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تیلیواااای باااا

)

و

5

پیشگفتار7
مقدمه8

نشریهنگاری کاغذی و الکترونیکی رضوی11
نمادها و نشانههای رضوی11
قصهگویی بینالمللی رضوی88
پژوهشهای رضوی33
پردهخوانی رضوی38
عکاسی جادهی والیت رضوی11
کتابخوانی الکترونیکی رضوی 14
کتابسازی رضوی11
پویانمایی رضوی41
خاطرات زیارت رضوی48
یک تصویر از یک حدیث رضوی48
شعر رضوی73
داستان کوتاه رضوی88
مشاعره و شعرخوانی رضوی188
نمایشنامهخوانی رضوی187
سرود رضوی118

م

هک بک ی وسید ب ت

پیشگفتکو

ز هم سی ت میدیک د

بکهک و و و ب یک ت میپیمکیند.

همک و میش یم بک هک چ و

دبیرخانهی کارگروه کود

ست

س یت

و نوجوان جشنوارهی بینالمللی امام رضا(علیوهالسوالم) مسوترر در معاونوگ فرهنیوی کوانون پورورف

فیوری کودکووان و نوجوانوان بووا شوانزده جشوونوارهی موضووعی توسو

اسوتانهووای :آذربایجوانشوورقی «نشوریهنیوواری کاغو ی و

الیترونییی» ،آذربایجانغربی «نمادها و نشانههای رضوی» ،اصفهان «قصهگویی بینالمللی رضووی» ،تهوران «پوووهشهوای
نوجوانووان رضوووی» ،خراسووان رضوووی «پووردهخوووانی رضوووی» ،خوزسووتان «کتووابخوانی الیترونییووی رضوووی و عیاسووی جوواهی
والیگ رضوی» ،سیستان و بلوچسوتان «کتوا سوازی رضووی» ،فوارس «پویانموایی رضووی» ،قوم «خوارراا زیوارا رضووی»،
کردسوووتان «یوووک تصوووویر از یوووک حووودی

رضووووی» ،کرموووان «شوووعر رضووووی» ،کرمانشووواه «داسوووتان کوتووواه رضووووی» ،مازنووودران

«مشوواعره و شووعرخوانی رضوووی» ،هموودان «نمووایشنامووهخوووانی رضوووی» و یووزد «سوورود رضوووی» بووا هوود
فرهنووو

و معووووار

اشوواعه و تووروی

رضووووی در برگووووزاری باشووویوهتوووور ایووون دوره از جشوووونوارههووووا بوووا بنیوووواد بوووینالمللووووی فرهنیوووی هنووووری امووووام

رضا(علیهالسالم) مشارکگ نمود.
از آنجا که ثبگ و نیهداری فعالیگها و برنامههای فرهنیی هنری مویتوانود در راسوتای ترویوگ مودیریگ دانوش سوازمان
و همچنین راهیاری برای در اختیار گ اشتن سوابق تاریخی و ارزشومند فعالیوگهوا بوه عالقوهمنودان باشود ،بور آن شودیم توا بوا
ارائووووهی کتووووا

«آه

اااا ؛ آثووووار معرفووووی شوووودهی کووووارگروه کووووود

و نوجوووووان در یووووازدهمین جشوووونوارهی بووووینالمللووووی امووووام

رضا(علیهالسالم)» در این مهم گام برداریم.

امید آنکه بتوانیم در نهادینهسازی فرهن
مؤثر واقع شویم.

و معار

اسوالمی بوه ویووه معوار

منوور رضووی در بوین کودکوان ونوجوانوان

م دم
برگزاری جشنوارهی بینالمللی امام رضا(علیهالسالم) به صوورت سواالنه از سووی وزارت فرهنو
و ارشاد اسالمی در داخل و خارج از کشور به مناسبت میالد با سعادت و سراسر نورعالم آل
محمد (صلهللا علیه و آله و سلم) حضرت امام علیبنموسیالرضا(علیهالسالم) و کریمهی اهل بیت حضرت فاطمه معصوومه (سوالمهللا
علیهووا) و بزرگداشووت حضوورت شوواه را (علیووهالسووالم) در دهووهی کرامووت ( از یکووم تووا یووازدهم القعووذه) از ایوون جهووت اهمیووت
مضاعف مییابد که همهساله اندیشمندان ،پژوهشگران ،هنرمندان و در یک کالم پدیدآورندگان آثار فاخر رضوی با خلو
آثار فاخر و ارزندهی زمینهی ترویج بیش از پیش فرهن  ،سیره و معارف رضوی را با همکواری دسوتگاههوا و نهادهوای عضوو
جشنواره و با حمایت اقشار مختلف مردم و با پشتیبانی دولت محترم و عنایت مجلس محترم شورای اسوالمی ،خصوصوا
اعضاء محترم کمیسیون فرهنگی مجلس و بهویژه رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعوالم در یوک فضوای معنووی فوراهم
مینمایند.
برنامههای موضوعی تعریف شده در جشنوارهی بینالمللی امام رضا(علیهالسالم) شامل آن دسته از برنامههوایی مویشوود
کووه توسووا ادارات کوول فرهنو و ارشوواد اسووالمی اسووتانهووا ،نهادهووا و سووازمانهووای عضووو ،بووه صووورت انتشووار فراخوووان و
دریافووت آثووار و انتخوواب برگزیوودگان پرداختووه موویشووود و در حووال حاضوور  58شوواخه از جشوونواره بووه موضوووعات علمووی،
پژوهشوی ،فرهنگوی ،هنوری ،سوینمایی ،مابوعواتی ،دیجیتوالی و کوود و نوجووان اختصواد دارد کوه اهتموام بوه ارتقوواء
کمی و کیفی این برنامهها در چارچوب کارگروههوای تخصصوی تحوت تولیوت معاونوتهوا و حووزههوای تخصصوی وزارت
فرهن و ارشاد اسالمی میباشد.
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برنامههای تعریوف شوده بورای خوارج از کشوور در جشونوارهی بوینالمللوی اموام رضوا(علیوهالسوالم) بوا بهورهگیوری از ررفیوت
علمی ،فرهنگی اندیشمندان و دانشمندان جهان همچنین مشارکت ارادتمندان هشتمین اختر تابنا آسمان امامت و
والیووت در اقصووی نقوواج جهووان بووا رویکوورد علمووی ،پژوهشووی ،فرهنگووی و هنووری برگووزار موویگووردد .ایوون بخووش بووا محوریووت
سووازمان فرهن و و ارتباطووات اسووالمی ،همکوواری نهادهووای فرهنگووی م ورتبا بووا خووارج از کشووور بووه ویووژه مجمووع جهووانی
اهلالبیت (علیهمالسالم) جامعهالمصافیالعالمیه و مرکز مدارس خارج از کشور میباشد.

سازماندهی برنامههای عمومی جشنوارهی بینالمللی امام رضا(علیهالسالم) با ایجاد فرصوتهوای معنووی دهوهی کراموت در
سراسر کشور اعم از شوهر و روسوتا در قالوش جشونهوای مردموی بوا مشوارکت اقشوار مختلوف و بوا پویشبینوی  71کوارگروه از
نهادها و تشکلهای مردمی با نظارت شوورای همواهنگی جشونهوای دهوهی کراموت و بوا محوریوت سوتاد عوالی کوانونهوای
فرهنگی هنری مساجد کشور و با همکاری  03دستگاه فرهنگی و مرتبا کشور به عنوان مجری عهودهدار ایون سواماندهوی
میباشند.

بزرگداشوت اموامزادگوان بووه عنووان قاوشهوای فرهنگووی جامعوه یکوی از محورهوای اصوولی برناموههوای روز پونجم یقعووده در
تقویم فرهنگی کشور و در دههی کرامت میباشد که همهساله در تموامی اسوتانهوا برناموهریوزی و بوه موورد اجورا گذاشوته
میشود و در طی سالهای اخیر این بزرگداشت به صورت جهانی و در چارچوب هموایش و کنگوره در دسوتور کوار سوازمان
اوقاف و امور خیریهی کشور قرار گرفته است.

برگزاری جشنهای سالروز ورود امام رضا(علیهالسوالم) از سوی مردم در قدمگاههای مسیر هجرت حضورت اموام رضوا(علیوه

السالم) از شلم ه تا مرو بوا راهانودازی کواروانهوای نموادین و مراسوم ویوژه از جملوه برناموههوایی مویباشود کوه بوا حضوور و
مشارکت گستردهی مردم در استانهای مسیر هجرت کشور و قدمگاهها نهادینه شده است.

جوواری و سوواری نمووودن یوواد و نووام امووام رضووا(علیووهالسووالم) در طووول سووال بووا برگووزاری هفت وههووای فرهن و رضوووی بووه منظووور
بهرهمندی از تعالیم و آموزههای رضوی با ایجاد فضای بانشاج معنوی در ساح جامعه از جمله برنامههای ساالنهی این
جشنواره میباشد که در استمرار دههی کرامت در ساح استانهای کشور توسا ادارات کل فرهن و ارشواد اسوالمی
و دستگاههای عضو به مرحلهی اجرا گذاشته میشود.

یکی از دستاوردهای بزرگ جشنوارهی بینالمللی امام رضا(علیهالسالم) شناسایی پدیدآورندگان آثار فاخر فرهنگی و هنری
در زمینهی فرهن رضوی میباشد که در برنامههای مختلف و در استانهای مختلف از سوی هیئوت داوران هور یوک
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از رشتههای علمی ،فرهنگی ،هنری ،سینمایی ،مابوعاتی و دیجیتالی آثار برگزیدهی منتخش شناسایی و نفرات اول تا
سوم پدیدآورندهی هر یک از این آثار به عنوان برگزیده شناخته شده و طی مراسم اختتامیه ،برنامهی موضوعی هر یک
از استانها و دستگاهها مورد تقدیر قرار میگیرند.

یکی از برنامههای مراسم اختتامیهی جشنوارهی بینالمللی امام رضوا(علیوهالسوالم) معرفوی خادموان فرهنو رضووی مویباشود
که از سوی کمیتهی انتخاب خادمان فرهن رضوی جشنواره  21چهورهی برجسوتهی علموی ،فرهنگوی و هنوری در داخول و
خارج از کشور که دارای خدمات برجستهای در ساحت مقدس فرهن رضووی باشوند معرفوی و بوا اهوداء نشوان رضووی از
آنان تجلیل میگردد.

جشنوارهی بینالمللی امام رضا(علیهالسالم) در دههی کرامت همزمان با میالد حضرت فاطموه معصوومه (سوالمهللا علیهوا) در
شهر مقدس قم افتتاح و پس از اجرا در  07استان کشور و ساح وسیعی از نقاج جهوان ،اختتامیوهی آن در شوش مویالد
باسعادت حضرت علیبنموسیالرضا(علیوهالسوالم) بوا حضوور مسوؤوالن عوالیرتبوه ،اقشوار مختلوف ،برگزیودگان جشونوارهی
اصحاب فرهن و هنر با تجلیل از خادمان فرهن رضوی در مشهد مقدس به کار خود پایان میدهد.

انتشار دستاوردهای این رویداد معنوی از جمله اولویتهای جشنوارهی بوینالمللوی اموام رضوا(علیوهالسوالم) مویباشود کوه
کتاب حاضر مربوج به گزارش برگزاری برنامههای کود و نوجوان جشنواره میباشد که به همت کانون پرورش فکری
کودکووان و نوجوانووان شووکل گرفتووه و همووهسوواله در چووارچوب کووارگروه کووود و نوجوووان برنامووهریووزی و بووه مرحلووهی اج ورا
درمیآید.
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پوسترجشنواره

چهارمین جشنواری ی سراسری

ویژهیکوود ونوجووان

شکی  گکوی

ی لکتک یکیو
ککغذ 

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
آذربایجانشرقی

ی

مراسم پایانی جشنواره  32 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
-2
-1
-9
-7

تولید نشریات فرهنگی ،هنری و ...مرتبا با مفاهیم رضوی
هدایت کودکان و نوجوانان به استفادهی صحیح از فضای مجازی
شناسایی و تشوی کودکان و نوجوانان عالقهمند به فعالیت نشریهنگاری
ترغیش کودکان و نوجوانان به انجام فعالیتهای گروهی

شرکتکنندگان در جشنواره:


کودکان و نوجوانان در دو گروه سنی 20« :تا  »29و « 27تا  »24سال
بخشهای جشنواره
نشریات کاغذی
نشریات الکترونیکی
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جمع

تعداد آثار رسیده
2239
995

تعداد شرکتکننده
 7109نفر
 2229نفر

8351

 3815نفر

داوران جشنواره
 -2زهووورا اطهوووری ،کارشوووناس مسوووؤول حووووزهی معاونوووت
فرهنگی تهران
 -1فریبووووا حکوووویمزاده؛ کارشووووناس فرهنگووووی ادارهی کوووول
کووووانون پوووورورش فکووووری کودکووووان و نوجوووووان اسووووتان
آ ربایجانغربی
 -9محمدحسووووین دیزجووووی؛ کارشووووناس مسووووؤول روابووووا
عموووومی و اموووور بینالملووول ادارهکووول کوووانون پووورورش
فکری کودکان و نوجوان استان تهران

نکات مهم در بیانیهی داوران
-2

-1

-9

-7

-5

-1
-4

هدایت گروههای شرکتکننده توسا مربیان نسبت
به پردازش عمی تر موضوعات جهت یافتن مصوادی
به روز سیرهی علوی در زندگی جاری
هدایت گروههای شرکتکننده توسا مربیان نسبت
به افزایش دامنهی تحقی و جسوتوجو در مضوامین
و منابع متنوع و مرتبا
هوودایت گوووروههوووای شووورکتکننووده توسوووا مربیوووان بوووه
بازنویسووی و بووازآفرینی ماالووش ،طوورحهووا و ایوودههووای
اجرایی با رعایت اصل وفاداری به منابع و استنادات.
پرهیز از هزینههای سنگین و بیاثر و تأکید بر صرف
انوور،ی ،هزینووه و دقووتب ور ارزشهووای کم وی و کیفووی
نشریه در راستای هدف
هووودایت و نظوووارت مربوووی از مرحلوووهی تشوووکیل گوووروه
نشوووریه توووا تکمیووول اثووور بوووا تأکیووود بووور عووودم دخالوووت
مستقیم در مراحل اجرا.
توجووه بووه تناسووش کم وی و کیفووی سوواختار و محتوووای
نشریه در تقابل با یکدیگر.
رعایوووت مقوووررات و مووووازین منووودرج در شووویوهناموووه و
فراخوان مربوج به هر سال.

29

آثکوبکدزیدو شکیکت ککغذی

گروه سنی 01 :تا  01سال

«مهرمیچبان»
اعضایگروه:الها رنجبر،زهرادانشور،زهراطیو،،
فاطمهاکبری،سوولمازکورز /رتبوهیاول/موریب
راهنما:فاطمهرنجبر/استانفوار /مرکوچفورهنیگ
هنری«صفاشهر»

بالهایخیال»
« 
اعضایگروه:فاطمهاشرفی،زهراموالنا،
رقیهاحمدی،رقیهفاتح/رتبهیسوو 

/مریبراهنما:رفعو هرزچییقودز /
استانآذربازجانشرقی/مرکچفرهنیگ

شمارهی4تبرزچ»

هنری«

اللههایروشن»
« 

27

اعضایگوروه:مددهوهتولوزیپور،مهدزوهخنودان،

پور،ززنبنخی/رتبوهیدو /موریب


ززنبامیری
راهنمووا:اسوومااآقووابییگ/اسووتاناصووفهان/مرکووچ
شمارهیزککاشان»

فرهنیگهنری«

گروه سنی 01 :تا  01سال

«دویش نذری»
اعضایگروه:زهوراطوال،،فوا چهزارعینوااد،حودز 
دهقان/رتبهیاول/مریبراهنموا:مریویهریوازاده/

استانالبرز/مرکچفرهنیگهنری«هشتگرد»

«کاشفهشت »
اعضووایگووروه:ما وودهکوواه ،هانیووه
میان/رتبوهی

پور،ساللهبینهاشو


حسین
سووو /مووریبراهنمووا:فاطمووهنعموو /
استانمازنودران/مرکوچفورهنیگهنوری
«رامسر»

«طنینرستگاری»
اعضایگروه:مرز ستازشفر،نسترنموذذن،مهدزوه
وهوووقی/رتبووهیدو /مووریبراهنمووا:مهووینوززووری/
استانتهران/مرکچفرهنیگهنری«اندزشه»

25

آثکو بکدزیدو شکیکت لکتک یکی
گروه سنی 01 :تا  01سال

هامنالدجج(ع)»

«
زاده،ماهانعبداللهزاده،حسین


ضایگروه:فذادعبدالله
اع
نسب/رتبهیاول/مریبراهنما:زهرابهلویل/استان


عی
آذربازجانشرقی/مرکچفرهنیگهنری«سراب»


«آفتابهشت »
اعضایگروه:ززنبمنصوری،رزدانوهپورووپواری،فوا چه
مدمدی،مددهوهمورادی/رتبوهیدو /


زماین،اسمااحاج
مووریبراهنمووا:افسووانهامووینزاده/اسووتانکرمووان/مرکووچ
شمارهی4کرمان»

فرهنیگهنری«

واودانههایززارت»

«

21

اعضایگروه:حمیدریامالیی،علیریاریایی،پورزاحسننیا/

رتبهیسو /مریبراهنما:فرزانوهگلودوزان/اسوتانقوچوزن/

مرکچفرهنیگهنری«اقبالیه»

گروه سنی 01 :تا  01سال

«مسافرآسمان»
زاده،هانیهالسوادات


الساداتمدسون

اعضایگروه:عاطفه
مدسوونزاده،فاطمووهبیوودر/رتبووهیاول/مووریبراهنمووا:
اکر مدسنالدسیین/استانزچد/مرکوچفورهنیگهنوری
«مهرزچ»

«بدرقه»
اعضایگروه:علیریااما ،رامویناحمودنااد،مدمودنقی
هداداشزاده/

توحیدی/رتبهیدو /مریبراهنما:صودزق

مشکینشهر»

استاناردبیل/مرکچفرهنیگهنری«

«قلبخراسان»
اعضایگروه:نیلوفرپورباقر،هدزوهالوال ،نگویننووری،
صباشاهرخ/رتبهیسو /مریبراهنموا:طواهرهبشویر/

استانتهران/مرکچفرهنیگهنری«فراگیر»12

24

پوسترجشنواره

سومین جشنواری ی سراسری

ویژهیکوود ونوجووان

مک هک
شک هکی و

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
آذربایجانغربی

ی

مراسم پایانی جشنواره  23 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
 -2آشنایی با منسوبین ،صحابه ،اماکن ،آثار و برکات امام رضا(ع)
 -1شناسایی و جمعآوری نمادها و نشانههای رضوی

شرکتکنندگان در جشنواره:


بخش نقاشی :سه گروه سنی « 4تا  20« ،»3تا  »21و « 29تا  »24سال



بخش عکاسی :دو گروه سنی « 20تا  »21و « 29تا  »24سال
تعداد آثار رسیده
1141
2119

بخشهای جشنواره
نقاشی
عکاسی
جمع

5923

23

داوران جشنواره

نکات مهم در بیانیهی داوران

 بخش عکاسی:

 چکیده (عکاسی):

 -2ماموک یحییپوور؛ کارشووناس مسوؤول هنوری ادارهکوول
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران
 -1فضوووولا ...فعووووالنوری؛ موووودرس دانشووووگاه ،آموووووزش و
پرورش استان آ ربایجانغربی
 -9سووویامک حجتاالسوووالمی؛ معووواون ادارهکووول کوووانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه
 بخش نقاشی:
 -2معصووومه فاضوولیمقدس؛ کارشووناس هنووری موودیریت
آفرینشهوووای هنوووری و تئووواتر کوووانون پووورورش فکوووری
کودکان و نوجوانان تهران
 -1نسوووورین بدلیبارانوووودوزی؛ کارشووووناس مسووووؤول هنووووری
ادارهکووول کوووانون پووورورش فکوووری کودکوووان و نوجوانوووان
استان آ ربایجانغربی
 -9داریوش علومی؛ کارشناس هنری ادارهکل کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل

10

-2
-1
-9
-7

نگاه خالق و شخصی به سو،ه و بیان محتوی
انتخاب کادر مناسش و ترکیشبندی خاد
زاویهی دید خالق نسبت به موضوع
نورپردازی و نورسنجی صحیح عکاس

 چکیده (نقاشی):
 -2پوووس از ماالعوووه و بررسوووی آثوووار نتیجوووه گرفتوووه شووود کوووه
زوایووایی کووه ب ورای پرداخووت موضوووع انتخوواب شوودهاند،
تنووووع الزم را ندارنووود و بسووویاری از کارهوووا از ایووون نظووور
شبیه به هم هستند .بدون شک راهنمایی مؤثر مربیان
محتووورم میتوانووود اعضوووا را در کشوووف زوایوووای توووازه و
پرورش خالقیتهای فردی آنها یاری کند.
 -1از آنجوووایی کوووه هووودف از فراخووووان ،آشووونایی اعضووووای
کود و نوجوان با زنودگانی اموام رضوا(ع) و سویرهی آن
حضوورت میباشوود؛ بنووابراین الزم اسووت اولویووت مربیووان
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 ش ورایا منوودرج در فراخوووان دقووت
نظوور بیشووتری داشووته باشووند و از ارسووال آثووار خووارج از
چهوووارچوب شووویوهنامه ،مخصوصوووا در بخوووش انووودازه و
ابعاد اثر پرهیز کنند.
 -9کارشناسان محترم هنری تالش کننود توا بور کیفیوت آثوار
ارسووووالی نظووووارت بیشووووتری داشووووته باشووووند و از ارسووووال
نقاشیهای ضعیف و با کیفیت پایین خودداری نمایند.

آثکو بکدزیدوعکاکسی
گروه سنی 1 :تا  9سال
نکتـه :این گروه سنی خارج از گروههای سننی
در این جشنواره میباشند که اقدام به ارسال اثنر
نمودهاند و مورد توجه داوران قرار گرفته است.

