خـدا تـو را بـرای پـدر و مـادرت و آن هـا را بـرای تـو 

کنـد. الهـی آمیـن! حفـظ 
نوشته ای که نقاشی هم می کشی. خیلی دوست دارم نقاشی هایت 
گـر دوسـت داشـتی بـا نامـه ی بعـدی برایـم نقاشـی هـم  را ببینـم. ا
بفرسـت. نوشـته ای کـه پـدرت برایـت کتاب هـای آموزنـده می خـرد و 
آخریـن کتابـی کـه خوانده ای کتاب فسـقلی ها بوده اسـت. چه اسـم 
جالب و بامزه ای! کنجکاو شدم بدانم ماجرای این کتاب چیست؟

ُخب حاال برویم سراغ حروف الفبایی که انتخاب کرده ای:
س مثل سالم
آ مثل آسمان

ذ مثل ذّرت
از داسـتانت  تـازه داشـتم  را خوانـدم.  بامـزه ات  و  کوچولـو  داسـتان 

کـه تمـام شـد. لـذت می بـردم 
دوسـت خوبـم! اّول بگـو ببینـم سـارا چنـد سـال دارد و چـه شـکلی 
بلنـد؟  یـا  اسـت  کوتـاه  قـدش  الغـر؟  یـا  اسـت  چـاق  مثـًا  اسـت؟ 
موهایـش چـه رنگـی اسـت؟ رنـگ پوسـتش چـه رنگـی اسـت؟ از چـه 
چیسـت؟  دوسـتش  اسـم  بگـو  حـاال  می آیـد؟  خوشـش  چیزهایـی 
کجـا همدیگـر را دیدنـد؟ آن هـا  دوسـتش چـه شـکلی اسـت؟ آن هـا 
کنـار یـک مزرعـه ی ذّرت؟  کنـار خیابـان یـا  کجـا ذرت خوردنـد؟ مثـًا 
حتـی می توانـی یـک اتفـاق به داسـتانت اضافه کنی. چطـوری؟ مثًا 
وقتـی سـارا و دوسـتش می خواهنـد ذرت )بـالل( بخورنـد، یک موش 

بـزرگ پیـدا می شـود و ذرت هایشـان را بخـورد ...
گر یک اتفاق در داسـتانت بیفتد چیسـت؟  ژیانـا جـان! حـاال تـو بگو ا

پـس کمـی فکـر کن! داسـتانت را از اّول بنویس و برایم بفرسـت.
بـه عضویـت بخـش  تـو  دارم.  برایـت  یـک خبـر خـوب هـم  راسـتی! 
مکاتبـه ای درآمـده ای و شـماره ی عضویـت تـو ۰۰/۳۵ اسـت. حـاال 

اسـت. شـده  محکم تـر  مـا  دوسـتی 
خـودت  مواظـب  هسـتم.  قشـنگت  نقاشـی های  و  نامه هـا  منتظـر 

بـاش.
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

سمنان/پاسخگو:نسیبهیعقوبی/عضو:یلدارامه
گروه سنی: نوخوان
شماره توالی: سوم

دالیلانتخاباینپاسخ
گـی عضـو مرکـز مکاتبـه ای شـده اسـت. و اهـل آرادان  یلـدا بـه تاز
اسـت و مرکـز آرادان مربـی ادبـی نـدارد اما چون به نوشـتن عالقه 
دارد مربیان مرکز او را به بخش مکاتبه ای معرفی کردند. علیرغم 
سـن پاییـن در فعالیتهـای زیـادی مشـارکت دارد و...  امـا به نظـر 
گفتگـو  مـی رسـد بیشـتر از هـر چیـز دوسـت دارد در نامـه هایـش 
اثـر نیسـت. مربـی در پاسـخ بـه  کنـد و چنـدان بـه دنبـال خلـق 
کودکانـه می نویسـد و بعـد از او  او شـعری بـا مضمـون بازی هـای 
می خواهد خاطره ای شـیرین از بازی با دوسـتانش بنویسـد و به 

ایـن شـکل عضـو را بـه نوشـتن دعـوت می کنـد.

مـن وقتـی سـیل آمـد نترسـیدم و دوسـت داشـتم بـرای اّولیـن بار 
آنجاداخـل کلبـه بخوابـم. مـا هـر هفتـه کـه بـه چهارطـاق می رویـم 
قصه هـای  بیشـتر  مـن  بمونـم.  اونجـا  بیـاد  سـیل  دارم  دوسـت 
مـن  بدانـم.  آنهـا  از  زیـاد  دارم  دوسـت  و  می خوانـدم  را  مامـان 
جشـنواره  در  دارم.  دوسـت  خیلـی  را  درسـت کردن  کاردسـتی 
کشـوری مهتـاب در نـور در اسـتان اّول شـدم. در جشـنواره تئاتـر 
یـک  کشـوری مـن  و در جشـنواره  برنـده شـدم  گرمسـار  خانگـی 
دختر موفق ایرانی هسـتم. نفر دوم شـدم و در تمام پویش های 
مجـازی خبرگـزاری پانـا سـمنان شـرکت می  کنـم من برنامـه کودک 
خیلـی  را   ... و  نیکـو  و  نیـک  زندگـی،  مهارت هـای  مثـل  آموزشـی 
کـه  دوسـت دارم. مـن معلـم خوبـی دارم و دوسـت های خوبـی 
به خاطـر کرونـا زیـاد آن هـا را نمی بینـم. تک فرزنـد هسـتم. مـادرم 
لیسـانس علـوم تربیتـی دارد و قبـل از کرونا مربی مهد کودک بود 
و عضـو انجمـن مدرسـه اسـت. پـدرم هـم در کارخانه رنـگ )پارس 
راشـن( کار می کنـد و دیپلـم دارد و هرچـه بخواهـم برایـم می خـرد. 
راسـتی عضو نوگالن فاطمی هسـتم و دو بار من در مسـابقاتش 
برنـده شـدم و هدیـه را از قـم برایـم فرسـتادند. در پویش سـالگرد 
عضـو  گرفتـم.  جایـزه  و  آوردم  مقـام  اسـتان  در  هـم  قاسـم  حـاج 
بسـیج هـم هسـتم. دسـت علـی یارتـان. خـدا نگهدارتـان. میشـه 

شـمارتون را داشـته باشـم تـا کارهایـم را برایتـان بفرسـتم. 
کودک باد آمده/ با نشاط و خندرو

 کوچه را پر کرده است/ خنده های شاد او
 گرم بازی می شود/ توی کوچه با همه

 با من و نسرین و یاس/ با نسیم و فاطمه
 گاه قایم باشک و/ گاه گرگم به هوا
گاه هم االکلنگ/ می کند با بچه ها

 بعد هم با خنده ای/ می رود از پیش ما
 کوچه خالی می شود/ از نسیم خنده ها

از کتاب: خدا رنگ گالبی- شاعر: محّمد خدادوست
یـک سـالم چـاق و تپـل به دوسـت شـجاع و نتـرس خودم یلـدا خانم 
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رامـه. امیـدوارم حالـت عالـی باشـد و هیچ وقـت هیـچ چیـزی باعـث 
تـرس و نگرانـی ات نشـود. از اینکـه دوسـت قـوی و شـجاعی مثـل تـو 
دارم بـه خـودم می بالـم. در کنـار نتـرس بودنت بایـد به موفقیت ها و 
پشـتکارت هـم آفریـن بگویـم. اّمـا یلدا جـان! اینکه آرزو کنی همیشـه 
چهارطـاق سـیل بیایـد اصـًا خـوب نیسـت. چـون همیشـه ختـِم بـه 
خیـر نمی شـود. همـه سـیل ها آرام نیسـتند و ممکـن اسـت خدایـی 
نکـرده خسـارت های جبران ناپذیـری به بار بیـاورد. همین طور برای 
... چقـدر خـوب دربـاره خـودت و  کشـاورزی و باغ هـا و  زمین هـای 
خانـواده و دوسـتانت نوشـتی. دوسـتانی کـه به خاطـر ویـروس کرونـا 
ایـن ویـروس  از  را ندیـده ای. حتمـًا قبـل  آن هـا  خیلـی وقـت اسـت 
حسـابی بـا هـم در کوچه هـا بـازی می کردیـد و صـدای خنده هایتـان 
کـه برایـت اّول نامـه نوشـتم را حتمـًا  همـه جـا را پـر می کـرد.  شـعری 
بـا  شـیرین  خاطـرات  کلـی  خواندنـش  هنـگام  مطمئنـم  خوانـدی. 
دوسـتانت برایـت زنـده شـد. دوسـت دارم در نامـه بعـد برایـم یکـی 
از خاطـرات شـیرین بـازی بـا دوسـتانت را بنویسـی. خـوب فکـر کـن و 
قشـنگترین خاطـره ات را بنویـس. بی صبرانـه منتظـر رسـیدن نامـه و 

نوشـته های زیبایـت هسـتم. دیـر نکنـی دوسـت خوبـم !!!
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

 سمنان/پاسخگو:نسیبهیعقوبی/عضو:نرگسمحلهباغی
گروه سنی: نوجوان
شماره توالی: سوم

دالیلانتخاباینپاسخ
کـه نزدیـک بـه یک سـال از عضویتـش  نرگـس از اعضایـی اسـت 
گرچـه کـم نامه می نویسـد امـا ذوق  در مرکـز مکاتبـه ای می گـذرد. ا
سرشـاری در نوشـتن دارد. در ایـن نامـه نیـز یـک ماجـرای تخیلـی 
را نوشـته که در خواب اتفاق افتاده اسـت. مربی در پاسـخ نرگس 
با او کمی در مورد عالم خیال و نوشـتن صحبت می کند و سـپس 
کـه اشـاره ای  از او می خواهـد یـک از خـواب هایـش را بـدون ایـن 
به خواب بودن آن کند تبدیل به یک داسـتان کند. مربی با این 

کار مـی خواهـد عضـو را با خط سـیر داسـتان آشـنا سـازد.

»به نام خدا«
از زمانـی کـه خورشـید طلـوع می کنـد و صبـح  جدیـد آغـاز می شـود 
 ، خ می دهـد. اتفاق هـای خـوب، بـد، غم انگیـز اتفاقـات گوناگونـی ر
متعجـب کننـده و ... انسـان ها بـه آرامـش احتیـاج دارنـد تـا کمـی 
غ از این دنیا باشند. شب بهترین فرصت  است! فکر کنند و فار

و  خوابیده انـد  روز  خسـتگی  شـدت  از  مـردم  کل  کـه  زمانـی 
خوابیده انـد  خامـوش  و  سـاکت  هـم  غول پیکـر  آپارتمان هـای 
انـگار شـهر مـرده و آرام خوابیـده بی هیاهـو. مهتـاب به جـای تیـر 
برق هـا کل شـهر را روشـن کـرده. صـدای جیرجیرک هـا مثـل گـروه 
سـرود مدرسـه شـب را رؤیایـی کـرده. سـکوت، آرامـش، مهتـاب. 
 مثـل یک رؤیاسـت کـه روح انسـان را جال 

ً
گـروه سـرود شـهر واقعـا

می دهـد و افـکار او را بـه نظـم و آرامـش آمیختـه کنـد. احسـاس 
جالبی اسـت! می توانم بگویم شـیرین ترین احسـاس دنیاسـت! 
پـرواز  آسـمان  در  روحـت  و  شـده  جـدا  زمیـن  از  پاهـات  انـگار 
می کنـد و بـا مـاه حـرف می زنـد. انـگار گـروه سـرود شـهر بـرای تـو 
آواز می خواننـد. انـگار ... سـتاره ها بـه مـن چشـمک می زننـد فکـر 
کنـم آن هـا هـم شـب را دوسـت دارنـد چـون خیلـی شـاد هسـتند. 
شـهر  ایـن  کنـم  مـی  فکـر  وقتـی  اسـت.  بی نظیـر  شـهر  آرامـش 
همـان شـهر شـلوغ و پرهیاهـوی صبـح اسـت تعجـب وجـودم را 
فرامی گیـرد. شـهر، شـب ها خیلـی زیبـا می شـود. مملـو از آرامـش 
و سـکوت، سـکوتی پـر از حـرف و پـر از درد. شـاید در ایـن شـب 
پرسـتاره، آرام، زیبـا، خنـک و ... کودکـی بـا شـکم گرسـنه و چشـم 

گریـان خوابیـده باشـد ... .
سفر به آسمان

یکـی از بزرگ تریـن و مهم تریـن سـؤاالت ذهـن مـن در کودکـی و 
در حـال آسـمان اسـت. آسـمان زیباتریـن منظـره ی دنیـا اسـت پر 
از رؤیـا و زیبایـی. دنیایـی بـرای پـرواز و رهایـی اسـت. بـه نظـر شـما 
آسـمان ممکـن اسـت؟ انسـان ها سـال ها در حـال  آیـا سـفر بـه 
تـالش هسـتند تـا در مـورد آسـمان بیشـتر بداننـد و بتواننـد بـه 
 شـگفت انگیز و جالب 

ً
اعماق آسـمان سـفر کنند.  آسـمان واقعا

و زیباسـت! مـن معتقـدم بـا انـواع ماشـین های فضایـی نمی توان 
آسـمان سـفر  بـه  بـال می تـوان  بـا  کـرد؛  آسـمان سـفر  بـه اعمـاق 
کـرد البتـه ایـن نظـر منـه!! ماشـین ها بـه سـوخت احتیـاج دارنـد. 
بایـد از راه دور کنتـرل شـوند و بارهـا آن هـا را بایـد چـک کـرد تـا بـه 
بـدون  و  راحـت  باشـیم  داشـته  بـال  اگـر  اّمـا  برنخورنـد.  مشـکل 
دردسـر می توانیـم تـا بی نهایـت پـرواز کنیـم بـه مـاه دسـت بزنیـم 
سـتاره جمـع کنیـم و بـرای دوسـتان خـود بیاوریـم روی ابرهـا دراز 
بکشـیم و حتـی بـه مریـخ برویـم. شـاید وقتـی بـه زحـل برویـم، 
بتوانیـم دوسـتان فضایـی پیـدا کنیـم و بـا آن هـا دوسـت شـویم 
کشـیده  دراز  تختـم  روی  کنیـم!  دعـوت  زمیـن  بـه  را  آن هـا  حتـی 
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بـودم نمی دونـم چـه اتفاقـی افتـاد. وقتـی چشـمانم را بـاز کـردم دو 
بـال زیبـا روی شـانه هایم بـود! خیلـی شـگفت انگیز بـود! مـن هـم 
از فرصـت اسـتفاده کـردم بـال زدم و رفتـم بـاال بـاالی بـاال! بـه مـاه 
دست زدم چند تا ستاره برداشتم و در جیبم گذاشتم روی ابرها 
دراز کشـیدم پاهایـم را از ابرهـا آویـزان کـردم و منظـره را می دیدیـم. 
از جایـم بلنـد شـدم. بـال زدم و رفتـم بـاال خیلـی بـاال بـه یـک سـیاره 
عجیب رسـیدم. شـکل ظاهری اون شـبیه یک گل رز بود! به اون 
نزدیـک شـدم. تصمیـم گرفتـم وارد آن سـیاره گل رز شـوم! وارد 
آنجـا شـدم خیلـی زیبا و قشـنگ بود. درخت هـای عجیب و غریب 
و رودهـای پـر از آب، خورشـید مربعـی شـکل و ابرهـای صورتـی! 

خیلـی زیبـا بـود. پرنده هـای رنگارنـگ در آسـمان می چرخیدنـد.
از دور کسـی را دیـدم کـه بـه سـمتم می آمـد برایـش دسـت تـکان 
دادم یـک دختـر بـا موهـای طالیـی و صورتـی بامـزه به سـمتم آمد. 
زبـان او هـم مثـل زبـان مـن بـود اسـم مـن را پرسـید: بـه او گفتـم 
اسـم من نرگس اسـت. من هم اسـم او را پرسـیدم. او گفت اسم 
مـن رزی اسـت. تـا گـرم صحبـت شـدیم صـدای مـادرم را شـنیدم 
کـه می گفـت: »نرگـس! نرگـس! بیـدار شـو کالسـت شـروع شـده!« 
وقتـی چشـم هایم را بـاز کـردم در اتاقـم و روی تخت خوابـم بـودم. 
در هـر صـورت سـفر رؤیایی خوبی بود. »این یـک واقعیت بود ...«

به نام خدایی که نرگس را خیلی دوست دارد...

گل نرگس خوشـبو سـالم! امیدوارم مثل هندوانه های سـرخ، لبخند 
زیبـا روی لبهـای قرمـزت باشـد و عطـر نرگـس در دلت پیچیده باشـد. 
نامه ات رسید و بسیار خوشحال شدم. هم از رسیدن نامه ات و هم 
از متـن زیبایـی کـه برایـم نوشـته بـودی. چقـدر عجیـب اسـت دنیـای 
کنـی. هـر آرزوی  خـواب و خیـال و رویـا. مـی توانـی بـه همـه جـا سـفر 
محالـی در خـواب امـکان پذیـر اسـت. درسـت مثـل سـفر رویایـی تـو. 
سـفر زیبایـی کـه آنجـا سـتاره ها را چیـده ای و در جیبهایت گذاشـتی. 
ناشـناخته شـدی.  و  زیبـا  وارد سـیاره ای  کشـیدی.  ابرهـا دراز  روی 

درخـت هـا و رودهـا و آدم هـای عجیـب و غریـب دیـدی! راسـتی وقتی 
مـادرت صدایـت زد و بیـدار شـدی بـا خـودت نگفتـی ای کاش مـادرم 
صدایـم نمـی زد و یـا ای کاش اینهـا خواب نبود؟!  نرگس جان! دنیای 
دیگـری هـم بـه غیـر از دنیـای خـواب هسـت کـه تـو مـی توانـی آزادانـه 
بـه هـر کجـا دوسـت داری سـفر کنـی. بـه هـر چـه مـی خواهـی برسـی و 
تمام رویاهایت را برآورده کنی. می دانی آنجا کجاست؟ دوست داری 
بدانـی؟ آنجـا سـرزمین نوشـتن و خیـال اسـت. تـو مـی توانی با نوشـتن 
کار خیلـی دوسـت داشـتنی  بـه تمـام آرزوهایـت برسـی. نوشـتن یـک 
اسـت. مخصوصـا وقتـی آدم تصمیـم بگیـرد یک داسـتان تخیلـی زیبا 
بنویسـد. داسـتانی کـه انتهایـش دیگـر خـواب نیسـت و تـو بایـد بـرای 
آخر داسـتانت پایان بندی خیال انگیز و جذابی را بنویسـی. فکر کن 
تمـام آن خـواب هـا در عالـم واقعـی اتفـاق افتـاده اسـت. به نظـرت آخر 
داسـتانت قـرار اسـت چـه اتفـاق هایـی پیـش بیایـد؟ موافقـی یکـی از 
خـواب هایـت را انتخـاب کنـی و آن را تبدیـل بـه داسـتان کنـی. فقـط 
خـواب  از  و  دیـدن  خـوب  بـه  را  داسـتانت  انتهـای  کنـی  دقـت  بایـد 
کـن همـه اینهـا دارد اتفـاق مـی افتـد و تـو  پریـدن ربـط ندهـی. فکـر 
کسـی هسـتی کـه داری داسـتان و آن ماجـرا را پیـش مـی بـری. قلمـت 
را بردار و داسـتان زیبایت را برایم بنویس. بی صبرانه منتظر رسـیدن 

و خواندنـش هسـتم.
دوست تو مرکز آفرینش های ادبی

تهران/پاسخگو:مریمعباسی/عضو:نیایشنوربیگی
گروه سنی: نونهال
شماره توالی: دوم

دالیلانتخاباینپاسخ:
گرچـه  ا کـه  ادبـی اسـت  آفرینش هـای  از اعضـای جدیـد  نیایـش 
ح قدرتمنـدی  داسـتان می نویسـد، آثـارش هنـوز اسـتحکام و طـر
او،  عضویـت  کوتـاه  سـابقه  و  سـنی  گـروه  بـه  توجـه  بـا  ندارنـد. 
ح  پاسـخگو تالش کرده اسـت ضمن برقرای ارتباط عاطفی، با طر
کنـد.  پرسـش هایی هدفمنـد، مفهـوم مـورد نظـرش را بـه او القـا 
عمـال عضـو بـا پاسـخ به این پرسـش ها، به صورت غیر مسـتقیم، 
گـر در این  مـوارد و نـکات اصالحـی اثـر را متوجـه می شـود و حتی ا
اثـر آن هـا را ویرایـش نکنـد ممکـن اسـت در آثـار بعـدی عملکـرد 

بهتـری داشـته باشـد.

پـدرش  بـا  دختـری  رویایـی  زمان هایـی  در  نبـود.  یکـی  بـود  یکـی 
نظـر  از  خانـه  ایـن  کـه  می کردنـد،  زندگـی  خانـه ای  در  مـادرش  و 
بـه  زیبایـی  نـام  دختـر  آن  بـود.  بـزرگ  قصـر  یـک  همچـون  دختـر 
آبـی را خیلـی دوسـت داشـت، مثـاًل  نـام دریـا داشـت. دریـا رنـگ 
تمـام لباس هایـش آبی هـای مختلـف بـود. موهایـش آبـی بـود و 
پوسـتش هـم آبـی سـفید بـود. حتـی کک مـک صـورت او آبـی بود. 
آبـی  وسـایلش  تمـام  و  درسـته؟!  اسـت؟  غریبـی  عجیـب  دختـر 
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بـود: تخـت، کمـد، دیوارهـای اتاقـش ... آن ها وضـع مالی معمولی 
آن همـه  اّمـا روزی بیـن  از زندگـی خـود راضـی بودنـد.  داشـتند و 
کـه پـدر دریـا  آن هـم ایـن بـود  اتفـاق وحشـت ناکی افتـاد  خوبـی 
کـردن  بـزرگ  بـرای  دریـا  مـادر  بـود.  غم انگیـزی  اتفـاق  بـود.  مـرده 
دختـرش خانه اشـان را فروخـت و یـک خانـه ی کوچـک تهیـه کـرد. 
اّمـا پـول کمـی بـرای بزرگ کردن دریا بود. دریا از آن به بعد شـب ها 
بـر زمیـن مـی خوابیـد. او وقتـی می خواسـت بـا بچه هـا بـازی کنـد 
آن هـا او را مسـخره می کردنـد، اّمـا وقتـی پـدرش زنـده بـود کسـی 
او را مسـخره نمی کـرد. او احسـاس می کـرد کـه دیگـر هیـچ آدمـی 
پشـت سـر او نیسـت. او فقـط تـا سـه سـالگی پـدر داشـت. مـادر 
او، دریـا را بـا زحمـت فـراوان بـزرگ کـرد تـا اینکـه در دوازده سـالگی 
مـادرش او را بـه پرورشـگاه بچه هـای مریـض بـرد و نمی توانسـت 
از دخترش مراقبت کند، چند روز بعد از اینکه دریا به پرورشـگاه 
رفتـه بـود، مدیـر پرورشـگاه بـه دریـا گفت کـه مادرش مرده سـت. 
دریـا اصـاًل طاقـت شـنیدن ایـن خبـر را نداشـت. او تمـام شـب را 
گریـه کـرد و هیـچ چیـز از گلویـش پاییـن نمی رفـت. فـردای آن روز 
دوسـت پرورشـگاهیش او را بیـدار کـرد یـا از خـواب پریـد. دختـری 
را  تـو  کـه  ببخشـید  »پاشـو،  گفـت:  آرامـی  بـا  دختـر  دیـد.  مهربـان 
آن وقـت صبحانـه  کنـم چـون  را صـدا  تـو  ترسـاندم، می خواسـتم 
از دسـت مـی دادی.« دریـا وقتـی صبحانـه  را  ایـن خوشـمزگی  بـه 
خجالـت  کمـی  او  چیسـت؟«  تـو  »اسـم  پرسـید:  او  از  می خـورد 
کشـید و گفـت: »هـی؛ دریـا« دریـا بـه خورشـید دسـت داد و گفـت 
»خوشـبختم«. وقتـی دریـا و خورشـید صبحانه اشـان را میخوردند 
هـی بـه هـم نـگاه می کردنـد، خورشـید بـا خـودش می گفـت: »ایـن 
چـه دختـر عجیـب و غریبـی اسـت. همه چیـز او آبـی اسـت و دریـا 
لقمـه ای در دهانـش گذاشـت و بـا خـود گفـت: »چه دختر عجیبی 
اسـت، همه چیـز او حتـی کک مک هایـش صورتـش زرد اسـت.« 
نـگاه  هـم  بـه  هـی  می دادنـد  انجـام  کـه  کاری  هـر  شـب  تـا  آن هـا 
می کردنـد؛ تـا اینکـه دیگـر خسـته شـدند و خوابیدنـد. وقتـی کـه 
صبح بیدار شـدند، خواب هایشـان را برای هم تعریف کردند. دریا 
گفـت: »تـو در خـواب مـن بـودی پـدر و مـادرم مـن را بـه تـو و تـو را 
بـه مـن سـپردند و گفتند: »مراقبت هم باشـید دختـر عزیزمان«.« 
خورشـید کمـی فکـر کـرد و گفت: »چـه بامزه خواب مـن هم مانند 
خـواب توسـت. پـدر و مـادرم و تـو در خـواب مـن بودیـد آن هـا تـو 
را بـه مـن و مـن را بـه تـو سـپردند.« بعـد از تعریـف کـردن خواب هـا 
کمـی فکـر کردنـد و خندیدنـد بعـد گفتنـد: »مـا کـه بـا هـم خواهـر 
نیسـتیم آن فقـط یـک خـواب بـود.« اّمـا چنـد شـب آن خـواب را 
دیدنـد و بـاز جـدی نگرفتنـد تـا اینکـه یک شـب هـردوی آن ها یک 
خـواب عجیـب دیدنـد. دیدنـد کـه مـادر می گفـت کـه شـما بایـد 
ایـن خـواب را جـدی بگیریـد. پـدر هـم در ادامـه گفـت کـه اگـر بـاور 
نمی کنیـد بـه خانـه ی کوچکـی کـه مادرتـان زندگـی می کـرد برویـد و 
آلبـوم خانـه را برداریـد. صبـح کـه شـد آن هـا پکـر بودنـد و میلـی بـه 
خـوردن صبحانـه نداشـتند. دریـا بـه خورشـید گفت بیا بـه خانه ی 

کوچکی که من بزرگ شـدم برویم. وقتی به خانه رسـیدند، شـروع 
ورق  و  کردنـد  پیـدا  را  آلبـوم  اینکـه  تـا  کردنـد  اتاق هـا  گشـتن  بـه 
می زدند. تا اینکه به شناسنامه هایشـان رسـیدند. شناسنامه ها 
را  شناسـنامه ها  از  یکـی  و  کـرد  تعجـب  دریـا  بودنـد.  تـا  چهـار 
برداشـت. شناسـنامه ی پـدرش بـود. بـا دقـت صفحـه  مـی زد تـا به 
قسـمت فرزنـدان رسـید. او خوانـد: نـام فرزنـدان: دریـا، خورشـید. 
دریـا چشـم هایش را گـرد کـرد و رو بـه خورشـید کـرد و گفـت: »تـو 
کـه پـدر و مـادرت مردنـد؟« خورشـید گفـت:  چنـد سـال داشـتی 
از  قبـل  البتـه  دادم.  دسـت  از  را  پـدرم  داشـتم  سـال  دو  »وقتـی 
ایـن همـه سـختی مـا در قصـری زندگـی می کردیـم. مـن احسـاس 
کـردم کـه یـک خواهـر دارم چونکـه عروسـک  های گم شـده ام هـی 
در یـک اتـاق آبـی پیـدا می شـد. اّمـا وقتـی پـدرم مـرد مـادرم مـرا در 
پرورشـگاه گذاشـت کمـی از پولـی کـه قصـر را فروختـه بـود بـه مـن 
داد و چنـد وقـت بعـد مدیـر پرورشـگاه بـه مـن گفـت کـه مـادرت 
مـرده اسـت. دریـا بـاور کـرد که خورشـید خواهر اوسـت. خورشـید 
هم باور کرد که دریا خواهر اوسـت. آن ها به پرورشـگاه برگشـتند 
و گفتنـد کـه دیگـر نمی خواهیـم در اینجـا باشـیم. وقتـی شـب در 
خانـه ی کوچکشـان خوابیدنـد خواب دیدند که پدرشـان به آن ها 
گفـت آفریـن کـه بـاور کردیـد کـه بـا هـم خواهر هسـتید. مـادر برای 
آن هـا بـوس فرسـتاد. آن هـا از آن بـه بعد با هم به خوبی و خوشـی 
کـه در نظـر  البتـه خانـه ای  در خانـه ی کوچکشـان زندگـی کردنـد. 

هـردوی آن هـا یـک قصـر بـزرگ بـود.
اسـتاد  شـما  خدمـت  نباشـید  خسـته  و  سـالم  عـرض  ضمـن 
شـماره  چـرا  کـه  کنـم  پیـدا  اطـالع  خواسـتم  دوست داشـتنی 

اسـت. نگرفتـه  تعلـق  مـن  بـه  عضویـت 
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درخـت/  طنـاب  روی  پیراهنـت  به خاطـر  دارم/  دوسـت  را  آفتـاب 
گر که می بارد/ بر چتر آبی تو/ و چون تو نماز می خوانی/  باران را/ ا

مـن خداپرسـت شـده ام ...
بیژن نجدی

دوست خوب من سالم؛
آمـدم نامـه ات روی میـزم بـود و  اّول اردیبهشـت اسـت. وقتـی  روز 
ایـن یعنـی امـروِز مـن قـرار اسـت بـا تـو شـروع شـود بـا یـک دوسـت. 
چـه اتفاقـی از ایـن دلچسـب تر. گفتـم اردیبهشـت، می دانـی من فکر 
کـه پیراهنـش پـر اسـت از  می کنـم اردیهشـت دختـر اسـت. دختـری 
گیـالس و موهایـش را بـا یـک موبنـد  شـکوفه های سـفید و صورتـی 
کـه بـرای اردیبهشـت باشـد  گیالسـی بسـته اسـت. اصـًا هـر چیـزی 
لطیـف اسـت و نـرم و حتمـًا سـفید و صورتـی. ِا ... چقـدر اردیبهشـت 
مـن شـبیه جریـان داسـتان تـو شـد )دریـا که حتـی موهایش هـم آبی 
اسـت و خورشـید کـه لک هـای صورتـش هـم زرد اسـت.( تـو بـا دقـت 
دربـاره ی خصوصیـات آن هـا نوشـته بـودی و مـن وقتـی ماجراهـای 
غمگیـن آن هـا را خوانـدم مثًا این که دریا پـدر و مادرش را خیلی زود 
از دسـت داده بـه ایـن فکـر می کـردم کـه دریـا چه شـکلی شـده؟ مثل 
کت اسـت یا طوفانی و بارانی اسـت؟ به  دریایی آرام و سـاحلی که سـا
خورشـید هـم فکـر کـردم بعـد بـه اینجـا رسـیدم چـرا آن هـا تا آن شـب 
گـر ایـن یـک راز اسـت یـا یـک ماجرایـی  همدیگـر را ندیـده بودنـد؟ ا
گـر مـن  ا نیامـده؟  آن در داسـتان  پشـتش دارد چـرا چیـزی دربـاره 
یک دفعـه خواهـردار شـوم خیلـی ذوق می کنـم حتمـًا از خوشـحالی 
جیـغ می زنـم و خواهـرم را محکـم بغـل می کنـم. اّمـا عجیـب بـود کـه 
دریـا و خورشـید هیـچ حسـی نداشـتند حتـی ناراحـت و یـا عصبانـی 
هـم نشـدند! تـازه آن هـا بـه ایـن هـم فکـر نکردنـد چـرا پـدر و مـادر تـا 
وقتـی زنـده بودنـد چیزی به آن ها نگفته اند؟ چرا بایـد آن ها روزهای 
سـختی را می گذراندنـد و بـه پرورشـگاه می رفتنـد؟ خورشـید تمـام 

ایـن سـال ها کجـا بـود و چـه می کـرد؟
حالیکـه  در  افتـاد  اتفـاق  بی صـدا  و  یک دفعـه  همه چیـز  خالصـه 
دقـت  بـا  تـو  یعنـی  باشـد  داشـته  خوبـی  سـروصدای  می توانسـت 
کـه حتمـًا خـودت آن هـا  در انتخـاب قسـمت های پنهـان داسـتان 
تعریـف  را  آن هـا  داری،  را  سـؤال ها  ایـن  تمـام  جـواب  و  می دانـی  را 
می کـردی تـا مـن هـم بـا ایـن همـه سـؤال ذهنم درگیر نشـود و بیشـتر 

ببـرم. لـذت  داسـتان  خوانـدن  از 
کـردن جزئیـات  دادن اطالعـات مفیـد بـه خواننـده گاهـی بـا تعریـف 
ریـز اتفـاق می افتـد و بـا دقتی که تو در نشـان دادن شـخصیت دریا و 
خورشـید داشـتی، می دانم در داسـتان های بعدی حواسـت هست 

کـه تندتنـد از کنـار هـر چیـزی رد نشـوی و آن ها را ببوسـی.
چقـدر حرف هایـم طوالنـی شـد. نیایـش امیـدوارم تـا بهـار هسـت بـاز 

هـم داسـتانی از تـو بخوانـم.
مراقب خودت و داستان هایت باش! به من فکر کن که منتظر 
. نامه ات هستم

کهگیلویهوبویراحمد/پاسخگو:مریمسادات/عضو:مینانیکبخت
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: دوم
دالیلانتخاباینپاسخ

 انتـخاب شـعری زیبـا از آقـای جعفـر ابراهیمـی  بسـیار عالـی بـود . 
شـعری که راجع به پاییز اسـت و با اثر عضو که راجع به لحظه های 
سـخت زلزله و حال و هوای شـهر زلزله زده ارتباط احساسـی خوبی 
ک گذاشـتن حس و حال لحظه  دارد. از نکات مثبت پاسـخ به اشـترا
هـای وقـوع زلزلـه بود که عضو احسـاس صمیمیت بیشـتری با شـما 
خواهد کرد. همینطور ظاهر زیبای نامه که قطعا عضو را بر سر ذوق 
خواهد آورد . آموزش عناصر شعری و آرایه ها نیز بسیار ظریف انجام 

شـده است. 

»در قلب سی سخت«
سالم منم نمی شناسید. همان سفر زیبا. همان سفری که الله های 
واژگـون در او می رویـد و کوه هـا زیباییـم را چنـد برابـر می کنـد. آسـمان 
تمـام  عکـس  نورانـی  خورشـید  و  می دهـد  رنـگ  دریاچه هـا  بـه  آبـی 
زیبایی هایـم را در آب نشـان می دهـد. آری مـن سی سـخت هسـتم 
یکـی از شـهرهای اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد. اّمـا ... اّمـا دیگـر ... 
نمی دانـم ... دیگـر آن طـوری نیسـتم. مـردم در دل گرما و سـرما از من 
لـذت نمی برنـد. می دانـی چـرا؟ چـون لرزیـده ام. بلـه امسـال هـم یـک 
زلزلـه مـردم را آواره کـرد. خانه هـا ویرانـه شـدند. خیلی هـا زیـر آوار باقـی 
مانده انـد. تـا بـه حـال چند بار دیدم مـادری بـاالی آوار الالیی می خواند 
و چشـمانش ماننـد بـارون می بـارد. پـدری بـاالی آوار نالـه می زنـد. از 
تنهایی می گوید؛ سنگ ها را کنار می زند تا خانواده اش را پیدا کند؟ و 
دستانش را گرم کند. تا به حال چشیده اید نه نچشیده اید که خانه 
 خانواده را از دسـت بدهید. االن با خود می گویید 

ً
آرامش مخصوصا

مگـر چشـیده ای؟ آری مـن چشـیده ام... چـون مـن مـادرم. مـادر تمام 
مـردم، از اینکـه نمی توانـم کاری کنـم، کاری هـم از دسـتم برنمی آیـد؛ 
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بسیار در فشار هستم نگاهم چون آتش می سوزد باد وحشتناکی 
در وجـودم سوسـو می کنـد. بدنـم سـرد و گـرم می شـود و از عـذاب 
وجـدان تنـم بـه خـود می لـرزد. انـگار خفـه ام کرده انـد و مـن می دانـم 
می کشـند.  چـه  فرزنـدان  کـه  می کنیـد  درک  می کنیـد.  درک  شـماها 

هیچکـس تنهـا نیسـت. خـدا با ماسـت.

