
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاااااااکودک و کااااااا         ااااااا    
  لمللیبین ییکز همین  شن  وو

 ( لسااااااااا  علیااااااااا ) ماااااااااک  و اااااااااک
 

 

 

 

                   
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

 آهوانه
 کارگروه کودک و نوجوان  ی هآثار معرفی شد

 (السالم علیه)رضا امام المللی بین یجشنواره یازدهمین
 

 کش و       ک    ک  کک  فککی پک وش کک    فکهنگی معک  ت :بک  ظکوت
 بکقکی معص م  :ب  ک شش

 فهیمی پکی ش :آو  صفح    طکح  لد
 (س   لعلی ) لمللی فکهنگی هنکی  مک  و کبنیک  بین  تشکو ت  :چکپ    شک

 3131 تکبستک  : شک سکل
info@shamstoos.ir                   www.shamstoos.ir 

 
 

 
 

 (مشهد :2931: یازدهمین) (السالم علیه)المللی امام رضا  بین ی جشنواره : سرشناسه
 

مللوی فرهنیوی هنوری ال ی بوین ی کارگروه کوود  و نوجووان یوازدهمین جشونواره آثار معرفی شده: آه     : پدیدآور نام و عنوان 
 پوورورف فیووری کودکووان و نوجوانووان کشووور   بووا نرووارا معاونووگ فرهنیووی کووانون/  (السووالم علیووه)امووام رضووا 

 به کوشش معصومه باقری
 .2939(، السالم علیه)المللی فرهنیی هنری امام رضا بنیاد بین :مشهد : مشخصاا نشر

 .م س 12×12(؛ رنیی)مصور .: ص 212 : مشخصاا ظاهری
 : ابکش

 فیپا : نویسی فهرسگ وضعیگ 
 ق.109-؟ 259 ،، امام هشتم(السالم علیه)موسی بن علی : موضوع

 مشهد --ایران --ها جشنواره : موضوع 
 .، گردآورنده -2950 معصومه، باقری، : افزوده شناسه 
 معاونگ فرهنیی. کانون پرورف فیری کودکان و نوجوانان : افزوده شناسه 
 (السالم علیه)المللی فرهنیی هنری امام رضا بنیاد بین : فزودها شناسه 
 BP 74 / 95 /ج  74 2931 پ : کنیره بندی رده 
   134 / 354 : دیویی بندی رده 
 9559551 : کتابشناسی ملی شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8-95939-666-978 

mailto:info@shamstoos.ir
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 مقام معظم رهربی:
 

 ساک  کااکو   اا   م ااد  
حضاااااااااااکت علااااااااااای  بااااااااااان 

 ( لسااااا  علیااااا ) لک اااااکم سااااای
فکهنگاااای   تیلیواااای باااا  و 

 . ست

 امام مخینی)ره(:
 

 ی هماااااا     یک هااااااک ی همااااا 
 هستند،  ک هک  و هک قدوت
 حضااکت ت  اا  باا  محتااک 
 ( لساااااااا  علیاااااااا )و ااااااااک  مااااااااک 
 .هستند



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 7پیشگفتار    
 8مقدمه    
 11نگاری کاغذی و الکترونیکی رضوی نشریه    
 11رضویهای  نمادها و نشانه    
 88المللی رضوی گویی بین قصه    
 33های رضوی پژوهش    
 38خوانی رضوی پرده    
 11ی والیت رضوی عکاسی جاده    
 14 کتابخوانی الکترونیکی رضوی    
 11ضویسازی ر  کتاب    
 41پویانمایی رضوی    
 48خاطرات زیارت رضوی    
 48یک تصویر از یک حدیث رضوی    
 73شعر رضوی    
 88داستان کوتاه رضوی    
 188مشاعره و شعرخوانی رضوی    
 187خوانی رضوی نامه نمایش    
 118سرود رضوی    



پیشگفتکو

 
 دیک دمی سی ت هم  ز ت  ب  وسید  بک ی هکم  

 .پیمکیند   بکهک و و و  ب  یک  ت  می
  ست و    چ  هک بک ش یمهمک و می

 س ی ت 
 

مسوترر در معاونوگ فرهنیوی کوانون پورورف  (السوالم علیوه)رضا امام المللی بین ی جشنواره نوجوان و کود  کارگروه ی دبیرخانه
 و کاغوو ی نیوواری نشوریه» شوورقی آذربایجوان :هووای اسوتان توسوو  موضووعی ی فیوری کودکووان و نوجوانوان بووا شوانزده جشوونواره

 هوای پوووهش» تهوران ،«رضووی المللی بین گویی قصه» اصفهان ،«رضوی های نشانه و نمادها» غربی آذربایجان ،«الیترونییی
 ی جوواه عیاسووی و رضوووی الیترونییووی کتووابخوانی» خوزسووتان ،«رضوووی خوووانی پوورده» رضوووی خراسووان ،«رضوووی نوجوانووان
 ،«رضووی زیوارا خوارراا» قوم ،«رضووی پویانموایی» فوارس ،«رضووی سوازی کتوا » بلوچسوتان و سیستان ،«رضوی والیگ
 مازنووودران ،«رضووووی کوتووواه داسوووتان» کرمانشووواه ،«رضووووی شوووعر» کرموووان ،«رضووووی حووودی  یوووک از تصوووویر یوووک»تان کردسووو

اشوواعه و تووروی   هوود  بووا «رضوووی سوورود» یووزد و «رضوووی خوووانی نامووه نمووایش» هموودان ،«رضوووی شووعرخوانی و مشوواعره»
 امووووام هنووووری فرهنیوووی المللووووی بوووین بنیوووواد بوووا هووووا ایووون دوره از جشوووونواره توووور فرهنووو  و معووووار  رضووووی در برگووووزاری باشووویوه

 .مشارکگ نمود (السالم علیه)رضا
 نسوازما دانوش مودیریگ ترویوگ راسوتای در توانود ی هنری مویفرهنی های برنامه و ها فعالیگ نیهداری و ثبگ که جا آن از
بور آن شودیم توا بوا  ،باشود انمنود عالقوه بوه هوا فعالیوگ ارزشومند و تاریخی سوابق گ اشتن اختیار در برای راهیاری چنین هم و

 امووووام المللووووی بووووین ی جشوووونواره یووووازدهمین در نوجوووووان و کووووود  کووووارگروه ی شووووده معرفووووی ارآثوووو؛ آه   اااا » کتووووا  ی ارائووووه
 .برداریم گام مهم این در «(السالم علیه)رضا
منوور رضووی در بوین کودکوان ونوجوانوان  معوار  ویووه بوه اسوالمی معار  و فرهن  سازی نهادینه در بتوانیم که ید آنام

 .مؤثر واقع شویم
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م دم 

 
 

 

ارت فرهنو  به صوورت سواالنه از سووی وز  السالم( )علیهالمللی امام رضا بین ی برگزاری جشنواره

و ارشاد اسالمی در داخل و خارج از کشور به مناسبت میالد با سعادت و سراسر نورعالم آل 

هللا  )سوالماهل بیت حضرت فاطمه معصوومه  ی و کریمه السالم( )علیهالرضا موسی بن حضرت امام علی سلم( هللا علیه و آله و )صلمحمد 

کرامووت ) از یکووم تووا یووازدهم  القعووذه( از ایوون جهووت اهمیووت  ی در دهووه السووالم( )علیووهو بزرگداشووت حضوورت شوواه را  علیهووا(

گران، هنرمندان و در یک کالم پدیدآورندگان آثار فاخر رضوی با خلو   ساله اندیشمندان، پژوهش یابد که همه مضاعف می

هوا و نهادهوای عضوو  هی ترویج بیش از پیش فرهن ، سیره و معارف رضوی را با همکواری دسوتگا زمینه ی آثار فاخر و ارزنده

جشنواره و با حمایت اقشار مختلف مردم و با پشتیبانی دولت محترم و عنایت مجلس محترم شورای اسوالمی، خصوصوا  

عوالم در یوک فضوای معنووی فوراهم ویژه رهنمودهای مراجع عظام و علمای ا   هاعضاء محترم کمیسیون فرهنگی مجلس و ب

 نمایند. می

شوود  هوایی موی شامل آن دسته از برنامه السالم( )علیهالمللی امام رضا بین ی های موضوعی تعریف شده در جشنواره رنامهب

هووای عضووو، بووه صووورت انتشووار فراخوووان و  هووا، نهادهووا و سووازمان کووه توسووا ادارات کوول فرهنوو  و ارشوواد اسووالمی اسووتان

شوواخه از جشوونواره بووه موضوووعات علمووی،  58ر حووال حاضوور شووود و د دریافووت آثووار و انتخوواب برگزیوودگان پرداختووه مووی

نوجووان اختصواد دارد کوه اهتموام بوه ارتقوواء  پژوهشوی، فرهنگوی، هنوری، سوینمایی، مابوعواتی، دیجیتوالی و کوود  و

هوای تخصصوی وزارت  هوا و حووزه هوای تخصصوی تحوت تولیوت معاونوت ها در چارچوب کارگروه ی و کیفی این برنامهکم  

 باشد. اسالمی میفرهن  و ارشاد 

گیوری از ررفیوت  بوا بهوره السوالم( )علیوهالمللوی اموام رضوا بوین ی های تعریوف شوده بورای خوارج از کشوور در جشونواره برنامه

چنین مشارکت ارادتمندان هشتمین اختر تابنا  آسمان امامت و  علمی، فرهنگی اندیشمندان و دانشمندان جهان هم

گووردد. ایوون بخووش بووا محوریووت  مووی قوواج جهووان بووا رویکوورد علمووی، پژوهشووی، فرهنگووی و هنووری برگووزاروالیووت در اقصووی ن

 سووازمان فرهنوو  و ارتباطووات اسووالمی، همکوواری نهادهووای فرهنگووی موورتبا بووا خووارج از کشووور بووه ویووژه مجمووع جهووانی 

 شد.با العالمیه و مرکز مدارس خارج از کشور می المصافی جامعه السالم( )علیهمالبیت  اهل
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کراموت در  ی هوای معنووی دهوه با ایجاد فرصوت السالم( )علیهالمللی امام رضا بین ی های عمومی جشنواره دهی برنامه سازمان

کوارگروه از  71بینوی  هوای مردموی بوا مشوارکت اقشوار مختلوف و بوا پویش کشور اعم از شوهر و روسوتا در قالوش جشون سراسر

هوای  کراموت و بوا محوریوت سوتاد عوالی کوانون ی هوای دهوه دمی با نظارت شوورای همواهنگی جشونمر  های و تشکل نهادها

دهوی  دار ایون سوامان دستگاه فرهنگی و مرتبا کشور به عنوان مجری عهوده 03هنری مساجد کشور و با همکاری  فرهنگی

 باشند. می

هوای روز پونجم  یقعووده در  هوای فرهنگووی جامعوه یکوی از محورهوای اصوولی برناموه قاوشزادگوان بووه عنووان  بزرگداشوت اموام

ریوزی و بوه موورد اجورا گذاشوته  هوا برناموه ساله در تموامی اسوتان باشد که همه کرامت می ی تقویم فرهنگی کشور و در دهه

کوار سوازمان  ره در دسوتورهای اخیر این بزرگداشت به صورت جهانی و در چارچوب هموایش و کنگو شود و در طی سال می

 کشور قرار گرفته است.  ی اوقاف و امور خیریه

)علیوه های مسیر هجرت حضورت اموام رضوا گاه از سوی مردم در قدم السوالم( )علیههای سالروز ورود امام رضا برگزاری جشن

باشود کوه بوا حضوور و  هوایی موی هوای نموادین و مراسوم ویوژه از جملوه برناموه نودازی کواروانا از شلم ه تا مرو بوا راه السالم(

 ها نهادینه شده است.  گاه های مسیر هجرت کشور و قدم ی مردم در استان مشارکت گسترده

هووای فرهنوو  رضوووی بووه منظووور  هدر طووول سووال بووا برگووزاری هفتووالسووالم(  )علیووهجوواری و سوواری نمووودن یوواد و نووام امووام رضووا

این  ی های ساالنه های رضوی با ایجاد فضای بانشاج معنوی در ساح جامعه از جمله برنامه مندی از تعالیم و آموزه بهره

های کشور توسا ادارات کل فرهن  و ارشواد اسوالمی  کرامت در ساح استان ی باشد که در استمرار دهه جشنواره می

 شود. اجرا گذاشته می ی رحلههای عضو به م و دستگاه

شناسایی پدیدآورندگان آثار فاخر فرهنگی و هنری  السالم( هی)علالمللی امام رضا بین ی یکی از دستاوردهای بزرگ جشنواره

یوک  ت داوران هورئوهای مختلف از سوی هی های مختلف و در استان باشد که در برنامه فرهن  رضوی می ی در زمینه
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منتخش شناسایی و نفرات اول تا  ی مابوعاتی و دیجیتالی آثار برگزیده ،های علمی، فرهنگی، هنری، سینمایی هاز رشت

موضوعی هر یک  ی برنامه ،یک از این آثار به عنوان برگزیده شناخته شده و طی مراسم اختتامیه هر ی سوم پدیدآورنده

 .گیرند ها مورد تقدیر قرار می ها و دستگاه از استان

باشود  معرفوی خادموان فرهنو  رضووی موی السوالم( هیو)علالمللی امام رضوا بین ی جشنواره ی های مراسم اختتامیه یکی از برنامه

علموی، فرهنگوی و هنوری در داخول و  ی برجسوته ی چهوره 21انتخاب خادمان فرهن  رضوی جشنواره  ی که از سوی کمیته

ای در ساحت مقدس فرهن  رضووی باشوند معرفوی و بوا اهوداء نشوان رضووی از  ت برجستهخارج از کشور که دارای خدما

 .گردد آنان تجلیل می

در  هللا علیهوا( )سوالمموه معصوومه کرامت همزمان با میالد حضرت فاط ی در دهه السالم( )علیهالمللی امام رضا بین ی جشنواره

آن در شوش مویالد  ی استان کشور و ساح وسیعی از نقاج جهوان، اختتامیوه 07شهر مقدس قم افتتاح و  پس از اجرا در 

 ی رتبوه، اقشوار مختلوف، برگزیودگان جشونواره والن عوالیؤ بوا حضوور مسو السوالم( )علیوهالرضا موسی بن باسعادت حضرت علی

 دهد. ا تجلیل از خادمان فرهن  رضوی در مشهد مقدس به کار خود پایان میاصحاب فرهن  و هنر ب

باشود کوه  موی السوالم( )علیوهضوار المللوی اموام  بوین ی های جشنواره انتشار دستاوردهای این رویداد معنوی از جمله اولویت

باشد که به همت کانون پرورش فکری  های کود  و نوجوان جشنواره می کتاب حاضر مربوج به گزارش برگزاری برنامه

اجوورا  ی ریووزی و بووه مرحلووه کووارگروه کووود  و نوجوووان برنامووه سوواله در چووارچوب کودکووان و نوجوانووان شووکل گرفتووه و همووه

 آید.  درمی



  
 

   
واره

ش ن 
رج 
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 داف ویژه:اه
 فرهنگی، هنری و... مرتبا با مفاهیم رضوی لید نشریاتتو  -2

 ی صحیح از فضای مجازی هدایت کودکان و نوجوانان به استفاده -1

 نگاری مند به فعالیت نشریه هو تشوی  کودکان و نوجوانان عالق شناسایی -9

 های گروهی  ترغیش کودکان و نوجوانان به انجام فعالیت -7
 

 

 
 

 

 

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
 :سال« 24تا  27» و« 29تا  20» کودکان و نوجوانان در دو گروه سنی

 کننده تعداد شرکت تعداد آثار رسیده های جشنواره بخش

 نفر  7109  2239 نشریات کاغذی

 نفر  2229 995 نشریات الکترونیکی

 نفر  3815 8351 جمع

2233شهریور ماه  32 : ارهجشنو مراسم پایانی

 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 شرقی آذربایجان 

 

 ی گکو شکی  
 یو   لکتک  یکی  یککغذ  

 ی سراسری   یجشنوار چهارمین
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 داوران جشنواره
ی معاونوووت  زهووورا اطهوووری، کارشوووناس مسوووؤول حووووزه -2

 رهنگی تهرانف

ی کوووول  زاده؛ کارشووووناس فرهنگووووی اداره فریبووووا حکوووویم -1

اسووووتان کووووانون پوووورورش فکووووری کودکووووان و نوجوووووان 

 غربی آ ربایجان

روابووووا مسووووؤول محمدحسووووین دیزجووووی؛ کارشووووناس  -9

کووول کوووانون پووورورش  ادارهالملووول  عموووومی و اموووور بین

 فکری کودکان و نوجوان استان تهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی داوران هنکات مهم در بیانی
کننده توسا مربیان نسبت  های شرکت هدایت گروه -2

تر موضوعات جهت یافتن مصوادی   به پردازش عمی 

 علوی در زندگی جاری ی به روز سیره

کننده توسا مربیان نسبت  های شرکت هدایت گروه -1

جو در مضوامین و  تحقی  و جسوت ی به افزایش دامنه

 و منابع متنوع و مرتبا

کننووده توسوووا مربیوووان بوووه  کتهوووای شووور  هوودایت گوووروه -9

هووای  هووا و ایووده بازنویسووی و بووازآفرینی ماالووش، طوورح

 .اجرایی با رعایت اصل وفاداری به منابع و استنادات

کید بر صرف أاثر و ت های سنگین و بی پرهیز از هزینه -7

وو ر ارزشب وو انوور،ی، هزینووه و دقووت و کیفووی ی هووای کم 

 نشریه در راستای هدف

تشوووکیل گوووروه  ی حلوووهو نظوووارت مربوووی از مر  هووودایت -5

کیووود بووور عووودم دخالوووت أنشوووریه توووا تکمیووول اثووور بوووا ت

 مستقیم در مراحل اجرا.

وو -1 ی و کیفووی سوواختار و محتوووای توجووه بووه تناسووش کم 

 نشریه در تقابل با یکدیگر.

ناموووه و  رعایوووت مقوووررات و مووووازین منووودرج در شووویوه -4

 فراخوان مربوج به هر سال.
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  شکیکت ککغذیآثکوبکدزیدو
   

 
 

 سال 01 تا 01گروه سنی: 

«هایخیالبال»
،موالنازهرااشرفی،فاطمهگروه:اعضای

یسوو رقیهاحمدی،رقیهفاتح/رتبه
قودز //مریبراهنما:رفعو هرزچیی

شرقی/مرکچفرهنیگاستانآذربازجان
 «تبرزچ4یشماره»هنری

«مهرمیچبان»
اعضایگروه:الها رنجبر،زهرادانشور،زهراطیو،،

یاول/موریبزکورز /رتبوهفاطمهاکبری،سوولما
راهنما:فاطمهرنجبر/استانفوار /مرکوچفورهنیگ

 «صفاشهر»هنری

«هایروشنالله»
پور،مهدزوهخنودان،اعضایگوروه:مددهوهتولوزی

یدو /موریبپور،ززنبنخی/رتبوهززنبامیری
راهنمووا:اسوومااآقووابییگ/اسووتاناصووفهان/مرکووچ

 «یزککاشانشماره»فرهنیگهنری
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 سال 01 تا 01گروه سنی: 

«دویش نذری»
نوااد،حودز اعضایگروه:زهوراطوال،،فوا چهزارعی

یاول/مریبراهنموا:مریویهریوازاده/دهقان/رتبه
 «هشتگرد»استانالبرز/مرکچفرهنیگهنری

«کاشفهشت »
اعضووایگووروه:ما وودهکوواه ،هانیووه

یمیان/رتبوههاشوپور،ساللهبینحسین
سووو /مووریبراهنمووا:فاطمووهنعموو /
استانمازنودران/مرکوچفورهنیگهنوری

 «رامسر»

«طنینرستگاری»
فر،نسترنموذذن،مهدزوهاعضایگروه:مرز ستازش

یدو /مووریبراهنمووا:مهووینوززووری/وهوووقی/رتبووه
 «اندزشه»استانتهران/مرکچفرهنیگهنری
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  لکتک  یکی ت شکیکآثکو بکدزیدو
   

 
 

 سال 01 تا 01گروه سنی: 

«آفتابهشت »

اعضایگروه:ززنبمنصوری،رزدانوهپورووپواری،فوا چه
یدو /مدمدی،مددهوهمورادی/رتبوهزماین،اسمااحاج

زاده/اسووتانکرمووان/مرکووچمووریبراهنمووا:افسووانهامووین
 «کرمان4یشماره»فرهنیگهنری

«)ع(الدججهامن»
زاده،حسینزاده،ماهانعبداللهضایگروه:فذادعبداللهاع
استانمریبراهنما:زهرابهلویل/یاول/نسب/رتبهعی

 «سراب»شرقی/مرکچفرهنیگهنریآذربازجان

«هایززارتواودانه»
نیا/اعضایگروه:حمیدریامالیی،علیریاریایی،پورزاحسن

رزانوهگلودوزان/اسوتانقوچوزن/یسو /مریبراهنما:فرتبه
 «اقبالیه»مرکچفرهنیگهنری
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 سال 01 تا 01گروه سنی: 

«مسافرآسمان»
السواداتزاده،هانیهالساداتمدسوناعضایگروه:عاطفه

یاول/مووریبراهنمووا:زاده،فاطمووهبیوودر/رتبووهمدسوون
فورهنیگهنوریالدسیین/استانزچد/مرکوچاکر مدسن

 «مهرزچ»

«قلبخراسان»
اعضایگروه:نیلوفرپورباقر،هدزوهالوال ،نگویننووری،

یسو /مریبراهنموا:طواهرهبشویر/صباشاهرخ/رتبه
 «12فراگیر»استانتهران/مرکچفرهنیگهنری

«بدرقه»
اعضایگروه:علیریااما ،رامویناحمودنااد،مدمودنقی

زاده/هداداشیدو /مریبراهنما:صودزقتوحیدی/رتبه
 «شهرمشکین»استاناردبیل/مرکچفرهنیگهنری



 
 

   
واره

ش ن 
رج 

وست 
پ 
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 اهداف ویژه:
 آشنایی با منسوبین، صحابه، اماکن، آثار و برکات امام رضا)ع( -2

 های رضوی آوری نمادها و نشانه شناسایی و جمع -1
 

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
 سال « 24تا  29»و « 21تا  20»، «3تا  4»سنی  : سه گروهبخش نقاشی 

 سال « 24تا  29»و « 21تا  20»: دو گروه سنی بخش عکاسی 

 تعداد آثار رسیده های جشنواره بخش

 1141 نقاشی

 2119 عکاسی

 5923 جمع

2233شهریور ماه  23 : جشنواره مراسم پایانی

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 غربی  آذربایجان 

 

  مک هک
 و  ی یهک شک      

 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 

 ی سراسری   یجشنوار سومین
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 داوران جشنواره

 :بخش عکاسی

کوول  پوور؛ کارشووناس مسوؤول هنوری اداره ماموک یحیی -2

 ی کودکان و نوجوانان استان تهرانکانون پرورش فکر 

نوری؛ موووودرس دانشووووگاه، آموووووزش و  ا... فعووووال فضوووول -1

 غربی پرورش استان آ ربایجان

کووول کوووانون  االسوووالمی؛ معووواون اداره سووویامک حجت -9

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه

 :بخش نقاشی

مقدس؛ کارشووناس هنووری موودیریت  معصووومه فاضوولی -2

کوووانون پووورورش فکوووری تئووواتر هوووای هنوووری و  آفرینش

 کودکان و نوجوانان تهران

بارانوووودوزی؛ کارشووووناس مسووووؤول هنووووری  نسوووورین بدلی -1

کووول کوووانون پووورورش فکوووری کودکوووان و نوجوانوووان  اداره

 غربی استان آ ربایجان

کل کانون  داریوش علومی؛ کارشناس هنری اداره -9

 اردبیلپرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 

 

 

 

 

 

 ی داوران انیهنکات مهم در بی

 :)چکیده )عکاسی

 نگاه خالق و شخصی به سو،ه و بیان محتوی -2

 بندی خاد انتخاب کادر مناسش و ترکیش -1

 ی دید خالق نسبت به موضوع زاویه -9

 نورپردازی و نورسنجی صحیح عکاس -7

 :)چکیده )نقاشی

پوووس از ماالعوووه و بررسوووی آثوووار نتیجوووه گرفتوووه شووود کوووه  -2

اند،  نتخوواب شوودهزوایووایی کووه بوورای پرداخووت موضوووع ا

تنووووع الزم را ندارنووود و بسووویاری از کارهوووا از ایووون نظووور 

شبیه به هم هستند. بدون شک راهنمایی مؤثر مربیان 

توانووود اعضوووا را در کشوووف زوایوووای توووازه و  محتووورم می

 ها یاری کند. های فردی آن پرورش خالقیت

جوووایی کوووه هووودف از فراخووووان، آشووونایی اعضووووای  از آن -1

ی آن  گانی اموام رضوا)ع( و سویرهکود  و نوجوان با زنود 

باشوود؛ بنووابراین الزم اسووت اولویووت مربیووان  حضوورت می

محترم پرورش حس دینوی اعضوا باشود و برناموه طووری 

اجرا نشود که بوه خواطر کسوش نتیجوه در اندیشوه و اثور 

عضو دخالت شود. در خل  آثار، شایسته اسوت مربیوان 

محتوورم بووه قواعوود و شوورایا منوودرج در فراخوووان دقووت 

نظوور بیشووتری داشووته باشووند و از ارسووال آثووار خووارج از 

نامه، مخصوصوووا  در بخوووش انووودازه و  چهوووارچوب شووویوه

 ابعاد اثر پرهیز کنند.

کارشناسان محترم هنری تالش کننود توا بور کیفیوت آثوار  -9

ارسووووالی نظووووارت بیشووووتری داشووووته باشووووند و از ارسووووال 

 های ضعیف و با کیفیت پایین خودداری نمایند. نقاشی
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 کسیعکاآثکو بکدزیدو
   

 
  

های سننی   این گروه سنی خارج از گروه : نکتـ ه
باشند که اقدام به ارسال اثنر   در این جشنواره می

 د و مورد توجه داوران قرار گرفته است.ان نموده
 

 

 سال 9 تا 1گروه سنی: 

مدمدامینشکارلو

الریب//استانآذربازجوانیدو رتبه
 «خوی»مرکچفرهنیگهنری

سیدعیمیرحسیین

یاول/استانخراسانریوی/مرکچفرهنیگرتبه
 «مشهد5یشماره»هنری

فاطمهتراکمه

/استانبوشهر/مرکچفرهنیگهنوریو سیرتبه
 «بوشهر1یشماره»
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 سال 01 تا 01گروه سنی: 

شکیالپیرزایی

/یدو /اسووتانخوزسووتانرتبووه
یشوماره»مرکچفورهنیگهنوری

 «زکاهواز

آزدزنلوهانیهعلیاری

الریب/مرکوووچیاول/اسوووتانآذربازجوووانرتبوووه
 «امامچادهارومیه»فرهنیگهنری

معینشکارلو

الریب/مرکووچیسووو /اسووتانآذربازجووانرتبووه
 «خوی»فرهنیگهنری
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 سال 01 تا 01گروه سنی: 

فاطمهحسیین

الریب/تانآذربازجوانیاول/اسرتبه
 «دژشاهین»مرکچفرهنیگهنری

زادهاردالنحسنعی

یسو /استانخراسانریوی/مرکچفورهنیگرتبه
 «قویان»هنری

ززنبعچزچی

یدو /اسووتانزنجووان/مرکووچفوورهنیگهنووریرتبووه
 «قیدار»
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   کشاایآثکو بکدزیدو
   

 
 

 سال 9 تا 1گروه سنی: 

علیریاریایی

الریب/مرکچفورهنیگیاول/استانآذربازجانرتبه
 «سلما »هنری

پورمددههوهان

یدو /استاناردبیل/مرکوچفورهنیگهنوریرتبه
 «اصالندوز»

زهرامسی،

یسو /استاناصفهان/مرکچفرهنیگهنریرتبه
 «شهریخمییندریه»
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 سال 01 تا 01گروه سنی: 

مهرانهخالقی

و /استانخراسانریوی/مرکچفورهنیگیدرتبه
 «مشهد5یشماره»هنری

فاطمهکرز 

یاول/اسووتاناصووفهان/مرکووچرتبووه
 «قهدرزجان»فرهنیگهنری

فاطمهگچی

یسو /استاناصفهان/مرکچفرهنیگهنوریرتبه
 «گچبرخوردار»
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 سال 01 تا 01گروه سنی: 

رحی مدمدی

الریب/ازجوووانیدو /اسوووتانآذربرتبوووه
 «شهرتازه»مرکچفرهنیگهنری

نروسسیدناادسیده

یسو /استانخراسوانریووی/رتبه
 «مشهد5شماره»مرکچفرهنیگهنری

مهدیخلیی

الریب/یاول/اسووتانآذربازجووانرتبووه
 «ماکو»مرکچفرهنیگهنری



 
 

   
واره

ش ن 
رج 

وست 
پ 
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 داف ویژه:اه
 گویی ی قصه ی عملی امام رضا)ع( به واساه مخاطبان نسبت به سیره افزایش شناخت -2

 گویی مذهبی ی قصه گویان در زمینه ارتقای قصه -1

 گویی مذهبی های جذاب اجرای قصه دستیابی به روش -9

 گویی رضوی شناسایی فنون مناسش برای قصه -7

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
کنندگان در  شرکت

 جشنواره
ان کنندگ تعداد شرکت
 اولیه

گان به  یافته تعداد راه
 جشنواره

 کننده تعداد شرکت
 ی نهایی یافته به مرحله راه

 5 773  1344 سال 24تا  29 نوجوانان

 21 271 133 مربیان کانون

 9 229 229 آزاد

 20 12 - الملل بین

 55 192 5112 جمع

2233ر ماه شهریو 32 و 32 : جشنواره مراسم پایانی

یو   د ییقص   
 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 اصفهان 

 

 املللی بینی    یجشنوار مینچهار
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 داوران جشنواره
هوووای  ی سووویمر  قصوووه اسووودالله شوووکرانه؛ مووودیر پووورو،ه -2

   استان یزد ایرانی

مودیریت آمووزش و ملک چیذری؛ کارشناس مسوؤول  -1

 پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

کووول کوووانون  فرهنگوووی ادارهمنیوووژه خوووانی؛ کارشوووناس  -9

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان

 ی داوران نکات مهم در بیانیه
عووواطفی و  هوووای حسوووی، تناسوووش محتووووای دریافوووت -2

 .ایی کودکان و نوجوانانمعن

هووای بازنویسووی و بووازآفرینی  رعایووت معیارهووا و شوویوه -1

 .های دینی اندیشه

گویی و نگاه رریوف و  نگاه هنرمندانه به قصه و قصه -9

 .دقی  به این هنر

شناخت جایگاه احساس و عاطفه با گستردگی آن در  -7

 .نقل حوادث دینی

 ،داری از منابع شناسی و رعایت امانت کید برمنبعأت -5

 .از نظر زبان و اندیشه

نگوواه اندیشوومندانه بووه بنیادهووای نظووری و کوواربردی  -1

 .توسعه اندیشه دینی قصه و

 

 

 

 جشنواره برگزیدگان
 حروف الفبا( اساس)بر  بخش مربیان 

2) 

 گو: مریم امینی قصه 

  :برنج لنجاننام قصه 

  بهادران مرکز فرهنگی هنری: با 

 استان: اصفهان 

1) 

 گو: وحید خسروی قصه 

 نام قصه: مسجد گوهرشاد 

 مرکز فرهنگی هنری: سیار روستایی 

 استان: کرمانشاه 

9) 

 نژاد گو: ساغر لافی قصه 

 نام قصه: زائر 

  :21ی  شمارهمرکز فرهنگی هنری 

 استان: کرمانشاه 

7) 

 گو: هیوا ملکی قصه 

 نام قصه: دریا 

 آباد مرکز فرهنگی هنری: سریش 

 استان: کردستان 
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 بخش نوجوان 

 :اولی  رتبه

 گو: رسول مختاریان قصه 

 وخم ی ُپرپیچ نام قصه: جاده 

 مرکز فرهنگی هنری: سمنان 

 استان: سمنان 

 :ی دوم رتبه

 گو: زینش سهامیان قصه 

 نام قصه: نذری 

 مرکز فرهنگی هنری: خاتم 

 استان: یزد 

 :ی سوم رتبه

 گو: علیرضا مردعلی قصه 

 نام قصه: جهان پهلوان تختی 

 15ی  مرکز فرهنگی هنری: شماره 

 استان: تهران 

 :ی چهارم رتبه

 گو: نسترن جوادنیا قصه 

 نام قصه: رِد پا 

 ی یک مرکز فرهنگی هنری: شماره 

 استان: کرمانشاه 

 :ی پنجم رتبه

 نژاد گو: مریم دهقان قصه 

 نام قصه: بوی خوش مادر 

 مرکز فرهنگی هنری: مجتمع 

 استان: اصفهان 

 :ششمی  رتبه

 گو: آناهیتا محلفی قصه 

 ورشید ششنام قصه: خ 

 مرکز فرهنگی هنری: بندرعباس 

 استان: هرمزگان 

 :هفتمی  رتبه

 گو: مریم طالبی قصه 

 نام قصه: رج به رج 

 مرکز فرهنگی هنری: هفشجان 

 استان: چهارمحال و بختیاری 

 :هشتمی  رتبه

 گو: مائده رنجبر قصه 

 نام قصه: درخت آرزوها 

 مرکز فرهنگی هنری: رشت 

 استان: گیالن 

 

 

 

 بخش آزاد 

 :ی اول رتبه

 گو: محمود محمدی قصه 

  ُالبیت هر اهلنام قصه: م 

 مرکز فرهنگی هنری: شازند 

 استان: مرکزی 

 

 :دومی  رتبه

 گو: رویا بهادری قصه 

 ی نخلستان نام قصه: معجزه 

 مرکز فرهنگی هنری: اهواز 

 استان: خوزستان 

 