سیدعیمیرحسیین
رتبهیاول/استانخراسانریوی/مرکچفرهنیگ

شمارهی5مشهد»

هنری«

مدمدامینشکارلو
/استانآذربازجوانالریب/

رتبهیدو 

مرکچفرهنیگهنری«خوی»

فاطمهتراکمه
رتبهیسو /استانبوشهر/مرکچفرهنیگهنوری

شمارهی1بوشهر»

«

12

گروه سنی 01 :تا  01سال

هانیهعلیاریآزدزنلو

رتبوووهیاول/اسوووتانآذربازجوووانالریب/مرکوووچ
فرهنیگهنری«امامچادهارومیه»

شکیالپیرزایی
رتبووهیدو /اسووتانخوزسووتان/
شومارهی

مرکچفورهنیگهنوری«
زکاهواز»

معینشکارلو
رتبووهیسووو /اسووتانآذربازجووانالریب/مرکووچ

فرهنیگهنری«خوی»

11

گروه سنی 01 :تا  01سال

ززنبعچزچی
رتبووهیدو /اسووتانزنجووان/مرکووچفوورهنیگهنووری

«قیدار»

فاطمهحسیین
تانآذربازجوانالریب/

رتبهیاول/اس

شاهیندژ»

مرکچفرهنیگهنری«

اردالنحسنعیزاده

رتبهیسو /استانخراسانریوی/مرکچفورهنیگ

هنری«قویان»

19

آثکو بکدزیدو کشاای
گروه سنی 1 :تا  9سال

علیریاریایی
یاول/استانآذربازجانالریب/مرکچفورهنیگ


رتبه
هنری«سلما »

مددههوهانپور

رتبهیدو /استاناردبیل/مرکوچفورهنیگهنوری

«اصالندوز»

زهرامسی،

17

رتبهیسو /استاناصفهان/مرکچفرهنیگهنری

یخمیینشهر»


دریه
«

گروه سنی 01 :تا  01سال

مهرانهخالقی
رتبهیدو /استانخراسانریوی/مرکچفورهنیگ

شمارهی5مشهد»

هنری«

فاطمهکرز



رتبووهیاول/اسووتاناصووفهان/مرکووچ

فرهنیگهنری«قهدرزجان»

فاطمهگچی
رتبهیسو /استاناصفهان/مرکچفرهنیگهنوری

«گچبرخوردار»

15

گروه سنی 01 :تا  01سال

رحی مدمدی
رتبوووهیدو /اسوووتانآذربازجوووانالریب/
تازهشهر»
مرکچفرهنیگهنری« 

11

مهدیخلیی

سیدهنروسسیدنااد


رتبووهیاول/اسووتانآذربازجووانالریب/
مرکچفرهنیگهنری«ماکو»

رتبهیسو /استانخراسوانریووی/

مرکچفرهنیگهنری«شماره5مشهد»

پوسترجشنواره

چهارمین جشنواری ی بیناملللی

ویژهیکوود ونوجووان

قص د یی و
ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
اصفهان

ی

مراسم پایانی جشنواره  32 :و  32شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
-2
-1
-9
-7

افزایش شناخت مخاطبان نسبت به سیرهی عملی امام رضا(ع) به واساهی قصهگویی
ارتقای قصهگویان در زمینهی قصهگویی مذهبی
دستیابی به روشهای جذاب اجرای قصهگویی مذهبی
شناسایی فنون مناسش برای قصهگویی رضوی

شرکتکنندگان در جشنواره:
شرکتکنندگان در
جشنواره
نوجوانان  29تا  24سال
مربیان کانون
آزاد
بینالملل

15

جمع

تعداد شرکتکنندگان
اولیه
1344
133
229
-

تعداد راهیافتهگان به
جشنواره
773
271
229
12

تعداد شرکتکننده
راهیافته به مرحلهی نهایی
5
21
9
20

5112

192

55

داوران جشنواره

برگزیدگان جشنواره

 -2اسووودالله شوووکرانه؛ مووودیر پووورو،هی سووویمر قصوووههوووای
ایرانی استان یزد
 -1ملک چیذری؛ کارشناس مسوؤول مودیریت آمووزش و
پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 -9منیوووژه خوووانی؛ کارشوووناس فرهنگوووی ادارهکووول کوووانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان

 بخش مربیان (بر اساس حروف الفبا)
)2





نکات مهم در بیانیهی داوران
-2
-1
-9
-7
-5
-1

تناسوووش محتووووای دریافوووتهوووای حسوووی ،عووواطفی و
معنایی کودکان و نوجوانان.
رعایووت معیارهووا و شوویوههووای بازنویسووی و بووازآفرینی
اندیشههای دینی.
نگاه هنرمندانه به قصه و قصهگویی و نگاه رریوف و
دقی به این هنر.
شناخت جایگاه احساس و عاطفه با گستردگی آن در
نقل حوادث دینی.
تأکید برمنبعشناسی و رعایت امانتداری از منابع،
از نظر زبان و اندیشه.
نگوواه اندیشوومندانه بووه بنیادهووای نظووری و کوواربردی
قصه و توسعه اندیشه دینی.

قصهگو :مریم امینی
نام قصه :برنج لنجان
مرکز فرهنگی هنری :با بهادران
استان :اصفهان

)1





قصهگو :وحید خسروی
نام قصه :مسجد گوهرشاد
مرکز فرهنگی هنری :سیار روستایی
استان :کرمانشاه

)9





قصهگو :ساغر لافینژاد
نام قصه :زائر
مرکز فرهنگی هنری :شمارهی 21
استان :کرمانشاه

)7





قصهگو :هیوا ملکی
نام قصه :دریا
مرکز فرهنگی هنری :سریشآباد
استان :کردستان

13

 بخش نوجوان
رتبهی اول:





قصهگو :رسول مختاریان
نام قصه :جادهی ُپرپیچوخم
مرکز فرهنگی هنری :سمنان
استان :سمنان

رتبهی دوم:





قصهگو :زینش سهامیان
نام قصه :نذری
مرکز فرهنگی هنری :خاتم
استان :یزد

رتبهی سوم:





قصهگو :علیرضا مردعلی
نام قصه :جهان پهلوان تختی
مرکز فرهنگی هنری :شمارهی 15
استان :تهران

رتبهی چهارم:





قصهگو :نسترن جوادنیا
نام قصهِ :
رد پا
مرکز فرهنگی هنری :شمارهی یک
استان :کرمانشاه

رتبهی پنجم:





قصهگو :مریم دهقاننژاد
نام قصه :بوی خوش مادر
مرکز فرهنگی هنری :مجتمع
استان :اصفهان

رتبهی هفتم:





قصهگو :مریم طالبی
نام قصه :رج به رج
مرکز فرهنگی هنری :هفشجان
استان :چهارمحال و بختیاری

رتبهی هشتم:





قصهگو :مائده رنجبر
نام قصه :درخت آرزوها
مرکز فرهنگی هنری :رشت
استان :گیالن

رتبهی ششم:





قصهگو :آناهیتا محلفی
نام قصه :خورشید شش
مرکز فرهنگی هنری :بندرعباس
استان :هرمزگان

 بخش آزاد
رتبهی اول:





90

قصهگو :محمود محمدی
نام قصهُ :مهر اهلالبیت
مرکز فرهنگی هنری :شازند
استان :مرکزی

رتبهی دوم:





قصهگو :رویا بهادری
نام قصه :معجزهی نخلستان
مرکز فرهنگی هنری :اهواز
استان :خوزستان

رتبهی سوم:





قصهگو :محمدعلی قنبریفرد
نام قصه :چاووشی
مرکز فرهنگی هنری :سمیرم
استان :اصفهان

 بخش بینالملل (بر اساس حروف الفبا)
)2




)1
قصووهگو :وفووا آقووامیرزایوا (کارشووناس ارشوود کتابووداری و
مدیر کتابخانهی مرکزی کود کوچرلی باکو)
نام قصه :بیبیهیبت
کشور :آ ربایجان -باکو




قصهگو :سلاانا (دکتری شیمی آلی)
نام قصه :امام رضا(ع) و حدیث طالیی
کشور :هند




قصووهگو :لووین سوویرنا گوئیووش (کارشووناس روانشناسووی و
قصهگوی فعال در مدارس)
نام قصه :سوپ سن
کشور :کانادا

)7




)4




)9





)1




قصهگو :ساره محمدعلیالعبادی (کارشناسی هندسه و
مسوؤول کتابخانووهی کودکووان وابسوته بووه آسووتان مقوودس
امام حسین(ع))
نام قصه :فرمانروا و سلاان
کشور :عراق -کربال
قصهگو :عبیدا مرتضی (کارشناس ارشد الهیات)
نام قصه :امام مهربان
کشور :پاکستان

)5




قصهگو :سحر میرزایی (مربی کود )
نام قصه :بند تبر شده
کشور :افغانستان -مزار شریف

)3
قصهگو :نازیها صالح (دکترای جامعهشناسی ،نویسونده
و پژوهشگر)
نام قصه :رضایت والدین و دیدار امام رضا(ع)
کشور :لبنان





قصهگو :امیرحسین نبیزاده (دانشآموز)
نام قصه :قارا
کشور :افغانستان -هرات

)5




قصهگو :لوما عبدالرحیم (پژوهشگر معارف اسالمی)
نام قصه :شفای آندره
کشور :آلمان
نکتـه :فیلم قصهگوییهای معرفی شده در لوح فشرده ضمیمهی کتاب میباشد.
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پوسترجشنواره

سومین جشنواری ی سراسری

ویووووژهی نوجوانووووان

پژ هشهکی و
ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
تهـران

ی

مراسم پایانی جشنواره  32 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
 -2افزایش ساح دانش و آگاهی نوجوانان دربارهی سیرهی ائمهی معصومین به ویژه امام رضا(ع)
 -1تقویت روحیهی تحقی و پرسشگری نوجوانان دربارهی سیرهی ائمهی معصومین به ویژه امام رضا(ع)
 -9ایجوواد زمینووههای مناسووش جهووت اف وزایش شووناخت و آگوواهی نوجوانووان نسووبت بووه شخصوویت و زنوودگی امووام رضووا(ع)

شرکتکنندگان در جشنواره:


نوجوانان گروه سنی 29« :تا  » 24سال به صورت فردی و گروهی
اثر
فردی
گروهی
جمع

تعداد آثار رسیده
119
193

تعداد شرکتکننده
 119نفر
 775نفر

559

 518نفر
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داوران جشنواره

آثار برگزیدگان

 -2مینوووو بووورادر؛ کارشوووناس مسوووؤول مووودیریت آمووووزش و
پژوهش استان تهران
 -1نسرین سجادیان؛ کارشناس فرهنگی ادارهکول کوانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران
 -9نوورگس جعفووری؛ کارشووناس مسووؤول حوووزهی معاونووت
فرهنگی

 رتبهی اول





نکات مهم در بیانیهی داوران
عالوه بر رعایت اصول علمی در انجام پژوهشها ،مووارد
زیوور در انتخوواب آثووار برگزیووده م وورد تأکیوود داوران بوووده
است:
 -2نو بودن عنوان و موضوع پژوهش
 -1متناسش بودن موضوع پژوهش با دغدغههای فکری
نوجوانان
 -9بهرهگیووری محوودود از اینترنووت و راهنمووایی مربووی و
سایر بزرگساالن آگاه در این زمینه
 -7انجام پژوهش به صورت گروهی
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عنوان اثر« :بررسی مقایسهای توأثیر خوانواده و رسوانه بور
آگووووواهی از سووووویرهی رضووووووی دانشآمووووووزان مدرسوووووهی
فاطمیهی قزوین»
اعضوووای گوووروه :سووواحل مملکتدوسوووت /شوووقای کلهووور/
مهدیس اکبری
مربی راهنما :زهرا برجی
نام مرکز فرهنگی هنری :مرکز شمارهی یک قزوین
نام استان :قزوین

چکیده :

در پژوهشی کوه شوما میبینیود بوا موضووع

«بررسی مقایسهای توأثیر خوانواده و رسوانه بور آگواهی از
سووووویرهی رضووووووی دانشآمووووووزان مدرسوووووهی فاطمیوووووهی
قزوین» است که با این سؤال آغاز میگردد که:
 -2کووووودام عامووووول در آگاهیرسوووووانی از زنووووودگانی اموووووام
رضا(ع) ،بر دانشآموزان فاطمیهی قزوین تأثیر داشوته و
دارد؟
 -1آیووا نقووش خووانواده در اطالعرسووانی از زنوودگانی امووام
رضا(ع) ُپررن تر است یا نقش رسانه؟
بوووه هموووین منظوووور 70 ،نفووور از دانشآمووووزان مدرسوووهی
فاطمیوووه قوووزوین را انتخووواب و پرسوووشنامهای در اختیوووار
آنها قرار داده شود .پرسوشنامه بوا نظور مربوی شوامل دو
بخش بوده است:
 -2تا چوه حود دانشآمووزان اموام رضوا(ع) و سویرهی ایشوان را
میشناختند؟
 -1تأثیر آشنایی چگونه بوده؟ از طری رسانه یا خانواده؟

فرضیه ی  :1دانشآمووزان مدرسوهی فاطمیوهی قوزوین از
سیرهی امام رضا(ع) اطالعات کافی دارند.
فرضیهی  :2تفاوتی در تأثیر اطالعرسانی خانواده و رسوانه
در میوزان آگوواهی دانشآمووزان مدرسووهی فاطمیوهی قووزوین
از نظر سیرهی امام رضا(ع) وجود ندارد.
فرضیهی  :3نقش رسوانهها بور میوزان آگواهی دانشآمووزان
مدرسووهی فاطمیووهی قووزوین از سوویرهی عملووی امووام رضووا(ع)
بیشتر از تأثیر خانواده است.
با استفاده از درصد آماری مشخص شده کوه میوزان آگواهی
دانشآموزان از زندگانی و سیرهی اموام رضوا(ع) کوم اسوت و
بیشوووتر اطالعوووات آنهوووا دربوووارهی والیوووت و شوووهادت و توووا
حدودی عبادت ایشان اسوت .پوس رسوانه و خوانواده هور دو
تأثیر کمی در میوزان آشونایی دارنود ،اموا اطالعوات کلوی کوه
دربارهی امام رضوا(ع) داشوتند ،بیشوتر از تلویزیوون (رسوانه)
بووووده اسوووت .در ایووون پوووژوهش  70نفووور نمونوووه بوووه صوووورت
تصوادفی از جامعوهی آمواری  710نفور انتخواب شوده اسووت و
روش کار میدانی با استفاده از پرسشنامه بوده است.
 رتبهی دوم






عنووووان اثووور« :بررسوووی میوووزان شوووناخت اعضوووای نوجووووان
دختر مرکز صالحآباد از سیرهی عملی امام رضا(ع)»
نام و نام خانوادگی :راضیه صفری
مربی راهنما :مهتاب صفری
نام مرکز فرهنگی هنری :صالحآباد
نام استان :همدان

چکیددده :

هوودف «بررسووی می وزان شووناخت اعضووای

نوجوان دختر مرکز فرهنگی و هنری صالحآباد از سیرهی

عملی امام رضا(ع)» بود .روش پژوهش توصیفی از نوع
پیمایشی بووده .جامعوهی آمواری ایون پوژوهش را کلیوهی
اعضای دختر نوجوان در سوال  2931تشوکیل میدادنود.
حجم نمونوهی  14نفور تعیوین شود .افوراد گوروه نمونوه بوه
شوووویوهی نمونووووهگیری تصووووادفی انتخوووواب شوووودند و بووووه
پرسشنامههای طراح کوه میوزان شوناخت اعضوا را نشوان
موویداد ،پاسوود دادنوود .دادههووای پووژوهش بووا اسووتفاده از
روش آمار توصیفی تحلیل شد.
سیره ،یعنی سبک و نوع رفتوار و کوردار در طوول زنودگی
و شوویوهی برخووورد و کیفیووت سوولو آن .در ایوون تحقی و
به دنبال شناخت هر چه بیشوتر آن حضورت ،شخصویت،
صفات ایشان و همچنین رفتارهوای اجتمواعی و اخالقوی
هسوووتیم و همینطوووور بررسوووی میوووزان شوووناخت اعضوووای
نوجووووان دختووور مرکوووز صوووالحآباد از سووویرهی عملوووی اموووام
رضا(ع) میباشد .پژوهش حاضر یک ماالعهی توصیفی
از نوووع پیمایشووی بوووده اسووت .ابوزار گووردآوری اطالعووات
شووامل پرسووشنامه بوووده کووه پرسووشنامه شووامل  10سووؤال
بستهی پاسد محق ساخته بووده بوا طیوف لیکورت بوود.
سووؤاالت شووامل می وزان شووناخت اعضووا از سوویرهی عملووی
امووام رضووا(ع) اسووت کووه بوور روی  14نفوور کووه بووه صووورت
تصووادفی انتخوواب گردیوود و پرسووشنامه در اختیووار آنووان
قرار گرفته اسوت .بوا توجوه بوه نووع پرسوشنامه و مراحول
تجزیوووه و تحلیووول از آموووار توصووویفی جهوووت ایووون پوووژوهش
استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد که اعضای
نوجوووان ،شووناخت بسوویار کمووی در مووورد امووام رضووا(ع) و
اخالق و رفتار ایشان دارند.
کلیدددژا ههددا :سوویره ،عملووی ،امووام رضووا(ع) ،نوجوووان،
اعضا ،دختر
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 رتبهی سوم






عنوووان اثوور« :تووأثیر عکاسووی زیووارتی بوور تقویووت باورهووای
دینی نوجوانان»
اعضای گروه :فاطمه عبدالجباری ،سمیرا عبدالجباری
مربی راهنما :زهرا صالحی
نام مرکز فرهنگی هنری :مرکز شمارهی  1تهران
نام استان :تهران

چکیددده :

پووژوهش حاضوور بووا هوودف بررسووی تووأثیر

عکسهووای زیووارتی بوور تقویووت باورهووای دینووی نوجوانووان
انجووام شووده اسووت .ب ورای رسوویدن بووه ایوون هوودف ،ابتوودا
تاریخ هی عکس در ایران و جهوان و تاریخ وهی عکوس
زیووارتی در مشووهد مقوودس مووورد بررسووی ق ورار گرفووت و
عکاسان معوروف مشوهد کوه پایهگوذار ایون حرفوه بودنود،
موووورد بررسوووی قووورار گرفتنووود .پرسوووشهایی کوووه در ایووون
پژوهش نیاز به پاسدگویی دارند به قرار زیر است:
 -2عکس زیارتی چیست؟
 -1آیووا عکسهووای زیووارتی (حوورم رضوووی) بوور روی تقویووت
باورهای دینی نوجوانان تأثیر دارد؟
تحقی و حاضوور کووه از نوووع تحقیقووات بنیووادی اسووت ،بووا
روش پرسووشنامه انجووام شووده اسووت .در ایوون پووژوهش از
روش کتابخانووووووهای و فیشبوووووورداری بوووووورای گووووووردآوری
اطالعات اسوتفاده شوده اسوت .حاصول آن ،دسوتیابی بوه
نتوووایجی در موووورد توووأثیر م بوووت عکسهوووای زیوووارتی بووور
تقویت باورهای دینی نوجوانان است.
کلیدژا ه هدا :عکوس ،عکوس زیوارتی ،باورهوای دینوی،
نوجوانان
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پوسترجشنواره

اولیـن جشنواری ی سراسری

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
خراسانرضوی

ویژه یکوود ونوجووان

پک وخ

یو

ی

مراسم پایانی جشنواره  21 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
 -2آشنایی بیشتر با سیرهی عملی امام رضا(ع)
 -1احیای هنرهای سنتی -مذهبی ،تقویت و توسعهی پردهخوانی نمایشی
 -9شناسایی و پرورش استعدادهای پردهخوانی نمایشی در بین کودکان و نوجوانان

داوران جشنواره

شرکتکنندگان در جشنواره:



نوجوانان « 21تا  »24سال
بزرگساالن با کمک نوجوانان
تعداد آثار رسیده
225

95

تعداد شرکتکننده
 900نفر

 -2اسوووماعیل عسوووگری؛ مربوووی فرهنگوووی ،ادارهکووول کوووانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی
 -1علیرضووا باونوودیان؛ هیئووت علمووی دانشووگاه فردوسووی
مشهد ،استان خراسان رضوی
 -9محمدکارم وزان؛ بازنشستهی ادارهکل کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی

برگزیدگان جشنواره
 بخش اعضا

 بخش مربیان ژ اعضا

رتبهی اول:

رتبهی اول- :







عنوان اثر« :سقاخانهی اسماعیل طال»
اعضای گروه :صابر لگزیان  /حسین حاتمی
مربی راهنما :ابوالقاسم اثنیعشری
نام استان :خراسان رضوی
مرکز فرهنگی هنری :شمارهی یک نیشابور

رتبهی دوم:





رتبهی دوم:






عنوان اثر« :نزول باران»
اعضای گروه :مریم حیاتی  /مینا حیاتی
مربی راهنما :بسعاد طبیشی
نام استان :خوزستان
مرکز فرهنگی هنری :بندر امام خمینی(ره)

عنوان اثر« :شیران پرده»
مربی :قاسم سیدیمقدم
نام استان :خراسان رضوی
مرکز فرهنگی هنری :شمارهی  7مشهد

رتبهی سوم:






عنوان اثر« :سرخ و سبز»
عضو :سجاد موسوی
مربی :موسی خرقانی
نام استان :خراسان رضوی
مرکز فرهنگی هنری :تربت حیدریه

رتبهی سوم:






عنوان اثر« :نماز عید»
عضو گروه :فاطمه رحیمی
مربی راهنما :توران نادری
نام استان :کرمان
مرکز فرهنگی هنری :جیرفت
نکتـه :فیلم پردهخوانیهای معرفی شده در لوح فشرده ضمیمهی کتاب میباشد.
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پوسترجشنواره

اولیـن جشنواری ی سراسری

ویژهیکوود ونوجووان

عکاکسااای

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
خوزستـان

ک وی الیت و

ی

مراسم پایانی جشنواره  21 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
 -2آشنایی و شناخت نسبت به مسیر ورود حضرت علی بن موسیالرضا(ع) به ایران
 -1شناسایی استعدادهای برتر عکاسی در عرصههای فرهن رضوی

شرکتکنندگان در جشنواره:


سووه گووروه سوونی 4« :تووا  20« ،»3تووا  »21و « 29تووا
 »24سال
تعداد آثار رسیده
7114

تعداد شرکتکننده
 104نفر

داوران جشنواره
 -2ماهدخت فارسانی؛ کارشناس هنری ادارهکول کوانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان
 -1مجید رمضانزادهاصفهانی؛ مدرس دانشگاه و انجمون
سینمای جوان ،مابوعات اهواز ،استان خوزستان
 -9ارمغوووان کوووارمی؛ مربوووی فرهنگوووی ادارهکووول کوووانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان

72

آثکو بکدزیدو...
گروه سنی 1 :تا  9سال

مدمدحسینسعدوین
رتبهیاول/استانخوزستان/مرکچفرهنیگهنری

شمارهی3خرمشهر»

«

مهدیآلبوالبیش
رتبهیدو /استانخوزستان/مرکچفرهنیگهنری

شمارهی4خرمشهر»

«

مدمدریاآلبوبالدی

71

رتبووهیسووو /اسووتانخوزسووتان/مرکووچفوورهنیگ
شمارهی1آبادان»

هنری«

گروه سنی 01 :تا  01سال

زهراابودوله
رتبهیاول/استانخوزستان/مرکچفرهنیگهنری

شمارهی1آبادان»

«

شیواسراجهمداین

رتبووهیدو /اسووتانخوزسووتان/مرکووچفوورهنیگ

هنری«اهواز»

فاطمهشاوردی
رتبووهیسووو /اسووتانخوزسووتان/مرکووچفوورهنیگ
هنری«شادگان»
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گروه سنی 01 :تا  01سال

حسینفوالدی
رتبهیاول/استانخوزستان/مرکچفرهنیگهنری

شمارهی3خرمشهر»

«

مدمدوچزره
رتبووهیدو /اسووتانخوزسووتان/مرکووچفوورهنیگ

شمارهی3آبادان»

هنری«

مدمدامینرشیدی
رتبهیسو /استانخوزستان/مرکچفرهنیگهنوری

شمارهی3آبادان»

«
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پوسترجشنواره

سومین جشنواری ی سراسری

کتکبخ

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
خوزستـان

ی

ویژهیکوود ونوجووان

لکتک یکی و

ی

مراسم پایانی جشنواره  21 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
 -2هدایت کودکان و نوجوانان به استفادهی صحیح از فضای مجازی به واساهی جشنواره
 -1تقویت مهارت ماالعه و گسترش فرهن کتابخوانی الکترونیکی رضوی در بین کودکان و نوجوانان
 -9آشنایی با خدمات کتابخوانی الکترونیکی (رضوی)
«در این جشنواره منابع ماالعاتی بورای عالقهمنودان در سوایت جشونواره گذاشوته شوده بوود و
شرکتکنندگان بعد از ماالعهی منابع ،اقدام به پاسدگویی سؤاالت تستی مینمودند».