» »پاییز
امسـال خیلـی زود آمـد/ فصـل پاییـز!/ فهمیـده بـود ایـن را/ حتـی 
گل گـردان مـن نیـز/ چـون برگهایـش ناگهـان ریخـت/در یـک غـروب 

 /! حیرت انگیـز
جعفرابراهیمی)شاهد(

کـی آسـمان تقدیـم بـه دل مهربـاِن تـو  سـالم. یـک سـالم بـه زیبایـی و پا
دختر گلم.  مبیناجان، حال و هوای دوسـتانه و قشـنگت حال و هوای 
مـرا هـم بهـاری و باطـروات کـرد، وقتـی دومین نامه ات به دسـتم رسـید. 
را  سی سـخت«  قلـب  »در  باشـی.  سـالم  و  شـاداب  همیشـه  امیـدوارم 
خوانـدم. راسـتی می دانـی مـن هـم شـب زلزله آنجا بـودم. صدای شرشـر 
بـاران را شـنیدم و تـرس و لـرز بچه هایـی کـه پابرهنـه بیـرون دویدنـد را از 
نزدیـک دیـدم. اّمـا مینا جان مردم سی سـخت دوباره شـهر زیبایشـان را 
می سازند و از گرما و سرمای آن لذت می برند و من و تو یک روز مهمان 
نفـس  آن  کیـزه ی  پا و در هـوای  آنجـا می شـویم  آبـی  و  آسـمان صـاف 
می کشیم. عزیزم آنقدر قشنگ نوشته ای که دلم می خواهد چند بار 
دیگر پشت سر هم آن را بخوانم. دل نوشته ات را خیلی دوست داشتم. 
بـا اینکـه از یـأس و ناامیـدی شـروع کـردی اّمـا با امید به خـدا و توکل بر او 
بـه پایـان رسـاندی و مطمئـن بـاش مردم کشـور ما هیچ وقت پشـت هم 
کستان های سی سخت را قدم  را خالی نمی کنند و همه با هم دوباره تا

می زنیـم و آب زالل چشـمه میشـی گـوارای وجودمـان می شـود.
از زبان سی سـخت نوشـتی و این یعنی اینکه تشـخیص را می شناسـی. 
توصیفـات و نوشـته هایت واقعـی هسـتند و هـر آنچـه اتفـاق افتـاده را 
جلـوی چشـم خواننـده مـی آورد و ایـن خبـر از تخیـل قـوی و زیبـای تـو 
و  و عاطفـه  ریختـه ای  واژه هایـت  را در  انـرژی ات  کـه  دارد. خوشـحالم 
احساس در نوشته ات موج می زند. منتظر نامه های بعدی ات هستم.
مینـا جـان! یـک کتـاب برایـت می فرسـتم امیـدوارم از خوانـدن آن لـذت 

ببـری و زود بـه زود برایـم نامـه بفرسـتی.
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

زنجان/پاسخگو:شیدااردبیلی/عضو:ابوالفضلمحّمدی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: دوم
دالیلانتخاباینپاسخ:

ابوالفضل از اعضای مکاتبه ای است که در روستا زندگی می کند 
و عالقـه زیـادی بـه ارسـال نامـه و دریافـت پاسـخ دارد.در اوایـل 
ح هایی که برایش ارسـال می شـد توجه  مکاتبـه بـه مباحـث و طر
چندانـی نمی کـرد) عالقـه صـرف فقـط بـه مکالمـه هـا و مکاتبـه در 

حد احوالپرسـی داشـت( اما به شـیوه ها و روشـی که در دو توالی 
دیگـر اسـتفاده شـد کم کـم بـه درخواسـت هـا و آمـوزش هـای غیـر 

مسـتقیم پاسخ نشـان داد. 
اسـتفاده از نقاشـی کامیـون بـا توجـه بـه عالیق، جنسـیت و گروه 

سنی 
انتخاب شعر مناسب  گروه سنی

 مقدمه ای که عضو را به ادامه مطالعه نامه ترغیب می کند.
اشاره به مطلب و نوشته قبلی که در نامه ارسال کرده بود

آن  کـه هـدف  کتـاب  از  بـه عنـوان هدیـه و سـوال  کتـاب  ارسـال 
کلمـات سـاده و قابـل فهـم در  آمـوزش غیـر مسـتقیم اسـتفاده از 

نوشـته هـا و داسـتان هـا و نیـز توجـه بـه نامگـذاری اثـر اسـت.
پایان بندی مناسب

شـکوفه های  بـا  بهـاری  سـالم  یـک  مـن؛  خـوب  دوسـت  سـالم 
رنگارنـگ و بهداشـتی بـه تـو تقدیـم می کنـم. بـه مـن گفتـه بـودی 
کـه اینبـار برایـت داستان نویسـی کنـم. امیـدوارم از داسـتان مـن 
خیابـان  همـان  در  تنهـا  کـه  بـود  سـاعتی  چنـد  بیایـد.  خوشـت 
هیـچ  بـه  می رفتـم  کجـا  بـه  داشـتم  نمی دانـم  اصـاًل  مـی زدم  قـدم 
جـا نمی خواسـتم برسـم. دلـم چقـدر گرفتـه بـود. پاهایـم از سـرما 
شـل شـده بـود. هـوا خـوب بـود اّمـا حـال و هـوای دل مـن نـه. بـد 
بـودم بـد. بـه خـودم آمـدم دیـدم همـه ی لباس هایـم خیس شـده 
پـای رفتـن بـه خانـه را هـم نداشـتم بهـار بـود اّمـا در دل مـِن تنهـا 
جـای  می گذشـت  هرچـه  انـگار  بـود  شـده  آغـاز  سـرد  زمسـتانی 
بمانـد.  مـن  در  ابـد  تـا  می خواسـت  می کـرد.  سـفت تر  را  پایـش 
بهـار بـود آری چشـمان مـن هـم شـده بـود ابـر آسـمان ابـری کـه 
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یـک لحظـه  هـم از باریـدن دسـت برنمـی دارد. می باریـد و می باریـد. 
گربـه رفته انـد  کـه دیـدم چنـد بچـه  بـودم  در همیـن حـال و هـوا 
زیـر سـقف یـک خانـه و دارنـد در خودشـان می لرزنـد. یـک لحظـه 
را  حالـم  بدن هایشـان  لرزیـدن  و  محسور کننده شـان  زیبایـی 
عـوض کـرد احسـاس کـردم می توانم به یـک دردی بخورم و شـاید 
بتوانـم کمـی مفیدباشـم رفتـم سمتشـان اّول کمـی ترسـیدند اّما 
شـاید احسـاس درون مـن را خواندنـد و اجـازه دادنـد کـه بهشـان 
بـه  آوردمشـان  سـریع  و  بغلـم  زیـر  گرفتمشـان  شـوم  نزدیـک 
خانـه خشکشـان کـردم چنـد سـاعتی را بـا هـم بـازی کردیـم. حالـم 
دگرگـون شـده بـود. انـگار بهـار بـه خانـه مـن هـم آمـده بود. حـاال از 
پنجره که به بیرون نگاه می کنم دیگر باران را اشـک های آسـمان 
آن را رحمـت خداونـدی بلندمرتبـه می بینـم کـه  نمی بینـم بلکـه 
بـاران را بـرای مـا فرسـتاده تـا بـه آن پـاک شـویم و بـه یـاد بیاوریـم 
کـه در دل زمسـتان هـم می تـوان بهـار را دیـد و در هر بهاری دلیلی 
برای شـاد بودن اسـت پس چه بهتر اسـت که با بهارمان شـاد و 

خوشـحال باشـیم و زمسـتان را در دل هایمـان بکشـیم.
دوستدار شما ابوالفضل محّمدی

می شود امروز از آغاز صبح/ تازه شد و طعم هوا را چشید
از نفس باغچه، توی حیاط/ باز هم آواز خدا را شنید

می شود از پنجره ی باز دل/ تا دل یک زنجره پرواز کرد
می شود امروز دم باغچه/ دوستی تازه ای آغاز کرد

کتاب باز باران از بیوک ملکی
دوست خودم آقا ابوالفضل سالم؛

یـک سـالم پرسـرعت بهـاری تقدیـم بـه تـو. امیـدوارم نامـه ی مـن هم 
مثل پاسـخ تو سـریع به  دسـتت برسـد و تو را هم مثل من خوشـحال 

کنـد به همیـن خاطر نامـه ات را بار کامیـون زده ام.
کـه  کـه در اتاقـم را بـاز می کنـم بـه اولیـن جایـی  می دانـی! هـر روزی 
نـگاه می کنـم روی میـزم اسـت و چـرا؟ چون می خواهـم مهمان هایم 
را ببینـم. نامه هـای دوسـتانم بـرای مـن مثـل مهمـان هسـتند. امروز 

طبـق معمـول در را بـاز کـردم، چشـمم افتـاد بـه نامـه ی روی میـزم.
سـریع برداشـتم و بـازش کـردم، اسـم بـاالی برگـه را کـه دیـدم لبخنـد 
زدم. تـوی دلـم گفتـم، آفریـن چقـدر زود و معلـوم می شـود کـه عالقـه 

زیـادی بـه نوشـتن دارد.
حاال برویم سر اصل مطلب؛

کـرده بـودی  از جمله هـای خوبـی اسـتفاده  نوشـته ات را خوانـدم، 
یـا  مثـل )انـگار هرچـه می گذشـت جـای پایـش را سـفت تر می کـرد( 

اینکـه )می خواسـت تـا ابـد در مـن بمانـد( و ...
و حاال سؤال های من:

شـخصیتی که اسـتفاده کرده بودی مرد بود یا زن؟ چرا هوای دلش 
زمسـتانی بود؟ اسـم نوشـته ات چه بود؟ )جواب را در نامه ی بعدی 

برایم بنویس(
می دانی!

دلیـل جذابیـت خیلـی از داسـتان های گـروه سـنی کـودک و نوجوان 
چیست؟

بگذار خودم جوابش را بدهم
و  گفتگوهـا  در  کـه  کلماتـی  دلنشـین.  و  سـاده  کلمـات  از  اسـتفاده 

می کنیـم. اسـتفاده  روزمـان  هـر  حرف هـای 
کتابـی را برایـت به عنـوان هدیـه می فرسـتم. لطفـًا بـا دقـت بخـوان. 
اسـت،  کـن(  )فراموشـم  اسـمش  کـه  کتـاب  ایـن  در  بـار  چندیـن 

اسـت.  کـرده  انتخـاب  را  نامـی  قسـمت  هـر  بـرای  نویسـنده 
بعـد از اینکـه کتـاب را خواندی برای من اسـم بهترین قسـمت هایی 
کـه از آن خوشـت آمـد را بنویـس. بـه کلماتی که اسـتفاده کـرده توجه 

کـن و بـرای دفعـه بعد خالصـه ای از داسـتان را برایم بنویس.
پس کارهایی که باید انجام دهی:

به سؤال هایی که با رنگ نارنجی نوشته ام پاسخ بده
خوانـدن کتابـی کـه برایـت ارسـال کـردم و نوشـتن نـام قسـمت هایی 

کـه از آن بیشـتر خوشـت آمـده )فقـط نامشـان را بنویـس(.
نوشـته خالصـه ای از کل داسـتان فقـط در چنـد خـط )هر چیزی که 
گر دوسـت داری. فهمیدی و نیازی نیسـت که طوالنی شـود.( البته ا

راستی هدیه دوم من شماره عضویت تو است: ۹۹/۳۴۱
آمـدی.  خـوش  ادبـی  آفرینش هـای  مکاتبـه ای  دوسـتان  جمـع  بـه 

کارت عضویـت را هـم پیـش خـودت نگـه دار. مبارکـت باشـد!
فرمـی را برایـت می فرسـتم، لطفـًا آن را کامـل کـن و بـا نامـه ی بعـدی 

برایـم ارسـال کـن.
سؤال های بعدی در نامه  های بعدی- منتظرت هستم.

دوستدار تو- آفرینش های ادبی

کردستان/پاسخگو:الهامزارعیزاده/عضو:آوینکرمی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: دوم
دالیلانتخاباینپاسخ

عضـو قصـه ای فرسـتاده کـه نامـه مربـی حـول محـور بررسـی ایـن 
قصـه و صحبـت در رابطـه بـا آن اسـت.گفت و گو بـا عضو با آمدن 
هـدف  بـا  کار  ایـن  اسـت.  شـده  آغـاز  اثـر  تـوی  خـاص  جمـالت 
اشـاره بـه نـکات کلیـدی در نوشـتن قصـه انجـام شـد. در ابتـدا به 
بهـره گیـری از خیـال اشـاره شـد و اینکـه ورود بـه قصـه هـا چگونـه 
اسـت و اینکـه قصـه گوهـا چطـور قصـه هایشـان را بـرای اینکـه بـا 
مخاطب ارتباط بیشـتری بگیرند ، آماده می کنند. در ادامه مربی 
عضـو را بـه دوبـاره خوانـدن اثـر و ویرایـش آن با حذف توضیحات 
اضافـه دعـوت می کنـد و بـا توجـه بـه فرآینـدی کـه جهـت پـرورش 
تـوان نوشـتاری او در ذهـن دارد ، بـه بیشـتر و بهتـر بهـره گرفتـن از 
ح مکاتبـه ای دعـوت می  حـواس بـرای نوشـتن بـا ارائـه ی یـک طـر

کند.

»به نام خالق یکتا«
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داستان آدم برفی که با آمدن بهار خوشحال نیست
یـک روز تـوی یـه دشـت بزرگـی یـک فصلـی بـود بـه نـام پاییـز کـه 
همـه ی مـا ایـن رو می دونیـم. کم کـم داشـت پاییـز تمـوم می شـد 
و زمسـتون در راه بـود اّول مـاه زمسـتون رسـید کـه اسـمش دی 

هسـت.
کم کـم بـرف زیـادی در ایـن دشـت بـزرگ جمـع شـد بعـد همـه ی 
بچه هـا اومـدن و یـک آدم برفـی درسـت کردنـد کـه خیلـی باشـکوه 
بـود. مـا هممـون می دونیـم کـه تـو برنامه ی کـودک همش می گن 
ننـه سـرما در راهـه مـن می دونـم کـه ننـه سـرما واقعـی نیسـت و 
فقـط یکـی دوبـار روزی ننـه سـرما اومـد و اون آدم برفـی رو تبدیـل 
وقتـی  بزنـد  حـرف  می توانسـت  کـه  زنـده  برفـی  آدم  یـک  بـه  کـرد 
زمسـتون یـواش یـواش تمام می شـد آدم برفـی ما خیلی غمگین 
می شـد چـون کـه فکـر می کـرد که وقتی بهـار بیاید دیگر زمسـتون 

نمیاد.
اّمـا روزی کـه جغـد دانـا داشـت آدم برفـی رو می دیـد رفـت پاییـن 
و گفـت: سـالم آدم برفـی چـرا ناراحتـی؟ آدم برفـی گفـت: زمسـتان 
داره تمـوم میشـه و بهـار میـاد و اصاًل دیگه زمسـتون برنمی گرده. 
وقتـی جغـد دانـا همـه ی ماجرا را از سـیر تا پیاز شـنید اومـد به آدم 
برفـی دلـداری داد و گفـت آدم برفـی نگـران نبـاش چـون کـه بعـد 
از زمسـتون بهـار میایـد و همـه جـا پـر از سـبزه اسـت بعـد از بهـار 
تابسـتو میایـد بعـد از تابسـتان پاییـز میایـد و بعـد از پاییـز دوبـاره 
زمسـتون میایـد ولـی آدم برفـی گفـت ای وای بایـد مـن ایـن همـه 
فصـل را بگذرونـم بعـد دوبـاره مـن زنـده می شـم. جغـد گفـت بلـه 
درسـته و آدم برفـی ولـی بـاز هـم ناراحـت بود. دیگه کاری از دسـت 
بعـد  اومـد  بهـار  و  شـد  تمـوم  زمسـتون  کم کـم  برنمی آمـد  جغـد 
وقتی این ۳ تا فصل تموم شـد دوباره زمسـتون اومد و آدم برفی 
خیلـی خوشـحال شـد و فهمیـد خداونـد دانـا و توانـا خیلـی خوبـه 

عالیـه و زمسـتون قـدر فصل هـا را دونسـت.

»به نام خدای مهربان«
دوست خوب آوین خانم گل گالب؛

یک سالم که روی لبش پر از خنده و شادی و انرژی است. 
یک سالم که توی دلش پر از قصه و داستان و ماجراست.

امیدوارم همیشه لبت خندان و دلت پر از قصه های خوب باشد.
اینکـه  بخاطـر  بگویـم  تـو  بـه  بلنـد  آفریـن  یـک  نامـه ام  اّول  همیـن 

آفریـن! کـرده ای.  آغـاز  خـدا  نـام  بـا  را  نامـه ات 
آویـن خانـم گل! رسـیدن نامه ات و خواندن اثرت خیلی خوشـحالم 
کـه بـه جمـع دوسـتان مرکـز  کـرد و اینـک بایـد بـه تـو تبریـک بگویـم 
کردسـتان پیوسـته ای. به همیـن خاطـر  آفرینش هـای ادبـی اسـتان 
هـم برایـت یک کارت عضویت فرسـتادم و شـماره عضویت تـو را روی 
متعلـق  عضویـت  شـماره  ایـن  و  عضویـت  کارت  ایـن  نوشـته ام.  آن 
بـه خـوِد خـوِد توسـت و پـل ارتباطـی بیـن ماسـت می توانـی شـماره 

عضویـت را در قسـمت بـاال و سـمت چـپ نامـه بنویسـی.

کـه بـا آمـدن بهـار خوشـحال  گالب قصـه آدم برفـی  گل  آویـن خانـم 
نیسـت را خوانـدم.

قصـه را کـه خوانـدم خیلـی دلـم بـرای آدم برفـی سـوخت آخـر دلـش 
می خواسـت حـاال حاالهـا فصـل زمسـتان باشـد و از آمـدن بهـار اصـًا 
کـدام قسـمت قصـه بیشـتر  خوشـحال نبـود. البتـه می دانـی مـن از 

خوشـم آمـد، بگـذار آن را بنویسـم.
روزی ننه سـرما اومد و اون آدم برفی رو تبدیل کرد به یک آدم برفی 

زنده که می تونسـت حرف بزنه.
دوسـت داری بدانـی چـرا از ایـن قسـمت قصـه خوشـم آمـد؟! چـون 
از این جـا بـود کـه خیـال وارد قصـه شـد و بـا اسـتفاده از خیـال به آدم 
برفـی و ننـه سـرما جـان بخشـیدیم. آخـر بـه قـول تـو ننـه سـرما واقعی 
نیسـت و فقـط یـک رؤیاسـت. و مـن ایـن جملـه را اضافـه می کنـم کـه 
این هـا همـه خیالـی هسـتند و دنیـای خیـال واقعـًا جالـب و جذابـه، 

بـا مـن موافقی؟!
مثـًا همینکـه تـوی خیـاِل مـا آدم برفـی جـان پیـدا می کنـد و حـرف 
می زنـد و مـا حتـی می توانیـم بـا جغدهـا حـرف بزنیـم و حرف هـای 
آن هـا را متوجـه بشـویم. اصـًا دنیـای قصه هـا و داسـتان ها، دنیـای 
کـه می نویسـی ... روزی  فکـر و خیـال ماسـت. درسـت همـان جایـی 

بـود و روزی نبـود ... وارد دنیـای خیـال می شـوی.
کـه تـو نوشـته ای و بـا روزی بـود و روزی نبـود شـروع  مثـل قصـه ای 
کـردن  کـه قصه گوهـا هـم بـرای تعریـف  شـد. مثـل شـروع قصه هایـی 
قصه هایشـان اسـتفاده می کننـد و مثـل قصه گوهـا هـم بـا بچه هایـی 
می خواننـد  یـا  و  می شـنوند  را  قصـه  و  هسـتند  قصـه  مخاطـب  کـه 

گرفتـه ای و بـا آن هـا حـرف زده ای. ارتبـاط 
من که خیلی قصه شنیدن را دوست دارم. فکر می کنم تو هم قصه 
شـنیدن را دوسـت داشـته باشـی. البته بهتر اسـت توی آثارمان این 
کنیـم.  قسـمت ها را بنویسـیم و حتـی یـک قسـمت هایی را حـذف 

مثـًا وقتـی چیـزی را توضیـح می دهیـم. مثـل این قسـمت:
دی  اسـمش  کـه  رسـید  زمسـتون  مـاه  اّول  بـود.  راه  در  »زمسـتون 

هسـت.«
همـه  می کنـم  فکـر  رو  هسـت  مـاه  دی  زمسـتان  مـاه  اولیـن  اینکـه 
کـه اثـر تـو را می خواننـد بداننـد و دیگـر الزم نیسـت توضیـح  کسـانی 

بدهـی.
بهتـر  و  بیشـتر  کردیـم خـودت  کـه  ایـن صحبت هایـی  بـا  کنـم  فکـر 
خـودت  بخوانـی،  را  اثـرت  بـاره  دو  گـر  ا حتـی  باشـی.  شـده  متوجـه 
بتوانـی قسـمت هایی را حـذف کنـی. مثـًا قسـمت های پایانـی اثـرت 

را.
کـرد.  آدم برفـی صحبـت  بـا  کـه جغـد دانـا  راسـتی! چـه خـوب شـد 
فکـر کنـم جغـد دانـا بهـار و تابسـتان و پاییـز منتظـر ماند تا دوبـاره در 

زمسـتان آدم برفـی را ببینـد.
آویـن خانـم گل گالب حـاال کـه خیلی خوب خیالت را پـرواز می دهی 
و روی کاغـذ می نویسـی، بـاز هـم قلمـت را به دسـت بگیـر و بنویـس. 
برایـت  دربـاره اش  کمـی  موضوعـی؟  مـورد  چـه  در  می پرسـی  البـد 
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می نویسـم.
از تو می خواهم که با یک تراش خیالی همه چیز را تیز کنی.

گوش هایـت را تیـز کنـی ... چشـم هایت را تیـز کنـی ... حتـی دهـان و 
دمـاغ و دسـت هایت را هـم تیـز کنـی.

چطور !!!! چرا !!! چطور !!! چرا !!!!
بـا خـوب شـنیدن، خـوب دیدن، خوب بو کـردن، خوب لمس کردن 

و خـوب مزه کردن.
خوب و با دقت به همه ی صداهایی که می شنوی گوش کن.

کـه لمـس می کنـی و دسـت  خـوب و بـا دقـت بـه همـه ی چیزهایـی 
کـن. می زنـی، فکـر 

کـه می خـوری و بـو می کنـی،  خـوب و بـا دقـت بـه همـه ی چیزهایـی 
کن. فکـر 

کنـم آن وقـت می توانـی یک عالمـه موضوع هـای جالـب بـرای  فکـر 
کنـی.  کنـی. البتـه یـادت نـرود از خیالـت هـم اسـتفاده  نوشـتن پیـدا 
بـه آن هـا جـان ببخشـی و ماجرایشـان را تـوی یـک قصـه و داسـتان 
بنویسـی. من که خیلی خوشـحال می شـوم دوباره اثر تو را بخوانم و 
گر دوسـت داشـتی توی نامه ی  در مـوردش بـا تـو صحبـت کنم پس ا
بعـدی آن را بـرای مـن هـم بفرسـت. زیـاد چشـم انتظارم نگذاری هـا 

!!!!
حـاال دیگـر وقـت خداحافظـی رسـیده. در آغـوش مهربانـی خداونـد 

سـالمت و شـاد بمانـی
خدا نگهدار

دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

سمنان/پاسخگو:نسیبهیعقوبی/عضو:حمیدرضاعباسی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: چهارم
دالیلانتخاباینپاسخ:

حمیدرضـا از اعضـای پسـری اسـت کـه خـوب مـی نویسـد و ذهـن 
کـه در خصـوص  کوتاهـی  آمـوزش  داسـتان پـردازی هـم دارد و بـا 
گرفته اسـت. در  بازنویسـی دیده، بازنویسـی متون را هم نسـبتا فرا
نامـه فعلـی حمیدرضا،  داسـتان دو بخـاری را روایت می کند که در 
یـک بـاغ قدیمـی بـا هـم زندگـی مـی کننـد. مربـی پاسـخگو از همین 
موضـوع اسـتفاده می کنـد و در خصـوص جان بخشـی بـه اشـیا در 
داسـتان بـرای عضـو توضیحاتـی می دهـد و او را راهنمایـی می کند.

روزی روزگاری دو بخـاری نفتـی بـا نام هـای برفـی و سـفیدک زندگـی 
و بسـیار  بودنـد  بـا هـم دوسـت های صمیمـی  آن دو  می کردنـد. 
یکدیگـر را دوسـت داشـتند. در یکـی از روزهـای سـرد زمسـتانی 
سـفیدک تصمیـم گرفـت بـرای خریـد میـوه از خانـه بیـرون بـره. از 
شـانس بـد برفـی آن روز هـوا بارانـی بـود. سـفیدک کمـی بـا خـود 
فکـر کـرد و بـه سـمت کمـدش حرکـت کـرد و بـا خـود گفـت بـا چتـر 
بـه بیـرون مـی روم. بـا خوشـحالی چتـرش را بـاز کـرد بـه آن نگاهـی 

انداخـت و متوجـه شـد کـه چتـرش خـراب شـده و نمی توانـد از او 
اسـتفاده کنـد. بـا ناراحتـی بـه سـمت بیـرون حرکت کـرد و تصمیم 
گرفـت بـا چتـر بیرون برود. هنگامی کـه در را باز کرد برفی را دید که 
بـه خانـه برگشـته بـود. سـفیدک را دیـد که بسـیار ناراحت اسـت از 
او می پرسـید کـه چـی شـده سـفیدک؟ سـفیدک بـا ناراحتـی جواب 
داد هو بارانی بود و من می خواسـتم از چتر اسـتفاده کنم اّما چتر 
خـراب بـود. برفـی نگاهـی بـه او انداخـت و گفـت این کـه ناراحتـی 
نـداره چتـرش را بـه سـمت سـفیدک گرفـت و گفـت می توانـی از 
چتـر مـن اسـتفاده کنـی. سـفیدک بـا خوشـحالی چتـر را گرفـت و از 
او تشـکر کـرد و بـه سـمت بـازار حرکت کرد. سـفیدک بعـد از خرید 
میـوه تصمیـم گرفـت به خانـه برگردد اّما هنگام بازگشـت متوجه 
شـد کـه انـرژی او تمـام شـده و نمی توانـد راه بـرود کمـی بـا خـود 
فکـر کـرد و متوجـه شـدم کـه نفـت را دارد بـه پایان می رسـاند کمی 
جلوتـر رفـت و بـا عمـو نفتـی روبـه رو شـد و از او خواسـت کـه آن را 
از نفـت پـر کنـد. عمـو نفتـی بـا خوش رویـی نفـت دان آن را از نفـت 
پـر کـرد. سـفیدک از او تشـکر فـراوان کـرد و بـه سـمت خانـه بـه راه 
افتـاد. بـه خانـه رسـید و جیـره برفـی را بـه او برگردانـد. از او تشـکر 
کـرد. برفـی بـه او گفـت متشـکر الزم نبـود مـن و تو با هم دوسـتیم 
سـفیدک و بایـد در سـختی ها بـه یکدیگـر کمـک کنیـم. سـفیدک 
بـه او لبخنـد زد و بـه اتاقـش رفـت و بـه خـواب فـرو رفـت. آن دو از 
آن روز بـه بعـد روزهـای زیـادی را با یکدیگر با شـادی زندگی کردند.
کـه مـردی  کوچـک علی محّمـد  روزگاران قدیـم در دهکـده ای  در 
شـروع  بلندگـو  پشـت  علی محّمـد  می کـرد.  زندگـی  بـود  بدصـدا 
بـه خوانـدن قـرآن کـرد کـه فکـر می کـرد بسـیار خوش حـال اسـت 
در یکـی از روزهـا در مسـجد مـرد دانایـی کـه بـه او شـیخ حسـن 
می گفتنـد هنـگام عبـور از مسـجد صـدای او را شـنید بـه داخـل 
چقـدر  تـو  بـه  قـرآن  خوانـدن  بـرای  گفـت  او  بـه  و  رفـت  مسـجد 
دسـتمزد می دهنـد؟ علـی محّمـد بـه او نگاهـی انداخـت و گفـت 
دستمزدی دریافت نمی کنم شیخ به او گفت پس چرا به خودت 
زحمـت می دهـی؟ علـی محّمد گفت به خاطر خدا می خوانم شـیخ 
بـه او جـواب داد به خاطـر همیـن خـدا قـرآن را چـون فـرد از خدایت 

می شـوند. خاطـر  آزرده 

بـه دوسـت  اردیبهشـت سـالم می کنـم  زیبـای  و  از روزهـای بهـاری 
عباسـی.  حمیدرضـا  خوبـم 

و  شـاداب  و  خـوب  درختـان  سـبز  برگ هـای  مثـل  حالـت  امیـدارم 
سـرزنده باشـد. از درخت هـای تـوِی بـاغ چـه خبـر؟ حتمـًا حسـابی 
خانم هـا  عـروس  مثـل  البـد  شـکوفه.  از  پـر  و  شـده اند  زیبـا  و  سـبز 
گـر آن  ا کالغـه چـه خبـر؟  از ننـه  حسـابی دلبـری می کننـد! راسـتی 
سـر  بـاالی  حسـابی  بگـو  و  برسـان  را  سـالمم  دیـدی  را  او  طرف هـا 
درخت هـا بچرخـد و قربـان صدقه شـان بـرود. دوسـت خوبـم آقـای 
را خوانـدم. داسـتان دو دوسـت  زیبایـت  گل! داسـتان  حمیدرضـا 
صمیمـی! فکـر می کنـم دوستی شـان قدیمـی هـم بـود. چـون آن هـا 
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دو تـا بخـاری نفتـی بودنـد. دو تـا بخـاری نفتـی کـه سـال های سـال 
کنـار هـم زندگـی می کردنـد و دوسـتان خوبـی بـرای شـب و روزهـای 
دلتنگـی هـم بودنـد. راسـتی حمیدرضـا! خانـه ایـن دو بخـاری کجـا 
بـود؟ مـن فکـر می کنـم خانـه آن هـا تـوی یـک روسـتا در یـک خانـه 
بـزرگ بـا پنجره هـای بـزرگ بـوده اسـت. شـاید هـم خانه شـان تـوی 
کنـار  یـک بـاغ بـوده! راسـتی تـو فکـر می کنـی ایـن دو بخـاری نفتـی 
هـم داخـل یـک اتـاق بودنـد یـا جـدا جـدا در اتاق هـای مختلـف؟ 
بـه  بـا هـم دارنـد.  زیـادی  بـد  و  حتمـًا روزهـا و خاطره هـای خـوب 
و  دعـوا  هـم  بـا  دوستی شـان  سـال های  در  اسـت  ممکـن  تـو  نظـر 
کـرده باشـند یـا نـه؟ راسـتی یـک سـؤال حمیدرضـا جـان! چـرا  قهـر 
برای شـخصیت های داسـتانت وسـیله ای مانند بخاری را انتخاب 
کـردی؟ آیـا دلیل خاصی داشـت یا خیر؟ پسـر خوبـم می دانی وقتی 
گی هـای انسـانی بدهـی؛ مثـل خـوردن،  بـه یـک شـیء بی جـان ویژ
گی  خوابیـدن، حـرف زدن و راه  رفتـن و ... چه می گویند؟ به این ویژ
می گویند »جان بخشـی به اشـیاء« درسـت مثل تو که به بخاری ها 
پـای راه رفتـن و حـرف زدن دادی. اینکـه بـرای خریـد بـه بـازار بروند 
و چتـر روی سرشـان بگیرنـد و ... اّمـا دوسـت مـن! بایـد دقـت کنـی 
بـرای همـه اتفاق های داسـتانت دلیل منطقی داشـته باشـی. مثًا 
بخـاری کـه سـوختش از نفـت اسـت و بـا نفـت زندگـی می کنـد میـوه 
خریدنش کمی غیرمنطقی است. یا راه رفتن آن ها هم همین طور. 
مگـر اینکـه بـرای ایـن راه رفتـن و حـرف زدن دلیلـی بیـاوری. مثـل 
دو بخـاری جادویـی. یـا دو بخـاری در سـرزمین عجایـب. آن وقـت 
همـه ماجـرا بـرای خواننـده داسـتان منطقـی و قانع کننـده اسـت. 
داسـتانت  شـخصیت های  کارهـای  و  رفتـار  بـرای  کـن  سـعی  پـس 
کـه اینقـدر خـوب  دلیـل منطقـی بیـاوری دوسـت مـن! خـب حـاال 
تـو  از  دیگـری  داسـتان  بعـد  نامـه  بـرای  می خواهـم  می نویسـی 
کـه بـه آن هـا  گـر موافـق باشـی داسـتان دو شـیء باشـد  بخوانـم. ا
گـی  و شـخصیت انسـانی داده ای. مثـل دیـگ و مالقـه، مثـل  ویژ
کـن و  سـوزن و نـخ، مثـل مـداد و دفتـر. خـوب دربـاره آن هـا فکـر 
هرکـدام کـه دوسـت داری انتخـاب کن و داستانشـان را بنویس. 
، از کمک و دوسـتی  از دعوا کردنشـان، از حسـودی به همدیگر

آن هـا. منتظـر داسـتانت هسـتم. 
دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی

سمنان/پاسخگو:نسیبهیعقوبی/عضو:سانازعامریان
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: نهم
دالیلانتخاباینپاسخ

مرکـز  عالقمنـد  و  پیگیـر  خـوب،  اعضـای  از  سـاناز 
بـه  منظـم  بسـیار  کـه  اسـت  ادبـی  آفرینش هـای 
شـبه  نوشـته اش  در  او  می دهـد.  پاسـخ  نامه هایـش 
گفتگـو  فاقـد  کـه  می کنـد  روایـت  را  تخیلـی  داسـتانی 
تخیـل  عنصـر  بـه  نوشـته اش  در  گرچـه  می باشـد 

عـدم  همیـن  از  عضـو  پاسـخ  در  مربـی  دارد.  مناسـب  نگاهـی 
حضـور گفتگـو در اثـرش اسـتفاده می کنـد و در خصـوص دیالـوگ 

می دهـد. را  الزم  توضیحـات  داسـتان  در  گفتگـو  و 

شـما  بـه  دیگـر  سـالمی  و  آلوچـه  خوشـمزگی  بـه  سـالم  یـک 
دوسـتان عزیـزم، دیگـر فصـل تعطیلـی مـدارس اسـت و وقـت 
بیشـتری بـرای نوشـتن داسـتان دارم. پـس بـا هـم بریـم سـراغ 

حمامـی«: »تولـد  داسـتان 
و  کـرد  بیـدار  را  او  پونـه  مـادر  تابسـتان  گـرم  روزهـای  از  یکـی  در 
گفـت: امـروز بـه جشـن تولـد دوسـتت زهـرا دعوت هسـتی پس 
زودتـر بـه کارهایـت بـرس. پونـه بـه حمـام رفـت تـا پاکیـزه شـود 
و بـه جشـن تولـد فکـر می کـرد کـه چـه بپوشـد در ایـن هنـگام 
نگاهـی بـه آینـه انداخـت و در آینـه خـود را در شـهری تصـور کـرد 
کـه پـر از آدم هـای عجیـب و غریـب و کوچـک بـود و پونـه خـود را 
به صـورت غولـی در میـان آن هـا می دید. آن ها مثـل آدم ها زندگی 
می کردند ولی قیافه های عجیبی داشـتند. چشـم های درشـت و 
دهان هـای گشـاد. پونـه آن ها را که می دید خنـده اش می گرفت.