 :سوم ی رتبه

 فرد گو: محمدعلی قنبری قصه 

 نام قصه: چاووشی 

 ی هنری: سمیرممرکز فرهنگ 

 استان: اصفهان 
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 حروف الفبا( اساس)بر  الملل بخش بین 

2) 

 و وفووا آقووامیرزایوا )کارشووناس ارشوود کتابووداری گو:  قصووه

 (لی باکور کود  کوچ ی مرکزی مدیر کتابخانه

  :هیبت بی بینام قصه 

  :باکو -آ ربایجانکشور 

1) 

 (سلاانا )دکتری شیمی آلیگو:  قصه 

  :ع( و حدیث طالییامام رضا)نام قصه 

  :هندکشور 

9) 

 و شناسووی  لووین سوویرنا گوئیووش )کارشووناس روانگو:  قصووه

 (گوی فعال در مدارس قصه

  :سوپ سن نام قصه 

  :کاناداکشور 

7) 

 شناسی، نویسونده  نازیها صالح )دکترای جامعهگو:  قصه

 (گر و پژوهش

  :رضایت والدین و دیدار امام رضا)ع(نام قصه 

  :لبنانکشور 

5) 

 (گر معارف اسالمی لوما عبدالرحیم )پژوهش گو: قصه 

 نام قصه: شفای آندره 

  :آلمانکشور 

 

1) 

 و هندسه  یالعبادی )کارشناس ساره محمدعلیگو:  قصه 

ی کودکووان وابسوته بووه آسووتان مقوودس  مسوؤول کتابخانووه

 ()ع(امام حسین

  :فرمانروا و سلااننام قصه 

 :کربال -عراق کشور 

4) 

 (س ارشد الهیاتعبیدا مرتضی )کارشناگو:  قصه 

  :امام مهرباننام قصه 

  :پاکستانکشور 

5) 

 مربی کود  گو: سحر میرزایی قصه() 

 نام قصه: بند تبر  شده 

 مزار شریف -کشور: افغانستان 

3) 

 (آموز زاده )دانش امیرحسین نبیگو:  قصه 

  :قارانام قصه 

  هرات -کشور: افغانستان 

 باشد. ی کتاب می معرفی شده در لوح فشرده ضمیمه های گویی فیلم قصه  :   ه نکتـ



واره  ن  ش  رج  وست   پ 
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 :داف ویژهاه
 ی معصومین به ویژه امام رضا)ع( ی ائمه ی سیره افزایش ساح دانش و آگاهی نوجوانان درباره -2

 ی معصومین به ویژه امام رضا)ع( ی ائمه ی سیره گری نوجوانان درباره ی تحقی  و پرسش تقویت روحیه -1

امووام رضووا)ع(های مناسووش جهووت افووزایش شووناخت و آگوواهی نوجوانووان نسووبت بووه شخصوویت و زنوودگی  ایجوواد زمینووه -9

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
 :فردی و گروهیسال به صورت «  24تا  29» نوجوانان گروه سنی

 کننده تعداد شرکت تعداد آثار رسیده اثر

 نفر  119 119 فردی

 نفر  775  193 گروهی

 نفر  518 559 جمع

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 رانـته 

 

2233شهریور ماه  32 : جشنواره مراسم پایانی

یو   یهکپژ هش  
 ی سراسری   یجشنوار سومین

 
 
 

 

 

 نوجوانووووان  ی ویووووژه
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 داوران جشنواره
و  مینوووو بووورادر؛ کارشوووناس مسوووؤول مووودیریت آمووووزش -2

 تهران استان  هشپژو 

کول کوانون  نسرین سجادیان؛ کارشناس فرهنگی اداره -1

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران

معاونووت ی  حوووزهنوورگس جعفووری؛ کارشووناس مسووؤول  -9

 فرهنگی

 ی داوران نکات مهم در بیانیه
ها، مووارد  عالوه بر رعایت  اصول علمی در انجام پژوهش

ورد تأکیوود داوران بوووده زیوور در انتخوواب آثووار برگزیووده موو

 است:

 نو بودن عنوان و موضوع پژوهش -2

های فکری  متناسش بودن موضوع پژوهش با دغدغه -1

 نوجوانان

گیووری محوودود از اینترنووت و راهنمووایی مربووی و  بهره -9

 سایر بزرگساالن آگاه در این زمینه

 انجام پژوهش به صورت گروهی  -7

 

 

 

 

 

 

 

 آثار برگزیدگان

 ی اول رتبه 

 :ای توأثیر خوانواده و رسوانه بور  بررسی مقایسه» عنوان اثر

ی  آمووووووزان مدرسوووووه ی رضووووووی دانش آگووووواهی از سووووویره

 «ی قزوین فاطمیه

 دوسوووت/ شوووقای  کلهووور/  اعضوووای گوووروه: سووواحل مملکت

 مهدیس اکبری

 مربی راهنما: زهرا برجی 

  یک قزوینی  شمارهنام مرکز فرهنگی هنری: مرکز 

 نام استان: قزوین 

بینیود بوا موضووع  کوه شوما می در پژوهشی:    هیدکچ

ای توأثیر خوانواده و رسوانه بور آگواهی از  بررسی مقایسه»

ی  ی فاطمیوووووه آمووووووزان مدرسوووووه ی رضووووووی دانش سووووویره

  گردد که: است که با این سؤال آغاز می «قزوین

رسوووووانی از زنووووودگانی اموووووام  کووووودام عامووووول در آگاهی -2

و ی قزوین تأثیر داشوته  آموزان فاطمیه رضا)ع(، بر دانش

 دارد؟

رسووانی از زنوودگانی امووام  آیووا نقووش خووانواده در اطالع  -1

 تر است یا نقش رسانه؟ رضا)ع( ُپررن 

ی  آمووووزان مدرسوووه نفووور از دانش 70بوووه هموووین منظوووور،  

ای در اختیوووار  نامه قوووزوین را انتخووواب و پرسوووش  فاطمیوووه

نامه بوا نظور مربوی شوامل دو  ها قرار داده شود. پرسوش آن

 بخش بوده است:

ی ایشوان را  آمووزان اموام رضوا)ع( و سویره تا چوه حود دانش -2

 شناختند؟ می

 تأثیر آشنایی چگونه بوده؟ از طری  رسانه یا خانواده؟ -1
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ی قوزوین از  ی فاطمیوه آمووزان مدرسوه دانش: 1ی  فرضیه

 ی امام رضا)ع( اطالعات کافی دارند. سیره

انه رسانی خانواده و رسو تفاوتی در تأثیر اطالع :2ی  فرضیه

ی قووزوین  ی فاطمیوه آمووزان مدرسووه در میوزان آگوواهی دانش

 ی امام رضا)ع( وجود ندارد. از نظر سیره

آمووزان  ها بور میوزان آگواهی دانش نقش رسوانه :3ی  فرضیه

ی عملووی امووام رضووا)ع(  ی قووزوین از سوویره ی فاطمیووه مدرسووه

 بیشتر از تأثیر خانواده است.

ه میوزان آگواهی با استفاده از درصد آماری مشخص شده کو

ی اموام رضوا)ع( کوم اسوت و  آموزان از زندگانی و سیره دانش

ی والیوووت و شوووهادت و توووا  هوووا دربووواره بیشوووتر اطالعوووات آن

حدودی عبادت ایشان اسوت. پوس رسوانه و خوانواده هور دو 

تأثیر کمی در میوزان آشونایی دارنود، اموا اطالعوات کلوی کوه 

یزیوون )رسوانه( ی امام رضوا)ع( داشوتند، بیشوتر از تلو  درباره

نفووور نمونوووه بوووه صوووورت  70در ایووون پوووژوهش  بووووده اسوووت.

نفور انتخواب شوده اسووت و  710ی آمواری  تصوادفی از جامعوه

 نامه بوده است. روش کار میدانی با استفاده از پرسش

 دوم ی رتبه 

  :شوووناخت اعضوووای نوجووووان میوووزان بررسوووی »عنووووان اثووور

 « ع(ی عملی امام رضا) آباد از سیره دختر مرکز صالح

 راضیه صفرینام و نام خانوادگی : 

 مربی راهنما: مهتاب صفری 

 آباد نام مرکز فرهنگی هنری: صالح 

 نام استان: همدان 

بررسووی میووزان شووناخت اعضووای »هوودف   :  چکیددده

ی  آباد از سیره نوجوان دختر مرکز فرهنگی و هنری صالح

بود. روش پژوهش توصیفی از نوع « عملی امام رضا)ع(

ی  ی آمواری ایون پوژوهش را کلیوه ده. جامعوهپیمایشی بوو 

دادنود.  تشوکیل می 2931اعضای دختر نوجوان در سوال 

نفور تعیوین شود. افوراد گوروه نمونوه بوه  14ی  حجم نمونوه

تصووووادفی انتخوووواب شوووودند و بووووه  گیری ی نمونووووه شوووویوه

های طراح کوه میوزان شوناخت اعضوا را نشوان  نامه پرسش

بووا اسووتفاده از  هووای پووژوهش داد، پاسوود دادنوود. داده مووی

 روش آمار توصیفی تحلیل شد.

یعنی سبک و نوع رفتوار و کوردار در طوول زنودگی   سیره،

آن. در ایوون تحقیوو    ی برخووورد و کیفیووت سوولو  و شوویوه

به دنبال شناخت هر چه بیشوتر آن حضورت، شخصویت، 

چنین رفتارهوای اجتمواعی و اخالقوی  صفات ایشان و هم

ناخت اعضوووای طوووور بررسوووی میوووزان شووو هسوووتیم و همین

ی عملوووی اموووام  آباد از سووویره نوجووووان دختووور مرکوووز صوووالح

ی توصیفی  باشد. پژوهش حاضر یک ماالعه رضا)ع( می

از نوووع پیمایشووی بوووده اسووت. ابووزار گووردآوری اطالعووات 

سووؤال  10نامه شووامل  نامه بوووده کووه پرسووش شووامل پرسووش

ی پاسد محق  ساخته بووده بوا طیوف لیکورت بوود.  بسته

ی عملووی  یووزان شووناخت اعضووا از سوویرهسووؤاالت شووامل م

نفوور کووه بووه صووورت  14امووام رضووا)ع( اسووت کووه بوور روی 

نامه در اختیووار آنووان  تصووادفی انتخوواب گردیوود و پرسووش

نامه و مراحول  قرار گرفته اسوت. بوا توجوه بوه نووع پرسوش

تجزیوووه و تحلیووول از آموووار توصووویفی جهوووت ایووون پوووژوهش 

عضای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که ا

نوجوووان، شووناخت بسوویار کمووی در مووورد امووام رضووا)ع( و 

 اخالق و رفتار ایشان دارند.

سوویره، عملووی، امووام رضووا)ع(، نوجوووان،  هددا: کلیدددژا ه

 اعضا، دختر
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 سومی  رتبه 

  :تووأثیر عکاسووی زیووارتی بوور تقویووت باورهووای »عنوووان اثوور

 «  دینی نوجوانان

 ریعبدالجباری، سمیرا عبدالجبا گروه: فاطمه اعضای 

 مربی راهنما: زهرا صالحی 

 تهران 1ی  نام مرکز فرهنگی هنری: مرکز شماره 

 نام استان: تهران 

پووژوهش حاضوور بووا هوودف بررسووی تووأثیر :    چکیددده

هووای زیووارتی بوور تقویووت باورهووای دینووی نوجوانووان  عکس

انجووام شووده اسووت. بوورای رسوویدن بووه ایوون هوودف، ابتوودا 

ی عکوس  ی عکس در ایران و جهوان و تاریخ وه تاریخ ه

زیووارتی در مشووهد مقوودس مووورد بررسووی قوورار گرفووت و 

گوذار ایون حرفوه بودنود،  عکاسان معوروف مشوهد کوه پایه

هایی کوووه در ایووون  موووورد بررسوووی قووورار گرفتنووود. پرسوووش

 گویی دارند به قرار زیر است: پژوهش نیاز به پاسد

 عکس زیارتی چیست؟ -2

هووای زیووارتی )حوورم رضوووی( بوور روی تقویووت  آیووا عکس -1

 ورهای دینی نوجوانان تأثیر دارد؟با

تحقیوو  حاضوور کووه از نوووع تحقیقووات بنیووادی اسووت، بووا 

نامه انجووام شووده اسووت. در ایوون پووژوهش از  روش پرسووش

بوووووورداری بوووووورای گووووووردآوری  ای و فیش روش کتابخانووووووه

اطالعات اسوتفاده شوده اسوت. حاصول آن، دسوتیابی بوه 

هوووای زیوووارتی بووور  نتوووایجی در موووورد توووأثیر م بوووت عکس

 ت باورهای دینی نوجوانان است.تقوی

عکوس، عکوس زیوارتی، باورهوای دینوی،  هدا:  کلیدژا ه

 نوجوانان

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
واره
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 اهداف ویژه:
 ی عملی امام رضا)ع( آشنایی بیشتر با سیره -2

 خوانی نمایشی ی پرده مذهبی، تقویت و توسعه -احیای هنرهای سنتی -1

 خوانی نمایشی در بین کودکان و نوجوانان عدادهای پردهشناسایی و پرورش است -9

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
 سال« 24تا  21» نوجوانان 

  بزرگساالن با کمک نوجوانان 

 کننده تعداد شرکت تعداد آثار رسیده

 نفر  900 225

 

 

 داوران جشنواره
کووول کوووانون  اسوووماعیل عسوووگری؛ مربوووی فرهنگوووی، اداره -2

 ن و نوجوانان استان خراسان رضویپرورش فکری کودکا

علمووی دانشووگاه فردوسووی  علیرضووا باونوودیان؛ هیئووت -1

 مشهد، استان خراسان رضوی

کل کانون پرورش  اداره ی بازنشستهمحمدکارم وزان؛   -9

 فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی

2233شهریور ماه  21  : جشنواره مراسم پایانی

 کل اداره
 پرورش فکریکانون  
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 خراسان رضوی 

 

یو   خ   یپک و  
 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 

 ی سراسری   یجشنوار نـیلوا
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 برگزیدگان جشنواره

 بخش اعضا   

 ی اول: رتبه

  :عیل طالی اسما سقاخانه»عنوان اثر» 

 حسین حاتمی اعضای گروه: صابر لگزیان / 

 عشری مربی راهنما: ابوالقاسم اثنی 

 نام استان: خراسان رضوی 

  :نیشابوری یک  شمارهمرکز فرهنگی هنری 

 :دومی  رتبه

  :نزول باران»عنوان اثر» 

  مینا حیاتی حیاتی یماعضای گروه: مر / 

  :شییبطسعاد بمربی راهنما 

 نام استان: خوزستان 

 بندر امام خمینی)ره(رکز فرهنگی هنری: م 

 :سومی  رتبه

  :عیدنماز »عنوان اثر» 

 فاطمه رحیمیعضو گروه : 

 مربی راهنما: توران نادری 

 نام استان: کرمان 

  :جیرفتمرکز فرهنگی هنری 

 

 

 

 
 

 ژ اعضا بخش مربیان 

 -  اول:ی  رتبه

 :دومی  رتبه

  :شیران پرده»عنوان اثر» 

 مقدم ی: قاسم سید مربی 

 نام استان: خراسان رضوی 

 مشهد 7ی  مرکز فرهنگی هنری: شماره 

 :سومی  رتبه

  :سبز و  سرخ»عنوان اثر» 

 سجاد موسوی: عضو 

  :موسی خرقانیمربی 

 نام استان: خراسان رضوی 

 مرکز فرهنگی هنری: تربت حیدریه 

 

 

 باشد. ی کتاب می های معرفی شده در لوح فشرده ضمیمه خوانی فیلم پرده :  ه نکتـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واره  ن  ش  رج  وست   پ 
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 داف ویژه:اه
 الرضا)ع( به ایران به مسیر ورود حضرت علی بن موسی آشنایی و شناخت نسبت -2

 های فرهن  رضوی شناسایی استعدادهای برتر عکاسی در عرصه  -1
 

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
 تووا  29»و « 21تووا  20»، «3تووا  4» :سووه گووروه سوونی

 سال «24

 کننده تعداد شرکت تعداد آثار رسیده

 نفر  104 7114
 

 داوران جشنواره
کول کوانون  فارسانی؛ کارشناس هنری اداره ماهدخت -2

  پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان

اصفهانی؛ مدرس دانشگاه و انجمون  زاده مجید رمضان -1

 سینمای جوان، مابوعات اهواز، استان خوزستان

کووول کوووانون  ارمغوووان کوووارمی؛ مربوووی فرهنگوووی اداره -9

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان

2233ماه شهریور  21  : جشنواره مراسم پایانی

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 خوزستـان 

 

یو    الیت ی ک و  
 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 یاااسکاعک 

 ی سراسری   یجشنوار نـیاول
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 سال 9 تا 1گروه سنی: 

مهدیآلبوالبیش

یدو /استانخوزستان/مرکچفرهنیگهنریرتبه
 «خرمشهر4یشماره»

مدمدحسینسعدوین

یاول/استانخوزستان/مرکچفرهنیگهنریرتبه
 «خرمشهر3یشماره»

مدمدریاآلبوبالدی

یسووو /اسووتانخوزسووتان/مرکووچفوورهنیگرتبووه
 «آبادان1یشماره»هنری

 ...آثکو بکدزیدو
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 سال 01 تا 01گروه سنی: 

زهراابودوله

خوزستان/مرکچفرهنیگهنرییاول/استانرتبه
 «آبادان1یشماره»

همداینشیواسراج

یدو /اسووتانخوزسووتان/مرکووچفوورهنیگرتبووه
 «اهواز»هنری

فاطمهشاوردی

یسووو /اسووتانخوزسووتان/مرکووچفوورهنیگرتبووه
 «شادگان»هنری
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 سال 01 تا 01گروه سنی: 

حسینفوالدی

چفرهنیگهنرییاول/استانخوزستان/مرکرتبه
 «خرمشهر3یشماره»

مدمدوچزره

یدو /اسووتانخوزسووتان/مرکووچفوورهنیگرتبووه
 «آبادان3یشماره»هنری

مدمدامینرشیدی

یسو /استانخوزستان/مرکچفرهنیگهنوریرتبه
 «آبادان3یشماره»
 



 

 

 

 

 
 

   
واره

ش ن 
رج 

وست 
پ 
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 داف ویژه:اه
 ی جشنواره ی صحیح از فضای مجازی به واساه هدایت کودکان و نوجوانان به استفاده -2

 ی رضوی در بین کودکان و نوجوانانتقویت مهارت ماالعه و گسترش فرهن  کتابخوانی الکترونیک -1

 آشنایی با خدمات کتابخوانی الکترونیکی )رضوی( -9

منودان در سوایت جشونواره گذاشوته شوده بوود و  در این جشنواره منابع ماالعاتی بورای عالقه»

 «نمودند. گویی سؤاالت تستی می ی منابع، اقدام به پاسد کنندگان بعد از ماالعه شرکت

    ه:ارکنندگان در جشنو شرکت
 چهار گروه سنیدر  کودکان و نوجوانان 

 انتشارات نویسنده عنوان  کتاب گروه سنی

 های پروانه کتاب مسلم ناصری مار و گنجشک ب

 های پروانه کتاب مجید مالمحمدی رضا جان خوش آمدی! ج

 های پروانه کتاب مجید مالمحمدی ماه غریش من د

 های اسالمی بنیاد پژوهش شیرازی ناصر مکارم العظمی..ا. آیت مناررات تاریخی امام رضا)ع( هو

2233شهریور ماه  21  : جشنواره مراسم پایانی

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 خوزستـان 

 

 کتکبخ   ی
یو    لکتک  یکی  

 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 

 ی سراسری   یجشنوار سومین
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  ر آما 

 ی دوم( )مرحلهکنندگان  تعداد شرکت ی اول( )مرحلهکنندگان  تعداد شرکت گروه سنی

 نفر  1173 نفر  7455 ب

 نفر  1131 نفر  9514 ج

 نفر  310 نفر  1931 د

 نفر  244 نفر  141 هو

 نفر  3519 نفر  88591 جمع

ی اول شوورکت کوورده بودنوود و  کنندگانی کووه در مرحلووه ایوون جشوونواره، شوورکت دومی  مرحلووهدر 

 توانستند شرکت نمایند. را گرفته بودند، می  (111)امتیاز 

 

 جشنواره برگزیدگان
  :ب»گرژه سنی»  

 فوورد / مرکووز فرهنگووی  دیلمی محمدمهوودی :ی اول رتبههه

 هنری بندر دیلم / استان بوشهر

 یلوووفر بهووادری / مرکووز فرهنگووی هنووری ن :دومی  رتبههه

 جهرم/ استان فارس

 ونوود / مرکووز فرهنگووی  عبده متووین راهری: ی سههوم رتبههه

 هنری مسجد سلیمان / استان خوزستان

  :ج»گرژه سنی» 

 پور / مرکوز فرهنگوی هنوری  یاسومن رمضوان :ی اول رتبه

 اهواز / استان خوزستان

 موووانی رزاقوووی / مرکوووز فرهنگوووی هنوووری دومی  رتبهههه :

 نبدکاووس / استان گلستانگ

 امیرحسین شادمان / مرکز فرهنگی هنوری  سومی  رتبه

 ماهان / استان کرمان

  :د»گرژه سنی»  

 پارسا برهانی / مرکز فرهنگوی هنوری نوائین  :ی اول رتبه

 / استان اصفهان

 سینا رعدی / مرکز فرهنگی هنری انگوت  :دومی  رتبه

 / استان اردبیل

 منیوحی هنری فرهنگی / مرکزرضا شناوه : ی سوم رتبه  /

 استان خوزستان

  :هد»گرژه سنی» 

 سبا امیری / مرکز فرهنگی هنری دهگوالن  :ی اول رتبه

 / استان کردستان

 زهرا محمدی / مرکوز فرهنگوی هنوری رزن  :دومی  رتبه

 /  استان همدان

 اسووما سووالمی / مرکووز فرهنگووی هنووری  :سههومی  رتبههه

 آبادان/ استان خوزستان
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 داف ویژه:اه
 و زندگی امام رضا)ع(مناسش جهت افزایش شناخت و آگاهی نوجوانان نسبت به شخصیت  های زمینهیجاد ا -2

سازی فضایی خالق مبتنی بر نگرش عمی  در جهت طرح مباحث مذهبی بین کودکان، نوجوانان و بزرگساالن  فراهم -1

 ازی رضویس ی کتاب به واساه

 ی کود  و نوجوان فاخر فرهنگی، هنری و ادبی با مفاهیم رضوی ویژه آثار  ترغیش کودکان و نوجوانان به تولید -9
  

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
 :سوووال « 24توووا  29» و« 29توووا  4» دو گوووروه سووونی

 )فردی یا گروهی(

 کنندگان تعداد شرکت تعداد آثار رسیده

 نفر  1000 2511

 

 ران جشنوارهداو
، عبدالرضا جاللی؛ نویسنده، هنرمند و مربی فرهنگوی -2

 ،کوول کووانون پوورورش فکووری کودکووان و نوجوانووان اداره

 استان گیالن

علووی خانجووانی؛ کارشووناس مسووؤول مرکووز پووژوهش و  -1

کانون پرورش فکری کودکوان  ،های ایرانی ترویج قصه

 و نوجوانان 

 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 

 ی سراسری   یجشنوار سومین
 
 
 

 

 

2233شهریور ماه  32  : جشنواره مراسم پایانی

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 سیستان و بلوچستان 

 

یو   یسکزکتکب 
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 ی داوران نکات مهم در بیانیه
یرگری و موووتن، تناسوووش و همووواهنگی در اجووورای تصوووو  -2

 رعایت شود.

 ربا در صفحه پرهیزد. از ایجاد فضاهای خالی و بی -1

دو رویوه باشود و از صوحافی  صفحات کتاب بایستی  -9

هوا از تصوویر یوا موتن         طورف آن هایی که فقوا یوک برگه

 برخوردار است، پرهیز شود.

سووووازی هوووودایت و  کتاب نقووووش مربیووووان در فعالیووووت -7

و اجوورا. لافووا  ایوون نکتووه  سووت نووه دخالووتراهنمووایی ا

 مورد عنایت خاد قرار گیرد.

ها از عالئوم سوجاوندی برخووردار شوود و در  متن کتاب -5

 کار گرفته شود. ها دقت الزم به ش آنینگارش و ویرا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های کتاب از استحکام الزم برخوردار باشود و  شیرازه -1

فلووز، پارچووه و...  از مووواد غیوور از کاغووذ م وول چوووب،

درست استفاده شود )از فلزات سنگین و تیز و ُبرنده 

هووا پرهیووز شووود. اسووتفاده از موووادی  در سوواخت کتاب

 بندی صحیح نیست.( م ل طناب و سیم در شیرازه

هووا یووا از آثووار خووود اعضووا  دقووت شووود کووه مووتن کتاب -4

 ها را شامل شود. های پژوهشی آن ا یافتهیباشد و 
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 ...آثکو بکدزیدو
   

 
 

 سال 9 تا 1گروه سنی: 

«ازآشناییالرزب»

دو //رتبهریاییزاده،فاطمهکاه گروه:همااعضای
 «اصفهان9»نریاستاناصفهان/مرکچفرهنیگه

«هشتمینستاره»

یسوو /نا ونا خانوادیگ:بهوارهحیودرزان/رتبوه
 «ازال 3یشماره»استانازال /مرکچفرهنیگهنری

«هایی،ریاشمعومعشاپرک»

یاول/استانمیری/رتبهاعضایگروه:کیمیاوکوهرهمره
 «بُنجار»سیستانوبلویستان/مرکچفرهنیگهنری
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 باشد. ی کتاب می ضمیمه  های معرفی شده در لوح فشرده سازی تصاویر صفحات کتاب :  ه نکتـ

 سال 01 تا 01گروه سنی: 

«یصبحامیدپنجره»

یدو /نووا ونووا خووانوادیگ:نسووترنمعووچز/رتبووه
 «اندزشه»استانتهران/مرکچفرهنیگهنری

«ایهس همیشهفاصله»

رووووین،عوویاعضووایگووروه:طاهوواا
زاده،مدمدصووادپپورنیجکووه،عبووا 

یاول/اسووتاننیموواووووانمهر/رتبووه
«هف نقشریوی» «کالله»گلستان/مرکچفرهنیگهنری

یاعضایگروه:مصطفیرحی ،ازمانبرزگور/رتبوه
سو /استانخراسانریوی/مرکچفرهنیگهنوری

 «مشهد6یشماره»
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 داف ویژه:اه
 ی پرورش خالقیت تصویری و تجسمی کودکان و نوجوانان فراهم نمودن زمینه -2

ی سینما و هدایت هدفمنود  دان به حوزهمن های عالقه ها و آموخته بستری شایسته برای تبادل اندیشه راهم ساختنف -1

 آنان

 سازی های نو و خالق در متحر  کارگیری روش تشوی  نوجوانان برای به -9

 تخصصی پویانمایی -های کاربردی آشنا ساختن نوجوانان برای قابلیت -7
  

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
  گروهی(سال « 24تا  20» گروه سنی:کودکان و نوجوانان( 

 کننده تعداد شرکت ار رسیدهتعداد آث

 نفر  305 155

 ونوجووان  کوود   ی هویژ
 

2233شهریور ماه  32  : جشنواره مراسم پایانی

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 فـــارس 

 

یو   ییپ یک مک 
 ی سراسری   یجشنوار اولیـن
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 داوران جشنواره
 زاده؛ کارمند تولید صدا و سینمای مرکز فارس سیدعلی امام -2

 سارا خلیلی؛ مدرس دانشگاه هنر تهران -1

 المللی پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ی بین صارمی؛ دبیر جشنواره علیرضا کریمی -9

  
 

 ی داوران بیانیه نکات مهم در
توورین اهووداف برگووزاری ایوون جشوونواره و  یکووی از مهووم -2

 هوووای مشوووابه کوووانون، تووورویج فرهنووو  کوووار جشووونواره

گروهی و تشوی  هنرجویان به این امر مهم است. بوا 

هوا و مراکوز  های موجود در کتابخانوه توجه به ررفیت

 هوووایی از قبیووول طراحوووی، مختلوووف کوووانون در زمینوووه

ادبوی و... شایسوته اسوت کوه های  آفرینش موسیقی،

ی ایوووون اسووووتعدادها در خلوووو  آثووووار پویووووا  از مجموعووووه

 استفاده شود. ،که هنر گروهی است -نمایی

موضووووع  ی م وجوووود منوووابع متعووودد در زمینوووهغووور  علوووی -1

مراجعووه بووه  ،جشوونواره، در آثووار پویانمووایی شوواخته شووده

منابع ادبی بسیار محودودی اکتفوا شوده اسوت. ضومن 

ین موضووعات نیوز اقتبواس متناسوش و از ا که غالبا   این

ای صوورت نذذیرفتووه اسوت. پوژوهش و تحقیوو   خالقانوه

توانمنودی  و دانش از یریگ بهره و مکتوب ادبی آثار در

بوه تولیود  هوای ادبوی، دوسوتان فعوال در بخوش آفورینش

تووور خواهووود  و متنووووع هوووای غنوووی ناموووه آثووواری بوووا فووویلم

 انجامید.

وجووه بووه موووارد ت پیونوود ناگسسووتنی انیمیشوون و سووینما، -9

توجووه بووه . سووازد در هنوور سووینما را ضووروری مووی ای پایووه

تعریوووف  زوایوووای دوربوووین، دکوپوووا،، :موووواردی از قبیووول

مغفوووول  و... در بیشوووتر آثوووار دریوووافتی سوووکانس پوووالن،

 مانده است.

باشود؛  نود مویهای ساخته شوده کُ  ریتم اغلش انیمیشن -7

اه فوریم در ثانیوه، گو 5یا  21چنان ه به جای استفاده از 

بووار تکوورار آن )در ثانیووه(  15بووه اسووتفاده از یووک فووریم و 

بنیوادی و رفوع  ی اکتفا شده اسوت. توجوه بوه ایون نکتوه

 سزایی در ارتقای آثار خواهد داشت. هثیر بأآن نیز ت

سووووفانه در تعووووداد انوووودکی از آثووووار، از موسوووویقی و أمت -5

صداگذاری مناسش و خالقانه بهره گرفته شده اسوت. 