شرکتکنندگان در جشنواره:


71

کودکان و نوجوانان در چهار گروه سنی
گروه سنی
ب
ج
د
هو

عنوان کتاب
مار و گنجشک
رضا جان خوش آمدی!
ماه غریش من
مناررات تاریخی امام رضا(ع)

نویسنده
مسلم ناصری
مجید مالمحمدی
مجید مالمحمدی
آیتا...العظمی ناصر مکارمشیرازی

انتشارات
کتابهای پروانه
کتابهای پروانه
کتابهای پروانه
بنیاد پژوهشهای اسالمی

 آما ر
گروه سنی
ب
ج
د
هو

تعداد شرکتکنندگان (مرحلهی اول)

تعداد شرکتکنندگان (مرحلهی دوم)

جمع

 7455نفر

 1173نفر

 9514نفر

 1131نفر

 1931نفر

 310نفر

 141نفر

 244نفر

 88591نفر

 3519نفر

در مرحلووهی دوم ایوون جشوونواره ،شوورکتکنندگانی کووه در مرحلووهی اول شوورکت کوورده بودنوود و
امتیاز ( )111را گرفته بودند ،میتوانستند شرکت نمایند.

برگزیدگان جشنواره
 گرژه سنی« :ب»

 گرژه سنی« :د»

 رتبهههی اول :محمدمهوودی دیلمیفوورد  /مرکووز فرهنگووی
هنری بندر دیلم  /استان بوشهر

 رتبهی اول :پارسا برهانی  /مرکز فرهنگوی هنوری نوائین
 /استان اصفهان

 رتبهههی دوم :نیلوووفر بهووادری  /مرکووز فرهنگووی هنووری
جهرم /استان فارس

 رتبهی دوم :سینا رعدی  /مرکز فرهنگی هنری انگوت
 /استان اردبیل

 رتبهههی سههوم :متووین راهریعبدهونوود  /مرکووز فرهنگووی
هنری مسجد سلیمان  /استان خوزستان

 رتبهی سوم :رضا شناوه  /مرکز فرهنگی هنری منیوحی /
استان خوزستان

 گرژه سنی« :ج»

 گرژه سنی« :هد»

 رتبهی اول :یاسومن رمضوانپور  /مرکوز فرهنگوی هنوری
اهواز  /استان خوزستان

 رتبهی اول :سبا امیری  /مرکز فرهنگی هنری دهگوالن
 /استان کردستان

 رتبههههی دوم :موووانی رزاقوووی  /مرکوووز فرهنگوووی هنوووری
گنبدکاووس  /استان گلستان

 رتبهی دوم :زهرا محمدی  /مرکوز فرهنگوی هنوری رزن
 /استان همدان

 رتبهی سوم امیرحسین شادمان  /مرکز فرهنگی هنوری
ماهان  /استان کرمان

 رتبهههی سههوم :اسووما سووالمی  /مرکووز فرهنگووی هنووری
آبادان /استان خوزستان
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پوسترجشنواره

سومین جشنواری ی سراسری

ویژهیکوود ونوجووان

کتکبسکزی و

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
سیستانوبلوچستان

ی

مراسم پایانی جشنواره  32 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
 -2ایجاد زمینههای مناسش جهت افزایش شناخت و آگاهی نوجوانان نسبت به شخصیت و زندگی امام رضا(ع)
 -1فراهمسازی فضایی خالق مبتنی بر نگرش عمی در جهت طرح مباحث مذهبی بین کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن
به واساهی کتابسازی رضوی
 -9ترغیش کودکان و نوجوانان به تولید آثار فاخر فرهنگی ،هنری و ادبی با مفاهیم رضوی ویژهی کود و نوجوان

شرکتکنندگان در جشنواره:


دو گوووروه سووونی 4« :توووا  »29و « 29توووا  »24سوووال
(فردی یا گروهی)
تعداد آثار رسیده
2511

تعداد شرکتکنندگان
 1000نفر

داوران جشنواره
 -2عبدالرضا جاللی؛ نویسنده ،هنرمند و مربی فرهنگوی،
ادارهکوول کووانون پوورورش فکووری کودکووان و نوجوانووان،
استان گیالن
 -1علووی خانجووانی؛ کارشووناس مسووؤول مرکووز پووژوهش و
ترویج قصههای ایرانی ،کانون پرورش فکری کودکوان
و نوجوانان
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نکات مهم در بیانیهی داوران
-2
-1
-9

-7

-5
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در اجووورای تصوووو یرگری و موووتن ،تناسوووش و همووواهنگی
رعایت شود.
از ایجاد فضاهای خالی و بیربا در صفحه پرهیزد.
صفحات کتاب بایستی دو رویوه باشود و از صوحافی
برگههایی که فقوا یوک طورف آنهوا از تصوویر یوا موتن
برخوردار است ،پرهیز شود.
نقووووش مربیووووان در فعالیووووت کتابسووووازی هوووودایت و
راهنمووایی اسووت نووه دخالووت و اج ورا .لافووا ایوون نکتووه
مورد عنایت خاد قرار گیرد.
متن کتابها از عالئوم سوجاوندی برخووردار شوود و در
نگارش و ویرایش آنها دقت الزم بهکار گرفته شود.

 -1شیرازههای کتاب از استحکام الزم برخوردار باشود و
از مووواد غیوور از کاغووذ م وول چوووب ،فلووز ،پارچووه و...
درست استفاده شود (از فلزات سنگین و تیز و ُبرنده
در سوواخت کتابهووا پرهیووز شووود .اسووتفاده از موووادی
م ل طناب و سیم در شیرازهبندی صحیح نیست).
 -4دقووت شووود کووه مووتن کتابهووا یووا از آثووار خووود اعضووا
باشد و یا یافتههای پژوهشی آنها را شامل شود.

آثکو بکدزیدو...
گروه سنی 1 :تا  9سال

شمعومعشاپرکهایی،ریا»

«
میری/رتبهیاول/استان


اعضایگروه:کیمیاوکوهرهمره
سیستانوبلویستان/مرکچفرهنیگهنری« ُبنجار»

«ازآشناییالرزب»

«هشتمینستاره»

/رتبهدو /

اعضایگروه:هماکاه زاده،فاطمهریایی
استاناصفهان/مرکچفرهنیگهنری«9اصفهان»

نا ونا خانوادیگ:بهوارهحیودرزان/رتبوهیسوو /
شمارهی3ازال »

استانازال /مرکچفرهنیگهنری«
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گروه سنی 01 :تا  01سال

پنجرهیصبحامید»

«
نووا ونووا خووانوادیگ:نسووترنمعووچز/رتبووهیدو /
استانتهران/مرکچفرهنیگهنری«اندزشه»

همیشهفاصلهایهس

«

»

اعضووایگووروه:طاهوواارووووین،عووی
عبووا زاده،مدمدصووادپپورنیجکووه،
نیموواووووانمهر/رتبووهیاول/اسووتان
گلستان/مرکچفرهنیگهنری«کالله»

«هف

نقشریوی»

اعضایگروه:مصطفیرحی ،ازمانبرزگور/رتبوهی
سو /استانخراسانریوی/مرکچفرهنیگهنوری
شمارهی6مشهد»

«
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نکتـه :تصاویر صفحات کتابسازیهای معرفی شده در لوح فشرده ضمیمهی کتاب میباشد.

پوسترجشنواره

اولیـن جشنواری ی سراسری

ویژهیکوود ونوجووان

پ یک مکیی و
ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
فـــارس

ی

مراسم پایانی جشنواره  32 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
-2
-1
-9
-7

فراهم نمودن زمینهی پرورش خالقیت تصویری و تجسمی کودکان و نوجوانان
فراهم ساختن بستری شایسته برای تبادل اندیشهها و آموختههای عالقهمندان به حوزهی سینما و هدایت هدفمنود
آنان
تشوی نوجوانان برای بهکارگیری روشهای نو و خالق در متحر سازی
آشنا ساختن نوجوانان برای قابلیتهای کاربردی -تخصصی پویانمایی

شرکتکنندگان در جشنواره:
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کودکان و نوجوانان گروه سنی 20« :تا  »24سال (گروهی)
تعداد آثار رسیده
155

تعداد شرکتکننده
 305نفر

داوران جشنواره
 -2سیدعلی امامزاده؛ کارمند تولید صدا و سینمای مرکز فارس
 -1سارا خلیلی؛ مدرس دانشگاه هنر تهران
 -9علیرضا کریمیصارمی؛ دبیر جشنوارهی بینالمللی پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نکات مهم در بیانیهی داوران
 -2یکووی از مهوومتوورین اهووداف برگ وزاری ایوون جشوونواره و
جشووونوارههوووای مشوووابه کوووانون ،تووورویج فرهنووو کوووار
گروهی و تشوی هنرجویان به این امر مهم است .بوا
توجه به ررفیتهای موجود در کتابخانوههوا و مراکوز
مختلوووف کوووانون در زمینوووههوووایی از قبیووول طراحوووی،
موسیقی ،آفرینشهای ادبوی و ...شایسوته اسوت کوه
از مجموعووووهی ایوووون اسووووتعدادها در خلوووو آثووووار پویووووا
نمایی -که هنر گروهی است ،استفاده شود.
 -1علووویرغوووم وجوووود منوووابع متعووودد در زمینوووهی موضووووع
جشوونواره ،در آثووار پویانمووایی شوواخته شووده ،مراجعووه بووه
منابع ادبی بسیار محودودی اکتفوا شوده اسوت .ضومن
اینکه غالبا از این موضووعات نیوز اقتبواس متناسوش و
خالقانوهای صوورت نذذیرفتووه اسوت .پوژوهش و تحقیو
در آثار ادبی مکتوب و بهرهگیری از دانش و توانمنودی
دوسوتان فعوال در بخوش آفورینشهوای ادبوی ،بوه تولیود
آثووواری بوووا فووویلمناموووههوووای غنوووی و متنووووعتووور خواهووود
انجامید.
 -9پیونوود ناگسسووتنی انیمیشوون و سووینما ،توجووه بووه موووارد
پایووهای در هنوور سووینما را ضووروری موویسووازد .توجووه بووه

موووواردی از قبیووول :دکوپوووا ،،زوایوووای دوربوووین ،تعریوووف
پوووالن ،سوووکانس و ...در بیشوووتر آثوووار دریوووافتی مغفوووول
مانده است.
 -7ریتم اغلش انیمیشنهای ساخته شوده ُکنود مویباشود؛
چنان ه به جای استفاده از  21یا  5فوریم در ثانیوه ،گواه
بووه اسووتفاده از یووک فووریم و  15بووار تک ورار آن (در ثانیووه)
اکتفا شده اسوت .توجوه بوه ایون نکتوهی بنیوادی و رفوع
آن نیز تأثیر بهسزایی در ارتقای آثار خواهد داشت.
 -5متأسووووفانه در تعووووداد انوووودکی از آثووووار ،از موسوووویقی و
صداگذاری مناسش و خالقانه بهره گرفته شده اسوت.
در صووورت توجووه بووه بنوود ( )2ایوون بیانیووه و حرکووت در
جهووووت کووووار گروهووووی و بهوووورهگیووووری از اسووووتعدادهای
هنرجویووان در زمینووههووای مختلووف ،در ایوون بخووش نیووز
شاهد پیشرفت قابل توجهی خواهیم بود.
 -6در تعووداد قابوول توووجهی از آثووار سوواخته شووده ،شوواهد
تکانهای مداوم دوربین میباشیم .رفوع ایون مشوکل
تکنیکی ساده ،به مر بیان گرانقدر توصیه میشود.

55

آثار برگزیدگان
 رتبهی اول:






 رتبهی پنجم:

عنوان اثر« :نماز ناتمام»
اعضای گوروه :محسون خموری /بهورام مودادقلمی /وحیود
فتاحیدهنوی
مربی راهنما :ندا محمدی
مرکز فرهنگی هنری :مجتمع
استان :سیستان و بلوچستان






 رتبهی دوم:
 عنوان اثر« :خورشید هشتم»
 اعضای گروه :علی رفیعی /امیرمحمد عظیمیان /محمد
بهرامی
 مربی راهنما :پروین کوهیپور
 مرکز فرهنگی هنری :مجتمع
 استان :چهارمحال و بختیاری

 رتبهی ششم:
 عنوان اثر« :معجزهی مداد»
 اعضوووای گوووروه :امیرحسوووین منوووافی /عرفوووان خراسوووانی/
امیرمحبوب بهامین
 مربی راهنما :نیلوفر صفروند
 مرکز فرهنگی هنری :مرکز شمارهی  1مشکینشهر
 استان :اردبیل

 رتبهی سوم:

 رتبهی هفتم:







عنوان اثر« :میخوام برم زیارت امام(رضا)»
اعضوووای گوووروه :زهووورا شوووادمهر /نگوووار سوووبحانی /ریحانوووه
شادمهر
مربی راهنما :لیال باقرنژاد
مرکز فرهنگی هنری :الرستان
استان :فارس

 رتبهی چهارم:
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عنوان اثر« :سفر سلمان»
اعضوووای گوووروه :سوووکینه حسووونی /پرنووود زیوووارتی /هانیوووه
قربانینژاد /سیدهفاطمه حسینی
مربی راهنما :سیدهطاهره جعفری
مرکز فرهنگی هنری :برازجان
استان :بوشهر









عنوان اثر« :آخرین پناه»
اعضووای گووروه :حسووین وزیریووان /عرفووان حسووامپور /آریوون
محزون
مربی راهنما :سحر میمندی
مرکز فرهنگی هنری :شمارهی یک شیراز
استان :فارس

 رتبهی هشتم:

عنوان اثر« :بهترین سفر»
اعضووای گووروه :محمدمهوودی یادگوواریفر /محمدمهوودی
سوزنده /علیرضا کارکن
مربی راهنما :منصوره تقویفرد
نام مرکز فرهنگی هنری :الرستان
استان :فارس







عنوان اثر« :آن گنجشک چه میگوید؟»
اعضووای گوووروه :نوشووین مختوووارپور /نوودا فتاحیوووان /فرنووواز
بنیطالبی
مربی راهنما :پروین کوهیپور
مرکز فرهنگی هنری :مجتمع
استان :چهارمحال و بختیاری

نکتـه :فیلم پویانماییهای معرفی شده در لوح فشرده ضمیمهی کتاب میباشد.

پوسترجشنواره

اولیـن جشنواری ی سراسری

ویژهیکوود ونوجووان

زیکوتو

خکطک ت
ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
قـــم

ی

مراسم پایانی جشنواره  21 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
 -2ترغیش کودکان و نوجوانان در جهت تدوین خاطرات رضوی
 -1شناسایی و تشوی کودکان و نوجوانان مستعد در زمینههای خاطرهنویسی
 -9ترغیش کودکان و نوجوانان به ماالعه و دانشافزایی در حوزهی ادبیات رضوی «به ویژه خاطرهنویسی»

شرکتکنندگان در جشنواره:


کودکان و نوجوانان در چهار گروه سنی 4« :تا  20« ،»3تا  21« ،»22تا  »27و « 25تا  »24سال
گروه سنی
 4تا  3سال
 20تا  22سال
 21تا  27سال
 25تا  24سال
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تعداد آثار رسیده
590
2295
2153
109
جمع

5891

داوران جشنواره
 -2محمدجواد جزینوی؛ مودرس داستاننویسوی ،نویسونده
و منتقد استان تهران
 -1مظفر ساالری؛ سوردبیر فصولنامهی آفرینوه ،نویسونده
و محق مرکز فرهنگی هنوری دفتور سوازمان تبلیغوات
اسالمی استان قم
 -9مهنوواز فتوواحی؛ کارشووناس مسووؤول فرهنگووی ادارهکوول
کوووانون پووورورش فکوووری کودکوووان و نوجوانوووان اسوووتان
کرمانشاه

نکات مهم در بیانیهی داوران
 -2بووه رغووم اسووتقبال قابوول توجووه از ایوون بخووش ،بیشووتر
کودکان و نوجوانان با گونوهی خواطره آشونایی زیوادی
ندارند و در کارشان افراج و تفریا دیده میشود.
 -2شرکتکنندگان گاه به ن ور ادبوی درمویغلتنود و گواه
به داستاننویسی کشیده میشوند.

آثار برگزیدگان
 گرژه سنی« :ب»
 رتبههههی اول :فاطموووه بابووازاده  /مرکوووز فرهنگوووی هنوووری
شمارهی  1مشکینشهر  /استان اردبیل

خدداهره :

روز دوشوونبه بووود و موون بووا خووانوادهی خووود

راه وی شووهر قووم و از آنجووا بووه مشووهد شوودیم .موون آن روز از
شوق داشتم پر درمیآوردم .من گوشوهی شیشوه نشسوته
بوووودم و از شیشوووه بیووورون را تماشوووا مووویكوووردم .از خیلوووی
شهرها گذشتیم تا اینكه روز بعد بوه مشوهد رسویدیم .بعود
از رسیدن بدون آنكه دنبال خانوه بگوردیم بوه حورم رفتویم
و بعوود از زی وارت و خوانوودن نموواز ،پوودربزرگم دنبووال منووزل
میگشووت .بعوود از ن ویم سوواعت بووه منزل وی رفت ویم كووه در
حیواج منوزل درخوت انجیور و درخوت انگوور وجوود داشووت
كه به نظر مون خیلوی باصوفا بوود .در شوهر اموام رضوا(ع) و
این حیاج و منزل واقعا نشانهای از بهشوت بوود .خورشوید
از پشووت كوههووا سوور بووه فل و كش ویده بووود و پرنوودگان آواز
میخواندند و ب هها در حیواج بوازی میكردنود .عصور بوه
حووورم رفتوووه و نمووواز جماعوووت خوانووودیم كوووه شووووق دیگوووری
داشت .بعد از ی هفته كه روز آخرمان بود روز تولود مون
هووم بووود .موون بووه هموراه مووادربزرگم بووه حوورم رفتویم ،موقووع
برگشووتن كبوترهووا جلوووی حوورم پوور میزدنوود .جلووو رفووتم تووا
آنها را نگاه كنم ،دیودم كوه دو توا از پرهوای كبووتر بور روی
زم وین افتوواده اسووت ،برداشووتم و بووا خوشووحالی در دسووتم
محكم گرفتم .احساس كردم كه امام رضا(ع) این دو پر را
برای تولدم كادو به من داد و این بهترین كادو یی بوود كوه
تا به حال گرفته بودم.
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 رتبههههی دوم :زهووورا حیووودری  /مرکوووز فرهنگوووی هنوووری
شمارهی  1مالیر  /استان همدان

خدداهره :

توووی حوورم امووام رضووا(ع) نشسووته بووودم و

داشووتم بووه حوورم و كبوترهووا نگوواه میكووردم كووه ناگهووان
دیودم یو دخترب ووه دارد گریوه مویکنوود .رفووتم كنووارش
نشسووتم و پرسویدم چ ورا گریوه میكن وی؟ گفووت مووادرم را
گوووم كوووردهام ...او خیلوووی كوچولوووو بوووود و صوووورتش كلوووی
ك یف شده بود و اش هایش را با دستش پاك میكرد.
گفتم :دستتو بده من تا با هم مامانت و پیدا كنیم.
دختوور كوچولووو بووه موون گفووت كووه تشوونه شووده اسووت .نگوواه
كووردم دیودم مامووان دارد نموواز میخوانوود گفووتم تووا نمووازش
تمووام شووود بورای آن دختوور كوچولووو آب مویآورم بووا هووم بووه
كنار سقاخانه رفتیم و با ی كاسهی طالیی آب خوردیم.
وقتی برگشتیم دیدم مادرم نیست خیلی ترسیدم هر چوه
گشووتم مووادرم را پیوودا نكووردم ،دخترب ووه هووم هووی گریووه
میكرد ...خودم هم كمكم گریهام گرفته بود كوه ناگهوان
ی خانم آمد و دخترب ه را بغل گرفت .بعد از من پرسوید
چی شوده؟ گفوتم رفوتم بورای دختور شوما آب بیوارم ماموان
خودم و گم كردم آن خوانم دسوت مورا هوم گرفوت و بوا هوم
دنبوووال موووادرم گشوووتیم كوووه ناگهوووان بوووین موووردم دیووودمش
صدایش كردم ...و همگی خوشحال شدیم.
 رتبهههی سههوم :امیرحسووین م والامیری  /مرکووز فرهنگووی
هنری شمارهی  9تویسرکان  /استان همدان

خاهره :
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کفشداری

ی روز كه من و بابایم رفتیم حرم اموام رضوا(ع) ،مون بوه
بابوایم اصورار كووردم كووه كفشوم را جوودا بوودهم و شوومارهای

جدا بگیرم .اینطوری بیشتر احساس بزرگوی میكوردم.
از شوومارههای كفووشداری خیلوی خوشوم میآموود .خیلوی
شووبیه سووكههای قوودیمی بووود .تووازه شووماره كفووش موون از
شماره كفش بابوایم هوم بیشوتربود .آن سوكه را در دسوت
گرفتوه بوودم و تووی دلوم افتخوار میكوردم كوه سوكهام از
سكهی بابایم هم بیشتر است.
بووا بابووایم بووه ز ی وارت رفت ویم و نموواز خوانوودیم .بعوود وقت وی
داشووتیم مویرفتیم هتوول موون حواسووم نبووود و ُمهوور نموواز و
سووكهی جاکفشوووی را كوووه انوودازهی ُمهووور نموووازم بوووود ،در
جامهری انداخته بودم .وقتی رفتویم جلووی كفوشداری
ُ
خادم گفت شماره كفوشات چنود اسوت؟ تووی دسوتم را
نگاه كردم نبود .انگار ی سال آب ر یختنود روی سورم،
كف دستم عرق كرده بود .هر چوه تووی جیوبم را گشوتم
نبود .خادم منتظر بوود و بابوایم م ول بی ُعرضوهها نگواهم
میكوورد .نمیدانسووتم سووكه را كجووا گذاشووتهام ...توووی
دلووم م ویگفتم ی وا امووام رضووا(ع) حوواال چ وهكووار كوونم؟ االن
حسووابی پویش همووه ضووایع میشوووم .یو دفعووه یوادم آموود
چ وهقوودر سووكهی شوومارهی كفووشداری هوومانوودازهی ُمهوور
نمازم بود كوه از جو ُامهری برداشوته بوودم .بوه دلوم افتواد
جامهری انوداختم .بودو بودو
كه نكند آن را با ُمهرم توی ُ
وامهری دوی ودم و بابووایم بووا كالفگ وی داد زد:
بووه سوومت جو ُ
كجووا م ویری پسوور؟ توووی دلووم صوولوات میفرسووتادم و از
امام رضا(ع) میخواستم حدسم درست باشد .بوا عجلوه
ووامهری را ز یووورورو كوووردم .دسوووتهوووایم
ُمهرهوووای تووووی جو ُ
میلرز ید .داشت اشوكم درمیآمود .یو دفعوه دسوتم بوه
سكهی كفشداری افتاد .شماره را به كفشداری بردم و
كفشم را گرفتم و از امام رضا(ع) تشكر كردم كوه آبورویم
را پیش بابایم حفظ كرد.