نمی شـدند  هـم  انگشـت  یـک  انـدازه ی  گربه هایشـان  و  سـگ 
در آن شـهر ماشـینی وجـود نداشـت و همـه بـر پشـت پرنـدگان 
سـوار می شـدند و بـه جاهـای دیگـر می رفتنـد. پونـه از شـهر و 
مردمـش خوشـش آمـده بـود. اّمـا آن هـا از او می ترسـیدند و در 
ایـن هنـگام آرزو کـرد کاشـکی مثـل آن هـا کوچـک بـودم. آن هـا از 
مـن نمی ترسـیدند. ناگهـان سـرش گیـج رفـت و بـه زمیـن افتـاد 
خیلـی  اسـت.  شـده  کوچـک  آن هـا  مثـل  دیـد  شـد  بلنـد  وقتـی 
خوشـحال شـد کـه بـه آرزویـش رسـیده اسـت در همیـن هنـگام 
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صـدای آهنگـی به گوشـش رسـید و صـدا را دنبال کـرد. به خانه ای 
بـزرگ رسـید در خانـه جشـنی برپـا بـود کـه جشـن تولـد یـک نـوزاد 
آن نـوزاد انـدازه ی یـک بنـد انگشـت هـم نبـود،  خیلـی هـم  بـود. 
از  کـه  میوه هایـی  بودنـد.  آورده  هدیـه  برایـش  همـه  بـود!  بامـزه 
آن  و می آوردنـد.  بـا طنـاب می کشـیدند  و  بـود  بزرگتـر  خودشـان 
آهنـگ زیبـا را بـا چنـد چـوب و شیشـه می نواختنـد؛ در این هنگام 
کـه پونـه سـرگرم نـگاه بـه اطرافـش بـود تعـدادی آمدنـد. همـه بـه 
صـف شـدند و بـه ترتیـب ایسـتادند؛ پونه گفـت: »وای خـدای من 
ایـن شـهر پادشـاه دارد!!!!« پادشـاه نیـز بـه جشـن تولد آمـده بود. 
از اجـرای برنامـه  همـه رفتنـد  آخـه ایـن نـوزاد نـوه ی او بـود. بعـد 
بـه خانه هایشـان پونـه خـودش را در آنجـا تنهـا دیـد و گفـت: »ای 
کاش آرزو نمی کـردم کـه کوچـک شـوم حـاال چـی کار کنـم؟؟ ناگهـان 
بـه خـودش آمـد و صـدای مـادرش را کـه از پشـت در حمـام او را 
صـدا مـی زد شـنید. از فکـر بیـرون آمـد و شـب کـه بـه جشـن تولـد 
دوسـتش زهـرا رفـت همش به فکر جشـن تولـد عجیب و غریب 

حمـام بـود.
را  دنبالـه اش  دفتـرم/  آسـمان  در  می کشـم/  بادبـادک  یـک 
می کشـم/ ماننـد مـوی خواهـرم/ گاهـی بـه بـاال مـی رود/ تـا ابرهـای 
مخملـی/ یـا می نشـیند مدتـی/ بـر شـاخه ای بـا تنبلـی/ شـاید کـه 
سـوراخش کنـد/ آن زاغ بـا منقـار خـود/ قلـب مـرا هـم بشـکند/ 
آن وقـت بـا ایـن کار خـود/ او در خیالـم می شـود/ ماننـد قویـی 
آرام تـوی آسـمان/ هنـگام  مهربـان/ ایـن سـو و آن سـو می پـرد/ 
دلـم/  تـوی  و  می ترسـم  می شـود/  پیـدا  زاغ  یـک  کردنـش/  بـازی 
انـگار غوغـا می شـود/ بایـد کـه آن را زوِد زود/ از چشـم او پنهـان 

کنـم/ ماننـد اّول بـاز هـم/ در دفتـرم مهمـان کنـم

سالم سالم سالم؛
از اینجـا تـا تـه آسـمان بـه تـو دوسـت خـوب و عزیز مرکـز آفرینش های 

ادبی. 
تمـام  امیـدوارم  مـن؟  دوسـت  اسـت  چطـور  احوالـت  و  حـال 
لحظه هایـت سراسـر شـادی و سـالمتی باشـد. نامـه ات که به دسـتم 
کـردم بـه  رسـید حسـابی خوشـحال شـدم و بـدون معطلـی شـروع 
سـاناز  آفریـن  بـودی!  نوشـته  زیبایـی  داسـتان  چـه  دادن.  جـواب 
کـه توصیـف آدم هایـش  خانـم عامریـان! یـک داسـتان تخیلـی زیبـا 
کـه  آدم هایـی  بـود.  خـوب  خیلـی  می کردنـد  زندگـی  کـه  جایـی  و 
بـه انـدازه بنـد انگشـت بودنـد. ایـن قسـمت از داسـتانت را خیلـی 
کـه از  دوسـت داشـتم: »همـه برایـش هدیـه می آوردنـد. میوه هایـی 
خودشـان بزرگتـر بـود و بـا طنـاب می کشـیدند و می آوردنـد.« تصـور 
کـه  کـردن ایـن صحنـه خیلـی جالـب بـود. اّمـا سـاناز جـان! نکتـه ای 
اتفـاق  گفتگویـی  هیـچ  تـو  داسـتان  در  کـه  اسـت  ایـن  بگویـم  بایـد 
و  رسـید  آرزویـش  بـه  پونـه  وقتـی  مثـال:  به عنـوان  اسـت.  نیفتـاده 
بـا او هیـچ  کوچـک شـد و رفـت بـه آن سـرزمین عجیـب هیچکـس 
گفتگویـی انجـام نـداد. بـا اینکـه او در جشـن تولـد نوزاد بند انگشـتی 

هـم حضـور داشـت و به عنـوان یـک مهمـان بـود. چـرا هیچکـس بـا 
او دوسـت نشـد و صحبتـی نکـرد؟ چـرا بعـد از تمـام شـدن جشـن 
هیچکـس او را بـه خانـه اش دعـوت نکـرد و او همچنـان تنهـا بـود؟ 
سـاناز عزیـزم! گفتگـو یـا دیالـوگ در داسـتان مهم تریـن و اصول تریـن 
بخـش داسـتان اسـت. سـعی کـن در داسـتان های بعـدی ات حتمـًا 
گفتگـو  بـا  کنـی. چـون  ایجـاد  گفتگـو  بیـن شـخصیت های داسـتان 
کـه تفـاوت آدم هـا از هـم تشـخیص داده می شـود. مثـًا لحـن  اسـت 
تفـاوت  دوسـتانت  و  بـرادر  و  خواهـر  بـا  خـودت  زدن  حـرف  نـوع  و 
دارد. لحـن مدیـر مدرسـه بـا معلـم ادبیـات یـا یـک فروشـنده بـا هـم 
فـرق دارد. واژه هـا و کلماتـی کـه اسـتفاده می کننـد، تکیـه کالم هـا و... 
همـه بـا هـم متفـاوت اسـت. همین طـور نـوع زندگـی، شـرایط روحی، 
وضـع اقتصـادی، محـل زندگـی، شـرایط سـنی، موقعیـت تحصیلـی و 
شـغلی و ... بـر لحـن و نـوع گفتـار افـراد تأثیـر می گذارنـد. حتی بـا ارائه 
گفتگوها می توانیم شـخصیت های داسـتان را به خوبی به خواننده 
معرفـی کنیـم. مثـًا بـدون اینکـه بگوییـم فـالن شـخص در داسـتان 
شـغل  می توانیـم  گفتگوهـا  طریـق  از  »راننـده«  یـا  اسـت  »معلـم« 
آن هـا را بـه خواننـده نشـان دهیـم. دوسـت مـن! تـو می توانـی بـرای 
تمریـن گفتگـو، بـه مکان هـای خـاص رفتـه و گفتگوهای متفـاوت در 
شـرایط خـاص، را بـا دقـت گـوش کنـی یـا ضبـط کنـی و ببینـی. اینکـه 
گفتگوهـای بیـن افـراد مختلـف چـه تفاوتـی با هـم دارنـد. مثًا گفتگو 
بیـن افـراد خانـواده، حرف هـای بچه ها در بازی، بحث هـای ادبی در 
بیـن شـرکت کنندگان انجمـن ادبی، گفتگـوی افراد در صـف نانوایی، 
اتوبـوس و ... بعـد ایـن لحن هـا را بـا هـم مقایسـه کنـی و بـا توجـه بـه 
کنـی.  داسـتان  وارد  را  آن هـا  داسـتان  وشـخصیت های  داسـتانت 
گفتگـو بیـن شـخصیت های  در نامـه و داسـتان های بعـدی منتظـر 

داسـتانت هسـتم. دیـر نکنـی دوسـت مـن!
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی
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سمنان/پاسخگو:نسرینقربانی/عضو:ملیکافتحی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: ششم
دالیلانتخاباینپاسخ:

کرونـا بـه عضویـت مرکـز  کـه بعـد از شـیوع  ملیـکا عضـوی اسـت 
آفرینش ها در آمده اسـت. اما با وجود محدودیت ها از اعضای 
مشـخص  ملیـکا  نوشـته ی  از  اسـت.  مکاتبـه ای  بخـش  فعـال 
کـه ذهـن خـالق و خیالبافـی بـرای نوشـتن دارد امـا هنـوز  اسـت 
بـه  بـا توجـه  آشـنا نیسـت. پاسـخگو  بـا ریزه کاری هـای نوشـتن 
ایـن توانایـی فاطمـه و بـا اشـاره بـه داسـتانش بـه او توضیحاتـی 
ح کـردن یـک تمریـن خیالـی دیگـر  می دهـد و در نهایـت بـا مطـر

کنـد. از او می خواهـد متـن تـازه ای خلـق 

»گفت وگو بین آسمان و زمین«
نزدیـک طلـوع آفتـاب بـود، آسـمان تکانی بـه خـودش داد و ابرها 
شـروع بـه حرکـت کردنـد، خورشـید شـروع بـه تابیدن کـرد. زمین 
از خـواب بیـدار شـد چشـمش را بـاز کـرد و بـا دیـدن خورشـید 
لبخنـد زد و بـه دور و بـر خـودش نگاهی انداخت و از زیبایی های 
خداونـد کـه هرکـدام زیـر نـور خورشـید می درخشـید تشـکر کـرد.

آسمان گفت: امروز زیباتر از همیشه شدی.
زمین لبخندی به آسمان زد و گفت: تو هستی که باعث زیبایی 
مـن شـده ای، رنـگ آبـی تـو درون مـن مـوج می زنـد و همـه آن هـا 
زیبایی تو را نشـان می دهد. تو داری زندگی را به تمام موجودات 
مـن می بخشـی. لبخنـد بزرگـی چهـره آسـمان را پوشـاند و گفـت: 
ای زمیـن مـن و تـو وجـود همدیگـر، حیات و زندگـی و زیبایی هم 
هسـتیم، هیچکدام مـان نمی توانیـم بدون هـم زندگی کنیم من 
زیبایـی را مدیـون تـو هسـتم خوشـحالم که هر روز چهره ی سـبز 
و آبـی تـو را از بـاال  نظـاره می کنـم و جانـی دوبـاره می گیـرم. زمیـن 
لبخنـدی بـه آسـمان زد و آسـمان بـه تمـام زیبایی هایـی کـه از آن 
بـاال در روی زمیـن پیـدا بـود خیـره شـد و در خیـال خـودش غـرق 

شد.
»خنده هایت«

آغـاز بهـار/ مثـل رفتـن بـه سـفر/  خنده هایـت زیباسـت/ مثـل 
دیـدن منظـره از تـوی قطـار/ حرف هـای تـو قشـنگ/ مثـل رویـا و 

خیـال/ مثـل صبحـی شـادان/ زیـر بـاران دل انگیـز شـمال

ملیکا خانم گل سالم؛
به دسـت  قشـنگت  نامـه ی  کشـدار  البتـه  و  گـرم  گـرِم  روز  یـک  در 
گرمـا! چه چیـز بهتـر  گفتـم بی خیـال  مـن رسـید مـن هـم بـا خـودم 
از خوانـدن یـک نامـه ی داغ کـه مثـل یـک چـای خوشـرنگ غـروب 
تابسـتان بـه آدم مـی چسـبد. تـازه چـه شـود کـه ایـن نامـه از خیالی 
زیبـا و از یـک دوسـت و همـراه همیشـگی باشـد! حـال و احوالـت 
چطور است ملیکا جان؟ سر حالی؟ متن تو که نوشته  و گفتگویی 
بیـن آسـمان و زمیـن بـود را خوانـدم. آفریـن بـه تـو دختـر نویسـنده. 

گر کمی تالش می کردی و بعضی از نکات را رعایت می کردی  فقط ا
شـخصیت  تـو  نوشـته  ی  می رسـید.  داسـتان  قالـب  بـه  نوشـته ات 
داشـت )خورشـید و آسـمان(، گفتگـو هـم داشـت اّمـا یکـی از عناصر 
مهـم داسـتان؛ حادثـه یـا اتفـاق را نداشـت. باید در داسـتان حادثه 
یـا اتفاقـی بیفتـد کـه داسـتان را جذاب تـر کنـد و خواننـده کشـش و 
تمایـل بیشـتری بـرای خوانـدن آن پیـدا کند. مثًا اتفاقـی می افتاد 
طـی  از  بعـد  و  شـدند  مـی  دلخـور  هـم  از  آسـمان  و  خورشـید  کـه 
ماجراهایـی دلخـوری آن هـا رفع می شـد. یا شـخصیت دیگـری را به 
نوشـته ات وارد می کـردی کـه حادثـه در مـورد آن شـخصیت اتفـاق 

مـی افتـاد و ...
حـاال بـا توجـه بـه ایـن توضیحـات نوشـته ی بعـدی ات را در مـورد 
ُکمـدی بنویـس کـه پـر از لباس هـای جورواجـور زنانـه اسـت. لبـاس 
مجلسـی، لباس ورزشـی، لباس راحتی، مانتو و ... لباس ها هرکدام 
از زیبایی هـای خودشـان حـرف می زننـد تـا این کـه ... خـب مـن کـه 

منتظـرم ایـن ماجـرای هیجان انگیـز را بخوانـم. دیـر نکنـی!
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی
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گلستان/پاسخگو:معصومهمصطفیلو/عضو:زهرامیرعرب
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: دوم
دالیلانتخاباینپاسخ

مربـی از عضـو خواسـته تـا بـه اتفاقاتـی کـه در دور و بـرش می افتد 
کنـد و تمریـن قطعـه نویسـی )مشـاهده نویسـی (  بیشـتر دقـت 
نمایـد تـا عـالوه بـر اینکـه توجه او به محیط پیرامون بیشـتر شـود 
بـا قطعـه نویسـی سـوژه های خـوب و در دسترسـی بـرای نوشـتن 

داسـتان بیابـد.  

امروز 1۴00/1/1 من می خواهم بیل را دست بگیرم و دانه را در خاک 
بگـذارم. سـراغ دانـه مـی روم و می گویـم: »پاشـو پاشـو دانـه ی نارنج«. 
دانـه از خـواب بیـدار شـد و گفـت: »سـالم«. سـالمی کـردم و گفتـم: 
»دانـه بایـد تـو را در خـاک بگـذارم.« دانـه گفـت: »مـن منتظـر ایـن روز 
بـودم.« بـه دانـه گفتـم: »آیـا تـو رشـد می کنـی؟« دانـه گفـت: »فصـل 
بهـار اسـت، مـن زوِد زود رشـد می کنـم.« آنقدر خوشـحال شـدم که 
دیگـر نمی دانسـتم چـه کنم. صـدای مادرم آمـد، مادرم گفـت: »زهرا 

مادربزرگـت آمـده زود بیـا« بـا ناراحتـی از دانـه خداحافظـی کردم.

»به نام خداوند مهربان«
سالم دوست خوبم زهرا جان؛

حالت چطور است؟ حاِل دانة نارنج چطور است؟
نامه هـای زیبایـت را یکـی پـس از دیگـری خوانـدم. مـن هـم مثـل تـو 
دانـة نارنجـم را کاشـتم و هـر روز بـه آن نـگاه می کنـم. اّمـا چـون زودتـر 

از تـو دانـه ام را کاشـته ام، االن یـک سـبزة نارنـج دارم.
کـه پشـت پنجـره اسـت و شـاهد خیلـی  سـبزه نارنـج مـن روزهاسـت 
چیزهاسـت. شـب ها با ماه و سـتاره خلوت می کند و صبح با صدای 
پرنده هـا روز را شـروع می کنـد. ایـن روزهـا بـاد بهـاری سـبزة نارنج من 

را شـاداب تر از گذشـته کـرده اسـت.
چقـدر خـوب هنگامـی کـه از دانـة نارنـج می نوشـتی، بـه اتفاقاتـی کـه 
در دور و بـرت افتـاده بـود هـم اشـاره مـی کـردی. از ایـن بـه بعـد هـم 
سـعی کـن هـر روز در حـد چنـد جملـه از اتفاقات جالـب دور و برت را 
بنویسـی. بـه ایـن کار تمریـن قطعه نویسـی می گوینـد. بـرای اینکـه بـا 

قطعه نویسـی آشـنا شـوی چنـد قطعـه برایـت می نویسـم.
کنـار زدم. نـور  را  از خـواب بیـدار شـدم، پـرده  کـه  قطعـه )۱(: صبـح 
ک  خورشـید فضـای خانـه را روشـن کـرد. دانـه نارنـج هنـوز در دل خا

کنـد. گرمـای خورشـید را حـس  بـود. اّمـا حتمـًا او هـم می توانسـت 
کـه نوشـتم بـه سـمت آشـپزخانه رفتـم. مـادر  قطعـه )۲(: تکالیفـم را 
داشـت برای افطار سـوپ آماده می کرد. به سـمت پنجره رفتم، دانه 
ک بـود. خیلـی دلـم می خواسـت بدانـم آنجـا در دل  هنـوز در دِل خـا

ک چـه خبر اسـت.  خـا
دوسـت خوبـم؛ قطعه نویسـی یـا همـان جمله نویسـی خیلـی بـه تـو 
کمـک می کنـد. در واقـع می توانـد بهتریـن تمریـن بـرای  در نوشـتن 
نویسـنده شـدن باشـد. سـالم من را هم به دانه ات برسـان. مطمئن 

کـه تـو بـا ایـن همـه عشـق و محبـت از آن مراقبـت  هسـتم دانـه ای 
کـه عطـر بهـار نارنـج آن  می کنـی، روزی درخـت نارنجـی خواهـد شـد 

کـرد. فضـای خانـه را پـر خواهـد 
در نامة بعدی که برایم می نویسی حتمًا چند قطعه بنویس.

همچنیـن از دانـة نارنـج که شـاید تا آن موقـع جوانه هم بزند، باز هم 
برایم بنویس.

منتظر نوشته های زیبایت هستم.
دوست نامه ای تو- مربی آفرینش های ادبی استان گلستان
2۹ فروردین ۱۴00

گلستان/پاسخگو:منصورهفاضلیراد/عضو:آیلینیلقی
گروه سنی: نونهال

شماره توالی: چهارم
دالیلانتخاباینپاسخ:

کشیده اسـت.  ح پرسـش هایی  عضـو را بـه چالـش  مربـی بـا طـر
گونـه  ح ایـن  آیلیـن بـه نوشـتن عالقـه منـد اسـت و مربـی بـا طـر
پرسـش ها سـعی کـرده تـا ارتبـاط صمیمانـه ای بـا عضو بگیـرد تا او 

کنـد. بـا پاسـخ دادن بـه مربـی تمریـن نوشـتن 

سالمی دوباره به شما !!!
سالمی به اندازه تمام داستان هایی که در ذهنم دارم.

عید نزدیکه و امیدوارم کرونا زود تر بره
به خاطـر  منـو  همیشـه  اطرافیانـم  حداقـل  خوبـه.  مـن  نقاشـی 

می کننـد. تحسـین  نقاشـیم 
 مثل مانگا نقاشی کنم ولی خوب بلدم بکشم.

ً
نمی تونم دقیقا

، تغییرات زیادی هـم داخل خانه و هم  در ایـام نزدیـک شـدن بهـار
بیـرون خانـه اتفـاق افتاده. مثاًل دکور اتاقم را عـوض کرده ام. چون 
قبـاًل تختـم سـمت چـپ بـود و همـش از کنـار آن بـاد سـرد میومد 
من نمی تونسـتم بخوابم. ولی االن سـمت راسـته. همین روزا تو 

حیـاط خونمـون روی درخـت انجیـر به لونه کبوتر پیـدا کردم.
خیلی دوست دارم کرونا نبود. ممنون که نامه ام رو خوندید.

دوستدارشما-آیلینیلقی

سالم آیلین جان؛
عیـدت مبـارک. بهـار بـا تمـام زیبایی هایـش از راه رسـیده و مـا آغـاز 

بهـار را جشـن می گیریـم.
بـرای همـه بیافتـد. مـن و  اتفاقـات خوبـی  ایـن سـال  امیـدوارم در 
تـو هـم در ایـن سـال کلـی نامـه بـرای هـم بفرسـتیم. نقاشـی زیبایـت 
و  بـود  نشسـته  سـکو  روی  زیبـا  گردنـی  شـال  بـا  دخترکـی  دیـدم.  را 

بـود؟؟  کـه در دسـتش چـه  نمی دانـم 
از دیدن نقاشـی ات با سـبک مانگا لذت بردم. راسـتی عکسـی را هم 
از النـه کبوتـر روی درخـت حیـاط خانه اتـان برایـم فرسـتادی فکـرم را 
مشـغول کـرد. چـرا النـه اش این قـدر کوچـک بـود. با خودم فکـر کردم 
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شـاید کبوتـر النـه اش را نیمـه سـاخته و تصمیـم نداشـته کـه آنجـا را 
برای زندگی انتخاب کند. االن کهمن برای تو نامه می نویسم یک 
پرسـتوی کوچـک دائـم از پنجـره اتاقـم بـه داخل می آید. گوشـه ای 
کنـد. چـون حـاال فصـل  از اتـاق مـن را بـرای سـاختن النـه انتخـاب 

بهـار شـده و پرنده هـای مهاجـر کـوچ کرده انـد.
گـر بگویـم یـک خـط از فصـل بهـار برایـم بنویسـی چـه  آیلیـن جـان ا

می نویسـی؟
بنویسـی چـه  زبـان دختـرک نقاشـی ات چنـد خـط  از  گـر بگویـم  ا

می نویسـی؟
گفتـم پرسـتو تصمیـم دارد اتـاق مـن را بـرای سـاختن النـه  وقتـی 

گفتـی؟ کنـد تـو بـا خـودت چـه  انتخـاب 
کـه دوسـت داری در ایـن سـال  گـر بخواهـی چنـد اتفـاق خـوب  ا

می  نویسـی؟ چـه  بنویـس  برایـم  بیفتـد،  برایـت 
واااای چقدر حرف زدم و سؤال کردم.

 خیلی حرف زدم؟؟ پس تو چرا هیچی نگفتی؟؟
 گر بگویم خداحافظ تو چه می گویی؟؟؟ ا

بـه سـؤال های مـن در نامـه بعـدی پاسـخ  آیلیـن جـان می توانـی 
در  داسـتانی  گـر  ا راسـتی  هسـتم.  نامـه ات  پاسـخ  منتظـر  بدهـی. 

بنویـس. برایـم  داشـتی  ذهنـت 
 سالم مرکز آفرینش های ادبی

نامـه  شـما  بـرای  می توانـم  هـم  بـاز  کـه  خوشـحالم  خیلـی  مـن 
بنویسـم و شـما بـرای مـن نامـه بنویسـید و مـن دوبـاره بـرای شـما 
کـه  نامـه بنویسـم و هـی جـواب هـم را بدهیـم  حتمـًا می دانیـد 
بچه هـای ایـن دور و زمانـه خیلـی بـه بازی هـای کامپیوتـری عالقـه 

 دارنـد؟! خـب منـم جـزو ایـن بچه هـا هسـتم
خیاالتم: تو دوست داری وقتی بزرگ شدی چی کاره بشی؟؟

مـن: دوسـت دارم گیمـر و یوتیوبـر معروفـی بشـم که بـا ویدئوهاش 
همـه رو می خندونـه و همـه دوسـتش دارن. دوسـت دارم تـالش 
کنـم تـا شـادی رو روی لـب همـه بیـارم. دوسـت دارم انیمـه بسـازم.

خیلی ها میگن بازی های کامپیوتری بد هستن.
از  مـا  دارن.  هـم  خوبی هایـی  ولـی  بـدن  چیزهـا  خیلـی   خـب 
شـخصیت های بازی هـا چیزهـای زیادی یاد گرفتیـم. ما چیزهایی 
کـه ممکنـه یـه روزهایـی وجـود داشـته باشـن. مـا بارهـا و  دیدیـم 
بارهـا جـای کلـی آدم و شـخصیت زندگـی کردیم و درکشـون کردیم. 
بارهـا و بارهـا چیزهایـی رو دیدیـم کـه آدم رو بـه رویاهایش می برن. 
مـا می توانیـم داخـل بازی هـا چیزهایی که می خواهیـم تو واقعیت 
کـه یـه سـری  داشـته باشـیم رو تـو بازی هـا سـاختیم و می دونیـم 
کـه شـخصیت های بـازی از زمانـی  چیزهـا چقـدر سـختن.دیدیم 
کـه غـول آخـر رو شکسـت دادن چقـدر  کـردن تـا زمانـی  کـه شـروع 
کمـک  کـردن. بـا خریـدن بازی هـا چقـدر بـه سـازنده ها  پیشـرفت 

 کنـار هـم جمـع بشـیم کردیم.مـا تونسـتیم بـا بازی هـا 
 همه چیز که بد نیست

حتمًا شما هم من را درک می کنید.

دختـری کـه در نقاشـی ام کشـیده ام تصویـری از تدوکو هسـت. من 
و دوسـتم بـا هـم بـازی می کنیـم و در بـازی مـا نقـش دو خواهـر را 
)بـازی خیالـی( مـن سـدوکو  نام هـای تدوکـو و سـدوکو.  بـه  داریـم 

 هسـتم و دوسـتم تدوکـو هسـت
در دستش یک لیوان قهوه بود  خب من قهوه خیلی دوست 

دارم حیف وقتی قهوه می خورم سردرد و دل درد می گیرم
شـما گفتیـد از زبـان دختـر توی نقاشـی یک چیزی بنویسـم. بفرما 


مـا قدرتـی نداریـم؟! معلـوم اسـت کـه داریم. مـن خواهرم سـدوکو را 
خیلـی دوسـت دارم و فقـط می ترسـم از غـم اینکـه قدرتـی نداریـم 
شـاید  اسـت.  امیـد  اون  و  مـن  قـدرت  ولـی   . شـود  افسـرده 
قدرتـی نداشـته باشـیم ولـی حتمـًا یـک قهرمـان می شـویم. حتـی 

 بـدون قـدرت 
هاهاها. انگیزشی بود مگه نه؟؟

گفتید از فصل بهار بنویسـم. من فصل بهار را خیلی دوسـت دارم. 
کـه در هـر تعطیلـی آن، بـه شهرسـتان می رفتـم. بـا فامیـل  فصلـی 
گردشـگری و طبیعـت  برنامـه می چیدیـم و بـه یـک مـکان زیبـا و 
می رفتیـم. طبیعـت زیبـا و رنگارنـگ کـه بوهـا و رنگ هـای مختلـف 
کـه ایـن بـوی خـوب را  گلـی  را در آن می بینـی و تـالش می کنـی تـا 
بهـار می آیـد  وقتـی  کنـی.  بـو  را  آن  تـا شـب  و  کنـی  پیـدا  می دهـد 
منتظـری صـدای آهنـگ نـوروز از تلویزیـون بیایـد و بعـد زنـگ بزنی 
کسـی  کنـی  کل فامیـل و عیـد را تبریـک بگویـی. و بعـدش فکـر  بـه 
کـه سـال ۱۴۰۰ بـه دنیـا می آیـد دهـه چنـدی به حسـاب می آیـد؟! 


ولی واقعًا جالب اسـت. فکر کن پرسـتویی در اتاق شـما النه بسـازد 
و حتمًا شـما هم او را دوسـت خواهی داشـت و او با شـما صمیمی 
خواهـی شـد. هـر چنـد وقـت یکبـار بـرای او غـذا می آوریـد و وقتـی 
کنیـد تـا بیـرون بـرود. چقـدر  در اتاقتـان بـال می زنـد پنجـره را بـاز 

.  احساسـی و رویایـی
در مـورد اتفـاق خـوب، می شـود لطفـًا دعا کنیـد کانال آپـارات من و 

دوسـتم پیشـرفت کند. هاهاهـا! ولی واقعـًا دعا کنید!
کـم احسـاس  کـم    کـن  شـما هرچقـدر دوسـت داری سـؤال 
می کنـم دارم بـا یکـی از بهتریـن و صمیمی تریـن دوسـتانم حـرف 

 .هسـتید خـوب  خیلـی  شـما  می زنـم. 
هـم  شـما  خداحافـظ  می گویـم  مـن  خداحافـظ  بگوییـد  گـر  ا
هسـتم  دادم  مـن  کـه  پاسـخ هایی  بـه  پاسـختان  منتظـر  باشـد 
گـر بگوییـد خداحافـظ مـن ناراحـت  جـدی ا
بنویسـد  نامـه  شـب  تـا  صبـح  دارد  دوسـت  آدم   . می شـوم 
دیگـر  اسـت  همیـن  دنیـا  ولـی  بگویـد.  شـما  بـه  را  حرف هایـش  و 

.
کـه االن شـب اسـت و مـن االن  فعـًا خداحافـظ )و از آنجایـی 

. بخیـر  شـب  می دهـم،  را  جوابتـان  دارم 
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پاسخ به یک نامه ی عاطفی
زنجان/پاسخگو:شیدااردبیلی/عضو:فاطمهعزیزی

گروه سنی: نوجوان
شماره توالی: پنجم

دالیلانتخاباینپاسخ
فاطمـه عزیـزی از اعضـای مکاتبـه ای اسـت کـه در روسـتا زندگـی 
گفتگـوی تلفنـی و  کنـد و عالقـه زیـادی بـه ارتبـاط از طریـق  مـی 
همچنیـن ارتبـاط از طریـق واتسـاپ و شـبکه هـای مجـازی دارد. 
گرفتـن شـرایط سـنی عضـو و اطـالع رسـانی بـه  مربـی بـا در نظـر 
عضـو بـرای اتمـام پایـان دوره عضویـت و ارسـال مـواد آموزشـی 
زیـر  شـرایط  بـا  را  پاسـخ  درخواسـتش  بـه  توجـه  بـا  و  نیـاز  مـورد 

کـرده اسـت:   ارسـال 
نوشتن مقدمه ای مناسب برای ورود به بحث اصلی

انتخـاب رنگهـای شـاد و نقاشـی از یـک گلـدان بـرای انتقـال ایـن 
مطلـب کـه از دریافـت نامـه هایـش خوشـحال هسـتم.

 اشـاره به اهمیت داشـتن موارد آموزشـی که برایش در نامه های 
قبلی ارسـال شده است.

عهـده  بـه  بعـدی  اثـر  و  نامـه  موضـوع  انتخـاب  گـذاری  وا
ح هـا و پیشـنهاد هـای مربی بـرای خلق اثر  خودش)چـون بـه طـر

کـرد(   نمـی  توجـه 
واحـد  بـرای  نامـه  طریـق  از  ارتبـاط  داشـتن  اهمیـت  بـه  اشـاره 

دیگـر راههـای  نـه  و  ای  مکاتبـه 
سالمی با چاشنی خجالت؛

 معـذرت 
ً
از شـما واقعـا تأخیـر دوبـاره ام  دوسـت خوبـم به خاطـر 

می خواهـم  و اینکـه دوسـت خوبـی بـرای شـما نبـودم ... شـاید 
تمـام ایـن چنـد وقـت هرچـه نوشـتیم در خـور ارسـال بـرای شـما 

نبـود ... بـه جـز چنـد ورق عاشـقانه چیـزی بـرای ارسـال نـدارم.
اّما تقاضایی دارم که اگر مایل باشـید بیشـتر می توانم با شـما در 
ارتباط باشـم. شـاید زمان نامه نوشـتن و نامه فرسـتادن به پایان 
رسـیده باشـد اّمـا شـیرینی اش در هیـچ عسـلی پیـدا نمی شـود. 
اصـاًل اگـر تـا آخـر دنیـا قـرار باشـد همـه بـرای هـم نامـه 
بنویسـند شـاید من شادتر باشـم. اّما 
نمی دانـم چـه سـّری در نامه هـای مـن 
هسـت کـه همیشـه نوشـته می شـود 
روی  گیرنـده  نـام  اّمـا  می شـود  پاکـت 
و  نمی شـود  ج  در هیچ وقـت  پاکتـش 
خاطـرات  صندوقچـه  داخـل  نامه هایـم 
می مانـد. پـس حـاال کـه راز ارسـال شـدن 
تقاضـا  شـما  از  نمی دانیـم  را  نامه هایـم 
دارم شـماره واتسـاپ خـود یـا حتـی تلگرام 
)قـول  دهیـد  قـرار  مـن  اختیـار  در  را  خـود 
می دهـم امانـت دار خوبی باشـم( تـا بتوانم 
نامه هایـم، عـرض ادب هایم و نوشـته هایم 
را با شـما به اشـتراک بگذارم و دوسـتی خود 

را بـه شـما ثابـت کنـم کـه اگرچـه نامه هایـم بـه دسـتتان نمی رسـد 
الاقـل ارتباطـی هرچنـد دور از کاغـذ دوسـتی ها و به صـورت مجازی 
بـا هـم داشـته باشـیم. اگـر مقـدور نبـود بـا ارسـال نامـه ی بعـدی 
می کنـم  سـعی  بگذاریـد.  اشـتراک  بـه  مـن  بـا  را  خـود  نظـر  برایـم 

ناراحـت نشـوم.
نامـه  برایتـان  کـه  اسـت  سـال   ۶ گفتیـد  اینکـه  دیگـر  عـرض 
برایتـان  دل گپه هایـی  کـم  هرچنـد  گاهـی  گاه  اّمـا  نفرسـتاده ام 
هـم  بـاز  نرسـید.  دسـتتان  بـه  می دهـم  احتمـال  کـه  نوشـتم 
از صمیـم دل پـوزش  به خاطـر تأخیـرم و منتظـر گذاشـتن شـما 
می طلبـم. اگـر بـا پیشـنهاد مـن موافـق بودیـد ایـن شـماره مـن 
باشـم.  ارتبـاط  در  بیشـتر  شـما  بـا  می شـوم  خوشـحال  اسـت. 
دربـارة داسـتانی کـه خواسـته بودیـد، در حـال نوشـتن چنـد رمـان 
به صـورت هم زمـان هسـتم. کمـی بـه وقـت نیـاز دارم. انسـان ها 
هرچقـدر بزرگتـر می شـوند وقتشـان پرتـر می شـود. راسـتی حـاال 
بـزرگ  و  دارد  بسـتنی  طعـم  بـودن  کـودک  اّمـا  شـده ام.  سـاله   18
شـدن طعـم گـس خرمالـو! بـزرگ شـدن ترسـناک تر از کروناسـت. 
اّمـا هیچ کـس تـا بـه حـال نفهمیـد کـی بـزرگ شـده اسـت.بگذریم 
هرچند خودخواهیسـت من شـما را منتظر گذاشـتم اّما به رسـم 
خـوب بـودن خودتـان مـرا منتظـر نگذارید. اگـر هم مخالـف ارتباط 
مجـازی بودیـد در نامـة بعـدی دلیـل مخالفتتـان را بگویید. شـاید 
بـه  خاطـر ایـن اسـت کـه هیچ وقـت در زندگـی نمی خواهــم چیـزی 

برایـم گنـگ بمانـد.
تو بهترین ترانه ای

که در مسیر چه چه چکاوکان چکیده ای
تو آفتاب روشنی،

نه!
آفتاب ذره ای از آتش نگاه توست 

نمی شود به آفتاب آسمان نگاه کرد
ولی، خدای من! چقدر خوب می شود تو را

همیشه مهربان، نگاه کرد.
بیوکملکی

فاطمه خانم دوست خوبم سالم؛
بعضـی از اتفاق هـای خـوب از همـان اّول صبـح، نویـد شـروع یک روز 

متفـاوت، شـاد و هیجان انگیـز را می دهند.
مثـل دیـدن یـک دوسـت صمیمـی پـس از مدت هـا، شـنیدن یـک 
خبـر خـوب کـه منتظـرش بودی. تولد کسـانی کـه دوستشـان داری. 
قبولـی در آزمـون و یـا هـزاران اتفـاق دیگـر. همگـی اینها مثـل خوردن 
می دهـد.  دوبـاره  انـرژی   ، معطـر و  خوش طعـم  چـای  فنجـان  یـک 
البتـه بـرای مـن خـوردن پفـک هـم مثـل همـان چـای، حالـی دوبـاره 

می دهـد  )محـض شـوخی اّمـا جـدی(!
بگذریـم، تمـام ایـن مقدمه چینی هـا فقـط بـرای ایـن بـود کـه بگویم: 
نامه هـای تـو هـم بـرای مـن درسـت مثـل همـان اتفـاق خـوب اّول 
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پفـک  خـوردن  یـا  و  خوشـمزه  چـای  فنجـان  یـک  مثـل  یـا  صبـح 
بـود. خوشـحالم کـه یـادی از مـن کـردی. شـاید نامه هایـی هـم، در 
گیـرودار نقـل و انتقـال پسـتی در گوشـه ای بالتکلیف می ماننـد، اّما 
مطمئـن بـاش همـان نامه هـا، هـر وقـت دسـت صاحـب اصلیـش 

برسـند، مـزه خوبـی خواهنـد داشـت.
در مـورد تقاضایـی کـه داشـتی! فاطمـه خانم مکاتبه کـردن با اعضا 
و دوسـتان بخـش مکاتبـه ای، یکـی از وظایـف و عالقه مندی هـای 
نامه هـای  خوانـدن  بـا  می گیـرم.  انـرژی  نوشـتن  اسـت.با  مـن 
دوسـتانم همقدم با خودشـان در شـادی ها و غم هایشـان شـریک 
گریـه می کنـم. گاهـی بـا همان هـا  می شـدم- بـا آن هـا می خنـدم و 
قاصدک هـای شـادی را بـا موضوعـات آموزشـی مختلـف برایشـان 
گاهـی یـک مـاه روشـن در  گـرگ می شـوم،  گاهـی  روایـت می کنـم. 
فـراز  در  بادکنـک  یـک  گاهـی  و  کفـش  لنگـه  یـک  گاهـی  آسـمان، 
آسـمان آبـی. گاهـی یـک عنکبـوت کوچولـو و گاهـی پسـربچه ای که 
بـرای برنـده شـدن تـالش می کنـد. گاهـی یـک مدادرنگـی می شـوم 
و شـاید گاهـی اوقـات کهکشـانی بشـوم در دل یـک چشـم. هرچـه 
که بافتم خوشـحالم از اینکه دلیل کوچکی برای شـادی دوسـتانم 
هسـتم. یـاد می دهـم و یـاد می گیـرم و تــمام این هـا در نامه هایـم 

اتفـاق می افتـد. فکـرش را بکـن بـا تمـام اینهـا زندگـی می کنـم.
دوسـت ۱۸ سـاله ام، بعضـی از چیزهـا قدیمـی نمی شـوند و مـزه اش 
را از دسـت نمی دهنـد. آبگوشـتی کـه مادربـزرگ بـاالی چـراغ نفتـی 
کوچـک اّمـا پـر از مهربانـی  در قابلمـه قدیمـی رنگ ورورفتـه اتـاق 

بی وصفـش می پخـت مـزه دیگـری دارد.
گرمـای بخـاری نفتـی دلچسـب تر اسـت و هـر ارتبـاط مجـازی  جای 
نوشـتن نامـه و ارسـال آن را پـر نمی کنـد. هـر نامـه بـرای مـن حکـم 
خاطـره  هـزاران  آن  بـا  بـازی  از  کودکی هایـم  در  کـه  دارد  را  کـی  خا
ک می زنم انـرژی می گیرم. پس  دارم. هنـوز هـم وقتـی دسـت به خا
اجـازه بـده از بـاز کـردن نامـه  و خواندن و نوشـتن و ارسـال آن لذت 
ببـرم کـه هیـچ چیـز دیگری جـای آن را برایم پر نمی کند. شـاید من 

. بابالنـگ دراز دیگـری هسـتم
و ایـن موضـوع مهمـی اسـت کـه جزء قوانیـن و اصـول اولیه مکاتبه 
از  بیشـتر  لذتـش  بـودن  گنـگ  اوقـات  گاهـی  می باشـد.  اعضـا  بـا 

شـناخته شـدن اسـت. 
منتظرت هستم.