ایوون بیانیووه و حرکووت در  (2)بنوود در صووورت توجووه بووه 

گیووووری از اسووووتعدادهای  گروهووووی و بهووووره جهووووت کووووار

در ایوون بخووش نیووز  هووای مختلووف، هنرجویووان در زمینووه

 پیشرفت قابل توجهی خواهیم بود.شاهد 

شوواهد  در تعووداد قابوول توووجهی از آثووار سوواخته شووده، -6

باشیم. رفوع ایون مشوکل  های مداوم دوربین می تکان

 شود. قدر توصیه می بیان گرانبه مر  تکنیکی ساده،
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 آثار برگزیدگان
 ی اول رتبه: 
  :نماز ناتمام»عنوان اثر» 

  :محسون خموری/ بهورام مودادقلمی/ وحیود اعضای گوروه

 دهنوی فتاحی

  :ندا محمدیمربی راهنما 

  :مجتمعمرکز فرهنگی هنری 

 استان: سیستان و بلوچستان 

 دومی  رتبه: 
  :خورشید هشتم»عنوان اثر» 

 علی رفیعی/ امیرمحمد عظیمیان/ محمد گروه:  اعضای

 بهرامی

  :پور پروین کوهیمربی راهنما 

  :مجتمعمرکز فرهنگی هنری 

 استان: چهارمحال و بختیاری 

 سومی  رتبه: 
  :خوام برم زیارت امام)رضا( می»عنوان اثر» 

  :سوووبحانی/ ریحانوووه  زهووورا شوووادمهر/ نگووواراعضوووای گوووروه

 شادمهر

  :ژادلیال باقرنمربی راهنما 

  :الرستانمرکز فرهنگی هنری 

  :فارساستان 

 چهارمی  رتبه: 
  :بهترین سفر»عنوان اثر» 

  :محمدمهوودی  فر/ محمدمهوودی یادگوواریاعضووای گووروه

 سوزنده/ علیرضا کارکن

  :فرد منصوره تقویمربی راهنما 

  :الرستاننام مرکز فرهنگی هنری 

 استان: فارس 

 پنجمی  رتبه: 
  :سفر سلمان»عنوان اثر» 

 سوووکینه حسووونی/ پرنووود زیوووارتی/ هانیوووه ضوووای گوووروه: اع

 فاطمه حسینی نژاد/ سیده قربانی

  :طاهره جعفری سیدهمربی راهنما 

  :برازجانمرکز فرهنگی هنری 

 استان: بوشهر 

 ششمی  رتبه: 
  :ی مداد معجزه»عنوان اثر» 

  :امیرحسوووین منوووافی/ عرفوووان خراسوووانی/ اعضوووای گوووروه

 امیرمحبوب بهامین

  :وفر صفروندنیلمربی راهنما 

  :شهر مشکین 1ی  مرکز شمارهمرکز فرهنگی هنری 

 استان: اردبیل 

 هفتمی  رتبه: 
  :آخرین پناه»عنوان اثر» 

  :پور/ آریوون  حسووین وزیریووان/ عرفووان حسوواماعضووای گووروه

 محزون

  :سحر میمندیمربی راهنما 

 یک شیرازی  مرکز فرهنگی هنری: شماره 

 فارس :استان 

 هشتمی  رتبه: 
 :گوید؟ آن گنجشک چه می» عنوان اثر» 

  :نوشووین مختوووارپور/ نوودا فتاحیوووان/ فرنووواز اعضووای گوووروه

 طالبی بنی

  :پور پروین کوهیمربی راهنما 

 مرکز فرهنگی هنری: مجتمع 

 استان: چهارمحال و بختیاری 

 باشد. ی کتاب می معرفی شده در لوح فشرده ضمیمه های پویانمایی  فیلم :  ه نکتـ
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 داف ویژه:اه
 تدوین خاطرات رضوی ترغیش کودکان و نوجوانان در جهت -2

 نویسی های خاطره شناسایی و تشوی  کودکان و نوجوانان مستعد در زمینه -1

 «نویسی به ویژه خاطره»ی ادبیات رضوی  افزایی در حوزه ترغیش کودکان و نوجوانان به ماالعه و دانش -9
  

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
 سال« 24تا  25»و « 27تا  21»، «22تا  20»، «3تا  4» :کودکان و نوجوانان در چهار گروه سنی

 تعداد آثار رسیده گروه سنی

 590 سال 3تا  4

 2295 سال 22تا  20

 2153 سال 27تا  21

 109 سال 24تا  25

 5891 جمع

2233شهریور ماه  21  : جشنواره مراسم پایانی

 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 قـــم

یو  زیکوتخکطک ت
 ی سراسری   یجشنوار نـیلوا
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 داوران جشنواره
نویسوی، نویسونده  محمدجواد جزینوی؛ مودرس داستان -2

 و منتقد استان تهران

ی آفرینوه، نویسونده  نامه ؛ سوردبیر فصولمظفر ساالری -1

و محق  مرکز فرهنگی هنوری دفتور سوازمان تبلیغوات 

 اسالمی استان قم

کوول  مهنوواز فتوواحی؛ کارشووناس مسووؤول فرهنگووی اداره -9

کوووانون پووورورش فکوووری کودکوووان و نوجوانوووان اسوووتان 

 کرمانشاه

 ی داوران نکات مهم در بیانیه
بووه رغووم اسووتقبال قابوول توجووه از ایوون بخووش، بیشووتر  -2

ی خواطره آشونایی زیوادی  نان با گونوهکودکان و نوجوا

 شود. ندارند و در کارشان افراج و تفریا دیده می

غلتنود و گواه  گاه به ن ور ادبوی درمویکنندگان  شرکت -2

 .شوند نویسی کشیده می به داستان

 آثار برگزیدگان

  :ب»گرژه سنی» 

 مرکوووز فرهنگوووی هنوووری  فاطموووه بابووازاده :ی اول رتبهههه /

 شهر / استان اردبیل مشکین 1ی  شماره

خووود  ی خووانواده بوواروز دوشوونبه بووود و موون    : خدداهره

م. موون آن روز از یشووهر قووم و از آنجووا بووه مشووهد شوود یراهوو

شوه نشسوته یش ی من گوشوه آوردم. یشوق داشتم پر درم

 یلووویكوووردم. از خ یرون را تماشوووا مووویوووشوووه بیبوووودم و از ش

م. بعود یدینكه روز بعد بوه مشوهد رسویم تا ایشهرها گذشت

م یم بوه حورم رفتویكه دنبال خانوه بگورد دن بدون آنیاز رس

ارت و خوانوودن نموواز، پوودربزرگم دنبووال منووزل یووو بعوود از ز 

م كووه در یرفتوو یم سوواعت بووه منزلوویگشووت. بعوود از نوو یم

ر و درخوت انگوور وجوود داشووت  یوواج منوزل درخوت انجیوح

و  )ع(در شوهر اموام رضوا .باصوفا بوود یلویكه به نظر مون خ

د یاز بهشوت بوود. خورشو یا نشانه ج و منزل واقعا  این حیا

ده بووود و پرنوودگان آواز یهووا سوور بووه فلوو  كشوو از پشووت كوه

كردنود. عصور بوه  یم یاج بواز یوها در ح خواندند و ب ه یم

 یگووور یم كوووه شووووق دیحووورم رفتوووه و نمووواز جماعوووت خوانووود

د مون لو  هفته كه روز آخرمان بود روز تو یداشت. بعد از 

موقووع  ،میه مووادربزرگم بووه حوورم رفتووموون بووه هموورا .هووم بووود

جلووو رفووتم تووا  .زدنوود یحوورم پوور م یبرگشووتن كبوترهووا جلووو 

 یكبووتر بور رو   یدم كوه دو توا از پرهوایود ،ها را نگاه كنم آن

در دسووتم  یبرداشووتم و بووا خوشووحال ،ن افتوواده اسووتیزموو

 ن دو پر رایا )ع(احساس كردم كه امام رضا .محكم گرفتم

بوود كوه  یین كادو ین بهتر یو ا تولدم كادو به من داد یبرا

 تا به حال گرفته بودم.
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 زهووورا حیووودری / مرکوووز فرهنگوووی هنوووری  :دومی  رتبهههه

 مالیر / استان همدان 1ی  شماره

نشسووته بووودم و  )ع(حوورم امووام رضووا یتووو    : خدداهره

كووردم كووه ناگهووان  یداشووتم بووه حوورم و كبوترهووا نگوواه م

 نوود. رفووتم كنووارشک  یه موویوو  دخترب ووه دارد گر یوودم یوود

؟ گفووت مووادرم را ی كنوو یه میوودم چوورا گر ینشسووتم و پرسوو

  یكوچولوووو بوووود و صوووورتش كلووو  یلووویو خا ام... گوووم كووورده

 كرد. یش را با دستش پاك میها ف شده بود و اش یك 

 م.یدا كنیگفتم: دستتو بده من تا با هم مامانت و پ

دختوور كوچولووو بووه موون گفووت كووه تشوونه شووده اسووت. نگوواه  

خوانوود گفووتم تووا نمووازش  یمدم مامووان دارد نموواز یووكووردم د

آورم بووا هووم بووه   یآن دختوور كوچولووو آب موو یتمووام شووود بوورا

 م. یآب خورد ییطال ی   كاسهیم و با یكنار سقاخانه رفت

چوه  دم هریترس یلیست خیدم مادرم نیم دیبرگشت یوقت

ه یووگر  یدا نكووردم، دخترب ووه هووم هوویووگشووتم مووادرم را پ

د كوه ناگهوان ام گرفته بو  هیكم گر  كرد... خودم هم كم یم

د ی  خانم آمد و دخترب ه را بغل گرفت. بعد از من پرسوی

ارم ماموان یودختور شوما آب ب یگفوتم رفوتم بورا ه؟شود یچ

خودم و گم كردم آن خوانم دسوت مورا هوم گرفوت و بوا هوم 

دمش یووون موووردم دیم كوووه ناگهوووان بووویدنبوووال موووادرم گشوووت

 م.یخوشحال شد یش كردم... و همگیصدا

 امیری / مرکووز فرهنگووی  الامیرحسووین موو :سههومی  رتبههه

 تویسرکان / استان همدان 9ی  هنری شماره

 یکفشدار   : خاهره

م حرم اموام رضوا)ع(، مون بوه یم رفتی  روز كه من و بابای

 یا م اصوورار كووردم كووه كفشوم را جوودا بوودهم و شوومارهیبابوا

كوردم.  یم یشتر احساس بزرگویب یطور  نیرم. ایجدا بگ

 یلوویآموود. خ یم مخوشوو یلوویخ یدار  كفووش  یها از شووماره

بووود. تووازه شووماره كفووش موون از  یمیقوود یها ه سووكهیشووب

شوتربود. آن سوكه را در دسوت یم هوم بیشماره كفش بابوا

ام از  كوردم كوه سوكه یدلوم افتخوار م یگرفتوه بوودم و توو 

 شتر است.یم هم بیبابا ی سكه

 یم. بعوود وقتوویم و نموواز خوانوودیارت رفتوویووم بووه ز یبووا بابووا

هوور نموواز و حواسووم نبووود و مُ م هتوول موون یرفت یم موویداشووت

هووور نموووازم بوووود، در مُ  ی را كوووه انوودازه یفشوووکجا  ی سووكه

 یدار  كفوش  یم جلوو یرفتو یانداخته بودم. وقت یهر جامُ 

دسوتم را  یت چنود اسوت؟ توو ا خادم گفت شماره كفوش

  سورم، یختنود رو ی  سال آب ر ینگاه كردم نبود. انگار 

بم را گشوتم یوج یچوه توو  كف دستم عرق كرده بود. هر

ها نگواهم  رضوهعُ  یم م ول بینبود. خادم منتظر بوود و بابوا

 یام... تووو  دانسووتم سووكه را كجووا گذاشووته یكوورد. نم یم

كووار كوونم؟ االن  ها امووام رضووا)ع( حوواال چوویووگفتم  یدلووم موو

ادم آموود یوودفعووه   یووشوووم.  یع میش همووه ضووایپوو یحسوواب

هوور مُ  ی انوودازه هووم یر دا كفووش  ی شووماره ی قوودر سووكه هچوو

بوه دلوم افتواد   .برداشوته بوودم یهر امُ نمازم بود كوه از جو

بودو  انوداختم. بودو یهر جامُ  یهرم تو كه نكند آن را با مُ 

  :داد زد یم بووا كالفگوویدم و بابووایوودو  یهر بووه سوومت جووامُ 

فرسووتادم و از  یدلووم صوولوات م یپسوور؟ تووو  یر  یكجووا موو

خواستم حدسم درست باشد. بوا عجلوه  یم )ع(امام رضا

م یهوووا ردم. دسوووترورو كووویووورا ز  یهر جوووامُ  یتوووو  یهرهوووامُ 

دفعوه دسوتم بوه   یوآمود.  ید. داشت اشوكم درمیلرز  یم

بردم و   یدار  افتاد. شماره را به كفش یدار  كفش  ی سكه

م یكفشم را گرفتم و از امام رضا)ع( تشكر كردم كوه آبورو 

 م حفظ كرد.یش بابایرا پ



12 
 

  :ج»گرژه سنی» 

 موووریم قاسووومی / مرکوووز فرهنگوووی هنوووری  :ی اول رتبهههه

 تان اردبیل/ اس 5ی  شماره

 ن نمازیاژل   : خاهره

د مشووهد یووم كووه عیم گرفتووه بووودیآن سووال بووا خووانواده تصووم

خوشووحال شوودم.  یلووین خبوور خیوودن ایم و موون بووا شوونیباشوو

بوود كوه  ین بوار ین اولویومشهد بوودم. ا یچون روز تولد تو 

بوزرگ  یلویكوردم خ یحوس م ،كوردم یداشتم چادر سورم م

ام بووه حوورم  دهرهوور بووود كووه موون و خووانوا  یهووا  ینزد .شوودم

ن  یم بوود. سووم فوروردا ین روز زندگیتر  آن روز مهم ،میرفت

نووم  بووود و نم یشوودم. هوووا ابوور  یم یه سووالگكووه موون وارد نُوو

نكوه یا یداشوتم. بورا یخوب یلید، احساس خیبار  یباران م

 یوقتوو .ن نمووازم را در حوورم امووام بخوووانمیخواسووتم اولوو یم

خووواهر   ،دتر شوودیشووروع بووه نموواز خوانوودن كووردم بوواران شوود

س یسووورم توووا خووو یكم چتووور را بووواز كووورد و گرفوووت رو یكووووچ

 یقوودر دل مهربووون هدم كووه خووواهرم چوویووتووازه فهم ،نشوووم

سرم نگوه داشوته بوود، بوه  یطور كه چتر را رو  نیدارد. هم

دم كوه هموه دارن یوصورتم نگاه كرد. سرم را برگردونودم د

ر یووكووه نموواز خونوودن ز  نیووكننوود و ا ینگوواهم موو یبووا مهربووون

 ت.داش یلذت باران چه

 - حیودر محمودی / مرکوز فرهنگوی هنوری  :دومی  رتبه

 / استان اصفهان 3ی  شماره

قوودر شووور و شوووق  م آنیدیبووه حوورم كووه رسوو   : خدداهره

 ح امام رضا)ع( رفتم.یداشتم كه به سرعت به سمت ضر 

ح رسوواندم. یار شوولو  بووود. خووود را بووه زور بووه ضوور یبسوو

 ،شوودم یمووكووه داشووتم لووه  نیووا یدم و بوورایح را بوسوویضوور 

رون آموودم. بعوود بووه یووخووود را زود گفووتم و ب یها خواسووته

كه به من گفته  نیا یل طال رفتم. برایاسماع ی سقاخانه

توانسوتم  یتوا مو ،دهد ین سقاخانه حاجت میبودند آب ا

وووو جووووا كووووه  ر شووووده بووووودم و هووووریوگآب خوووووردم. موووون ج 

  بووه یووگفووتم. نزد یخووود را موو یهووا دم حاجتیرسوو یموو

لووه بووود. لغُ جووا غُ  شووده بووود. همووهنموواز  یلحظووات ملكوووت

كووه   ییهوا را زدنود. هموه سوواكت بودنود و تنهوا صودا نقاره

از مووردم  یهووا بووود. بعضوو نقاره یآموود صوودا یدر صووحن م

فقووا  یشوود و بعضوو یر موویشووان سووراز  یها اشوو  از گونووه

خوانود و  ییبوای ن ا ان را بوه ز ؤ دادند. بعود مو یگوش م

. یباشكوه مردم شروع به نماز خواندن كردند. چه نماز 

 ،رشكوه شركت كونمن نماز پُ یمن هم دوست داشتم در ا

 .ف كه نماز خواندن بلد نبودم.یاما ح

 محموودجواد صووفدری / مرکووز فرهنگووی  :سههومی  رتبههه

 شرقی هنری چاراویماق / استان آ ربایجان

آمود و  یوی  روز دایوم كوه یموا در خانوه بوود   : خاهره

از  .مید بورو م بوه مشوهیخوواه ید فردا میگفت آماده باش

  روز یووقورار شود  ،م پور از اشو  شوودیهووا چشوم یخوشوحال

ش دوسوتانم یپو یآن روز بوا خوشوحال .میگر حركت كنید

هوا    از آنیوهور  ،ف كردمیها تعر  آن یرفتم و ماجرا را برا

: انگشووووتر یاورم. مهوووود یووووب یاز موووون خواسووووتند سوووووغات

هوور و : مُ یخواسووت و علوو یمحموود: عاوور م .خواسووت یم

هووا را فراموووش نكوونم در   كووه آن نیا یبووراو موون  یجانموواز 

 ،مین شودید و موا سووار ماشویروز رفتن رس .كاغذ نوشتم

  یوودا كوردن یوود از پعوم و بیدیدو روز بعود بووه مشوهد رسوو

شوولو  بووود فكوور  یلوویحوورم خ .میارت رفتوویوومنووزل بووه ز 

محكووم دسووت برسوود. ح یكووردم دسووت موون بووه ضوور  ینم
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ح یضوور بووود خووودم را بووه  یجووور  فتم و هوور ر ام را گوو یوویدا

ننوودگان فشووار آوردنوود كووه موون ک ارتیقوودر ز  آن ،رسوواندم

بودنم درد  یجوا كوه هموه نیوح بوا ایده بودم بوه ضور یچسب

م دارنوووود یها انو كووووردم كووووه اسووووتخ یرد و فكوووور مکوووو  یموووو

شوه بوه یهم یخواسوت بورا یدلم م یلیخ یول ،شكند یم

ل دادنوود كووه ُهووقوودر موون را  آن یولوو ،دمیچسووب یح میضوور 

آن روز  یفوردا .ح دور شودمیر از ض یلیدم خیدفعه د  ی

دسوتم  ،میرفتو )ع(به بازار اموام رضوا یاتغد سو یخر  یبرا

 ،اورمیووها را درب یاتغبم كووردم تووا كاغووذ سووو یوورا داخوول ج

ماموئن بوودم در  .دم كاغوذ گوم شوده اسوتیودفعه د  ی

رون افتواده بوود و یوبم بیوكاغوذ از ج  یارتیوز  یاثر فشارها

 یهووا ل دادنن بووودم كووه فشووارها و ُهوویووموون خوشووحال از ا

بم بمانود و یوج یم توو یهوا ارت به من كمو  كورد توا پولیز 

 دم.یح خر یهر و تسب  مُ یدوستانم  ی همه یبرا

  :د»گرژه سنی» 

 صووونم نظووورزاده / مرکوووز فرهنگوووی هنوووری  :ی اول رتبهههه

 / استان اردبیل 5ی  شماره

 ین سوغاتیبهتر   : خاهره

م. یدده بود كه همه با هم به حورم رفتوه بوو یمادر خواب د

ف كورد و پودرم قبوول نكورد و یصبح خوابش را به پدرم تعر 

كووار؟ پوودرم   خواهوود چووه یل را مُجوو آسوومان گفووت: آقووا موونِ 

شوود خانووه بووود و  یكووارگر سوواختمان بووود و زمسووتان كووه م

رفووووت. خالصووووه بعوووود از دو هفتووووه  یكووووار م  تابسووووتان سووووِر

موون و  .میشوود كووه بووه پووابوس آقووا بوورو  یبابووام راضوو ،التموواس

 ،می  سووال جمووع كوورده بووودیوومووان را كووه  قلوو  بوورادرم فووورا  

محله وام برداشوت  ی الحسنه پدرم هم از قرض .میشكست

وارد مشووهد  یم. وقتوویمشووهد شوود یر راهوورُغووو بووا هووزار غُ 

دوسوت  )ع(ا اموام رضوایوبلند گفت:  یم مادر با صدایشد

دن یپوودرم بووا شوون .یخوووب بووه موون بووده ی  سوووغاتیوودارم 

دو روز بوود كووه  .فوتنگ یز یوزد و چ یشوخند ین حورف نیوا

نمواز  یتلفون بابوام كوه بورا یم. روز سووم صودایمشهد بوود

ن موقوع نمواز نبوود یوا یدار كورد، ولویوكرد ما را ب یم میتنظ

بوود؟  یكس ن چهیم. پس ایچون ما نمازمان را خوانده بود

را  یم، پووودرم گوشووویدار شووودیووون افكوووار از خوووواب بیوووبوووا ا

بوووواورم  ایخووودا ،اد زدیوووبعووود از چنووود لحظووووه فر  ،برداشوووت

جووا  م همووه ازیدین را شوونیووا یوقتوو .ا شووكریخوودا ،شووود ینم

پدرم گفت كه مون را بوه عنووان  .میدیم و از پدر پرسیدیپر 

ن خبور یودن ایاند. ما با شن رفتهیها پذ از اداره یكیار دیسرا

ه یوشورمنده بوود و گر  یلیم و پدرم خیخوشحال شد یلیخ

  ع()ا اموووام رضوووایوووگفوووت:  یم )ع(كووورد و بوووه اموووام رضوووا یم

د و موووا یوووآ یزنوووده اسوووت بوووه پابوسوووت م ینووووكرت توووا وقتووو

 م.یمان را از آقا گرفت ین سوغاتیبهتر 

 محمدحسوووین سووواالری / مرکوووز فرهنگوووی  :دومی  رتبهههه

 ی یک / استان یزد هنری شماره

 خاله سلطان   : خاهره

 ی وتنهووا طبقووه مووا بووود. توک ی خانوه خالوه سوولاان صوواحش

د. در یووزد، یووک کوورد. دختوورش تهووران بووو  یبوواال زنوودگی م

زد. خالووه خیلووی  یپسوور داشووت کووه گوواهی بووه او سوور موو

رفتیم، او  یمهربان و بامزه بود. هر سال که بوه مشوهد مو

بووردیم. آن سووال مووریب شووده بووود. پاهووایش جووان  یرا م

کوورد.  یوپووا حرکووت م دسووت ارهوونداشووت. توووی خانووه، چ

دیووود. دو مووواه بوووود کوووه از  هوووایش هوووم خووووب نموووی چشوووم
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کورد.  ینیامده بوود. موادرم کمکوش م باال، پایین ی طبقه

هوووای  خریووودم. زن یخواسوووت مووون بووورایش م یچوووه م هووور

کووورد و  یرفتنووود، گریوووه م یهمسوووایه کوووه بوووه دیووودنش م

خواهد خوب شوم و دوباره م ل قبل،  یگفت: دلم م یم

سووه موواه  وقووت نموواز بووروم مسووجد، دوبوواره بووروم مشووهد.

مانوووده بوووود بوووه تابسوووتان و مووون از هموووان وقوووت، غصوووه 

ردم که خاله نتواند بوا موا بوه مشوهد بیایود. او کوه خو  یم

خندیوودیم. مووا  یگفتوویم و م یمووان بووود، در راه موو همووراه

کوردیم کوه  ها توی راه و توی مسوافرخانه، دعووا نموی ب ه

رفتیم، خالوووه موووا را  یاو ناراحوووت نشوووود. زیوووارت کوووه مووو

کوورد کووه چووه دعاهووا و نمازهووایی بخوووانیم.  یراهنمووایی م

 فایی نداشت.سفر مشهد بدون او ص

تعایالت عید، دخترش آمد و خاله را به بیمارستان بورد 

تا آب مرواریود چشومش را عمول کنود. خالوه بوه او گفتوه 

فنوودق  ی موول بووه انوودازهکموورم یووک دُ  ی بووود: روی تیووره

ها به پشت بخوابم. حاال کوه  گذاره شش درآمده که نمی

بوواره ایوون  خواهنوود بیهوشووم کننوود، بووه دکتوور بگووو یووک یم

سه روز بیمارستان بود. وقتوی  را هم بیرون بیاورد.مل دُ 

بواال بورد. هموه  ی کورد و بوه طبقوه کوولآمد، پسورش او را 

کوم شوروع کورد بوه راه رفوتن،  تعجش کردند که خاله کوم

مل در نخاع ریشه کرده و پاهوای او را از معلوم شد آن دُ 

اش را کووه دکتوور متخصووص  موول و ریشووهکووار انداختووه. دُ 

، پاهای خاله دوبواره جوان گرفوت و م ول بیرون آورده بود

دیودیم کوه بواز  یهایش خوب شد. همه با تعجش م چشم

آمووود و بوووا موووادر و  یها پوووایین م وقوووت ا ان، خالوووه از پلوووه

 رفتند. یخواهرم به مسجد م

ها که تعایل شد، راه افتادیم و از راه شمال رفتویم  مدرسه

دخترخالوووه  ی مشوووهد. بوووه تهوووران کوووه رسووویدیم، بوووه خانوووه

اان در کرج رفتیم. باغی داشتند پر از درختوان میووه. سل

جووا مانوودیم. خیلووی خوووش گذشووت. قوورار شوود  یووک روز آن

جوا بموانیم. آن  گردیم، چنود روزی آن یوقتی از مشهد برم

سوووال بیشوووتر از همیشوووه بوووه موووا خووووش گذشوووت. خالوووه 

خیلوی مهربوان اسوت و دوبواره او را  )ع(گفت امام رضا یم

دسته هوای حورم را دیود، چنوان  طلبیده. وقتی گنبد و گل

شوانس آوردیوم و تووی  زد زیر گریه که ما هم گریه کوردیم.

هتل نیکو که چسبیده به حرم است، اتواق بزرگوی گورفتیم 

بوووه صوووحن جوووامع رضووووی بوووود. خالوووه هووور بوووار کوووه  کوووه رو

ریخووت و  یافتوواد، اشووک م یچشوومش بووه گنبوود و بارگوواه م

پووای سووالم گفووت: آقاجووان! بوواور نمووی کووردم دوبوواره بووا  یم

هایم حرم شما را خوب ببیند! شما از  بیایم زیارت و چشم

 ترید! بابا هم مهربان

ه روز مشهد مانودیم و در ایون مودت، هور وقوت خالوه در د  

رفت تا خودش را از مسیر رواق اموام  یصحن رضوی راه م

خمینووی یووا مسووجد گوهرشوواد بووه صووحن آزادی برسوواند، مووا 

 او عقش نمانیم. رفتیم که از  یباید تندتند راه م

 جوواه / مرکووز فرهنگووی هنووری  مهوودی جم :سههومی  رتبههه

 رهنان / استان اصفهان 22ی  شماره

شوش دیروقوت رسویده بوودیم و چوون جوایی    : خاهره

بوورای مانوودن نداشووتیم مجبووور شووده بووودیم توووی ماشووین 

دیشوش  تور از ایی کوفته و خسوتهه صبح با بدن .بخوابیم

توووووی ماشووووین  .دیممووووان را بوووواز کوووور  هووووای بووووه زور چشووووم

بوورای  .مختصووری خوووردیم و بووه حوورم رفتوویم ی صووبحانه

 :گفوت سالم دادن نماز خواندیم و مناجوات کوردیم پودر

شما در حرم بمانید تا مون بورم جوایی بورای مانودن پیودا 

دعا  ،ایم فصل شلوغی به مشهد آمده گفت یم بابا .کنم

 کنید یه جایی گیرمون بیاد.
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مد چند تا غوذا دسوتش بوود وقتی آ ،تا رهر بابا برنگشت

وقتوی موادرم پرسوید چوی  .گرفته بوود حالش اما حسابی

چووی گشووتم جووایی بوورای کرایووه  شوود؟ گفووت شوورمنده هوور

دونم خیلی خسته شدید ولی نتونستم  یم ،گیرم نیومد

نشسوتیم تووی  ،دلم برای بابا خیلوی سووخت .کاری کنم

دوباره توی ماشین کمی  مان را خوردیم. ماشین و غذای

ماموان و بابوا مودام بوا  .راحت کردیم و به حرم رفتیماست

گفتیم  یکردند و من و داداشم هوم هوی مو یهم پچ پچ م

 دادن هی ی! یچی شده جواب م

بابووا دیگوور از گیوور آوردن اتوواق  .جووا مانوودیم تووا غووروب آن

 ،فوووالد ی رفتوویم کنووار پنجووره .حسووابی ناامیوود شووده بووود

ا بوا بنودهای خودشوان ر  یا عوده ،جا بوود آن دجمعیت زیا 

از دیوودن ایوون صووحنه خیلووی  .سووبزی بووه آن بسووته بودنوود

جووری  چورا ایون آدموا ایون :بوه پودرم گفوتم ،تعجش کوردم

توووونن  بیموووارن دکتووورا دیگوووه نموووی :بابوووام گفوووت ؟کوووردن

 )ع(جووووا تووووا امووووام رضووووا اوموووودن ایوووون ،شووووون کوووونن خوووووب

دلوت پاکوه آقوا حرفتوو گووش  یا توو ب وه ،شون کنوه خوب

هنوز داشتم به حرفوای بابوا فکور  کنه براشون دعا کن. یم

دیگووه  :مووون کوورد دور هووم و گفووت کووردم کووه بابووا جمووع یم

تونیم هر شوش  ببینید ما که نمی ،جا بمونیم تونیم این یمن

تقصویر منووه قبوول از  ،شووید یتووی ماشووین بخووابیم ا یووت م

طووور کووه بابووا  همووین .کووردم یو رزرو م اوموودن بایوود یووه جووار

مونم اشوک  ،داد یتوضیح م زد و  ها رو می داشت این حرف

رو بووه حوورم  .شوود یکووم داشووت توووی چشوومام جمووع م کووم

در دلوم گفوتم یوا اموام رضوا)ع(  ،کردم و خیره ماندم بوه آن

خوایوود  یم ،کنیوود یها را مسووتجاب م شووما کووه دعووای ب ووه

قودر  موا کوه ایون ،جوا بوریم بذارید ما به همین راحتی از ایون

یعنوی فقوا یوه  ،جوا بیوایم کردیم تا بوه ایون یشماری م لحظه

 تون باشیم... هروز مهمون خون

قووول  ،پسوورم عیبووی نووداره :بابووام متوجووه موون شوود گفووت

 ،بعووود قبووول از اومووودن هتووول رزرو کووونم ی دم دفعوووه یمووو

جوووری موون بیشووتر  ایوون ،کنم ناراحووت نبوواش یخووواهش موو

داد و مون  یبابام داشوت توضویح مو .شم یتون م شرمنده

دفعوه داد  یوک ،چشمم به پشت سر پدر خیره مانوده بوود

 زدم و گفتم بابا... 

چوون فکور  ،پدرم جا خوورد و یوه خوورده هوم ناراحوت شود

 زنم. یکرد من از دستش ناراحتم و دارم سرش داد م

اما من دست بابامو محکم تکون دادم و با دست به یک 

اشاره کوردم  ،گوشه که مردی که خادم بود ایستاده بود

همکووارت کووه یووه اون، جعفوور آقووا،  :و بریووده بریووده گفووتم

موووون، چووورا،  هاومووود خونووو یسووون مووون داشوووت، م پسووور هوووم

 گه نه بابا؟مخودشه، 

شوناختش بوا خوشوحالی  ،مین کوه دیودش. هبابا برگشت

 رسی گرمی با هم کردند.پُ  واحوال سالم ،به طرفش رفت

جعفور آقوا وقتووی فهمیود موا جووایی بورای مانودن نووداریم و 

ت کورد و خوودش دعوو  ی خواهیم برویم ما را به خانه یم

جوووری از   اره مهمونوواش ایوون وقووت نمووی آقووا هوویچ :گفووت

 و من نمی دونستم بخندم یا گریه کنم. جا برن. این

  :هد»گرژه سنی » 

 بهووورام حیووودری / مرکوووز فرهنگوووی هنوووری  :ی اول رتبهههه

 سیریک / استان هرمزگان

 عجیب ی خواسته   : خاهره

هفووت سووال بیشووتر نداشووتم کووه آرزوی رفووتن بووه مشووهد 

های زیادی کوه داشوتم  تا خواسته ،فکر و  کرم بودتمام 

ها کوووه  طلوووش کووونم. یکوووی از خواسوووته )ع(از اموووام رضوووا
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آرزوی سفید بودن  ،ام بود ترین و شاید تنها خواسته مهم

پوسووت بووودم کووه تمووام دوسووتان و  موون پسووری سوویاه .بووود

هووا بووا  بازیووانم سووفید یووا سووبزه بودنوود و موون در بووین آن هووم

شه در این فکور بوودم کوه چگونوه همه فرق داشتم و همی

ها باشوم و دیگور موورد تمسخرشوان قورار  توانم م ل آن یم

 ،دادم یرسید انجام مو یهر کاری که به فکرم م .نگیرم

نداشوت کوه  یا رفتم اموا فایوده یروزی چند بار حموام مو

طلوش  )ع(نداشت. وقتی که شنیدم مادرم از اموام رضوا

کورد  یواسوت مکنود و آرزوهوایش را از او درخ یحاجت م

موون دسووت اوسووت و بایوود هوور  ی بووا خووودم گفووتم چوواره

طوووری شووده مووادرم را راضووی کوونم کووه بووه پووابوس امووام 

بوورویم و قسوومت شوود و مووا تابسووتان آن سووال بووه مشووهد 

ام را بوا او  خواسوته )ع(رفتیم. وقتی کنار حرم اموام رضوا

احسوواس  .امیوود عجیبووی در دلووم بووود ،در میوان گذاشووتم

رم بوروم رنو  پوسوتم تغییور کورده و کردم وقتی از ح یم

وقتی به مسافرخانه رفتیم اولین کاری که کوردم خوودم 

اموا هویچ اتفواقی نیفتواده بوود... مون  ،را به آینوه رسواندم

تر شدم و چند سال بعد دوباره هوای رفتن  بزرگ و بزرگ

دفعووه آن خواسووته را نداشووتم چووون موون  امووا ایوون ،کووردم

 تر. م بزرگهایم ه بزرگ شده بودم و خواسته

 زهووورا مرادپوووور / مرکوووز فرهنگوووی هنوووری  :دومی  رتبهههه

 شرقی تبریز / استان آ ربایجان 9ی  شماره

داریوم  یا موا در  هون خوود گنجینوه ی هموه   : خاهره

هایشوووان را فرامووووش  گووواه بعضوووی پووور از خووواطره کوووه گوووه

 ی اما خواطراتی هوم هسوتند کوه هرگوز از تختوه ،کنیم یم

آمدم  یسومین بار بود که م شوند. افکار آدمی پا  نمی

لووم اسووت کووردم کووه بووار او  یامووا موون احسوواس م ،مشووهد

دیوودم. چووون دفعووات قبوول موون  یگنبوود طووالی آقووا رو م

خیلووی کوچیووک بووودم اصووال  چیووزی یووادم نمووی آیوود. فقووا 

هوووایم در حووورم اموووام  گووواهی موووادرم وقتوووی از شووویانت

 ها را تجسم کنم. کردم آن یزد سعی م یرضا)ع( حرف م

خووودم بوورای  ی م بووود و بووه عقیوودهیزده سووال  حوواال موون سوو

شودم. حواال  یاولین بار به زیارت امام رضا)ع( مشورف م

که مادرم سعی داشت به من بفهماند دفعات پویش  این

 شود، بماند. یکه آمدم هم زیارت محسوب م

 (تیر 5شنبه )

آخرین روزی بود که آنجا بودیم فردایش پرواز داشوتیم و 

صت داشتم که به حرم بورم. آن بار دیگر فر  من فقا یک

روز قوورار بووود نموواز رهوور رو در حوورم بخووونیم و بعوود بووریم 

بوووازار کموووی خریووود کنووویم و دوبووواره بووورای نمووواز مغووورب 

خیلی دوسوت داشوتم ماموان و بابوا بورن و  .برگردیم حرم

اموووا خووووب ایووون  ،مووون توووا برگشوووتن اونوووا توووو حووورم بموووونم

محووووالی بووووود و مامووووئن بووووودم کووووه چنووووین  ی خواسووووته

دن. ناچار با اونا رفتم بازار عصر که  به من نمی یا زهاجا

هایی که توو  برگشتیم حرم دلم خیلی گرفته بود. به ب ه

االن هووم  ،کووردن خیلووی حسووودیم شوود یم مشووهد زنوودگی

 جوووا هسوووتند. اون هوووا همیشوووه کوووه اون شوووه یحسوووودیم م

جور که ناراحوت نشسوته بوودم توو حورم، یوه خوادم  مینه

رزن رو گرفتووه و کمکووش خووانم دیوودم کووه دسووت یووه پیوو

وهوووای خووودم بیوورون  کنووه کووه بیوواد تووو حوورم. از حووال یم

حاال دیگه پیرزن برام خیلی جالش شده بوود کوه  ،اومدم

هووواش  چووورا بوووا ایووون حوووالش تنهوووایی اوموووده زیوووارت. ب وووه

طوووری راضووی شوودن کووه مووادر پیرشووون تنهووایی بیوواد  هچوو

جا؟ خادم به پیرزن کمک کرد تا نزدیکی ضوریح بیواد  این

کوووه پیووورزن  بعووود کمکوووش کووورد توووا بشوووینه. بعووود از ایووونو 

طووری ایون  زیارتش رو کورد، خوادم از اون پرسوید کوه چوه
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کوه بورای او هوم جالوش  همه راه رو تنها اوموده؟ م ول ایون

کوس رو توو دنیوا نوداره و  شده بود. پیرزن گفت کوه هویچ

های  گفت دو تا پسر داشته به اسم .کنه تنها زندگی می

بوه اموام رضوا)ع( ارادت داشوتند و  علی و رضا که خیلوی

شوون  تو جن  شهید شدن و او هر سوال سوالگرد شوهادت

 د مشهد. آ  می

گوووذره و مووون هرگوووز اون  حووواال دو سوووال از اون زیوووارت موووی

پیوورزن رو فراموووش نکووردم کووه هرگووز زود در مووورد مووردم 

های آن پیورزن اشوتباه  قدر در مورد ب ه م. چهنقضاوت نک

 امام رضا)ع( به من یاد داد.کرده بودم. این درس رو 

 السوادات حسوینی / مرکوز فرهنگوی  راسن :سومی  رتبه

 آستارا  / استان گیالن 1ی  هنری شماره

 یه اتفاق عجیب!   : خاهره

شوواید اسوومش خوواطره نباشووه امووامم، ولووی موون مامئوونم 

  روحم اون لحظه مشهد بود! مامئنم!