 گرژه سنی« :ج»
 رتبههههی اول :موووریم قاسووومی  /مرکوووز فرهنگوووی هنوووری
شمارهی  / 5استان اردبیل

خاهره :

اژلین نماز

آن سووال بووا خووانواده تصوومیم گرفتووه بووودیم كووه عیود مشووهد
باشویم و موون بووا شوونیدن ای ون خبوور خیل وی خوشووحال شوودم.
چون روز تولد توی مشهد بوودم .ایون اولوین بواری بوود كوه
داشتم چادر سورم میكوردم ،حوس میكوردم خیلوی بوزرگ
شوودم .نزدی هووای رهوور بووود كووه موون و خووانوادهام بووه حوورم
رفتیم ،آن روز مهمترین روز زندگیام بوود .سووم فوروردین
كووه موون وارد ُن وه سووالگی میشوودم .هوووا ابووری بووود و نمنووم
باران میبارید ،احساس خیلی خوبی داشوتم .بورای اینكوه
میخواسووتم اولوین نمووازم را در حوورم امووام بخوووانم .وقتوی
شووروع بووه نموواز خوانوودن كووردم بوواران شوودیدتر شوود ،خووواهر
كووووچیكم چتووور را بووواز كووورد و گرفوووت روی سووورم توووا خووویس
نشوووم ،تووازه فهمی ودم كووه خووواهرم چ وهقوودر دل مهربووونی
دارد .همینطور كه چتر را روی سرم نگوه داشوته بوود ،بوه
صورتم نگاه كرد .سرم را برگردونودم دیودم كوه هموه دارن
بووا مهربووونی نگوواهم م ویكننوود و ای ونكووه نموواز خونوودن زی ور
باران چه لذتی داشت.
 - رتبهی دوم :حیودر محمودی  /مرکوز فرهنگوی هنوری
شمارهی  / 3استان اصفهان

خدداهره :

بووه حوورم كووه رس ویدیم آنقوودر شووور و شوووق

داشتم كه به سرعت به سمت ضریح امام رضا(ع) رفتم.
بس ویار شوولو بووود .خووود را بووه زور بووه ضووریح رسوواندم.
ضووریح را بوس ویدم و ب ورای ای ونكووه داشووتم لووه م ویشوودم،

خواسووتههای خووود را زود گفووتم و بی ورون آموودم .بعوود بووه
سقاخانهی اسماعیل طال رفتم .برای اینكه به من گفته
بودند آب این سقاخانه حاجت میدهد ،توا مویتوانسوتم
آب خوووووردم .موووون جوووووگیر شووووده بووووودم و هوووور جووووا كووووه
م ویرس ویدم حاجتهووای خووود را م ویگفووتم .نزدی و بووه
لحظووات ملكوووتی نموواز شووده بووود .همووهجووا ُغل ُغلووه بووود.
نقارههوا را زدنود .هموه سوواكت بودنود و تنهوا صودایی كووه
در صووحن میآموود صوودای نقارههووا بووود .بعضوی از مووردم
اشوو از گونووههایشووان س وراز یر م ویشوود و بعض وی فقووا
گوش میدادند .بعود موؤ ن ا ان را بوه ز یبوایی خوانود و
مردم شروع به نماز خواندن كردند .چه نماز باشكوهی.
من هم دوست داشتم در این نماز ُپرشكوه شركت كونم،
اما حیف كه نماز خواندن بلد نبودم..
 رتبهههی سههوم :محموودجواد صووفدری  /مرکووز فرهنگووی
هنری چاراویماق  /استان آ ربایجانشرقی

خاهره :

موا در خانوه بوودیم كوه یو روز دایوی آمود و

گفت آماده باشید فردا میخوواهیم بوه مشوهد بورویم .از
خوشوحالی چشومهووایم پور از اشو شوود ،قورار شود یو روز
دیگر حركت كنیم .آن روز بوا خوشوحالی پویش دوسوتانم
رفتم و ماجرا را برای آنها تعریف كردم ،هور یو از آنهوا
از موووون خواسووووتند سوووووغاتی بیوووواورم .مهوووودی :انگشووووتر
میخواسووت .محموود :عاوور میخواسووت و عل ویُ :مهوور و
جانمووازی و موون ب ورای اینكووه آنهووا را فراموووش نكوونم در
كاغذ نوشتم .روز رفتن رسید و موا سووار ماشوین شودیم،
دو روز بعود بووه مشوهد رسویدیم و بعود از پیودا كوردن یو
منووزل بووه ز یووارت رفت ویم .حوورم خیلووی شوولو بووود فكوور
نمیكووردم دسووت موون بووه ضووریح برسوود .محكووم دسووت
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دایوویام را گ ورفتم و هوور جوووری بووود خووودم را بووه ضووریح
رسوواندم ،آنقوودر ز یارتکننوودگان فشووار آوردنوود كووه موون
چسبیده بودم بوه ضوریح بوا ایونكوه هموهجوای بودنم درد
موووویکوووورد و فكوووور میكووووردم كووووه اسووووتخوانهایم دارنوووود
میشكند ،ولی خیلی دلم میخواسوت بورای همیشوه بوه
ضووریح میچسووبیدم ،ول وی آنقوودر موون را ُه ول دادنوود كووه
ی دفعه دیدم خیلی از ضریح دور شودم .فوردای آن روز
برای خرید سوغاتی به بازار اموام رضوا(ع) رفتویم ،دسوتم
را داخوول جی وبم كووردم تووا كاغووذ سوووغاتیها را دربی واورم،
ی دفعه دیودم كاغوذ گوم شوده اسوت .ماموئن بوودم در
اثر فشارهای ز یوارتی كاغوذ از جیوبم بیورون افتواده بوود و
موون خوشووحال از ایون بووودم كووه فشووارها و ُهول دادنهووای
ز یارت به من كمو كورد توا پولهوایم تووی جیوبم بمانود و
برای همهی دوستانم ی ُمهر و تسبیح خریدم.

 گرژه سنی« :د»
 رتبههههی اول :صووونم نظووورزاده  /مرکوووز فرهنگوووی هنوووری
شمارهی  / 5استان اردبیل

خاهره :

11

بهترین سوغاتی

مادر خواب دیده بود كه همه با هم به حورم رفتوه بوودیم.
صبح خوابش را به پدرم تعریف كورد و پودرم قبوول نكورد و
گفووت :آقووا موونِ آسوومان ُج ول را میخواهوود چووهكووار؟ پوودرم
كووارگر سوواختمان بووود و زمسووتان كووه میشوود خانووه بووود و
تابسووووتان سوووو ِر كووووار میرفووووت .خالصووووه بعوووود از دو هفتووووه
التموواس ،بابووام راضوی شوود كووه بووه پووابوس آقووا بوورویم .موون و
ب ورادرم فووورا قل و مووان را كووه ی و سووال جمووع كوورده بووودیم،
شكستیم .پدرم هم از قرضالحسنهی محله وام برداشوت

و بووا ه وزار ُغر ُغ ور راه وی مشووهد شوودیم .وقت وی وارد مشووهد
شدیم مادر با صدای بلند گفت :یوا اموام رضوا(ع) دوسوت
دارم یو سوووغاتی خوووب بووه موون بوودهی .پوودرم بووا شوونیدن
ایون حورف نیشوخندی زد و چیوزی نگفوت .دو روز بوود كووه
مشهد بوودیم .روز سووم صودای تلفون بابوام كوه بورای نمواز
تنظیم میكرد ما را بیودار كورد ،ولوی ایون موقوع نمواز نبوود
چون ما نمازمان را خوانده بودیم .پس این چه كسی بوود؟
بوووا ایووون افكوووار از خوووواب بیووودار شووودیم ،پووودرم گوشوووی را
برداشوووت ،بعووود از چنووود لحظووووه فریووواد زد ،خووودایا بوووواورم
نمیشووود ،خوودایا شووكر .وقت وی ایون را شوونیدیم همووه از جووا
پریدیم و از پدر پرسیدیم .پدرم گفت كه مون را بوه عنووان
سرایدار یكی از ادارهها پذیرفتهاند .ما با شنیدن ایون خبور
خیلی خوشحال شدیم و پدرم خیلی شورمنده بوود و گریوه
میكووورد و بوووه اموووام رضوووا(ع) میگفوووت :یوووا اموووام رضوووا(ع)
نووووكرت توووا وقتوووی زنوووده اسوووت بوووه پابوسوووت میآیووود و موووا
بهترین سوغاتیمان را از آقا گرفتیم.
 رتبههههی دوم :محمدحسوووین سووواالری  /مرکوووز فرهنگوووی
هنری شمارهی یک  /استان یزد

خاهره :

خاله سلطان

خالوه سوولاان صوواحشخانوهی مووا بووود .توکوتنهووا طبقووهی
بوواال زنوودگی میکوورد .دختوورش ته وران بووود .در یووزد ،یووک
پسوور داشووت کووه گوواهی بووه او سوور م ویزد .خالووه خیلووی
مهربان و بامزه بود .هر سال که بوه مشوهد مویرفتیم ،او
را میبووردیم .آن سووال مووریب شووده بووود .پاهووایش جووان
نداشووت .توووی خانووه ،چه وار دسووتوپووا حرکووت میکوورد.
چشووومهوووایش هوووم خووووب نمووویدیووود .دو مووواه بوووود کوووه از

طبقهی باال ،پایین نیامده بوود .موادرم کمکوش میکورد.
هووور چوووه میخواسوووت مووون بووورایش میخریووودم .زنهوووای
همسوووایه کوووه بوووه دیووودنش میرفتنووود ،گریوووه میکووورد و
میگفت :دلم میخواهد خوب شوم و دوباره م ل قبل،
وقووت نموواز بووروم مسووجد ،دوبوواره بووروم مشووهد .سووه موواه
مانوووده بوووود بوووه تابسوووتان و مووون از هموووان وقوووت ،غصوووه
میخوردم که خاله نتواند بوا موا بوه مشوهد بیایود .او کوه
هم وراهمووان بووود ،در راه م ویگفتوویم و میخندیوودیم .مووا
ب هها توی راه و توی مسوافرخانه ،دعووا نمویکوردیم کوه
او ناراحوووت نشوووود .زیوووارت کوووه مووویرفتیم ،خالوووه موووا را
راهنمووایی میکوورد کووه چووه دعاهووا و نمازهووایی بخوووانیم.
سفر مشهد بدون او صفایی نداشت.
تعایالت عید ،دخترش آمد و خاله را به بیمارستان بورد
تا آب مرواریود چشومش را عمول کنود .خالوه بوه او گفتوه
بووود :روی تیوورهی کموورم یووک ُدموول بووه انوودازهی فنوودق
درآمده که نمیگذاره ششها به پشت بخوابم .حاال کوه
میخواهنوود بیهوشووم کننوود ،بووه دکتوور بگووو یووکبوواره ایوون
ُدمل را هم بیرون بیاورد .سه روز بیمارستان بود .وقتوی
آمد ،پسورش او را کوول کورد و بوه طبقوهی بواال بورد .هموه
تعجش کردند که خاله کومکوم شوروع کورد بوه راه رفوتن،
معلوم شد آن ُدمل در نخاع ریشه کرده و پاهوای او را از
کووار انداختووهُ .دموول و ریشووهاش را کووه دکتوور متخصووص
بیرون آورده بود ،پاهای خاله دوبواره جوان گرفوت و م ول
چشمهایش خوب شد .همه با تعجش میدیودیم کوه بواز
وقوووت ا ان ،خالوووه از پلوووهها پوووایین میآمووود و بوووا موووادر و
خواهرم به مسجد میرفتند.
مدرسهها که تعایل شد ،راه افتادیم و از راه شمال رفتویم
مشوووهد .بوووه تهوووران کوووه رسووویدیم ،بوووه خانوووهی دخترخالوووه
سلاان در کرج رفتیم .باغی داشتند پر از درختوان میووه.

یووک روز آنجووا مانوودیم .خیلووی خوووش گذشووت .ق ورار شوود
وقتی از مشهد برمیگردیم ،چنود روزی آنجوا بموانیم .آن
سوووال بیشوووتر از همیشوووه بوووه موووا خووووش گذشوووت .خالوووه
میگفت امام رضا(ع) خیلوی مهربوان اسوت و دوبواره او را
طلبیده .وقتی گنبد و گلدسته هوای حورم را دیود ،چنوان
زد زیر گریه که ما هم گریه کوردیم .شوانس آوردیوم و تووی
هتل نیکو که چسبیده به حرم است ،اتواق بزرگوی گورفتیم
کوووه رو بوووه صوووحن جوووامع رضووووی بوووود .خالوووه هووور بوووار کوووه
چشوومش بووه گنبوود و بارگوواه میافتوواد ،اشووک میریخووت و
میگفووت :آقاجووان! بوواور نمووی کووردم دوبوواره بووا پووای سووالم
بیایم زیارت و چشمهایم حرم شما را خوب ببیند! شما از
بابا هم مهربانترید!
ده روز مشهد مانودیم و در ایون مودت ،هور وقوت خالوه در
صحن رضوی راه میرفت تا خودش را از مسیر رواق اموام
خمینووی یووا مسووجد گوهرشوواد بووه صووحن آزادی برسوواند ،مووا
باید تندتند راه میرفتیم که از او عقش نمانیم.
 رتبهههی سههوم :مهوودی جمجوواه  /مرکووز فرهنگووی هنووری
شمارهی  22رهنان  /استان اصفهان

خاهره :

شوش دیروقوت رسویده بوودیم و چوون جوایی

بورای مانوودن نداشووتیم مجبووور شووده بووودیم توووی ماشووین
بخوابیم .صبح با بدنهایی کوفته و خسوتهتور از دیشوش
بووووه زور چشوووومهووووایمووووان را بوووواز کووووردیم .توووووی ماشووووین
صووبحانهی مختصووری خوووردیم و بووه حوورم رفتوویم .ب ورای
سالم دادن نماز خواندیم و مناجوات کوردیم پودر گفوت:
شما در حرم بمانید تا مون بورم جوایی بورای مانودن پیودا
کنم .بابا میگفت فصل شلوغی به مشهد آمدهایم ،دعا
کنید یه جایی گیرمون بیاد.
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تا رهر بابا برنگشت ،وقتی آمد چند تا غوذا دسوتش بوود
اما حسابی حالش گرفته بوود .وقتوی موادرم پرسوید چوی
شوود؟ گفووت شوورمنده هوور چووی گشووتم جووایی بورای کرایووه
گیرم نیومد ،میدونم خیلی خسته شدید ولی نتونستم
کاری کنم .دلم برای بابا خیلوی سووخت ،نشسوتیم تووی
ماشین و غذایمان را خوردیم .دوباره توی ماشین کمی
استراحت کردیم و به حرم رفتیم .ماموان و بابوا مودام بوا
هم پچ پچ میکردند و من و داداشم هوم هوی مویگفتیم
چی شده جواب میدادن هی ی!
تووا غووروب آنجووا مانوودیم .بابووا دیگوور از گیوور آوردن اتوواق
حسووابی ناامیوود شووده بووود .رفتوویم کنووار پنجوورهی فوووالد،
جمعیت زیاد آنجا بوود ،عودهای خودشوان را بوا بنودهای
سووبزی بووه آن بسووته بودنوود .از دیوودن ایوون صووحنه خیلووی
تعجش کوردم ،بوه پودرم گفوتم :چورا ایون آدموا ایونجووری
کوووردن؟ بابوووام گفوووت :بیموووارن دکتووورا دیگوووه نمووویتوووونن
خوووووبشووووون کوووونن ،اوموووودن ایوووونجووووا تووووا امووووام رضووووا(ع)
خوبشون کنوه ،توو ب وهای دلوت پاکوه آقوا حرفتوو گووش
میکنه براشون دعا کن .هنوز داشتم به حرفوای بابوا فکور
میکووردم کووه بابووا جمووعمووون کوورد دور هووم و گفووت :دیگووه
نمیتونیم اینجا بمونیم ،ببینید ما که نمیتونیم هر شوش
تووی ماشووین بخووابیم ا یووت میشووید ،تقصویر منووه قبوول از
اوموودن بایوود یووه جووار و رزرو میکووردم .همووینطووور کووه بابووا
داشت این حرفها رو میزد و توضیح میداد ،مونم اشوک
کوومکووم داشووت توووی چشوومام جمووع میشوود .رو بووه حوورم
کردم و خیره ماندم بوه آن ،در دلوم گفوتم یوا اموام رضوا(ع)
شووما کووه دعووای ب ووهها را مسووتجاب میکنیوود ،میخوایوود
بذارید ما به همین راحتی از ایونجوا بوریم ،موا کوه ایونقودر
لحظهشماری میکردیم تا بوه ایونجوا بیوایم ،یعنوی فقوا یوه
روز مهمون خونهتون باشیم...

بابووام متوجووه موون شوود گفووت :پسوورم عیبووی نووداره ،قووول
مووویدم دفعوووهی بعووود قبووول از اومووودن هتووول رزرو کووونم،
خووواهش مویکنم ناراحووت نبوواش ،ایوونجوووری موون بیشووتر
شرمندهتون میشم .بابام داشوت توضویح مویداد و مون
چشمم به پشت سر پدر خیره مانوده بوود ،یوکدفعوه داد
زدم و گفتم بابا...
پدرم جا خوورد و یوه خوورده هوم ناراحوت شود ،چوون فکور
کرد من از دستش ناراحتم و دارم سرش داد میزنم.
اما من دست بابامو محکم تکون دادم و با دست به یک
گوشه که مردی که خادم بود ایستاده بود ،اشاره کوردم
و بریووده بریووده گفووتم :اون ،جعفوور آقووا ،همکووارت کووه یووه
پسووور هووومسووون مووون داشوووت ،میاومووود خونوووهموووون ،چووورا،
خودشه ،مگه نه بابا؟
بابا برگشت .همین کوه دیودش ،شوناختش بوا خوشوحالی
به طرفش رفت ،سالمواحوال ُپرسی گرمی با هم کردند.
جعفور آقوا وقتووی فهمیود موا جووایی بورای مانودن نووداریم و
میخواهیم برویم ما را به خانهی خوودش دعووت کورد و
گفووت :آقووا هوویچوقووت نمووی اره مهمونوواش ایوونجوووری از
اینجا برن .و من نمی دونستم بخندم یا گریه کنم.

 گرژه سنی« :هد »
 رتبههههی اول :بهووورام حیووودری  /مرکوووز فرهنگوووی هنوووری
سیریک  /استان هرمزگان

خاهره :

خواستهی عجیب

هفووت سووال بیشووتر نداشووتم کووه آرزوی رفووتن بووه مشووهد
تمام فکر و کرم بود ،تا خواستههای زیادی کوه داشوتم
از اموووام رضوووا(ع) طلوووش کووونم .یکوووی از خواسوووتهها کوووه

مهمترین و شاید تنها خواستهام بود ،آرزوی سفید بودن
بووود .موون پسووری سوویاهپوسووت بووودم کووه تمووام دوسووتان و
هوومبازیووانم سووفید یووا سووبزه بودنوود و موون در بووین آنهووا بووا
همه فرق داشتم و همیشه در این فکور بوودم کوه چگونوه
میتوانم م ل آنها باشوم و دیگور موورد تمسخرشوان قورار
نگیرم .هر کاری که به فکرم میرسید انجام مویدادم،
روزی چند بار حموام مویرفتم اموا فایودهای نداشوت کوه
نداشت .وقتی که شنیدم مادرم از اموام رضوا(ع) طلوش
حاجت میکنود و آرزوهوایش را از او درخواسوت میکورد
بووا خووودم گفووتم چووارهی موون دسووت اوسووت و بایوود هوور
طوووری شووده مووادرم را راضووی کوونم کووه بووه پووابوس امووام
بوورویم و قسوومت شوود و مووا تابسووتان آن سووال بووه مشووهد
رفتیم .وقتی کنار حرم اموام رضوا(ع) خواسوتهام را بوا او
در میوان گذاشووتم ،امیوود عجیبووی در دلووم بووود .احسوواس
میکردم وقتی از حرم بوروم رنو پوسوتم تغییور کورده و
وقتی به مسافرخانه رفتیم اولین کاری که کوردم خوودم
را به آینوه رسواندم ،اموا هویچ اتفواقی نیفتواده بوود ...مون
بزرگ و بزرگتر شدم و چند سال بعد دوباره هوای رفتن
کووردم ،امووا ایووندفعووه آن خواسووته را نداشووتم چووون موون
بزرگ شده بودم و خواستههایم هم بزرگتر.
 رتبههههی دوم :زهووورا مرادپوووور  /مرکوووز فرهنگوووی هنوووری
شمارهی  9تبریز  /استان آ ربایجانشرقی

خاهره :

هموهی موا در هون خوود گنجینوهای داریوم

پووور از خووواطره کوووه گوووهگووواه بعضووویهایشوووان را فرامووووش
میکنیم ،اما خواطراتی هوم هسوتند کوه هرگوز از تختوهی
افکار آدمی پا نمیشوند .سومین بار بود که میآمدم
مشووهد ،امووا موون احسوواس میکووردم کووه بووار اولووم اسووت

گنبوود طووالی آقووا رو میدیوودم .چووون دفعووات قبوول موون
خیلووی کوچیووک بووودم اصووال چیووزی یووادم نمووی آیوود .فقووا
گووواهی موووادرم وقتوووی از شووویانتهوووایم در حووورم اموووام
رضا(ع) حرف میزد سعی میکردم آنها را تجسم کنم.
حوواال موون س ویزده سووالم بووود و بووه عقیوودهی خووودم ب ورای
اولین بار به زیارت امام رضا(ع) مشورف میشودم .حواال
اینکه مادرم سعی داشت به من بفهماند دفعات پویش
که آمدم هم زیارت محسوب میشود ،بماند.
(شنبه  5تیر)
آخرین روزی بود که آنجا بودیم فردایش پرواز داشوتیم و
من فقا یکبار دیگر فرصت داشتم که به حرم بورم .آن
روز قورار بووود نموواز رهوور رو در حوورم بخووونیم و بعوود بووریم
بوووازار کموووی خریووود کنووویم و دوبووواره بووورای نمووواز مغووورب
برگردیم حرم .خیلی دوسوت داشوتم ماموان و بابوا بورن و
مووون توووا برگشوووتن اونوووا توووو حووورم بموووونم ،اموووا خووووب ایووون
خواسووووتهی محووووالی بووووود و مامووووئن بووووودم کووووه چنووووین
اجازهای به من نمیدن .ناچار با اونا رفتم بازار عصر که
برگشتیم حرم دلم خیلی گرفته بود .به ب ههایی که توو
مشووهد زنوودگی میکووردن خیلووی حسووودیم شوود ،االن هووم
حسوووودیم میشوووه کوووه اونهوووا همیشوووه اونجوووا هسوووتند.
همینجور که ناراحوت نشسوته بوودم توو حورم ،یوه خوادم
خووانم دیوودم کووه دسووت یووه پیوورزن رو گرفتووه و کمکووش
میکنووه کووه بیوواد تووو حوورم .از حووالوهوووای خووودم بیوورون
اومدم ،حاال دیگه پیرزن برام خیلی جالش شده بوود کوه
چووورا بوووا ایووون حوووالش تنهوووایی اوموووده زیوووارت .ب وووههووواش
چ وهطوووری راضووی شوودن کووه مووادر پیرشووون تنهووایی بیوواد
اینجا؟ خادم به پیرزن کمک کرد تا نزدیکی ضوریح بیواد
و بعووود کمکوووش کووورد توووا بشوووینه .بعووود از ایووونکوووه پیووورزن
زیارتش رو کورد ،خوادم از اون پرسوید کوه چوهطووری ایون
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همه راه رو تنها اوموده؟ م ول ایونکوه بورای او هوم جالوش
شده بود .پیرزن گفت کوه هویچکوس رو توو دنیوا نوداره و
تنها زندگی میکنه .گفت دو تا پسر داشته به اسمهای
علی و رضا که خیلوی بوه اموام رضوا(ع) ارادت داشوتند و
تو جن شهید شدن و او هر سوال سوالگرد شوهادتشوون
میآد مشهد.
حووواال دو سوووال از اون زیوووارت مووویگوووذره و مووون هرگوووز اون
پیوورزن رو فراموووش نکووردم کووه هرگووز زود در مووورد مووردم
قضاوت نکنم .چهقدر در مورد ب ههای آن پیورزن اشوتباه
کرده بودم .این درس رو امام رضا(ع) به من یاد داد.
 رتبهی سوم :راسنالسوادات حسوینی  /مرکوز فرهنگوی
هنری شمارهی  1آستارا  /استان گیالن

خاهره :

11

یه اتفاق عجیب!