دوستدار تو- آفرینش های ادبی

گیالن/پاسخگو:لیالخلقتپرور/عضو:ساریناقارداشخانی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: ششم
دالیلانتخاباینپاسخ:

بـا توجـه بـه اینکـه در ارسـال نامـه توسـط عضـو وقفـه ای ایجـاد 
کار  شـد امـا عضـو همچنـان بـه تمریـن نوشـتن پرداختـه و ایـن 
بـه  پاسـخ  در  همچنیـن  اسـت.  نمانـده  دور  مربـی  چشـم  از 
درخواسـت عضـو دربـاره سـن و مشـخصات، مربـی بـه طـور غیر 
مسـتقیم او را به نوشـتن از تصورات خود نسـبت به مربی سوق 

داده اسـت.
سالم دوست قدیمی! حالت چطوره؟

بایـد بگـم کـه در ایـن روزهای کرونایـی خیلی دلتنگت بـودم! اّما 
خـوب ... چـون خیلـی دوسـت داشـتم )هنـوز هـم دارم( نامـه ای 
بـرات پسـت نکـردم! )کرونـا!!!( وقتی نامـه ات را خوندم حال دلم 
خیلـی خـوب شـد! راسـتش رو بخـوای تو مدتی که نمی تونسـتم 
تـازه  دفتـر  یـه  کـردم!  جالـب  کار  یـه  کنـم  پسـت  بـرات  نامـه ای 
کـه  بـرای کسـی  بـه نوشـتن؛ نوشـتن  کـردم  برداشـتم و شـروع 
نمی دونسـتم کـی اسـت؟ چـی اسـت؟ کجـاز زندگـی می کنـد یـا ... 
!( البتـه بگـم کـه ایـده ایـن کار هـم از  )درسـت مثـل بابالنـگ دراز
کتـاب بابالنـگ دراز بـه سـرم زد چـون تـو دوران کرونـا کتاب هایی 

کـه تـو خونـه بـود و نخونـده بودمشـون را خونـدم!
نامـه  بـرای  دوبـاره  فرسـتادی  بـرام  کـه  نامـه ای  بـا  کـه  ممنـون 
نوشتن به خودت بهم امید دادی! امیدی از دست یه دوست 
که حدود دو سـاله باهاش آشـنا شـدم و خیلی دوسـتش دارم! 
نامـه ات باعـث شـد از دسـت دادن دوسـت صمیمـی رو از یـاد 

ببـرم و شـادی  داشـتن تـو روبـه یـاد بیـاورم.
می خـوام یکمـی از اوضـاع دوران کرونـا بـرات تعریـف کنـم بایـد 
بگـم کـه نتونسـتم تـو کالس هـای زیـادی شـرکت کنـم و فقـط 
آنالیـن تـو کالس هـای کانـون شـرکت کـردم و کتـاب  به صـورت 
خونـدم و مدرسـه ... اگـر بخـوام از دوران مدرسـه بـرات بگـم باید 
چندیـن صفحـه نامـه بنویسـم اّمـا بـرای اینکـه پرحرفـی نکـرده 
باشـم نامه رو همینجا تمام می کنم و میگم که خیلی دلم برای 
نامه هـات و حـرف زدن باهـات تنـگ شـده بـود و خوشـحالم کـه 

نسـیم بهـاری بـاز بـه گل رنگارنـگ دوسـتیمون وزیـده!
دوستپاییزیوقدیمیتو-سارینا

دوست عزیزم سالم  دوباره!
گـم نشـه!  کاغـذ بـه دسـتت برسـد و تـو مسـیر  امیـدوارم ایـن تکـه 
کـه تـا بـه حـال بـرات نوشـتم خـودم را  راسـتش مـن تـو نامه هایـی 
معرفـی کـردم و تـو کامًا من رو می شناسـی، حاال مـن ازت می خوام 

کـه خـودت رو معرفـی کنـی!
تاریخ تولدت؟

چند سالته؟
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و ...
بشناسـمت!!!  بیشـتر  دارم  دوسـت 
منتظـر  فـراوان  اشـتیاق  و  ذوق  بـا 

می مونـم! نامه هایـت 
»بـه نـام خدایـی که از بـوی گل بهتر 

است«
»شوق زندگی«

گاهـی بهـاری/ گاه پاییـزی/ گاهـی 
زمسـتانی/ و تابسـتانی ام گاهـی

دنیا، همیشـه باب میلم نیست/ 
باایـن همـه، تـا میـوه ای دارم/ از 

زندگـی/ از عشـق/ سرشـارم
سـکوت  در  کتـاب  از  شـعر 
ماسـه ها- شـاعر: کمال شـفیعی

سالم سالم سالم؛
یـک عالمـه سـالم بـه تو دوسـت خوبـم که مثـل پرنده های رها، شـاد 
و خوشـحال در دل آسـمان صـاف بهـاری هسـتی. امیـدوارم حـال 

دلـت خـوب و پـر از شـوق شـکفتن باشـی.
سـارینا جـان نمی دانـی چقدر خوشـحالم از اینکه نامـه ام حال دلت 
را خـوب کـرد. مطمئـن بـاش مـن هم با دیـدن و خوانـدن نامه هایت 

. کّلـی سـر کیـف می ایم
 .) کـردی )بابـا لنـگ دراز کـه برایـم اسـم هـم انتخـاب  به بـه! می بینـم 
وای که چقدر کارتون و کتابش را دوست دارم. راستی چه خاّلقیت 
جالبـی بـه خـرج دادی نوشـتن نامـه بـرای بابالنـگ دراز را می گویـم. 
بـا ایـن کار هـم تمریـن نوشـتن کـردی و هـم قرار اسـت زود بـه زود مرا 

.ذوق زده کنـی و نوشـته های قشـنگت را برایـم بفرسـتی
سـارینا جـان در دوران کرونـا زندگـی همـه ی مـا دسـتخوش تغییراتی 
شـد. اّمـا مهـم ایـن اسـت که تو توانسـتی بـه خوبی از شـرایط موجود 
استفاده کنی. بنویسی، بخوانی، در کالس های مجازی شرکت کنی 
کتـاب  و ... مـن هـم به خاطـر عالقـه ات بـه خوانـدن و نوشـتن یـک 
نامه هـای  ببـری و در  لـّذت  و  امیـدوارم بخوانـی  برایـت می فرسـتم 

بعـدی دربـاره اش بنویسـی.
دوسـت خوبـم! کم کـم فصـل بهـار زیبایی هـاو رنگ های قشـنگش را 
بـرای مـا بـه یادگار می گذارد و بار سـر می بندد. خـودت را آماده کن تا 
به تابسـتان خوشـامد بگویی و از لحظه لحظه ی آن اسـتفاده کنی.

راسـتی! از من خواسـتی که سـّنم را بگویم و بیشـتر از خودت برایت 
مـن  از  تصـوری  چـه  تـو  بدانـم  می خواهـد  دلـم  راسـتش  بنویسـم. 
داری؟ دربارة سـن و شـخصیت و اخالقم خیلی خوشـحال می شـوم 

در نامـه ی بعـدی در ایـن مـورد برایـم بنویسـی.
تو را به دست های مهربان خداوند می سپارم.

دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

مرکزی/پاسخگو:زهراغالمی/عضو:الههساداتحسینیمنش
گروه سنی: نوجوان

شماره توالی: دوازدهم
دالیلانتخاباینپاسخ

عضـو از نگرانـی اش درمـورد طبیعـت صحبـت کـرده بـود و در نامـه 
سـعی شـد ایـن همدلـی دیـده شـود .

از  و  فـداکاری  بـه  سـالم  و  مهـرت،  بـه  سـالم  تـو،  بـه  سـالم 
عزیـز بـان  تو؛محیـط  خودگذشـتگی 

را  گلولـه ای  شـلیک  صـدای  و  مـی روم  طبیعـت  بـه  کـه  زمـان  هـر 
می شـنوم، بـر خـودم می لـرزم اّما بـاز اطمینان پیـدا می کنم و قلبم 
آرام می گیـرد از اینکـه تـو هسـتی و بـا چشـمانی هوشـیار مراقـب 

میـراث بـه جـا مانـده و هدیه هـای طبیعـت.
از  بسـیاری  و  مازنـدران  ببـر  و  ایرانـی  شـیر  اینکـه  از  قبـل  کاش 
کـه  زمـان  آن  کاش  بـودی،  برونـد  بیـن  از  جانـوری  گونه هـای 
انسـان ها فکـر می کردنـد تنهـا وارثـان ایـن کـره خاکـی هسـتند و 
دسـت  و  بـودی  تـو  آنهاسـت  بـه  متعلـق  وفقـط  فقـط  همه چیـز 
روی  و  داشـت  را  طبیعـت  بـه  دسـت درازی  قصـد  کـه  را  هرکـس 

می کـردی. قطـع  همیشـه  بـرای  می رفـت  تفنـگ  ماشـه ی 
آرزو می کنـم زمانـی فرابرسـد کـه  دسـتان پرمهـرت را می بوسـم و 
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انسـان ها زمیـن را فقـط حـق خـود نداننـد و همـه ی انسـان ها 
حافـظ و دغدغه منـد طبیعـت باشـند.

باآرزویبهترینهابرایتو

»نگرانی«
نگرانـم/ بـرای گل های باغچـه نگرانم/ نگران روزی/ کـه تو دوباره 
کننـد/ و زمیـن/  گـم  را  بخنـدی / زنبورهـا/ پروانه هـا/ راهشـان 

تعادلـش را از دسـت بدهـد!
انسیه موسویان/ از کتاب چهارشنبه های بستنی

»به نام خالق طبیعت«
الهـه  خوبـم  دوسـت  بـه  دوسـتی  و  مهـر  از  پـر  سـالم  یـک  سـالم، 

حسـینی منش! سـادات 
را  امتحانـات  کنـم  فکـر  خبـر؟  چـه  سـالمتی؟  احـوال؟  و  حـال 
داده ای و بـا خیـال راحـت نامه نوشـته ای و البته مشـغول کارهای 

هسـتی! هنـری ات 
کـه وقتـی  کـردم! همیـن  الهـه عزیـزم نگرانـی ات را در نامـه حـس 
گلولـه را می شـنوی بـه خـودت می لـرزی و بـرای  صـدای شـلیک 
همیـن شـعر نگرانـی را برایـت نوشـتم! اّمـا بـه قـول خـودت چقـدر 
و  طبیعـت  مراقـب  چشـمانی  بـا  محیط بان هـا  وقتـی  کـه  خـوب 

می گیـرد! آرام  قلب هـا  هسـتند  حیوانـات 
از نامـه ات فهمیـدم کـه تـو هـم حافـظ طبیعـت هسـتی و دغدغـه 
گـر هرکـدام از مـا آدم هـا،  محیـط زیسـتی داری! مـن فکـر می کنـم ا
سـعی  باشـیم،  زیسـت  محیـط  نگـران  و  باشـیم  داشـته  دغدغـه 
می کنیـم فکـری کنیـم و حداقـل برای حفظ طبیعـت، کاری انجام 

دهیـم. 
الهـه سـادات عزیـزم، ممنـون کـه از نگرانی هـای نارنجـی ات حـرف 
بـه  آرامـش  امیـدوارم  گفتـی،  محیط بان هـا  آبـی  قلـب  از  و  زدی 
منتظـر  باشـد.  خـوب  حالشـان  محیط بان هـا  و  برگـردد  طبیعـت 
نامه های شـیرین دیگرت هسـتم. تو را به خدای بزرگ می سـپارم. 

دارم. دوسـتت 
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

پاسخ به عضو به قالب رسیده 
هرمزگان/پاسخگو:خدیجهحاجیزاده/عضو:معصومهمقبلی

گروه سنی: نوجوان
شماره توالی: ششم

دالیلانتخاباینپاسخ:
کلمه هایـی صمیمـی، دلنشـین و پرانـرژی و در  مربـی بـا انتخـاب 
قالـب جمله هایـی سرشـار از احسـاس بـه نامـه ی عضـو  پاسـخ 
داده اسـت. گویـی تمـام عناصـر جهـان در آن لحظـه رسـالتی جز 
کـه پـس از انتظـاری شـیرین و بـا اشـتیاق مربـی را در  آن ندارنـد 

خوانـدن نامـه ی عضـو همراهـی کننـد. 
همچنیـن مربـی در هنـگام بررسـی اثـر عضـو کـه داسـتان کوتاهـی 
اسـت، به نحوی شایسـته کتابی متناسـب با داسـتان عضو به او 
معرفی کرده است. عالوه بر آن نظرات خود را درباره ی اتفاقات، 
شـخصیت اصلی و پایان داسـتان به گونه ای شـفاف و قابل فهم 
بیـان نمـوده و راهکارهـای مناسـبی نیز برای بهتر شـدن داسـتان 

به او پیشـنهاد داده است. 

سالم بر دوست نازنینم؛
حالـت چطـور اسـت؟ خوبـی؟ امیدوارم کـه اینقدر خوب باشـی که 
در آسـمان داری پـرواز می کنـی. مـن هـم خوبـم، اینقـدر خوبـم کـه 

مـی توانـم تمـام شـادی های دنیـا را لبخنـد بزنم.
مـن حـس شـگفت انگیزی دارم کـه نوشـته های تـو را بخوانـم و 
حالم خوب و خوبتر می شـود. نامه هایتان امسـال برای من مثل 
یـک هواپیمـای پرجمعیـت بـود کـه داشـت پـرواز می کـرد، در ایـن 
تابسـتان با خویشـاوندانم به مسـافرت رفتیم و در آنجا چیزهای 
زیبـا و قشـنگی را دیدیـم و آنجـا خیلـی دلنشـین و جالـب بـود. در 
بعضی از قسـمت های تابسـتان به کتابخانه ی روسـتایمان رفتم 
و کتاب هـای جدیـد خوانـدم و از آن هـا چیزهـای جالبـی یـاد گرفتم. 
همچنیـن قسـمت دیگـری از تابسـتانم را بـه کالس قـرآن رفتـم 
و در ایـن تابسـتان ۴ جـزء از قـرآن را حفـظ کـردم و دیگـر هـم بـه 
طبیعـت روسـتا هـم یـک سـری زدم بنابرایـن ایـن تابسـتان هـوا 

کمـی گـرم بود.
خداحافـظ دوسـت عزیـزم تـا نامـه ی بعدی که برایم می فرسـتی تو 

را بـه خـدای بزرگ و مهربان می سـپارم.
اگر یک آسمان دل را به قصد عشق بردارم

 میان عشق و زیبایی تو را من دوست دارم
»خانواده ی آقای احمدی«

آقـای احمـدی و خانـواده اش خانـواده ی پولـداری هسـتند، ولـی 
بازیگـوش و شـیطون اسـت،  کـه بسـیار  پسـر ۷ سـاله ای دارنـد 
آن هـا یـک روز تصمیـم گرفتنـد کـه یـک مهمانـی بگیرنـد و همـه ی 

اقـوام و آشـنایان خـود را دعـوت کننـد.
آشـپزخانه  کـه در  بـود و خانـم احمـدی  فـرا رسـیده  روز مهمانـی 
آقـا  مشـغول پخـت و پـز بـود و همسـرش سـِر کار نرفتـه بـود و 
محّمـد در اتاقـش داشـت بـازی می کـرد. تـا اینکـه آقـای محّمـد بـا 
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خـود کمـی اندیشـید و تصمیـم گرفـت کـه بـرای اینکـه به مـادرش 
کمکـی کـرده باشـد بـرود و لباس هـای پـدر و مـادرش و خـودش را 
اتـو بکشـد. آقـا محّمـد کـه مشـغول اتـو زدن بـود ناگهـان صـدای 
قار و قور شکمش را شنید و اتو را رها کرد و به سمت آشپزخانه 
رفـت. بیسـکوییت و شـیرینی را برداشـت و بـه سـمت اتـاق رفـت 
تـا بقیـه لباس هـا را اتـو بکشـد اّمـا هنـوز بـه اتاقـش نرسـیده بـود، 
کـه بـوی سـوختگی بـه دماغـش رسـید و دماغـش را گرفـت و وارد 
از دسـتش  کشـید. شـیر  ناگهـان جیـغ وحشـتناکی  اتـاق شـد و 
افتـاد و روی لبـاس مـادرش کـه سـوخته بـود ریخـت او لبـاس را 
بـه حمـام بـرد و شسـت ولـی لبـاس بـه دلیـل اینکـه سـوخته بـود 
پاره شـد او لباس را پیش زن همسـایه برد و دوخت ولی ناگهان 
متوجـه شـد کـه در پشـت لبـاس مـادرش رنـگ لبـاس کمـی رفتـه 
بـود و رنـگ گـواش را آورد و کار لبـاس را یکسـره کـرد، و پسـر بـا 
خیال راحت لباس ها را در کمد گذاشـت و به سـمت حمام رفت 
کـه صـدای  را بپوشـد  کـرد، خواسـت لباس هایـش  وقتـی حمـام 

چیزی به گوشـش خورد. او با سـرعت از حمام بدون هیچ لباسـی 
بـه سـمت صـدا  کـرد و  تیـز  را  گوش هایـش  آمـد، محّمـد  بیـرون 
رفـت تـا اینکـه فهمیـد صـدا از بالکن اسـت، و او به سـمت بالکن 
حرکـت کـرد وقتـی بـه سـمت بالکـن رفـت دیـد کـه خانـواده ی او 
اینکـه  تـا  می آینـد،  خانـه  به سـوی  دارنـد  و  شـدند  بالکـن  سـوار 
آن هـا بـه سـمت خانـه رسـیدند و پیاده شـدند مادر همـان لحظه 
کـه بـه خانـه رسـید رفـت سـفره ی مهمان هـا را پهـن کـرد و غـذای 
مهمان هـا را داخـل سـفره گذاشـت تـا اینکـه زنـگ خانـه بـه صـدا 
درآمـد. محّمـد آقـا بـا سـرعت از اتاقش بیرون رفـت و در اتاقش را 
محکـم کوبیـد و وقتـی خواسـت بـرود در را بـاز کنـد ناگهـان داخـل 

سـفره ای کـه مـادرش پهـن کـرده بـود افتـاد.
مـادرش گفـت یـا خـدا چـه کار کـردی محّمـد زود بـاش بیا سـفره را 
جمـع کـن، بعـد بـرو در را بـاز کن بعـد که میهمان ها داخـل آمدند، 
پـدرش تصمیـم گرفـت بـه رسـتوران برونـد. آن هـا همه به سـمت 
غـذا  و  بـه رسـتوران رسـیدند  اینکـه  تـا  کردنـد.  رسـتوران حرکـت 
سـفارش دادنـد و بعـد از مدتـی غذایشـان را روی میـز گذاشـتند 
و آن هـا شـروع بـه خـوردن کردنـد و غذایشـان را خوردنـد تـا اینکـه 
آقـای محّمـد رفـت  همـه کم کـم غذایشـان را تمـام کردنـد و پـدر 
پـول غذاهـا را بدهـد. تـا اینکـه دسـت تـوی جیبـش کـرد 
دیـد کـه کارتـش نیسـت او خیلـی شـرمنده شـد تـا 
اینکـه تصمیـم گرفت از مهمان هـا پولی بگیرد و از 
آن هـا پـول گرفـت بـه آقـای رسـتوران داد و همـه بـه 

خانه هایشـان رفتنـد و مهمانـی تمـام شـد.
بعدی خداحافظدوستعزیزمتادیدار

می درخشـد...  زیباتـر  آسـمان  در  خورشـید  امـروز 
از  درخشـان تر  چـه  کـه  ببینـم  را  لبخنـدش  می توانـم 
گـرم در  همیشـه بـه درختـان سـالم می کنـد و دریـا را چـه 

... همیشـه  از  گرم تـر  می گیـرد،  آغـوش 
امـروز خورشـید درسـت بـاالی سـر مـن ایسـتاده و همـراه بـا 

مـن گـرِم خوانـدن نامـه ی مهربـان تو اسـت.
سالم معصومه جان؛

کولـت بـاال  از سـر و  امیـدوارم حالـت خـوب باشـد و شـادی 
از  کـه خوانـدم، شـادی  را  نامـه ات  بـرود. چطـوری؟ خوبـی؟ 
کـه  راه رسـید و روی صورتـم نشسـت مثـل بادبـادک خندانـی 
کـه  کـودکان  گوشـه ی دنـج خانـه آرام بنشـیند. مثـل هیاهـوی 

کنـد. کوچـه جـا خـوش  روی دیوارهـای 
چقـدر خوشـحالم کـه دوبـاره می توانـم در خوانـدن نوشـته های 
زیبایـت همـراه تـو باشـم و لـذت ببـرم! دوسـت مهربانـم: خیلـی 
خوب است که لحظه هایت را اینقدر خوب پشت سر گذاشته ای 
گـر هـدف داشـته  و از یـادآوری آن روزهـا بـا شـادی می نویسـی! ا
باشیم و در انجام کارهایمان هدف یا اهدافی را دنبال کنیم قطعًا 
روزهـا و لحظـات زندگـی  مـا بـا تمام سـختی ها زیباتر می گـردد. چون 
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کار و تـالش روزهـا را بهتـر  مـا در زندگیمـان تـالش می کنیـم و ایـن 
سـپری می کنـد.

را خوانـدم.  آقـای احمـدی«  خـوب جـان: داسـتان »خانـواده ی 
چرخشـی«  آقـای  »خانـواده ی  داسـتان  یـاد  بـه  مـرا  تـو  داسـتان 
نوشـته ی خانـم طاهـره ایبد انداخـت. خانواده ی آقای چرخشـی 
داسـتان فانتـزی و طنزآمیـز اسـت درباره ی ماجراهایـی که در یک 

خانـواده اتفـاق می افتـد.
کتـاب را بخوانـی ونظـرت را راجع بـه  پیشـنهاد می کنـم حتمـًا ایـن 

آن برایـم بنویسـی.
یـک  آقـای احمـدی هـم دربـاره ی ماجراهـای  داسـتان خانـواده 
خانـواده اسـت. مـن داسـتانت را دوسـت داشـتم و برایـم دلپذیـر 

بـود.
داشـت  زیـادی  ماجراهـای  تـو  زیبـای  داسـتان  جـان،  معصومـه 
و ایـن ماجراهـا به سـرعت و پشـت سـر هـم اتفـاق می افتـاد و ایـن 
باعـث می شـود کسـی کـه داسـتان را می خوانـد نتوانـد بـه خوبی با 
داسـتان ارتبـاط بگیـرد چـون فرصـت فکـر کـردن و تمرکـز مخاطب 
یـک  هنـوز  و  می شـود  کـم  نوشـته ای(  هـر  یـا  داسـتان  )خواننـده 
ماجـرا را درک نکـرده مـی رود سـراغ ماجـرای بعـدی. اتفاقـات یـک 
داسـتان بایـد بـا توجـه بـه زمـان و فضـای داسـتان به وجـود بیایـد. 
بلکـه  نـدارد  نیـاز  زیـادی  اتفاقـات  بـه  کوتـاه  داسـتان  یـک  مثـًا 
می توانـد روی یکـی دو اتفـاق کوچـک تمرکز کنـد در غیر اینصورت 
نوشـتناز چیزهـای دیگـر  و فرصـت  اتفاقـات  نوشـته می شـود  کل 

می شـود. گرفتـه 
شـخصیت داسـتان تو یعنی محّمد خوب توصیف شـده البته من 
متوجـه نشـدم چنـد سـاله اسـت اّمـا از کارهایـش فهمیـدم بـا یـک 

پسـر دسـت و پا چلفتی روبرو هسـتم.
در مورد پایان داستانت هم باید بگویم:

آقـای  بانکـی  کارت  گـم شـدن  کـه  بـود  بهتـر  و  بـود  پایـان خوبـی 
احمـدی به دسـت و پـا چلفتی هـای محّمـد ارتبـاط پیـدا می کـرد. 

کنـی. می توانـی در ایـن مـورد بیشـتر فکـر 
باز هم از تو به خاطر نامه ی زیبا و داستان دلپذیرت ممنونم.

امیـدوارم حسـابی کتـاب بخوانـی و لـذت ببـری. مشـتاقانه منتظـر 
مهربانی هـا  خـدای  بـه  را  تـو  هسـتم.  نوشـته هایت  و  نامه هـا 

می سـپارم.
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

تهران/پاسخگو:سمیراقیومی/عضو:مائدهکربالییمهدی
گروه سنی: نوجوان

شماره توالی: بیست و یکم
دالیلانتخاباینپاسخ

مائده از اعضایی است که حضوری پر رنگ و موثری در بخش 
مکاتبـه ای دارد. ایـن عضـو پـرکار که سـالها همراهی پاسـخگو را 

کنـون بـه قالـب رسیده اسـت و مـی  در کنـار خـود داشـته اسـت ا
کـرد. پاسـخگو نیـز در  گفتگـو  تـوان بـه صـورت تخصصی تـر بـا او 
کشـیدن سـرفصلی از نامـه او، بـا  ایـن نامـه توانسـته بـا پیـش 
ح کنـد. ایـن  زبانـی سـاده و قابـل فهـم مبحثـی مهـم را بـا او مطـر
نامـه هـم بـار علمی قابل قبولی دارد و هم توانسـته نکات قوت 
و ضعـف آثـار عضـو را بـا نگاهـی کامال حرفـه ای و بـی طرفانه، در 

کنـار هـم بـه او نشـان بدهد. 

! سالم
رنگـی داشـته  رنگـی  روزای  و  باشـد  کـه حالـت خـوب  امیـدوارم 
باشـی. چقـدر خوشـحال شـدم کـه باالخـره کانـون از امـروز 11/11 

. بـاز شـد و نامـه ات رو تونسـتم بگیـرم
نظرهـای  انقـدر  و  خونـدی  رو  شـعرم  و  متـن  اینکـه  از  مرسـی 
 هـم روش کار 

ً
قشـنگ و عالـی ای دادی. مطمئـن بـاش قطعـا

بهـم دادی فکـر! کـه  ایده هایـی  و دربـاره ی  می کنـم 
راستش من متن و شعر خیلی زیاد می نویسم حتی دیگه دارم 

. میرم توی شعر آهنگین، نیمایی و حتی کالسیک
اّما یه مشـکلی که اینجاسـت اینه که خیلی خیلی سـرگرم درس 
خوانـدن بـرای کنکـور و مدرسـه شـدم کـه نمی تونـم روشـون کار 

کنم.
هنـوز اون انجمـن نویسـندگی رو میـرم و بـا وجـود حجـم زیـاد و 
 حضور داشـته باشـم و از 

ً
سـنگین درس ها سـعی می کنم حتما

اسـتاد انجمن تمام اسـتفاده رو ببرم ... یعنی می دونی دوسـت 
خسـتگی  از  بعـد  اوقـات  گاهـی  و  کنـارت ام  همینکـه  خوبـم، 
درس هـا بنویسـم بـرام لذت بخشـه. تـوی ایـن دوران یـه مـدت 

خیلـی وارد شـعر )هایکـو( شـدم!
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حـاال نمی دونـم چقـدر ازش اطالعـات داری. ولـی مربـوط میشـه به 
ژاپنی هـا کـه خیلـی سـاده و کوتـاه مفهومـش رو می رسـونه!

نوشـته ام  بـرات  دارم  دوسـت  خیلـی  خـودم  رو  تـا  سـه  دو  مـن 
باشـی. داشـته  دوسـت  هـم  تـو  امیـدوارم 

1( آن شب خوب/ دستم را ول کرد و من/ هرگز، پیدا نشدم!
همـان  مـن،  نشکسـتم!/  آمدنـت  تـا  ولـی/  برداشـتم  تـرک   )۲

عتیقـه ام. چینـی  عروسـک 
.../ بـر  ۳( در سـرم، بـذر شـادی مـی کارم/ در دل، شـور شـیدایی 

چشـم ها؟/ فقـط تـو بایـد جـا شـوی
دوست عزیز و دوست داشتنی من!

بـرای  و  دادی  انـرژی  و  انگیـزه  بهـم  کـه  ممنونـم  ازت  خیلـی 
ممنونـم  خیلـی  خیلـی  کـردی؛  قشـنگ  آرزوهـای  موفقیت هایـم 
ازت. راسـتی ایـن خبـر رو یـادم رفـت بهـت بگـم. من عینکی شـدم 
و نمی دونـم چـرا هنـوز باهـاش کنـار نیومـدم، خیلـی سـعی دارم 

کنـم ولـی خـب هنـوز نتونسـتم. کنـار بیایـم و عـادت 
. از کتابی که همراه نامه  فرستادی خیلی سپاسگزارم

راستش رو بخواهی دیگه اصاًل یادم نبود یکی رو دارم که باهاش 
حـرف بزنـم راجع به متن هام و حال و هوای خودم!

و امروز صبح که نامه ات رو گرفتم خیلی شاد شدم.
باز هم منتظر این نامه های شادی بخش ات می مونم.

 حال دلت پر از شکوفه های زمستانی ...
دوست تو: م.الف

ماه سرد.
می روم تنها و

 پل چوبی زیر پایم ُپرچانگی می کند.
از کتاب: آوای جهیدن غوک- ترجمه: زویا پیرزاد

دوست نازنینم مائده جان سالم؛
امیدوارم که حالت خوب باشـد و روزگارت رنگین کمانی که همسـایة 
آفتـاب و بـاران اسـت. یعنـی وقتـی نامـه ام بـه دسـتت برسـد امتحـان 
شـاید  می تکانـی؟  را  خسـتگی اش  داری  و  داده ای  را  کنکـورت 
کمـی  بتوانـد  نامـه ام  و  امتحانـت  بـه  باشـد  مانـده  روزی  هـم چنـد 
خسـتگی ات را بـه در کنـد. اصـًا شـاید دانشـجوی سـال بعد باشـی و 
نامه  نوشـتن های ما حاال حاالها ادامه داشـته باشـد و کاغذهایمان 

فرصـت درددل داشـته باشـند.
کـه همچنـان بـه  کـه ایـن همـه می نویسـی، خوشـحالم  خوشـحالم 
گیـرودار  کـه نوشـتن در  انجمـن مـی روی و خیلـی خیلـی خوشـحالم 
خسـتگی درس هـا برایـت لذتبخـش اسـت. معنـی اش ایـن اسـت کـه 

نوشـتن تـا همیشـه رفیـق زندگـی ات اسـت.
گر موافق باشـی فعًا اسـمش را هایکو  چه شـعرهای کوتاه قشـنگی! ا
گی هایـی دارد کـه سـخت می تـوان در هـر  نگذاریـم. چـون هایکـو ویژ
شـعر کوتاهـی پیدایشـان کـرد. مثـًا هایکـو باید حتمـًا ۱۷ مـورا یا هجا 
داشـته باشـد که در سـه سـطر می آیند. سـطر اّول ۵ حجا، سطر دوم 
گی های  ۷ هجـا و سـطر سـوم ۵ حجـا یـا مورا. عـالوه بر این هایکـو ویژ
دیگـری هـم دارد مثـل اینکـه در دل خـودش یـک تصویـر دارد. انـگار 
. انگار یک عکس که در دِل یک شـعر  ثبـت یـک لحظـه یـا یک تصویر
کلمه هـا، در هایکـو معمـوًال از بعضـی عناصـر  آمـده باشـد. از جنـس 
از شـکوفه های  یـا  مـاه  از  اسـتفاده می شـود؛ مثـًا  بیشـتر  طبیعـت 
کـه می گویـم هـر  ... به همیـن دلیـل اسـت  یـا ماهیگیر هـا و  گیـالس 
شـعر کوتاهـی هایکـو نیسـت گرچـه بعضی شـعرهای کوتـاه می توانند 

هایکو باشـند.
کـه دیگـر صبـرم دارد  کوتـاه قشـنگ تـو  حـاال برویـم سـراغ شـعرهای 

می شـود. تمـام 
در هر شـعرت یک تصویر یا خیال شـاعرانه سـطرهای شـعر را به هم 
پیوند داده بود. خواننده هر سـطر را که می خواند بخشـی از تصویر 
را در ذهنش می سـازد تا کم کم یک تصویر کامل و منسـجم سـاخته 

می شـود. مثًا نگاه کن:
»آن شـب خـواب« منتظـرم کـه ببینـم سـطر بعـد چیسـت تـا کاملش 
کـرد«  کـه می آیـد غافلگیـر می شـوم: »دسـتم را ول  کنـم. سـطر بعـد 
دلیـل غافلگیـری ام ایـن اسـت کـه فاعـل این جملـه »خواب« اسـت. 
جـان بخشـیدن بـه خـواب یـک خیـال شـاعرانة تـازه اسـت. و بعـد 
کامـل می شـود: »و مـن هرگـز پیـدا نشـدم!« در هرکـدام  ایـن تصویـر 
از دو شـعر دیگـر هـم می شـود منظـر بـه منظـر جلـو رفـت و از تصویـر 
کامـل می شـود لـذت بـرد: »تـرک برداشـتم  کـه  و خیـال شـاعرانه ای 
کـه خواننـده ی شـعرت باشـم منتظـرم. یعنـی  بـاز مـن  ولـی« ُخـب 
اشـتیاق  کـه  کنـی  تمـام  کجـا  را  اّول  سـطر  می دانـی  خـوب  خیلـی 
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کـرده باشـی و بعـد: »تـا آمدنـت نشکسـتم« اّمـا  خوانـدن را ایجـاد 
راسـتی چـرا »عروسـک چینـی عتیقه«؟ مگر عروسـک های چینی 

نمی شـکنند؟
در شـعر سـوم باز هم رّد پای ایجاد انتظار و بعد غافلگیری وجود 
دارد. می دانـی چـرا؟ چـون در سـطر سـوم شـاعر کـه تـو باشـی یک 
گذاشـته و  سـؤال پرسـیده اسـت و خواننـده را منتظـر پاسـخش 
کـه بـه آن سـؤال می دهـد او را حسـابی غافلگیـر  بعـد بـا جوابـی 
گر من  می کنـد. اینهـا همـه خالی اسـت دوسـت من؛ گرچه شـاید ا
به جـای تـو بـودم در سـطرهای قبـل واژه هـای بهتـری را جسـتجو 
شـیدایی...«  و  شـور  دل،  »در  می گویـی:  وقتـی  مثـًا  می کـردم. 
کـه بـه ذهنـت رسـیده اسـت آورده ای. اوًال  شـاید اولیـن واژه ای را 

گـر از آن بگـذری و مثـًا بگویـی:  ا
در سرم بذر شادی می کارم/ در دل، درخت دوستی

هـم  پشـت  کـه  واژه هایـی  غافلگیـری  و  آشـنایی زدایی  وقـت  آن 
باشـد. بیشـتر  شـاید  آمده انـد 

دوسـت خوبـم تـو بـا عینـک هم قشـنگترین دوسـت نامـه ای دنیا 
هسـتی. پـس زودتـر به عینکـت عادت کن. باز هـم منتظر نامه ها 

و شـعرهایت هستم.
 :دوست تو

پاسخ در بردارنده طرح ادبی 
خراسانجنوبی/پاسخگو:محبوبهشواکندی/عضو:کوثرخسروی

گروه سنی: نونگاه
شماره توالی: ؟

»به نام خالق زیبایی ها«
مـن و خانـواده ام یـک روز بـه خانـه ی مادربـزرگ رفتیـم مـن بـا 
دارد  مادربـزرگ  دیـدم  یکهـو  کـه  شـدم  خانـه  وارد  خوشـحالی 
دنبـال یـک چیـزی می چرخـد. از مادربـزرگ پرسـیدم دنبـال چـه 
می گردیـد گفتـن دنبال سـنجاقم من داشـتم روسـری خـود را تا 
می کـردم کـه یکهـو از دسـتم افتـاد و گـم شـد و حـاال دارم دنبـال 
سـنجاق  کـردن  پیـدا  بـه  هـم  مـن  و  می چرخـم  خـود  سـنجاق 
مشـغول شـدم تـا سـنجاق را پیـدا کنـم. مـا هرچـه گشـتیم پیدا 
نشـد. مـن و بـرادرم داشـتیم در خانـه بـازی می کردیـم کـه یکهـو 
چشـمم بـه یـک چیـزی افتـاد رفتـم تا بینـم که آن چیسـت رفتم 
دیدم سـنجاق مادربزرگ آنجا افتاده اسـت و رفتم به مادربزرگ 
دادم و مـن فهمیـدم کـه کار سـنجاق کوچولـو بسـتن روسـری 
مادربزرگـم بـود و مادربزرگـم بـدون اون سـنجاق روسـری خـود 
را نمی توانسـت ببنـدد و آن روز بـرای مـن و بـرادرم بهتریـن روز 
بـود و مـا هـم فهمیـدم کـه هیچ وقـت نبایـد وسـایل خـود را گـم 
کنیـم امیـدوارم از داسـتان مـن خوشـتون آمـده باشـد. مـن را 
ببخشـید کـه دیـر بـرای شـما نامـه  را فرسـتادم تـا روزی کـه خبـر 
. امیـدوارم  داسـتان یـک نفـر دیگـر را بـه مـن بدهیـد خدانگهدار

سـالم و سـالمت باشـید.
 از طرف دوستتان کوثر

»به نام خدایی که از بوی گل بهتر است«
گربـه ای بـا چنگـش/ تنگ ما را انداخت/ ماهی من از ترس/ روی 

قالی جان باخت
روی پایـم او را/ یـک وری خوابانـدم/ مـن بـرای روحـش/ 

آیـه ای هـم خوانـدم
ک کـردم او را/ در میـان گلـدان/ مانـده جایـش خالـی/  خـا

در دِل تنـگ االن
 /

ً
گاهـی/ می خـورد ُسـر فـورا می کشـم در دفتـر/ شـکل او را 

کاغـذ ماهـی روی 
بهار فصل شادی گلهاست، فصل رنگ های شاد ...

دوست خوبم کوثر جان!
سالم، سالمی به قشنگی شکوفه های بهار تقدیم تو

امیـدوارم سـرحال و شـاداب باشـی. نامـه ات همـراه بـا نسـیم 
بهـاری رسـید و سـالم تـو را آورد.

سالم تو را همراه با ماجرای سنجاق قفلی گم شده ...
چه موضوع جالبی برای نوشـتن انتخاب کرده بودی. آفرین به 
تو که با افتادن یک سـنجاق کوچک روی زمین موضوع جالبی 

برای نوشـتن پیدا کرده بودی.
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خـوب دیـدن یکـی از تمرین هـای نویسـندگی اسـت. حـاال بـه نظـر تـو 
گـر ایـن سـنجاق قفلـی تصمیـم بگیـرد و یـک کار جدیـد انجـام دهد  ا
کنـد؟ اصـًا شـاید دلـش بخواهـد تـو بـا او یـک  کار  دوسـت دارد چـه 

شـکل جدیـد درسـت کنـی.
کنـی  بـه یـک چیـز دیگـر  را تبدیـل  کـن یـک سـنجاق قفلـی  سـعی 
می توانـی اینـکار را بـا چسـباندن مقوا یا پولک یـا ... انجام دهی. بعد 
بـرای ایـن سـنجاق قفلـی اسـم بگـذار و دربـاره اش بنویـس. منتظـر 

رسـیدن اثـرت هسـتم. تـا آنـروز خـدا نگهـدار!
 دوست تو

لرستان/پاسخگو:فاطمهعالهپور/عضو:زهراپاکدل
گروه سنی: نوجوان

شماره توالی: چهاردهم 
دالیلانتخاباینپاسخ

کـدل کـه مدت هـا نامـه ای از او نرسـیده بـود، با  مربـی بـرای زهـرا پا
گر کبوتری نامه رسـان داشـتی، برای چه کسـی نامه می  عنوان" ا
نوشـتی؟" نامـه ای فرسـتاد تـا نامـه نـگاری عضـو را از سـر بگیـرد. 
عضـو هـم پاسـخ مربـی را بـه خوبـی نوشـته اسـت. مربـی هـم بـا 
توجـه بـه محتـوای نامـه ی عضـو تجربـه ادبـی خوبـی در ابتـدای 
کـرده و در  پاسـخ بـرای او نوشـته و بـه جزییـات نامـه ی او اشـاره 
پایان تصویری را به عنوان محرک نوشـتاری برای عضو فرسـتاده 

است.