 بذار از اول واست تعریف کنم:

گیورم  طووری غافول کردم کوه ایون میفکرش رو هم ن اصال  

 ی ه دقیقوهود   شنبه... ساعت شش کنی؟! تیر بود... پنج

عصووور... گوشووویم زنووو  خوووورد، مرجوووان بوووود! عزیزتووورین 

! )ع(دوستم... وقتی جواب دادم، شوکه شدم امام رضا

راسن! من االن جلوی صحن هسوتم، » م گفت:هِ مرجان بِ 

م گیووورم، هووور چوووی دلوووت خواسوووت از اموووا یگوشوووی رو م

 «دم گوش نکنم! یطلش کن! قول م )ع(رضا

وای... خوودای موون! چووه حووال عجیبووی بووود... آخووه موون تووا 

ت ِهوحاال مشهد نورفتم... بغوب سونگینی داشوتم، وقتوی بِ 

یواد شوش قوبلش افتوادم کوه گریوه « دوست دارم!» گفتم:

گفتم  یت مووِهووگفووتم فراموشووم کووردی! بِ  یکووردم و موو یم

ها شورکت  جشونواره توونم تووی یامسال آخرین سالیه که م

سووواله شووودم!... بووواور نکردنوووی بوووود واسوووم!  24کووونم، آخوووه 

... توو حواسوت )ع(شرمنده شده بودم از حرفام اموام رضوا

م نشوون بودی ِهوبه من بود... با این اتفواق فقوا خواسوتی بِ 

کنم!... یه جوورایی ماموئن شوده  یکه دارم اشتباه فکر م

 زنو  زد... توو مهِ بودم از یادت رفتم... اما وقتی مرجان بِ 

که تا حاال نیومدم زیارت، اموا اون  قدر مهربونی! با این هچ

لحظه احساس کردم که نشستم کنار یکی از کبووترات... 

ت و ا ل زدم بووه صووحنریووزم... زُ  یو دارم واسووش دونووه م

 «السالم علیک یا علی بن موسی...» گم: یم



 

   
واره

ش ن 
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 ف ویژه:دااه
 های الزم جهت پرورش خالقیت تصویری کودکان و نوجوانان فراهم نمودن زمینه -2

های انسوانی و معنووی بوه عنووان بخوش مهموی از  های تصویری احادیث امام رضا)ع( و گسترش ارزش توجه به جنبه -1

 فرهن  ایران اسالمی

 کالم و احادیث امام رضا)ع( و اخالقی به ویژه و زیبا با موضوعات دینی نوجوانان به خل  آثاری بدیع و کودکان ترغیش -9
  

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
  3توا  4» :گروه سنیسه کودکان و نوجوانان در» ،

 سال« 24تا  29»و « 21تا  20»

 تعداد آثار رسیده گروه سنی

 2572 سال 3تا  4

 1252 سال 21تا  20

 2241 سال 24تا  29

 5151 جمع

 

 رهداوران جشنوا
کوول کووانون  مووارال صوویادچی؛ کارشووناس هنووری اداره -9

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان

کوول کووانون  فیووروزه ولوودآبادی؛ کارشووناس هنووری اداره -7

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین

 ایوبی؛ اسوتاد دانشوگاه علموی و کواربردی فردین صادق -5

 استان کردستان

2233ماه  شهریور 21  : جشنواره مراسم پایانی

 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 کردستــان

یو   حدیث یک  ز  
 ی سراسری   یجشنوار سومین

 
 
 

 

 

 تص یک یک
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 ...آثکو بکدزیدو
   

 
 

 سال 9 تا 1گروه سنی: 

«بهترزنکمک»

یدو /هنا ونا خوانوادیگ:رقیوهپرسوتار/رتبو
 استاناردبیل

«افطاریدادن»

یسوو /نا ونا خانوادیگ:اسرااعقیقوی/رتبوه
 استانتهران

«نماز»

فاطمهنا ونا  زهراییایی/خانوادیگ:
 یاول/استاناصفهانرتبه



40 
 

 سال 01 تا 01گروه سنی: 

«شادکردنمذمن»

یاول/نووا ونووا خووانوادیگ:کوووهرکیووایی/رتبووه
 استانگلستان

«قرآن»

یدو /نا ونا خانوادیگ:کواززوهموچزین/رتبوه
 استانکردستان

«پاکیچیگ»

یسوو /نا ونا خانوادیگ:وووادطوال،/رتبوه
 استانکرمان



42 
 

 سال 01 تا 01گروه سنی: 

«رویدرخوردنمیانه»

یاول/نا ونا خانوادیگ:حمیدهشمشاد/رتبوه
 انریویاستانخراس

«سخاوتمندوبخیل»

یمدمودی/رتبوهنا ونا خانوادیگ:مددهوهوان
 دو /استانالبرز

«اذانواقامه»

 /یسوواد/رتبهببالخانوادیگ:ملیکانوشنا ونا 
 استانتهران
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 داف ویژه:اه
 ترغیش کودکان و نوجوانان در جهت تولید شعر با موضوع رضوی -2

 ی شعر شناسایی و تشوی  کودکان و نوجوانان مستعد در زمینه -1

 «به ویژه شعر»ی ادبیات رضوی  زایی در حوزهاف ترغیش کودکان و نوجوانان به ماالعه و دانش -9
 

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
  تووا  4» سوونی:کودکووان و نوجوانووان در چهووار گووروه

 سال  «24تا  25»و « 27تا  21»، «22تا  20» ،«3

 تعداد آثار رسیده

2572 
 

 داوران جشنواره
کول کوانون  فاطمه جعفرزاده؛ کارشناس مسوؤول اداره -2

 دکان و نوجوانان استان کرمانپرورش فکری کو 

کول کوانون پورورش  فاطمه شهبا؛ مربوی فرهنگوی اداره -1

 فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان

کول  خانی؛ کارشناس امور فرهنگوی اداره حامد حسین -9

 استان کرماناسالمی ارشاد فرهن  و 

2233شهریور ماه  23 : جشنواره مراسم پایانی

 نونوجووا  کوود   ی ویژه
 

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 کرمـــان

 یشعااک و  
 ی سراسری   یجشنوار نـیلوا
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 ی داوران نکات مهم در بیانیه
س و ترویج فرهن  رضوی بوا زبوان شوعر و تهیویج و حو -2

بووواور و عاطفوووه کوووود  در پیونووود بوووا اموووام رئووووف... 

کوووود  بووووه دلیووول فاوووورت  .اتفووواقی خجسوووته اسووووت

ملکوتی و آسمانی، با بهتورین بنودگان خداونود انسوی 

اندیشویدن بوه  باطنی دارد و سرودن شعر و نوشوتن و

 بخش و شورآفرین است. امام برایش لذت

 
 

شوووووعر کوووووود  » ی هیئوووووت داوران اولوووووین جشوووووواره -1

 20 ،3توا  4در نظر گرفتن چهار گروه سونی  با «رضوی

سوووووال بووووورای هووووور یوووووک  24توووووا  25و  27توووووا  21 ،22توووووا 

معیارهایی را جهت گزینش اشوعار برتور مود نظور قورار 

داد تا ضمن احترام بوه عشو  و ارادت قلبوی کودکوان 

 و نوجوانان به امام هشتم)ع(، اشعار ناب، برجسته و

 معرفی نمایدرا ر در این جشنواره خفا

 جشنواره برگزیدگان

  :سال   9تا  7گرژه سنی 

  فرهنگووی هنووری  شووکوفه احسووانی / مرکووز  :اولی  رتبهه

 بروجرد / استان لرستان 1 ی شماره

 امام رضا)ع(

 ییای نور پا  و طال

 امروز آمدم در حرمت

 کبوتران خوبت

 کنند بال بال پرواز می

 د هشتمیتو خورش

 .ییضامن آهوها

 دهی و خوبی شفا می

 شه در فکر منیهم

 ..ه ماهی.یک تکتو 

 نماز صبح تو

 دی داردینور سف

 تو م ل آسمان آبی

 شه آفتابی هستییهم

 درست است که رفتی

 ستییدرست است که ن

 اما برای مردم 

 ..ی نجاتی. فرشته

  ی  فرهنگوی هنوری شوماره هلیا آصفی / مرکوز  :ی دوم رتب

 اردبیل / استان اردبیل 1

 دلم کبوتری است

 شود م مییها ی آبی چشم جادهآسمان س

 م آهستهیو نس

 های سرخ چادر نمازم الی گل

 کند عار تو را پخش می

 پرد دلم کبوتری است روی گنبدت می
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 اج حرمیاز باالی گنبدت ح

 م ل بهشت است

 و حوض حرمت م ل حوض بهشت 

 دوست دارد دلم

 ام م ل ماهی تشنه

 در آن شنا کند.

  ی  ز فرهنگوی هنوری شومارهمرکوناز آسا /  پری :ومسی  رتب

 آباد / استان اردبیل یک پارس

 احساس من به تو

 فی دارمیاحساس لا

 رساند.  احساسی که من را به حرم تو می

 دی یپ صدای ا ان در گوشم می

 کند ارت مییو احساسم تو را ز 

 خوانم نمازم را می

 ندینش حت مییم روی ضر یو دعا

 الم را واقعی کنیخ

 احساسم را واقعی کن

  :سال   11تا  11گرژه سنی 

  مرکووز فرهنگووی هنووری هسووتی مرتضوووی /  :اولی  رتبهه

 یک اردبیل / استان اردبیلی  شماره

 ای کاش

 حت بودمیای کاش به جای ضر 

  هیو هر روز با هزار در 

 کردم ارت مییتو را ز 

 ای کاش جای راهی بودم

 دیرس شه به تو مییکه هم

 رساند ا کسی را به تو میی

 فیاما ح

 نمیجای ا نه

 نه جای آن

 بی هستمیم ل آن آهوی غر 

 که هنوز سرگردان است

  پواریز / مرکز فرهنگی هنوری آسیه عزیزپور /  :ی دوم رتب

 استان کرمان

 آرزژی پرژاز

 هر روز که شش

 ش رایاه خو یی س هیسا

 دارد ن برمییی زم از چهره

 زند ت لبخند میا ییدن گنبد طالید با دیخورش

 وزد م مییو نس

 عار حرمت راتا 

 ران کندیهای سر سبز وطنم ا م دشتیتقد

 جا نیو در ا

 کبوتران علی

 مان هیپسر همسا

 ت یها در حسرت پرواز، در اوج مناره

 هر روز آسمان را

 تا مشرق نگاه تو 

 گردند کنند و برمی یپرواز م

 و اما من
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 دین  ماهی شش عتر از تُ  تر از کبوتر و تن  دلم کوچک

 در آرزوی پرواز

 گاهش را به آسمان تو دوخته استن

  توالش /  مرکز فرهنگی هنریآیسان قربانی /  :سومی  رتب

 استان گیالن

 آفتابگردان

 گردانم من گلی آفتاب

 گرییگردان د خواهرم آفتاب

 میگردان ما همه آفتاب

 که ییها گردان آفتاب

 میا گل کرده

 به سمت

 «آفتاب هشتم»

  :سال   11تا  12گرژه سنی 

  تویسورکان مرکز فرهنگی هنوریریحانه بیات / : ولی ا رتب 

 / همدان

 ی سیاه دیگه نبود لکه

 بوم                   نشسته بود رو پشت

 ا                    یکال  زشت پر س

 ای                        نگاه عاشقونه

 کرد به گنبد طال می

                                       *** 

 کی                           یکی یکبوترا 

 زدند رو گنبدش                              پر می

 کرد با اشک و آه  ه مییگر 

 به روزگارای بدش

        *** 

 خواست پر بزنه دلش می

 مث تموم کفترا

 ب رخه دور گنبد و

 وون طالیبره تو ا

       *** 

 خواست پر بزنه  تا که می

 بره رو گنبد رضا

 شه  یلی بد میگفت که خ می

 ایس ی ه لکهیشم  می

       *** 

 دیکبوترا پا  و سف

 ایهای من زشت و س بال

 کنه اد فرق مییلی ز یخ

 ت من با اونایحکا

     *** 

 بوم د رو پشتیه روز پر ی

 ایجا شده س د همهید

 ای دن پارچهیحتی کش

 مشکی رو گنبد طال

   *** 

 د همگییآدما رو د

 ای، سرهیهای ت با رخت

 روز شهادت شده بود

 شهادت امام رضا)ع(

   *** 
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 پر زد به سوی گنبد

 بد ی گه نبود لکهید

 آقا رضا ییطال

 اهیکال  زشت پر س

 کرد کال  زشت ه مییگر 

 به روی گنبد رضا 

 نوا کال  زشت بی

 کرد با اشک و آه ه مییگر 

  ی مرکز فرهنگوی هنوری شومارهپریسا فتاحی / : ی دوم رتب 

 هر/ استان اردبیلش یک مشکین

 زائری خسته...

 در ابعاد صفحات خاموش

 انگشتانم

 اند از حال رفته

 شش، 

 د را یی ترد   خوردهر  های ت   لحظه

 دهد عبور می

 ی انگور  ن خوشهیتا اول

 در هوای تکامل 

 نقاشی شود. 

 المیتر خ در حوالی

 چادر بزن

 ی خاکی سکوتم را  و جاده

 تا هجوم صفرها

 معنا کن. 

 ام! ی خستهر ئزا

 ات را  انتهای شبانه که عبارات بی

 ام  در سفر چند سالگی

 تاب باران  های بی روی بابونه

 زنم. طرح می

  آبواد خرمهنری  فرهنگیمرکز  / طهورا عبدی :ی سوم رتب  /

 استان لرستان

 ی فوالدی پنجره

 ده، ین بوم را کشیبه دنبال نقاشی که ا

 بانه را ین راز غر یا ار عش  کوچ کرده و معناییماه به د

 ده است. یخراسان به آغوش کش

 ن نگاهتیها کی به گل  سرخ نهین سیتو بگو ا

 رسند؟ ت مییها و به زاللی چشم

 هر روز نام تو در وسعت و بلندای

 درخشد.  پرواز هر پرنده می

 د ندای تو آن باال روی شاخ آسمانیشا

 گره خورده است

 رسد که  و به من نمی

 د پنجره فوالدتیام های لهیپشت م

 ام.  د بستهی

  :سال   17تا  35گرژه سنی 

  ی اول رتب :- 

  رامووین / فرهنگووی هنووری زهوورا بووای / مرکووز  :ی دوم رتبهه

 استان گلستان

 های رژسیاه چشم

 اه و غرق در آب طالستیم رو سیها چشم

 گاه خداست زنم بوسه به خاکی که قدم می
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 بعد نجا بهیخواهم که از ا ش و سجاده نمیر ف

 ی دشت خراسان شماست  گاهم پهنه سجده

 م گرفتار عذاب فاصله است یگرچه پاها

 رهاست  ییح دستم چشم آهو یی تسب مهره

 ی انگور در جام دو چشمم حلقه بست  سوره

 هاست بعد از آن شش طعم تلخی در گلوی بغب

 گر چون نداشت یدرد غربت جز شما درمان د

 تبی که به دردم آشناسیش غر یآمدم پ

 کشد صد کبوتر از نگاه روشنم پر می

 ای که غرق عار ربناست سوی آن گلدسته

 های حسرتم ک تسلی هم برای لحظهی

 چ دعاستیبرم آرامشی را که نفس پ می

 تر کیاد شما نزدیهر قدم من دورتر 

 پاست هم طوفان خاموشی درون من به باز

 شه عاری مانده در دستم که سوغاتم شده یش

 الرضاست ی باب ه تبر  گشتهعاری ک ی شهیش

 

 

 

 

 

  فرهنگووی هنووری  سووتاره رفیعیووان / مرکووز  :ومسههی  رتبهه

 انزلی / استان گیالن 1 ی شماره

 ضامن آهوها

 رم از کوچ پرستوهایگ بال سفر می

 بوها کشم تا شهر تو در عار شش پر می

 افتم ت باز مییه قاره بارانم به پای

 اهوهایل هیزم از سیی ناچ ک قارهی

 میآ ران و عاشقان آهسته میبا زائ

 نوهایسوی طواف مرقدت در صحن م

 رندیگ شک از تو وام می شهد و عسل را بی

 زنبورهای کارگر انبوه کندوها

 ها دنبال ضامن گشتم و امشش من سال

 ان چشم آهوهایدات کردم در میپ
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 داف ویژه:اه
 نان به نگارش داستان کوتاه با موضوع رضویترغیش کودکان و نوجوا -2

 نویسی ی داستان شناسایی و تشوی  کودکان و نوجوانان مستعد در زمینه -1

 «به ویژه داستان کوتاه»ی ادبیات رضوی  افزایی در حوزه ترغیش کودکان و نوجوانان به ماالعه و دانش -9
 

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
  تووا  4» سوونی:ه کودکووان و نوجوانووان در چهووار گوورو

 سال  «24تا  25»و « 27تا  21»، «22تا  20» ،«3

 تعداد آثار رسیده

1412 
 

 داوران جشنواره
هوای  فرزانه رحمانی؛ کارشناس ادبی مودیریت آفرینش -2

 هرانتادبی 

کوول  زاده؛ کارشووناس مسووؤول ادبووی اداره بهنوواز ضوورابی -1

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان کانون

کووول کوووانون  المیان؛ کارشوووناس ادبوووی ادارهنیلووووفر سووو -9

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه

2233شهریور ماه  23 : جشنواره مراسم پایانی

 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 کرمانشـاه

یو   ک تکو   ستک    
 ی سراسری   یجشنوار نـیلوا
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 ی داوران نکات مهم در بیانیه
کننووودگان را بوووه موضووووع  ی شووورکت نگووواه خوووالق و توووازه -2

رضوووی، قابوول توجووه و تقوودیر دانسووته و امیوودوار اسووت 

ی ادبیووووات  انوووودرکاران حوووووزه نظووووران و دسووووت صوووواحش

تربیوووت دینوووی کودکوووان و نوجوانوووان  کوووود  و بانیوووان

بتوانند در جهت رشود و شوکوفایی ایون اسوتعدادها بوه 

هوای  هایی کارشناسی شده اهتمام ورزیده و گام شیوه

هووای  مووثری را در جهووت رشوود و بالنودگی ایوون گنجینووه

خودجوش برداشوته و فرهنو  رضووی راهگشوایی بورای 

 تربیت دینی کودکان و نوجوانان باشد. 

هوای سونی  ی نهوایی در گوروه افتوه بوه مرحلوهآثار راه ی -1

را از نظوور نگوواه تووازه بووه موضوووع، زبووان،  «و هوو» و «د»

پرداخوت  ،های نو، توصیف و فضاسوازی مناسوش ایده

بنووودی خووووب و انسوووجام  هوووا، پایوووان خووووب شخصووویت

داسووتانی قابوول توجووه دانسووته و در بسوویاری از موووارد 

است و قابل رقابت با گروه بزرگساالن ارزیابی نموده 

امیوودوار اسووت ایوون عزیووزان در جهووت ارتقووای دانووش 

خووود در خصووود آشوونایی بووا اصووول داسووتان کوتوواه و 

هوووای تکنیکوووی روایوووت، اهتموووام  کوووار بسوووتن شووویوه بوووه

چنین برگزیودگان جشونواره را بوه توالش در  هم .ورزند

جهووووووت شووووووکوفایی اسووووووتعدادهای خووووووود و ارتقوووووواء 

 نویسووی ترغیووش نموووده و امیوود هووای داسووتان مهووارت

ی آغواز راه نوشوتن بورای ایون  دارد این موفقیت نقاوه

 عزیزان باشد نه فصل آخر تالش ایشان.  

ای بووووه نیووووروی  هووووای کلیشووووه در کنووووار برخووووی نگوووواه -9

شفابخشی امام رضا)ع(، پرداختن به موضووعاتی کوه 

به اخالق، معنویت و رفتار و منش اسالمی و انسانی 

امیوودوار کیوود داشوتند را ارج نهوواده و أاموام رضووا)ع( ت

اسووت بانیووان تربیووت دینووی کودکووان و نوجوانووان، بووه 

خصوووود والووودین و مربیوووان فرهنگوووی، بووویش از پووویش 

ی ائمه)ع( و توأثیر آن بور تربیوت  توجه خود را بر سیره

 .دینی معاوف دارند

 آثار برگزیدگان
  :سال 9تا  7»گرژه سنی» 

 زهرا قادری / استان اصفهان :ی اول رتبه 

 هایش چشم     داستان:

بافتند.  یم یقشنگ یها یبا قالی  شهر ز ی ی  خانه تو ی

را ببافند.  یدتر یها خواسته شد تا طرح جد   روز از آنی

شووروع بووه  یرنگوو یهووا خوشووحال شوودند. نوود یلوویهووا خ آن

ت دارم و یواهم یلویمن خ»صحبت كردند. سبز گفت: 

موون » گفووت: یوویشووم طالیابر « ه هسووتم.یدر وسووا حاشوو

 گفووت: یوویاكرا« دوننوود. یموو نووه هسووتم و همووهیزم یتووو 

شوووووتر اسوووووتفاده یهسوووووتم و ب یقوووووال ی مووووون در كنووووواره»

هستم  یقال ی هیدر حاش من»گفت:  یشیم «.شوم یم

اه توا آمود حورف بزنود،  یسو« از من هست. یها كم و رن 

تووو دور موون بافتووه  یاهیتووو فقووا سوو»گفووت:  یسوورخ آبوو

 «.ده شومیشتر دیتا من ب یشو  یم
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شود  یده مویوچشم آهوها داه در یتمام شد س یقال یوقت

هووا حسوورت  كوورد. رنوو  یهووا نگوواه موو و امووام رضووا)ع( بووه آن

خووش بوه حوال » گفتنود: یخوردند و به او م یاه را میس

 «كند. یتو كه امام رضا)ع( نگاهت م

 استان یزد الزمیزهرا  :دومی  رتبه / 

 وتردکب     داستان:

ه كبوووتر یوور درخووت نشسووته بووود. یووه دختوور كوچولووو ز یوو

درخووت نشسووت. دختوور   ی شوواخه یرو  یا هوووهد و قیسووف

د رفوت از كمود بورنج برداشوت و ید، دو یكوچولو تا اونو د

ش كبووووتر یخوووت و رفوووت پووویر  یگلووو رووورف گووول یآب توووو 

 ؟ی هست ید: تو كیگذاشت. از كبوتر پرس

 ه هستم.یپسر همسا یكبوتر گفت: من برا

 جا؟ نیا یدختر كوچولو گفت: پس چرا آمد 

ره  یه داره مویگ پسور همسوابوزر  كبوتر جواب داد: ماموان

خووام  یخواد من را با خودش ببره، اما من نم یمشهد. م

 ش پسر كوچولو بمانم.یخوام پ یبرم، م

 م كنم.یتو را قا یدختر كوچولو گفت: دوست دار 

 .كبوتر كوچولو گفت: بله

م شوووو و یر جعبوووه قوووایووودختوور كوچولوووو گفوووت: پوووس بوورو ز 

 .نگو ی یه

د و در را بوواز  یووو دو در اوموود. دختوور كوچولوو یهووو صوودای

 ه است.یهمسا ید پسر كوچولو یكرد. د

 ؟یكار دار  دختر كوچولو گفت: سالم چه

 امده؟یجا ن نیپسر كوچولو گفت: كبوتر من ا

 طور مگه؟ دختر كوچولو گفت: چه

ره  یبووزرگم داره موو آخووه مامووان :پسوور كوچولووو جووواب داد

 خواد كبوترم را با خودش ببره. یمشهد. م

خواد كبوترت  یبزرگت م ت: چرا ماماندختر كوچولو گف

 ؟یگه دوستش ندار یرا ببره؟ مگه د

 ی انودازه ،دوسوتش دارم یلویپسر كوچولو گفوت: چورا خ

 ه كرد.یكم گر   یآسمون. بعد 

 دختر كوچولو گفت: پس اونو نفرست مشهد.

ب بوودم. چوون بوه جوز  یپسر كوچولو گفوت: آخوه مون مور 

بزرگ گفوت   اننداشتم، مام یا گهیز باارزش دیكبوترم چ

ه كوونم. تووازه بابووام گفووت: یوكبووتر را بووه امووام رضووا)ع( هد

شوتر یب یدوسوت داره حتو یلیكبوترها را خ  )ع(امام رضا

 از من و تو.

 یهوا رون آورد. چشومیور جعبوه بیوهو كبوتر سورش را از ز ی

 بود. یكم اشك  یكبوتر هم 

رم مشوهد كوه توو  یبزرگوت مو كبوتر گفت: باشه با ماموان

 خوب بشی.

 تر و پسر كوچولو رفتند.كبو 

د كووه كبوووتر تووو یووچنوود روز بعوود دختوور كوچولووو خووواب د

 یگووه بوواز ید یحوورم امووام رضووا)ع( نشسووته و بووا كبوترهووا

 خنده. یكنه و م یم

د پسوور  یووش پسوور كوچولووو دیدار شوود رفووت پوویووصووبح كووه ب

 خوب شده. خوِب  كوچولو خوِب 

 سارا هوشور / استان البرز :سومی  رتبه 

 ژ امام رضا)ع(کبوتر      داستان:

 یار دور، وسووا دشووتیبسوو یهووا در زمووان یروزگووار  یروز 

وانووات جورواجووور،  یبوا كووه پور بووود از درختووان بلنود و حیز 

اش  ید و نازنواز یسوف یهوا بوه هموراه جوجوه ییبایكبوتر ز 

هوا از  كورد. آن یمو یدرخت نارون زندگی    شاخهی یرو 

 یهوا سیدند. درخت نارون هم گویترس یم یلیها خ انسان
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داد توا  یتكوان مو اش را  كوه ماننود آبشوار بوود تكوان ییطال

 شیهوا نتواند كبوتر و جوجه یحواس همه پرت شود و كس

ا یوش كوه توازه بوه دنیهوا ند. كبووتر هور روز از جوجوهیرا بب

گفووت:  یهووا موو رد و بووه آنکوو یم یآمووده بودنوود خووداحافظ

مون، قربوون اون پور  یمن، فرشته كوچولوهوا یقند عسال 

ن از یدن نكنوویووموقووع هوووس پر  هیووون بوورم، توو یو بووال بلووور 

ووویووون! ایایووورون بیووولونوووه ب هوووا و  وونیووور از حر ُپووون دور و ب 

ن  یكن  ین و باز ینیخونه بش یخارناكه. تو  یها یشكارچ

 اره.یخوشمزه ب یبرگرده و براتون غذا یتا مامان

باشووه » گفتنوود: یكنووان موو  یووج  یووهووا هووم ج بعوود جوجووه

كبووتر هوم كوه   «راحوت باشوه. الت راحِت یمامان جون خ

كورد و رو  یمو یهوا خوداحافظ شد از آن یالش راحت میخ

 یسووایننووه نوارون جووون قربوون گ»گفوت:  یبوه درخوت موو

 یهوووا ن جوجوووهیوووو قشووونگت! جوووون توووو و جوووون ا یووویطال

زد و دور و  یبووال موو و بعوود هووم تنوود و تنوود بووال.« قشوونگم

 ی   نقاووهیوول بووه یشوود تووا بوواالخره تبوود یدور و دورتوور موو

 شد. یان مد در وسا آسمیسف

  روسوتا رد یوسور  ید داشوت از بواال ی  روز كه كبوتر سوفی

د بتوووانم یجووا شووا شوود بووا خووودش گفووت: بهتووره بوورم آن یموو

تور كوه  نییپوا یارم. بوا تورس و لورز كمویور بیوگ یبهتر  یغذا

زننود   یحرف مو ید مردم دارند راجع به مرد مهربانیآمد د

دهووود.  یران بووودون پوووول غوووذا مووویوووشوووش بوووه فق كوووه هووور

د اسوم آن موورد یوز كوورد و فهمیوش را تیهوا نوان گوووشبغوك بو 

كوه نوام آن مورد  نیومهربان امام رضا)ع( است. بوه محوب ا

رفوووت كوووه موووردم  یا ید بوووه سووورا  نشوووانیووومهربوووان را فهم

د كوه یود دیجوا رسو بوه آن یدادنود. وقتو یداشتند به هوم مو

گور یجوا د آن یحتو ،گفتنود درسوت اسوت یهر چه موردم مو

آرام بوود و خووب بوه  یلیاحساس ترس هم نداشت بلكه خ

گوش كورد كوه داشوت موردم را بوه  امام رضا)ع( یها حرف

 یهوووا كووورد. كبووووتر محوووو حووورف یت مووویوووراه راسوووت هووودا 

ز امام به مردم شده بود كوه ناگهوان بوه خوودش یآم محبت

طوور  هد كوه چویو نفهم «هام! ج... ج جوجه: »آمد و گفت

ه ش برسوواند. در رایهووا پوورواز كوورد تووا خووودش را بووه جوجووه

كوورد   یشووتر پوورواز موویزد امووا انگووار هوور چووه ب یدلووش شووور موو

بوود  یشود. بوا هور سوخت یتر مو  یش نزدیها كمتر به جوجه

ش شكسوته یهوا ر شواخهیود كه درخت نارون پید، اما دیرس

 ن افتاده است.یزم یخودشان هم رو  ی و النه

اموا درخوت  ،بوال زد د و بوالیوسور نوارون چرخ یبواال  یكم

رده بووود. آن روز تووا شووش  ش ُمووینووارون انگووار صوود سووال پوو

از  یجوووا را گشوووت و غصوووه خوووورد. اموووا اثووور  كبووووتر هموووه

دشوت  ید. آن شوش توا صوبح توو یود كوه ندیش ندیها ب ه

دند كوه توا بوه حوال یرا شن ینیوانات آواز غمگیح ی همه

غمنواك   یبغوهوا بو  ین صودا صودایبله ا .ده بودندینشن

كوورد.  یه موویووكبوووتر بووود كووه داشووت بووه زبووان خووودش گر 

م گرفت دوباره به همان خانه یآن روز كبوتر تصم یرداف

بوه  یآرام شود. پس به راه افتواد. وقتو ید كمیبرود تا شا

داشووت  ،دیوود بوواز هووم همووان موورد مهربووان را دیجووا رسوو آن

خواند. كبوتر آرام كه شود حوس كورد  یمردم قرآن م یبرا

د. سوورش را كووه چرخانوود اشوو  در یووآ یبغووو موو بوو  یصوودا

هووا  كووه آدم  یآرام جووور  یلوویو خ ش جمووع شوودیهووا چشووم

ش رفووت. بعوود از بغووول  یهووا ش جوجوووهیمتوجووه نشوووند پوو

ش یهوووا شوووان مووواجرا را از جوجوووه دنیهوووا و بوسووو كوووردن آن

موان  م در النوهیكوه موا داشوت  یها گفتند: وقت د و آنیپرس

اد بدجنس آمد و شوروع كورد ی  مرد صیم یكرد یم یباز 

دازد. ننوه انویموا را ب ی توا النوهکورد به تكان دادن درخوت 

دستان  یخودش را به رو  یها سیكرد گ  ینارون هم سع

 یاد عصوبانیاموا صو ، ود و نگوذارد كوه موا را ببوردیمرد بذ

ن یزموو یبووا تبوور آن را از كموور قاوع كوورد و مووا هووم رو  شود و
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م. او ما را در قفوس انوداخت و بوا خوودش بورد. در یافتاد

مووا را در قفووس  یم. او وقتوویدیوون موورد مهربووان را دیووراه ا

شوود و موا را آزاد كنود.  یاد حرف زد تا او راضید با صید

اش  م بووه خانووهیبووود یار زخموویموورد مهربووان مووا را كووه بسوو

ما را بست و به موا آب و دانوه داد. كبووتر  یها آورد. بال

 یمورد مهربوان پو یشتر بوه خووبیها ب ن حرفیدن ایبا شن

زد و با هم  یش سر میها آ مد و به ب ه یبرد. او هر روز م

خوردنوود و  یداد موو یشووان مووهِ كووه امووام بِ   یا ز آب و دانووها

ش را بعود یهوا كردنود. او ب وه یاو دعا م یشان برا در دل

شوه بوه یجوا بورد اموا هم از چند روز كه خوب شودند از آن

 گذراند. یاد مرد مهربان روزگار می

ن كبوترهوا یكه خبر كشته شودن مورد مهربوان در بو  یروز 

 یاموام رضوا ید یومرد پل بود. یار بد یروز بس ،پخش شد

ره و توار شوده بوود. یومهربان آن ها را كشته بود. آسمان ت

 یپورواز نداشوت. كبوترهوا ی حال و حوصله یچ كبوتر یه

اد گرفتوووه بوووتخوووم نشسوووته بودنووود غم یكوووه رو   یا مووواده

دشوت  ی هموه یدردنواك یبغوو  ه و بو یگر  یبودند. صدا

ش یهوا بوار جوجوه كوه دو  ییبوایز  ی را پر كورده بوود. مواده

بار با وسواطت  نیشده بود و ا یوحش یها پرنده ی طعمه

چهووار  یاموون رو  یموویمهربووان توانسووته بوود در حر  یرضوا

ها ساكت شووند و بوه  كرد تا پرنده  ییبغو  ب  ،تخم بخوابد

 ش گوش كنند.یها حرف

 گوور تخووم نگووذاردیم گرفتووه تووا دیگفووت كووه تصووم كبوووتر

كننوود. گفووت    یش در خاور بووزرگ شوووند و زنودگیهووا تخوم

 یخواهود زنودگ یكه بوه خواطر روح بوزرگ مورد مهربوان مو

چووون مامووئن  ،شووان كنوودیش را وقووف مووزار ایهووا جوجووه

ا یووبووه دن یهووا بووار جوجووه نیووطووور كووه ا اسووت كووه همووان

بووا  یاش در اموون و امووان رشوود كردنوود حتمووا  زنوودگ اموودهین

 را تجربه خواهند كرد. یشتر یت بیامن

ن یبو یا كبوتر بغضش را فرو خوورد و سوكوت كورد. همهموه

بلنوود بحووث  یكبوترهووا درگرفووت. مردهووا بووا صوودا  ی همووه

 ی شان طرفدار مواده یها ها به خاطر جوجه كردند و زن یم

 یجوه یها قرار گذاشتند تا فردا صوبح بوه نت با بودند. آنیز 

كبوتر مواده  برسند و خبر را به كبوتر ماده بدهند. یواحد 

م اگوور شوووهر یام. حتوو م خووودم را گرفتوهیگفوت: موون تصووم

 ی هیوووم بقیهوووا ا آمووودن جوجوووهیووود بعووود از بوووه دنیوووایهوووم ن

 م.یدهو یمان را در كنوار موزار مورد مهربوان اداموه مو یزندگ

دسووته آموواده  برقوورار بووود. كبوترهووا دسووته یبوویعج یشوولوغ

 كنند.  یشدند تا با كبوتر ماده همراه یم

شوان را گرفتوه بودنود.  میكبووتران تصوم  ی فردا صبح همه

ند كه از آن به بعود هوم خودشوان م گرفته بودیها تصم آن

 ینود بورایآ یا مویون بوه بعود بوه دنیكه از ا  ییها و هم ب ه

 از محبت مرد مهربان او را تنها نگذارند. یقدردان

 یكووووه بوووورا  یحوووواال كبوووووتر  هووووا گذشووووت و گذشووووت. سووووال

گنبود  ینود كوه رو یب یارت به مشهد برود میا ز یمسافرت 

د پروانوه بوه دور مانن یاد یز  یو بارگاه مرد مهربان كبوترها

كبووتران   ی ان دراز اسوت كوه هموهیچرخنود. سوال یشمع مو

 ها هم كبوتر حرم باشند. خواهد آن یشان م مسافر دل

  :سال 11تا  11»گرژه سنی» 

 مند / استان فارسجمحمدمهدی فر  :ی اول رتبه 

 ددارقدچ     داستان:

 یلوویهوم او را خ یبوو یدوسوت داشووت. بو یلوویرا خ یبو یبو

رفووت، چارقوود  یخووداحافظ یبوورا یقتوودوسووت داشووت. و

ش گذاشوت و یهوا دست یدش را از سر باز كرد و تو یسف

 .فوالد ی ببندش به پنجره گرفته گفت: یبا صدا
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 یدسووتش نگووه داشووت. بووو  یدر تمووام راه چارقوود را تووو 

سوواعت هفووت  ،دندیداد. بووه مشووهد كووه رسوو یموو یخوووب

جوا بوه گنبود  را بواز كورد و از اون اتواق ی صبح بود. پنجره

ر نووور آفتوواب یوونگوواه كوورد كووه ز  )ع(رضوواامووام رنوو   یوویطال

رفوتن بوه  ی اسوتراحت آمواده ید. بعود از كمویدرخشو یم

اموروز  حرم شود. چارقود را برداشوت و بوا خوودش گفوت:

 فوالد ببندم. ی ن را به پنجرهیا د حتما  یبا

كووورد و چارقووود را دور    یاد بوووود. فكووور یوووز  یلووویت خیوووجمع

  یوبوود خوودش را نزد ید و گره زد و هر طوور ی یكمرش پ

پنجووره رسوواند. دسووتش را دور كموورش بوورد تووا چارقوود رو بووه 

د كرد. با عجلوه عقوش یبدنش  ی پنجره ببندد. اما... همه

 اش گرفت. هینبود كه نبود. گر  یبرگشت اما خبر 

رفوتن بوه  ی موادهآ یلیم یدار شد با بیآن روز كه ب یفردا

 نگوران گفوت: یدلوش مو یتوو  یحرم شود. اموا انگوار كسو

 نباش!