شوواید اسوومش خوواطره نباشووه امووامم ،ولووی موون مامئوونم
روحم اون لحظه مشهد بود! مامئنم!
بذار از اول واست تعریف کنم:
اصال فکرش رو هم نمیکردم کوه ایونطووری غافولگیورم
کنی؟! تیر بود ...پنجشنبه ...ساعت ششوده دقیقوهی
عصووور ...گوشووویم زنووو خوووورد ،مرجوووان بوووود! عزیزتووورین
دوستم ...وقتی جواب دادم ،شوکه شدم امام رضا(ع)!
مرجان ِب ِهم گفت« :راسن! من االن جلوی صحن هسوتم،
گوشوووی رو میگیووورم ،هووور چوووی دلوووت خواسوووت از اموووام
رضا(ع) طلش کن! قول میدم گوش نکنم!»
وای ...خوودای موون! چووه حووال عجیبووی بووود ...آخووه موون تووا
حاال مشهد نورفتم ...بغوب سونگینی داشوتم ،وقتوی ِبهِوت
گفتم« :دوست دارم!» یواد شوش قوبلش افتوادم کوه گریوه

میکووردم و موویگفووتم فراموشووم کووردی! ِبهِووت موویگفتم
امسال آخرین سالیه که میتوونم تووی جشونوارهها شورکت
کووونم ،آخوووه  24سووواله شووودم! ...بووواور نکردنوووی بوووود واسوووم!
شرمنده شده بودم از حرفام اموام رضوا(ع) ...توو حواسوت
به من بود ...با این اتفواق فقوا خواسوتی ِبهِوم نشوون بودی
که دارم اشتباه فکر میکنم! ...یه جوورایی ماموئن شوده
بودم از یادت رفتم ...اما وقتی مرجان ِب ِهم زنو زد ...توو
چهقدر مهربونی! با اینکه تا حاال نیومدم زیارت ،اموا اون
لحظه احساس کردم که نشستم کنار یکی از کبووترات...
و دارم واسووش دونووه میریووزمُ ...زل زدم بووه صووحنات و
میگم« :السالم علیک یا علی بن موسی»...

پوسترجشنواره

سومین جشنواری ی سراسری

یک تص یک

ویژهیکوود ونوجووان

ز یک حدیث و

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
کردستــان

ی
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اهداف ویژه:
 -2فراهم نمودن زمینههای الزم جهت پرورش خالقیت تصویری کودکان و نوجوانان
 -1توجه به جنبههای تصویری احادیث امام رضا(ع) و گسترش ارزشهای انسوانی و معنووی بوه عنووان بخوش مهموی از
فرهن ایران اسالمی
 -9ترغیش کودکان و نوجوانان به خل آثاری بدیع و زیبا با موضوعات دینی و اخالقی به ویژه کالم و احادیث امام رضا(ع)

شرکتکنندگان در جشنواره:


15

کودکان و نوجوانان در سه گروه سنی 4« :توا ،»3
« 20تا  »21و « 29تا  »24سال
تعداد آثار رسیده
گروه سنی
2572
 4تا  3سال
1252
 20تا  21سال
2241
 29تا  24سال
جمع

5151

داوران جشنواره
 -9مووارال صوویادچی؛ کارشووناس هنووری ادارهکوول کووانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان
 -7فیووروزه ولوودآبادی؛ کارشووناس هنووری ادارهکوول کووانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین
 -5فردین صادقایوبی؛ اسوتاد دانشوگاه علموی و کواربردی
استان کردستان

آثکو بکدزیدو...
گروه سنی 1 :تا  9سال

«بهترزنکمک»
هیدو /
نا ونا خوانوادیگ:رقیوهپرسوتار/رتبو 
استاناردبیل

«نماز»
نا ونا خانوادیگ :فاطمهزهرا ییایی/
رتبهیاول/استاناصفهان


«افطاریدادن»
نا ونا خانوادیگ:اسرااعقیقوی/رتبوهیسوو /
استانتهران

13

گروه سنی 01 :تا  01سال

«شادکردنمذمن»
نووا ونووا خووانوادیگ:کوووهرکیووایی/رتبووهیاول/
استانگلستان

40

«پاکیچیگ»

«قرآن»

نا ونا خانوادیگ:وووادطوال/،رتبوهیسوو /
استانکرمان

نا ونا خانوادیگ:کواززوهموچزین/رتبوهیدو /
استانکردستان

گروه سنی 01 :تا  01سال

میانهرویدرخوردن»

«
نا ونا خانوادیگ:حمیدهشمشاد/رتبوهیاول/
استانخراسانریوی

«سخاوتمندوبخیل»

«اذانواقامه»

مدمودی/رتبوهی

نا ونا خانوادیگ:مددهوهوان
دو /استانالبرز

اد/رتبهیسوو /

خانوادیگ:ملیکانوشبالب

نا ونا 
استانتهران

42

پوسترجشنواره

اولیـن جشنواری ی سراسری

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
کرمـــان

ویژهیکوود ونوجووان

شعااک و

ی

مراسم پایانی جشنواره  23 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
 -2ترغیش کودکان و نوجوانان در جهت تولید شعر با موضوع رضوی
 -1شناسایی و تشوی کودکان و نوجوانان مستعد در زمینهی شعر
 -9ترغیش کودکان و نوجوانان به ماالعه و دانشافزایی در حوزهی ادبیات رضوی «به ویژه شعر»

شرکتکنندگان در جشنواره:


کودکووان و نوجوانووان در چهووار گووروه سوونی 4« :تووا
 20« ،»3تا  21« ،»22تا  »27و « 25تا  »24سال
تعداد آثار رسیده
2572

داوران جشنواره
 -2فاطمه جعفرزاده؛ کارشناس مسوؤول ادارهکول کوانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان
 -1فاطمه شهبا؛ مربوی فرهنگوی ادارهکول کوانون پورورش
فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان
 -9حامد حسینخانی؛ کارشناس امور فرهنگوی ادارهکول
فرهن و ارشاد اسالمی استان کرمان

49

نکات مهم در بیانیهی داوران
 -2ترویج فرهن رضوی بوا زبوان شوعر و تهیویج و حوس و
بووواور و عاطفوووه کوووود در پیونووود بوووا اموووام رئووووف...
اتفووواقی خجسوووته اسووووت .کوووود بووووه دلیووول فاوووورت
ملکوتی و آسمانی ،با بهتورین بنودگان خداونود انسوی
باطنی دارد و سرودن شعر و نوشوتن و اندیشویدن بوه
امام برایش لذتبخش و شورآفرین است.

 -1هیئوووووت داوران اولوووووین جشووووووارهی «شوووووعر کوووووود
رضوی» با در نظر گرفتن چهار گروه سونی  4توا 20 ،3
توووووا  21 ،22توووووا  27و  25توووووا  24سوووووال بووووورای هووووور یوووووک
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
فاخر در این جشنواره را معرفی نماید

برگزیدگان جشنواره
 گرژه سنی 7 :تا  9سال
 رتبهه ی اول :شووکوفه احسووانی  /مرکووز فرهنگووی هنووری
شمارهی  1بروجرد  /استان لرستان
امام رضا(ع)

47

ای نور پا و طالیی
امروز آمدم در حرمت
کبوتران خوبت
بال بال پرواز میکنند
تو خورشید هشتم
ضامن آهوهایی.
شفا میدهی و خوبی
همیشه در فکر من
تو یک تکه ماهی...
نماز صبح تو
نور سفیدی دارد

تو م ل آسمان آبی
همیشه آفتابی هستی
درست است که رفتی
درست است که نیستی
اما برای مردم
فرشتهی نجاتی...
 رتب ی دوم :هلیا آصفی  /مرکوز فرهنگوی هنوری شومارهی
 1اردبیل  /استان اردبیل
دلم کبوتری است
آسمان سجادهی آبی چشمهایم میشود
و نسیم آهسته
الی گلهای سرخ چادر نمازم
عار تو را پخش میکند
دلم کبوتری است روی گنبدت میپرد

از باالی گنبدت حیاج حرم
م ل بهشت است
و حوض حرمت م ل حوض بهشت
دوست دارد دلم
م ل ماهی تشنهام
در آن شنا کند.
 رتب ی سوم :پریناز آسا  /مرکوز فرهنگوی هنوری شومارهی
یک پارسآباد  /استان اردبیل
احساس من به تو
احساس لایفی دارم
احساسی که من را به حرم تو میرساند.
صدای ا ان در گوشم میپی ید
و احساسم تو را ز یارت میکند
نمازم را میخوانم
و دعایم روی ضریحت مینشیند
خیالم را واقعی کن
احساسم را واقعی کن
 گرژه سنی 11 :تا  11سال
 رتبهه ی اول :هسووتی مرتضوووی  /مرکووز فرهنگووی هنووری
شمارهی یک اردبیل  /استان اردبیل
ای کاش
ای کاش به جای ضریحت بودم
و هر روز با هزار در ی ه
تو را ز یارت میکردم

ای کاش جای راهی بودم
که همیشه به تو میرسید
یا کسی را به تو میرساند
اما حیف
نه جای اینم
نه جای آن
م ل آن آهوی غریبی هستم
که هنوز سرگردان است
 رتب ی دوم :آسیه عزیزپور  /مرکز فرهنگی هنوری پواریز /
استان کرمان
آرزژی پرژاز
هر روز که شش
سایهی سیاه خویش را
از چهرهی زمین برمیدارد
خورشید با دیدن گنبد طالییات لبخند میزند
و نسیم میوزد
تا عار حرمت را
تقدیم دشتهای سر سبز وطنم ایران کند
و در اینجا
کبوتران علی
پسر همسایهمان
در حسرت پرواز ،در اوج منارههایت
هر روز آسمان را
تا مشرق نگاه تو
پرواز میکنند و برمیگردند
و اما من

45

دلم کوچکتر از کبوتر و تن تر از ُتن ماهی شش عید
در آرزوی پرواز
نگاهش را به آسمان تو دوخته است
 رتب ی سوم :آیسان قربانی  /مرکز فرهنگی هنری توالش /
استان گیالن
آفتابگردان
من گلی آفتابگردانم
خواهرم آفتابگردان دیگری
ما همه آفتابگردانیم
آفتابگردانهایی که
گل کردهایم
به سمت
«آفتاب هشتم»
 گرژه سنی 12 :تا  11سال
 رتب ی اول :ریحانه بیات  /مرکز فرهنگی هنوری تویسورکان
 /همدان
دیگه نبود لکهی سیاه

41

نشسته بود رو پشتبوم
کال زشت پر سیا
نگاه عاشقونهای
میکرد به گنبد طال
***
کبوترا یکی یکی
پر میزدند رو گنبدش

گریه میکرد با اشک و آه
به روزگارای بدش
***
دلش میخواست پر بزنه
مث تموم کفترا
ب رخه دور گنبد و
بره تو ایوون طال
***
تا که میخواست پر بزنه
بره رو گنبد رضا
میگفت که خیلی بد میشه
میشم یه لکهی سیا
***
کبوترا پا و سفید
بالهای من زشت و سیا
خیلی ز یاد فرق میکنه
حکایت من با اونا
***
یه روز پرید رو پشتبوم
دید همهجا شده سیا
حتی کشیدن پارچهای
مشکی رو گنبد طال
***
آدما رو دید همگی
با رختهای تیره ،سیا
روز شهادت شده بود
شهادت امام رضا(ع)
***

پر زد به سوی گنبد
دیگه نبود لکهی بد
طالیی آقا رضا
کال زشت پر سیاه
گریه میکرد کال زشت
به روی گنبد رضا
کال زشت بینوا
گریه میکرد با اشک و آه
 رتب ی دوم :پریسا فتاحی  /مرکز فرهنگوی هنوری شومارهی
یک مشکینشهر /استان اردبیل
زائری خسته...
در ابعاد صفحات خاموش
انگشتانم
از حال رفتهاند
شش،
لحظههای تر خوردهی تردید را
عبور میدهد
تا اولین خوشهی انگور
در هوای تکامل
نقاشی شود.
در حوالیتر خیالم
چادر بزن
و جادهی خاکی سکوتم را
تا هجوم صفرها
معنا کن.
زائری خستهام!
که عبارات بیانتهای شبانهات را

در سفر چند سالگیام
روی بابونههای بیتاب باران
طرح میزنم.
 رتب ی سوم :طهورا عبدی  /مرکز فرهنگی هنری خرمآبواد /
استان لرستان
پنجرهی فوالدی
به دنبال نقاشی که این بوم را کشیده،
ماه به دیار عش کوچ کرده و معنای این راز غریبانه را
خراسان به آغوش کشیده است.
تو بگو این سینهسرخها کی به گل ین نگاهت
و به زاللی چشمهایت میرسند؟
هر روز نام تو در وسعت و بلندای
پرواز هر پرنده میدرخشد.
شاید ندای تو آن باال روی شاخ آسمان
گره خورده است
و به من نمیرسد که
پشت میلههای امید پنجره فوالدت
ید بستهام.
 گرژه سنی 35 :تا  17سال
 رتب ی اول- :
 رتبهه ی دوم :زهورا بووای  /مرکووز فرهنگووی هنووری رامووین /
استان گلستان
چشمهای رژسیاه
چشمهایم رو سیاه و غرق در آب طالست
میزنم بوسه به خاکی که قدمگاه خداست
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فرش و سجاده نمیخواهم که از اینجا به بعد
سجدهگاهم پهنهی دشت خراسان شماست
گرچه پاهایم گرفتار عذاب فاصله است
مهرهی تسبیح دستم چشم آهو یی رهاست
سورهی انگور در جام دو چشمم حلقه بست
بعد از آن شش طعم تلخی در گلوی بغبهاست
درد غربت جز شما درمان دیگر چون نداشت
آمدم پیش غریبی که به دردم آشناست
صد کبوتر از نگاه روشنم پر میکشد
سوی آن گلدستهای که غرق عار ربناست
یک تسلی هم برای لحظههای حسرتم
میبرم آرامشی را که نفس پیچ دعاست
هر قدم من دورتر یاد شما نزدیکتر
باز هم طوفان خاموشی درون من بهپاست
شیشه عاری مانده در دستم که سوغاتم شده
شیشهی عاری که تبر گشتهی بابالرضاست

45

 رتبهه ی سههوم :سووتاره رفیعیووان  /مرکووز فرهنگووی هنووری
شمارهی  1انزلی  /استان گیالن
ضامن آهوها
بال سفر میگیرم از کوچ پرستوها
پر میکشم تا شهر تو در عار ششبوها
یه قاره بارانم به پایت باز میافتم
یک قارهی ناچیزم از سیل هیاهوها
با زائران و عاشقان آهسته میآیم
سوی طواف مرقدت در صحن مینوها
شهد و عسل را بیشک از تو وام میگیرند
زنبورهای کارگر انبوه کندوها
من سالها دنبال ضامن گشتم و امشش
پیدات کردم در میان چشم آهوها

پوسترجشنواره

اولیـن جشنواری ی سراسری

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
کرمانشـاه

ویژهیکوود ونوجووان

ستک ک تکو و

ی
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اهداف ویژه:
 -2ترغیش کودکان و نوجوانان به نگارش داستان کوتاه با موضوع رضوی
 -1شناسایی و تشوی کودکان و نوجوانان مستعد در زمینهی داستاننویسی
 -9ترغیش کودکان و نوجوانان به ماالعه و دانشافزایی در حوزهی ادبیات رضوی «به ویژه داستان کوتاه»

شرکتکنندگان در جشنواره:


کودکووان و نوجوانووان در چهووار گووروه سوونی 4« :تووا
 20« ،»3تا  21« ،»22تا  »27و « 25تا  »24سال
تعداد آثار رسیده
1412
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داوران جشنواره
 -2فرزانه رحمانی؛ کارشناس ادبی مودیریت آفرینشهوای
ادبی تهران
 -1بهنوواز ض ورابیزاده؛ کارشووناس مسووؤول ادبووی ادارهکوول
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان
 -9نیلووووفر سوووالمیان؛ کارشوووناس ادبوووی ادارهکووول کوووانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه

نکات مهم در بیانیهی داوران
 -2نگووواه خوووالق و توووازهی شووورکتکننووودگان را بوووه موضووووع
رضوووی ،قابوول توجووه و تقوودیر دانسووته و امیوودوار اسووت
صوووواحشنظووووران و دسووووتانوووودرکاران حوووووزهی ادبیووووات
کوووود و بانیوووان تربیوووت دینوووی کودکوووان و نوجوانوووان
بتوانند در جهت رشود و شوکوفایی ایون اسوتعدادها بوه
شیوههایی کارشناسی شده اهتمام ورزیده و گامهوای
مووثری را در جهووت رشوود و بالنودگی ایوون گنجینووههووای
خودجوش برداشوته و فرهنو رضووی راهگشوایی بورای
تربیت دینی کودکان و نوجوانان باشد.
 -1آثار راه یافتوه بوه مرحلوهی نهوایی در گوروههوای سونی
«د» و «هوو » را از نظوور نگوواه تووازه بووه موضوووع ،زبووان،
ایدههای نو ،توصیف و فضاسوازی مناسوش ،پرداخوت
خووووب شخصووویتهوووا ،پایوووانبنووودی خووووب و انسوووجام
داسووتانی قابوول توجووه دانسووته و در بسوویاری از موووارد
قابل رقابت با گروه بزرگساالن ارزیابی نموده است و
امیوودوار اسووت ایوون عزی وزان در جهووت ارتقووای دانووش

خووود در خصووود آشوونایی بووا اصووول داسووتان کوتوواه و
بوووهکوووار بسوووتن شووویوههوووای تکنیکوووی روایوووت ،اهتموووام
ورزند .همچنین برگزیودگان جشونواره را بوه توالش در
جهووووووت شووووووکوفایی اسووووووتعدادهای خووووووود و ارتقوووووواء
مهووارتهووای داسووتاننویسووی ترغیووش نموووده و امیوود
دارد این موفقیت نقاوهی آغواز راه نوشوتن بورای ایون
عزیزان باشد نه فصل آخر تالش ایشان.
 -9در کنووووار برخووووی نگوووواههووووای کلیشووووهای بووووه نیووووروی
شفابخشی امام رضا(ع) ،پرداختن به موضووعاتی کوه
به اخالق ،معنویت و رفتار و منش اسالمی و انسانی
اموام رضووا(ع) تأکیوود داشوتند را ارج نهوواده و امیوودوار
اسووت بانیووان تربیووت دینووی کودکووان و نوجوانووان ،بووه
خصوووود والووودین و مربیوووان فرهنگوووی ،بووویش از پووویش
توجه خود را بر سیرهی ائمه(ع) و توأثیر آن بور تربیوت
دینی معاوف دارند.

آثار برگزیدگان
 گرژه سنی 7« :تا  9سال»
 رتبهی اول :زهرا قادری  /استان اصفهان

داستان:

چشمهایش

ی خانه توی ی شهر ز یبا قالیهای قشنگی میبافتند.
ی روز از آنها خواسته شد تا طرح جدیدتری را ببافند.
آنهووا خیل وی خوشووحال شوودند .نوودهووای رنگوی شووروع بووه

صحبت كردند .سبز گفت« :من خیلوی اهمیوت دارم و
در وسووا حاش ویه هسووتم ».ابریشووم طالیووی گفووت« :موون
توووی زمینووه هسووتم و همووه م ویدوننوود ».اكرایووی گفووت:
«مووووون در كنوووووارهی قوووووالی هسوووووتم و بیشوووووتر اسوووووتفاده
میشوم ».میشی گفت« :من در حاشیهی قالی هستم
و رن ها كمی از من هست ».سویاه توا آمود حورف بزنود،
سوورخ آب وی گفووت« :تووو فقووا س ویاهی تووو دور موون بافتووه
میشوی تا من بیشتر دیده شوم».
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وقتی قالی تمام شد سیاه در چشم آهوها دیوده مویشود
و امووام رضووا(ع) بووه آنهووا نگوواه مویكوورد .رنو هووا حسوورت
سیاه را می خوردند و به او میگفتنود« :خووش بوه حوال
تو كه امام رضا(ع) نگاهت میكند».
 رتبهی دوم :زهرا الزمی  /استان یزد

داستان:

51

کبدوتر

ی وه دختوور كوچولووو ز ی ور درخووت نشسووته بووود .ی وه كبوووتر
سووفید و قهوووهای روی شوواخهی درخووت نشسووت .دختوور
كوچولو تا اونو دید ،دوید رفوت از كمود بورنج برداشوت و
آب تووووی رووورف گووولگلوووی ر یخوووت و رفوووت پووویش كبووووتر
گذاشت .از كبوتر پرسید :تو كی هستی؟
كبوتر گفت :من برای پسر همسایه هستم.
دختر كوچولو گفت :پس چرا آمدی اینجا؟
كبوتر جواب داد :ماموانبوزرگ پسور همسوایه داره مویره
مشهد .میخواد من را با خودش ببره ،اما من نمیخووام
برم ،میخوام پیش پسر كوچولو بمانم.
دختر كوچولو گفت :دوست داری تو را قایم كنم.
كبوتر كوچولو گفت :بله.
دختوور كوچولوووو گفوووت :پوووس بوورو ز یووور جعبوووه قوووایم شوووو و
هی ی نگو.
یهووو صوودای در اوموود .دختوور كوچول وو دوی ود و در را بوواز
كرد .دید پسر كوچولوی همسایه است.
دختر كوچولو گفت :سالم چهكار داری؟
پسر كوچولو گفت :كبوتر من اینجا نیامده؟
دختر كوچولو گفت :چهطور مگه؟
پسوور كوچولووو جووواب داد :آخووه مامووانبووزرگم داره م ویره
مشهد .میخواد كبوترم را با خودش ببره.