» بسم اهلل الرحمن الحیم «
)یا رفیق من ال رفیق له(

سالم ! امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه
اگـر یـه کبوتـر نامـه رسـان داشـتم یـه نامـه بـه بهتریـن دوسـت 
بیشـتر  خـودم  از  کـه  دوسـتی  یـه  بـرای  نوشـتم،  مـی  زندگیـم 
داره.بـرای  دوسـت  خیلـی  منـو  کـه  کسـی  بـرای  دارم.  دوسـتش 
صمیمی ترین دوستم که خیلی راز داره و همیشه به جای اینکه 
مچـم رو بگیـره دسـتم رو میگیـره. بـرای دوسـتی کـه روزی پنـج بـار 
بهم زنگ میزنه و منم با شـوق میرم با بهترین دوسـتم صحبت 
میکنـم .بـه قـول امروزیهـا برای رفیق فابم نامه می نوشـتم.رفیق 
فابـی کـه خیلـی بـزرگ و مهربونـه َتـه مـرام و معرفته.همیشـه توی 
سخت ترین و تنگنا ترین لحظات میاد و کمکم میکنه.دوستی 
کـه گاهـی باهـاش قهـر مـی کنـم و ناراحـت میشـم ازش.دوسـتی 
کـه جـز ناسپاسـی هیچـی از مـن نشـنیده.اما بـا این حـال اون بازم 

کنـارم میمونـه.
اون  آفریـدگار  انسـانی  و  بنـده  هـر  دوسـت  بهتریـن  مـن  نظـر  از 
هسـت.و پـروردگار همـه ما هـم که خدای مهربونـه، پس بهترین 

دوسـت هـر کسـی خداسـت.
دوسـت زمینـی خوبـه امـا بـه نظرم بـدی ها و عیب هـاش از خوبی 
هـاش بیشـتره.خیلی کـم پیـدا میشـن دوسـتانی کـه همراهـت 

باشـن و به محض اینکه مشـکلی برات پیش میاد تنهات نزارن.
دوسـت زمینـی خوبـه امـا خیلـی زود تنهات میـزاره و بلکه ممکنه 
صمیمی ترین دوسـتت روزی بشـه دشـمنت.که این خیلی بده.
دوسـت زمینـی گاهـی شـیطون گولش میزنـه و راز دار نمی مونه.

مـن دوسـتان زیـادی داشـتم از همـون کالس اول.امـا دوسـتانی 
داشـتم کـه یـه روزی بهتریـن دوسـتم بـودن امـا بعـد از چند سـال 

دیگه دوسـتم نبـودن.
به نظر من بهتره آدم هر حرفی و رازی که داره به خدا بگه. این جمله 
قشنگه، میگه که »وقتی مشکلی داری با یه دوست آسمونی درد و 

دل کن،این زمینی ها توی کار خودشون موندن.«
منـم خیلـی دوسـت دارم بـا خـدا صحبـت کنـم و گاهـی هـم دوسـت 
رو  قـرآن  صـورت  ایـن  در  کـه  کنـه  صبحـت  باهـام  خداونـد  کـه  دارم 
برمیدارم و سعی می کنم به حرف های خدا گوش بدم و عمل کنم. 
اگـر قـرار باشـه بـرای بهتریـن دوسـتم نامه بنویسـم، برای خـدا جونم 
مینویسم ولی اینبار هیچ حرفی از گرفتاری ها و حاجات زندگیم برای 

خـدا نمینویسـم و مـی خـوام خدا
رو برای خودش بخوام نه برای بهشت یا حاجت.

تـوی نامـه از خـدا کلـی تشـکر مـی کنـم از اینکـه همـه جـا مراقـب مـن 
بـوده.و ازش عـذر مـی خـوام از اینکـه مـی دونسـتم داره منـو میبینـه 
کـه چقـدر  کـردم و بهـش میگـم  ناراحتـش  و  کـردم  گنـاه  ولـی مـن 

دارم. دوسـتش  عاشـقانه 
و در آخـر از خـدا مـی خـوام کـه قلبـم رو پـاک کنـه و دلـم رو لبریـز از 
عشـقش کنـه و عشـق ائمـه علیهمـا السـالم و شـهدا رو نیـز در دلـم 
قـرار بـده و از خداونـد متعـال توفیـق نگهبانـی از ایـن حـرم امـن الهـی 

رو مـی خـوام.
دل حرم خداست...

نامه رو به پای کبوتر میبندم و از اون می خوام نامه رو برای خدا ببره 
و بعـد کبوتـر را در دسـتانم رهـا مـی کنـم تا با باد صبا همراه شـود و به 

کوی دوسـت رود.
خدایا، شروع سخن یاد توست...

خانه ات کجاست؟
خانه ات کجاست؟

در زمین؟
در آسمان؟

فکر می کنم نشانی تو را
اشتباه داده اند

نبض ها به شوق مهربانی تو می زنند
فکر می کنم

خانه ات
قلب های پاک و ساده اند.

*شاعر: کمال شفیعی/ از کتاب: چتری از پرنده

دوست خوبم، زهرا خانم سالم!
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سـالمی بـا طعـم خوشـمزه تریـن هـای فصـل تابسـتان تقدیـم بـه تـو! 
حالـت چطـوره؟ خوبـی؟

امروز نامه ای  را که برای خدا نوشـته بودی، خواندم. چقدر شـکرگزار 
کـه  و دوسـتدار خداونـد مهربـان هسـتی! آفریـن بـه تو.نـگاه زیبایـی 
بـه مهـر، محبـت و توجـه خداوند داشـته ای، بسـیار تحسـین برانگیز 
اسـت. چـه خـوب مـی توانـی بـا خـدای خـودت ارتبـاط بگیـری و از 
خواسته های دلت بگویی.... او را بهترین و بی نقص ترین می دانی 

و دوسـتی اش را پایدارتریـن دوسـتی...
و  نویسـندگان  نامه هـای  مناجـات  یـاد  خوانـدم  کـه  را  ات  نوشـته 
خواجـه  نامـه ی  مناجـات  مثـال  افتـادم.  کشـورمان  بـزرگ  شـاعران 

گویـد: مـی  کـه  انصـاری  عبـداهلل 
»الهی! ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سـر راهی، مومنان را گواهی، 

چـه عزیز اسـت آنکس که تـو خواهی.« 
و یا مناجات نامه سعدی در بخش پایانی بوستان:
بیا تا برآریم دستی ز دل/ که نتوان برآورد فردا ز گل

به فصل خزان در، نبینی درخت/ که بی برگ ماند ز سرمای سخت
برآرد تهی دست های نیاز/ ز رحمت نگردد تهی دست باز

 ***************************
زهرا جان

قبال با هم در مورد تصاویر و الهام از آن ها برای داسـتان نویسـی زیاد 
با هم صحبت کـرده ایم.

می دانی که هر تصویر داستانی در دل خود دارد که افرادخاصی می 
توانند متوجه داستان نهفته در دل آن بشوند.

به این تصویر نگاه کن:
اولین چیزی که با دیدن این تصویر به ذهنت رسید چه بود؟

این زن؟ این مکان؟ اینجا کجاست؟
این زن چرا دارد این مکان را جارو می کشـد؟ اصال چکاره اسـت؟ این 

تصویـر ذهنـت را به کجا می برد؟
در مـورد جزییاتـش برایـم بنویـس تـا با هم پیـش برویم و داسـتان این 

مـکان و ایـن زن را بـا هـم کشـف کنیم.
پس روی سواالتم با دقت فکر کن و جوابش را برایم بنویس. منتظرم 

نوشته ات به دستم برسد
دوست همیشگی تو: مرکز آفرینش های ادبی

لرستان/پاسخگو:فاطمهعالهپور/عضو:اسرامرادی
گروه سنی: نونهال
شماره توالی: دوم

دالیلانتخاباینپاسخ
سوق دادن عضو به پرورش حس شنوایی

برقراری ارتباط عاطفی با عضو
افزایـش تـوان نوشـتاری عضـو با توجـه به طـرح ادبی تقویت حس 

شنوایی
توجه و پاسخ به جزییات نامه عضو

آوردن تجربه ادبی متناسب با نامه عضو در ابتدای نامه مربی

سالم! نامه درمورد من در کجا زندگی می کنم:
من در روسـتای سـراب یاس واقع در شـهر خرم آباد زندگی می کنم. 
روسـتای ما روسـتای خوبی نیسـت. در نظر من ولی مدرسه خوبی 
را نـدارد؛ مثـل بانـک، ایسـتگاه  دارد. روسـتای مـا امکانـات شـهر 
و  مـا هـم مـردم خوبـی دارد  پیـاده. روسـتای  اتوبـوس، خـط عابـر 
هـم مـردم بـد. درکوچه هـای مـا هـر کـس کـه خانـه مینـدازد مثـل 
ماسـه، شـن ،خاک، سـیمان،گچ وانواع مثالح سـاختمانی در کوچه 
میندازنـد و حتـی ماشـین هـارا تـوری پـارک میکنـد که حتی ماشـین 
دیگـر نمـی توانـد رد بشـود یـا ادم نمـی توانـد وقتـی دو ماشـین مـی 
اید رد شود و رانندگان هیچی را رعایت نمی کنند  و دهیار ما کوچه 
هایمـان تـا نصفه اسـتفال و کانال کشـی و بقیه همینطـوری مانده 
غ،جوجه،خروس،اردک،غاز،گوسـفند  روسـتا ی ما فقد برای گاو ،مر
،سـک ،گربـه و حیوانـات احلـی خـوب اسـت، حتی ما تـوی کوچمون 
10تـا سـگ هسـت مـال هیچکـس نیسـتند خودشـون اومـدن مـا 
جرعـت نمیکنـم بریم مدرسـه یا مغازه سـگ ها میفتن دنبالمون 
غ نگهداری میکند و ما  و میخان بخردمون توی کوچه ما مردم مر
غ ها میفتن دنبالمون روسـتای  جرعتمون نیسـت بریم بیرون مر
مـا پسـر هـا حـرف زشـت مـی زنـد وحتی بچـه کوچکی که پیششـان 
باشـد حـرف زشـت مـی زنـد اینـم نامـه مـن اسـرا مـرادی خانـم مـن 
گوشـی نـدارم کـه بـا شـما صحبـت کنـم گوشـی همسـایمونه دارم 
باهـاش کار میکنـم  خـودم گوشـی نـدارم و مامـان و بابـام واسـم 
گوشـی نمیخـرن کـه حتـی درس بخونـم ایـن مـال همسـایمونه 
باهاش کار میکنم و مامان و بابام میگن گوشی برات نمیخریم و 
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نمیزاریم اگر سالی دیگه مدرسه ها مجا زی باشه نمیزاریم بری فقد 
کالس پنجـم

به نام خداوندی که تو را دوست دارد
دوست دارم توی قلبم

گل بکارم مثل باغ
باغی از صدها پرنده

از قناری تا کالغ
دوست دارم دوست باشم

با خدای مهربان
خیلی او را دوست دارم

از زمین تا آسمان
*شاعر: ناصر کشاورز

اسرا جان سالم! سالمی با عطر زیباترین گل های دنیا تقدیم به تو.
غ و خروس های محله تان چطور  حالت چطور است؟ خوبی؟ حال مر
اسـت؟ سـگ های محله باز هم آدم ها را دنبال می کنند یا سـگ های 
کوچـه هـای نیمـه آسـفالت شـده تـان چـه خبـر؟  آرامـی شـده انـد؟ از 
امیـدوارم آدم هـای آن جـا دیگر یاد گرفته باشـند که ماشـین هایشـان را 
درسـت پـارک کننـد تا شـما بـه خوبی بتوانیـد در کوچه و خیابـان رفت و 
آمد کنید. چقدر بد است که پسران هم محله ای شما حرف زشت می 
زنند! کاش یاد بگیرند که همه باید با همدیگر درسـت صحبت کنند و 

ادب و احتـرام را رعایـت کنند.
اسرا جان در مورد گوشی نداشتنت نوشته بودی! چقدر ناراحت شدم 

از موضوعی که حرف زدی.
امیـدوارم کالس هـای امسـال حداقـل از پاییـز بـه بعـد حضوری شـوند و 
ایـن ویـروس کرونـای بدجنـس بـرود و دیگـر هیچ وقت پیدایش نشـود. 
گـر مدرسـه مجـازی باشـد برایـت  البتـه امیـدوارم پـدر و مـادر مهربانـت ا

گوشـی بخرند.
خـب! اسـرای نازنیـن بـه خوبـی در مـورد محله تان برایم نوشـته بـودی. 
آن قدر با دقت نوشته بودی که من خودم را در محله تان تصور کردم. 
حاال میخواهم در مورد صداهایی که در شب در محله تان می شنوی 
برایـم بنویسـی. صداهـای شـب را بـا دقـت گوش کـن و در مـورد تک تک 
شـان برایـم بنویـس و البتـه بگـو کـه هـر صـدا بـه تـو چـه حسـی را منتقـل 

کند. می 
بی صبرانه منتظرم نوشته ات به دستم برسد

دوست همیشگی تو
مرکز آفرینش های ادبی

راستی! تاریخ دقیق تولدت را هم برایم بنویس

پاسخ به عضو به قالب رسیده
مازندران/پاسخگو:محمدجوادکشوری/عضو:بنیامینچمنی

گروه سنی: نونگاه
شماره توالی: ؟

َبرپوش
 برپوش ها یکی از موجودات شش گانه ی صلح هستند 

 برپـوش کـه کلمـه ای اسـت بـا ریشـه ی »فارسـی«از کلمـه ی »بـرگ 
پوش«یـا »بـّر پوش)بـه معنـی پوشـاننده ی زمین(«گرفتـه شـده 
نارنـج  ماننـد  عطرآگیـن  گل هـای  نگهبانـان  برپوش هـا  اسـت.  
موجـودات  بقیـه ی  ماننـد  نیـز  برپوش هـا  هسـتند.  پرتقـال  و 
شـش گانه از جوهـره اصلـِی زندگـی یعنی عشـق به وجـود می ایند. 
هنگامـی کـه عاشـقی بـرای معشـوقش گلـی بچینـد از شـاخه گل 
برپوشـی پدیـد می آیـد.  سـن ایـن موجـودات وابسـته بـه عمـر و 

دوام عاشـق و معشوقی سـت کـه او را پدیـد آوردنـد. 
ح هـای رنگـی پوشـانده  بـدن ایـن موجـود بـا خطوطـی برامـده و طر
کـه  بـه میـزان مشـکالتی اسـت  وابسـته  آن هـا  تعـداد  کـه  شـده 
شـعله  ماننـد  برپوش هـا  دم  می کننـد.  تحمـل  آن هـا  خالقـان 
ایـن موجـود اسـت،  بـدن  کل  انـدازه ی  بـه  او  بلنـدای  می مانـد و 
کار اصلـی ایـن دم جهـت دادن بـه حرکـت برپـوش هاسـت امـا 
وظیفـه ی تمیـز کـردن کنده هـای مـرده را نیـز دارد. برپوش هـا در 
شـرق بیشـتر دیـده شـده و نـژاد آن هـا نیـز رو بـه انقـراض اسـت. 
برپوش هـا هرچنـد موجـودات بسـیار زیبـا و سـحر آمیزی هسـتند 
امـا بسـیار قدرتمنـد و حساسـند و بـه نـدرت دیده می شـوند  این 
موجـودات در فصل هـای پاییـز و زمسـتان بـه ریشـه های درختان 
بـه  را  آن هـا  کـه  و گیاهـان پنـاه می برنـد و توسـط گرمـای عشـقی 

از مـرِگ همیشـگِی ریشـه ها می شـوند آورده مانـع  وجـود 
 .

  ای گل های سپید
 پیچِش سبِز پوشش، گواراتان باد

 در میان زلف های عاشقان، جاتان باد
 ای عشق،  ای پدید آورنده برپوش ها 

 آواِز رابطه ها دمیده ای در هر گوش ها 
 تو پناهی و تویی هر آغاز 

 تویی منجِی تمامِی این تاک ها
 وزیِر توست برپوش های سبز رنگ

 نگاهبان درخت های سبز رنگ 
 امید و عشق پیش هر غنچه ای سوزان است 

 تا که نام »برپوش« در کار است
بنیامین چمنی

بنیامین جان سالم. 
یـک سـالم گـرم تابسـتانی بـه تـو کـه می دانی نـور آفتـاب ایـن فاصله ی 
دور را تـا زمیـن طـی می کنـد تـا سـالم خورشـید رابـه مـا برسـاند. البتـه 
کمـی هـم مـا را اذیـت می کند ولی خب می دانیم که قصد بـدی ندارد. 
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خیلی خوشـحالم که پاسـخ تمرین نوشـتن را برایم فرسـتادی. از نگاه 
زیبایـت بـه ایـن موجـود معصـوم و زیبـا می شـودمتوجه شـد کـه طبـع 
بسـیار لطیـف و شـاعرانه ای داری و تخیـل را خـوب می شناسـی و بـه 
کارش می گیری. چه چیزی مهمتر از ر ها شدن در خیال و تقویت آن 

موقـع خلـق یـک اثر؟  
از  کنـم.  صحبـت  تـو  بـا  تخیـل  ایـن  دربـاره ی  کمـی  اول  می خواهـم 
زمان های بسـیار دور که انسـان های اولیه هنوز واژه های کاملی برای 
ابراز منظورشـان نداشـتند گاهی آنچه در خیالشـان می گذشـت روی 
دیـواره ی غار هـا بـا رنگهـای طبیعی نقـش می زدند؛ تصاویـری برآمده 
از ذهن هـای بیقـرار آن هـا کـه شـاید پدیده هـای طبیعـی را بـه چشـم 
اتفاقـات شـگفت انگیز می دیدنـد. آن ها دوسـت داشـتند خیـال خود 
را ثبـت کننـد تـا دیگـران هـم در لـذت آن سـهیم شـوند.  می بینی میل 
بـه ثبـت یـک خیـال، با هر وسـیله ی ممکن چقـدر در ذهن انسـان ها 
عمیق است؟  بعد ها انسان هایی که این طبع و ذوق در آن ها بیشتر 
گون آن را به ثبت می رساندند. موسیقی، نمایش،  بود با راه های گونا

نقاشـی، شـعر، داسـتان و بعد ها با عکاسـی و سـینما. 
دربـاره ی ایـن موضـوع در نامه هـای بعـد بـاز هم حتمـًا با هم صحبت 
می کنیم. حاال برویم سـراغ نوشـته ات درباره ی» برپوش ها «  و شـعری 

کـه درباره ی آن ها فرسـتادی. 
از  یـاد یکـی  را  بـودی مـن  کـه دربـاره ی برپوش هـا نوشـته  توضیحـی 
کتاب های ارزشمند خورخه لوییس بورخس،  نویسنده ی آرژانتینی، 
انداخـت. بورخـس کتابی دارد به اسـم کتاب موجـودات خیالی. توی 
ایـن کتـاب دربـاره ی خیلـی از موجـودات خیالـی که در فرهنـگ مردم 
شـده  نوشـته  جالبـی  توضیحـات  دارنـد  وجـود  مختلـف  کشـور های 

است. 
خالقیـت و دقـت تـو در جنبه هـای مختلـف زندگـی برپوش هـا بـرای 
مـن خیلـی جالـب بـود. از نحـوه ی بـه وجود آمدنشـان تا نقشـی که در 
محافظـت از گیاهـان دارنـد. برپوش ها، همانطور که نوشـتی، از جای 
چیـده شـدن یـک گل توسـط عاشـق بـه وجود می آینـد. اشـاره به این 

کـه نسـل ایـن نـژاد در معـرض خطـر انقـراض اسـت اشـار ه ای 
کمتـر  کـه انـگار دیگـر عاشـق ها  غیرمسـتقیم و جالـب اسـت 
بـرای کسـی کـه دوسـتش دارنـد گل می چیننـد.  کمـی هـم 
کنیـم. اولیـن  کـه نوشـتی صحبـت  دربـاره ی قطعه شـعری 
کـه پیشـنهاد می کنـم موقـع سـرودن شـعر بـه آن  نکتـه ای 
توجـه کنـی همـان حـس نابـی اسـت کـه نتیجـه ی تخیل، 
 اندیشـه و احسـاس اسـت. شـاعر در درجـه ی اول بایـد بـا 
سرچشـمه های ایـن احساسـات در وجـود خـود ارتبـاط 
گسـترش  کـه می توانـد بـا  از آن اسـت  کنـد. پـس  برقـرار 
آن  از  راحتتـر  بیشـتر،  واژه هـای  گرفتـن  یـاد  و  مطالعـه 

خیـال،  اندیشـه و احساسـش بنویسـد. 
برایـت  قافیـه  کردیسـاختن  گاهـی احسـاس  گـر  ا پـس 
مشـکل شـده و ممکن اسـت از مقصدی که در ذهنت 
داری دور شـوی، بـرای تمریـن سـرایش شـعر، گاهـی از سـاختن قافیـه 
صرفنظـر کـن. شـاید بعـدًا قافیه هـا و واژ های خوب دیگـری به ذهنت 
کـردی. یکـی از نکته هـای خـوب شـعر تـو  رسـید و آن هـا را جایگزیـن 
سـاختن واژه ی زیبـای نگاهبـان بـود. وقتـی بـه ایـن واژه در شـعر تـو 
کلمـه ی نگهبـان، نگاهبـان  از  تـو  رسـیدم خیلـی خوشـحال شـدم. 
جدیـدی  معنـای  توانسـتی  الـف  یـک  کـردن  اضافـه  بـا  سـاختی؛  را 
بـه نگهبـان بدهـی و همزمـان معنـای قبلـی را هـم داشـته باشـی. بـا 
مطالعـه ی اشـعار شـاعرانی مثـل بیـوک ملکـی و دیگـر شـاعران خـوب 
متوجـه می شـوی کـه شـعر ابعـاد بسـیار گسـترد ه ای دارد و بـه تدریـج 
بگیـری.   نظـر  در  هـم  را  ابعـاد  آن  خـود  سـروده های  در  می توانـی 
همـراه ایـن نامـه شـعری از بیـوک ملکـی برایـت می فرسـتم. در نامه ی 
بعـدی ات می توانـی نظـرت را دربـاره ی ایـن شـعر هـم بنویسـی تـا بـا 
گـر هـم اثـری در ایـن مـدت نوشـتی خوشـحال  کنیـم. ا هـم صحبـت 

بخوانـم. می شـوم 
دوست تو؛ پاسخگوی آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان

جنگ خیالی
» ُگمب و ُگمب و ُگمب «

این صدای چیست؟ 
سر به سوی آسمان بلند می کنم

در میان آسمان
یک طرف، 

اسب های ابری سیاه
یک طرف

لشکر بزرگ باد
صف کشیده اند روبروی هم. 
تیغ ها و نیزه ها بلند می شوند

برق نیزه ها کمند می شوند
 ابر ها

با صدای طبل های خود
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جنگ را شروع می کنند
 بادهم

با سپاه خود
گرِم کارزار می شود

با هجوم باد ها، سپاه ابر
رفته رفته تارومار می شود. 

* 
آسمان که چشم باز می کند

باز هم ستاره ها
چّکه
چّکه

می چکند
در میان چشمه ها

کیان کاشکی دل تمام خا
مثل چشمه ها پر از ستاره ی زالل بود

کاشکی
ک هم جنگ های روی خا

مثل شعر من، فقط خیال بود.

تهران/پاسخگو:مریمعباسی/عضو:فاطمهایزدی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: ششم
دالیلانتخاباینپاسخ

کـه می بایسـت  نثـر و زبـان از عناصـر بسـیار مهـم داسـتان اسـت 
بـه طـور ویـژه بـر آن تمرکـز شـود. مشـکالت زبانـی در آثار بسـیاری 
از اعضـا دیـده می شـود یـا در پرسش هایشـان، دغدغـه ی زبـان 
نامـه،  ایـن  در  دارد.  وجـود  نویسـی  داسـتان  معیـار  و  صمیمـی 
پاسـخگو وارد مقولـه زبـان شـده و صحبـت دربـاره آن را آغـاز کرده 
ح  اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه سـوال نخسـت از طـرف عضـو مطـر

البتـه  اسـت.  توجـه  قابـل  پاسـخگو  مبسـوط  توضیحـات  شـده، 
الزم اسـت در نامه هـای بعـد پاسـخگو در خصـوص زبـان معیـار در 
داسـتان نویسـی، امکانـات زبـان معیـار، جابجایـی ارکان جمله و 

... نیـز توضیحاتـی را بدهـد.

و  بخوانـم  کتـاب  تـا  آورد  دنیـا  ایـن  بـه  را  مـن  کـه  کسـی  نـام  »بـه 
بنویسـم« داسـتان هایی 

سـالم دوسـت خوبم! منو یادت هسـت؟ میدونی چرا این سـؤال 
رو پرسـیدم؟ چـون مـن سالهاسـت کـه برایت نامه ای نفرسـتادم! 
۲ سـال! خیلـی زیـاده نـه؟ مـن می خواسـتم بگـم: این کـه برایـت 
کـه  نیسـت  ایـن  بـرای  نفرسـتادم  نامـه ای  سـال  دو  ایـن   طـی  در 
خـودم نمی خواهـم! ماجرایش خودش یک داسـتان اسـت! پس 
حوصلـه کـن تـا برایـت بگویـم: »ماجـرا از زمانـی شـروع شـد کـه جـز 
خدای مهربان کسی از آمدن این مهمان ناخوانده خبر نداشت! 
لباس فرم مدرسه ام را تنم کردم و راهی شدم. بعد از تمام شدن 
مدرسـه و بعـداز عـوض کـردن لبـاس در خانـه مثـل همیشـه بـا 
شـور و اشـتیاق فراوان راهی کانون شـدم. وقتی وارد شدم پس از 
سـالم به مربی های مهربانم، خانم نوروزی عزیز نامه ی دوم شـما 
را بـه مـن داد. آنقـدر خوشـحال شـدم کـه بی صبرانـه نامـه ی شـما 
را بـاز نمـودم و شـروع بـه خوانـدن کـردم و بعـد خواسـتم جـواب 
نامـه ی شـما را بنویسـم کـه دوسـتم ریحانـه جـان کـه عضـو فعـال 
مکاتبـه ای اسـت دسـت مـرا کشـید تـا حشـره ای را بـه مـن نشـان 
بدهـد. وقتـی آمـدم خبـری از نامـه نبـود و مـا آن روز همـه جـا را بـا 
هـم گشـتیم ولـی بی فایـده بـود. چنـد وقت بعـد کرونا آمـد و همه 
جـا تعطیـل شـد تـا امـروز 99/11/۲0 کـه خبـر دادنـد کانـون بـاز شـده 
و مـن بـه کانـون رفتم. داشـتم به کمک کتابداِر کانـون، کتاب ها را 
مرتب می کردم که ناگهان نامه ی شـما را الِی یکی از آن ها دیدم و 

شـگفت زده امـروز 99/11/۲0 جـواب نامـه  ی شـما را نوشـتم.
امیـدوارم بـا خوانـدن ایـن ماجـرا مـرا ببخشـین! راسـتی تـوی نامـه  
فکر کردین که من یک خاطره نوشتم اّما نه یک داستان تخیلی 
بـود کـه امیـدوارم بعـد از ایـن همـه مـدت یادتـان باشـد. راسـتی 
می خواسـتم ۲ سـؤال بپرسـم! اینکه چگونه محاوره ای بنویسم؟ 
چـون در داسـتان هایم محـاوره ای و کتابـی قاطـی هسـتند! دوم 
اینکه دوسـت دارم من را سـتاره ی بازیگوش صدا کنید! و راسـتی 
شـما می خواهید که شـما را چگونه صدا کنم؟ ببخشـید که نشـد 
برگـه ی دیگـر  تـوی چنـد  برگـه بنویسـم! ولـی  ایـن  را در  داسـتان 

می نویسـم تـا بخوانیـد و امیـدوارم از خواندنـش لـذت ببریـد. 
از طرف دوست خوبت فائزه یا بهتر بگویم: ستاره ی بازیگوش 

از سـتاره ها بادبـادک  سـاختم/ یـا از بادبادک ها سـتاره/ نمی دانم!/ 
چشـمان تـو پـر از بادبادک و سـتاره بود

فائزه جان سالم؛
بـا دیـدن نامـه ی  ایـن روزهایـت چطـور اسـت؟ مـن خوبـم و  حـال 
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بخش سـوم نقطه ی اوج داسـتانت بود،  من قسـمتی که جواب نامه 
را از طرف نویسـنده نوشـته بودی دوسـت داشـتم و برایم جذاب بود.
فائزه جان تمرینی را که گفتم از همین داسـتانت شـروع کن، با دقت 
جمله هـا را بخـوان و کلمه هـا را درسـت بنویـس آن وقـت می بینـی کـه 
داسـتانت چقـدر تغییر کرده اسـت. دلـم می خواهـد زودتر فصل های 
بعـدی داسـتانت را هـم بخوانم.سـتاره بازیگـوش؛ امیـدوارم این بـار 
بالیـی، اتفاقـی، چیـزی بـرای نامـه ام پیـش نیایـد و سـالم و به وقتش 
کنـد. مراقـب  بـه دسـتت برسـد. بـدون اینکـه سـفر دیگـری را شـروع 

خـودت بـاش! منتظـر نامـه ات می مانـم.
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

سمنان/پاسخگو:نسرینقربانی/عضو:مهدیاساداتفرهادی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: یازدهم
دالیلانتخاباینپاسخ

کـه هـم  مهدیـا از اعضـای بـا اسـتعداد بخـش مکاتبـه ای اسـت 
داسـتان هـای خوبـی می نویسـد و هـم دسـتی در نوشـتن شـعر 
دارد. او در ایـن نامـه شـعری بـا توجـه بـه جـان بخشـی بـه اشـیا 
نوشـته و فرستاده اسـت. مربـی بـا توجـه بـه ذوق ایـن عضـو در 
آرایـی( آشـنا  آرایـه هـای شـعر )واج  نوشـتن شـعر، او را بـا یکـی از 
می کنـد و بـا نوشـتن چنـد کلمـه و دو جملـه از عضـو مـی خواهـد 

کنـد. کامـل  شـعر را 

سالمی پر از گرمی تابستان و آوای گنجشکان به دوست خوبم؛
امیـدوارم حالتـان خـوب باشـد. مـن کـه خیلـی حـال خوبـی دارم و 
به نظر خودم در آزمون های مدرسـه و آزمون تیزهوشـان سـربلند 
بـوده ام. ببخشـید کـه این بـار خیلـی در خـرداد سـرم شـلوغ بـود 
راسـتی!!  تابسـتان شـده و فصـل مـن رسـیده اسـت؛  ولـی حـاال 
ورود تابسـتان را بـه شـما تبریـک می گویم. امیـدوارم فصل خوبی 
باشـد. در نامـه ی بعـدی ام داسـتانم را می فرسـتم امـروز نصفـش 
را کپـی گرفتـم ولـی هنـوز مانـده و بایـد شـنبه بگیـرم. دنیـای شـعر 
و شـاعری خـوب اسـت و از ایـن تابسـتان قصـد دارم شـعرهای 
زیـادی بنویسـم و بـرای شـما بفرسـتم. بلـه یـک جای خلـوت مثل 
اتـاق خـودم، که پشـت پنجره بنشـینم و درخت ها و گنجشـک ها 
اطرافیانـم  وقتـی  وقت هـا  از  خیلـی  بنویسـم.  و  کنـم  تماشـا  را 
حرف هایـی بـا وزن و ریتـم شـعر می زننـد سـعی می کنـم در همـان 
چنـد خـط 1 بیـت یـا ۲ بیـت شـعر بگویـم. کار جالبی اسـت. چشـم! 
 یـک دفتـر شـعر بـرای خـودم درسـت می کنـم. بلـه امسـال 

ً
حتمـا

در کالس ششـم جان بخشـی یـا تشـخیص را خوانده ایـم. البتـه 
مـن چـون از قبـل بـه کالس ادبـی می رفتـم ایـن را می دانسـتم و 
، »باد، 

ً
خیلـی وقت هـا سـعی می کنم از آن اسـتفاده کنم. بله حتمـا

پسـتچی آسـمان«؛ خیلـی زیباسـت!
»باد، پستچی آسمان«

کلـی سـر شـوق آمـدم و بـه قـول معـروف روزم سـاخته  تـو روی میـزم 
شـد. چقـدر خوشـحالم کـه دوبـاره مـن را پیـدا کـردی آن هـم در بین 
گرچـه فاصلـه ی بیـن ما زیاد شـد و مدتـی از هم بی خبریم  کتاب هـا. ا
اّمـا نامـه را بیـن کتاب هـا دیـدی یـک لحظـه بـه فکـرم رسـید نامـه ام 
کتاب هـا  کـدام  بـا  و  بخوانـد  را  چندکتـاب  توانسـته  مـدت  ایـن  در 
کتاب هـا  دوسـت شـده! چقـدر هیجان انگیـز اسـت. دو سـال بیـن 
مخفی شـوی و برای خودت بروی البه الی صفحات کتاب ... شـاید 
کسـی چـه می دانـد شـاید  افتـاد و  اتفـاق  داسـتان یـک جـور دیگـر 

قهرمـان آن شـدی.
گـر بخواهـم همین طـور ادامـه بدهـم کلـی فکـر تـازه می آیـد  بگذریـم ا
تـو  نامـه ی  آن وقـت جـواب  بـا خـودش می بـرد  را  و مـن  تـوی سـرم 
می مانـد. نامـه ات سـه بخـش بـود اّول کـه ماجـرای گم شـدن نامه ی 
مـن بـود و بعـد تـو یـک سـؤال خیلـی مهـم پرسـیده بـودی »چگونـه 
ایـن سـؤال  بنویسـی؟« دلـم می خواهـد مفصـل دربـاره  محـاوره ای 
باهـم گفتگـو کنیـم اّول ایـن را بدانیـم نثـر داسـتان همه جا براسـاس 
آن  رسـمی  زبـان  دسـتور  براسـاس  و  اسـت  کشـور  آن  رسـمی  زبـان 
کتاب هـای درسـی نمونـه ی درسـت زبـان رسـمی  نوشـته می شـود. 
قولـی  بـه  یـا  شکسـته  را  کلمـه ای  درسـی  کتاب هـای  در  مـا  اسـت. 
کـه  خودمانـی پیـدا نمی کنیـم. اسـم ها، حرف هـا، فعل هـا همانطـور 
هسـتند نوشـته می شـوند »زهـرا، زهـرا اسـت«، »را« را، »کنیـد« کنید. 
حـاال بـرای اینکـه داسـتان خودمانـی شـود نویسـنده راه هـای زیادی 
شـخصیت ها  و  داسـتان  فضـای  بـه  کـه  می سـازد  تصاویـری  دارد. 
نزدیـک اسـت و مخاطـب می تواند خـودش را در آن موقعیت ببیند. 
اسـتفاده از اصطالحات رایج زمانی، تکه کالم ها و ضرب المثل ها هم 
کمک کننـده هسـتند تـا دیالوگ ها رابطه ی صمیمی بیـن خواننده و 
نویسـنده بوجـود بیایـد. در دیالوگ هـا همه ی ایـن اتفاق ها برعکس 
کلمه هـا را خودمانـی بنویسـد،  کامـًا آزاد اسـت تـا  اسـت. نویسـنده 
»زهـرا، زری«،  »را، رو«، »کنیـد، کنیـن« می شـود عیـن حرف هایی که 

مـا در طـول روز می زنیـم و می شـنویم.
گاهـی ممکـن اسـت مـا فقط درگیر نوشـتن شـویم و تند تند بنویسـیم 
تـا رشـته ی کالم از دسـتمان درنـرود. اّمـا بعـد از اینکـه داسـتان تمـام 
شـد و درسـت بعـد از یـک نفس گیـری جانانـه و اسـتراحت وقتـی شـور 
بیشـتری  دقـت  بـا  را  آن  شـد  کمتـر  داسـتان  نوشـتن  از  شـوقمان  و 
کلمه هـا و جمله هـا  کامـًا بـه  بخوانیـم حتـی چنـد بـار و حواسـمان 
کـه آن هـا را درسـت بنویسـیم. ایـن یـک تمریـن جـدی اسـت  باشـد 
کـه خیلـی از نویسـنده ها انجامـش می دهنـد تـا بـه درسـت نوشـتن و 
رعایت نثر داسـتانی عادت کنند. حاال برویم سـر داسـتانت: داسـتان 
جالبی بود، دختری که رویای نویسـنده شـدن دارد و با نوشـتن نامه 
بـه یـک نویسـنده رؤیایـش را دنبـال می کنـد. مـن داسـتانت را دوسـت 
داشـتم. در بخـش دوم کمـی داسـتان رمـزی و پیچیده بـود و تا زمانی 
کـه بچه هـا دنبـال تحقیق شـان نرفتنـد خیلـی چیـزی دسـت گیر آدم 
کـه شـخصیت اصلـی  نمی شـود و فقـط خواننـده مطمئـن می شـود 
داستان حتی در مدرسه هم برای نامه فکر و ذهنش درگیر است اّما 
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باد/ با خورجین بزرگ نامه هایش/ هر طرف می رفت
یخ یخ کنان از راه رسید/ کسی منتظرش  بود

درخت سرسبز به او پالتویی سبز داد/ ناگهان ابری بیامد
دخترکی در پشت پنجره منتظر او بود/ نامه هایش را گرفت

باد از این سو و آن سو/ باد را در اندوه برد
می داد نامه/ حیاط از او گرفت

دوست شما: مهدیا

»خوابماهیان«
ظهـر بـود/ آسـمان/ محـو تماشـای خـودش تـوی آب/ ماهیـان/ 
زد/  آب  دل  بـه  بزرگـی  سـنگ  نفـر/  یـک  خـواب/  دریاچـه  دل  در 
از  ماهیـان/  خـوش  خـواب  ندیـد/  را  خـودش  عکـس  آسـمان/ 

کشـید. پـر  سرشـان 
ازمجموعهشعرحوصلهامپیشتوجاماندهاست-سرودهی:
مریمزندی

بـه نـام خـدای چنارهـای سـر به فلک کشـیده، خـدای آسـمان های 
بی انتهـا، خـدای دوسـتی ها

سـالم مـن را از گرمتریـن و نفس گیرتریـن روزهـای تابسـتان پذیـرا بـاش! 
دوسـت خوبـم. امیـدوارم حـال دلـت خـوب و آسـمان آبـی 
چشـمانت صـاف و آفتابـی باشـد. چـه خبر مهدیـا خانم، 
دوسـت عینکـی مـن؟! نمی دانـی از رسـیدن و خوانـدن 
نامه ات چقدر خوشـحال و ذوق زده شـدم. خوشـحالم 
که امتحان تیزهوشـان و امتحانات مدرسـه را با خوبی 
منتظـرم  بی صبرانـه  کـه  مـن  گذاشـتی.  سـر  پشـت 
داسـتان طوالنـی و البتـه مهیـج تـو را بخوانـم و دارم 
کار  چـه  می کنـم.  لحظه شـماری  خواندنـش  بـرای 
خوبـی کـردی کـه بـرای خـودت دفتـر شـعر درسـت 
کرده ای. حاال می توانی تا پایان تابستان شعرهای 
زیـادی بنویسـی و آن هـا را بـرای مـن هـم بفرسـتی. 
آسـمان«، چـه  را خوانـدم. »بـاد پسـتچی  شـعرت 
اسـم قشـنگی بـرای شـعرت انتخـاب کـرده بـودی! آفریـن. معلـوم اسـت 
جان بخشـی بـه اشـیاء را خـوب یاد گرفته ای! بـاد، ابر و حیاط در شـعرت 
کارهایـی انجـام می دادنـد، البتـه آخـر شـعرت  مثـل موجـودات جانـدار 
گـر  کمـی نامفهـوم بـود و از لحـاظ محتوایـی ایـراد داشـت. خـب حـاال ا
موافقـی بـاز هـم یـک تمریـن انجـام بدهیـم. شـاید تـا حاال اسـم عبـارت » 
نغمه ی حروف« را شنیده باشی. ما به این عبارت» واج آرایی« هم می 
گوییم. به این مثال ها توجه کن: » سکوت سهمگین سرای صبح« یا » 
شـعر شـیرین شـاعرانه« در این مثال یک حرفتکرار شـده و نغمه ی آن را 

بیـش از بقیـه مـی شـنویم؛ حـرف هـای)س( و )ش(.
ایـن شـگرد را نغمـه ی حـروف مـی گوینـد کـه در شـعر اسـتفاده ی زیادی 
دارد. حـاال بـا واج آرایـی و جـان بخشـی بـه اشـیا و بـا کمـک جملـه ای کـه 
بـه همـراه چنـد کلمـه بـرای تـو مـی نویسـم یـک شـعر بـرای من بنویـس و 

بفرست. 
پاییـز/ پلـک پریـده ی پنجـره را بسـت/ و .... ) نارنجـی- برگ ریـز_ دلهره- 

دوسـتی- سـرما- اتاق- کالس (
دیر نکنی مهدیا خانم!

دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی
اردبیل/پاسخگو:پرینازستونه/عضو:آیشیننورالهی

گروه سنی: نونگاه
شماره توالی: پانزدهم

سالمی به زاللی شبنم روی گلهای بهاری ...
 مرّبـی عزیـزم در ایـن روز گـرم بهاری که پروانه ها با گل ها سرسـره بازی 
می کننـد. بـه شـما خسـته نباشـید می گویـم و هم صـدا بـا پروانه هـا از 
شـما به خاطـر تأخیـرم عـذر می خواهـم. امـروز امتحاناتـم تمـام شـد و 

شـعر را کامل کـردم.
من درختان را تماشا می کنم

 می نویسم آسمان را در خودم
 می کنم پرواز در باالی کوه

 می کشم نقش جهان را در خودم
                                              من به سوی بادها هو می کشم

                                                در میان ابر پنهان می شوم
                                                  می روم با ابرها و بادها

                                             گاه برف و گاه باران می شوم
در خودم من جاده هایی می زنم

 جاده هایی رو به سوی نورها
 می روم من در خیالم روز و شب

 رو به دنیاهای دیگر، روزها
                                               من سفرهای زیادی می کنم
                                              تا به سوی شعر راهی وا کنم
                                             جستجوهای زیادی می کنم

                                       تا که شعری در خودم جاری کنم
شعر یعنی دور شدن از خویشتن

 رفتن و با دیگری همخو شدن
 شعر یعنی دوستی با سنگ و کوه

 شعر یعنی با خدا همسو شدن
با یاد خدای مهربان

بر دوش کوه، جنگل/ در پای کوه، دریا/ دریا برای جنگل/*****
شـعر قشـنگ اوبـود/ هـم سـاده هـم صمیمـی/ آن هـا دو دوسـت 

بودنـد/*****
دریا برای جنگل/ هر ماه، نامه می داد/ با نامه های ابری/*****

می برد قاصد باد/ هر نامه را شتابان/ می شد تمام جنگل/*****
محمودپوروهاب

سالم؛
سـالمی بـه قشـنگی توت هـای سـفید روی شـاخه های درخـت تـوت. 
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سالم به وقتی که باد می وزد و باران توت بر سر گل های بهاری و صورت 
چمـن می ریـزد. سـالمی بـه قشـنگی درخـت تـوت، سـالمی بـه قشـنگی 
پروانه هـای نامـه ی تـو دوسـت خوبـم. آیشـین جـان! امیـدوارم حالـت 
خـوب باشـد و امتحانـات، دسـت و پـای شـعرهایت را نبسـته باشـند. از 
اینکه در اوج سختی های امتحان پاسخ نامه ام را نوشتی از تو ممنونم و 
آرزو می کنم نمره های خوبت باعث خوشحالی تو و خانواده ی مهربانت 
شـوند. از نقاشـی قشـنگی کـه پـای نامـه ات کشـیدی خیلـی لـذت بـردم. 
راسـتی شـعر را خیلی خوب کامل کردی. می دانی، قالب شـعر، چهارپاره 
بـود. آیشـین جـان! قالب هـا مثـل یـک خانـه که بـه زندگی ما سروسـامان 
می دهـد، بـه کلیـت شـعرها سروسـامان می دهند. قالب چهارپاره شـبیه 
نیمکت هـای مدرسـه اسـت کـه پشـت سـر هـم و در چهـار ردیـف چیـده 
ع  خالـی دوم و چهـارم هـردو بـا هـم هم قافیـه اسـت.  شـده باشـد و مصـر
من فکر می کنم امتحانات باعث شـده که تو خوب به قافیه  بند چهارم 

دقـت نکنی: 
کنـم/  وا  راهـی  شـعر،  به سـوی  تـا  می کنـم/  زیـادی  سـفرهای  مـن 
کنـم کـه شـعری در خـودم جـاری  جسـت وجوهای زیـادی می کنـم/ تـا 

همانطـور کـه می بینـی کنـم در ایـن بنـد، ردیـف اسـت و کلمـه ی قافیـه 
کمـی  گـر  وا اسـت و شـما جـاری را به جـای قافیـه نوشـته ای. می دانـم ا
دقـت کنـی کلمـه ی مناسـب را پیـدا می کنی.راسـتی آیشـین جـان، ایـن 
امـروز  شـعر  بندهـای  ع هـای  مصر از  دنبالـه دار  بازیگـوش  سـتاره های 
ع های پایانی هر بند  گذشـته اند و کلمات را محو کرده اند، می توان مصر
شعر را تو بسازی. خیلی دوست دارم آن ها را بخوانم بر/بو/من/کو/ه/

مـن/گل ایـن هـم تقطیع شـعر.
خدا نگهدار دوسِت من

دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

سـالمی بـه وسـعت دریـا، بـه عظمـت کـوه و به سـبزی جنگل. سـالمی به 
کـی بـاران و بـه سـفیدی ابر تقدیم شـما؛ پا

مربـی عزیـزم امیـدوارم کـه حالتـان خـوب باشـد. امتحانات که تمام شـد 
دو هفته استراحت کامل به دور از انجام تکالیف داشتم به همین دلیل 

نامـه زیبایتان را دیر جـواب دادم.
بـر دوش کـوه، جنـگل/ در پـای کـوه، دریا/دریـا بـرای جنـگل/ مـی گفـت 

شـعر زیبا
شـعر قشـنگ او بود/ هم سـاده هم صمیمی/ آن ها دو دوسـت بودند/ 

دو یاور قدیمی
دریـا بـرای جنـگل/ هـر مـاه نامه مـی داد/ بـا نامه های ابری/ لبخنـد تازه 

مـی داد )هـوای تازه مـی داد(
می بـرد قاصـد بـاد/ هـر نامـه را شـتابان/ می شـد تمـام جنـگل/ خوشـبو 

ز بـوی بـاران
محمود پور وهاب

سالم به آیشین خانم؛
امیـدوارم حـال دلـت خـوب باشـد و مثـل خوشـه های انگـور آویـزان روی 
درختـان کـه از تـاب خـوردن روی شـاخه ها حسـابی حوصله شـان کـوک 
شـده سـر حوصله باشـی. آیشـین خانم؛ می توانی همین حاال چشـمت 
را ببندی و بگویی که من کجا نشسته ام و برایت نامه می نویسم! شاید 
همان اّول بگویی که این چشم بستن الزم ندارد. حتمًا پشت میز کارت 
نشسـته ای، خـودکار به دسـت گرفتـه ای و نامـه می نویسـی اّمـا وقتـی کـه 
می گویـم چشـمت را ببنـدی منظـورم این سـت کـه خیـال کنـی واقعیـت 
را بگویـی بلکـه در خیـال خودت یک تصویر خیال انگیز بسـازی. بگویی 
کـوه( نشسـته ای، روی صندلـی ابـر تکیـه داده ای، بـا مـداِد  )روی دوش 

بـاران روی بـرگ درختـان می نویسـی.
آیشـین خانم؛ یک شـاعر خوب، نه تنها مثل تو با آهنگ شـعر آشناسـت 
)یعنـی موسـیقی بیرونـی( و مثل تمرین نامه ی قبلی ات ردیـف و قافیه را 
می شناسد )یعنی موسیقی کناری( خیال را هم خوب می شناسد چون 
خیال، تأثیر زیادی در شگفت انگیز بودن شعر دارد.به تو دوست خوبم 
تبریـک می گویـم کـه شـعر را به خوبی تکمیل کـرده ای. از نقاشـی زیبایت 
هـم حسـابی لـذت بـردم. عزیـزم چـون توانسـته بـودی تصویـر شـعر را بـه 
خوبـی بـا نقاشـی ات انتقـال بدهی.آیشـین جانـم؛ از سـاده ترین راه هـای 
خیال  انگیز کردِن شـعر، شـبیه کردن یک چیز به چیز دیگر اسـت. برای 
ایـن کار بایـد )شـباهت بیـن دو چیـز( را کشـف کنـی. می توانـی در نامه ی 
مـن و در شـعر کنـار نامـه دنبـال ایـن شـبیه شـدن ها بگـردی و در نامه ی 
بیـن  شـباهتی  چـه  خـودت  بنویسی؟راسـتی  برایـم  را  آن هـا  بعـدی ات 
چیزهـای اطرافـت می توانـی کشـف کنی؟مثـًا مـن هالل مـاه را مثـل قاِچ 

هندوانـه می بینـم، تـو چی؟
 و اما اصل شعر آقای پور وهاب

بـر دوش کـوه، جنـگل/ در پـای کـوه، دریـا/ دریا بـرای جنگل/می خواند 
شعر زیبا

شـعر قشـنگ اوبود/ هم سـاده هم صمیمی/ آن ها دو دوسـت بودند/ 
دو دوسـت قدیمی

دریـا بـرای جنـگل/ هـر مـاه، نامه مـی داد/ بـا نامه های ابـری/ پیغام می 
فرستاد

می برد قاصد باد/ هر نامه را شتابان/ می شد تمام جنگل/از ابر، بوسه 
باران

دوست تو- مرکز   آفرینش های ادبی
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مرکزی/پاسخگو:کبریاشجری/عضو:رونیاحاجیقاسمی
گروه سنی: نونهال

شماره توالی: شانزدهم و هفدهم
دالیلانتخاباینپاسخ

در نامه شـانزدهم چون داسـتان عضو تخیلی بود و نکته های جالبی 
از جملـه غیـب شـدن دختـر و بعـد پیداشـدن دختـر و غیـب شـدن 
جوجـه داشـت و دارای پایـان بنـدی خالقانـه بـود و مـی توانسـت روی 
جزییـات بیشـتری تمرکـز کنـد و پاسـخ مربـی کمـک کننـده اسـت ایـن 

پاسـخ انتخـاب شـده اسـت.
در نامـه ی بعـدی هـم چـون عضـو از زاویه دیدهای مختلف داسـتان را 
روایت کرده بود مربی سعی کرد راوی را به عضو بشناسد و درباره راوی 

صحبت و او را هدایت کند .   

»نیال هنوز برنگشته«
دیـدم یـه چـوب روی زمیـِن پـارک کنـار خونمون افتـاده و روی اون نوشـته 
بـود چوب دسـتی جادویـی. بـا خـودم گفتـم جادویـی! مگـه جـادو جنبـل 
هـم وجـود داره؟ نـه بابـا مگـه بچـه ام بـاور کنـم. ولـی کم کـم داشـتم شـک 
 جادویـی باشـه. پـس بـرای اینکـه مطمئـن بشـم 

ً
می کـردم شـاید واقعـا

بـرش داشـتم، تکونـش دادم و گفتـم: اجـی، مجـی، الترجـی. مـن را بـه یـه 
جوجـه تبدیـل کـن. بعـد یهـو کوچیـک شـدم و پـر درآوردم و نـوک. اومدم 
بگـم وای ... نـه. کـه گفتـم: جیـک، جیـک. خالصـه اولـش بـاورم نشـد فکر 
می کردم دارم خواب می بینم اّما وقتی دیگه مطمئن شـدم می خواسـتم 
از یکـی کمـک بگیـرم اّمـا چـه جـوری؟ بچه هـای کوچیـک کـه مـا را فشـار 
می دادند و اذیتم می کردند. بدتر از اون چه جوری از خیابون رد بشـم. یه 
سـری از آدم ها هم از من می ترسـیدند و من را با پاشـون پرت می کردند و 

جیـغ می زدنـد. جیغ هـای بنفـش هـم می زدنـد.
خالصه وضع خیلی بدی بود و به این فکر افتادم که برم خونمون. به هر 
سختی و مکافاتی که بود، رفتم خونمون تا از مامانم و بابام کمک بگیرم 
وقتـی بـه خونه رسـیدم می خواسـتم زنگ خونمـون را بزنم که دیـدم قّدم 
نمی رسـد، بـرای همیـن خواسـتم در بزنـم اّمـا اون قـدر کوچیـک بـودم که 

نمی تونسـتم صدای تق تق در را دربیاورم.
اّمـا شـروع کـردم بـه جیک جیـک و جیک جیـک. بلنـد، بلنـد، جیک جیـک 
می کـردم تـا اینکـه مامانـم در را بـاز کـرد. گفـت: آخـی، چـه نـازه، کاشـکی 
نیـال اینجـا بـود. اون خیلـی جوجه هـا را دوسـت داره و همیشـه دوسـت 
داره تبدیـل بـه یـه جوجـه بشـه. بعـد مامانـم یـه سـبد آورد و مـن را تـوش 
گذاشـت، بعـدش بـرام آب و دون آورد و بعـدش مـن بـا خـودم گفتـم: 
ایش اینا چیه برای من آورده. من دوسـت داشـتم برام کیک شـکالتی و 
شـیر توت فرنگی بیاره. اّما انگار خیال نداشـت بیاره و من از سـر ناچاری 
و گرسـنگی دون و آب را خـوردم بعـدش کـه خـودم بـا خـودم گفتـم: َبـَدک 
نیسـت، خوش مزه تـره از کیـک شـکالتی و شـیر توت فرنگـی. راسـتی اگـر 
جوجه بمونم چه می شه؟ مجبورم تا آخر عمرم توی این سبد زرد بمونم 

وای چقـدر بـد می شـد.
همیـن لحظـه مامانـم اومـد بـه مـن نگاهـی کـرد و بـا خـودش گفـت: وای 
چـرا نیـال نمی یـاد؟ چـرا دیـر کـرده؟ بعـد سـمت مـن اومـد و بهـم گفـت: 
جوجه کوچولو جایی نری ها. من می رم ببینم نیال کجاست؟ بعد کلید را 

برداشت و رفت. با خودم گفتم آخه من به این کوچیکی کجا برم. خنده 
ام گرفـت. اگـر بتونـم از یـه پلـه بّپـرم هنـر کردم. مـن آخه چه جـوری از اینجا 
بپـرم بـا خـودش چـی فکـر کرده. یه دفعـه دوباره فکـر کردم من چـه جوری 
برگردم به حالت اّولم. بعد یه فکر خوب به سـرم زد یادمه وقتی ۵ سـالم 
بـود مامانـم از نمایشـگاه کتـاب یـه کتـاب دربـاره ی جـادوی جوجه هـا برام 
خریـده بـود و تـوی اون نوشـته بـود، اگـر روزی تبدیـل بـه به جوجه شـدید 
و می خواسـتید بـه حالـت اّول برگردیـد اجـی مجـی را به صـورت برعکـس 
دربیاورید و با صدای بلند بگویید: الترجی، اجی، مجی منم با فریاد گفتم: 
جیک جیک جیک جیک و معجزه شد و به حالت اّول برگشتم. مامانم 
همـون موقـع اومـد خونـه و بـا نگرانـی گفـت: ایـن دختـر یک دفعـه کجـا 
غیبـش زده. بعـد یک دفعـه گفـت: نیـال تـو اینجایی تمـام پـارک را دنبالت 
گشـتم. مـن بـه مامـان گفتـم: نگران نبـاش من ُسـر و ُمر و گنـده اینجام. 
آخیش، خدا را شـکر. بعد به من گفت: آهان راسـتی یه جوجه برات پیدا 
کـردم، اونـم چـه جوجـه ای، اینقـدر خوشـگله، اینقـدر نـازه. عیـن همـون 
جوجه ای که دوسـت داشـتی بشـی. بیا ببینش. بیا. و قبل از اینکه بگم 
مامـان وایسـا، سـبد خالـی را برداشـت آورد بعـد گفـت: جوجـه کجـا رفته؟ 
قبـل از اینکـه بـرم پـارک دنبالت بگردم اینجا بودا. پس کجا غیبـش زده؟ 
آخه جوجه به اون کوچیکی نمی تونه از این سبد به این بزرگی بپره. منم 
 خـواب دیـدی. آخـه جوجه اینجا.سـالم. عیدتون 

ً
خندیـدم و گفتـم: حتمـا

مبارک. ان شاءاهلل سال خوبی برایتان باشد پر از برکت و سالمتی جواب 
نامـه ی مـن را یادتـون نـره بدیـد من منتظر جواب نامه ام هسـتم.

1۴00/1/۳

»به نام خدای بهار«
سالم ترش گوجه سبزهای بهاری که زیر دندان ِخرچ صدا می کنند به رونیا 
حاجـی قاسـمی. چقدرخـوب اسـت کـه نامه هایـت بـه دسـتم رسـید و مثـل 
قطره هـای بـاران بهـار بـر جانم نشسـت. این روزهـای جادویی بهـار را چه کار 
می کنـی؟ امتحانـات تمـام شـده اند؟ می دانـم کـه کمـی دیـر بـه نامه هـای تو 
کرونـا شـده قـوزی بـاالی قـوز.  جـواب می دهـم. بایـد بگویـم: ببخـش ایـن 
تعـداد  و  می رسـد  راه  از  جدیـدش  ورژن  لحظـه  هـر  چـون  چـرا؟  می دانـی 
بیشـتری از مـردم را درگیـر خـودش می کنـد. االن نمی دانـم ورژن چنـدش 

هسـتیم؟ برزیلـی یـا هنـدی؟ همیـن باعـث تعطیلـی کانون شـده بـود.
در این نامه از داستان »نیال هنوز برنگشته« حرف خواهم زد.

چقـدر دلـم خواسـت مـن هـم آن چـوب جادویـی نیـال را داشـتم و کارهایـی 
کنـم. داسـتان های تخیلـی همیشـه ی خـدا  کـه دلـم می خواهـد را روبـه راه 
دسـت مایه ی خوبـی بـرای نوشـتن هسـتند. وارد دنیـای خیالـی داسـتان 
شدم و آرزوی نیال را با چشم هایم دیدم. می دانی آرزوی نیال خیلی کودکانه 
و دل چسب است. اینکه آدم دلش بخواهد جوجه بشود، یک آرزوی ساده 
گر جای تو بودم از این نقطه های داسـتان به راحتی  و قشـنگ اسـت. من ا
عبورنمی کـردم و بیشـتر آن حـس و حـال را می نوشـتم. یـک جایـی تـوی 
داسـتان از سـختی های جوجـه بـودن نوشـتی. خیلـی از این جمله ها لذت 
بردم و به این فکر کردم، معلوم اسـت که رونیا توی زندگی شـخصی اش هم 
منطقی فکر می کند. چون به عواقب کار اشـاره کرده اسـت.  می دانی کجا را 
می گویـم؟ »وضـع خیلـی بـدی بـود و به این فکـر افتادم که بـرم خونمون. به 
هـر سـختی و مکافاتـی کـه بود، رفتـم خونمـون و...« یک نکته ی کوچولویی 
را می شـود وارد داسـتان کرد تا این قسـمِت داسـتان زیباتر پیش برود. مثًا 
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گـر بیشـتر  جایـی کـه گفتـه ای »بچه هـای کوچیـک منـو فشـار مـی دادن«، ا
بـه جزئیـات توجـه می کـردی فضـای داسـتان قابـل لمس تـر می شـد. مثـًا 
می گفتی توی راه بچه های پیش دبستانی تعطیل شده بودند یکی از آن ها 
که خیلی شـّر و شـیطان بود گلویم را محکم گرفت. جیک، جیکی می کردم 
کـه بیـا و ببیـن. واقعـًا داشـتم خفـه می شدم.شـخصیت مامـاِن نیـال شـوق و 
ذوقـش زیـاد بـود و ایـن جذابیـت داسـتان را بیشـتر کـرده بـود. فکـر بکـر آخـر 
گر آنجا  داسـتان برای برگشـت از حالت جوجه ای هم جالب بود.  و باز هم ا
می توانستی جزئیات بیشتری بیاوری مثًا یکدفعه قد کشیدم و کرک هایم 
کـرد. سـبد دیگـر انـدازه ام نبـود و َتـَرق شکسـت،  ریخـت. دسـت هایم رشـد 

داسـتان جذابتری می شـد.
بی صبرانه منتظر حرف های تو می مانم.

دوستت- آفرینش های ادبی- ۱۴00/2/۱۹

»نامه ی بی حوصله«
نامه کوچولو منتظر بود. این آقای پستچی هم همش عصبیش می کرد، از 
بس که هی ماشینش سوخت کم می کرد. آخرسر هم نامه کوچولو تصمیم 
گـر پیـاده نـره همـش عـاّلف  گـر پیـاده بـره زودتـر می رسـه تـازه. ا گرفـت بـره. ا
میشـه پـس تصمیـم خـودش را گرفـت و از ماشـین پیـاده شـد. یکـی، دو متـر 
که از ماشـین آقای پسـتچی دور شـد گفت: آخیش، دیگه از این همه گرد و 
ک البه الی این همه نامه راحت شـدم. یواش، یواش داشـت هوا تاریک  خا
می شـد وقتـی کـه شـب شـد، یه کم سـردش شـد، یه صدایـی می اومـد. انگار 
صـدای گرگ هاسـت. نـه صـدای گرگ هـا نیسـت. اّمـا یـواش یـواش داشـت 
گـر تـوی ماشـین آقـای پسـتچی بـود بهتـر بـود.  پشـیمون می شـد کـه شـاید ا
چنـد دقیقـه بعـد گفـت: نـه بابا اینطـوری هـم خوبـه. اّما از سـر لجبـازی انگار 
می خواسـت تـا تـه مسـیر، خـودش پیـاده بـره. خالصـه داشـت می رفـت کـه 
یکدفعـه از صـدای یـک سـگ رفـت پشـت یـک سـطل آشـغال قایـم شـد اّمـا 
سـگ پیداش کرد و دنبالش کرد و نامه کوچولو مجبور شـد که فرار کنه. اّما 
سگ ول کنش نبود و همین طوری دنبالش می کرد. همین طور که تند تند 
می دویـد بـه ایـن فکـر می کـرد کـه چـرا سـِگ دنبالـش می کنـه؟ اون کـه کاری 

نکـرده ولـی بـه هر حال سـِگ هنـوز دنبالـش بود.
حاال بریم سراغ آقای پستچی ببینیم چه کار می کنه؟

آقای پستچی و نامه های رنگی رنگی رسیده بودن به یک تعمیرگاه ماشین. 
آقـای تعمیـرکار ایـراد ماشـین را پیـدا کـرده بـود و ماشـین را درسـت کـرده بـود 
و اونـا هـم رسـیده بـودن بـه شـهر. بـه نظـر مـن کاشـکی نامـه کوچولـو هـم بـا 
اونـا بـود تـا حاال رسـیده باشـه شـهر اّما نامـه کوچولو نمی دونسـت این اتفاق 
می افتـه. فکـر می کـرد نامه هـای دیگـه حـاال حاالهـا عـاّلِف آقای پسـتچی اند 
گـر هـم برسـند خیلـی دیـر می رسـند. ولی بـه هرحال  و بـه شـهر نمی رسـند، ا

دیگه رفتـه بود.

حاال بریم سراغ نامه کوچولو ببینیم با سِگ چه کار کرده؟
کوچولـو صاحـب سـِگ سـر رسـید و بـه  یـک دفعـه از شـانس خـوب نامـه 
سگش گفت: دوباره تو یه چیز قرمزی دیدی و فکر کردی گوشته؟ ای سگ 

شـیطون! و سـگش را بـا خـودش بـرد.
کـه چـرا سـِگ دنبالـش می کـرده، چـون  کوچولـو فهمیـد  تـازه اونجـا نامـه 
تمبـر روی بدنـش قرمـز بـوده. آقـای پسـتچی هـم تمـام نامه هـا را رسـوند بـه 
صاحب هاشـون اّمـا وقتـی لیسـت دفترچـه اش را بـاز کـرد دیـد نامه نیسـت و 
بـا خـودش گفـت: اّما کی می تونه باشـه؟ برگشـت پیـش آقای تعمیرکار همه 
جا را گشت. در همون لحظه نامه کوچولو خسته و کوفته رسید به مغازه ی 
آقـای تعمیـرکار و دوبـاره از شـانس خوبـش، آقـای پسـتچی هـم اونجـا بـود. 
آقای پسـتچی کلی خوشـحال شـد و نامه کوچولو را برداشـت و توی کیفش 
گذاشت و بردش به صاحبش رسوند. اّما آقای پستچی آخرش نفهمید که 

نامـه کوچولـو وسـط جـاده از اونـا جـدا شـده و نه تعمیـرگاه.

»به نام خدای گل های قشنگ«
رونیا جان!

سالمی به خوشبویی گل های شهرتان؛
سالمی سرخ و زرد یا سبز و ارغوانی به رنگ همه ی گل هایی که در محالت 
می درخشـند. رونیـا حاجـی قاسـمی عزیـزم، امیـدوارم حـال دلـت مثـل ایـن 
هوای دل انگیِز بهاری باشد. داستان نامه ی بی حوصله را خواندم. ای بابا 

چـه نامه ی عجولی!
دلـم می خواسـت بدانـم چـی تویـش نوشـته کـه اینقـدر عجلـه داشـت تـا بـه 
مقصـد برسـد؟ راوی داسـتان یـک  جاهایـی یـواش یـواش پایـش را گذاشـته 
تـوی داسـتان. می دانـی کجـا؟ مثـًا آنجـا کـه می گویـد »بـه نظـر مـن کاشـکی 

نامـه کوچولـو بـا اونا بـود.«
کـه یـادش رفتـه، داسـتان تـوی  گاهـی هـم بی حوصلگـی از راوی اسـت  و 

گذشـته اتفـاق افتـاده یـا االن در حـال بوجـود آمـدن اسـت.
سـوم  کـرده ای  انتخـاب  کـه  راوی  جنـاب  می دانـی  خـودت  کـه  مطمئنـم 
شـخص اسـت و افکار و احساسـات شخصیت های داستان را بیان می کند.

یـک جاهایـی راوی نامـه کوچولـو را روایـت کـرده و جـای دیگـری پسـتچی را. 
خـوب تـا اینجـا کـه خیلـی هـم عالی اسـت.

ولـی چـون مثـل صحنه هـای نمایشـنامه از هـم جـدا شـده، داسـتان دارای 
پـرش داسـتانی شـده و خواندنـش کمـی سـخت شـده.

حـاال تـو به عنـوان نویسـنده ی داسـتان، بیـا و جنـاب راوی را هدایـت کـن تـا 
داسـتان از ایـن حالـت دربیایـد.

گیـره بـه لبـاس  دیـدی وقتـی مامان هـا لبـاس روی سـبد می اندازنـد یـک 
می زننـد کـه بـاد آن را نبـرد؟ داسـتان تـو هـم احتیاج به گیره دارد تا بیشـتر به 

هـم مّتصل بشـود.
مثًا آنجا که گفته ای »بریم سراغ نامه کوچولو ببینیم با سگ چکار کرده؟« 
می شـود گفـت: »پسـتچی از دور سـگی را می دیـد که کنـار جاده هـاپ، هاپ 
می کـرد. نامـه زیـر پـای سـگ داشـت لـه می شـد کـه صاحـب سـگ ...« پـس 
داستان ها الزم دارند که منسجم باشند یعنی همان قضیه ی گیره و لباس 

و ...
منتظر داستان های جدیدت هستم.

دوستت- آفرینش های ادبی
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پنسـیلوانیا،  فیالدلفیـا،  در   ۱۹۷۸ گوسـت  آ  ۲۳ در  برایانـت  کوبـی 
 ،NBA ایـاالت متحـده آمریـکا بـه دنیـا آمـد. او پسـر بازیکـن سـابق
جـو “Jellybean” برایانـت اسـت. او را اعجوبـه ای جـوان در دنیـای 
کافی سـت بدانیـد در آخریـن بـازی اش  بسـکتبال می داننـد؛ فقـط 

آورد.  به دسـت  خـودش  فقـط  توانسـت ۶۰ امتیاز 
فراموش نشدنی بسـکتبال   پرافتخارتریـن چهره هـای  از  یکـی  را  او 
کـه توانسـت در طول ۲۰ سـال بـازی بسـکتبالش  کسـی  می داننـد؛ 

کنـد. کسـب  بیـش از ۳۰۰۰۰ امتیـاز 
ایـن اسـطوره ی دنیـای ورزش، در زندگـی شـخصی هم یک اسـطوره 
است. کوبی، در سن ۱۷ سالگی نامه ای جالب به خودش نوشت؛ او 
در این نامه هرآنچه قرار بود برایش اتفاق بیافتد را پیش بینی کرده 

است :

تقدیم به ۱۷ سالگی ام،
وقتـی رویـای تیـم لیکـرز )Lakers( ات فـردا تحقـق یافـت، تـو بایـد یاد 
بگیری چطور بر روی آینده، خانواده و نزدیکانت سرمایه گذاری کنی 
.به نظر ساده می رسد و شاید فکر کنی خیلی پیش پا افتاده است 
امـا بهتـره اسـت کمـی وقـت صرفـش کنـی. من گفتـم سـرمایه گذاری 
و نگفتـم، صـرف وقـت. اجـازه بـده برایـت توضیـح بدهـم؛ صادقانـه 
گـر بخواهیـم قضـاوت کنیـم، دادن و صـرف تعلقات مـادی به بـرادر  ا
و خواهرهایـت و حتـی دوسـتانت شـاید بـه نظـر تصمیـم درسـتی 
بیاید. تو عاشـق آنها هسـتی چون آن ها همیشـه در مسـیر رشـدت 
در کنـارت بوده انـد، پـس بهتراسـت کل موفقیت ات را با آنها شـریک 
باشـی… تو برای شـان خانه می خری، خانه ی بزرگی می خری، تمام 
بدهی هایشـان را پرداخـت می کنـی تـا زندگی راحتی داشـته باشـند، 
درسـت اسـت؟ امـا روزی فـرا می رسـد کـه وقتـی دوبـاره فکـر می کنـی، 
متوجـه می شـوی تـو فقـط مانـع پیشـرفت آن هـا شـدی ! در واقع تو 
مراقـب آنهـا بـودی تا فقط خودت احسـاس خوبـی داشـته باشـی، 
کـه خوشـحالی وقتـی آن هـا بـدون هیـچ غـم و  چـون فقـط تویـی 
غصـه ای لبخنـد می زننـد… و ایـن دقیقـا خودپسـندی خـودت را 
نشان می دهد. وقتی که از خود راضی هستی و این حس را تقویت 
زندگـی ات  بهترین هـای  کردن رویاهـای  نابـود  حـال  در  می کنـی، 
هسـتی؛ تـو بـا اضافـه کـردن مادیـات بـه زندگی آنهـا، آنهـا را از داشـتن 
بهترین نعمت های این دنیا یعنی استقالل و رشد محروم می کنی.

نامه های ماندگار

به هفده سالگی ام 
کوبی بین برایانت 

 )Kobe Bean Bryant(

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 کامًا 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.

کـه تـو قـرار اسـت رهبـر خانـواده ات باشـی؛ قـرار اسـت  ایـن را بـدان 
گر دوسـتان و نزدیکانت آن ها  تصمیم های سـختی بگیری… حتی ا

را درک نکننـد در آن زمانـی کـه تصمیـم می گیـری.
برای آینده آنها سرمایه گذاری کن؛ فقط به آن ها نبخش !

از موفقیـت، ثـروت و نفوذت اسـتفاده کـن تا نزدیکانـت را در بهترین 
را  رویـای خودشـان  بتواننـد  تـا  قـرار بدهـی  موقعیـت ممکن شـان 
کـن بـه مدرسـه برونـد، بهتریـن  به دسـت بیاورنـد. آن هـا را تشـویق 
کـن و اجـازه بـده رهبـر  شـغل های ممکـن را بـرای آنهـا دسـت و پـا 
حـق خودشـان باشـند. ایـن فرصـت را بـه آنها بده تا با تالش سـخت 
کـه تـو رسـیدی و قـرار  و پافشـاری بـه همـان موفقیت هایـی برسـند 
اسـت برسـی. من این نامه را االن برایت می نویسـم و از االن هم باید 
اجرایـش کنـی. شـاید ابتـدا ازت دلخـور بشـن کـه قـرار نیسـت پولـی 
اضافـی بـه آنهـا بدهـی و چون تو موفقـی آن ها نباید تالش کننـد، اما 
تو اینکار را نکن. این اعتیاد به زندگی راحت فقط باعث تن پروری و 
بی هدفـی در زندگـی می شـود. با گذشـت زمان تو آنهـا را خواهی دید 
کـه رشـد کرده انـد و مسـتقل ند. رویاهـای خودشـان را دارنـد دنبـال 
می کننـد و زندگـی خودشـان را دارنـد و هـم چنـان از تـو هم بابت این 
نعمـت بـزرگ ممنون انـد. چیزهـای خیلی بیشـتری هسـت کـه باید 
برات بنویسـم، اما در ۱۷ سـالگی، آنقدر چیزهای جذاب تری هست 

کـه نخواهـی اهمیتـی بـه ایـن نامه  ۲۰۰۰کلمـه ای بدهی.
دفعـه بعـد کـه بـرات بنویسـم، احتمـاال راجـع چالش هایـت در مـورد 
کارت دارن، بـرات بخواهـم  کارت و اینکـه نزدیکانـت چـه نقشـی تـو 
بنویسـم. امـا مهم تریـن توصیـه من بـه  تو این اسـت که اجـازه ندهی 
والدیـن ات  کـن  باشـند. سـعی  رئیـس ات  بـه  تبدیـل  خانـواده ات، 

همیشـه والدیـن باقـی بماننـد.
قبـل از امضـای اولیـن قـراردادت، بـه بودجه مورد نظـرت برای اینکه 
خانـواده ات در شـرایط خوبـی زندگـی کننـد، بتوانـی کسـب و کارت را 
داشته باشی و به دیگران کمک کنی تا موفقیت بلند مدتی داشته 
باشـند فکـر کـن. با ایـن کارت، بچه هاِی بچه هایت هم آینده خوبی 
خواهنـد داشـت و یـاد می گیرنـد مسـتقل باشـند. زندگـی تـو دارد بـه 
یک تغییر بزرگ نزدیک می شـود و اتفاق ها سـریع تر از قبل در حال 
رخ دادن هسـتند. اما همیشـه بعد از ۹ سـاعت تمرین در طول روز، 

قبـل از خـواب بـه ایـن چیزهای مهم هـم فکر کن.
گر از اول گام های درستی برای آینده ات برداری از  بهم اعتماد کن، ا
هزاران دل آزردگی و ناراحتی و اتفاق بد خودت را دور نگه می داری.