فووالد رد شود.  ی از كنوار پنجوره ،دیبه صحن حرم كه رس

كموو    )ع(رضووا مخلوووت بووود. جلووو رفووت تووا از امووا یلوویخ

د كه بوه پنجوره یدفعه چارقد مادربزرگ را د  یرد كه یبگ

خوشوحال  یلیخ .داد یخودش را م یبسته شده بود. بو 

 .دوستت دارم )ع(امام رضا اد زد:یشد و فر 

 یبووای  چارقوود ز یوو یبوو یبوو یرااز حوورم برگشووت بوو یوقتوو

 د.یگلدار خر 

 ستوده / استان البرز کارمفاطمه  :دومی  رتبه 

 هر چه اژ بخواهد     داستان:

اش  ییگر آفتاب داشت رخت طالی  غروب بود و دینزد

بسوت. در  یرفوت برمو یفورو مو یاهین كه در سیرا از زم

شوواخ و بوورگ  یال  بوواد بووود كووه البووه یان تنهووا نجوووایوون میووا

سووووووتر دو درخوووووت  د. آنیووووو یپ ین سرسوووووبز مووووودرختوووووا

 خود را آغاز كردند: یوگو  گفت

 ه  ره سرده نه!یگم امشش هوا  یم -

ه. یوهوم هووا بهار  یلوی. اتفاقوا  بوه نظورم خهوا! نه اصال   -

ن پوام ییكه امروز باغبون پوا  یخوب ین كودایبا ا خصوصا  

ش جوان یسو :گفوت یم موِهوكوه داشوت بِ   ید یخته. شونیر 

ها!  ید  یم یسرخ یاستخون یها شینم امسال چه سیبب

  ییها شیشاتوت جون! آخه باغبون با فروش س یدون یم

 ش زد. یبه ج یكه من پارسال داده بودم پول خوب

تر شود  زانیآو  یش كمیها د و برگیشاتوت به خودش لرز 

 و جواب داد:

خوشووحالم كووه  یلوویخ یآره دوسووت خوووبم بووه سووالمت -

 قدر دوستت داره. نیباغبون ا

خووش بوه  :د و در دلوش گفوتیكشو  یآه درخت شاتوت

 ش جان.یحالت س

 یهووا بووا  یكووه تووو  نیووگووم از ا یش جووان موویسوو یراسووت -

 ؟ی هست یراض یطرقبه هست

، هووم دلووم بخواهوود یلوویخوووب معلومووه كووه هسووتم. خ -

م یتوانسووت یجووا موو نیووكجووا بهتوور از ا  یكنوو یفكوور موو  موو ال  

ست كه یهم ن یتازه كس ،م؟ آب حاضر، كود حاضریباش

 مان كند. یزان بشود و زخمیمان آو  یها خههر روز از شا

اما تا حال دلوت خواسوته  ،ش جان حرف تو درستیس -

ت ا ها گووش نقاره یتا صدا ی  حرم باشیاز درختان نزد

 گنبد، چشمانت را بزند. ییرا نوازش دهند و نور طال

 یهوووا! حووواال چوووه فرقوووو یدار  یبابوووا چوووه دل خوشووو یا -

 یكوه جوا نیمست كه كجا باشم هیم مهم نیكند؟ برا یم

اسوت. توازه طرقبوه  یم كافیداشته باشم برا یگرم و نرم

 ما درختان است. یمشهد برا ین جایبهتر 

 ؟ی كن یطور فكر م نیواقعا  تو ا -
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  درخوت اسوت. ی ین فكر ممكن برایتر  ن عاقالنهیبله ا -

د خووب اسوتراحت كونم یور بخوواب كوه مون بایوحاال هوم بگ

 اورم.یبه بار ب یا آبدار و خوشمزه یها شیتا بتوانم س

از شوش  یاما درخت شاتوت تا پاس ،دیش خوابیدرخت س

كواش   یگفوت: ا یزد و م یدار ماند و با خودش حرف میب

م را بوووه گووووش یوووم آرزو یو گوووا بهتووور بیوووبووواد مهربوووان سوووخنم 

الرضوا)ع( برسواند كوه دلوم تنو   یبون موسو یم، آقا علیموال 

ام و  دهیوووجوووا را ند گنبووودش، كوووه توووا حووواال آن یاسوووت بووورا

جوا نبوود. بواد  اند. اموا بواد آن دگاهم را سد كردهیختان ددر 

كوه در صوحن   یاه دختركویسو یرفته بود بوه حورم توا موهوا

 یمنتظوور مووادرش بووود را تكووان دهوود. و رفتووه بووود تووا مرهموو

بوودون سوود پسوورك گمشووده باشوود كووه در  یهووا اشوو  یبوورا

 زد. یامان مادرش را صدا م یاج حرم، بیح

م. بخوواب یما بخواب یاشترت زده! حاال اگه گذسآه به  -

رنو     یوجوا  ه؟ آسومان خودا هموهیوچ یدونو یم گه. اصال  ید

 .است. چه در تهران چه در مشهد چه در طرقبه

امووا موون هنوووز هووم سوور حوورف خووودم هسووتم. درختووان  -

دانم كه  یدر ضمن م ،وه شان بركت داردی  حرم مینزد

ام را بركوت بخشود. توو كوه  یبار  تواند كم یم آرزوها یآقا

ه بوه آدم یاز همسوا یم گفتنود كسویاز قد ،یستیبه نیغر 

دم كوه یروز شونیود یسوت. راسوتش را بخوواهیتور ن  ینزد

ده یگور وقوت آن رسویگفوت د یباغبان داشت به زنوش مو

مصورف را قاوع كونم. آخور مون كوه كوود و  ین درخت بویا

مصوورف كوونم.  یز بوویوو  چیوون اضووافه نوودارم كووه خوورج یزموو

  یوسوت آخور یكوار نیگر باغبوان كوه بید. دیگو  یراست م

 كار؟ هخواهد چ یر را مب   و بار یدرخت ب

درخوووت  ی و غصوووه ن خبوووریووودن ایش از شووونیسووو درخوووت

اش  هیناراحت شد و از لحن حرف زدنوش بوا همسوا شاتوت

بدهووود. رو بوووه  یكووورد او را دلووودار  یمان شووود و سوووعیپشووو

 شاتوت جان بوه قوول موا یا: »شاتوت كرد و گفت درخت

 یش را وقتوی  سوی ،ید یش، خدا را چه دیس یها درخت

 ،نیخورد توا برسود بوه زمو یتا چرخ م باال هزار یانداز  یم

 .«غصه نخور

 ی شكسووته كووه دلِ  نیووا یبوورا م گرفووتیو در دلووش تصووم

 شاتوت را آزرده بود اشتباهش را جبران كند.

اش هنوووز  خووورد امووا تووه تنووه یكووه غصووه موو نیووشوواتوت بووا ا

رد. فووردا ن افكووار بووود كووه خوووابش بوویدوار بووود. در هموویووام

د داشوووت شووواخ و بووورگ یخورشووو یزود وقتووو یلووویصوووبح خ

ش را هووم بووا یدرخووت سوو ،كوورد یعووالم را نوووازش موو ی همووه

بووه اطوورافش  یش نگوواهیدار كوورد. درخووت سوویووب یمهربووان

د كووه شوواتوت هنوووز خووواب اسووت. بوواد آن یووانووداخت و د

ش آن ه را كه اتفاق افتواده یجا نبود اما درخت س موقع آن

 یبعود بورا ،آلبوالو یالس بورایگو ،السیدرخوت گو یبود برا

طوور دهوان بوه  نیف كرد و همویتعر  یو بعد  یو بعد  یبعد 

 د.یرس ،دهان گشت تا به باد كه در راه برگشت بود

بورد.  یسووتر مو ده بود و بوه آنیر را به دوش كشیباد ابر پ

د و بوه سورعت بوه حورم یرفت و ابر را بوه مقصودش رسوان

رام در گووووش ان زائوووران گوووذر كووورد و آیوووبرگشوووت . از م

 درخت را خواند. یح، آرزو یضر 

ضامن آهو و شاه خراسوان  ،ها یخوب ید هشتم آقایخورش

درخووت باشوود.  ی شكسووته دلِ  یبوورا یخواسووت كووه آراموو

شش به خواب همسر باغبان آمد و گفت:  یها مهیپس ن

بوا  اسوت  یهوا دورتر از درخت یدرخت شاتوت كه كم

است را با گل سرخ  یا ش و بوتهی  درخت سیو كنارش 

 وند بزن.یدرخت توت كنار حرم پ

 ،كوورد یه موویووكووه گر  یآن روز همسوور باغبووان درحووال یفووردا

مان از  یف كورد. مورد پشویومورد باغبوان تعر  یخوابش را بورا

ن خاطر فوورا  بوه یت زده بود به همهِ كه كرده بود و بِ   یكار 
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ده بوود عمول كورد و هور دوشوان همووان  یوكوه زنوش د  یخوواب

. از آن روز به بعد بود كه درخت تووت كار را انجام دادند

 یا وهیووچنووان م رضووا)ع( آن مو شوواتوت بووه بركووت نگوواه امووا

ش نمانود و ینصو یبو آن یهوا وهیواز م یچ زائور یدادند كوه هو

 ی شكسووته دلِ  گونووه بووود كووه امووام رضووا)ع( خواسووت نیووا

 د.یش رسیآرزو  به درخت طور نیا و شود یمرهم را درخت

 تان بوشهرعسل اخالقی / اس :سومی  رتبه 

 ها فاصله فرسنگ     داستان:

 یزنوودگ یبووه نووام مورمووور  یا در نخلسووتان بوشووهر مورچووه

چشووم بوواز كوورد  یمورمووور  ی  صووبح زود وقتوویووكوورد.  یموو

نش رفوووت. یمتوجوووه حوووال نووواخوش موووادرش شووود. بوووه بوووال

موار شوده بوود. بوا ید و بیكشو ینفوس مو یمادرش بوه سوخت

آورد.   رشن موادیدا كرد و بور بوالیم را پیحك یزحمت طوط

مبووتال شووده و  یسووخت یمووار یمووادرت بووه ب» :م گفووتیحكوو

دلوش  یمورموور  «مادرش وجود ندارد. یبرا ییچ دارو یه

م كووه یر شوود. حكوویبوواران اشوو  از چشوومش سووراز  .شكسووت

  یوو»: د و گفووتیبووه  هوونش رسوو ید فكوور یووناراحووت او را د

  یهوووا از دانوووه یكووویكوووه موووادرت  نیووون اآراه وجوووود دارد و 

توا  یولو ،دا كنودیو( را بخوورد توا شوفا پكبووتران اموام رضوا)ع

مش را یتصووم یمورمووور  «.هووا فاصووله اسووت جووا فرسوون  آن

. مووادرش را بووه خالووه كفشوودوزك سووذرد و راه افتوواد. تگرفوو

شود. دوبواره  یشود و دور مو یرفوت. دور مو یو مو رفوت یم

درمووان  یحاضوور بووود بوورا یگشووت. نگووران بووود ولوو یبرموو

بزنود. بواالخره  ر اهوا را كنو یها و سوخت فاصله ی مادرش همه

 ..د به.یرفت و رفت تا رس

هوا شوده  گول ییبوایرگول. مجوذوب ز   دشت پُ ید به یرس

هووا گذشووت و م وول بوواد رفووت و رفووت و  ان آنیووبووود. از م

 د به...  یرفت و رفت تا رس

 یهوا و طووالن كووه  یبلنود  ، یو  كوهسوتان تار یود بوه یرس

او را  یووویرو یاموووا ن ،دید عقوووش كشووویوووبوووودن راه را كوووه د

 یشووفا یا امووام رضووا)ع( بوورایوودانوود. در دلووش گفت:برگر 

د. یو، مورچوه را دیز كووهمادرم كمكوم كون كوه ناگهوان ُبو

او  یهوووا دن حووورفیاحووووالش شووود، پوووس از شووون یایوووجو 

نتووورس  و  :را بووور پشوووت خوووود نشووواند و گفوووت یمورموووور 

هوا را پشوت  د. كوهید و دو یزد و پر  یجست .نیمحكم بش

ز از او تشكر كورد و ُبو یز كوهاز بُ  یسر گذاشت. مورمور 

ش دعوا  یخواست كه سالمش را خدمت آقوا برسواند و بورا

د یوود و دو یووكوورد و رفووت و رفووت و دو   یكنوود. خووداحافظ

 د به...یچون خسته نبود تا رس

  رودخانووه. آب رودخانووه خووروش خووروش از یوود بووه یرسو 

د یوتوا رودخانوه را د یگذشت. مورموور  یها م سن  یرو 

كنوود. دلوش قوورد شوود و توانسووت شونا   ید چووون نمویترسو

نجووات مووادرم   یش)ع( بوورایووغر  یا امووام رضووایوو»گفووت: 

 «.كمكم كن

 یرودخانوه افتواد. مورموور  یخت بور رو ر از د یبرگ ناگهان

از بورگ  یا گوشوه یكووچك  ید. مواهیون پر آ یع بر رو یسر 

 یاز مواه یرا با دهان گرفت و برگ حركت كرد. مورمور 

 یوقتووو رودخانوووه برسووواند. یخواسوووت كوووه او را بوووه انتهوووا

كووورد و رفوووت و   یدند از او تشوووكر كووورد و خوووداحافظیرسووو

 د به...ید تا رسید و دو یرفت. دو 

 یش از خستگیپاها بود. عیوس یلیخ ابانیب ،ریكو  به دیرس

ا یوو»سسوت شووده بووود و توووان راه رفوتن را نداشووت. گفووت: 

 یمادرم كمكم كن. ناگهان صدا یشفا یامام رضا)ع( برا

عقوووش عقووش رفوووت.  د.ید. ترسوویبووه گوشوووش رسوو یبلنوود 

نتورس مونم، دلوش آرام گرفوت. »بود. بوه او گفوت:  یشتر 

آب رد كنود. شوتر قبوول   یر بویاز او خواست كوه او را از كوو 

دند یابووان كووه رسوویب یهووا كوورد. رفتنوود و رفتنوود تووا نصووفه
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گر نتوانست به راه خوود یبه راه افتاد و شتر د یطوفان شن

ا اموام یو» از او تشكر كورد و گفوت: یو مورمور  ادامه دهد

ناگهووان طوفووان « .مووادرم كمكووم كوون یشووفا یرضووا)ع( بوورا

ند و با خوود بورد. رفتنود و رفتنود. تندتر شد و او را از جا ك  

 دند به...یدند تا رسیدند و دو یدو 

م ل  كه رن  ییطال یگنبد  بر را خود كرد چشم باز یوقت

 یاد حورف طووطیو ید. مورمور ید دیدرخش ید میخورش

كوورد و   یجاسوت. او خوشووحال همووانجووا  نیوم افتوواد. ایحكو

هموه   ید و بورایرا بوه اموام رضوا)ع( رسوان یز كووهسالم ُبو

جوا برسود دعوا كورد.  كه بوه او كمو  كورده بودنود توا بوه آن

كوه  نیوا یام. بورا خسوته ی قدر خسته هآ ه! كه چ»: گفت

ح یبوه ضوور  یارت. وقتوویود بوروم ز یووام در بورود با یخسوتگ

درش دعووا كوورد. مووا  یه كوورد و بوورایووگر  یر یدل سوو ،دیرسوو

ش یهوا شوانه سوب  شوده بوود. انگوار بوارش را كوه بور سب ِ 

ن گذاشوته بوود. رفوت و رفوت توا یكرد بر زم یم ینیسنگ

 ش...ید پیرس

دلوش  یبرداشت ولو یا حرم. دانه یش كبوترهاید پیرس

 یآموده را برگوردد؟ ولو هوا راهِ  د فرسن یطور با هچ ،گرفت

ا اموام ی» پس دوباره گفت:« .توكل كن» گفت: ییصدا

دفعوه   یو «.موادرم كمكوم كون یشوفا یش برایغر  یرضا

او را بوور پشووت خووود  ی  چشووم بووه هووم زدن كبوووتر یوودر 

 ینشاند و پرواز كرد. چون خسته بود خووابش بورد و وقتو

 یلیخ د.ید بوشهر یها خود را در نخلستان كرد باز چشم

خوشحال شد. خدا را شكر كرد كه توانسته بوود بوا كمو  

كند. دانه را   یاه هموار و دور مشهد را طامام رضا)ع( ر 

افووت. یبووه مووادرش رسوواند. مووادرش دانووه را خووورد و شووفا 

موادرم را از  یش شوفایوغر  یا امام رضای»مورچه گفت: 

 «دانم... یتو م

  :سال 11تا  12»گرژه سنی» 

 زهرا احمدی / استان کرمانشاه :ی اول رتبه 

 بخار شیشه     داستان:

ام.  گونووووه یرو  یلووووبم، دوموووو یرو اش خووووورد  ن دانووووهیاولوووو

ن یوووووام گرفوووووت. از ا دسوووووتم، خنوووووده یخوووووورد رو  یسووووووم

دم و رفوتم پشوت پنجوره. یوف. دو یونورم و لا یها تلوق تل 

شووه را یش یظوویدم. از نفسووم بخووار غلیكشوو  یقووینفووس عم

شوود  یتوور موو راحووت یطووور  نیووپوشوواند. بخووار را پووس زدم. ا

اش  هر هر دانویوقت تفس د. آنیمعصوم باران را د یها دانه

ات، درسووت م وول  ییتنهووا داد بووه دل یموو یآرامووش خاصوو

 ش. همان روز كه:یها پ سال

اج را هوم آب یدار شده بود. حیشه بیمامان زودتر از هم

دارم كوورد. یوواج بیووح ی گرفتووه نووم یو جووارو كوورده بووود. بووو 

 ... صووورتم را چسووباندم یووعم یلووی ، خیوودمش عمییووبو 

بكشوم   باغ وه. دوسوت نداشوتم دسوت یگل وار كاهیبه د

مگه قورار » م كرد و گفت:یدن، اما مامان صدایاز بو كش

وقوووت توووو صوووورتت را  سوووت بابوووات اموووروز برگووورده؟ اونین

 یهوا شیبشوه؟ پاشوو اون سو یوار كوه چویوبه د یچسباند 

 «ز تو حوض.یپشت پنجره رو بردار بر 

 ییقرمز پشوت پنجوره خودنموا یها شیبلند شدم رفتم. س

شوووان.  دمیووویشوووتم، بو هوووا را بردا شیكردنووود. رفوووتم سووو یمووو

ش یوووورو  یز یوووامووود چیشوووه را پوشووواند. دلووووم نیش ،یبخوووار 

آقوووا جوووون اموووروز بابوووا » سوووم. از قووورار اموووروز نوشوووتم:یبنو 

 .م پابوستیآ یم ییتا گرده و سه یبرم

 یكوه حتمو  یعنی ،شیكوچ  هم انداختم پا  ی  امضایو 

 .یشود و رسم

خوودم و  ییتوا خر امروز قرار اسوت بابوا برگورده توا فوردا سوهآ

 م پابوس امام رضا)ع( مشهد. یم بر یگو  یمامان و بابا را م
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 25جوا باشود و  نیوروز ا 25بابا به خاطر كارش مجبور بود 

ش تماس ی  هفته پیكار.   یگر برود شهرستان برایروز د

م مشووهد. بابووا یگرفووت. مامووان گفتووه بووود نووذر دارد بوورو 

 3قبول كرده بود. اموروز هوم قورار اسوت برگوردد. سواعت 

برداشتم. در  را یگوش كرده بود. رید یكم بابا د.شده بو 

 خا. یخراب یدسترس نبود. گذاشتم پا

ادداشوووت یانوووداختم بوووه  یو نگووواه هوووا را برداشوووتم شیسووو

اج.  یووح یشوود. رفوتم توو  یكووم محوو مو كوم پنجوره. داشوت

ش دسووتم بووود كووه در زدنوود. مامووان دسووتش یسوو ی كاسووه

 بند بود. رفتم در را باز كردم. 

حسووون. مووون بهوووش  یبوووا شووووهرش مشوووخوووانم بوووود  یكبووور 

زد.  یپوروا حورف مو یك بود و برُ  یلیك! خرُ  یگفتم مش یم

  وق آدم. آن هم بدجور. یزد تو  یم یگاه

شوتر. یب یخوانم كمو یشان. كبر  یآشفته بودند. هر دوتا

خووانم  یسوورد جوووابم را دادنوود. كبوور  یلوویسووالم كووردم. خ

گفووت:  .ش را صووافیاش را محكووم كوورد و صوودا یروسوور 

 هست؟مامانت 

ده.  یهوا رو آب مو داره باغ وه یاج پشوتیوبلوه ح» گفوتم:

 د. ییبفرما

 ؟یگفت: از بابات خبر دار 

حسن نگذاشوت جوواب  ید. مشیخانم لرز  یكبر  یصدا

 ش. سورش را بواالیهوا حورف ید تو یخانم را بدهم. پر  یكبر 

 گرفت.

لوبش  یكه توا رو  یكلفت  یها لیبه سب م را دوختمیها چشم

نووبش تصووادف  ش سووریاعت پووآمووده بووود. گفووت: چنوود سوو

 دم...   یشده بود. جلو كه رفتم د

د و آموود طوورف یووش از دسووتم افتوواد. مامووان دو یسوو ی كاسووه

شووده؟ گفووتم بابووا تصووادف كوورده... زبووانم  یدر. گفووت چوو

د یوولووبش را گز  ی پتووه. مامووانم گوشووه آموود. افتووادم پتووه  بنوود

ن.  ینهو گچ. افتواد زموعیشده بود «! )ع(امام رضا» گفت:

اتواق و  یر بغول ماموان را گرفوت. بوردش توو یوم ز خان یكبر 

 مامان... یآمدند پهلو  یكی یكیه هم یهمسا یها زن

توانسوتم جموع   یاج بودم. سردم بود. افكارم را نمیح یتو 

ش یهووا كووه بوورگ  یاج پشووتیووكوونم. درسووت م وول درخووت ح

خته بودنود. آسومان هوم دلوش گرفتوه بوود. سورم را یهمه ر 

خوورد  یلبم. دومو یورد رو اش خ ن دانهیكه باال گرفتم اول

 دستم... یخورد رو  یام. سوم گونه یرو 

اتووواق و  یخوووانم  آمووود دسوووتم را گرفوووت و بوووردم توووو  یكبووور 

دم. بووواز هوووم بخوووار... یكشووو  ینشسوووتم پشوووت پنجوووره. آهووو

 تر شد. انیشه نمایش یرو  ی نوشته

 میآ یمووو ییتوووا سوووه و گووورده یبرمووو بابوووا اموووروز جوووون قووواآ »

 «.پابوست

 مقدم / استان خراسان رضوی یفاطمه امام :ی دوم رتبه 

 وارددی     داستان:

 ها زدند. یوارد حرم كه شدم نقارچ

اسمال طوال. داشوتم مونم  یش كفترایر زد و رفت پدلم پ  

آرزو داشتم بورم  یاز ب گ پرواز كنم و دور حرم ب رخم.

 گنبد آقا، م ل كفترا. یباال  یباال 

م هووم نداشووتم بووا بوواال اگووه پووا یاگووه موونم كبوووتر بووودم حتوو

جوا و بوه آقوا  نیوم اآ یجوا بورم. هور روز مو توانستم همه یم

 ی ه شال سبز دور پنجرهیم و آ یشم. هر روز م یل میدخ

 د...یزنم تا شا یفوالدت گره م

دونووم كووه  یخوووام. موو یموو یچوو یدونوو یآقووا جووون خووودت موو

گوه  ید یسوت. راستشوو بخوواین چورخ نیلم ای. دلیدون یم

 برام... دوسش دارم.ه دوسته یش عادت كردم. م ه هِ بِ 
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باشووه كووه  یكوویتنهووام. دوسووت دارم  یلوویخ ی... ولوویولوو

 یرو داشته باشم كوه كسو  یكیخوام  یم ه كنم.یبهش تك

 .وم نگاه چپ نكنه..هِ بِ 

اده... امام اومدم ین دوره و زمونه پسر ز یا )ع(امام رضا

 !یدا كنیش خودت تا تو برام پیپ

 خوام. یم خش  شده... آب... آب میگلو 

 ل ورمیل رم را چرخاندم. از خونه تا حرم با و یو  یها چرخ

 چرخاندن چرخاشو نداره. یگه دستام نایاومدم د

ه یوودم یرسوو یرفووتم طوورف سووقاخونه تووا آب بخووورم. وقتوو

 اله برداشتم و آب خوردم.یپ

 ن!یه....ه.... سالم بر لش تشنه حس

حورم زدم.  یه دور یورون اومودم رفوتم یاز سقاخونه كه ب

خواسوتم  یگوه موید.  وه بوا  دلگشوا بورامحرم شده بوود م

برگووردم خونووه. سوورم را خووم كووردم و دسووتم را گذاشووتم 

 ام. نهیس یرو 

 الرضا یبن موس یا علی  یالسالم عل -

ه یوده بود. فكر كنم یروم قد كش هسرم را باال آوردم. روب

 خودش بود.  قدش بود. خودِ  یدو متر 

ش یكمود ماموان پو  ید تو یجا بود كه  هنم راه كش همون

بوورام   یز ید پاشوونه بلنوودش كووه دو سووایسووف یاون كفشووا

 تر بود. بزرگ

ز برداشوتم بلندشوم و پوا بلنود كونم، قود  یول ر خیو  یاز رو 

 كفش مامان.  یها پاشنه

 شد. یشد. به خدا نم ینم

ترسوووو كوووه از  ی ه گربوووهیووووار بلنووود بوووود و مووون یوووه دیوواون 

 د.یترس یخوردن و افتادن از روش م

 ن كردم...ر چادرم پنهایچشمامو ز 

 كاش برگردم.