دختر كوچولو گفت :چرا مامانبزرگت میخواد كبوترت
را ببره؟ مگه دیگه دوستش نداری؟
پسر كوچولو گفوت :چورا خیلوی دوسوتش دارم ،انودازهی
آسمون .بعد ی كم گریه كرد.
دختر كوچولو گفت :پس اونو نفرست مشهد.
پسر كوچولو گفوت :آخوه مون موریب بوودم .چوون بوه جوز
كبوترم چیز باارزش دیگهای نداشتم ،مامانبزرگ گفوت
كبووتر را بووه امووام رضووا(ع) هدیوه كوونم .تووازه بابووام گفووت:
امام رضا(ع) كبوترها را خیلی دوسوت داره حتوی بیشوتر
از من و تو.
یهو كبوتر سورش را از ز یور جعبوه بیورون آورد .چشومهوای
كبوتر هم ی كم اشكی بود.
كبوتر گفت :باشه با ماموانبزرگوت مویرم مشوهد كوه توو
خوب بشی.
كبوتر و پسر كوچولو رفتند.
چنوود روز بعوود دختوور كوچولووو خووواب دی ود كووه كبوووتر تووو
حوورم امووام رضووا(ع) نشسووته و بووا كبوترهووای دیگووه بووازی
میكنه و میخنده.
صووبح كووه بیودار شوود رفووت پ ویش پسوور كوچولووو دیود پسوور
ِ
ِ
خوب خوب شده.
خوب
كوچولو
 رتبهی سوم :سارا هوشور  /استان البرز

داستان:

کبوتر ژ امام رضا(ع)

روزی روزگوواری در زمووانهووای بس ویار دور ،وسووا دشووتی
ز یبوا كووه پور بووود از درختووان بلنود و حیوانووات جورواجووور،
كبوتر ز یبایی بوه هموراه جوجوههوای سوفید و نازنوازیاش
روی ی شاخهی درخت نارون زندگی مویكورد .آنهوا از
انسانها خیلی میترسیدند .درخت نارون هم گویسهوای

طالییاش را كوه ماننود آبشوار بوود تكوانتكوان مویداد توا
حواس همه پرت شود و كسی نتواند كبوتر و جوجههوایش
را ببیند .كبووتر هور روز از جوجوههوایش كوه توازه بوه دنیوا
آمووده بودنوود خووداحافظی میک ورد و بووه آنهووا م ویگفووت:
قند عسالی من ،فرشته كوچولوهوای مون ،قربوون اون پور
و بووال بلوووریت وون بوورم ،ی وهموقووع هوووس پری ودن نكن وین از
لونوووه بیووورون بیووواین! ایووون دور و بووور ُپووور از حیووووونهوووا و
شكارچیهای خارناكه .توی خونه بشینین و بازی كنین
تا مامانی برگرده و براتون غذای خوشمزه بیاره.
بعوود جوجووههووا هووم جی و جی و كنووان م ویگفتنوود« :باشووه
ِ
راحت راحوت باشوه ».كبووتر هوم كوه
مامان جون خیالت
خیالش راحت میشد از آنهوا خوداحافظی مویكورد و رو
بوه درخوت مویگفوت« :ننووه نوارون جووون قربوون گیسووای
طالیوووی و قشووونگت! جوووون توووو و جوووون ایووون جوجوووههوووای
قشوونگم ».و بعوود هووم تنوود و تنوود بووالبووال م ویزد و دور و
دور و دورتوور م ویشوود تووا بوواالخره تبوودیل بووه ی و نقاووهی
سفید در وسا آسمان میشد.
ی روز كه كبوتر سوفید داشوت از بواالی سور یو روسوتا رد
م ویشوود بووا خووودش گفووت :بهتووره بوورم آنجووا شوواید بتوووانم
غذای بهتری گیور بیوارم .بوا تورس و لورز كموی پوایینتور كوه
آمد دید مردم دارند راجع به مرد مهربانی حرف مویزننود
كوووه هووور شوووش بوووه فقیوووران بووودون پوووول غوووذا مووویدهووود.
بو بغوكنوان گوووشهوایش را تیوز كوورد و فهمیود اسوم آن موورد
مهربان امام رضا(ع) است .بوه محوب ایونكوه نوام آن مورد
مهربوووان را فهمیووود بوووه سووورا نشوووانیای رفوووت كوووه موووردم
داشتند به هوم مویدادنود .وقتوی بوه آنجوا رسوید دیود كوه
هر چه موردم مویگفتنود درسوت اسوت ،حتوی آنجوا دیگور
احساس ترس هم نداشت بلكه خیلی آرام بوود و خووب بوه
حرفهای امام رضا(ع) گوش كورد كوه داشوت موردم را بوه

راه راسوووت هووودا یوووت مووویكووورد .كبووووتر محوووو حووورفهوووای
محبتآمیز امام به مردم شده بود كوه ناگهوان بوه خوودش
آمد و گفت« :ج ...ج جوجههام!» و نفهمید كوه چوهطوور
پوورواز كوورد تووا خووودش را بووه جوجووههووایش برسوواند .در راه
دلووش شووور مویزد امووا انگووار هوور چووه بیشووتر پوورواز مویكوورد
كمتر به جوجههایش نزدی تر مویشود .بوا هور سوختی بوود
رسید ،اما دید كه درخت نارون پیور شواخههوایش شكسوته
و النهی خودشان هم روی زمین افتاده است.
كمی بواالی سور نوارون چرخیود و بوالبوال زد ،اموا درخوت
نووارون انگووار صوود سووال پ ویش ُم ورده بووود .آن روز تووا شووش
كبووووتر هموووهجوووا را گشوووت و غصوووه خوووورد .اموووا اثوووری از
ب ههایش ندید كوه ندیود .آن شوش توا صوبح تووی دشوت
همهی حیوانات آواز غمگینی را شنیدند كوه توا بوه حوال
نشنیده بودند .بله این صودا صودای بو بغوهوای غمنواك
كبوووتر بووود كووه داشووت بووه زبووان خووودش گری وه م ویكوورد.
فردای آن روز كبوتر تصمیم گرفت دوباره به همان خانه
برود تا شاید كمی آرام شود .پس به راه افتواد .وقتوی بوه
آنجووا رس وید بوواز هووم همووان موورد مهربووان را دی ود ،داشووت
برای مردم قرآن میخواند .كبوتر آرام كه شود حوس كورد
صوودای ب و بغووو م ویآی ود .سوورش را كووه چرخانوود اش و در
چشوومهووایش جمووع شوود و خیل وی آرام جوووری كووه آدمهووا
متوجووه نشوووند پوویش جوجوووههووایش رفووت .بعوود از بغووول
كوووردن آنهوووا و بوسووویدنشوووان مووواجرا را از جوجوووههوووایش
پرسید و آنها گفتند :وقتی كوه موا داشوتیم در النوهموان
بازی میكردیم ی مرد صیاد بدجنس آمد و شوروع كورد
به تكان دادن درخوت کورد توا النوهی موا را بیانودازد .ننوه
نارون هم سعی كرد گیسهای خودش را به روی دستان
مرد بذی ود و نگوذارد كوه موا را ببورد ،اموا صویاد عصوبانی
شود و بووا تبوور آن را از كموور قاوع كوورد و مووا هووم روی زموین
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افتادیم .او ما را در قفوس انوداخت و بوا خوودش بورد .در
راه ای ون موورد مهربووان را دی ودیم .او وقت وی مووا را در قفووس
دید با صیاد حرف زد تا او راضی شوود و موا را آزاد كنود.
موورد مهربووان مووا را كووه بس ویار زخم وی بووودیم بووه خانووهاش
آورد .بالهای ما را بست و به موا آب و دانوه داد .كبووتر
با شنیدن این حرفها بیشتر بوه خووبی مورد مهربوان پوی
برد .او هر روز میآ مد و به ب ههایش سر میزد و با هم
از آب و دانووهای كووه امووام ِب ِهشووان مویداد مویخوردنوود و
در دلشان برای او دعا میكردنود .او ب وههوایش را بعود
از چند روز كه خوب شودند از آنجوا بورد اموا همیشوه بوه
یاد مرد مهربان روزگار میگذراند.
روزی كه خبر كشته شودن مورد مهربوان در بوین كبوترهوا
پخش شد ،روز بسیار بدی بود .مرد پلیودی اموام رضوای
مهربان آن ها را كشته بود .آسمان تیوره و توار شوده بوود.
هیچ كبوتری حال و حوصلهی پورواز نداشوت .كبوترهوای
موووادهای كوووه روی تخوووم نشسوووته بودنووود غمبووواد گرفتوووه
بودند .صدای گریه و بو بغووی دردنواكی هموهی دشوت
را پر كورده بوود .موادهی ز یبوایی كوه دو بوار جوجوههوایش
طعمهی پرندههای وحشی شده بود و اینبار با وسواطت
رضوای مهربووان توانسووته بوود در حریموی اموون روی چهووار
تخم بخوابد ،ب بغو یی كرد تا پرندهها ساكت شووند و بوه
حرفهایش گوش كنند.
كبوووتر گفووت كووه تصوومیم گرفتووه تووا دیگوور تخووم نگووذارد
تخومهووایش در خاور بووزرگ شوووند و زنودگی كننوود .گفووت
كه بوه خواطر روح بوزرگ مورد مهربوان مویخواهود زنودگی
جوجووههووایش را وقووف م وزار ایشووان كنوود ،چووون مامووئن
اسووت كووه همووانطووور كووه ایوونبووار جوجووههووای بووه دنیووا
نیاموودهاش در اموون و امووان رشوود كردنوود حتمووا زنوودگی بووا
امنیت بیشتری را تجربه خواهند كرد.

كبوتر بغضش را فرو خوورد و سوكوت كورد .همهموهای بوین
همووهی كبوترهووا درگرفووت .مردهووا بووا صوودای بلنوود بحووث
میكردند و زنها به خاطر جوجههایشان طرفدار موادهی
زیبا بودند .آنها قرار گذاشتند تا فردا صوبح بوه نتیجوه ی
واحدی برسند و خبر را به كبوتر ماده بدهند .كبوتر مواده
گفوت :موون تصوومیم خووودم را گرفتوهام .حتوی اگوور شوووهرم
هوووم نیایووود بعووود از بوووه دنیوووا آمووودن جوجوووههوووایم بقیوووهی
زندگیمان را در كنوار موزار مورد مهربوان اداموه مویدهویم.
شوولوغی عجیب وی برق ورار بووود .كبوترهووا دسووتهدسووته آموواده
میشدند تا با كبوتر ماده همراهی كنند.
فردا صبح همهی كبووتران تصومیمشوان را گرفتوه بودنود.
آنها تصمیم گرفته بودند كه از آن به بعود هوم خودشوان
و هم ب ههایی كه از این بوه بعود بوه دنیوا مویآینود بورای
قدردانی از محبت مرد مهربان او را تنها نگذارند.
سووووالهووووا گذشووووت و گذشووووت .حوووواال كبوووووتری كووووه بوووورای
مسافرت یا زیارت به مشهد برود میبینود كوه روی گنبود
و بارگاه مرد مهربان كبوترهای زیادی مانند پروانوه بوه دور
شمع مویچرخنود .سوالیان دراز اسوت كوه هموهی كبووتران
مسافر دلشان میخواهد آنها هم كبوتر حرم باشند.

 گرژه سنی 11« :تا  11سال»
 رتبهی اول :محمدمهدی فرجمند  /استان فارس

داستان:

چدارقدد

بویبوی را خیلوی دوسوت داشووت .بویبوی هوم او را خیلوی
دوسووت داشووت .وقت وی ب ورای خووداحافظی رفووت ،چارقوود
سفیدش را از سر باز كرد و توی دستهوایش گذاشوت و
با صدای گرفته گفت :ببندش به پنجرهی فوالد.

در تمووام راه چارقوود را توووی دسووتش نگووه داشووت .بوووی
خوووبی م ویداد .بووه مشووهد كووه رس ویدند ،سوواعت هفووت
صبح بود .پنجرهی اتواق را بواز كورد و از اونجوا بوه گنبود
طالیوویرنو امووام رضووا(ع) نگوواه كوورد كووه ز یور نووور آفتوواب
میدرخشوید .بعود از كموی اسوتراحت آموادهی رفوتن بوه
حرم شود .چارقود را برداشوت و بوا خوودش گفوت :اموروز
باید حتما این را به پنجرهی فوالد ببندم.
جمعیوووت خیلوووی زیووواد بوووود .فكوووری كووورد و چارقووود را دور
كمرش پی ید و گره زد و هر طووری بوود خوودش را نزدیو
پنجووره رسوواند .دسووتش را دور كموورش بوورد تووا چارقوود رو بووه
پنجره ببندد .اما ...همهی بدنش ید كرد .با عجلوه عقوش
برگشت اما خبری نبود كه نبود .گریهاش گرفت.
فردای آن روز كه بیدار شد با بیمیلی آموادهی رفوتن بوه
حرم شود .اموا انگوار كسوی تووی دلوش مویگفوت :نگوران
نباش!
به صحن حرم كه رسید ،از كنوار پنجورهی فووالد رد شود.
خیل وی خلوووت بووود .جلووو رفووت تووا از امووام رضووا(ع) كم و
بگیرد كه ی دفعه چارقد مادربزرگ را دید كه بوه پنجوره
بسته شده بود .بوی خودش را میداد .خیلی خوشوحال
شد و فریاد زد :امام رضا(ع) دوستت دارم.
وقت وی از حوورم برگشووت ب ورای ب ویب وی ی و چارقوود ز یبووای
گلدار خرید.
 رتبهی دوم :فاطمه کارمستوده  /استان البرز

داستان:

هر چه اژ بخواهد

نزدی غروب بود و دیگر آفتاب داشت رخت طالییاش
را از زمین كه در سیاهی فورو مویرفوت برمویبسوت .در
ایون میوان تنهووا نجوووای بوواد بووود كووه البووهالی شوواخ و بوورگ

درختوووووان سرسوووووبز مووووویپی یووووود .آنسووووووتر دو درخوووووت
گفتوگوی خود را آغاز كردند:
 میگم امشش هوا یه ره سرده نه! هوا! نه اصال .اتفاقوا بوه نظورم خیلوی هوم هووا بهار یوه.خصوصا با این كودای خوبی كه امروز باغبون پوایین پوام
ر یخته .شونیدی كوه داشوت ِبهِوم مویگفوت :سویش جوان
ببینم امسال چه سیشهای استخونی سرخی میدیها!
میدونی شاتوت جون! آخه باغبون با فروش سیشهایی
كه من پارسال داده بودم پول خوبی به جیش زد.
شاتوت به خودش لرز ید و برگهایش كمی آو یزانتر شود
و جواب داد:
 آره دوسووت خوووبم بووه سووالمتی خیل وی خوشووحالم كووهباغبون اینقدر دوستت داره.
درخت شاتوت آهی كشوید و در دلوش گفوت :خووش بوه
حالت سیش جان.
 راسووتی س ویش جووان م ویگووم از ای ونكووه توووی بووا هووایطرقبه هستی راضی هستی؟
 خوووب معلومووه كووه هسووتم .خیل وی هووم دلووم بخواهوود،م و ال فكوور م ویكن وی كجووا بهتوور از ای ونجووا م ویتوانسووتیم
باشیم؟ آب حاضر ،كود حاضر ،تازه كسی هم نیست كه
هر روز از شاخههایمان آو یزان بشود و زخمیمان كند.
 سیش جان حرف تو درست ،اما تا حال دلوت خواسوتهاز درختان نزدی حرم باشی تا صدای نقارهها گووشات
را نوازش دهند و نور طالیی گنبد ،چشمانت را بزند.
 ای بابوووا چوووه دل خوشوووی داریهوووا! حووواال چوووه فرقوووویمیكند؟ برایم مهم نیست كه كجا باشم همینكوه جوای
گرم و نرمی داشته باشم برایم كافی اسوت .توازه طرقبوه
بهترین جای مشهد برای ما درختان است.
 -واقعا تو اینطور فكر میكنی؟
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 بله این عاقالنهترین فكر ممكن برای ی درخوت اسوت.حاال هوم بگیور بخوواب كوه مون بایود خووب اسوتراحت كونم
تا بتوانم سیشهای آبدار و خوشمزهای به بار بیاورم.
درخت سیش خوابید ،اما درخت شاتوت تا پاسی از شوش
بیدار ماند و با خودش حرف میزد و میگفوت :ای كواش
بووواد مهربوووان سوووخنم یوووا بهتووور بگوووویم آرزویوووم را بوووه گووووش
موالیم ،آقا علی بون موسویالرضوا(ع) برسواند كوه دلوم تنو
اسوووت بووورای گنبووودش ،كوووه توووا حووواال آنجوووا را ندیووودهام و
درختان دیدگاهم را سد كردهاند .اموا بواد آنجوا نبوود .بواد
رفته بود بوه حورم توا موهوای سویاه دختركوی كوه در صوحن
منتظوور مووادرش بووود را تكووان دهوود .و رفتووه بووود تووا مرهموی
ب ورای اش و هووای بوودون سوود پسوورك گمشووده باشوود كووه در
حیاج حرم ،بیامان مادرش را صدا میزد.
 آه به سرت زده! حاال اگه گذاشتی ما بخوابیم .بخووابدیگه .اصالمیدونوی چیوه؟ آسومان خودا هموهجوا یو رنو
است .چه در تهران چه در مشهد چه در طرقبه.
 امووا موون هنوووز هووم سوور حوورف خووودم هسووتم .درختوواننزدی حرم میوه شان بركت دارد ،در ضمن میدانم كه
آقای آرزوها میتواند كمباریام را بركوت بخشود .توو كوه
غریبه نیستی ،از قدیم گفتنود كسوی از همسوایه بوه آدم
نزدی تور نیسوت .راسوتش را بخوواهی دیوروز شونیدم كوه
باغبان داشت به زنوش مویگفوت دیگور وقوت آن رسویده
این درخت بویمصورف را قاوع كونم .آخور مون كوه كوود و
زموین اضووافه نوودارم كووه خوورج یو چیوز بویمصوورف كوونم.
راست میگوید .دیگر باغبوان كوه بیكوار نیسوت آخور یو
درخت بیبار و بر را میخواهد چهكار؟
درخوووت سووویش از شووونیدن ایووون خبووور و غصوووهی درخوووت
شاتوت ناراحت شد و از لحن حرف زدنوش بوا همسوایهاش
پشووویمان شووود و سوووعی كووورد او را دلوووداری بدهووود .رو بوووه

درخت شاتوت كرد و گفت« :ای شاتوت جان بوه قوول موا
درختهای سیش ،خدا را چه دیدی ،ی سویش را وقتوی
میاندازی باال هزار تا چرخ میخورد توا برسود بوه زموین،
غصه نخور».
و در دلووش تصوومیم گرفووت ب ورای ای ونكووه ِ
دل شكسووتهی
شاتوت را آزرده بود اشتباهش را جبران كند.
شوواتوت بووا ای ونكووه غصووه م ویخووورد امووا تووه تنووهاش هنوووز
امی ودوار بووود .در هم وین افكووار بووود كووه خوووابش ب ورد .فووردا
صوووبح خیلوووی زود وقتوووی خورشوووید داشوووت شووواخ و بووورگ
همووهی عووالم را نوووازش م ویكوورد ،درخووت س ویش را هووم بووا
مهربووانی بی ودار كوورد .درخووت س ویش نگوواهی بووه اط ورافش
انووداخت و دی ود كووه شوواتوت هنوووز خووواب اسووت .بوواد آن
موقع آنجا نبود اما درخت سیش آن ه را كه اتفاق افتواده
بود برای درخوت گویالس ،گویالس بورای آلبوالو ،بعود بورای
بعدی و بعدی و بعدی تعریف كرد و هموینطوور دهوان بوه
دهان گشت تا به باد كه در راه برگشت بود ،رسید.
باد ابر پیر را به دوش كشیده بود و بوه آنسووتر مویبورد.
رفت و ابر را بوه مقصودش رسوانید و بوه سورعت بوه حورم
برگشوووت  .از میوووان زائوووران گوووذر كووورد و آرام در گووووش
ضریح ،آرزوی درخت را خواند.
خورشید هشتم آقای خوبیها ،ضامن آهو و شاه خراسوان
خواسووت كووه آرام وی ب ورای ِ
دل شكسووتهی درخووت باشوود.
پس نیمههای شش به خواب همسر باغبان آمد و گفت:
درخت شاتوت كه كمی دورتر از درختهوای بوا اسوت
و كنارش ی درخت سیش و بوتهای گل سرخ است را با
درخت توت كنار حرم پیوند بزن.
فووردای آن روز همسوور باغبووان درحووالیكووه گری وه م ویكوورد،
خوابش را بورای مورد باغبوان تعریوف كورد .مورد پشویمان از
كاری كه كرده بود و ِب ِهت زده بود به همین خاطر فوورا بوه

خووابی كوه زنوش دیوده بوود عمول كورد و هور دوشوان همووان
كار را انجام دادند .از آن روز به بعد بود كه درخت تووت
و شوواتوت بووه بركووت نگوواه امووام رضووا(ع) آنچنووان می ووهای
دادند كوه هویچ زائوری از میووههوای آن بوینصویش نمانود و
ای ونگونووه بووود كووه امووام رضووا(ع) خواسووت ِ
دل شكسووتهی
درخت را مرهمی شود و اینطور درخت به آرزویش رسید.
 رتبهی سوم :عسل اخالقی  /استان بوشهر

داستان:

فرسنگها فاصله

در نخلسووتان بوشووهر مورچووهای بووه نووام مورموووری زنوودگی
م ویكوورد .ی و صووبح زود وقت وی مورموووری چشووم بوواز كوورد
متوجوووه حوووال نووواخوش موووادرش شووود .بوووه بوووالینش رفوووت.
مادرش بوه سوختی نفوس مویكشوید و بیموار شوده بوود .بوا
زحمت طوطی حكیم را پیدا كرد و بور بوالین موادرش آورد.
حكویم گفووت« :مووادرت بووه بیموواری سووختی مبووتال شووده و
هیچ دارو یی برای مادرش وجود ندارد ».مورمووری دلوش
شكسووت .بوواران اش و از چشوومش س ورازیر شوود .حك ویم كووه
ناراحووت او را دیود فكووری بووه هوونش رسوید و گفووت« :یو
راه وجوووود دارد و آن ایووونكوووه موووادرت یكوووی از دانوووههوووای
كبووتران اموام رضوا(ع) را بخوورد توا شوفا پیودا كنود ،ولوی توا
آنجووا فرسوون هووا فاصووله اسووت ».مورموووری تصوومیمش را
گرفوت .مووادرش را بووه خالووه كفشوودوزك سووذرد و راه افتوواد.
میرفوت و مویرفوت .دور مویشود و دور مویشود .دوبواره
برم ویگشووت .نگ وران بووود ولووی حاضوور بووود ب ورای درمووان
مادرش همهی فاصلهها و سوختیهوا را كنوار بزنود .بواالخره
رفت و رفت تا رسید به...
رسید به ی دشت ُپرگول .مجوذوب ز یبوایی گولهوا شوده
بووود .از می وان آنهووا گذشووت و م وول بوواد رفووت و رفووت و
رفت و رفت تا رسید به...

رسید بوه یو كوهسوتان تار یو  ،بلنودی كووههوا و طووالنی
بوووودن راه را كوووه دیووود عقوووش كشوووید ،اموووا نیرو یوووی او را
برگردانوود .در دلووش گفت:ی وا امووام رضووا(ع) ب ورای شووفای
مادرم كمكوم كون كوه ناگهوان ُبوز كووهی ،مورچوه را دیود.
جویوووای احووووالش شووود ،پوووس از شووونیدن حووورفهوووای او
مورمووووری را بووور پشوووت خوووود نشووواند و گفوووت :نتووورس و
محكم بشین .جستی زد و پرید و دوید .كوههوا را پشوت
سر گذاشت .مورموری از ُبز كوهی تشكر كورد و ُبوز از او
خواست كه سالمش را خدمت آقوا برسواند و بورایش دعوا
كنوود .خووداحافظی كوورد و رفووت و رفووت و دوی ود و دوی ود
چون خسته نبود تا رسید به...
رسوید بووه یو رودخانووه .آب رودخانووه خووروش خووروش از
روی سن ها میگذشت .مورمووری توا رودخانوه را دیود
ترسوید چووون نمویتوانسووت شونا كنوود .دلوش قوورد شوود و
گفووت« :ی وا امووام رضووای غری وش(ع) ب ورای نجووات مووادرم
كمكم كن».
ناگهان برگی از درخت بور روی رودخانوه افتواد .مورمووری
سریع بر روی آن پریود .مواهی كووچكی گوشوهای از بورگ
را با دهان گرفت و برگ حركت كرد .مورموری از مواهی
خواسوووت كوووه او را بوووه انتهوووای رودخانوووه برسووواند .وقتوووی
رسووویدند از او تشوووكر كووورد و خوووداحافظی كووورد و رفوووت و
رفت .دوید و دوید تا رسید به...
رسید به كو یر ،بیابان خیلی وسیع بود .پاهایش از خستگی
سسوت شووده بووود و توووان راه رفوتن را نداشووت .گفووت« :یوا
امام رضا(ع) برای شفای مادرم كمكم كن .ناگهان صدای
بلنوودی بووه گوشوووش رسووید .ترسووید .عقوووش عقووش رفوووت.
شتری بود .بوه او گفوت« :نتورس مونم ،دلوش آرام گرفوت.
از او خواست كوه او را از كوو یر بویآب رد كنود .شوتر قبوول
كوورد .رفتنوود و رفتنوود تووا نصووفههووای بیابووان كووه رسوویدند
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طوفان شنی به راه افتاد و شتر دیگر نتوانست به راه خوود
ادامه دهد و مورموری از او تشكر كورد و گفوت« :یوا اموام
رضووا(ع) ب ورای شووفای مووادرم كمكووم كوون ».ناگهووان طوفووان
تندتر شد و او را از جا كند و با خوود بورد .رفتنود و رفتنود.
دویدند و دویدند تا رسیدند به...
وقتی چشم باز كرد خود را بر گنبدی طالییرن كه م ل
خورشید میدرخشید دید .مورموری یواد حورف طووطی
حكویم افتوواد .ایونجووا همووانجاسوت .او خوشووحالی كوورد و
سالم ُبوز كووهی را بوه اموام رضوا(ع) رسوانید و بورای هموه
كه بوه او كمو كورده بودنود توا بوه آنجوا برسود دعوا كورد.
گفت« :آ ه! كه چهقدر خستهی خسوتهام .بورای ایونكوه
خسوتگیام در بورود بایود بوروم ز یوارت .وقتوی بوه ضووریح
رس وید ،دل س ویری گری وه كوورد و ب ورای مووادرش دعووا كوورد.
سب ِ سوب شوده بوود .انگوار بوارش را كوه بور شوانههوایش
سنگینی میكرد بر زمین گذاشوته بوود .رفوت و رفوت توا
رسید پیش...
رسید پیش كبوترهای حرم .دانهای برداشت ولوی دلوش
گرفت ،چهطور باید فرسن هوا ِ
راه آموده را برگوردد؟ ولوی
صدایی گفت« :توكل كن ».پس دوباره گفت« :یا اموام
رضای غریش برای شوفای موادرم كمكوم كون ».یو دفعوه
در ی و چشووم بووه هووم زدن كبوووتری او را بوور پشووت خووود
نشاند و پرواز كرد .چون خسته بود خووابش بورد و وقتوی
چشم باز كرد خود را در نخلستانهای بوشهر دید .خیلی
خوشحال شد .خدا را شكر كرد كه توانسته بوود بوا كمو
امام رضا(ع) راه هموار و دور مشهد را طی كند .دانه را
بووه مووادرش رسوواند .مووادرش دانووه را خووورد و شووفا یافووت.
مورچه گفت« :یا امام رضای غریوش شوفای موادرم را از
تو میدانم»...