با تمام عشق؛ کوبی.
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امـا  بنویسـم،  را  نامـه  ایـن  می خواسـت  دلـم  خیلـی  مریـزاد!  دسـت  و  سـالم  دکتـر  »آقـای 
باشـد.  مغّفـل  آن  آخریـن  ماننـد  کـه  می ترسـیدم  و  بنویسـم  چـی  و  جـور  چـه  نمی دانسـتم 
آخـر نتوانسـتم خـودداری کنـم زیـرا کـه حالتـی رفتـه بـود کـه این کاغذ خـط دار و خـودکار بیک، 
اطالعـات  در  را  تاجیکسـتان  سـفر  اول  قسـمت  کـه  این سـت  قضیـه  بودنـد.  آمـده  فریـاد  بـه 
خوانده بودم و کیف کرده  و لذت برده بودم. همیشـه هم از آثار شـما همین انتظار را داشـتم 
گـزارش  کـه قسـمت دوم و پایانـی آن  کـه انتظـار بـر حـق و مسـتند و مسـتدلی اسـت امـا شـبی 
چـاپ شـده بـود، جوانـی کـه دانشـجوی رشـته فیزیک_کاربـردی اسـت و گاهـگاه احوالـی از مـن 
می پرسـد، سـر رسـید و اّول چیـزی کـه پرسـید ایـن بـود کـه: سـفر تاجیکسـتان دکتـر را دیـدی؟ 
گفتـم: بلـه، ایناهـاش، دارم آخریـن سـطرهایش را می خوانـم، چطـور مگه ؟ گفـت: خیلی عالیه، 
مـن و داداشـم و خواهـرم و پـدرم آن را بـا هـم خواندیـم و پـدر پنجـاه و پنج سـاله ام از شـوق گریه 

می کـرد و می گفـت: بـارک اهلل و آفریـن! 
مّدت هـا بـود کـه چنیـن چیـزی نخوانـده بودیـم که از یـک طرف سـفرنامه ناصرخسـرو را تداعی 
بـا  را  آشـکارش  و  نهـان  را و مبـارزه  از طرفـی حافـظ  و  ریزه کاری هـا و داوری هایـش  بـا  می کنـد 
کاری هـا و دغلبازی هـا و چقـدر دلیـر اسـت ایـن مـرد که وقتی به خجند و اشروسـنه می رسـد  ریا
بی پـروا همـه چیـز را روی دایـره می ریـزد و می دانـد کـه کسـانی برایـش مضمـون کـوک می کنند. 
گفتـم: بلـه ... و هوّیتـی مـا این طورنـد کـه در دل مردم جا دارند و اسـالمی ندوشـن یعنی همین 
و همیـن دیگـه و جـای خوشـوقتی اسـت کـه مـردم همـه چیـز را می فهمنـد و نه فلسـفه خوان و 
ک هـم. والحمداهلل  ادیـب، بلکـه دانشـجوی فیزیـک کاربـردی هـم و بقّیـه دل هـا و جان هـای پا
و خداوند شـما را اقاّل ۴۶ سـال دیگر در نهایت سـالمت و امن و آسـایش نگهبان و یاری رسـان 
باشـد تـا بـاز هـم بنویسـید و مـردم را زنـده دل نـگاه داریـد تـا ببینیـم چـه می شـود و چگونـه 

درسـت می شـود.«

نامه مهدی آذر یزدی 
به محمد علی اسالمی ندوشن
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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 قبًا عضو مکاتبه ای  دلنوشته و یا خاطره ی خودتان را برای این صفحه بفرستید و یا ا
آفرینش های ادبی بوده در این زمینه اطالع رسانی کنید. 

دلنامه

خانه ی کودکی 

تابسـتان و زمسـتان برایمـان فرقـی نداشـت هـر وقـت کـه فرصـت پیـدا می کردیـم - حتـی یک 
دقیقـه - سـر راهمـان سـری بـه کانـون می زدیم.

کـودکان و نوجوانـان  کانـون پـرورش فکـری  کتابخانـه ی  کودکی مـان در همسـایگی  خانـه ی 
کتابخانـه بودیـم و چـون مـکان  بـود و مـا یعنـی مـن و خواهـر و برادرهایـم همگـی عضـو ایـن 
سـاختمان این مرکز فرهنگی درسـت بین مسـیر مدرسـه و خانه مان قرار داشـت همیشـه ی 
خدا آنجا بودیم. هم، فضایش را دوسـت داشـتیم چون متفاوت و قشـنگ بود و هم عاشـق 

مربی هـای مـان بودیـم چـون بسـیار مهربـان و هنرمنـد بودنـد. 
گاهـی فصـل  کـه  کتابخانـه هـم بـود  کتابهـای امانتـی  کتابهـای درسـی ام،   همیشـه البـه الی 
اسـت.  ممنـوع  آزاد  مطالعـه ی  کـه  شـد  مـی  کی  شـا مـادرم  دبیرسـتان  خصوصـا  امتحانـات 
دوست داشـتنی ترین کتابـی کـه از کتابخانـه بـه امانـت بـردم درسـت یـادم هسـت کتـاب "من 

کنیـد" نوشـته ی احمـد رضـا احمـدی بـود. کـه فقـط شـما بچـه هـا بـاور مـی  حرفـی دارم 
ادبـی  متـن  بعـد  بـه  ازیـن  دختـرم  گفـت  و  داد  مـن  بـه  نامـه ای  کـت  پا مربی مـان  روز  یـک   
کنـی. آنجـا یـک مربـی  کـه می نویسـی را می توانـی بـرای آفرینش هـای ادبـی پسـت  و شـعری 
کـه نامـه ات را می خوانـد و آثـارت را بررسـی می کنـد، تـو را راهنمایـی و جـواب نامـه را  هسـت 
کـت نامـه ی تـازه هـم بـه همراهـش مـی فرسـتد تـا دوبـاره  برایـت پسـت می کنـد و البتـه یـک پا

برایـش نامـه بنویسـی.
۳۳ سـال پیـش عضـو مرکـز مسجدسـلیمان و عضو مکاتبـه ای آفرینش های ادبی خوزسـتان 
بودم، خانم آلبودویرج و خانم تقوی نامه هایی که برایشـان می فرسـتادم را پاسـخ می دادند 
گاهـی شـعر گاهـی داسـتان و گاهـی متـن ادبی می نوشـتم. وقتـی نامه با دسـت خطی خوش 
و خواندنـی و پـر از امیـد برایـم می رسـید دلـم می خواسـت بدانـم صاحـب آن دسـت خـط کـه 

حتما روح لطیف و مهربانی دارد چه شـکلی اسـت؟...
   یـادم مـی آیـد در یکـی از اولیـن نامـه هـا مربـی برایـم نوشـته بـود از پنجـره ی اتاقـم بیـرون را 
نـگاه می کنـم، بچـه هـا در حیـات کانـون فوتبال بازی می کنند و جای تو خالی اسـت... شـاید 
او فکـر می کـرد پسـر هسـتم بـرای همیـن در نامـه ای کـه در پاسـخ برایش فرسـتادم نوشـتم که 

مـن دختر هسـتم.
   بـا دیـدن کارت عضویـت یادخاطـرات کودکـی ام زنـده شـد. تصویـر آن نامه هایـی کـه بـدون 
کـت نامـه آدرس را در بغـل گرفتـه بـود همیشـه  تمبـر بـه مقصـد می رسـید و کودکـی کـه روی پا

برایـم جـذاب بـود. چـه قـدر خـوب کـه بخـش مکاتبـه ای کانون هنـوز هم فعال اسـت. 

ک کاظمی؛ مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان بهنوش بسا
عضو قدیم مکاتبه ای استان خوزستان 

مربیان پاسخگو: خانم فخریه آلبودویرج و زهره تقوی اهرمی
کاظمـی متولـد ۱۴ آبـان ۱۳۵۷ اسـت. اوکارشناسـی ارشـد در رشـته ی مـردم شناسـی دارد. او  ک  بهنـوش بسـا
، مـدرس و قصه گوی بین المللـی، نویسـنده و روزنامه نگار  مجـری و مـدرس فـن بیان،کارگـردان مرکـز ملـی اسـیتژ
کتابهـا و مقـاالت متعـددی ماننـد؛ قصـه بـازی  کنـون نویسـنده  کاظمـی تا ک  اسـت. همچنیـن بهنـوش بسـا
گویـی بـا عنـوان  گشـون/ چندیـن مقالـه در ارتبـاط بـا قصـه  کتـاب از زون گشـون تـا پا نمایش)بخـش بـازی(/ 
نقـش ابـزار در قصـه گویـی و قصـه گویـی کهـن ترین و جدیدترین هنـر/ کتاب کار بازی و سـرگرمی برای مدارس 

شـهردای تهـران در سـه سـطح از پایـه اول تـا پایـه ی ششـم ابتدایـی بـوده اسـت.
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سمیه آورند؛ کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس

بنویس تا راه را به تو نشان دهم

روزهـا منتظـرش بـودم. خـوب یـادم می آیـد امتحـان آخرمـان ریاضـی بـود و از قضـا نهایـی. سـوال ها 
کـردن بـه سـوال ها را نداشـتم و فقـط دلـم می خواسـت هـر  نـه آسـان بـود و نـه سـخت. حوصلـه فکـر 
چـه زودتـر تمـام شـود. درسـت و نادرسـت همـه را جواب دادم و سـریع برگ را به معلـم تحویل دادم. 
کـس از سـر جلسـه بلنـد نشـده بـود. خانـم معلـم پرسـید :  نگاهـی بـه بچه هـا انداختـم؛ هنـوز هیـچ 
کـردم و شـانه هایم را بـاال انداختـم.  بـرای اینکـه  »امتحـان چطـور بـود آورنـد؟« لـب هایـم را آویـزان 
کـردم و از مدرسـه بیـرون زدم.  بـرای خالصـی از  هرچـه زودتـر بـه خانـه برگـردم، زیـر لـب خداحافظـی 
ظـل آفتـاب  کـه هرچیـزی را بخـار یـا ذوب می کـرد، همـه راه را دویـدم تـا  بـه کولـر خنـک و نمـور خانـه 
پنـاه ببـرم . در طـول مسـیر بـه ایـن فکـر می کـردم که امـروز حتما پسـت، نامه را برایم آورده اسـت . مگر 

می شـود آنقـدر طـول بکشـد؟
داخـل کوچـه کـه پیچیـدم، از دور دیـدم جلـوی در خانه یـک موتـوری ایسـتاده و خورجینـی بلنـد و 
پشـمی بـا راه راه مشـکی و سـفید  پشـت سـرش انداختـه اسـت. چشـمهایم را تنـگ کـردم و دسـتم را 
کـه انـگار از در زدن ناامیـد شـده بـود، روی موتـور پریـد. بـا دو سـه  کـردم. مـرد  سـایه بان چشـم هایم 
گفتـم نکنـد پسـتچی بـود. بی اختیـار  گرفـت تـا بـرود. بـا خـودم  گازش را  هنـدل موتـور روشـن شـد و 
دویـدم و بـا فریـاد صدایـش زدم.   یـک آن صـدای مـرا شـنید و ایسـتاد.  نفـس نفـس زنـان خـودم را بـه 
کالهـش  کشـید و دسـتی بـه سـبیلش زد. عینـک آفتابـی اش را بـه  او رسـاندم. اخم هایـش را در هـم 

کـردم و گفتـم:" شـما در خانـه مـا را زدیـد؟" چسـباند. سـالم 
لبخنـدی زد و دسـتش را تـوی خورجیـن موتـور بـرد. پسـر کچـل روی کاغـذ، سـرکی کشـید. نگاهـم بـه 

لبخنـدش گـره خـورد. پسـت چـی پرسـید :»خانـم سـمیه آورنـد ؟«
گـوش بـاز شـد. گفتـم: »بلـه خـودم هسـتم«. گفت:»نامـه داریـد«. دل تـوی دلـم نبـود. بـا  نیشـم تـا بنا
کت را از دسـتش  ایـن حـرف پیـش خـودم فکـر کـردم نامـه که نـدارم دنیـا را دارم. از ذوق بـی اختیار پا
کنـار  کـردم. کلیـد را روی در انداختـم و بـه سـرعت تـوی اتـاق انبـاری دویـدم.  قاپیـدم و خداحافظـی 
تشـک هـا بـرای خـودم خلوتـی درسـت کـرده بودم. بـدون آنکه لباس هایـم را در بیاورم و بـی توجه به 

کت را بـاز کردم. گرمـا و مسـیری کـه دویـده بـودم،  تـوی خلوتـگاه خزیـدم. پا
برایم نوشته بود: بنویس تا راه را به تو نشان دهم. دستت را بگیرم و پروبالت دهم. 

  حـاال یـک دوسـت نامـه ای پیـدا کـرده بـودم.  نامه می نوشـتم و جـواب  می گرفتـم. گل می گفتم و گل 
گاه که  می شـنیدم. سـه سـال نوشـتم و صبورانه پاسـخ گرفتم. آن پسـر کچل و یک خواننده صبور و آ
هرگز نفهمیدم که بود، مرا عاشـق نوشـتن کرد. عاشـق خواندن و مسـیرم را از سـن ۱۱ سـالگی روشـن 

گرچـه هیـچ گاه نشـناختمش امـا هر کجا هسـت خدایا به سـالمت دارش. کـرد. ا

عضو قدیم مکاتبه ای استان فارس
مربی پاسخگو: خانم مهین دیهیمی

سـمیه آورند متولد شـهریور ماه سـال ۱۳۶۴ اسـت . او پژوهشـگر پسـادکتری دانشـگاه شیراز اسـت و دکتری زبان 
و ادبیـات فارسـی دارد. کارشـناس آفرینش هـای ادبـی کانـون پـرورش فکـری کـودکان ونوجوانـان اسـتان فـارس، 
، پژوهشـگر حـوزه کودک و  ، عضـو انجمن نویسـندگان کودک و نوجوان کشـور مـدرس دانشـگاه فرهنگیـان شـیراز

کنـون ۱۲ عنوان کتاب نگاشـته اسـت. نوجـوان، مولـف و ویراسـتار اسـت. او تا
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فرانامه    

ع فارس/پاسخگو:میترایگانه/عضو:ملیکازار
گروه سنی:نوجوان

شماره توالی مکاتبه: چهارم
دالیلانتخاباینپاسخ

تمـام  دربـاره  دوسـتانه،  لحنـی  بـا  پاسـخ  ایـن  در  مربـی 
اسـت،  کـرده  اشـاره  آن هـا  بـه  نامـه  در  ملیـکا  دغدغه هاییکـه 
صحبـت شـده. البـه الی صحبت هـای صمیمانه به مباحـث ادبی 
هـم پرداختـه و دربـاره شـخصیت پردازی در داسـتان توضیحاتـی 
اسـت.  آورده  نظـری  خانـم  از  شـعری  هـم  پایـان  در  داده اسـت. 
و  شـده  گرفتـه  کـم  دسـت  نمی کنـد  حـس  عضـو  ترتیـب  ایـن  بـه 
کـه یکـی از دغدغه هـای اوسـت توجـه  بـه افزایـش عـزت نفـس 

کرده اسـت.

>>نامه16/دی<<
) ساعت 9 شب (

را  دلـت  حـال  خوبـی؟  اسـت؟  چطـور  حالـت  باباجـان!  سـالم 
مـن  اسـت.  خـوب  خیلـی  خیلـی  مـن  دِل  حـاِل  آخـر  می گویـم. 
 از اعمـاِق وجـودم احسـاِس آرامـش و آسـایش دارم؛ 

ً
 واقعـا

ً
واقعـا

نمی دانم شـاید مثِل جودی رمز خوشـبختی را کشـف کرده باشـم 
امـا بـه هرحـال دیگـر از هیـچ چیـِز خـودم بـدم نمی آیـد یا شـاید هم 
اینطـوری حـس می کنـم ولـی هـر آنچـه کـه هسـتم از آن راضـی ام، 
و  را، نشسـتن  زدنـم  را، لحـِن حـرف  را پذیرفتـه ام، خـودم  خـودم 
برخاستنم را، خانه یمان را، جوش هاِی دوراِن بلوغم را، گریه هایم 
را، خنده هـاِی از تـه دلـم را، داشـته هایم را، نداشـته هایم را، هـر چه 
 انسـان باید اول خـودش و دوم 

ً
کـه هسـت را دوسـت دارم. واقعـا

نیـز خـودش را دوسـت بـدارد البتـه ایـن ناگفتـه نمانـد کـه انسـان 
بایـد خـدا را پیـش از همه دوسـت بـدارد آن هم به طور عمیق زیرا 
بـه گفتـه نیـل دونالـد والـش }نویسـنده کتـاِب گفتگـو بـا خـدا کـه 
کتـاِب بسـیار پـر باری سـت و امیـدوارم شـما آن را دسـت کـم یکبار 

خوانـده باشـید{: 
 
ً
خـدا روِح آدمـی اسـت و زبـاِن روح، احسـاس اسـت. مـن عمیقـا

ایـن جملـه را دوسـت دارم و آن را بـا جـان و دلـم لمـس می کنـم 
می پرسـتم.  و 

حال از هرچه که بگذریم باید کسـی را دوسـت داشـت زیرا عشـق 
و احسـاس و محبـت یکـی از مهم تریـن نیاز هاِی اساسـِی انسـان 
 اسـت کـه برآورده سـازِی آن بسـیار در حـال و هـوای او تأثیـر دارد. 

بابا جانم! 
 از نامـه ای که 

ً
بایـد از اعمـاِق وجـودم بـه شـما عـرض کنـم که واقعـا

بـرای مـن نوشـته اید بسـیار بسـیار هیجـان زده شـدم و زمانـی کـه 
صبـح آن را بـاز کـردم و شـروع کـردم بـه خوانـدِن آن از خوشـحالی 

قهقهـه زدم تـا حـدی کـه مامانم فکر کـرد من دیوانه شـدم }البته 
همیشـه ایـن صفـِت پرگهـر را بـه مـن نسـبت می دهنـد و مـن را 

مسـتفیض می نماینـد{
اکنـون می خواهـم پاسـِخ سـؤاالِت ارزشـمنِد شـما باباجانـم را بـا 

عشـق بدهـم: 
1_بـه نظـر مـن شـما یـک خانم/آقـاِی بسـیار مهربـان و شـوخ طبـع 
هسـتید البتـه از نظـِر ظاهـری حـدس می زنم قـد متوسـطی دارید، 
بسـیار متشـخص رفتـار می کنیـد، خـوش خنـده هسـتید و یـک 

کوچولـو هـم) انـدازه یـک هندوانـه ِی یلدایـی (شـکم داریـد. 
]فیلِم مورد عالقه ام آمده اسـت برای همین مجبور هسـتم فعال 

دسـت از نوشـتن بردارم اما باز خواهم گشت[
)ساعت 11: ۲0 شب(

سالم مجدد، عذر خواهی می کنم! 
خب کجا بودیم؟!!! آ ها بریم سراِغ جواب ها: 

امـا مـن  ایـن مـورد سـؤالی نکـرده بودیـد  )البتـه در  سـؤال دوم: 
مـی دم( جـواب  دارم  خـودم 

مـادرم هـم خداروشـکر خـوِب خـوب شـد. آری مـادرم مهم تریـن 
فـرد روِی کـره ِی زمیـن در نظـِر مـن هسـت؛ او زمانـی کـه مـن نیـاز 
بـه دوسـت دارم، دوسـتم می شـود؛ خواهـر می خواهـم، خواهـرم 
مشـاور  می شـود؛  پرسـتارم  می خواهـم،  پرسـتار  می شـود؛ 
کـس مـن هسـت. مـن  او همـه  می خواهـم، مشـاورم می شـود، 
یکـی از بزرگتریـن آرزو هایـم خوشـحال کـردن اوسـت. هـو هسـت 
زندگـی ام،  حیاتـِی  و  سـخت  مواقـِع  در   

ً
مخصوصـا همیشـه  کـه 

هسـت.  و  بـوده  فریادَرَسـم 
سؤال سوم: 

خیـر باباجـان! مـن چـراِغ مطالعـه نخریـدم، راسـتش را بخواهیـد 
علـِت اصلـی اش را هـم نمی دانـم شـاید بدلیـل اینکـه ایـن مـاه، 
مـاِه امتحانـاِت نوبـِت اولـم هسـت. راسـتی از امتحاناتـم برایتـان 
 ده تـا امتحـان داشـتم کـه تـا االن شـش تـاِی 

ً
نگفتـم! مـن دقیقـا

ترتیـب  )بـه   : از عبارتنـد  کـه  رسـاندم  پایـان  بـه  موفقیـت  بـا  را  آن 
می گویـم(

قـرآن، علـوم، عربـی، ادبیـات، ریاضـی و مطالعـات و امتحاناتـی کـه 
: امـال، پیام هاِی  مانده انـد چهارتـا هسـتند کـه آن هـا نیـز عبارتنـد از
آسـمانی، زبـان و آمادگـِی دفاعـی کـه همچنیـن قـرار بـود امتحـاِن 

انشـا هـم داشـته باشـیم ولـی نمی دانـم چـرا کنسـل شـد!!! 
مـن امـروز اصـاًل درس نخوانـده ام بـه همیـن دلیـل کمـی عـذاِب 
را  درسـم  کامـل  و  دقیـق  فـردا  می دهـم  قـول  امـا  دارم  وجـدان 
بابـت  شـما  بـه  هـم  کوچولـو  عذرخواهـِی  یـک  راسـتی  بخوانـم . 
دیرکـرد نامـه ام بدهـکارم که علت اصلـی اش همین امتحان هایم 

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.
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بوده اسـت. خـب از بحـِث اصلـی دور نشـویم، مـن چونکـه ایـن 
مـاه تکلیـف و نوشـتنی نداشـتم و کار هایـم اکثـرا خوانـدن بـرای 
آزمون هـا بـود دیگـر چـراِغ مطالعـه را نخریـدم و ترجیـح دادم ایـن 
قدیمی هـاااا(( قـوِل  ))بـه  مبـادا  روِز  بـرای  کنـم  پس انـداز  را   پـول 
و امیـدوارم  دلسـوزانه ات  الطـاِف  تمـاِم  بابـت  مچکـرم  باباجانـم، 
و  کامـل  امنیـِت  در  شـما  خـوِد  همچنیـن  و  شـما  خانـواده ِی 
راسـتی  باشـد.  شـاد  دلتـان  همیشـه  و  ِببریـد  سـر  بـه  سـالمتی 
مـن خیلـی دوسـت دارم بدانـم کـه آیـا شـما تـا بـه حـال مادر/پـدر 
شـده اید؟؟؟ )البتـه اگـر ایـن پرسـش مـن را بـه حسـاب فضولـی 
قلمداد نکنید( بابت اون ماجرای سطل زباله هم باید خدمتتان 
عرض کنم که من متأسـفانه اعتماد به نفِس بسـیار پایینی دارم 
ِغ خـودم را جوجـه می بینـم امـا اکنـون  ِغ همسـایه را غـاز و مـر و مـر
آزار  چنـد وقتـی اسـت کـه سـعی کـرده ام ایـن خصلـت ناپسـند و 
دهنـده را کم کـم کنـار بگـذارم البتـه بـا کمـِک صحبت هـاِی جنـاب 
دکتـر هالکویـی عزیزم در رسـانه ها که خواهـش می کنم اگر از این 
 سـری 

ً
موضوع اطالعی ندارید که ایشـان چه کسـی هسـتند حتما

شـبکه هاِی  در  آثـارش  کـه  سمینارهاِی ایشـان  و  صحبت هـا  بـه 
مجـازی موجـود اسـت، بزنیـد. 

بابـا جانـم، مـن خیلی خوشـحالم که شـما مثل شـیوه ی جـودی و 
آقـای جـروی عمـل نمی کنیـد و لطـف می کنیـد و جـواب نامه هـای 
من را می دهید و همینطور بسـیار ممنون دار شـما )دیالوگ یک 
آورنـد  سـریال طنـز بـه نـام پنچـری(و نامه َبـر عزیـزم سـرکار خانـم 
گل هسـتم و بایـد یـک چیـز دیگـر را هـم بگویـم آن هـم اینکه من 
 از وجـود شـما 

ً
خیلـی خوشـحاام کـه بـا شـما آشـنا شـدم و واقعـا

در پوسـت خـود نمی گنجـم.  باباجـان، راسـتی شـما میدانسـتید 
کـه جیـن وبسـتر، نویسـنده بابـا لنـگ دراز، خودش ماننـد جودی 

بوده اسـت؟؟؟ 
و  مـدارس  در  جروشـا  ماننـد  او  چون کـه  یک جورایـی  البتـه 
کالج هـای شـبانه روزی تحصیـل کـرده اسـت و بـا کمـی تخیـل بـه 
 دنیایش رنگ و بویی تازه بخشـید و آن را به رشـته تحریر درآورد. 
بابـت صدایـم هـم بایـد بگویم که در این مـاه به دلیل درس هایم 
نتوانسـتم تمرینـی داشـته باشـم امـا قـول می دهـم پـس از پایـان 
 کارم را شروع کنم و همینطور یک فایل صوتی از 

ً
امتحانات حتما

خوانـدن یکـی از انشـا هایم را خدمتتـان ارسـال می نمایـم و خیلـی 
از ایـن بابـت کـه شـما مشـتاق بـه شـنیدن صـدای من هسـتید و 

بـه ایـن موضـوع اهمیت می دهید خرسـند هسـتم. 
باباجـان، همچنیـن چندیـن موضـوع دیگـر نیز هسـت که فـردا با 
ح خواهم کرد و حاال مجبور هستم که بخوابم چون که شما مطر

ساعت 1: 0۷ شب هست و من صبح زود باید بلند شوم و درس 
خواندن را شروع کنم . 

پـی. نوشـت: راسـتی معلـم دینی مـان یـک درس را بـرای امتحـان 
کمتـر کـرد کـه مـن خیلـی خوشـحال شـدم. 

وشادی<< >>شبتانبهخیر
پی . نوشت ۲: راستی باباجان؟ من با چندتا از دوستانم صحبت 

کـردم و از شـما گفتـم و پزتـان را دادم ولـی آن هـا فکـر کردنـد مـن 
زیـادی فانتـزی می بافـم امـا مطمئنـم کـه شـما بابـا لنـگ دراز مـن 

هسـتید؛ خیلـی دوسـتتان دارم. 
) >> شنبه ۲0/دی<< )ساعت ۵: ۳0 عصر

سالم بابا جان، حالت چطور است؟ 
 در این چند روز اخیر سـرم شـلوغ بود و 

ً
باید ببخشـید، من واقعا

نتوانسـتم بسـیاری از موضوعات را با شـما در میان بگذارم. خب 
از اولیـن رخداد ها شـروع می کنیم: 

1_ بابـا جـان، مـن مدتـی پیـش برنامـه تلگـرام را نصـب کـردم زیـرا 
یکی از دوستانم به من گفته بود می توانیم با کمک هم از طریق 
پورسـانتی  تلگـرام،  در  اینترنتـی  فروشـگاه  یـک  اجنـاس  فـروش 
دریافـت کنیـم و کسـب درآمـد سـالم داشـته باشـیم. مـن اولـش 
اصـاًل بابـت اینکـه بایـد تلگـرام نصـب کنـم راضـی نبـودم و حاضـر 
نشـدم بـه ایـن کار) راسـتش مـن اصـاًل از فضـای مجـازی خوشـم 
نبـودم دوسـت داشـتم یـک گوشـی سـاده  اگـر مجبـور  نمیـاد و 
نوکیـای سـاده داشـته باشـم امـا حیـف کـه بـه دلیـل نـوع تدریـس 
امسـال امکان پذیر نیسـت( اما سـپس وقتی به مامانم موضوع 
را گفتم، با اجازه او تلگرام را نصب کردم و شروع به فعالیت کردم 
 کار خـوب 

ً
)کـه ایـن را هـم بگویـم کـه بعد هـا فهمیـدم اصـاًل و ابـدا

و معقولـی نیسـت چونکـه آدم مجبـور هسـت بـا همـه جـور آدمی 
سـروکله بزنـه و اگـه هرطـوری کـه لباس هـا باشـند یـا مثـاًل وقتـی 
پـول میریزنـد، لباس هـا دیـر یـا زود بـه دستشـون برسـه یـا نرسـه 
و اینـا مقصـر اصلـی تـو رو می دوننـد و در واقـع حـق هـم دارنـد. بـه 
عنـوان مثـال اولیـن و آخریـن مشـتری کـه از مـن و دوسـتم خریـد 

کـرد یکـی از همکالسـی هامون بـود.
ع ملیکا زار

به نام خداوند پروانه ها
ع سالم و صد سالم به دوست خوب خودم؛ ملیکا زار

امیدوارم روزهای اردیبهشـتی ات به خیر و خوشـی به پایان رسـیده 
باشـد و شـاد و خرم باشی.

کارت  و  تبریـك  پیـام  از  امیـدوارم  تـو ممنونـم.  از  تبریـك عیـد  بـرای 
باشـد. آمـده  خوشـت  مـن  پسـتال 

نامـه  برایـم  بیشـتر  و  زودتـر  داری  تصمیـم  کـه  اسـت  خـوب  چـه 
شـوم  مـی  خوشـحال  خیلـی  نامه هایـت  دیـدن  از  بفرسـتی. 

�� ملیکا
مشـتاق  خیلـی  نکـرده ام.  دریافـت  را  صوتـی ات  فایـل  متأسـفانه 

بفرسـت. برایـم  بـار  ایـن  حتمـًا  هسـتم.  صدایـت  شـنیدن 
بـرای حـال خـوب دلـت و احسـاس آرامـش و آسایشـت خوشـحالم و 
خدا را شـکر می کنم، دوسـت گلم. خیلی مهماسـت که آدم خودش 
کـه تـو بـه ایـن درك و دریافـت  را دوسـت داشـته باشـد. چـه خـوب 

رسـیده ای.
دربـاره کتـاب گفتگـو بـا خـدا نوشـته بـودی؛ زمانـی کـه بـرای نوشـتن 
یك مقاله مطالعه می کردم، اسـم این کتاب و نویسـنده اش را جایی 
دیـدم، امـا هنـوز موفـق نشـده ام کـه آن را بخوانـم. حـاال کـه تـو گفتـی 
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بـرای خواندنـش مشـتاق تر شـدم.
�� خانم گلی

را  تـو  نامـه  وقتـی  هـم  مـن  و  دارد  راه  دل  بـه  دل  کـه  بگویـم  بایـد 
و کـردم  ذوق  کلـی  می خوانـدم 

گیهای  یـك جـا هـم ریز ریز خندیدم. حاال میگویـم کجا...آنجا که ویژ
ظاهـری و اخالقی مـن را حدس زده بودی �😅😅�.

اعتراف میکنم که ٩٠ درصد تصورت از من درسـت اسـت. مخصوصًا 
دربـاره آن هندوانـه یلدایی.حیـف که فیلم مورد عالقه ات نگذاشـت 
کنـی وگرنـه مطمئنـم بـه جزئیـات  بیشـتر مـن را شـخصیت پردازی 

بیشـتر و جالب تـری اشـاره می کـردی.
داستان نویسـی  عناصـر  از  یکـی  شـخصیت پردازی  کـه...  می دانـی 

اسـت.
هـر داسـتان یـك شـخصیت اصلـی و یـك یـا چنـد شـخصیت فرعـی 
کـدام از آنهـا، مخصوصـا شـخصیت اصلـی  دارد. نویسـنده بـرای هـر 
گیهایـی را در نظر  کـه بیشـترین تأثیـر را در پیشـبرد داسـتان دارد، ویژ
آنهـا را بـه شـکل توصیـف ظاهـر یـا نشـان دادن افـکار و  می گیـرد و 
رفتـار یـا گفتگـوی فرد در داسـتان می آورد. اسـم فرد هم در برداشـت 
مخاطـب از شـخصیت، خیلـی تأثیـر دارد. مثـل همین بابا لنـگ دراز 
کـه در نامـه هـای تـو شـخصیت مـن را بـه عنـوان یـك دوسـت بزرگتـر 
کـه  را  درازی  لنـگ  بابـا  کـن  تصـور  حـاال  می کنـد؛  معرفـی  راهنمـا  و 
شـکمش بـه انـدازه یـك هندوانـه بیـرون زده باشـد.آفرین بـه دوسـت 
زرنـگ ودرسـخوان خـودم. اینکـه درس و امتحـان برایـت مهـم اسـت 
خوشـحالم می کنـد. امیـدوارم همـه نمره هایـت خـوب شـده باشـد. 

برایـم بنویـس معدلـت چنـد شـده.
کـه از تـو بـه  دربـاره نخریـدن چـراغ مطالعـه، بـا توجـه بـه شـناختی 
دسـت آورده ام، مطمئنـم فکـر و مالحظاتـی پشـت ایـن تصمیمـت 

اسـت. بـوده 
بـودی.  نوشـته  برایـم  مـادرت  اطـالع  بـا  لبـاس  مجـازی  فـروش  از 
مطمئنـم تجربه هایـی کـه در ایـن کار بـه دسـت آوردهـای در زندگـی 

برایـت مفیـد خواهـد بـود.
کـه  کنـد  انـرژی اش را جایـی صـرف  آدم وقـت و  خیلـی مهـم اسـت 

باشـد. داشـته  را  ارزشـش 
ملیکا جان

نمی بینـم.  نفسـت  بـه  اعتمـاد  بـودن  پاییـن  بـرای  دلیلـی  هیـچ 
کـه از حـاال بـرای  دختـر اهـل مطالعـه و مسـئولیت پذیـری مثـل تـو 
خودشناسـی و رشـد شـخصیت تالش می کند، قابل تحسـین اسـت.

مـن بـه تـو افتخـار می کنـم و بـه دوسـتی تـو می بالـم. لطفـًا تـو هـم بـه 
خـودت افتخـار کـن

کویی را شـنیده ام. نکته مثبت در  بعضی از سـخنرانیهای دکتر هوال
کیـد بر واقع بینی اسـت. البته مـن برای بهبود  صحبتهـای ایشـان تأ
کیفیـت زندگـی بیشـتر کتـاب می خوانـم. کتابهایـی از برایـان تِریسـی، 

، ِدبـی فورد و ویلیام گِلِسـر. ویـن دایـر
را  دایـر  ویـن  از  دریابیـد  را  خـود  عظمـت  کتـاب  می کنـم  پیشـنهاد 

داده ام. گـوش  را  آن  صوتـی  فایـل  مـن  بخوانـی. 
بـه  او  شـباهت  و  وبسـتر  جیـن  دربـاره  کـه  نکاتـی  مـن!  دوسـت 

گفتـی، درسـت و جالـب اسـت. می دانـی  شـخصیتهای داسـتانش 
ملیکا... وقتی نویسـنده تجربه های مسـتقیم خودش را در داسـتان 
بیـاورد، حـس و حـال داسـتان را بهتـر بـه مخاطـب انتقـال می دهـد. 
چون جزئیات ماجرا را با گوشـت و پوسـت خود حس کرده اسـت نه 

اینکـه از جایـی شـنیده یـا خوانـده باشـد.
خانمـی! مگـر دربـاره مـن به دوسـتانت چه گفتـه ای که فکر می کنند 

فانتـزی می بافی؟
و  شـعر  و  خودمـان  دربـاره  مـا  هسـتم.  تـو  مکاتبـه ای  دوسـت  مـن 
داسـتان بـرای هـم می نویسـیم و از ایـن دوسـتی ادبی لـذت می بریم 
دکتـر  کـه  همانطـور  واقعـی...  کامـًا  می گیریـم.  یـاد  تـازه  چیزهـای  و 

می گویـد. کویـی  هال
راستی ملیکا تو فرم مشخصات اعضای مکاتبه ای را پر کرده ای؟

یـك بـار دیگـر فـرم را برایـت می فرسـتم. لطفـًا آن را کامـل کـن و با نامه 
بعـدی ات برایم بفرسـت. ممنونم.

را تقدیـم  ایـن شـعر  بـه پـاس خوبی هـای مـادر مهربانـت  پایـان  در 
می کنـم:

عزیزم
بهترینها را برایت آرزو می کنم و به خدای توانا می سپارمت.

دوست تو: مرکز آفرینشهای ادبی
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خوزستان/پاسخگو:محدثهالماسی/عضو:نغمهزنگنههزاروند
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی مکاتبه:ششم
دالیلانتخاباینپاسخ:

پاسخ داده شده به عضو متناسب با نیاز وی بوده و در هدایت 
موثـر  مسـیر  ادامـه ی  بـرای  اشـتیاقش  و  انگیـزه  افزایـش  و  عضـو 

واقـع شده اسـت.

به نام جانان.. 
سـالم،آرزو میکنـم حالتـون بـه انـدازه ی حـس اول شـروع کـردن یـه 
کتاب جدید، همونقدر با ذوق و شـوق و پر از حس خوب باشـه✿

اینکـه بدانـی یـک غریبـه ی بسـیار آشـنا، در جایـی منتظـر نامـه ای از 
تـو باشـد، آنقـدر شـیرین اسـت کـه توصیفش از دسـت مـن و کلمه 

هـا عاجز اسـت.
چه جالب که در این حس با هم مشـترک بودیم تک به تک جمله 
هایـی کـه گفتیـن در مـورد طوالنـی نشسـتن یـک جـا به شـدت درک 
کـردم و البتـه بایـد بگویـم نوشـتن نامه برای کسـانی که دوستشـان 
دارم اصـال و ذره ای برایـم خسـته کننـده نیسـت و حتـی گاهـی سـعی 

میکنـم زیـادی پـر حرفی نکنـم در این مـورد)-_-(
ممنونـم از دعـای خـوب و قشـنگتون و همچنیـن تعریـف زیباتـون 
از متـن کـه همیشـه باعـث میشـه یه عالمـه حالم خوب شـه؛ یقین 
دارم کـه همیشـه بـرای نوشـتن و خوانـدن کتـاب هـای غیـر درسـی و 
مطالعه ی آزاد وقت دارم، نوشتن و خواندن کتاب بخشی از زندگی 
مـن هسـتن کـه بـدون آنهـا زندگـی کـردن بـه شـدت سـخت اسـت و 
همیشـه فرصت دارم تا متنی که نوشـتم را با شـما در میان بگذارم.
بـا قرارمـان کـه 1۵ هر ماه باشـد موافقم، می خواهـم من هم یک قرار 
به قرارمان اضافه کنم، بیایین در نامه هایی که مینویسیم ساعتی 
کـه داریـم آن را مینویسـیم را بگوییـم، از اینکـه بدانـم در چه سـاعتی 
نامـه نوشـته شـده دلیلـش را نمیدانـم امـا بـه شـدت برایم شـیرین 
اسـت. خـب فکـر کنـم کـه دیگـر وقتـش اسـت کـه متنـم را برایتـان 

بنویسم:
شـقایق های بنفـش منتظـر دسـتان احیاگـر و خـارق العـاده ی تـو 

هسـتند!
ولی تو دست هایت به کجا گیر است؟!