 جان كاش برگرده و... )ع(ا امام رضایدلم نبود.  یدل تو 

 گرده؟ یوارم برمیآخه مگه د

 ر لش فقا صلوات فرستادم.یز 

فوووالد.  ی خووورد. رو بووه پنجووره یوار تكووان موویوود یهووا شووانه

گوشوم. چورخ زدم.  ید توو یو یاش پ هیوه  گر  ه  یصدا

كوه   یكرد. از كسو  م نگاههِ ل زد بِ سادم نگاش كردم. زُ یوا

..  .اسووتغفرا دم.یش بووودم خجالووت كشوو خونووه یاالن تووو 

ن كه  چشمش ی. همیچرون ن همه چشمیا و حرم یآخه تو 

  یوارم اونویون دیونوه بابوا! ا ادش رفوت.یوه یور گبه من افتواد 

كنوه.  یبودون پلو  زدن نگوام مو سوت.یخووام ن یكه مون مو

ش ِهوگوه بورم اون جلوو و بِ  یاونه مویشو. خشكش زده انگوار

 «مگه خودت ناموس...» بگم:

 د زده بووود. دلووم بووه رفووتن رضووا نبووود.یووچوورخ  یدسوتانم رو 

وار یوروم د هروبو یجوور  نیا یكیخواست  یانگار منم دلم م

شوش یفكر كونم دل مونم پ. تخم چشام یل بزنه تو بشه و زُ 

بلند مامان بوود توا مون پوام  یكفشا  یكاشك ر كرده بود.یگ

فكور   رسم؟ یتا كجاش منم یشدم تا بب یكردم و بلند م یم

  ر شونش باشم.یكنم تا ز 

 ..رفت. یوار میگه داشت دید

 داد یش را باز كرد و دستانش را جلو آورد و تكان میعصا

 ش نشان دهند.یتا راه را برا

 ه...یدم او یاون موقع بود كه فهم

 اسوتان محمودآبادی  حسوینی سواداتهلیا :ی سوم رتبه / 

 رضوی  خراسان

 8ی  بوس خط شمارهاتو     داستان:

جووا  سووفت و سووخت اتوبوووس جابووه یصووندل یدختوورك رو 

ش بوه یشد. عروسكش را به چپ و راست تكان داد و بورا

 رزن را تكان داد. یخواند. دست پ ییالال  یآرام
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 م؟یرس یم یك -

 .هنوز مونده -

ش نشسته بوود یرو  كه روبه  یانداخت به زن یو نگاه تلخ

صوورتش  ید جلو را گرفته بو  یدرن  كوچكیسف ی نهیو آ

رون یوش كوه بیاز موهوا یا دسوته ید رو یكش یو دست م

 درن  نازكش.یافتاده بود از شال سف

 یده بوود و رو یپوشو یا رهیوت یخاكسوتر  یكه پالتو   یمرد 

   یووگذاشووته بووود، خووودش را نزد یرنگوو اهیسوورش كوواله سوو

 ش.ا یكرد به پنجره و فاصله گرفت از مرد كنار 

ش چنوود یووداشووت كووه رو بووه پووا  یرنگوو یا موورد شوولوار قهوووه

بوود كوه  یقدر خاك ش آنیها درن  بود. كفشیسف ی لكه

اش  یخوورده و گ و كر  ت   یها رنگش معلوم نبود. با دست

 رد.رن  م   یخاكستر  یپالتو  یزد رو 

 آقا ساعت چنده؟ -

 اش. یانداخت به ساعت م  یمرد با اكراه نگاه

 .ازدهی -

  ید كووچكیكاغذ سف  یرو  یكند و گاه یكتابش را باز م

 كند. یادداشت میرا  ییزهایچ

 یر  یموو یو بعوود شووش وقتوو یكنوو آقووا اگووه از صووبح كووار -

قوودر  اون یخونوه زنووت بواز ابروهوواش تووهم باشووه و توو حتوو

 ی، چه حسویبخر  یز ی  چیكه براش   یپول نداشته باش

 ده؟ یتون دست مهِ بِ 

مرد به خودش زحمت  اما ،ماند جواب منتظر لحظه چند

 بلند كند. كتاب  ینداد كه سرش را از رو 

 دهد. یسخته آقا و سرش راتكان م یزندگ -

 د.یكش  یكارگر آه

كرد و به باال  یسم داشت صحبت میرئ یبار موقع  ی -

فكر   :صورتم و گفت یكردم و بعد اون محكم زد تو  نگاه

 ؟ی هست یك  یكرد 

داسووت كووه یرنوو  گذاشووته اسووت پ اهیكووه كوواله سوو  یموورد 

 كووارگر كووه حوواال دسووت  یهووا خسووته شووده اسووت از حوورف

 اش.  سوخته صورت آفتاب یكشد رو  یم

 .ر نشدمیوقت كامال  س چیه ،یدون یم -

 .یسیر  ند -

 .دیگو  ین را میا یبلند  یصدا

ن و آرام ییانوودازد پووا یشووود و سوورش را موو یكووارگر بلنوود موو

 شود. یاده میپ

م در یاز كبوترهوا در آسومان رو بوه جلوو و مسوتق یا دسته

 روند. یم معلوم یمقصد  یحال پروازند و انگار به سو 

 .2-1-9-7-5-1-4-5 :شمارد یدخترك م

 رود. یم یگر ید یو به سو  كند یم كج را شهرا شان یكی

 یقیكند به موس یزند و شروع م یم زن لبخند آكاردئون

 یسوت بوه كوین مبه چشم زده و معلو ین  دود یزدن. ع

د: یوووگو  یزنووود. در گوووش عروسووو  موو یو كجووا لبخنووود موو

 دهد دسوت یرا م یسرزن اسكنایقشنگه. پ یلیخ صداش

 .دخترك

 .كه كنارش نشسته  یا برو بده به اون ب ه -

دهود بوه  یرد و مویگ یاسكناس را م یدخترك با خوشحال

ش چنود لكوه بوه یوده و رو یپوشو یكوه شولوار سوبز   یپسرك

 ییش دمذوایش نكورده و بوه جوایخورد. كفش پوا یچشم م

 به پا دارد. یا پاره یخاكستر 

 .ایب -

 .زند دخترك لبخندی می

 ؟یا كرده  یحاال عروس  باز تا  -

 نه! -

 ؟ی كن  یكه باز   یدوست هم نداشت -

 یش بواز یهوا ن و بوا انگشوتییاندازد پا یپسرك سرش را م

 كند. یم
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 .دانشگاه -

 د.یگو  ین را میا یدار  خش یصدا

ده كتوووابش را یره پوشووویوووت یكوووه لبووواس خاكسوووتر   یمووورد 

باز بوه  یا لحظه یشود. دخترك برا یدارد و بلند م یبرم

تووا شوودند. پسوورك  1كنوود. كبوترهووا حوواال  یموورون نگوواه یووب

 د تا حاال نداشتم.یگو  یم

 .افتد یاد حرف مادربزرگش میدخترك 

 ت بده؟هِ كه بِ   یخواه یچرا از خدا نم -

 .دهد ید خدا؟ و سرش را تكان میگو  یر لش میپسرك ز 

خووودم  یرم توا بورم بورایوگ یشوه از آقوا پوول مویمون هم -

 نبات بخرم. آب

 كند. یه مزن اشار  و به آكاردئون

 ؟ی نخواست یز یتا حاال از خدا چ یعنی -

 ینبات دهد و آب یم راست تكان و را به چپ سرش پسرك

به  كند یدارد. تعارف نم یش كنار شلوارش برمیرا از ج

 خورد. یدخترك و با سروصدا م

 ؟یتاحاال از خدا تشكر نكرد  -

زن اشوواره  نووداده! و بووه آكوواردئون یز یووخوودا بووه موون چ  -

نبات  آب خودم یبرا تا دهد یم پول مهِ بِ  آقا یول ،كند یم

كنم. چرا  یم تشكر شه ازشیهم هم و آدامس بخرم. من

 د از خدا تشكر كنم؟یبا

مگه تو   :دیگو  یت میكند به دخترك و با عصبان ینگاه م

 نبات داده؟ ت آبهِ خدا بِ  یكن یكه تشكر م

 .بازار -

 .دیگو  ین را میا یا خسته یصدا

ش را ا یل صوورتیوده، موبایدرن  پوشویكوه شوال سوف  یزن

ش یموها یرو  كشد یم دست باز و فشیك یتو  گذارد یم

 شود. یو بلند م

 .2-1-9-7-5: شمارد یدخترك باز كبوترها را م

 یشان خاكستر  یرو به جلو در حال پروازند. پرها یهمگ

 ی كووه كنووار  پرنووده  ید كوووچكیكبوووتر سووف اسووت بووه جووز

 .در حال پرواز است یخاكستر 

 .هم گره خورده است ش دریادخترك ابروه

 .ید تشكر كنیهرحال با به -

 یز یوورآمیده نگوواه تحقیمووت پوشوویق ت گوورانكووه ُكوو  یموورد 

 یقیچنوووان موسووو هوووم كوووه زن آكووواردئون بوووه انووودازد یمووو

گوووذارد كوووف  یرا مووو یا تووواخورده اسوووكناس نووووازد. یمووو

 پسرك. ی رلكهكوچ  پُ   یها دست

 .ممنونم آقا یلیخ یلیخ -

كنووود بوووه شووومردن  یكنووود و شوووروع مووو نموووی مووورد تووووجهی

تش و نگواهی گذاردشوان تووی جیوش ُكو هایش و باز می پول

زن و  ی آكووواردئون بسوووته هوووای پینوووه انووودازد بوووه دسوووت موووی

آورد. پیوورزن چووادرش را صوواف  ماشووین حسووابش را درمووی

 قدر تكون نخور. این :گوید كند و میان  كرهایش می می

 .ییدارا -

 د.یگو  ین را میا یبم یصدا

گوذارد در  یده كتاب را میمت پوشیق ت گرانكه كُ   یمرد 

  ی هنوهک یهوا انودازد بوه اسوكناس یمو یبش و بواز نگواهیج

-7 :شومارد یكف دست پسورك. دختورك بواز كبوترهوا را مو

خوانووود و نگووواه  یمووو یووویعروسوووكش بووواز الال  یو بووورا 9-1-2

بوه  ش را تنودیهوا كوه بوال  ید یكند به كبوتر كوچو  سوف یم

بووه جلووو پوورواز  م و رو یسووتقمكنوود  یموو یزنوود و سووع یهووم موو

زنود  یلبخند م .یندارد به كس یزن توجه كاردئونآ كند. 

 یا نوووازد. دختوورك لحظووه ینوووازد و موو ینوووازد و موو یو موو

. دسوتش ینوور  یكند به سو  یكند و اشاره م یتعجش م

رو نگواه   جوا بوزرگ اون د ماموانیوگو  یدهود و مو یرا تكان م

 دهد. یزردرن  دست تكان م كن و به سمت نور
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جووا رو رنوو  خووودش كوورده و هووم  نگه همووهقوودر قشوو چووه -

 ز روشنه.یچ

ر نور زردرن  شده است یش ز یها درن  بالیسف ی پرنده

دا كرده یدوباره پ ید یكند كه انگار ام یپرواز م یو طور 

توجووه  ینوود و بووا رنوو  عقش یخاكسووتر  ی اسووت. دو پرنووده

 یدرن  چرخیكنند. كبوتر سف یپرواز م یگر ید یبه سو 

 شده است. زند و در نور غرق یم

 .حرم -

 است. 21ساعت  د:یگو  ین را میا یآرام یصدا

  :سال 17تا  35»گرژه سنی» 

 محمدحسن سیفدار / استان تهران :ی اول رتبه 

 زیدپ ندرژغ     داستان:

: دیوگو  ید و مویوكنود از آب  یوان را لش به لش پر مویزنم ل

 یچكوووود رو  یعوووورق از سوووور دموووواغم موووو« اش شووووده؟ چووووه»

دهوم  ی  نفس مویرم و یگ یاز دستش موان را یراهنم. لیپ

رود و  ینوازكش بواال مو یسور ابروهوا« .ستین یز یچ» :باال

 .جاده یشود به انتها یره میخ

 «م...یتازه سمنان .اد درستش كنهیب یكیزن  بزن » -

 خوره. یحرفش را م ی و ادامه

شووم  یم. دوبواره خوم مویهوا هگونو  چسوبانم بوه یوان را مویل

ف یووگووم لباسووات ك  یموو یعنووی»: دیووگو  ین. موویماشوو یرو 

 ی هیوگر  یصودا« .ید بور یووقوت حمووم هوم با شه. اون یم

ن و در را بووواز یدود پشوووت ماشوو یموو شوووود. یب ووه بلنووود موو

 یهوا نین ماشویبو یبویگوردم توا ع ی هونم مو یكند. تو  یم

و فوالن بوودن،  101شون پژو  همه»دا كنم. یش پیپ ی هفته

 .ردیگ یام م خودم خنده« 51كان ین پیكجا تا به ا

ر را یش ی شهیسرم. ب ه ش ید باال یآ یزنم ب ه به بغل م

گووذارد  یمكوود. زنووم ب ووه را موو یده و موویچسووب یدسووت دو

 .نیزم

 « .یكاش لباس كار داشت» -

 «.خووره یلباس كاره به هوم مو یحالم از هر چ»م: یگو  یم

 اه شوند.یها و دست و صورتم س دوست دارم لباس

 ،زنوم ین. پاهوایر ماشویوخوابم ز  یبندم و م یكاپوت را م

عجووول از  یهووا نی  ماشوویكوچوو  ب ووه، السووت  یهووا كفووش

ز را یوچ شود هموه یاما م ،داستیز پیجا فقا ته هر چ نیا

هوا  كونم. تسومه یعقوش را چو  مو یلندرهایحدس زد. س

افتووود و   یندارنووود. ب وووه راه مووو یدام خووووردگکووو چیهوووم ه

دود  یزنووم موو یهووا زننوود. كفووش یش سوووت موویهووا كفووش

ت خووود را  یبلنوود. عصووبان پاشوونه د اسووت و یدنبووالش. سووف

كنود. دلوم  ین دارد مسوتم مویبنوز  یكونم. بوو  یكنتورل مو

شوتم اما پُ  ،ر بخوابمین ز یفردا هم ی دهیخواهد تا سذ یم

 رون.یكشم ب یسوزد. خودم را م یآسفالت دا  م یرو 

ن برداشوته و یزمو یاز رو  یز یون نشسته. چیزم یب ه رو 

رد. یوگ یموبرده سمت دهانش. زنوم آشوغال را از دسوتش 

د طوورف یووآ یكنوود. موو یه. بغلووش موویوور گر یووزنوود ز  یب ووه موو

 . را با دو انگشت گرفته ن. دماغشیماش

 «شه؟ یدرست م» -

شووووم بوووه موتوووور و  یره مووویوووزنوووم و خ یكووواپوت را بووواال مووو

 «.استارت بزن» م:یگو  یم

اه از ی  سونجاق سویوشود.  یاده میخورد. پ یاستارت نم

نووازكش  یهوواابرو  كشوود و سوور یرون موویوواش ب یر روسوور یووز 

 .رود باال یم

 « .م خراب شدیموها» -

ر یوش را ز یش و موهوایهوا ن دندانیگذارد ب یسنجاق را م

ر یووواش ز  یا قهووووه یكنووود. موهوووا یجوووا مووو جابوووه یروسووور 

 پف كرده. یروسر 
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كنود  یدارد و فورو مو یش برمیها ن دندانیسنجاق را از ب

 آورد.  یب مرا باال میش و دوباره غین موهایب ییجا

 « اد درستش كنه؟یگه بید یكیشه  یم یحاال چ» -

 شود.  یرد ماعصابم خُ 

 «.تونم درستش كنم یهم م یجا نباش نین ایبب» -

م و یهووا ن لووشیگووذارد بوو ی  قنوود موویووزد و یوور  یموو ییچووا

 «من زن  بزنم امداد جاده؟» د:یگو  یم

م و دوبواره یگوو  یمو« هلواالال الالوه» كنم. یفقا نگاهش م

 ن.یر ماشیخزم ز  یم

 ود و بوا یپ یش مویهوا سووت كفوش یصودا دود. یب ه مو

ل بورم شود. هُ  ید میدن كفش زنم ناپدیدو  یت  صدا ت 

 دارد یم

 « ا امام هشتم...ی» -

رون. ب وووه دارد در بغووول زنوووم یوووپووورم ب یمووو و بوووا سووورعت

راهن بونفش یوده سومت راسوت. پیآفتاب كشو خندد. یم

ه یوشوده. پشوت بوه مون، تك ید، صوورتیر كواور سوفیزنم ز 

دونوم امسوال  یمو» د:یوگو  یاننوده و مودهود   بوه در ر  یم

 «.مینرس یكن یم یهم كار 

رسووم كووه  یجووه مووین نتیووروم و بووه ا یبووا خووودم كلنجووار موو

كنوود. دسووتمال  یزده بووه موون نگوواه موو هووتبُ  «.چووه بهتوور»

ر یوووووكشووووود ز  یآورد و مووووو یدرمووووو فشیرا از كووووو ید یسوووووف

  چشمانش.

سوووت. از هموووون اول یش نیز یووودم چیووومووون كوووه فهم» -

 «.دمیفهم

 لرزاند. یاز احساساتش را م یخال یبغب صدا

 یخووا یارم كوه امسوال هوم مویونخواستم  بوه روت ب»  -

 «.یرو خراب كن خاك بر سر نذر منِ 

 اه شده.یس اهِ یدستش، س یتو  ی دستمال م اله شده

 یگفتووو یكوووردن نداشوووت، مووو  یلم بووواز یهموووه فووو نیوووا» -

 «شدم. ین هم خوشحال نمیم. ایر  ینم

 .ردیگ یاه میدماغش را با دستمال س

 «.آ مدم یخودم م یگرفت یا میه بلیداقل ح» -

دهد كه  یزند. دستش را نشان میر  یفاصله م یها ب اش 

است كه من بوه  ییها د به خاطر حردیگو  یلرزد و م یم

  یووخوابووانم. از توورس  یهوووا كوواپوت را موو یدهووم. بوو یاو موو

رود و موون بووا عقووش عقووش رفتوونش جلووو  یقوودم عقووش موو

 آورد. یاد باال مكناره جاده را ب  یها م. خاكیآ یم

ار. تووووو یوووودرن یبوووواز  یكووووول  یجووووور  نیووووواسووووه موووون ا» -

بوزك  یجوور  نیوپوابوس، ا یخبر مورگ مون بور  یخواست یم

 «خودت رو. یكرد  یمزك نم

 ه.رانند ی شهیكوبم به ش یدستم رو م

اگوه مون  یكنو یكه م  ییامام رضا ،)ع(اون امام رضا» -

 «كرد... یم یه كار یخواست حداقل  یو تو رو م

 .كوبم یشه میش تر به محكم

  ین زنوودگیوواز ا یا ه گوورهیووم. ین لگوون رو عوووض كنوویووا» -

اد بگوه: دو ماهوه یوكرد كه صاحش مغوازه ن یوا م یكوفت

 « .الست رو جمع كن بروپ   و ل. جُ یاجاره نداد 

 شود. یشتر میم هر لحظه بین صداتُ 

خواست چهار سال پشت سر هوم  یاگه من و تو رو م» -

 «.میخورد ینم یسیوقت سفر به پ

خوورد. فكور كونم  یحورفم را مو ی ب ه اداموه ی هیگر  یصدا

ده بوود كوه داشوت بوا تورس یوطوور ند نیوزنم تا به حوال مورا ا

ده یوش خوابیف موهاكرد. پُ  یزنان به من نگاه م نفس نفس

 یزان بووه چنوود تووار مووو افتوواده رو یوواه آو ی  سوونجاق سوویووو 

صووورتش   یبووا دو انگشووت تووار مووو را از و  .راسووتش ی گونووه

د: یووگو  یگردانوود و آرام موو یش را برموویوونوود. رو ز  یكنووار موو
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نه یعموووو سووووك كوووه هووور مووواه بوووا زن  یادم هسوووت وقتووویووو»

و یپوا یشوفا یم مشوهد بورایاومود یم كوه  نیوت بعود از ال  ش 

ه یوو؟ هوور سووال ی قوودر قوودرش رو دونسووت ه، چوویخوووب شوود 

 .«ینذرت رو ادا نكن یبهونه آورد 

ده ین چانووه كشووییش تووا پووایهووا ر چشوومیوواه از ز یدو خووا سوو

رود  یبونفش نمانوده اسوت. مو یها هیاز سا یز یچشده و 

دهم به  یه مینم و تكینش یروم م یسرا  ب ه. من هم م

ن دو یگوذارم بو ین. سورم را موی  عقوش چوپ ماشویالست

 م.یزانو 

رت بوزنم. زنو  بوزن اموداد م سواعت ُچویخواهم ن یم» -

 «ن چه مرگشه؟ین ایجاده بب

رد بووا   موویووسووتاده كنووار یكوونم. زنووم ا یم را بوواز موویهووا چشووم

ز یوچ نام و همهینت و دلِ » د:یگو  ی. مرد مینفت یلباس آب

. یكیگفت مكوان یداره. زنت م یز یر  كم روغن  یسالمه. 

 «  ؟ید یطور نفهم هچ

دانوم چورا  یتوانم بلند شوم. هه، نمو یكنم نم یم یهر كار 

طوور  نیودانسوتم ا یترسوم و نوه نگورانم. انگوار مو ینه مو یول

گووذارم و بلنوود  یزنووم موو ی شووانه یشووود. دسووتم را رو  یموو

عقوووش  یصوووندل ینم رو ینشووو یشووووم و بوووه كمكوووش مووو یمووو

ركوار یكند توا تعم یه میصدا گر  ین. زنم دارد آرام و بیماش

 نفهمد.

كسول بونفش و بُ  یآبو   وانوتیبندد به  ین را میمرد ماش

 كند. یم

 «م؟ید بر یكجا با» -

 .تهران :دیگو  یكند و م یش را پاك میها زنم اش 

 «.ر طور شده مشهده»م: یگو  یو من م

 زند. ید میام  یشانیپ ید و عرق رو یآ یباد خن  م

 نسترن جوادنیا / استان کرمانشاه :دومی  رتبه 

 ددعه     داستان:

د. یور كرد. نور به داخل اتواق دو یخ میرا ن ییحیدر  یصدا

 .ستاده بودیان در ایش را به كمر زده و میها دست

تو گوشوش زر كم    اه جادوگر!یر بتوپ عفر یگه بگید» -

 «.زر بكن

د و رفووت. بوورق خوواموش شوود. سووكوت یوودر را بووه هووم كوب

م. یگر با هم حورف نوزدید ییحیاتاق نشست. من و  یتو 

م یخواسووت یانووداخت. موو یمووان داشووت گوول موو تووازه حوورف

م. یكوه نداشوت  یا م. ب وهیمان اسم انتخاب كن ب ه یبرا

 م فكر كردم.یاهایبستم و به رو  م رایها چشم

م را بوواز یهووا سوورم خووورد. چشووم یپوو  تووو ش م وول تو یصوودا

. شوان دمیود یخكوب شدم. از پنجره مویم میجا كردم. سِر

شووه یسووتاده بووود. همیا یوویحی یرو  دسووت بووه كموور روبووه

ستد. درسوت م ول یا یطور م نیرد ایگ یحرصش م یوقت

 ش.یشش پ

. كورد یصوورتش را كوم نمو ییبایرپشتش ز پُ  یابروها ی گره

ش را یپووا یموول تووا رو مخ یهووا بووا گوول یراهن مشووكیوو  پیوو

 ید یقرموز، سوف ی هیبا حاشو یمشك یپوشاند. گل ون یم

 ییاد كارهووایوو یكوورد. وقتوو یان موویووشووتر نمایپوسووتش را ب

 ی ن مدت با من كرده بود آن چهورهیا یافتادم كه تو  یم

ل یوحشوووتناك تبووود یوال یووو  هیووو هووونم بوووه  یتوووو  یبوووایز 

 داد زد: ییحیشد. سر  یم

رده كوه هنووز خواوه! كو  یكوار   ی هیول كوو توو رو خودا! یس»

 «ه تا حاال بخوابه؟یزن چ

شووو حووالش خوووب یدالگووه بووزار بخوابوه! د» :گفووت یویحی

 «.نودشه
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گفت. از بس لش حوض بودم دلم درد  یراست م ییبح

 گرفته بود.

 ت جواب داد: یبا عصبان

 ؟«نگا كو چد جور ازش دفا موكونه» -

 «.یدالگه! خو زنمه. مونسمه. دشمنم كه ن» -

 «زن تونه؟ یگ یكه م  ییهو او » -

نوه اسومش توو ی. مهم ایا نگفته مهم نیگفته  یهر ك» -

 «.شناسناممه

داد كووووردن. بووووا مشووووت بوووور یووووشووووروع كوووورد بووووه داد و ب

 زد: یداد م یمصنوع یا هید و با گر یكوب یش میها نهیس

گوه؟ خوون بورات  ی.. داره چه م.ی... خدا... ئیوه » -

 نمیوت فورو كوو... اا نوه توو گووشیرت؟ ایغ یادت رفته بی

. صوود تووا سووجلم كووه یزن تووو نوو یخووواهر همووو قاتلووه...ئ

خانوه  یده... عوروس ئو» خوون آ یجوا یباطله...ئ یار یب

 «نه خوب بدان...یفقا كژاله... 

خوردند.  یما را م یحسرت دوست یدختران آباد  ی همه

م كووه یبووا هووم عهوود بسووته بووود )ع(حوورم امووام رضووا یتووو 

ن روز مون و  موا را بور هوم بزنود. آ ی ز نتواند راباوهیچ چیه

 ییم با هم. ناگهوان سروصودایگفت یكژال كنار نهر گل م

 یمرتض آلود خون كریم. پیدیدو  كوچه به طرف شد. بلند

زدند.  یم خود یرو  و سر بر مردان بود. افتاده نیزم یرو 

رد امووا یوم بگیبورادرم خواسوته بووود قموه را از دسوت ابووراه

 فوورو رفتووه بووود. حوواال یشووكم مرتضوو یناخواسووته قمووه تووو 

خووون  یمووا شووده بودنوود قاتوول... موون جووا ی فووهیگوور طاید

دشومن موا  –یویحی یدخترعموو  –كوژال   ی فوهیم و طارفت

 ..شده بودند.

 اش قربوان صودقه یه ییحی  غروب كژال آمد. مادر ینزد

را  یبووژ  رفووت. روورف یم عشوووه موویرفووت. كووژال بوورا یموو

  كه من درسوت  ییها یتعارف كرد. بژ  ییحیبرداشت و به 

حوووض  هووا را بووردم لووش نوود شوودم اسووتكانكوورده بووودم. بل

 م.یبشو 

ئیوو»  بووود كووه مووه گرفتووارش  یر یچووه تقوود یا امووام هشووتم 

م. موه  یهوم بوود ی خورده ینیر یكه ش  ییحیشدم؟ من و 

 «.جا نیام ایخون ب یكه قرار نبود جا

 قدر كه مون خووب بشونوم بلند بود. آن ییحیمادر  یصدا

 اد.یتا حساب دستم ب

 ین بووور ید دنبالووت بوور آ  یموو یوویحیكووژال جووان فووردا » -

سوواعت  ی هیووهووا!  یش. دورت بگووردم ناشووتا نخووور یآزمووا

ن. قربان او قد و بواالت بورم یگرد ین تا شهر و برمیر  یم

 «.یعروسكم شش خاو نمان

؟ یر  شه منوه توا خانوه بوووه یان! میا گیحی»كژال گفت: 

 «.یگه دالگم حالش خوش ن یباوم زن  زد م

د. سور ید مرا دیرس اج كهیصدا بلند شد. به ح یب ییحی

 زد و به سمت در رفت. یستاد. لبخند تلخیش ایجا

ن خوانواده بوودم. یوا یبهوا حاال دو سال بود كوه مون خوون

هوا و  ف حسرت داشوتن ب وه، نو  زدنی  عروسیحسرت 

؟  ی شوهر و حاال هم هوو. آن هم چه كسو مادر ی ارهایل

 ... -ن سالهیچند ی دوست قسم خورده –كژال 

!مه كوه عهدموه بوا كوژال نشكسوتم... ()عا امام رضای» -

! تونوووه بوووه او )ع(ا اموووام رضووایوووسووتم... یل هوووم كوووه نیووبخ

 یا هر چیبشه... خدا یم نزار بدتر از ئیكه خورد  یقسم

 «اد...یش بیره پیخ

بوود.  یسوت زنود. پُ  ی  هفته گذشوت. زنو  خانوه را موی

 یویحیداد به من و امضا گرفت. پاكت را به مادر  یپاكت

ر بغول گرفوت یوان و با عجله چوادرش را ز كن یدادم. شاد 

 رون رفت.یو از خانه ب
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ش یآمد بگو رفوتم دنبوال كوژال بووره  رموش پو ییحی»  -

 «جا... اد آنیدكتر. بگو ب

ده بووود و بووا هووم رفتووه یوواموود خانووه. مووادرش را دین یوویحی

اج را دور زدم. یووكووه آمدنوود هووزار بووار ح  یبودنوود تووا وقتوو

تفووواوت .  یبووو یووویحیناراحوووت بوووود.  یلووویخ یووویحیموووادر 

 «؟یی حیچه شده »دم: یپرس

موان بوه  م. خوونیودكتر گفتوه مون و كوژال مشوكل دار » -

 «مان...یدار بش شه ب ه یهم نموخوره. نم

كم شده بوود. ناراحوت   ییحیمادر  یخوشحال بودم. رو 

 رش...یتقد یكژال. برا  یبودم برا

رون رفوت. بورق یواتاق را بواز كورد و ب به سرعت درِ  ییحی

 زد. یموج م در چشمانش یشاد 

 «حامله س... یدالگه... دالگه ... زر » -

 د. خوشحال بود.یخند ییحیمادر 

؟... نه كوره... امكان نداره... راس ی؟ رز ی چه گفت» -

 «س؟ ؟ حاملهیی حی یگ یم

 «س دالگه... حامله یآر » -

 زد. یقهقه م یاز شاد 

 موان تانه عوروس یخوبه... پس هنوز كژال م یلیخ یئ» -

 .بشه

 سرم خراب شد: یا رو یانگار ئن د.یدلم لرز  یتو 

 ی ب وه یعنویه؟ یوا غهیه چوه صویود یش! ئیا امام غر ی» -

 «ر دس كژال بزرگ بشه؟یمه باس ز 

توانسووتم  یم افتوواده بووود. نموویسوتاده بووودم. كووژال بووه پووایا

ام  نهیس یخم شوم و بلندش كنم. نشستم و سرش را رو 

 كرد: یه میلند گر بخت و بلندیر  یگرفتم. اش  م

موه عهوود شكسوتم. تووو نوه بووه او حورم آقووا  ان!یوگ یزر » -

ش مووه یووزكم! بووه او امووام غر یووان ! عز یووگ یحاللووم كووو. زر 

م از مووه یكووه بسووت  یتاوانمووه پووس دادم. تونووه بووه او عهوود 

تونووه بووه  )ع(ا امووام رضووایووبگووذر. خووواهركم! همووه كسووكم! 

ه یوش! دیا امام غر یخوارم نكو.  یشتر از ایقرآن محمد ب

 «بسمه...

كووه   یداد. م وول همووان روز  یان نمووموو ه امووانیووهوو  گر  هوو 

 یكووه بوورا  یكشووته شووده بووود. م وول همووان روز   یمرتضوو

 یم. م ول شوش تلود عروسویارت رفته بوودین بار به ز یاول

 یمن. كژال تنها مونس من بود. آغوش گرم كژال فرصوت

ش كورده یدایوسب  شدن. انگار دوباره پ یدوباره بود برا

 بودم.

 کرمانشاهفاطمه حشمتیان / استان  :سومی  رتبه 

 دریا ژ آسمان از تو دلگیرند     داستان:

شیشوووه را پوووایین . انگوووار آسووومان هوووم از توووو دلگیووور اسوووت

 دانی و هایش می کشی خودت را مستح  بداخالقی می

 خری. هایش را به جان می تازیانه

 .سها شیشه رو بده باال آب ماشینو ورداشت -

صودای زنو  پیوام نگاهوت را از  کشوی، شیشه را بواال موی

 گیرد. رود می اخمو پیش می جاده که عبوس و

جووا کووه رفتووی  اون اگووه بگووم بخشوویدمت درو  گفووتم، -

 .نگهدار خدا دعا کن بتونم ببخشمت،

هوووووا  هوووووای درخوووووت از الی شووووواخه دوی، دنبوووووالش موووووی

رن  محلی انگار نیاز به  لباس چیت خوش هایش و چشم

نوور تبلیغوواتی دهوود بوورای ب   جووان مووی قوواب گوورفتن نوودارد،

بووووازی  باشووووک دلووووش بوووورای قووووایم انگووووار ت.ا نمایشووووگاه

 تان تن  شده. کودکی

م ،بوذار عکسومو أدریا با تو  کن، ر یقه صبقای بابا یه د -

 .جا خوبه آهان همون بگیرم...

 جوری خوبه. شنوی: این صدایش را ضعیف می
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خیلووی  تکووون نخووور... توور، کوون بیووام نزدیووک ر آره صووب  -

 .تموم شد خوب...

 .خوب شد -

 عالیه... -

 .فقا قولت یادت نره فقا... خوبه... -

 اما کاش... خیالت راحت، -

تووازه متوجووه  دهووی، ی حرفووت را نگفتووه قووورت مووی بقیووه

 شوی تا رسیدن شش چیزی نمانده. می

دختووور نووواز   نوووه،ک   خالوووه پوسوووتمو موووی ای وای بوووریم، -

 .شو تا این موقع بیرون نگه داشتم نارنجی

افتووود حوووریص  نگاهوووت بوووه ،سوووت جالوووش دریوووا کوووه می

چلیوک... صودایش  رود، چلیک موان یوادت مویشوی ز  می

 شود: بریم دیگه. بلند می

 کند. خاله آشفته در را باز می

دریوا مون بوه توو چووی . ریوودموو بُ  دلشووره اموان کجوایین، -

 ؟امانت مردمو تا این وقت شش بیرون نگه داشتی  بگم،

 داره،نوو بسوته گنوواهی ایون زبووون تقصویر موون بوود خالووه، -

 .بعدشم بادمجون بم آفت نداره

و روتووون  یلووی خوووب حوواال بوورین یووه آبووی بووه دسووتخ  -

 .شام حاضره بزنین،

 خوام بخوابم... می ،من خیلی خستم خاله -

هوای آن حووالی  ی درخت زنید، همه صبح زود بیرون می

 شان عکس داری. شناسی، از همه را می

گووردی، هنوووز بوووی جنگوول را بووا خووود داری،  خسووته برمی

خانووه، خسووتگی  کشووانی تووا عاوور کوواج را بووا خووودت می

 آلود کرده. هایت را کمی مه آسمان چشم

قرار بود یه هفته بمونی،خیلی نامردی گفتی بوه عموو  -

 زنی، کی بهش زن  زدی؟ جمشید زن  نمی

 .مآ وقت زیاده بازم می خدا کلی کار دارم،ه ب -

سووالم  آره کووارم تموووم شووده... سووالم مامووان... الووو... -

باشوووه  د؟...آ  یفوووردا مووو توووازه برگشوووتیم خونوووه... دارن...