 گرژه سنی 12« :تا  11سال»
 رتبهی اول :زهرا احمدی  /استان کرمانشاه

داستان:

بخار شیشه

اولووووین دانووووهاش خووووورد روی لووووبم ،دومووووی روی گونووووهام.
سوووووومی خوووووورد روی دسوووووتم ،خنووووودهام گرفوووووت .از ایووووون
تل تلوقهای نورم و لایوف .دویودم و رفوتم پشوت پنجوره.
نفووس عمیق وی كش ویدم .از نفسووم بخووار غلیظ وی شیشووه را
پوشوواند .بخووار را پووس زدم .ای ونطوووری راحووتتوور م ویشوود
دانههای معصوم باران را دید .آنوقت تفسیر هر دانوهاش
آرامووش خاص وی م ویداد بووه دل تنهوواییات ،درسووت م وول
سالها پیش .همان روز كه:
مامان زودتر از همیشه بیدار شده بود .حیاج را هوم آب
و جووارو كوورده بووود .بوووی نوومگرفتووهی حیواج بیودارم كوورد.
بو ییودمش عمی و  ،خیل وی عمیو  ...صووورتم را چسووباندم
به دیوار كاهگلی باغ وه .دوسوت نداشوتم دسوت بكشوم
از بو كشیدن ،اما مامان صدایم كرد و گفت« :مگه قورار
نیسوووت بابوووات اموووروز برگووورده؟ اونوقوووت توووو صوووورتت را
چسباندی به دیووار كوه چوی بشوه؟ پاشوو اون سویشهوای
پشت پنجره رو بردار بریز تو حوض».
بلند شدم رفتم .سیشهای قرمز پشوت پنجوره خودنموایی
مووویكردنووود .رفوووتم سووویشهوووا را برداشوووتم ،بو ییووودمشوووان.
بخووواری ،شیشوووه را پوشووواند .دلووووم نیامووود چیوووزی رویووووش
بنویسوووم .از قووورار اموووروز نوشوووتم« :آقوووا جوووون اموووروز بابوووا
برمیگرده و سهتایی میآیم پابوست.
و ی امضای كوچ هم انداختم پایش ،یعنی كوه حتموی
شود و رسمی.
آخر امروز قرار اسوت بابوا برگورده توا فوردا سوهتوایی خوودم و
مامان و بابا را میگویم بریم پابوس امام رضا(ع) مشهد.

بابا به خاطر كارش مجبور بود  25روز ایونجوا باشود و 25
روز دیگر برود شهرستان برای كار .ی هفته پیش تماس
گرفووت .مامووان گفتووه بووود نووذر دارد بوورویم مشووهد .بابووا
قبول كرده بود .اموروز هوم قورار اسوت برگوردد .سواعت 3
شده بود .بابا كمی دیر كرده بود .گوشی را برداشتم .در
دسترس نبود .گذاشتم پای خرابی خا.
سووویشهوووا را برداشوووتم و نگووواهی انوووداختم بوووه یادداشوووت
پنجوره .داشوت كومكووم محوو مویشوود .رفوتم تووی حیواج.
كاسووهی سویش دسووتم بووود كووه در زدنوود .مامووان دسووتش
بند بود .رفتم در را باز كردم.
كبوووری خوووانم بوووود بوووا شووووهرش مشوووی حسووون .مووون بهوووش
میگفتم مشی ُرك! خیلی ُرك بود و بیپوروا حورف مویزد.
گاهی میزد توی وق آدم .آن هم بدجور.
آشفته بودند .هر دوتایشان .كبری خوانم كموی بیشوتر.
سووالم كووردم .خیل وی سوورد جوووابم را دادنوود .كبووری خووانم
روسووریاش را محكووم كوورد و صوودایش را صوواف .گفووت:
مامانت هست؟
گفوتم« :بلوه حیواج پشوتی داره باغ وههوا رو آب مویده.
بفرمایید.
گفت :از بابات خبر داری؟
صدای كبری خانم لرز ید .مشی حسن نگذاشوت جوواب
كبری خانم را بدهم .پرید توی حورفهوایش .سورش را بواال
گرفت.
چشمهایم را دوختم به سبیلهای كلفتی كه توا روی لوبش
آمووده بووود .گفووت :چنوود س واعت پ ویش سوور نووبش تصووادف
شده بود .جلو كه رفتم دیدم...
كاسووهی سویش از دسووتم افتوواد .مامووان دویود و آموود طوورف
در .گفووت چ وی شووده؟ گفووتم بابووا تصووادف كوورده ...زبووانم
بنوود آموود .افتووادم پتووهپتووه .مامووانم گوشووهی لووبش را گزی ود

گفت« :امام رضا(ع)»! شده بود عینهو گچ .افتواد زموین.
كبری خانم زیور بغول ماموان را گرفوت .بوردش تووی اتواق و
زنهای همسایه هم یكییكی آمدند پهلوی مامان...
توی حیاج بودم .سردم بود .افكارم را نمیتوانسوتم جموع
كوونم .درسووت م وول درخووت حی واج پشووتی كووه بوورگهووایش
همه ریخته بودنود .آسومان هوم دلوش گرفتوه بوود .سورم را
كه باال گرفتم اولین دانهاش خورد روی لبم .دوموی خوورد
روی گونهام .سومی خورد روی دستم...
كبوووری خوووانم آمووود دسوووتم را گرفوووت و بوووردم تووووی اتووواق و
نشسوووتم پشوووت پنجوووره .آهوووی كشووویدم .بووواز هوووم بخوووار...
نوشتهی روی شیشه نمایانتر شد.
«آقوووا جوووون اموووروز بابوووا برمووویگووورده و سوووهتوووایی مووویآیم
پابوست».
 رتبهی دوم :فاطمه امامیمقدم  /استان خراسان رضوی

داستان:

دیدوار

وارد حرم كه شدم نقارچیها زدند.
دلم پر زد و رفت پیش كفترای اسمال طوال .داشوتم مونم
پرواز كنم و دور حرم ب رخم .از ب گی آرزو داشتم بورم
باالی باالی گنبد آقا ،م ل كفترا.
اگووه موونم كبوووتر بووودم حتوی اگووه پووا هووم نداشووتم بووا بوواالم
میتوانستم همهجوا بورم .هور روز مویآم ایونجوا و بوه آقوا
دخیل میشم .هر روز میآم و یه شال سبز دور پنجرهی
فوالدت گره میزنم تا شاید...
آقووا جووون خووودت مویدونوی چوی مویخوووام .مویدونووم كووه
میدونی .دلیلم این چورخ نیسوت .راستشوو بخووای دیگوه
ِب ِهش عادت كردم .م ه یه دوسته برام ...دوسش دارم.
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ولوی ...ولوی خیلوی تنهووام .دوسووت دارم یكوی باشووه كووه
بهش تكیه كنم .میخوام یكی رو داشته باشم كوه كسوی
ِب ِهوم نگاه چپ نكنه...
امام رضا(ع) این دوره و زمونه پسر ز یاده ...امام اومدم
پیش خودت تا تو برام پیدا كنی!
گلویم خش شده ...آب ...آب میخوام.
چرخهای و یل رم را چرخاندم .از خونه تا حرم با و یل ورم
اومدم دیگه دستام نای چرخاندن چرخاشو نداره.
رفووتم طوورف سووقاخونه تووا آب بخووورم .وقت وی رس ویدم ی وه
پیاله برداشتم و آب خوردم.
ه....ه ....سالم بر لش تشنه حسین!
از سقاخونه كه بیرون اومودم رفوتم یوه دوری حورم زدم.
حرم شده بوود م وه بوا دلگشوا بورام .دیگوه مویخواسوتم
برگووردم خونووه .سوورم را خووم كووردم و دسووتم را گذاشووتم
روی سینهام.
 السالم علی یا علی بن موسیالرضاسرم را باال آوردم .روبهروم قد كشیده بود .فكر كنم یوه
دو متری قدش بودِ .
خود خودش بود.
همونجا بود كه هنم راه كشید توی كمود ماموان پویش
اون كفشووای سووفید پاشوونه بلنوودش كووه دو سووایزی ب ورام
بزرگتر بود.
از روی و یل ر خیوز برداشوتم بلندشوم و پوا بلنود كونم ،قود
پاشنههای كفش مامان.
نمیشد .به خدا نمیشد.
اون یووه دیووووار بلنووود بوووود و مووون یوووه گربوووهی ترسوووو كوووه از
خوردن و افتادن از روش میترسید.
چشمامو ز یر چادرم پنهان كردم...
كاش برگردم.
دل توی دلم نبود .یا امام رضا(ع) جان كاش برگرده و...

آخه مگه دیوارم برمیگرده؟
ز یر لش فقا صلوات فرستادم.
شووانههووای دیووار تكووان مویخووورد .رو بووه پنجوورهی فوووالد.
صدای ه ه گریوهاش پی یود تووی گوشوم .چورخ زدم.
وایسادم نگاش كردمُ .زل زد ِب ِهم نگاه كرد .از كسوی كوه
االن توووی خونووهش بووودم خجالووت كش ویدم .اسووتغفرا...
آخه توی حرم و این همه چشمچرونی .همین كه چشمش
به من افتواد گریوه یوادش رفوت .نوه بابوا! ایون دیووارم اونوی
كه مون مویخووام نیسوت .بودون پلو زدن نگوام مویكنوه.
خشكش زده انگوار .شویاونه مویگوه بورم اون جلوو و ِبهِوش
بگم« :مگه خودت ناموس»...
دسوتانم روی چوورخ یود زده بووود .دلووم بووه رفووتن رضووا نبووود.
انگار منم دلم میخواست یكی اینجووری روبوهروم دیووار
بشه و ُزل بزنه توی تخم چشام .فكر كونم دل مونم پیشوش
گیر كرده بود .كاشكی كفشای بلند مامان بوود توا مون پوام
میكردم و بلند میشدم تا ببینم تا كجاش میرسم؟ فكور
كنم تا ز یر شونش باشم.
دیگه داشت دیوار میرفت...
عصایش را باز كرد و دستانش را جلو آورد و تكان میداد
تا راه را برایش نشان دهند.
اون موقع بود كه فهمیدم او یه...
 رتبهی سوم :هلیاسوادات حسوینیمحمودآبادی  /اسوتان
خراسان رضوی

داستان:

اتوبوس خط شمارهی 8

دختوورك روی صووندلی سووفت و سووخت اتوبوووس جابووهجووا
شد .عروسكش را به چپ و راست تكان داد و بورایش بوه
آرامی الالیی خواند .دست پیرزن را تكان داد.

 كی میرسیم؟ هنوز مونده.و نگاه تلخی انداخت به زنی كه روبهرویش نشسته بوود
و آینهی سفیدرن كوچكی را گرفته بود جلوی صوورتش
و دست میكشید روی دسوتهای از موهوایش كوه بیورون
افتاده بود از شال سفیدرن نازكش.
مردی كه پالتوی خاكسوتری تیورهای پوشویده بوود و روی
سوورش كوواله س ویاهرنگ وی گذاشووته بووود ،خووودش را نزدی و
كرد به پنجره و فاصله گرفت از مرد كناریاش.
موورد شوولوار قهوووهایرنگ وی بووه پووا داشووت كووه رویوش چنوود
لكهی سفیدرن بود .كفشهایش آنقدر خاكی بوود كوه
رنگش معلوم نبود .با دستهای تركخوورده و گ ویاش
زد روی پالتوی خاكستریرن مرد.
 آقا ساعت چنده؟مرد با اكراه نگاهی انداخت به ساعت م یاش.
 یازده.كتابش را باز میكند و گاهی روی كاغذ سفید كووچكی
چیزهایی را یادداشت میكند.
 آقووا اگووه از صووبح كووار كنوی و بعوود شووش وقتوی مویریخونوه زنووت بواز ابروهوواش تووهم باشووه و توو حتوی اونقوودر
پول نداشته باشی كه براش ی چیزی بخری ،چه حسوی
ِب ِهتون دست میده؟
چند لحظه منتظر جواب ماند ،اما مرد به خودش زحمت
نداد كه سرش را از روی كتاب بلند كند.
 زندگی سخته آقا و سرش راتكان میدهد.كارگر آهی كشید.
 ی بار موقعی رئیسم داشت صحبت میكرد و به باالنگاه كردم و بعد اون محكم زد توی صورتم و گفت :فكر
كردی كی هستی؟

مووردی كووه كوواله س ویاهرنو گذاشووته اسووت پیداسووت كووه
خسووته شووده اسووت از حوورفهووای كووارگر كووه حوواال دسووت
میكشد روی صورت آفتابسوختهاش.
 میدونی ،هیچوقت كامال سیر نشدم. ندر یسی.صدای بلندی این را میگوید.
كووارگر بلنوود م ویشووود و سوورش را م ویانوودازد پووایین و آرام
پیاده میشود.
دستهای از كبوترهوا در آسومان رو بوه جلوو و مسوتقیم در
حال پروازند و انگار به سوی مقصدی معلوم میروند.
دخترك میشمارد.2-1-9-7-5-1-4-5 :
یكیشان راهش را كج میكند و به سوی دیگری میرود.
آكاردئونزن لبخند میزند و شروع میكند به موسیقی
زدن .عین دودی به چشم زده و معلوم نیسوت بوه كوی
و كجووا لبخنووود موویزنووود .در گوووش عروسووو موویگویووود:
صداش خیلی قشنگه .پیرزن اسكناسی را میدهد دسوت
دخترك.
 برو بده به اون ب های كه كنارش نشسته.دخترك با خوشحالی اسكناس را میگیرد و مویدهود بوه
پسركی كوه شولوار سوبزی پوشویده و رویوش چنود لكوه بوه
چشم میخورد .كفش پوایش نكورده و بوه جوایش دمذوایی
خاكستری پارهای به پا دارد.
 بیا.دخترك لبخندی میزند.
 تا حاال عروس بازی كردهای؟ نه! دوست هم نداشتی كه بازی كنی؟پسرك سرش را میاندازد پایین و بوا انگشوتهوایش بوازی
میكند.
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 دانشگاه.صدای خشداری این را میگوید.
موووردی كوووه لبووواس خاكسوووتری تیوووره پوشووویده كتوووابش را
برمیدارد و بلند میشود .دخترك برای لحظهای باز بوه
بی ورون نگوواه م ویكنوود .كبوترهووا حوواال  1تووا شوودند .پسوورك
میگوید تا حاال نداشتم.
دخترك یاد حرف مادربزرگش میافتد.
 چرا از خدا نمیخواهی كه ِب ِهت بده؟پسرك ز یر لش میگوید خدا؟ و سرش را تكان میدهد.
 مون همیشوه از آقوا پوول مویگیورم توا بورم بورای خووودمآبنبات بخرم.
و به آكاردئونزن اشاره میكند.
 یعنی تا حاال از خدا چیزی نخواستی؟پسرك سرش را به چپ و راست تكان میدهد و آبنباتی
را از جیش كنار شلوارش برمیدارد .تعارف نمیكند به
دخترك و با سروصدا میخورد.
 تاحاال از خدا تشكر نكردی؟ خوودا بووه موون چی وزی نووداده! و بووه آكوواردئونزن اشووارهمیكند ،ولی آقا ِب ِهم پول میدهد تا برای خودم آبنبات
و آدامس بخرم .من هم همیشه ازش تشكر میكنم .چرا
باید از خدا تشكر كنم؟
نگاه میكند به دخترك و با عصبانیت میگوید :مگه تو
كه تشكر میكنی خدا ِب ِهت آبنبات داده؟
 بازار.صدای خستهای این را میگوید.
زنی كوه شوال سوفیدرن پوشویده ،موبایول صوورتیاش را
میگذارد توی كیفش و باز دست میكشد روی موهایش
و بلند میشود.
دخترك باز كبوترها را میشمارد.2-1-9-7-5 :

همگی رو به جلو در حال پروازند .پرهایشان خاكستری
اسووت بووه جووز كبوووتر سووفید كوووچكی كووه كنووار پرنوودهی
خاكستری در حال پرواز است.
دخترك ابروهایش در هم گره خورده است.
 بههرحال باید تشكر كنی.مووردی كووه ُكوت گ ورانقیمووت پوشویده نگوواه تحقیرآمی وزی
مووویانووودازد بوووه آكووواردئونزن كوووه هووومچنوووان موسووویقی
موووینووووازد .اسوووكناس تووواخوردهای را مووویگوووذارد كوووف
دستهای كوچ ُپرلكهی پسرك.
 خیلی خیلی ممنونم آقا.مووورد تووووجهی نمووویكنووود و شوووروع مووویكنووود بوووه شووومردن
پولهایش و باز میگذاردشوان تووی جیوش كُوتش و نگواهی
مووویانووودازد بوووه دسوووتهوووای پینوووهبسوووتهی آكووواردئونزن و
ماشووین حسووابش را درموویآورد .پیوورزن چووادرش را صوواف
میكند و میان كرهایش میگوید :اینقدر تكون نخور.
 دارایی.صدای بمی این را میگوید.
مردی كه ُكت گرانقیمت پوشیده كتاب را میگوذارد در
جیبش و بواز نگواهی مویانودازد بوه اسوكناسهوای کهنوهی
كف دست پسورك .دختورك بواز كبوترهوا را مویشومارد-7 :
 2-1-9و بووورای عروسوووكش بووواز الالیوووی مووویخوانووود و نگووواه
میكند به كبوتر كوچو سوفیدی كوه بوالهوایش را تنود بوه
هووم مویزنوود و سووعی مویكنوود مسووتقیم و رو بووه جلووو پوورواز
كند .آكاردئونزن توجهی ندارد به كسی .لبخند میزنود
و م وینوووازد و م وینوووازد و م وی نوووازد .دختوورك لحظووهای
تعجش میكند و اشاره میكند به سوی نووری .دسوتش
را تكان میدهود و مویگویود ماموانبوزرگ اونجوا رو نگواه
كن و به سمت نور زردرن دست تكان میدهد.

 چووهقوودر قشونگه همووهجووا رو رنو خووودش كوورده و هوومچیز روشنه.
پرندهی سفیدرن بالهایش ز یر نور زردرن شده است
و طوری پرواز میكند كه انگار امیدی دوباره پیدا كرده
اسووت .دو پرنوودهی خاكسووتریرنو عقشانوود و بویتوجووه
به سوی دیگری پرواز میكنند .كبوتر سفیدرن چرخی
میزند و در نور غرق شده است.
 حرم.صدای آرامی این را میگوید :ساعت  21است.

 گرژه سنی 35« :تا  17سال»
 رتبهی اول :محمدحسن سیفدار  /استان تهران

داستان:

رژغدنپدزی

زنم لیوان را لش به لش پر مویكنود از آب یود و مویگویود:
«چووووهاش شووووده؟» عوووورق از سوووور دموووواغم موووویچكوووود روی
پیراهنم .لیوان را از دستش میگیرم و ی نفس مویدهوم
باال« :چیزی نیست ».سور ابروهوای نوازكش بواال مویرود و
خیره میشود به انتهای جاده.
 «زن بزن یكی بیاد درستش كنه .تازه سمنانیم»...و ادامهی حرفش را میخوره.
لیوان را موی چسوبانم بوه گونوههوایم .دوبواره خوم مویشووم
روی ماش وین .م ویگوی ود« :یعن وی م ویگووم لباسووات ك ی وف
میشه .اونوقوت حمووم هوم بایود بوری ».صودای گریوهی
ب ووه بلنووود موویشوووود .موویدود پشوووت ماشووین و در را بووواز
میكند .توی هونم مویگوردم توا عیبوی بوین ماشوینهوای
هفتهی پیش پیدا كنم« .همهشون پژو  101و فوالن بوودن،
كجا تا به این پیكان  »51خودم خندهام میگیرد.

زنم ب ه به بغل میآید باالی سرم .ب ه شیشهی شیر را
دو دسووتی چسووبیده و مویمكوود .زنووم ب ووه را مویگووذارد
زمین.
 «كاش لباس كار داشتی».میگویم« :حالم از هر چی لباس كاره به هوم مویخووره».
دوست دارم لباسها و دست و صورتم سیاه شوند.
كاپوت را میبندم و میخوابم ز یور ماشوین .پاهوای زنوم،
كفووشهووای كوچ و ب ووه ،السووتی ماش وینهووای عجووول از
اینجا فقا ته هر چیز پیداست ،اما میشود هموهچیوز را
حدس زد .سیلندرهای عقوش را چو مویكونم .تسومههوا
هوووم هیچکووودام خووووردگی ندارنووود .ب وووه راه مووویافتووود و
كفووشهووایش سوووت م ویزننوود .كفووشهووای زنووم م ویدود
دنبووالش .سووفید اسووت و پاشوونهبلنوود .عصووبانیت خووود را
كنتورل مویكونم .بووی بنوزین دارد مسوتم مویكنود .دلوم
میخواهد تا سذیدهی فردا همین ز یر بخوابم ،اما ُپشوتم
روی آسفالت دا میسوزد .خودم را میكشم بیرون.
ب ه روی زمین نشسته .چیوزی از روی زموین برداشوته و
برده سمت دهانش .زنوم آشوغال را از دسوتش مویگیورد.
ب ووه مویزنوود ز یور گریوه .بغلووش مویكنوود .مویآیود طوورف
ماشین .دماغش را با دو انگشت گرفته.
 «درست میشه؟»كووواپوت را بووواال مووویزنوووم و خیوووره مووویشووووم بوووه موتوووور و
میگویم« :استارت بزن».
استارت نمیخورد .پیاده میشود .یو سونجاق سویاه از
ز یور روسووریاش بیورون مویكشوود و سوور ابروهووای نووازكش
میرود باال.
 «موهایم خراب شد».سنجاق را میگذارد بین دندانهوایش و موهوایش را ز یور
روسوووری جابوووهجوووا مووویكنووود .موهوووای قهووووهایاش ز یووور
روسری پف كرده.
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سنجاق را از بین دندانهایش برمیدارد و فورو مویكنود
جایی بین موهایش و دوباره غیب مرا باال میآورد.
 «حاال چی میشه یكی دیگه بیاد درستش كنه؟»اعصابم ُخرد میشود.
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 «ببین اینجا نباشی هم میتونم درستش كنم».چووایی م ویر ی وزد و ی و قنوود م ویگووذارد ب وین لووشهووایم و
میگوید« :من زن بزنم امداد جاده؟»
فقا نگاهش میكنم« .الالوهاالاللوه» مویگوویم و دوبواره
میخزم ز یر ماشین.
ب ه مویدود .صودای سووت كفوشهوایش مویپی ود و بوا
ت ت صدای دویدن كفش زنم ناپدید میشودُ .هل بورم
میدارد
 «یا امام هشتم»...و بوووا سووورعت مووویپووورم بیووورون .ب وووه دارد در بغووول زنوووم
میخندد .آفتاب كشویده سومت راسوت .پیوراهن بونفش
زنم ز یر كواور سوفید ،صوورتی شوده .پشوت بوه مون ،تكیوه
میدهود بوه در راننوده و مویگویود« :مویدونوم امسوال
هم كاری میكنی نرسیم».
بووا خووودم كلنجووار م ویروم و بووه ایون نتیجووه مویرسووم كووه
«چووه بهتوورُ ».بهووتزده بووه موون نگوواه م ویكنوود .دسووتمال
سوووووفیدی را از كووووویفش درمووووویآورد و مووووویكشووووود ز یووووور
چشمانش.
 «مووون كوووه فهمیووودم چیوووزیش نیسوووت .از هموووون اولفهمیدم».
بغب صدای خالی از احساساتش را می لرزاند.
 «نخواستم بوه روت بیوارم كوه امسوال هوم مویخوواینذر منِ خاك بر سر رو خراب كنی».
دستمال م اله شدهی توی دستش ،سی ِاه سیاه شده.