سـوار بـر اسـب سـپیدت تاختـی تـا آسـمان ها،گـم شـدی در تکـه ابـر 
های بـی شـمار...

نمیبینمت! شاید هم در غباری از اندوه و حسرت ناپدید شدی!!
صـدای آواز عجیبـت بـا آن حـزن همیشـگی اش کـه تـا ژرفـای وجـود 

آدم رخنـه مـی کرد،کجاسـت؟!چرا دیگـر نمی شـنومش!؟
به خاطر شقایق های بنفش برگرد،آنها به دستان تو نیاز دارند!

آنها بدون تو تنها هستند؛ درست مثل من..
کـه  وقتـی  ماننـد  هنـوز  آنهـا  کـه  نکن،چـرا  امیدشـان  نـا  لطفـا 

هسـتند! دلربـا  و  بودی،بنفـش 
و این یعنی قرار است تو برگردی..!

راسـتی! اگر آن درخت تنها را به یادت داری،باید بگویم که هنوز هم 

تنهاست...
با شوق فراوان منتظر نامه تون هستم )✷‿✷( 

نغمـه هزارونـد/ خوزسـتان_باغملک/ 1۵  سـاله/  ۲/1۵/1۴٠٠ / ٠٠:۲۲ 
شب

به نام خدا
ک شنیده اند آهنگ تو را افال

بر خود زده اند لحظه ها رنگ تو را

ای عشق! چه کرده ای که هر آیینه
هر روز به سینه می زند سنگ تو را

" میالد عرفان پور "
سالم نغمه ی عزیزم 

کلمـات  از دهـان  را  کـه نغمـه ی دلنشـین مهربانـی ات  تـو  بـه  سـالمی 
 . می شـنوم 

گفتـم آدم چـه روح لطیـف و  نامـه ی پرمهـرت را خوانـدم و بـا خـودم 
شـفافی می تواند داشـته باشـد و کلمه ها چه وظیفه ی سـنگینی برای 
انتقـال ایـن زاللـی و مهـر دارنـد. کلمـات تـو امانتـداران خوبـی هسـتند! 
کـه دارم برایـت می نویسـم  کردنـد و حـاال  حـس نابـت را بـه مـن هدیـه 

سرشـارم از شـادی !
ممنونـم کـه حـال مـرا مـی پرسـی و برایـم نامه می فرسـتی. راسـتش من 
گـر قـدری  هـم بسـیار دلتنـگ نامـه ات بـودم و از تـو عـذر می خواهـم ا

ارسـال پاسـخت طـول کشـید. 
دختر منگشت و گردوزارها و انارستان های بی بدیل!

متـن زیبـای ادبـی ات را خوانـدم و بـا خـودم گفتـم آیـا نغمـه جـان هـم 
مثـل مـن صـدای ایـن متـن هـا را مـی شـنود ؟ البتـه که می شـنود چون 
او خالـق ایـن متـن هاسـت !  ایـن نوشـته هـا بـه مـن مـی گوینـد نغمـه 
دلـش مـی خواهـد شـعر بسـراید! در نامـه هـای قبلـی هـم برایـم نوشـته 
ای کـه حوصلـه ی یکجـا نشسـتن و داسـتان نوشـتن را نـداری و بیشـتر 
بـه سـرودن شـعر فکـر مـی کنـی! و یـادم هسـت در دومیـن نامـه بـا تـو در 
مورد شعر حرف زدم و اینکه چه فرقی با متن ادبی دارد! خوب نظرت 
کـه مشـتاقی بـه دنیـای  چیسـت دعـوت شـعر را لبیـک بگویـی و حـاال 
انگیـز  ایـن متـن هـای خیـال  کنـی؟ همیـن حـاال هـم  سـرودن سـالم 
تصاویری شاعرانه دارند و تو حست را خوب به جان کلمات می ریزی 
و پیام و اندیشه ات را به مخاطبت انتقل می دهی اما خوب هر کاری 

قواعـد و قانـون هایـی هـم دارد کـه بایـد رعایـت شـوند.
نوشـته ای کـه بـرای مـن فرسـتاده ای یـک متـن  ادبـی لبریـز احسـاس 
اسـت کـه بـه شـدت دلـش مـی خواهد شـعر شـود! راسـتی چرا متنـت را 
پلکانی نوشـته ای؟ فکر کنم می خواسـتی به شـعر نزدیکترش کنی ! اما 

نوشـته ها تنها با پلکانی نوشـتن شـعر نمی شـوند. 
سـاده ترین و نخسـتین تعریف شـعر می گوید: شـعر کالمی سـت موزون، 

( و خیال انگیز! مقفـا ) قافیـه دار
کـه تنهـا  امـا بعدهـا  گونـه هـا و قالـب هایـی از شـعر هـم بوجـود آمدنـد 

خیـال انگیـز بودنـد و بـس! بـی وزن و بـدون قافیـه! 
در ابتـدا بایـد بـه همـان تعریـف نخسـتین شـعر توجـه کنـی. شـعرهایی 
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کالسـیک  شـعر  رادارنـد  هـا  ویژگـی  ایـن  کـه 
هـم  کالسـیک  شـعر  و  شـوند  مـی  خوانـده 
قالبهـای متنـوع خـودش را دارد و داسـتان 
از  اش  همـه  شـرح  کـه  را  خـودش  مفصـل 
حوصلـه ی ایـن نامـه خـارج اسـت.  امـا متن 
تـو  کـه  اسـت  چیـزی  همیـن  دقیقـا  نثـر  یـا 
نوشـته ای منتهـا بایـد آن را از حالـت پلکانـی 
کنـی. متـن  نـدارد، خـارج  کـه ضرورتـی هـم 
کـه در آن جمله هـا  یـا نثـر نوشـته ای اسـت 
پـی در پـی می آینـد و پیـام نویسـنده را بـه 
گـر کمـی خیـال  مخاطـب می رسـانند. حـاال ا
و عاطفـه و احسـاس هـم چاشـنی اش کنیـم 
آن وقـت یـک نثـر یـا متـن ادبـی داریـم . همانطـور کـه در پاسـخ نامـه ی 
دومت هم اشـاره کردم شـعر تفاوت زیادی با نثر دارد.  شـعر به واسـطه 
ی وزن و خیال انگیزی و قافیه مند بودن و شکل ساختاری و ظاهری 
اش از نثر متمایز می شود .  از همه مهم تر خیال انگیزیست . شقایق 
هـای بنفـش منتظـر و درخـت تنهـای خیالـت انتظـار را فریـاد کردنـد و 
دلتنگـی ات را انتقـال دادنـد. خیـال دوبـال اسـت بـرای پریـدن ! بگـذار 
سـاده تـر برایـت بگویـم : وقتی کسـی یـک قطعه ادبی یا شـعر برایت می 
خوانـد و تـو را تحـت تاثیـرش قرار می دهد ما معمـوال می گوییم : آفرین 

چـه بـا احسـاس و خیـال انگیـز نوشـتی ! بـه دلـم نشسـت!
شـاعرها بـرای اینکـه کالمشـان تاثیرگـذار و جـذاب و دلنشـین باشـد از 
تکنیـک هایـی اسـتفاده می کنند که به آنها آرایه هـای ادبی می گویند 
کالم هسـتند. آدمهـا بـرای اینکـه  . ایـن آرایـه هـا در واقـع لـوازم آرایـش 
کننـد و  ظاهـری جـذاب تـر و مرتـب تـر باشـند از ابـزاری اسـتفاده مـی 
خودشـان را می آرایند . مثال از سشـوار برای مرتب کردن و حالت دادن 
موهـا ...از عطرهـا و ادوکلـن هـا بـرای خوشـبو شـدن و... شـاعران هـم 

شـگردهایی بـرای زیباشـدن کالمشـان دارنـد.
گـر موافقـی تـا بیشـتر در خصـوص ایـن شـگردها بـا هم گفتگو کنیـم در  ا

نامـه ی بعـدی ات برایـم بنویس 
منتظرخواندن آثار جدیدت هستم 

دوست همیشگی تو در واحد آفرینش های ادبی
۱۴00/2/2۳/  ساعت 20:00 

به نام جانان
سـالم، برایتـان آرزو دارم روزی کـه ایـن نامـه را می خوانیـد به چیز های 
کوچـک اطرافتـان توجـه کنیـد و ببینیـد کـه چقـد چیـز هـای کوچـک 

خوشـحال کننده هسـتند! 
من امروز صبح به حیاط خانمان رفتم و به کبوتر هایی که همیشه 
در باغچـه مـان هسـتند دانـه دادم و نمی دانید کـه از این کار کوچک 
چقـدر احسـاس زیبایـی دارم، همیـن چیـز هـای کوچـک کـه بـه نظـر 
خیلـی هـا بـی ارزش و کـم اهمیـت هسـتند بـه نظـر مـن خوشـحال 

کننـده تریـن چیـز هـا در زندگی روزمره هسـتند! 
راسـتی گفتـم کـه چقـدر از شـعر هـای کوتاهـی کـه برایـم مینویسـید 
اول هـر نامـه خوشـم مـی آیـد؟! اگـر که نه بدانید که بیشـتر از بیشـتر 

جایـی  در  فـردی  شـدم  باعـث  کـه  خوشـحالم  دارم.  دوستشـان 
کـه نمیدانـم، بعـد از خوانـدن نامـه ی مـن حتـی کمـی شـاد شـده 

باشـد،برای اینکـه کسـی را شـاد کـردم بـه خـودم افتخـار میکنـم. 
باید در مورد آثاری که مینویسم چند مورد را به شما بگویم:

اینکـه واقعیتـش مـن خـودم نمیدانـم کـه ایـن حـرف هـا و جمله ها 
از کجـا مـی آینـد،و هیچوقـت هـم ننشسـتم پشـت میـزم و دفتـرم را 
بـاز نکـردم و نگفتـم خـب میخواهـم یـک چیـزی بنویسـم،در واقـع 
همیشـه یـک چیـزی یـا چـه میدانـم یـک موضوعـی یـا اتفـاق باعـث 
شـده کـه مـن ناگهـان دلم بخواهـد در موردش بنویسـم،و اصال هم 
برایم اهمیتی نداشـته اسـت که آن موضوع حتی ذره ای به من ربط 
ندارد،مثال من متن هایی دارم که در مورد خانم و آقایی هسـت که 
در کافـی شـاپ دیدمشـان و حتـی باشـون کلمـه ای حـرف نـزدم اما از 
احسـاس بینشـان خوشـم آمـده و بعـد از آمـدن بـه خانـه نشسـته 
ام و یـک عالمـه در خیـال خـودم بـه آن دو نفـر بـال و پـر دادم، یـا یـک 
عالمه موردهای دیگ، واقعیتش اینجور متن هایم را به هیچکس 
نداده ام بخواند چراکه بدون شـک فکر میکند هزار سـال اسـت که 
عاشـق کسـی شـدم و االن در وصـف او ایـن چیـز هـارا مینویسـم��

ولـی خـودم خیلـی دوستشـان دارم،اینکه خیال پردازی هـای مغزم را 
روی برگـه بیـارم برایم خیلیییی جذاب اسـت.

ایـن هـا را گفتـم کـه بدانیـد چیـزی کـه مـن مینویسـم دسـت خـود 
مـن نیسـت و بـه انتخـاب من هم نوشـته نمیشـود نمیدانـم خوب 
اسـت یا بد اما همین اسـت دیگر،حاال که میگویید شـعر بنویسـم 
بیاییـد بیشـتر در مـوردش حـرف بزنیـم و بـه مـن کمـک کنیـد کـه بـا 
این احوالی که در مورد نوشته هایم گفتم اصال چه کار باید بکنم؟؟
اینبـار متنـی نمی نویسـم تـا اول بیشـتر در مـورد ایـن موضوعـات و 

نـکات بیشـتر شـعر کـه در نامـه گفتیـد باهـام صحبـت کنیـد.
راسـتی دیگر آخر های امتحاناتم هسـتم و خداراشـکر همه شـان را 

با موفقیت پشـت سـر گذاشـتم.

منتظر نامه ی قشنگتون هستم ◕‿◕
نغمه هزاروند  /ساعت 1۵:01 در تاریخ 1۴00/۳/1۵

به نام خدا
پیراهنت در باد تکان می خورد

این
تنها پرچمی ست که دوستش دارم

» گروس عبدالملکیان »
سالم نغمه ی دلنشینم !

سـالمی بـه گرمـی سـالم هـای نـاب خـودت ! امیـدوارم حـال دلـت کامـال 
خوب باشـد و تابسـتانی لبریز نشـاط در پیش رو داشـته باشـی. خیلی 
کـه امتحاناتـت را بـه پایـان رسـانده ای و بیشـتر مـی توانـی  خوشـحالم 

برایـم نامه بنویسـی !
کنیـم متوجـه  اطرافمـان دقـت  بـه  وقتـی خـوب  کامـال موافقـم  تـو  بـا 
کـه دلیـل هـای زیـادی بـرای داشـتن یـک حـال خـوب  خواهیـم شـد 
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! داریـم 
همـه چیـز بسـتگی بـه نـگاه مـا دارد . دانـه دادن بـه کبوتـری گرسـنه کـه 
خـدا مـی دانـد از کجـا آمـده و به باغچه ی خانه پنـاه آورده و توی دلش 
چه می گذرد ، آب دادن به گلی تشنه که نگاهش به دستهای مهربان 

من و توسـت و خیلی کارهای دیگر که لذتی توصیف ناشـدنی دارند!
کبوترهـا دوسـت مهربانـی مثـل تـو دارنـد ! آنهـا حتمـا  کـه  چـه خـوب 
خیالشان راحت است که همیشه کسی هست که عاشقانه دوستشان 
کوچـک یـک  کـه بتوانیـم دل  دارد و برایشـان دانـه مـی پاشـد! همیـن 
کبوتر را شاد کنیم حتما شادی های بزرگی را خدای کبوترها به دلمان 

روانـه مـی کند!
یادم می آید در ششمین نامه از عالقه ات به سرودن نوشتی و بعد در 
مـورد چیسـتی شـعر و تفـاوت آن بـا نثـر برایـت نوشـتم و قرار شـد بیشـتر 
در مورد شعر با هم گفتگو کنیم. وقتی با زبان عادی نمی توانیم حس 

. واقعی مان را نشـان بدهیم پای شـعر به میان می  یـد آ
ما به کمک شـعر، احساسـات و دردها و دریافتها 

و تجربـه هایمـان از پدیده هـای مختلـف  را بـه 
کنیـم   دیگـران نشـان مـی دهیـم  و سـعی مـی 

حرفهایمـان را بـا یـک حـس و عاطفـه اثرگـذار 
تاثیـر  تحـت  تـا  بدهیـم  انتقـال  دیگـران  بـه 

دیکنسـون   امیلـی  بگیرنـد.  قـرار  کالممـان 
کـه  کتابـی بخوانـم  گـر  »ا شـاعر می گویـد: 

کـه  کنـد  سـرد  طـوری  مـرا  وجـود  تمـام 
آن گاه شـعر  نشـود  گـرم  آتشـی  بـا هیـچ 

اسـت.«
کنـی در  گـر بـه شـعر شـاعران توجـه  ا

مـی یابـی کـه  سـروده هـای آنهـا هـم 
شـاید  کـه  سـت  اتفاقاتـی  همـان 

تجربـه  یـا  داده   رخ  همـه  بـرای 
روزمـره  زندگـی  از  کـه  هاییسـت 

پدیـده  ایـن  بـه  آنهـا  نـگاه  امـا  دارنـد 
کالم  فـرق  معمولی سـت.  هـای  انسـان  از  متفـاوت  هـا 

و نوشـته ی معمولـی بـا شـعر در خیـال انگیـز بـودن آنهاسـت. شـاعر بـا 
گر  اسـتفاده از تخیلش همه چیز را متفاوت تر می بیند و می نویسـد. ا
خیـال نباشـد تـو نمی توانـی در مـورد کبوترهایـی که بـه آنها دانـه دادی 
و لـذت بـردی شـعر بنویسـی! خـوب حتمـا مـی پرسـی چطـور می شـود 

خیـال انگیـز نوشـت ؟ 
ایـن هـم داسـتانی دارد بـرای خـودش. بگـذار یـک مثـال سـاده برایـت 
بیـاورم. مـا آدمهـا بـرای اینکـه دلنشـین و دوسـت داشـتنی باشـیم و در 
دل دیگـران جایـی داشـته باشـیم و خـوب جلوه کنیم بـه خودمان می 
رسیم  آنهم با ابزاری ویژه برای این کار! مثال: از شانه برای مرتب کردن 
کـردن لبـاس، از کرمهـا بـرای تقویـت و زیبایـی و  مـو، از اتـو بـرای مرتـب 
گاه نامرتـب و ژولیـده  سـالمتی پوسـت و...اسـتفاده می کنیـم و هیـچ 
جایـی نمی رویـم. شـاعر هـم  بـرای دلنشـین و زیبـا کـردن و خیـال انگیز 
بودن کالمش راهکارها  و ابزارهایی دارد. یکی از این ابزار و مهمترینش 
تشـبیه نـام دارد. تشـبیه یعنـی ماننـد کـردن یـک چیـز به چیـزی دیگر . 

در واقع شاعر بین آن دوچیز شباهت و نقطه ی مشترکی پیدا کرده و 
بـه آن اشـاره مـی کنـد. مثـل: نرمـی بـال کبوتر به بـرگ گل ! ... بـرگ گل و 

بـال کبوتـر در نرمـی مثل هم هسـتند.
سـهراب سـپهری را حتمـا مـی شناسـی او بسـیار از تشـبیه بـرای خیـال 
انگیـز کـردن کالمـش اسـتفاده کـرده اسـت . مثـال در شـعر صـدای پـای 

آب مـی خوانیـم :
مادری دارم بهتر از برگ درخت 

دوستانی بهتر از آب روان ...
او  مـادرش را در خوبـی و زیبایـی بـه بـرگ درخـت تشـبیه مـی کنـد و از 
آن هـم بهتـر و دوسـتانش را در زاللـی و معرفـت مثـل رود روان و از ان 

هـم بهتـر ...
راستی ! خیلی خوشحالم که شعرهایی که اول نامه برایت می نویسم 
را دوسـت داری ! راسـتی بـه نظـرت گـروس عبدالملکیـان چـرا و چطـور 
ایـن شـعر را سـروده ؟ چـه اتفاقـی افتـاده و چگونـه جرقه ی این شـعر در 

ذهنش زده شـده؟ 
گر تو هم مثل من فکر می کنی که او با دیدن  ا
یـک پیراهـن که در بـاد تکان می 
خورد این شـعر را سـروده درست 
فکر کرده ای ! همانطور که گفتم 
از  تـر  متفـاوت  نگاهـی  بـا  شـاعر   ،
مـردم عـادی بـه جهـان پیرامونـش 
خـوردن  تـکان  او  کنـد!  مـی  نـگاه 
پیراهن انسانی که دوستش دارد را در 
باد ، به تکان خوردن پرچم تشـبیه می 
گـر بـه پیرامـون نگاه کنـی مثالهای  کنـد. ا

زیـادی بـرای تشـبیه مـی یابـی  مثـل:
 ... سـفید  کاله  بـا  انسـانی  منگشـت  کـوه 
علفهـا  الی  البـه  باغچـه  تـوی  کـه  قارچـی 
سـربرآورده بـه یـک چتـر ! دکمـه هـای سـفید 
کوهـی منگشـت  ! بادام هـای  بـه مـاه  پیراهـن 
مثـل دانـه هـای اشـک یـا قطـره هـای بـاران... و 
خیلـی چیزهـای دیگـر که خـودت مـی توانی پیدا 

شـاعران کهـن و معاصـر هـم مـی توانـی نمونـه هـای کنـی !  در شـعر 
خـوب تشـبیه را بیابـی !  امیـدوارم کبوتـران شـادی همیشـه در آسـمان 

کننـد ! آبـی دلـت پـرواز 
تـو را بـه خـدای مهربانـی هـا مـی سـپارم و منتظـر شـعرهای قشـنگت 

هسـتم . 
دوست همیشگی تودر آفرینش های ادبی
ساعت : 2۳:5۷ ودر تاریخ ۱۴00/۳/28

به نام جانان.. 
سـالم،امیدوارم حالتـان بـه انـدازه ی حـس خـوب بعد از بـاران و قطره 
هـای کوچکـی کـه از خود روی برگ درختان جای گذاشـته و بوی خاک 

خیـس خـورده ای کـه در هـوا پخش می شـود؛ خوب باشـد. 
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سـالم هایم همیشـه کمی طوالنی می شـود اما احساسـی اسـت که 
همـان موقـع دارم و دلـم میخواهد با شـما در اشـتراکش بگـذارم. 

هنـوز بـا خیـال راحـت نمیتوانـم بگویـم کـه تابسـتان و آزادی هایـم 
و  ام  کـرده  شـرکت  دولتـی  نمونـه  مـدارس  آزمـون  شـده،در  شـروع 

هسـتم.  آن  بـرای  خوانـدن  درس  مشـغول 
چـه زیبـا در مـورد کبوتـر هـا و احسـاس هـای کوچـک وصـف نشـدنی 
گفتید، مشـتاق شـدم که بگویم ما عالوه بر کبوترهایی که همیشـه 
غ و خـروس هـم داریم که  مهمـان باغچـه مـان هسـتند، تعـدادی مـر

دوسـتان همیشـگی و زیبای من هسـتند!!
خـب بـا توضیحاتـی کـه در مـورد خیـال و رویـا و دیـدگاه متفـاوت بـه 
هرچیز و همچنین تشـبیه کردنشـان به چیز های دیگر گفتید، فکر 

میکنـم کامـال منظورتـان را فهمیده باشـم.
 حتـی بـا شـنیدن کلمـه ای هـزار گونـه تصویـر و 

ً
مـن خـودم شـخصا

خیـال در ذهنـم جـان می گیـرد، باید مثالی بزنم، این متـن را بخوانید:
)در حیاطـی بـزرگ، از آن هایـی کـه وسطشـان یـک حـوض آبـی وجـود 
دارد و دورش گلـدان هایـی بـا گل هـای قرمـز و دور تـا دور حیـاط را 
درخـت هایـی زیبـا احاطـه کـرده اسـت، از آن هایـی کـه دو راه پلـه دارد 
تـا وارد خانـه بشـوی و از بـاالی راه پلـه میتوانـی کل حیـاط و زیبایـی 
شـگفت انگیزش را تماشـا کنی!در این خانه ها به نظرم بدون شـک 
یـک راه پلـه هـم دارد کـه بـه زیـر زمیـن ختـم مـی شـود حـاال شـاید یـک 
اتـاق باشـد، یـک انبـاری باشـد یـا هرچیـز دیگـر کـه در اینجا قرار اسـت 
اتـاق دختـری باشـد کـه سـاعت ۳:۲۳ شـب بیـدار اسـت. دختـری کـه 
میتوانـی هـر بـار کـه ایـن متـن را می خوانـی یـک اسـم برایـش انتخـاب 
کنـی، بـه اختیـار خـودت، هرچیـز کـه بـا توصیـف هایی کـه می گویـم در 

ذهنـت نقـش ببنـدد. ◕‿◕ 
دختری است با چشم های درشت و کمی کشیده به سیاهی شب 
که غرقت می کند تا انتهای خودش، ابرو هایی کشیده و قاب گرفته 
دارد، زیبایـی چشـمانش را چنـد برابـر کـرده اسـت، موهـای شـبقی 
رنگـش کـه فقـط چنـد سـتاره کـم دارد تـا بشـود آسـمان شـب.بافته 
شـده انـد امـا نمی دانـم چـه کسـی آنقـدر ظریـف و زیبـا ایـن کار را کـرده 
اسـت!میز چوبـی کنـار اتـاق کـه بـا برگـه هـای کاهـی و قلـم های جـور و 
واجـور و کتـاب پـر شـده اسـت و کنـارش یـک اسـتکان چـای نصفـه 
خـورده هـم قـرار دارد، قالـی قرمـز گل گلـی پهـن شـده در وسـط اتـاق، 
چراغـی کـم سـو کـه اتـاق را روشـن نگاه داشـته اسـت، کتابخانـه ای پر 
از کتاب و یک طاقچه و چند گلدان.در این اتاق زندگی سـیال اسـت.
دختـر وسـط اتـاق نشسـته اسـت و از اعمـاق وجـودش سـه تـار مـی 
نوازد. چشـمانش را بسـته اسـت و انگشـتان ظریف و کشـیده اش 
روی دسـته ی باریـک و سـیم هـای نـازک سـه تـار رقصـی جـذاب را بـه 
تماشـا مـی گـذارد. چقـدر دلـم میخواهـد در ایـن اتـاق و در کنـار ایـن 
دختـر و اتـاق کوچـک و شـیرینش تـا ابـد باقـی بمانـم و بـا او صحبـت 
کنـم و بـه صـدای جـذاب سـه تـارش که به مـن نوایی از شـادی و امید 
مـی دهـد گـوش بسـپارم.این اتـاق و تمـام چیـز هـای درونـش مـال 
توسـت، از اکنـون توهـم در گوشـه ای از ذهـن مـن در کنـار تمامـی 
کسانی که افریدمشان و قرار است آفریده شوند زندگی خواهی کرد 

و مـن چقـدر تـو را و اتاقـت را دوسـت دارم...♡(

در یکـی از نامـه هایـم بـه شـما گفتـه بـودم کـه موسـیقی کار میکنـم، 
آنقـدری بلـد  تقریبـا چهـار سـالی میشـود کـه گیتـار مینـوازم و االن 
هسـتم که الزم نباشـد تمام تمرکزم را رویش بگذارم و به این جهت 

تصمیـم گرفتـم کـه یادگیـری سـه تـار را شـروع کنـم.
اولین جلسه ای که به کالس موسیقی رفتم و سه تار را در دستانم 
گرفتـم و چـوب قهـوه ای رنگـش را، دسـته ی کشـیده اش را، سـبکی 
اش را، لمـس کـردم تمامـی ایـن صحنه هایی که در نوشـته ی باالیی 
برایتان گفتم در ذهنم جان گرفت. متنی که نوشتم را هرگز قرار نبود 
برای کسی بگویم، چراکه فقط محض دلخوشی خودم و خالی کردن 
ذهنـم نوشـتم!اما حـاال کـه بحـث خیـال پـردازی و ایـن حـرف هـا شـد 
دلم خواست که بخوانیدش! و در موردش با من کمی حرف بزنید!.
)از اینکه باید این نامه را انقدر زود برایتان ارسال کنم و تازه قشنگ 
تـر از آن اینکـه شـما بسـیار زود قـرار اسـت جوابـم را بدهیـد بسـیار 

خوشحال هسـتم.(
نغمههزاروند/ساعت1:46درتاریخ1400/3/30

به نام خدا
نامه بنویس

 کاغذی
 که بتوانم لمسش کنم

 انگشت بکشم روی تمبر
 فکر

 کنم
تـو  انگشـت های  بـا   

ه چسـبید
یـک  نمی دانـی  کـه  تـو   

چقـدر  کاغـذی  نامـه ی 
را آدم  حـال  می توانـد 

 خوب کند …
 “ رویا شاه حسین زاده “



سالم با احساس ترین نغمه ی دنیا 
 نامـه ات را کـه بـاز کـردم عطـر احسـاس قشـنگت پریـد روی صورتـم! پا به 
پـای تـو در دنیـای خیال چرخیدم! لب حوض آبی خیالت نشسـتم و به 
ماهی هـای قرمـزی فکـر کـردم کـه شـاید سـال های دور از آنجـا بـرای مـاه، 
بوسـه می فرستاده اند! به زیرزمین خانه ی رویایی ات سرکشـیدم، ذرات 
نور دزدانه از روزنه ی پنجره ای کوچک سـر می کشـیدند و دسـت تاریکی 
را می گرفتنـد تـا بـه روشـنی آبـاد زندگی ببرند! صـدای باز شـدن پنجره ای 
قدیمی را شـنیدم با غژوغژ کشـدارش و پرده ی سـفیدی که خود را روی 
بازوان باد ر ها کرده بود و می رقصید! می توانسـتم، دختری با چشـمانی 
بـه رنـگ شـبق را در سـطر های روشـنت بـه تصـور برآیـم و برایـش نامـی از 
نـور و نسـیم انتخـاب کنـم! سـاعت درسـت روی ۳: ۲۳ دقیقـه مانده بود 

و زمـان نمی خواسـت بگـذرد وچشـم از سـیم های لرزان سـه تار بـردارد! 
نغمـه ی عزیـزم   از خوانـدن سـطور خیـال انگیـزت خوشـحالم وحـس 
رویا هایـت  خانـه ی  بـه  و  گرفتـی  مـرا  دسـت  کـه  ممنونـم  دارم.  خوبـی 
گذشـت! ایـن سـطر ها تـا شـعر شـدن  بـردی! چـه قـدر بـه مـن خـوش 
و داسـتان شـدن بـه قـدر یـک تصمیـم فاصلـه دارنـد. اصـًا نمی شـود 
چشـم از آن حـال و هـوای خیال انگیـز پوشـید. دارم فکـر می کنـم پـدر و 
مـادر آن دختـرک کجـا بودنـد؟ چـه حادثـه ای در آن خانـه رخ داده بـود 
یـا در شـرف رخ دادن بـود؟ خیلی دلم خواسـت بیشـتر در مـورد دخترک 
خیالـت بدانـم.  منتظـرم داسـتان آن خانـه ی خیال انگیـز را بنویسـی و از 
کـه می توانـی  راز هایـش پرده بـرداری! یـا آن حـوض بی ماهـی و دخترکـی 
یک عالمه نام برایش بگذاری و آن چشـم های رنگ شـبق، شـعر شـوند 

روی سـپیدی دفتـرت! 
بی صبرانه منتظرم

 دوست همیشگی تو در آفرینش های ادبی 
ساعت 2۳:۴0 در تاریخ ۱۴00/۳/۳۱ 

زنجان/پاسخگو:فاطمهسلیمانی
عضو:اعضایکتابخانههایسیارومراکزفاقدمربیادبی

دالیلانتخاباینپاسخ
کـز و پایـگاه هـای سـیار طـی دو سـال اخیـر،  بـا توجـه بـه تعطیلـی مرا
ضـرورت از سـرگیری فعالیـت هـای جـذب عضـو در پایگاه هـای سـیار 
کـز فاقـد مربـی ادبـی، توسـط رابطیـن ادبـی  توسـط مربیـان سـیار و مرا
احسـاس می شـد. بـه همیـن جهـت ایـن طـرح در قالـب نامـه و بـرای 
ایجـاد انگیـزه دوبـاره در مربی و اعضا به نحوی آماده شـد که قابلیت 
اجـرا در فضـای مجـازی و بارگذاری در سـامانه را توسـط مربی داشـته 
باشد. از نکاتی که در این طرح ادبی – مکاتبه ای پیاده شده است 

:
هماهنگـی و تناسـب بیـن شـروع نامـه و مقدمـه چینـی مناسـب برای 

ارائـه ی طـرح ادبـی در ادامـه ی آن
شروع مناسب و ایجاد ارتباط آن با سیر نامه 

طـرح  و  نقاشـی  خـط،  کمـک  بـه  نامـه  سـازی  جـذاب  بـرای  تـالش 
انتخابـی

اجـرای هدفمنـد طـرح ادبی در قالب آموزش حـواس و پرورش تخیل 
با ارائه ی سـوژه ای که قابلیت گسـترش دارد .

"به نام او که نور است و روشنی"
دوست من سالم ؛

کـه  تـو  تـو مـی رسـد. دسـت  کـه اولیـن نامـه ی مـن دسـت  خوشـحالم 
کـه هـم دل  مطمئنـم گوشـه ی دلـت همیشـه یـک شـمع روشـن داری 
گـرم و روشـن نگـه دارد و هـم دل اطرافیانـت را شـاد و دلگـرم  خـودت را 
کند .نمـی دانـم موفق شـدی دسـتخط مرا در شـروع نامه بخوانـی یا نه ؟ 
نگران نباش چون از دوسـت مسـافرم که همین االن نامه را به دسـت تو 
می رساند، خواستم تا حرف هایم را برای تو ترجمه کند. حتما از خودت 
می پرسـی ایـن نامـه از طـرف چـه کسـی رسـیده؟ چـرا دسـتخطش ایـن 
شکلی سـت؟ اسـم مـن " نـور " اسـت و ایـن روزهـا همـه جا هسـتم و هر بار 
به یک شکلی، گاهی وقت ها در دل خورشید جا باز می کنم ، یک وقت 
هایی در دل چراغ فانوس و شـمع و گاهی وقت ها یک سـتاره می شـوم 
تـوی آسـمان شـب . دسـتخط کـج کجکـی من هـم بر مـی گردد بـه اولین 
باری که توسط یکی از انسان ها در دوران ماقبل تاریخ کشف شدم، آن 
هـم وقتـی کـه در دل یـک آتـش خوابیـده بـودم ایـن دسـتخط را هـم آدم 

هـای آن دوره یـادم دادنـد. اسـمش را گذاشـته بودنـد خـط میخـی . 
این روزها خیلی وقت اسـت به زمان شـما سـفر کردم. تو هم می توانی با 
یـک نامـه مـرا بـه َشـهرت، اتاقـت یا خانـه ات دعوت کنـی و بگویی کجا به 
مـن بیشـتر نیـاز داری؟ دوسـت داری کجـا باشـم؟ تـوی آسـمان َشـهرت، 
تـوی دل چـراغ مطالعـه یـا در چـراغ های راهنمایی خیابان هـا و چهارراه 
هـای شـهر و روسـتایت ؟ یـا اینکـه زیـر سـقف اتـاق خوابـت بـه شـکل یک 

سـتاره ی همیشـه ی نورانی ؟ 
نامـه ات را هـم بـه زبـان خـودت و بـا دسـتخط قشـنگت برایـم بنویـس و 
تحویـل آقـای همسـفر بـده . نگـران نبـاش ! دسـتخط تـو را هـم بـه زودی 

یـاد مـی گیـرم . 
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 ) The Postman( نام فیلم: پستچی
)Michael Radford( کارگردان: مایکل ردفورد

سال تولید: ۱۹۹۴
بازیگران: ماسیمو ترویزی، فیلیپ نوآره و ماریا گرازیا

سال ۱۹۵۲، پابلو نرودا )Pablo Neruda( شاعر بسیار معروف شیلی، به دالیل 
سیاسـی بـه جزیـره کوچـک ایتالیایی تبعیـد می شـود و زندگی ماریـو روپولو را 
دگرگون می کند. ماریو )با بازی ماسـیمو ترویزی( پسـر ماهیگیر فقیری اسـت 
که نمی خواهد شـغل پدرش را ادامه دهد و به دنبال جسـتجوی کار به طور 
موقـت بـه عنـوان پسـتچی اختصاصـی این شـاعر بـزرگ اسـتخدام می شـود. 

ماریو مسـیر، پسـت خانه تا اقامتگاه را رکاب 
می زنـد تـا نامه هـای پابلـو را بـه دسـتش 
برساند. ماریو سواد باالیی ندارد اما رفت 
و آمـد بـه خانـه ی پابلـو او را بـه شـاعری 

یـاد می گیـرد  نـرودا  از  عالقمنـد می کنـد و 
کـه شـعر بگویـد و دنیـا را بـه گونـه ای دیگـر 

ببیند.
کـه بـرای پابلـو مـی آورد  ماریـو بـا هرنامـه ای 
تشـنه تر از پیش می شـود و به درک عمیقی 

وطـن  کـه  جایـی  تـا  می رسـد  اطرافـش  از 
برایش زیباترین جای جهان می شود. ماریو 

ایـن حـس را مدیـون نامه هایـی سـت کـه او را 
بـه پابلـو وصـل می کنـد.  

گه بخوای شاعری رو  »خیلی مسخره می شه ا
وصـف کنـی.  بهتـره خـودت حسـی رو کـه شـعر 
بـه طبیعـت مـی ده، رو تجربـه کنـی، تـا اونـو بهتر 

درک کنـی!«
کـه در ابتـدا هیـچ عالقـه ای بـه زادگاهـش  ماریـو 
شـاعرانه،  و  زیبـا  فیلـم  ایـن  انتهـای  در  نـدارد، 

زیبایی هـای وطنـش را درک می کنـد امـا فرصـت 
نـرودا  پابلـو  بـرای  کـه  شـعرش  آخریـن  خوانـدن 

سـروده و جمعیت زیادی نیز مشـتاق شـنیدن آن 
هسـتند را پیـدا نمی کنـد.

پنج سال بعد، نرودا در همان مسافرخانه قدیمی، 
بئاتریـس همسـر ماریـو و پسـرش پابلـو )بـه یاد نـرودا 
می شـود  متوجـه  او  می یابـد.  را  شـده(  نامگـذاری 

کشـته شـده اسـت.  از تولـد پسـرش  کـه ماریـو قبـل 
کـه ماریـو  کاسـتی مـی دهـد  همسـرش بـه نـرودا نـوار 
قلـب  ضربـان  حتـی  و  دهکـده  صداهـای  از  او  بـرای 

فیلم نامه

نامه های نخوانده ی پابلو

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.  

کـودک تـازه متولـد شـده اش ضبـط کرده اسـت. این فیلم با راه رفتن نـرودا در 
سـاحل جایی که او در گذشـته با ماریو صحبت می کرد ، به پایان می رسـد.
این فیلم در سال ۱۹۹۵ برنده جایزه اسکار گردید، اما بازیگر، کمک کارگردان 
و نویسنده آن، ماسیمو ترویزی )Massimo Troisi( بازیگر محبوب ایتالیایی، 
نتوانسـت این موفقیت بزرگ را جشـن بگیرد چرا که ۱۲ سـاعت پس از پایان 

فیلمبرداری آخرین صحنه، به علت ایست قلبی از دنیا رفت.

سید محسن حسینی_ مربی ادبی استان لرستان
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