 .خداحافظ

 آی؟ کنی: ُخش چرا تو با من نمی نگاهی به سمتش می

 پرسی؟ دونی چرا می وقتی می شناسی، بابا رو که می -

 .پاشو بابات اومده ..سها. سها جون... -

 .شم شم االن آماده میچ   ساعت چنده؟ -

 .اول بیا صبونتو بخور -

سووووت، بووووه روی خووووودت  دریوووواهم بیوووودار شووووده، طوفانی

 کنی.  روی سمتش، بغلش می ، میآری نمی

 .برام دعاکن -

 .کنم دعا می حتما   -

بنوودی،  کووه بخووواهی دِر ماشووین را محکووم می بدونووه این

ی خوابووت روی  مانووده بنوودی شوواید ته هایت را می چشووم

برد. باد نوم و نموک  هایت آوار شود، اما خوابت نمی پلک

مکووی ایوون  کشوواند تووا توووی ماشووین لبووت را می خووزر را می

 شناسی. نا را از ب گی میطعم آش

گوم ایون چنود روز  موی م،أبوا توو  حواسوت کجواس سوها؟ -

 خوش گذشت؟ 

 شه خوش نگذره؟ می -

 سو،ه چی؟ تونستی عکس بگیری؟ -

 .دونم نمی نه... آره... -

 ل؟خم  خوبی دُ  -

 .دآ  نه خوابم می -

کنود، ایون اخوالق بابوا را  آیود کوه اصورار نمی ات می خوش

ال حاالهووا کوتوواه خیلوی دوسووت داری، اگوور مامووان بوود حووا

 آمد.  نمی

 دویستا عکسوه البتوه بودون ویورایش و ایناها، بیا سها، -

 .خوره درد نمیه اش به حذف خیلی
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 .حالت،کلی عکس داریه خوش ب -

 .ریآ بازی درمی اما گیج ،عکس خوب داری توام کلی -

 .شون اجازه ندارم بفرستم گفتم که نازنین، -

قوت دریووا و اون شوه، برنوده موی اموا اگوه بفرسوتی حتموا   -

وقت اجازه  یه عکاس هیچ فهمه کار بدی نکردی، هم می

 .گیره نمی

 شه یعنی... می س... هاما این ناعادالن -

پی وووود، انگووووار حرفووووای نووووازی  ات می صووووداها در گوووووش

ی اصولت، منتظر تلنُگری هستی توا حو   چربد به همه می

را بووه خووودت بوودهی و نووازی بووا کمووال میوول ایوون تلنگوور را 

گوید که خودت را  ای می از عکاسی حرفه قدر  زند. آن می

ی عکوس  جشنواره .بینی ها می در حال آماده کردن عکس

 ارسال... شوند و ها ضمیمه می بانوی ایرانی، عکس

کنوار  پرانودت، زیور تخوت، ویبره ی گوشی از خوواب موی

جسووم مسووتایلی لوورزان توووی  ،گووردی تخووت همووه را مووی

 شود. خاموش می هایت روشن و دست

 دونی ساعت چنده؟ می زی دیونه شدی؟الو؟ نا -

 نشاندت روی تخت.  های مکرر نازی می جی 

 گی تو؟ چی می -

 عکس؟ ی برنده شدم ،برای جشنواره -

 ؟تو سایت دیدی گی؟ راس می -

 .و تا حدی مدیون توامر  آره خوب این برد -

ی  جشونواره زیارتش موال مون، هاش مال تو، باشه سکه -

 .ساح باالییه این مهمه

کند صورت گرفتوه  توی دستت سنگینی میپشتی  کوله

آورد: این چه  های آویزان صدای مامان را درمی دست و

دادی، اولوین  ریختیه؟ تو که واسه شیرود رفتن جون می

 دما  رفتن به شیرود را نداری. بار است که دل و

یوک  دانوی. ماموان را نموی هم دلیل این همه اصورار هنوز

پوس  حرفوت را د.کنوی ماشوین خوراب شوو  می رزوآلحظه 

 گیری... می

چشوومانت راکووه بوواز  شوووی. مووی روی صووندلی عقووش ولووو

کووم خووودش را از  ویالیووی کوچووک کووم ی خانووه ،کنووی مووی

داری وسووایل را . کشوود پشووت انبوووه درختووان بیوورون مووی

سوا  را . رسوند دریا از راه موی کنی که خاله و پیاده می

خانوه  هم از حاج عمو اش، بوسی گیرد، می از دستت می

اش از شوما اسوتقبال   لبخنود همیشوگی با ید وآ یرون میب

 کند. می

 توو و شود به چوه خبور! ها کشیده می پرسی هم احوال باز

 :پرسد شوی که دریا می قرمز می مدام زرد و

 از جشنواره؟ ه خبرچ -

تووی آینوه بوه دریوا گفتوه بوودی  ها که م ال   همه حرف آن

 کند. دستی می مامان پیش رود، یادت می

 20شوم  جوایزه ،جشونواره برنوده شوده ت نگفته توهِ گه بِ م -

   .بعدم عازمه ی هفته ی شنبه سه ،یه سفرمشهده تاسکه و

تووانی  تو کاری نموی دهد و مامان بند را آب می ،دانی می

 ی ها هر چه بیشتر تالش کنوی نتیجوه جور وقت این بکنی،

گوم  زند: این عالیه تبریک موی ت میا بغل. دهد عکس می

 شیرینی یادت نره!فقا 

شوویرینی بووده اونووم مفصوول، اگووه عکسووای تووو  آره بایوود -

 .شد نبود که برنده نمی

دریووا بووه اتوواق . بیشووتر تووو و رود ی دریووا درهووم مووی قیافووه

دهود،  زنی جواب نموی کند،در می رود و در را قفل می می

 زند: داد می

 .ارذراحتم ب سها لافا   -

 .برمتونم  حرفامو نزنم نمی تا ،خوام معذرت می -
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م درو  هِ حداقلش نباید بِ  مونده؟ باقی هم حرفی مگه -

 .گفتی می

ت بگوم کوه ِهوچی رو بِ  خواستم همه باور کن خودم می -

 .چی رو خراب کرد مامان یهو همه

منووو  م گفووت وِهوودسووت خالووه درد نکنووه کووه بِ  اتفاقووا   -

 احم ... وگرنه منِ  ،روشن کرد

آخه دریا جون قربونت بورم حواال کوه چیوزی نشوده توو  -

 آخه مگه یه عکس چیه؟ خاطر یه عکس ناراحتی؟ه ب

فهموی، توو  من با تو فورق دارم موی تو قول داده بودی، -

 .ی منو  زیر پا گذاشتی ت خواستها با خودخواهی

 .لفظ قلم صحبت نکن بابا ر قد نیا -

هیچ  بودی داده من قول به تو کنی؟ مسخره می داری -

 یادت هست؟

به من حسوادت  وفهمم ت دونی چیه! االن می می اصال   -

خواسووتی اون  همیوونم بووود کووه نمووی بووه خوواطر کنووی، مووی

ولووی نگووران  ارم...ذتووو نمایشووگاه بوو عکسووای کوووفتی رو

کونم ایون بتونوه  ر دم فکو موی رو بوه توو هوا مون سوکه ،نباش

 تغییربدی... اون عقیده تو تو ت کنه وا راضی

خجالت  شنوی: سها تو...تو واقعا   اش را می ه  گریه ه 

توونی  طووری موی هچو ؟زنوی  این حرفا رو می کشی که نمی

راحوتم  بورو بیورون و .طوری حورف بزنوی ی من این درباره

  .ارذب

 رسد: مامان از راه می

 تا چتونه؟ شما دو چه خبرته دختر؟ -

مامان چیزی نذرس این دست گلیه که خودت به آب  -

 .دادی

 مگه من چی گفتم؟ خوب بگو چی شده؟؟ چرا -

زیووه بووین خودمووون حلووش .. ایوون یووه چی.مامووان لافووا   -

 کنیم. می

 هووایی در حوود: ایوود. فقووا حوورف هووم سرسوونگین شووده بووا

 توان رد و بوین ،خوری لیوانو بده به من و چایی می سالم،

چنووود هموووه  هووور هوووم جلووووی بقیوووه، آن .شوووود بووودل موووی

 اند. ناخواه متوجه این قضیه شده خواه

 بابوا انگوار قصود برگشوتن ندارنود، مامان و ای، تاب شده بی

 کشی. نفس راحت می روید، تفریح را که با هم می نآخری

جموع کون اگوه بخووای مشوهد بوری فوردا  سها وسایالتو -

 .باید برگردیم خونه

 .خوام برم معلومه که می -

 خه؟ آبه این زودی کجا  -

 دریا انگار بیشتر از تو خوشحال است.: پرسد خاله می

خداحافظ از طرف من هم از دریا هم خداحافظی کن  -

 .که خوابه دلم نیومد بیدارش کنم اینمث  خاله،

 مشوهد کوه رفتوی یوادت نوره بورای موا اشه عزیوز دلوم.ب -

 .خداحافظت باشه. هم دعا کنی خاله جون

بوار دیگور بوه پیوام  یوک ،تو دلگیر است انگار آسمان هم از

 ؟کنی  دریا نگاه می

 اید. ورودی روستا را رد کرده

  .رگرد باباب -

 کوبود: ته روی ترموز مویزنی که آشف قدر بلند داد می آن

 .ت شد یهوچِ 

 .کار دارم بابا ،برگرد سمت شیرود -

 ی خوواهی بوروی وقتوی سوو،ه نموی جاست، دلت هنوز آن

 هایت هنوز از تو دلگیر است... عکس
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 داف ویژه:اه
 ترغیش کودکان و نوجوانان به خواندن شعر -2

 ی فعالیت مشاعره و شعرخوانی حوزه سازی فضای خالق در  فراهم -1

ی مشاعره و شعرخوانی برای کودکان و نوجوانوان بوه ویوژه شناسوایی اشوعار و آثوار فواخر  شناسایی منابع مناسش در حوزه -9

 با مفاهیم رضوی

 ی شعرخوانی و مشاعره شناسایی و تشوی  اعضای مستعد ادبی در زمینه -7

 «به ویژه شعر»ی ادبیات رضوی  افزایی در حوزه ترغیش کودکان و نوجوانان به ماالعه و دانش -5

 گسترش فعالیت شعرخوانی -1

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
  :21تووا  20»بخووش مشوواعره در سووه گووروه سوونی» ،

 سال « 24تا  21»و « 25تا  29»

   :3تا  4»بخش شعرخوانی در چهار گروه سنی»، 

 سال« 24تا  25»و « 27تا  21»، «22تا  20»

 کننده تعداد شرکت نوارههای جش بخش

 2715 مشاعره

 5271 شعرخوانی

 نفر  5315 جمع

2233شهریور ماه  32 : جشنواره مراسم پایانی

 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 مازنــدران

 یو   شعکخ   ی     
 ی سراسری   یرجشنوا نـیلوا

 
 
 

 

 

 مشکعکو
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 داوران جشنواره

  مشاعرهبخش:

کوول کووانون پوورورش  میوو م متوواجی؛ مربووی ادبووی اداره -2

 استان مازندران ،فکری کودکان و نوجوانان

ایرج قنبری؛ مسؤول شوراهای مرکز شعر و موسویقی  -1

 صدا و سیمای استان تهران

وسوووووویان؛ کارشوووووناس مسوووووؤول مووووودیریت انسووووویه م -9

 های ادبی تهران آفرینش
 

 

  شعرخوانیبخش:

کووول  عالمه میرشوووفیعی؛ کارشوووناس ادبوووی اداره سووویده -2

اسوووتان  ،پووورورش فکوووری کودکوووان و نوجوانوووان کوووانون

 مازندران

افشین اعالء؛ عضو شورای عوالی شوعر واحود موسویقی  -1

 استان تهران ،صدا و سیما

کووول  شوووناس مسوووؤول ادارهدوگانوووه؛ کار  حمیووورا خدابنده -9

استان گویالن ،نوجوانان پرورش فکری کودکان و کانون

 ی داوران نکات مهم در بیانیه

 :بخش مشاعره

کودکوووان و نوجوانوووان، دختوووران و پسووورانی کوووه در ایووون  -2

شوک لحظواتی را بوا شووعر  بووی ،جشونواره شورکت نمودنود

رضوی خلوت نمودند. خلوتی پا  و سواده و صومیمی 

ز اهمیووت ئی و روحووی آنووان نقشووی حوواکووه در رشوود فکوور 

کننودگان پودران و موادران  داشته است. تمامی شورکت

 ی اند و امید است کوه ایون  خیوره این سرزمین ی آینده

هوووای دیگووور نیوووز  ادبوووی و معنووووی را در آینوووده بوووه نسووول

انتقووال دهنوود و بووا شووعر و هنوور و ادبیووات غریبووه نبوووده 

یوووان شوووان باشوووند کوووه در ایووون م بلکوووه مشووووق فرزنووودان

هوای  م بت این جشنواره در عرصه ثیراتأت از توان نمی

 پوشی نمود.  کنندگان چشم گوناگون زندگی شرکت

رضوووی  ی موضوووعی بووودن اشووعار مربوووج بووه مشوواعره -1

 ،کنندگان کمی سخت نمووده بوود کار را برای شرکت

کننوودگان در ایوون جشوونواره ثابووت کردنوود  امووا شوورکت

در داوری الخصوود  کاری سخت وجود نودارد. علوی

 ،اگرچه از طری  تلفن صورت گرفوت ،نهایی ی مرحله

کننووودگان از آموووادگی خووووبی  اموووا بوووه راسوووتی شووورکت

برخووووردار بودنووود و در موووواردی بوووا بیسوووت حووورف از 

حوروف الفبوای فارسوی شوعر خوانوده و بوه علوت توووان 

کننووودگان در حفوووظ شوووعر، داوری بووور  بووواالی شووورکت

لحن درست  شعرخوانی و استفاده از  ی ی طریقه پایه

 و موسیقی مناسش برای خوانش نیز صورت گرفت. 

اگرچه داوری تلفنی کمی باعوث ایجواد اضواراب در  -9

 ی اما داوران اولوین جشونواره ،کنندگان گردید شرکت

خووانی اشوعار  رضوی بر این باورند که غلا ی مشاعره

کننووودگان  در کمتووورین سووواح بووووده اسوووت و شووورکت

کل قرائت نمودنود ترین ش محترم اشعار را در درست

کنندگان در خواندن آثار نیز از  و سرعت عمل شرکت

 ساح خوبی برخوردار بوده است. 
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کنندگان شعر را  شد که برخی شرکت گاهی دیده می -7

د و تعموو  و ورودی بووه جهووان بودنوو تنهووا حفووظ کوورده

رقابووت بووا سووایر  و رونوود داوری  کووه در شووعر نداشووتند

 کنندگان حذف شدند. شرکت

 کنندگان در  کوووه، بسووویاری از شووورکت خووور اینی آ نکتوووه

کردنوود کووه  موویای مشووابه اسووتفاده  قرائووت آثووار از شوویوه

هوووای  اتوووی در  گوووردد بوووا توجوووه بوووه تفاوت پیشووونهاد می

کننده لحووون و  بایسوووت هووور شووورکت ها، می صووودای انسوووان

هوووای  ای مخصوووود بوووه خوووود را داشوووته و از تکنیک شووویوه

 مختلف استفاده نماید.

 :بخش شعرخوانی

تالش شود در فون شوعرخوانی، کودکوان و نوجوانوان در  -2

های  خصلت و فردی های توانایی و ها ویژگی ی محدوده

کووووه، آن را طبوووو   شووووان شووووعر را بخواننوووود نووووه آن روانووووی

کوه  آن های از پیش تعیین شده دکلمه کنند بوی آموزش

ی مربیووان جهووت  بووه مفهوووم شووعر پووی ببرنوود. وریفووه

وانوان و قووت بخشویدن دادن به توانایی کودکان و نوج

ها است. در شوعرخوانی  شعرخوانی آن هنر استعداد به

 سزا دارد. کود ، حفظ کودکانگی کود  اهمیت به

انتخوواب اشووعار بوورای شووعرخوانی بسوویار مهووم اسووت.  -1

ی عواطفی  ی انتخاب شعر، ایجواد راباوه اولین مرحله

میوان شوعر و شوعرخوان اسووت کوه بودون برقوراری ایوون 

روح تبودیل  به کاری مصنوع و بی شعرخوانی ،ارتباج

 .شود می

هووا و ررایووف نهفتوووه در رغووم تمووام زیبووایی گوواه علووی -9

تووجهی  درون یک اثر منظوم یا یک شعر، به علت بی

توان تأثیری کافی و وافوی به خوانش درست آن، نمی

را در خواننوووده ایجووواد نموووود. عکوووس ایووون مقولوووه نیوووز 

ه صادق است. یعنوی شوعری نامناسوش و نوامالوب بو

علوووت خوانووودن شووویرین و تأثیرگوووذار، بسووویار زیبووووا و 

 نشیند.جذاب بر جام جان مخاطش می

آشنایی بوا  ،ی ورود به شعرخوانیترین مرحلهابتدایی -7

باشود.  تلفظ صحیح کلمات به شکل شنیداری آن می

کووار بووردن  تلفووظ درسووت وا،گووان، تکیووه بوور ِاعووراب، بووه

 عالئم نگارشوی ماننود تعجوش، عالموت سوؤال، درنو 

و... کوووه برآموووده از شوووناخت موسووویقی شوووعر، وزن و 

اولووین گووام بوورای خوانوودن  ،ریووتم و لحوون اشووعار اسووت

تواهی از یوک شوعر باشود زیورا اگور قسومت کو  شعر می

زیبوایی  ،ادا شود، وزن و موسیقی و نادرست خوانده 

دهود و تناسوش  زبانی و مفهومی خود را از دست می

 ریزد.آوایی آن به هم می

از دیگوووور مراحوووول  ،از موسوووویقی شووووعرآشوووونایی انوووود   -5

شعرخوانی است. در این حالت شعرخوان باید متوجوه 

آهنوو  شووعر باشوود و اخووتالف لحوون، وزن و موسوویقی را 

 درمیان اشعار دریابد.

هوای  آگاهی نسبت به محتوا، مفهوم و شگردها و آرایه -1

 کند.ادبی و زبانی به درست خواندن شعر کمک می

هوا موجوش تغییور لحون و  ،هجوا بور برخوی وا تأکید نابه  -4

شود که انتقال نادرست   چنین اشکاالت وزنی می هم

شود شوعر از هودف  مفهوم را در پی دارد و سبش می

 اش دور شود. حقیقی و رسالت هنری
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 برگزیدگان جشنواره
 بخش شعرخوانی: 

 «ب»گروه سنی 

 مرکووز فرهنگووی هنووری سوودنا بابووازاده / : ی اژل رتبدده

 / استان مازندرانی یک بابل  شماره

 فاطمووه خرسوندرفتار / مرکووز فرهنگووی : ی دژم رتبدده

 تهران 21ی  هنری شماره

 زاده / آزاد  سویدمحمدمهدی موسووی: ی سوم رتبه

 / استان تهران

 «ج»گروه سنی 

 محمره / مرکوووز  زهرا موسووووی سووویده: ی اژل رتبددده

 اهواز / استان خوزستان 9ی  فرهنگی هنری شماره

 الهی / مرکووز فرهنگووی  ش: فاطمووه غیووی دژم رتبدده

 ا ب رکوه / استان یزد 1ی  هنری شماره

 هوومن بابوایی / مرکوز فرهنگوی هنوری ی سوم رتبه :

 آبادان / استان خوزستان 1ی  شماره
 

 
 

 

 «د»گروه سنی 

 محدثه کریموی / مرکوز فرهنگوی هنوری : ی اژل رتبه

 دلگشا / استان مازندران

 ری : یاسمن حیدری / مرکز فرهنگوی هنوی دژم رتبه

 ا ب رکوه / استان یزد 1ی  شماره

 بهوار پژموان / مرکوز فرهنگوی هنوری ی سدوم  رتبه :

 کرمانشاه / استان کرمانشاه 9ی  شماره

 «هـ»گروه سنی 

 محدثه آ رمند / مرکوز فرهنگوی هنوری : ی اژل رتبه

 انزلی / استان گیالن 1ی  شماره

 احمدرضووا نوووروزی / مرکووز فرهنگووی ی دژم رتبدده :

 بیرجند / استان خراسان جنوبی 1ی  هنری شماره

 صوابر یزدانوی / مرکوز فرهنگوی هنوری ی سوم رتبه :

 سیمر  / استان مازندران

 بخش مشاعره: 

 «ج»گروه سنی 

 سوووینا مبتکووور / مرکوووز فرهنگوووی هنوووری : ی اژل رتبددده

 تهران / استان تهران 70ی  شماره

 تهوران /  10ی  : عایه ضورابی / مرکوز شومارهی دژم رتبه

 استان تهران

 یاسوومن سووبزی / مرکووز فرهنگووی هنووری سددوم ی رتبدده :

 استان لرستان / نورآباد

 «د»گروه سنی 

 مهوودی پووورغالم / مرکووز فرهنگووی هنووری : ی اژل رتبدده

 بوشهر / استان بوشهر 1ی  شماره

 فاطمووه زمووانی / مرکووز فرهنگووی هنووری ی دژم رتبدده :

 نورآباد/ استان لرستان

 رهنگووی مریم کبابیووان / مرکووز ف : سوویدهی سددوم رتبدده

 هنری یاسوکند / استان کردستان

 «هـ»گروه سنی 

 نوورگس سوولاانی / مرکووز فرهنگووی هنووری : ی اژل رتبدده

 سمیرم / استان اصفهان

 رسوول مختاریوان / مرکوز فرهنگوی هنوری ی دژم رتبه :

 سمنان/ استان سمنان

 مقوودم / مرکووز فرهنگووی  : نیلوووفر کیانیی سددوم رتبدده

 اریهنری جونقان / استان چهارمحال و بختی
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 داف ویژه:اه
 «خوانی نامه نمایش»ی هنرهای نمایشی به ویژه  شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان در زمینه -2

 ی ادبیات نمایشی ترویج ماالعه -1

 تقویت مهارت خواندن و در  متون نمایشی -9

    ه:کنندگان در جشنوار شرکت
 سال « 24تا  21»نوجوانان گروه سنی:  ؛خوانی نامه بخش نمایش 

   و معلمانمربیان  ؛تجربیات موف بخش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کنندگان تعداد شرکت تعداد آثار رسیده های جشنواره بخش

 نفر  2211 172 خوانی نامه نمایش

 نفر  94 94 تجربیات موف 

 نفر  8832 911 جمع

 کل اداره
 کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوانان 

 استان
 همــدان

2233شهریور ماه  21 و 21 : جشنواره مراسم پایانی

 ونوجووان  کوود   ی ویژه
 

 ی سراسری   یجشنوار سومین
 
 
 

 

 

 شاایکا م  
 یو     یخ  کما 
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 داوران جشنواره

  خوانی نامه نمایشبخش:

حسووین صووفی؛ کارشووناس مسووؤول هنرهووای نمایشووی  -2

 استان همداناسالمی ارشاد فرهن  و  کل اداره

محموودجواد کبووودرآهنگی؛ عضووو شووورای نظووارت بوور  -1

ارشووواد فرهنووو  و  کووول نموووایش، کارشوووناس تئووواتر اداره

 استان همداناسالمی 

کووول کوووانون  علیرضوووا آقوووایی؛ کارشوووناس هنوووری اداره -9

 وانان استان ایالمپرورش فکری کودکان و نوج

 :بخش تجربیات موفق

کول کوانون  گوی ادبوی اداره زاده؛ پاسود سولماز صوادق -2

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل

کوول  اکبوور حلیمووی؛ کارشووناس مسووؤول هنووری اداره علی -1

کووووانون پوووورورش فکووووری کودکووووان و نوجوانووووان اسووووتان 

 خراسان رضوی

کل کانون پورورش  هزاده؛ مربی فرهنگی ادار  یاسر هاشم -9

 فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان

 

 

 

 

 ی داوران نکات مهم در بیانیه

 خوانی نامه بخش نمایش:

 نامووه و ضوووابا دقیوو  شوویوه ی توجووه ویووژه و ماالعووه -2

 ارسالی از سوی دبیر خانه

 و خل  نگاه نوو و بکور بوه زنودگی مبوار  اموام رضوا)ع( -1

شتری بوا مسوائل عاتی که ارتباج بیضو پرداخت به مو 

 و روحیات نوجوان دارد.

خوانی بوا نموایش رادیوویی  نامه که نمایش توجه به این -9

 و روخوانی تفاوت دارد.

نامووووه و  اسووووتفاده از افکووووت بایوووود در اختیووووار نمووووایش -7

 معرفی فضای کار باشد. ی کننده تسهیل

خووووانی  ناموووه خووووان در اجووورای نموووایش جایگوواه صوووحنه -5

نامووه و  زی نمووایشفضاسووا بسوویار حووائز اهمیووت اسووت.

 ی ناموه بوه عهوده ی ارتباطات داستانی نمایش زنجیره

توجووه بووه ایوون جایگوواه سووبش  باشوود. دسووتورخوان مووی

خوووانی از هووم  نامووه گووردد کووه ریووتم اجوورای نمووایش مووی

 گسسته نگردد.

 هوای اعضا با انجام تمرینات و نرمش ؛گردد توصیه می -1

بوودنی و بیووانی بووا راهنمووایی مربیووان در طووول موودت 

بهتور خوانی بیان خوود را تقویوت نمووده و  نامه ایشنم

ل صووووتی ماننووود میکوووروفن یگونوووه وسوووا هووور اسوووت از 

 استفاده نکنند.
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 آثار برگزیدگان
 خوانی نامه بخش نمایش: 

 :ی اول رتبه

  :ی کاج کفتران کوچه»عنوان اثر» 

 پووووور / رضوووووان  مهتوووواب فرح: )نابینایووووان( اعضووووای گووووروه

معصووومه حسووینی / رقیووه  کیخووواه / معصووومه اصووالنی /

 قائمی / فائزه فرهادی

 لیال مکانی / مریم عباسیراهنما:  انمربی 

  :فراگیرمرکز فرهنگی هنری 

  :تهراناستان 

 :دومی  رتبه

  :دست مهربان»عنوان اثر» 

 زاده /  اعضووووای گووووروه: مهوووودی دهقووووانی / مصووووافی نبووووی

امینیان/  امینیان / طوه خواجوه مسعود شید / بهنوام خواجوه

 حسینی نا فصاحت / محمد حاجیمحمدسی

  :سادات سیدمورتی منیرهمربی راهنما 

  :7ی  شمارهمرکز فرهنگی هنری 

  :یزداستان 

 :سومی  رتبه

  :خداداد»عنوان اثر» 

 عاطفووه دالوری / شووقای  فخیمووی / مووریم اعضووای گووروه :

 سلاانی / حدی ه بختیاری / عاطفه خانی

  :مریم نوشادقبادمربی راهنما 

 ه درجزینو قر ری: مرکز فرهنگی هن 

  :همداناستان 

 

  تجربیات موفقبخش: 

 اولی  رتبه: - 

 حمیوووده نووواجی / مرکوووز فرهنگوووی هنوووری  :ی دوم رتبهههه

 بوشهر / استان بوشهر 1ی  شماره

کووه نتووایج ارزشوومند  قبوول از ایوون   :ی موفدد  تجربدد 

خوووانی را عنوووان کوونم بوور خووود الزم و واجووش  نامووه نمووایش

 ی ازه از سورورم، سوایهدانم که ابتدا ضمن کسوش اجو می

آقووایم، امووام عزیزتوور از جووانم، امووام  ،سوورم، ولووی نعمووتم

لاوووووف  ی رضوووووا)ع( تشوووووکر نموووووایم کوووووه مووووورا شووووورمنده

شوووان نمودنووود و از خووودا عاجزانوووه و صوووادقانه  کوووران بوووی

درخواست کونم توا در مون عشو  بوه اهول بیوت و اماموان 

را چنوودین برابوور نموووده و عاووا نمایوود بووه موون  )ع(معصوووم

ت خالصوانه بوه کودکوان و نوجوانوان کشوورم توفی  خدم

هوووا بوووا  وسوووعم، ضووومن آشووونا نموووودن آن ی را توووا بوووه انووودازه

هوا را بوه شوناخت و  مفواهیم واالی انسوانی و اسوالمی، آن

بووه ویووژه  )ع(امامووان معصوووم ی تحقیوو  بیشووتر در سوویره

 امام رضا)ع( تشوی  و ترغیش نمایم. 

توانسوتم  انفریم کانون در خدمتم های سال در خوشبختانه

 اترئونموایش خوالق، ت ی تجربیاتی بسیار ارزشمند در حوزه

نویسی و در کل هور فعوالیتی کوه بوه  نامه عروسکی، نمایش

ارتباج بوا نموایش داشوت، کسوش نموایم و شوکر خودا  نوعی

ی  هوووووای ارزشووووومند و دلسووووووزانه توانسووووتم بوووووا راهنموووووایی

محتوورم هنرهووای نمایشووی اسووتان جنوواب آقووای  کارشووناس

 در این زمینه نیز برسم. هایی ه موفقیتحلیمی، ب

یوک کوانون  ی ول مرکوز شومارهؤ سال پویش بوه عنووان مسو

مشهد از فریمان به مرکز استان منتقل شودم. مرکوز یوک 

 های معرفی شده در لوح فشرده  خوانی نامه فیلم نمایش :  ه نکتـ
 باشد. ضمیمه کتاب می                   
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ای بسوویار کوتوواه تووا حوورم آقووا دارد و موون از  مشووهد فاصووله

بالیووودم و  ایووون افتخوووار همسوووایگی، بوووه خوووود موووی کسوووش

مقودار  ای بوی ایهشکرگزارش بودم که مرا به عنوان همسو

در کنوار بارگواهش پذیرفتوه اسوت. بوه پواس نگواه مهربووان 

هوای پویش در  منود بوودم کوه م ول سوال هآقا، بسویار عالقو

خوووانی رضوووی بووا  نامووه بخووش نمووایش و بووه ویووژه نمووایش

سفانه اعضای مرکز به علوت نداشوتن أاعضا کار کنم. مت

در ایوون حوووزه تجربووه و  مربووی تخصصووی نمووایش خووالق،

 هوای ناموه کوه نموایش داشتند و حتی با وجود ایناطالعی ن

ها را ندیوده ،بوه  آن زیادی در کتابخانه موجود بود؛ اصال  

 امانت نبرده و نخوانده بودند. 

کووار کووردم؛  ر بوودو ورودم، بووا آمووادگی کاموول شووروع بووهد

ابتوودا کووالس نمووایش خووالق را جهووت آشوونایی بیشووتر بووا 

ی مرکوز قورار هفتگو ی های فردی اعضوا، در برناموه تفاوت

رو  دادم که با استقبال بسیار خوب اعضا و والودین روبوه

هوای کوتواه و جوذاب،  ناموه شد. سذس با انتخاب نموایش

بردنود از  با اعضا شروع به خواندن کردیم. چه لذتی موی

ناگفتوه نمانود  هوا و تغییور صودا دادن... خواندن دیوالوگ

مورا ی  ی کتابخانه، شوق و عالقه که اعضای بسیار تشنه

 به کار چندین برابر کردند.

بعد از اینکه توانستم کموی بوا اعضوا آشونا شووم تعودادی 

خووووانی انتخووواب کوووردم.  ناموووه هوووا را بووورای نموووایش از آن

هووا  را نوشووتم و بووا ب ووه «نگووین شکسووته»ی  نامووه نمووایش

 ی هوا خواسوتم توا بوا لهجوه شروع بوه تمورین کوردیم. از آن

ز چنودین بووار دور هوا را بخواننود. بعود ا مشوهدی دیوالوگ

دادنود کوه چوه کسوی  میزخوانی اعضا خود پیشونهاد موی

بوورای خوانوودن چووه نقشووی بهتوور اسووت و موون هووم ضوومن 

هووا، فرصووت را در اختیارشووان قوورار  احتوورام بووه نظوورات آن

هوا تغییراتوی  ناموه بوا خوانودن ب وه دادم. متن نموایش می

 تر شد. کرد و پخته

گین شکسته، حورم ن ی نامه که مکان نمایش توجه به این با

بووه جهووت در  بیشووتر و آشوونا نمووودن  و بووود رضووا بووازار و

تصوومیم  نامووه هووای نمووایش اعضووا بووا اتفاقووات و شخصوویت

بووه زیوارت بوورویم. از بووازار  مرکوز پیوواده از هووا ب وه گورفتم بووا

هووا خواسووتم کووه کمتوور حوورف بزننوود و  رضووا گذشووتیم، از آن

و  هووا شوونیدند و دیدنوود آن بیشووتر ببیننوود و گوووش کننوود.

 دریافتند و بسیار آموختند. 

منوودتر  هدر پایووان زیووارت و برگشووتن بووه مرکووز ، بسوویار عالقوو

گونوه زیوارت  هوا گفتنود کوه توا بوه حوال ایون شده بودند. آن

 حوورم، گونووه بووه محوویا زنوودگی خووود، نکوورده بودنوود و ایوون

نگوواه نکوورده بودنوود.این زیووارت کمووک  رضووا بووازار زائووری نووو

هوووای پوووا  و  هوووا بوووا دل نشوووایانی بوووه مووون کووورد زیووورا کوووه آ

ولیت ؤ شوان بوه مون نیوز یوادآوری کردنود کوه چوه مسو آماده

 سنگینی بر دوش دارم.

چیز فرق کرد، لاف خودش بوود کوه  روز به بعد همه از آن

شوامل حوال مون و اعضوا شوده بووود. هموه بوا هوم بورای بهتوور 

کار کردن تالش کردیم، نه برای برگزیوده شودن بلکوه بورای 

چیوز  کار، به ساحت مقدسوش. هموه تقدیم نمودن بهترین

های خوب سرازیر شود و مون  درست شده بود افکار و ایده

 ها تراوش عنایات اوسوت. بوروز این ی دانستم که همه می

با اسوتفاده  اعضا در اجرا و ساخت افکت خالقانه خالقیت

 مل بود.أاز وسایل در دسترس دیدنی و قابل ت

گوروه برگزیوده »و باالخره به لافوش کوار گوروه بوه عنووان 

 انتخاب شد. «کشور

 .آری و من دریافتم که:

 با کریمان کارها دشوار نیست!
خوانی در مرکز یک  نامه خالصه نتایج کار گروهی نمایش

 مشهد با اعضای نوجوان پسر: 
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ابوووراز رضوووایت و شوووادمانی اعضوووا و والووودین از حضوووور  -

 خوانی رضوی  نامه شان در فعالیت نمایش فرزندان

ی اعضوووای نوجووووان پسووور بوووه  ید عالقوووهجوووذب و تشووود -

 ها در سال بعد های گروهی و تمدید عضویت آن فعالیت

انتقادپووذیری و احتوورام بووه نظووورات  ی روحیووه تقویووت -

 دیگران

 اسوتفاده از های کالمی اعضا و مهارت تقویت بیشتر -

 های شنیداری خالقیت

بوه عنووان  جایگواه صودا ارتقا و توجه بیشتر به نقوش و -

 حیاتی اجراهای نمایشی رسه عنص یکی از

 مضامین مذهبی و مفاهیم و با بهتر و آشنایی بیشتر -

 های اسالمی در اعضا تقویت ارزش

 ی خوود قبال انجام وریفوه در تعهد و پذیری ولیتؤ مس -

 گروه در

 جلسات تمرین به موقع در حضور شناسی و وقت -

 جمووع و در حضووور بووا بووه نفووس اعضووا تقویووت اعتموواد -

هووای  ای بوورای تجربوه نمووودن رقابووت زمینووه و وجووود ابوراز

 تر اجتماعی بزرگ

 مووورور دیگرارزیوووابی بوووا فرصوووت خودارزیوووابی و ایجووواد -

 اجرا و ها تمرین

 و اعضوا دیگور ای به جهت تعامل بوا یادگیری مشاهده -

 جشنواره در ها گروه

ی  خووووانی و تقویوووت حافظوووه تقویوووت روخووووانی و روان -

 بصری از طری  تصویرسازی  هنی

 جوگری  وی و جستایجاد حس کنجکا -

 نسوش / کارشوناس فرهنگوی  زهوره معماری :دومی  رتبه

 مرکز فرهنگی هنری استان خراسان رضوی

هاست که در ارتبواج بوا فعالیوت  سال   ی موف : تجرب 

کنم و به ایون  خوانی در مرکز فردوس کار می نامه نمایش

کوونم  سووعی مووی و  خاصووی دارم ی هنووری عالقووه ی رشووته

را خودم بنویسوم و معتقودم متنوی را ها  نامه متن نمایش

که مربی با توجه بوه توانوایی کوه از اعضوایش سورا  دارد 

هوا کوار کنود. نزدیوک  توانود بوا آن تور موی نویسد راحت می

سال است که در این رشته با اعضای مرکز فوردوس  4به 

نامه برای مسابقات استان و سه سال هوم  چندین نمایش

پووس ایوون  ،ام کوورده هووای رضوووی کووار  شوورکت در جشوونواره

هنری قدمت زیوادی در مرکوز دارد. دو گوروه از  ی رشته

ن راباوووه بیشوووترین کوووار را یووواعضوووای پسووور و دختووور در ا

یوک از اعضوای  کنم کوه هور می عات ادأاند و به جر  کرده

توانند  که می اند نفری خود استادی شده گروه چهار این

آمووووزش دهنووود و   نوووهیبوووه تنهوووای گروهوووی را در ایووون زم

هوا  لیلش هم این بوده است که تمرینات متفاوتی با آند 

ام گروهوووای   کووور کووورده طوووور کوووه قوووبال   هموووان ام. داشوووته

خوووانی  نامووه آموووزی زیووادی در مرکووز کووار نمووایش دانووش

هووای خوووبی را نیووز کسووش  رتبووه انوود و اتفاقووا   انجووام داده

انوود ولووی ایوون دو گووروه سووهم بیشووتری دارنوود چووون  کوورده

اند که در ادامه به آن  را انجام دادهر ت تمرینات متفاوت

 کنم. اشاره می

خوووودم و اعضوووای مرکوووز بوووه هنووور  ی ا توجوووه بوووه عالقوووهبووو

هووای زیووادی در ایوون رشووته بووه  گووروه خوووانی نامووه نمووایش

خصووود در تابسووتان بووه فعالیووت مشووغول بودنوود. ایوون 

رشووته کووه احتیوواج بووه صووحنه و یووا میووزان سوون خوواد و 

کننده بیشتری را  چنین حفظ دیالوگ نداشت شرکت هم

دانووود کوووه ایووون هنووور  کووورد و خووودا موووی جوووذب خوووود موووی

اعضوای کوه ز خوانی چه کمک زیادی به بعضی ا دیالوگ
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چنوین از اعتمواد  رو و یا دارای ضوعف روخووانی و هوم کم

فی برخوردار بودند کرده است که اسناد و یبه نفس ضع

طوری کوه  باشد. به مشهود می شواهد آن در مرکز کامال  

ام نیز با ایون عنووان کوه  پژوهی سال گذشته اقدامعنوان 

ه بو خووانی ناموه توانم با کمک فعالیت نموایش )چگونه می

و  عضو مرکوز فوردوس کموک کونم( تقویت کالمی عاطفه

گونوووه شووود كوووه عاطفوووه کمتووور  نیوووجوووه ایدر پایوووان کوووار نت

گفوت و در روخووانی خیلوی  جویده جویده می کلمات را

 بهتر شده بود.

خوووانی بوووا اعضووا م ووول  نامووه نووات نموووایششووروع تمری در

کردنود خیلوی سوریع موتن مربووج  ها سعی می همیشه آن

بوه هموین دلیول  بوه خوود را بودون هویچ دقتوی بخواننود و

شووان خووارج  قرائووت مووتن و کلمووات بووه درسووتی از دهووان

معنوی حاصول کوار  کلموات جویوده جویوده و بوی شود نمی

ه خواسوووتم کووو موووی هوووا چووه از آن هووا بوووود. مووون هوووم هووور آن

هووا  شووان خووارج گوورد و وا،ه کلمووات بایوود درسووت از دهووان

ای نداشت و در هور تمورین بوا  صحیح قرائت گردد فایده

رو بوووودم و هموووه بوووه ایووون مهوووم  هایووون مشوووکل بوووزرگ روبووو

تورین و اولوین چیوز  خوانی مهم نامه آگاهیم که در نمایش

هوا  درست خوانودن و درسوت تلفوظ کوردن کلموات و وا،ه

از سوی اعضا جدی گرفته نشوود  است که اگر این مورد

کوه  شود حس الزم را داشوته باشوند. بورای ایون دیگر نمی

هووای زیووادی سوورك   حوول نمووایم بوه کتوواب بتووانم مشووکل را

چنوین  شناسوی و هوم های روان دم به خصود کتابیكش

ولووی بووه جووای  ،جو کووردمو  در دنیووای مجووازی نیووز جسووت

هووا و دنیووای مجووازی همووان تمرینووات  نرسوویدم در کتوواب

معمووول نظیووور تمووورین روخووووانی بوووود کوووه بارهوووا آن را در 

تمریناتم انجام داده بوودم. یوک شوش کوه سوخت دنبوال 

گشووتم یوواد فوویلم مسووتندی افتووادم کووه البتووه  راه حوول مووی

 توانسووتند بیشووتر بوورای کمووک بووه افوورادی بووود کووه نمووی

حرف بزنند و آن هوم اسوتفاده از یوک بادکنوک متوسوای 

 کردنود موی تکورار آن روی بر را مختلف کلمات باید که بود

هوا  و از ارتعاش صدای ایجاد شده شخص به گفتن حرف

شووود. روز بعووود از خووودمات مرکوووز خواسوووتم  تشووووی  موووی

بووادکنکی کووه از جوونس خوووبی نیووز برخوووردار باشوود بوورایم 

کوه امکوان داشوت  تهیه نمایید و بعد بادکنک را توا جوای

 بوواد کووردم و بووه سووالن اجتماعووات رفووتم و خووودم کووار را

هور  .کتواب و.. –ماموان –امتحان کردم نظیور کلموه بابوا 

طووری کوه هور دو لوش مون بور  گفتم به ای را که می کلمه

روی پوسوووووته بادکنوووووک بوووووود ارتعاشوووووات آن را بووووور روی 

دو دسووتم کووه محکووم بادکنووک را چسووبیده  انگشووتان هوور

کوردم و ایون حوس بورایم خیلوی دلذوذیر بوود  بود حس موی

ای را نوواقص  ه و یووا جملووهبووه عموود اگوور کلموو چووون دقیقووا  

کوردم بوه هموان ترتیوش  گفوتم و یوا جویوده عنووان موی می

کوورد کووه بایوود کلمووه را  انگشووتانم نیووز موون را خبووردار مووی

نموووایم. گرچوووه کموووی تردیووود داشوووتم کوووه آیوووا  درسوووت ادا

هوا تشووی  بوه خوانودن صوحیح  شود از این طری  ب ه می

جووواد شوووده از یا اصووووات ایوووهوووا شووووند یوووا نوووه؟ آ دیوووالوگ

توانووود آن حوووس الزم را بوووه عضوووو  یبادكنووو  مووو ی وسوووتهپ

ایون هوم  ،کوردم هرحوال بایود آن را امتحوان موی بدهد؟ بوه

 کاری بود. ی  یک تجربه

رسوووید و اعضوووای گوووروه در سوووالن جموووع  روز تمووورین فووورا

راهرشووان خیلووی راضووی بووه تموورین نبووود کووه بووه  ،شوودند

هووا بووادکنکی رنگووی دادم اول فکوور  یووک از آن دسووت هوور

سوازی قبول از اجورا  خواهند در تمرین بودن می کردند که

هوا کموی شواد شود  ل  قیافوهیون دلیبه همو ،استفاده کنند
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ای  هارا به طرف هوم بورای چنود لحظوه بالفاصله  بادکنک

 شان شاد شوود. پرتاب کردند و من نیز گذاشتم تا روحیه

بوازی شوده بوودم  هوا هوم بعداز لحظاتی کوه مون هوم بوا آن

هوووا  تمرینوووات کوووردم و از آن شوووان را جموووع شوووروع حوووواس

هوا را درسوت میوان هور دو انگشوتان  خواستم که بادکنک

شوان  انگشتان فشار كه به سر یها قرار داده با كم دست

روی  طووور صووحیح بوور شووان را بووه دهنوود سووذس لبووان یموو

بادکنوووک قووورار دهنووود و اول بوووا کلموووات کوتووواه   ی پوسوووته

ز طوووری کووه  ا هووا سوور  وق آمدنوود بووه شووروع کووردیم ب ووه

هوووا و  وا،ه ی ارتعاشووات اصووووات ایجووواد شوووده بوووه واسووواه

 شوود و بوور شووان خووارج مووی کلمووات مختلووف کووه از دهووان

کم به ضعف خود پی  کم ،کردند روی بادکنک ایجاد می

شوووووان  انگشوووووتان از طریووووو  سووووور هوووووا دقیقوووووا   آن .بردنووووود

که کجا را اشوتباه گفتنود و کجوا را درسوت  فهمیدند می

ش كووردم تووا گووروه بووه تووال یلوویقرائووت نمودنوود. البتووه خ

جاد یتكرار كلمات و گوش دادن به ارتعاشات ا ی واساه

كارشوان   یهوا منتقول شوود كوه كجوا ن حوس بوه آنیشده ا

شوتر از یروز ب ن منظوور اعضوا  هوریاشتباه است و به همو

كردند توا بوه اصووات  یشان دقت م ناتیروز قبل در تمر 

ن كوار باعوث شود یتر گوش دهند و همو  یجاد شده دقیا

ن بووا یانت نكننوود كووه البتووه تموور ین شوویگوور سوور تموور یتووا د

 تر بود.  شه راحتیگروه دخترها هم

نامه کارمان ایون  روز قبل از تمرین خوانش متن نمایش هر

هوا اصووات را  روی بادکنوک شده بود که نویم سواعتی را بور

ایجوواد نمووایم و برخووورد ایووون اصوووات از طریوو  ارتعاشوووات  

از  بادکنووک را بووا دقووت نوو ی روی پوسووته ایجوواد شووده بوور

ای بوه ضوعف گفتواری  م. اعضای گروه تا اندازهیگوش ده

كردنود.  یکردن  آن م در برطرف سعی و بردند می خود پی

گفتنوود کووه خووانم مووا در منووزل نیووز یووک  هووا بووه موون مووی ب ووه

ایوووم و تمووورین کلموووات  بادکنوووک م ووول هموووین تهیوووه کووورده

نیوز  موان مان یک بازی جذاب شده است توازه والودین برای

خنودیم. تمرینوات بوا  شوند و کلی موی مان می شریک بازی

گرچووه صدرصوود  ،اسووتفاده از بادکنووک کووار خووودش را کوورد

 ،العووواده بوووود. علیرضوووا عووواملی اش فووووق نبووود ولوووی نتیجوووه

علیرضوووووا  ،راد امیررضوووووا صوووووفایی ،سووووویدمحمد حسوووووینی

عاطفووه  ی،ه دادگرمحبوویانسوو ی،نوویفاطمووه ام، فوور ییرضووا

 بودنوود کووه از سوون ییهووا ه گووروهزاد شیووو فوورو  حب یاحیوور 

 و حوارر جوز  اند و در حوال ابتدایی تا دبیرستان تمرین کرده

خووانی مرکوز هسوتند و تواکنون هور  نامه های نمایش بهترین

انود و  کوار کورده خووانی را نامه نمایش 20دو گروه نزدیک به 

خووانی از  ناموه نموایش ی اول جشنواره ی مرحله 30در سال 

رضووی هور دو گوروه  برگزیوده شودند سوی استان  خراسان 

 انود. اول را آورده ی بار رتبوه نیو در مسابقات استانی چند

که گروه مشکل جویوده جویوده خوانودن کلموات  بعداز این

هووا  نظیوور:  دیگوور آموووزش ،شووان برطوورف شوود هووای و یووا جملووه

کالم و خوانش صحیح خود به خوود  ی فلسفه ،لحن و بیان

بووه هوودف مووورد نظوور بهتوور  گرفووت و  توور انجووام مووی و راحووت

آمووزان  دانوش و ها جز  ن ب هید اضافه كرد ایرسیدیم. با می

ر مراسووم یوونظ ییهووا در مدرسووه هسووتند كووه برنامووه موفوو 

هوا  زان اسوت و آنیون عز یو... با ا یگر  یو مجر  یگاه صبح

سوووال در  ان مركوووز هسوووتند كوووه هوووریوووگو  ن قصوووهیاز بهتووور 

   د.كنن یشركت م ییگو  مختلف قصه یها جشنواره

  داد توا در ین سه سال را به من توفیخدا را شاكرم كه ا

مركز كار  یبا اعضا یرضو  یخوان نامه شینما ی جشنواره

 «امووام رضووا)ع(»كووه بووا موضوووع   ییهووا نامووه شینمووا ،كونم

هوا بووه شووركت در  اق ب ووهین سووه سوال اشووتیووبودنود و در ا



227 
 

ف اسوت. یرقابول توصویبوود كوه غ ین جشنواره به حود یا

هووا در هنگووام  كووه ب ووه  یبوویحووس عج ن سووه سووالیوودر ا

داد را  یهوا دسوت مو بوه آن یاصل یها و ضبا اجرا نیتمر 

م را یهوا ن مدت اشو  ب وهیمن در ا .ان كنمیتوانم ب ینم

ام، موون شوووق  دهیوومعجووزات امووام رئوووف د ی بووه واسوواه

شان را شاهد بودم و  اصرار هر  انیارت آقا در لحن و بیز 

 یهوا ان در جشونوارهشو شركت ی ها را به واساه آن یسال

 ی ن هموان معجوزهیوو ا .مختلوف را یهوا در رشته یرضو 

 یباصووفا یز در كنووار اعضووایوون امووام عز یحضووور هشووتم

 مركز فردوس است.

 مرضوویه غزالووی / مرکووز فرهنگووی هنووری  :ی سههوم رتبههه

 فردوس / استان خراسان جنوبی

ثر و بنیوادین ؤ هوای مو یکوی از فعالیت   ی موفد :  تجرب 

خوانی اسوت.  ناموه نموایش، فعالیوت نموایشهای  در کارگاه

هووووایی را از کتابخانووووه بوووورای اجوووورای  ها متن معموووووال  ب ووووه

خوواهم  هوا می آورنود.از آن خوانی بوه کارگواه می نامه نمایش

و دالیل انتخواب ایون موتن و نکوات  ها را ماالعه کنند متن

ثر و ویوووژه بووورای خووووانش ؤ قووووت نمایشوووی و نیوووز نقووواج مووو

ها  ه کننوووود. یادداشووووتئووووشووووت و ارانامووووه را یاددا نمووووایش

طووور  بووه گیوورد. ارزیووابی و در کارگوواه مووورد تحلیوول قوورار می

دهم  مبتودی خوود اجوازه نموی یقاع؛ خصوصا  برای اعضوا

هوای در دسوترس انجوام  خوانی را صورفا  از متن ناموه نمایش

دهنوود. زیوورا ایوون کووار بیشووتر حووال و هوووای روخوووانی یووک 

جووایی کووه شخصوویت و  گیوورد. از آن کتوواب را بووه خووود می

یووووووک  ی هئووووووآن در متووووووون نمایشووووووی جهووووووت ارا تحلیوووووول

خوانی مووؤثر و اصووولی از کلیوودهای هوور مووتن  نامووه نمووایش

خوود  خواهم در ابتودا هور موتن را از آنِ  ها می است؛ از ب ه

بت به ادبیات خووِد اثور وفوادار و که نس در عین آن ،سازند

اربردی کو های شیوه هایی از نمونه ل به احترام هستند.قائ

 کنم: خوانی ارائه می نامه های نمایش در کارگاه

 :هایی کوه  خواهم از متن ها می از ب ه تحلیل شخصیت

 ی کدام شخصیتی را برگزیده و قصوه اند؛ هر ماالعه کرده

شوان  های ها و قصوه شخصویت هر شخصیت را بیان کننود.

 های جنبوووه را ماننوود یوووک پوووازل در کنوووار هووم قووورار دهنووود.

و  ها را یادداشووت کننوود هووا و قصووه رکات آدمافتووراق و مشووت

 نمایشوووی وسوووی یووک طوورح هووا را بووه سووومت کووه آن نکوواتی

دهنود؛ مود نظور قورار دهنود. وقتوی طورح  جذاب سووق می

و  پردازنووووود سوووووازی از آن می بوووووه بداهه ریوووووزی شووووود؛ پایوووووه

هووای جدیوود سوواخته  «دیووالوگ»های جدیوود بووا  شخصوویت

کوووه  متنووویکنیم و در  هوووا را یادداشوووت موووی شووووند. آن می

ها از  کنیم. ب ووه هاسووت؛ ارزیووابی مووی ب ه متعلوو  بووه خووودِ 

اند؛  متن خودشان با حس و بیانی که تجربه عینوی داشوته

 کنند. خوانی می نامه نمایش

 های اجرایی: تقویت جنبه 

ها  از ب وه سوینمایی: اتر، انیمیشون،ئهای ت پخش فیلم -2

  :های خود را ببندند اول چشم ی خواهم در مرحله می

 گوش حال پخش است که در فیلمی فقا به صدای (الف

های خوود را بواز کننود و  تواننود چشوم حاال می. فرا دهند

 صحنه و کالم را بازسازی کنند. 

و صدای پخوش را  های خود را باز کنند ها چشم ب ه (ب

گووذارم و از  نم همووان نمووایش را بووه پخووش میکوو  قاووع مووی

شووونیداری  ی هخوووواهم بوووا اسوووتفاده از حافظووو هوووا می ب وووه

هوووایی را کوووه در  های مربووووج بوووه دیالوگ خوووود، صوووحنه

 پیدا کنند. ،اند ی اول شنیده مرحله

خوانوانی کوه در فعالیووت  بورای نقش اجورای پوانتومیم: -1

از ، خوانی به سوکوت بیشوتری احتیواج دارنود نامه نمایش
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بوورف و »خوانی  نامووه در نمووایش پووانتومیم اسووتفاده شووود.

  ایوون شوویوه ،سوو  و دختوور  الل بوورای کوواراکتر « بنفشووه

 ثری داشت.ؤ کاربرد م

 هوای  در موقعیت هوا: ها و تیپ توجه به کالم شخصیت

ه ئوهوای متفواوتی از خوود ارا ها کوالم و بیان مختلف انسان

هوای  گوهای مؤثر را در موقعیت و  ها گفت نمایند. ب ه می

گویی بووا  کننوود و بوورای تموورین دیووالوگ مختلووف ضووبا می

دهنوود.  بیووان مووورد اسووتفاده قوورار میحووس و میمیووک در 

ثر از ایوون صووداهای ضووبا شووده در تحلیوول ؤ موو ی اسووتفاده

شخصوویت و بووازآفرینی کاراکترهووای نمایشووی قابوول توجووه 

اسوووت. از ایووون شووویوه بووورای پرداخوووت شخصووویت نوووادر در 

 استفاده کردیم.« رن »

 ،در کارگووواه نموووایش بوووه  ارزش سوووکوت: جایگووواه کوووالم

ه کوالم و حوس در بیوان پوی هوا بوا جایگوا که ب وه جهت آن

ها و تمرینوووات خووواد بوووه پووورورش  ببرنووود؛ در فضاسوووازی

پردازم که مستلزم شوور و  تمریناتی می ی هئتخیل به ارا

ها  از ب وووووه ،هیجوووووان در کوووووالم اسوووووت.در ایووووون مرحلوووووه

بوا  دهم. خواهم سکوت کنند و به تمورین خاتموه موی می

  :این تمرین سعی دارم

اترین بیوان نمایشوی بوه ارزش سوکوت کوه گواه گویو الف(

 کید گذارم.أخوانی ت نامه است؛ در فعالیت نمایش

ها ناچار خواهنود شود حوس سرشوار و غنوی خوود  ب( ب ه

را بوودون حرکووت و بووا اعتوودال در هیجانوواتی کووه مسووتلزم 

اجوورای یووک تئوواتر اسووت؛ تنهووا بووه میمیووک و بیووان خووود 

 معاوف نمایند. 

« نفشووهبوورف و ب»خوووانی  نامووه ایوون تموورین را در نمووایش

یوک دختور  خوانان این اثور کوه کواراکتر برای یکی از نقش

 کند؛ به کار بردم. الل را ایفا می

دیگری که برای بازی در سکوت ایشان ارائه  های از تجربه

های  ها و تجربوه کردم یکوی ایون بوود کوه ایشوان را بوا نمونوه

شوووونوا و ناشوووونوا و الل مواجووووه  های کووووم عینووووی از انسووووان

اخیوور اعضووا متوجووه  ی در تجربووه ،ایوون عووالوه بوور  سوواختم.

شدند که بیوان سوکوت در برابور هور حوس و بیوان متفواوت 

هوای قدرتمنودی  توان از میمیک است. این دریافت را می

که اشخاد ناشنوا در توجه و تمرکز به ارتباج بوا اشوخاد 

 دهند؛ دریافت نمود. گوناگون از خود بروز می

 ایون شویوه را  های مختلف: دیالوگ و میمیک در محیا

اجرایی کوردیم « برف و بنفشه» ی نامه خصوصا  در نمایش

بووس  ناموه را در مینوی ای اوقوات خووانش نموایش و در پاره

هوا و  کنش طوور قاوع صوداهای اطوراف بور به انجام دادیم.

 ها تأثیرگذار بود. خوان های کالمی نقش واکنش

تقویت لحن، آواهوا، حوس کوالم، قودرت و جهوش صوداها 

هووای  کووه تمرینووات بیووان را در محیا آن اسووت نیازمنوود

یووک  ی مختلووف انجووام دهوویم. موو ال  در سوواحل، حاشوویه

 خیابان شلو ، زن  تفریح در حیاج یک دبستان پسرانه،

آرام، صحن یک مسجد،  ی یک کتابخانه ی سالن ماالعه

 ها... فروش بازار ماهی

لمووووس  هووووا، بوهووووا و حتووووی صووووداها، نگاه هووووا، یقینووووا  رن 

یووک بیووان متفوواوت مووؤثر  ی هئوومختلووف در ارا هووای محیا

رقدرت نمایشوی و های پُ  م ال  تمرین نجوا و میمیک است.

در سوالن « برف و بنفشه»خوانی  نامه برای نمایش سکوت

م در پوردازش صوداهای ب وو ی آرام. یوک کتابخانووه ی ماالعوه

ایجواد اوج و  «.رنو »دبسوتان پسورانه در  تفریح یوک زن 

در « بووورف و بنفشوووه»راننوووده در  کووواراکتر  فووورود در بیوووان

 ساحل.

  گرفتن تصویر از حاالت مختلف میمیک کاراکترهوای

توووان در کارگوواه  تصوواویر را می ایوون هووا: مهووم اطووراف ب ووه

رقوودرتی هووای پُ  خوانی نصووش نمووود و از المان نامووه نمووایش
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هوای مختلوف هسوت؛ اسوتفاده  ها و چهره که در میمیک

ونولووووووگ و شوووووایانی بووووورد. ایووووون تصووووواویر در آمووووووزش م

 کاربردهای کارگاهی زیادی دارند. های قوی سولیلوگ

 خوانی کوه در ناموه یک نمونه از نمایش ی هئدر ادامه به ارا

نویسی  نامه ارشد کارگاه نمایش یتوسا اعضا 2932سال 

 پردازم: اتر  به اجرا درآمد میئو ت

 موضووع و طورح  ی خوانی با جرقوه نامه فعالیت نمایش

 در گروه اجرایی نیز آغاز شده است. در  هن نویسنده

جایی که مراسم عزاداری اموام حسوین)ع( در بوشوهر  از آن

رنو  و بوووی سونتی عمیوو  بوا نگوورش متعصوش در محووالت 

های اجتماعی کوه  از این پایه، قدیمی این شهر وجود دارد

 ی پایووه اسووتفاده کووردم. بوور ،در  هنیووت امووام وجووود دارد

گذشتم آشنایی بوا مسوجد ها  تحقیقات میدانی که با ب ه

هووووای آداب و رسوووووم در محلووووه هوووور کوووودام کووووه  و ررافت

پووووای صووووحبت  ،هووووا مربوووووج اسووووت منحصووورا  بووووه خووووود آن

ها  هوووووا و پووووودربزرگ هوووووا و مادربزرگ ها و جوان منبرنشوووووین

هایی کوه  نشستیم. خاطرات به یاد ماندنی و گواه صوحبت

هووای  آدم معتقوود بودنوود؛ معجووزه هسووت گوووش کووردیم...

را ثبووت کووردیم و بووا  هنیووت رضوووی کووه در  شووان خوواطرات

هوا را خلو  کورده و بعود از  بوار دیگور آن ، هن ما جواری بوود

توانسوتند بور بسوتر یوک  ها کاراکترهوایی را کوه می میلن آن

 -رضوووی بووا حووال و هوووای رسووومات بووومی ی نامووه نمووایش

تفکیوک کوردیم جوان دادیوم دوبواره  ،مذهبی بوشهر باشند

هووا   ووهبکوودام از  حوواال هوور کووردیم.بووه هووم ریختوویم و آنووالیز 

جزیووی از مووتن شووده بودنوود و مووتن جزیووی از زنوودگی. موو ال  

سارا در نقش اکبر در خانوه، مدرسوه، کتابخانوه اکبور بوود. 

 رفوووت و... سووواخت راه می کووورد.کالم می م ووول او فکووور می

هوووووای اجتمووووواعی و موووووذهبی قووووورار  ها را در تقابل ب وووووه

در  کوردم. اشت میها را یادد های آن دادم  و واکنش می

 ،های دیگور اسوت شخصویت ی برنوده آخر نادر را که پیش

 نگرش نادر به موضوع داستان و گفتار خود وارد کردم.

توا  های زیادی در کاراکترهوای دیگور وارد کورد. دگرگونی

اینجوووا نیموووی از راه را در شخصووویت پوووردازی پیموووودیم. 

هوای خودشووان  ها از حضووور و کشوف و خلوو  کاراکتر  ب وه

 آمدند.  نامه به وجد می نمایش در 

جووا و یووا  هجابوو هووای جدیوود اضووافه، قلووم را گرفتووه و دیالوگ

ها زیوووواد بودنوووود و در اوج  کردند...کاسووووتی حووووذف می

و اخووووتالف نظوووور شوووودیم.  نامووووه دچووووار تعلیوووو  نمووووایش

عاوف هیجانوات  ی نامه نقاوه خواستیم پایان نمایش می

 هوووای مسوووتند از  بوووومی و موووذهبی خودموووان باشووود. فیلم

گردانوووی و  دم و حجلوووه های صوووبح مراسوووم هوووا، زنی سوووینه

ه ووود  سوووازی داشوووتیم و بووواالخره  بداهه چرخوووانی دیووودیم. ش 

مووتن آموواده شوود. آن را در اختیووار  پایووان کووار را نوشووتم.

 ها قرار دادم. ب ه

کاراکترهووا موورد . تمرینووات اجرایووی از سوور گرفتووه شوود..

صوووداها بایووود آمووواده  ..دیگووور. بودنووود و اعضوووا از جووونس

کوووواربردی متفوووواوتی از فیزیووووک آوا و  شوووود.تمرینات یم

هوای مختلوف  انجوام  این امور در مکان ی میمیک بر پایه

 بوووووومی را تقویوووووت کوووووردیم. ی و لهجوووووه دادیوووووم. لحووووون

 نمایشی و هیجانات اجرا کنتورل و بوه میمیوک های حرکت

 ی آیووود ایووون تجربوووه بوووه نظووور می و بیوووان معاووووف شووود.

های آغازین خود  گامخوانی از این جهت که  نامه نمایش

تمرینوووات  ،را بوووا تحقیووو  و نگوووارش موووتن برداشوووته بوووود

تر و بوووا قابلیوووت در  بیشوووتری  اجرایوووی ایووون اثووور سوووهل

را از « رنوو »ها  پیگیووری و ادامووه  یافووت. در واقووع ب ووه

 زندگی خود گرفتند و زندگی نو بخشیدند.

خوانی از رنوو  اجوورا ضووبا شوود و  نامووه نمووایش ،در نهایووت

خوووانی  نامووه نمووایش ی دومووین جشوونواره بوورای ارسووال بووه

 رضوی مهیا گردید.
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 داف ویژه:اه
 بسترسازی مناسش به منظور آشنا نمودن کودکان و نوجوانان با اشعار و سرودهای دینی به ویژه رضوی -2

 ها های هنری با یکدیگر و تعامل فرهنگی هنری بین گروه ارتباج گروه -1

 های رضوی ی سرود و نغمه مند در حوزه های عالقه یی و تشوی  افراد و گروهشناسا -9

 ی فرهن  رضوی معرفی و نشر آثار تولیدی سرود به فعاالن حوزه -7

 ترغیش هنرمندان کود  و نوجوان به تولید آثار ارزشمند مبتنی بر فرهن  و معارف رضوی -5
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 ونوجووان  کوود   ی ویژه
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 یــــزد

 یساااک   و  
 ی سراسری   یجشنوار نـیلوا
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 داوران جشنواره

  سرژد:بخش

 امیر احمدی؛ دبیر آموزش و پرورش استان یزد -2

 سعید مفیضی؛ مدرس موسیقی استان یزد -1

محمدحسن امرالهی؛ معواون پرورشوی و مربوی سورود  -9

 یزداستان 

  شعر:بخش

 علیرضا سهیلی؛ دبیر آموزش و پرورش استان یزد -2

کوول کووانون  محمدرضووا آخونوودی؛ معوواون فرهنگووی اداره -1

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد

کوووول  فاطمووووه احموووودزاده؛ کارشووووناس ادبووووی اداره بی بی -9

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد

 

 

 

 

 

 داورانی  نکات مهم در بیانیه

   نغمه و گام مشخص ی یر یكارگ ز از اصرار بهیپره -2

 ع و تازهیبد یها یخل  ملود  -1

 د سرودیجد یها خل  قالش -9

 یت آهن  شعر با شئونات رضو یت سنخیرعا -7

 ن حال منسجمیمتنوع و در ع یها تمیاستفاده از ر  -5

 ی  به جوایكالس و یسنت یح استفاده از سازهایترج -1

 تالیجیاستفاده از د

م یع نوارر بور مفواهین نو و بدیعار با مضامانتخاب اش -4

 یو معارف رضو 

 ت شعر و آهن یت تناسش و سنخیرعا -5

 بكر و تاز ه در شعر  یفضاها یر یكارگ به -3

 شعر  یكدستیت ینتخاب زبان زنده و تازه و رعاا -20

در  یا شهیكل  یها نمادها و سو،ه یر یكارگ هز از بیپره -22

 شعر 

 رعایت تناسش شعر با گروه سنی اعضا -21
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 برگزیدگان جشنواره
 های برگزیده گرژه  آهنگساز برگزیده 

 :اول ی رتبه

  :دشت غربت آهویعنوان سرود 

  :مهدیه )آزاد(فرهنگی هنری کانون طاها / گروه 

 :سعید عنایتی سرپرست 

 :اصفهان استان 

 :دوم ی رتبه

 عنوان سرود: مناجات 

 :مشتاقان حرم )آزاد( گروه 

 :قاییداوود ل سرپرست 

 :کرمانشاه استان 

 :سوم ی رتبه

 عنوان سرود: اوج آسمان 

 :سرود شاهد )آزاد( گروه 

 :محمد شکور سرپرست 

 :اصفهان استان 

 :(0تقدیر )

 :مجتمع کانون گروه 

 :مریم سیاح سرپرست 

 :یزد استان 

 :(1تقدیر )

 :کانون باف  گروه 

 :زهرا دهستانی سرپرست 

 :یزد استان 

 :ی اول رتبه

 ی موسویسیدیحی: آهنگساز 

 طاها )آزاد( :گروه 

 :اصفهان استان 

 :دومی  رتبه

 آهنگساز: داوود لقایی 

 )گروه: مشتاقان حرم )آزاد 

 :کرمانشاه استان 

 :سومی  رتبه

 زاده آهنگساز: حمید سلاان 

  9ی  فرهنگی هنری شماره گروه: مرکز  

 :یزد استان 

 :(0تقدیر )

 آهنگساز: حمیدرضا فوالدی 

  :انونمجتمع فرهنگی هنری کگروه 

 :بوشهر استان 

 :(1تقدیر )

 آهنگساز: مجتبی حبیبی 

  :ی یک ا ب رکوه مرکز فرهنگی هنری کوثر شمارهگروه 

 :یزد استان 
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 شاعر برگزیده 

 :اولی  رتبه

 شاعر: مهدی مردانی 

  سیار روستاییفرهنگی هنری گروه: مرکز 

 :قزوین استان 

 :دومی  رتبه

 شاعر: فاطمه منتظری 

  :7ی  نری شمارهمرکز فرهنگی هگروه  

 :یزد استان 

 :سومی  رتبه

 شاعر: آزاده سیاسی 

 )گروه: طاها )آزاد 

 :اصفهان استان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(0تقدیر )

 شاعر: مصافی حسینی 

 گروه: آزاد 

 :کرمانشاه استان 

 :(1تقدیر )

 شاعر: حمیدرضا رحیمی 

  :مرکز فرهنگی هنری باف گروه 

 استان: یزد 

 باشد. فیلم سرودهای معرفی شده در لوح فشرده ضمیمه کتاب می :  ه نکتـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 معاونت فرهنگی                        

 

 

 دذشاات  تجکبیااکت      ااش دیااکی  زبهااکو هااک فعکلیاات سااکزییکاای  ز  صاا ل کیفاای
   اش باک ی   گهاد وی با  عملکک ،   بهی بک ی پیشک  هکیسکزمک   مک زو .بکشدمی

 . مکیندمنفعت  معی ت    می
 «و ا ی هاکی شان  وو»  ملا  فکهنگای  ز هکیبک کم    هکثیت    گهد وی فعکلیت

 .ش   محس ب هکی فکهنگیسکزمک  بیشتک  ویبهکو بک ی ت   د و هککویمی
 