 «ایووون هموووه فووویلم بوووازی كوووردن نداشوووت ،مووویگفتوووینمیر یم .این هم خوشحال نمیشدم».
دماغش را با دستمال سیاه میگیرد.
 «حداقل یه بلیا میگرفتی خودم میآ مدم».اش ها بیفاصله میر یزند .دستش را نشان میدهد كه
میلرزد و میگوید به خاطر حردهایی است كه من بوه
او مویدهووم .بویهوووا كوواپوت را مویخوابووانم .از توورس یو
قوودم عقووش م ویرود و موون بووا عقووش عقووش رفتوونش جلووو
میآیم .خاكهای كناره جاده را باد باال میآورد.
 «واسووووه موووون ایوووونجوووووری كووووولیبووووازی درنیووووار .تووووومیخواستی خبر مورگ مون بوری پوابوس ،ایونجووری بوزك
مزك نمیكردی خودت رو».
دستم رو میكوبم به شیشهی راننده.
 «اون امام رضا(ع) ،امام رضایی كه میكنوی اگوه مونو تو رو میخواست حداقل یه كاری میكرد»...
محكمتر به شیشه میكوبم.
 «ای ون لگوون رو عوووض كن ویم .ی وه گوورهای از ای ون زنوودگیكوفتی وا میكرد كه صاحش مغوازه نیواد بگوه :دو ماهوه
اجاره ندادیُ .جلوپالست رو جمع كن برو».
ُتن صدایم هر لحظه بیشتر میشود.

 «اگه من و تو رو میخواست چهار سال پشت سر هوموقت سفر به پیسی نمیخوردیم».
صدای گریهی ب ه اداموهی حورفم را مویخوورد .فكور كونم
زنم تا به حوال مورا ایونطوور ندیوده بوود كوه داشوت بوا تورس
نفسنفسزنان به من نگاه میكردُ .پف موهایش خوابیوده
و ی و سوونجاق س ویاه آو ی وزان بووه چنوود تووار مووو افتوواده روی
گونووهی راسووتش .بووا دو انگشووت تووار مووو را از وی صووورتش
كنووار م ویزنوود .روی وش را برم ویگردانوود و آرام م ویگوی ود:

«یوووادم هسوووت وقتوووی كوووه هووور مووواه بوووا زنعموووو سووووكینه
میاومودیم مشوهد بورای شوفای پوای شولت بعود از ایونكوه
خوووب شوودی ،چ وهقوودر قوودرش رو دونسووتی؟ هوور سووال ی وه
بهونه آوردی نذرت رو ادا نكنی».
دو خووا سویاه از ز یور چشوومهووایش تووا پووایین چانووه كشویده
شده و چیزی از سایههای بونفش نمانوده اسوت .مویرود
سرا ب ه .من هم میروم مینشینم و تكیه میدهم به
الستی عقوش چوپ ماشوین .سورم را مویگوذارم بوین دو
زانویم.
 «میخواهم نیم سواعت ُچورت بوزنم .زنو بوزن امودادجاده ببین این چه مرگشه؟»
چشوومهووایم را بوواز مویكوونم .زنووم ایسووتاده كنووار ی و م ورد بووا
لباس آبی نفتی .مرد میگوید« :لِنت و دینام و همهچیوز
سالمه .ی كم روغنریزی داره .زنت میگفت مكوانیكی.
چهطور نفهمیدی؟»
هر كاری میكنم نمیتوانم بلند شوم .هه ،نمویدانوم چورا
ولی نه مویترسوم و نوه نگورانم .انگوار مویدانسوتم ایونطوور
م ویشووود .دسووتم را روی شووانهی زنووم م ویگووذارم و بلنوود
مووویشووووم و بوووه كمكوووش موووینشوووینم روی صوووندلی عقوووش
ماشین .زنم دارد آرام و بیصدا گریه میكند توا تعمیركوار
نفهمد.
مرد ماشین را میبندد به ی وانوت آبوی بونفش و ُبكسول
میكند.
 «كجا باید بریم؟»زنم اش هایش را پاك میكند و میگوید :تهران.
و من میگویم« :هر طور شده مشهد».
باد خن میآید و عرق روی پیشانیام ید میزند.

 رتبهی دوم :نسترن جوادنیا  /استان کرمانشاه

داستان:

عهدد

صدای در یحیی را نیمخیر كرد .نور به داخل اتواق دویود.
دستهایش را به كمر زده و میان در ایستاده بود.
 «دیگه بگیر بتوپ عفریاه جادوگر! كم تو گوشوش زرزر بكن».
در را بووه هووم كوبیود و رفووت .بوورق خوواموش شوود .سووكوت
توی اتاق نشست .من و یحیی دیگر با هم حورف نوزدیم.
تووازه حوورفمووان داشووت گوول م ویانووداخت .م ویخواسووتیم
برای ب همان اسم انتخاب كنیم .ب وهای كوه نداشوتیم.
چشمهایم را بستم و به رویاهایم فكر كردم.
صوودایش م وول توپو توووی سوورم خووورد .چشوومهووایم را بوواز
كردم .س ِر جایم میخكوب شدم .از پنجره مویدیودمشوان.
دسووت بووه كموور روبووهروی یحیووی ایسووتاده بووود .همیشووه
وقتی حرصش میگیرد اینطور میایستد .درسوت م ول
شش پیش.
گرهی ابروهای ُپرپشتش زیبایی صوورتش را كوم نمویكورد.
ی و پی وراهن مشووكی بووا گوولهووای مخموول تووا روی پووایش را
میپوشاند .گل ونی مشكی با حاشویهی قرموز ،سوفیدی
پوسووتش را بیشووتر نمای وان م ویكوورد .وقت وی ی واد كارهووایی
میافتادم كه توی این مدت با من كرده بود آن چهورهی
ز یبوووای تووووی هووونم بوووه یووو هیووووالی وحشوووتناك تبووودیل
میشد .سر یحیی داد زد:
«سیل كوو توو رو خودا! یوهی كواری كورده كوه هنووز خواوه!
زن چیه تا حاال بخوابه؟»
یحیوی گفووت« :دالگووه بوزار بخوابوه! دیشووو حووالش خوووب
نودشه».
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بحیی راست میگفت .از بس لش حوض بودم دلم درد
گرفته بود.
با عصبانیت جواب داد:
 «نگا كو چد جور ازش دفا موكونه»؟ «دالگه! خو زنمه .مونسمه .دشمنم كه نی». «هو او یی كه میگی زن تونه؟» «هر كی گفته یا نگفته مهم نی .مهم اینوه اسومش تووشناسناممه».
شووووروع كوووورد بووووه داد و بیووووداد كووووردن .بووووا مشووووت بوووور
سینههایش میكوبید و با گریهای مصنوعی داد میزد:
 «وه ی ...خدا ...ئی ...داره چه میگوه؟ خوون بوراتیادت رفته بیغیرت؟ اینوه توو گووشات فورو كوو ...ایونم
خووواهر همووو قاتلووه...ئی زن تووو ن وی .صوود تووا سووجلم كووه
بیاری باطله...ئی جوای خوون آ «ده ...عوروس ئوی خانوه
فقا كژاله ...ینه خوب بدان»...
همهی دختران آبادی حسرت دوستی ما را میخوردند.
توووی حوورم امووام رضووا(ع) بووا هووم عهوود بسووته بووودیم كووه
هیچچیز نتواند راباوهی موا را بور هوم بزنود .آن روز مون و
كژال كنار نهر گل میگفتیم با هم .ناگهوان سروصودایی
بلند شد .به طرف كوچه دویدیم .پیكر خونآلود مرتضی
روی زمین افتاده بود .مردان بر سر و روی خود میزدند.
بورادرم خواسوته بووود قموه را از دسوت ابوراهیم بگیورد امووا
ناخواسووته قمووه توووی شووكم مرتض وی فوورو رفتووه بووود .حوواال
دیگوور طایفووهی مووا شووده بودنوود قاتوول ...موون جووای خووون
رفتم و طایفوهی كوژال – دخترعمووی یحیوی– دشومن موا
شده بودند...
نزدی غروب كژال آمد .مادر یحیی هی قربوان صودقهاش
م ویرفووت .ك وژال ب ورایم عشوووه م ویرفووت .روورف بووژی را

برداشت و به یحیی تعارف كرد .بژیهایی كه من درسوت
كوورده بووودم .بلنوود شوودم اسووتكانهووا را بووردم لووش حوووض
بشویم.
« یوا امووام هشووتمئی چووه تقوودیری بووود كووه مووه گرفتووارش
شدم؟ من و یحیی كه شیرینی خوردهی هوم بوودیم .موه
كه قرار نبود جای خون بیام اینجا».
صدای مادر یحیی بلند بود .آنقدر كه مون خووب بشونوم
تا حساب دستم بیاد.
 «كووژال جووان فووردا یحیووی موویآد دنبالووت بوورین بوووریآزمووایش .دورت بگووردم ناشووتا نخوووریهووا! ی وهی سوواعت
میر ین تا شهر و برمیگردین .قربان او قد و بواالت بورم
عروسكم شش خاو نمانی».
كژال گفت« :یحیا گیان! میشه منوه توا خانوه بوووهری؟
باوم زن زد میگه دالگم حالش خوش نی».
یحیی بیصدا بلند شد .به حیاج كه رسید مرا دید .سور
جایش ایستاد .لبخند تلخی زد و به سمت در رفت.
حاال دو سال بود كوه مون خوونبهوای ایون خوانواده بوودم.
حسرت ی عروسیف حسرت داشوتن ب وه ،نو زدنهوا و
لی ارهای مادر شوهر و حاال هم هوو .آن هم چه كسوی؟
كژال – دوست قسم خوردهی چندین ساله... -
 «یا امام رضا(ع)!مه كوه عهدموه بوا كوژال نشكسوتم...بخیوول هوووم كوووه نیسووتم ...یوووا اموووام رضووا(ع)! تونوووه بوووه او
قسمی كه خوردیم نزار بدتر از ئی بشه ...خدایا هر چی
خیره پیش بیاد»...
ی هفته گذشوت .زنو خانوه را مویزنودُ .پسوت ی بوود.
پاكتی داد به من و امضا گرفت .پاكت را به مادر یحیوی
دادم .شادیكنان و با عجله چوادرش را ز یور بغول گرفوت
و از خانه بیرون رفت.

 « یحیی آمد بگو رفوتم دنبوال كوژال بووره رموش پویشدكتر .بگو بیاد آنجا»...
یحیووی نیاموود خانووه .مووادرش را دی وده بووود و بووا هووم رفتووه
بودنوود تووا وقت وی كووه آمدنوود ه وزار بووار حی واج را دور زدم.
موووادر یحیوووی خیلوووی ناراحوووت بوووود .یحیوووی بووویتفووواوت .
پرسیدم« :چه شده یحیی؟»
 «دكتر گفتوه مون و كوژال مشوكل دار یوم .خوونموان بوههم نموخوره .نمیشه ب هدار بشیمان»...
خوشحال بودم .روی مادر یحیی كم شده بوود .ناراحوت
بودم برای كژال .برای تقدیرش...
یحیی به سرعت د ِر اتاق را بواز كورد و بیورون رفوت .بورق
شادی در چشمانش موج میزد.
 «دالگه ...دالگه  ...زری حامله س»...مادر یحیی خندید .خوشحال بود.
 «چه گفتی؟ رزی؟ ...نه كوره ...امكان نداره ...راسمیگی یحیی؟ حاملهس؟»
 «آری دالگه ...حاملهس»از شادی قهقه میزد.
 «ئی خیلی خوبه ...پس هنوز كژال میتانه عوروسموانبشه.
توی دلم لرز ید .انگار ئنیا روی سرم خراب شد:
 «یا امام غریش! ئی دیوه چوه صویغهایوه؟ یعنوی ب وهیمه باس ز یر دس كژال بزرگ بشه؟»
ایسوتاده بووودم .كوژال بووه پووایم افتوواده بووود .نمویتوانسووتم
خم شوم و بلندش كنم .نشستم و سرش را روی سینهام
گرفتم .اش میر یخت و بلندبلند گریه میكرد:
 «زری گیوان! موه عهوود شكسوتم .تووو نوه بووه او حورم آقوواحاللووم كووو .زری گی وان ! عزی وزكم! بووه او امووام غری وش مووه
تاوانمووه پووس دادم .تونووه بووه او عهوودی كووه بسووتیم از مووه

بگووذر .خووواهركم! همووه كسووكم! یوا امووام رضووا(ع) تونووه بووه
قرآن محمد بیشتر از ای خوارم نكو .یا امام غریش! دیوه
بسمه»...
ه و ه و گری وه امووانم وان نم ویداد .م وول همووان روزی كووه
مرتض وی كشووته شووده بووود .م وول همووان روزی كووه بوورای
اولین بار به ز یارت رفته بوودیم .م ول شوش تلود عروسوی
من .كژال تنها مونس من بود .آغوش گرم كژال فرصوتی
دوباره بود برای سب شدن .انگار دوباره پیودایش كورده
بودم.
 رتبهی سوم :فاطمه حشمتیان  /استان کرمانشاه

داستان:

دریا ژ آسمان از تو دلگیرند

انگوووار آسووومان هوووم از توووو دلگیووور اسوووت .شیشوووه را پوووایین
میکشی خودت را مستح بداخالقیهایش میدانی و
تازیانههایش را به جان میخری.
 سها شیشه رو بده باال آب ماشینو ورداشت.شیشه را بواال مویکشوی ،صودای زنو پیوام نگاهوت را از
جاده که عبوس و اخمو پیش میرود میگیرد.
 اگووه بگووم بخشوویدمت درو گفووتم ،اونجووا کووه رفتوویدعا کن بتونم ببخشمت ،خدا نگهدار.
دنبوووووالش مووووویدوی ،از الی شووووواخههوووووای درخوووووتهوووووا
چشمهایش و لباس چیت خوشرن محلی انگار نیاز به
قوواب گوورفتن نوودارد ،جووان موویدهوود ب ورای بنوور تبلیغوواتی
نمایشووووگاهات .انگووووار دلووووش بوووورای قووووایمباشووووکبووووازی
کودکیتان تن شده.
 ای بابا یه دقیقه صبر کن ،دریا با توأم ،بوذار عکسوموبگیرم ...آهان همونجا خوبه.
صدایش را ضعیف میشنوی :اینجوری خوبه.
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 آره صووبر کوون بیووام نزدیووکتوور ،تکووون نخووور ...خیلوویخوب ...تموم شد.
 خوب شد. عالیه... خوبه ...فقا ...فقا قولت یادت نره. خیالت راحت ،اما کاش...بقیووهی حرفووت را نگفتووه قووورت موویدهووی ،تووازه متوجووه
میشوی تا رسیدن شش چیزی نمانده.
 ای وای بوووریم ،خالوووه پوسوووتمو مووویکنوووه ،دختووور نوووازنارنجیشو تا این موقع بیرون نگه داشتم.
نگاهوووت بوووه ،سوووت جالوووش دریوووا کوووه میافتووود حوووریص
میشوی زموان یوادت مویرود ،چلیکچلیوک ...صودایش
بلند میشود :بریم دیگه.
خاله آشفته در را باز میکند.
 کجوایین ،دلشووره اموانموو ُبریوود .دریوا مون بوه توو چوویبگم ،امانت مردمو تا این وقت شش بیرون نگه داشتی؟
 تقصویر موون بوود خالووه ،ایون زبووونبسوته گنوواهی نوداره،بعدشم بادمجون بم آفت نداره.
 خیلووی خوووب حوواال بوورین یووه آبووی بووه دسووت و روتووونبزنین ،شام حاضره.
 من خیلی خستم خاله ،میخوام بخوابم...صبح زود بیرون میزنید ،همهی درختهوای آن حووالی
را میشناسی ،از همهشان عکس داری.
خسووته برمیگووردی ،هنوووز بوووی جنگوول را بووا خووود داری،
عاوور کوواج را بووا خووودت میکشووانی تووا خانووه ،خسووتگی
آسمان چشمهایت را کمی مهآلود کرده.
 قرار بود یه هفته بمونی،خیلی نامردی گفتی بوه عمووجمشید زن نمیزنی ،کی بهش زن زدی؟
 -به خدا کلی کار دارم ،وقت زیاده بازم میآم.

 الووو ...سووالم مامووان ...آره کووارم تموووم شووده ...سووالمدارن ...توووازه برگشوووتیم خونوووه ...فوووردا مووویآد؟ ...باشوووه
خداحافظ.
نگاهی به سمتش میکنیُ :خش چرا تو با من نمیآی؟
 بابا رو که میشناسی ،وقتی میدونی چرا میپرسی؟ سها جون ...سها ...پاشو بابات اومده. ساعت چنده؟ چشم االن آماده میشم. اول بیا صبونتو بخور.دریوووواهم بیوووودار شووووده ،طوفانیسووووت ،بووووه روی خووووودت
نمیآری ،میروی سمتش ،بغلش میکنی.
 برام دعاکن. حتما دعا میکنم.ِ
بدونووه اینکووه بخووواهی در ماشووین را محکووم میبنوودی،
چشوومهایت را میبنوودی شوواید تهمانوودهی خوابووت روی
پلکهایت آوار شود ،اما خوابت نمیبرد .باد نوم و نموک
خووزر را میکشوواند تووا توووی ماشووین لبووت را میمکووی ایوون
طعم آشنا را از ب گی میشناسی.
 حواسوت کجواس سوها؟ بوا تووأم ،مویگوم ایون چنود روزخوش گذشت؟
 میشه خوش نگذره؟ سو،ه چی؟ تونستی عکس بگیری؟ آره ...نه ...نمیدونم. خوبی ُدخمل؟ نه خوابم میآد.خوشات میآیود کوه اصورار نمیکنود ،ایون اخوالق بابوا را
خیلوی دوسووت داری ،اگوور مامووان بوود حوواال حاالهووا کوتوواه
نمیآمد.
 بیا سها ،ایناها ،دویستا عکسوه البتوه بودون ویورایش وحذف خیلیهاش به درد نمیخوره.

 خوش به حالت،کلی عکس داری. توام کلی عکس خوب داری ،اما گیجبازی درمیآری. گفتم که نازنین ،اجازه ندارم بفرستمشون. اموا اگوه بفرسوتی حتموا برنوده مویشوه ،اونوقوت دریوواهم میفهمه کار بدی نکردی ،یه عکاس هیچوقت اجازه
نمیگیره.
 اما این ناعادالنهس ...میشه یعنی...صووووداها در گوووووشات میپی وووود ،انگووووار حرفووووای نووووازی
میچربد به همهی اصولت ،منتظر تلنگُ ری هستی توا حو
را بووه خووودت بوودهی و نووازی بووا کمووال میوول ایوون تلنگوور را
میزند .آنقدر از عکاسی حرفهای میگوید که خودت را
در حال آماده کردن عکسها میبینی .جشنوارهی عکوس
بانوی ایرانی ،عکسها ضمیمه میشوند و ارسال...
ویبره ی گوشی از خوواب مویپرانودت ،زیور تخوت ،کنوار
تخووت همووه را موویگووردی ،جسووم مسووتایلی لوورزان توووی
دستهایت روشن و خاموش میشود.
 الو؟ نازی دیونه شدی؟ میدونی ساعت چنده؟جی های مکرر نازی مینشاندت روی تخت.
 چی میگی تو؟ برنده شدم ،برای جشنوارهی عکس؟ راس میگی؟ تو سایت دیدی؟ آره خوب این برد رو تا حدی مدیون توام. باشه سکههاش مال تو ،زیارتش موال مون ،جشونوارهیساح باالییه این مهمه.
کولهپشتی توی دستت سنگینی میکند صورت گرفتوه
و دستهای آویزان صدای مامان را درمیآورد :این چه
ریختیه؟ تو که واسه شیرود رفتن جون میدادی ،اولوین
بار است که دل و دما رفتن به شیرود را نداری.

هنوز هم دلیل این همه اصورار ماموان را نمویدانوی .یوک
لحظه آرزو میکنوی ماشوین خوراب شوود .حرفوت را پوس
میگیری...
روی صووندلی عقووش ولووو موویشوووی .چشوومانت راکووه بوواز
موویکنووی ،خانووهی ویالیووی کوچووک کوومکووم خووودش را از
پشووت انبوووه درختووان بیوورون موویکشوود .داری وسووایل را
پیاده میکنی که خاله و دریا از راه مویرسوند .سوا را
از دستت میگیرد ،میبوسیاش ،حاج عمو هم از خانوه
بیرون میآید و با لبخنود همیشوگیاش از شوما اسوتقبال
میکند.
باز هم احوالپرسیها کشیده میشود به چوه خبور! و توو
مدام زرد و قرمز میشوی که دریا میپرسد:
 چه خبر از جشنواره؟آن همه حرفها که م ال تووی آینوه بوه دریوا گفتوه بوودی
یادت میرود ،مامان پیشدستی میکند.
 مگه ِب ِهت نگفته تو جشونواره برنوده شوده ،جوایزهشوم 20تاسکه و یه سفرمشهده ،سهشنبهی هفتهی بعدم عازمه.
میدانی ،مامان بند را آب میدهد و تو کاری نمویتووانی
بکنی ،اینجور وقتها هر چه بیشتر تالش کنوی نتیجوهی
عکس میدهد .بغلات میزند :این عالیه تبریک مویگوم
فقا شیرینی یادت نره!
 آره بایوود شوویرینی بووده اونووم مفصوول ،اگووه عکسووای تووونبود که برنده نمیشد.
قیافووهی دریووا درهووم موویرود و تووو بیشووتر .دریووا بووه اتوواق
میرود و در را قفل میکند،در میزنی جواب نمویدهود،
داد میزند:
 سها لافا راحتم بذار. -معذرت میخوام ،تا حرفامو نزنم نمیتونم برم.
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 مگه حرفی هم باقی مونده؟ حداقلش نباید ِب ِهم درومیگفتی.
ِ
 باور کن خودم میخواستم همهچی رو بهِوت بگوم کوهمامان یهو همهچی رو خراب کرد.
 اتفاقووا دسووت خالووه درد نکنووه کووه ِبهِووم گفووت و منوووروشن کرد ،وگرنه منِ احم ...
 آخه دریا جون قربونت بورم حواال کوه چیوزی نشوده تووبه خاطر یه عکس ناراحتی؟ آخه مگه یه عکس چیه؟
 تو قول داده بودی ،من با تو فورق دارم مویفهموی ،تووبا خودخواهیات خواستهی منو زیر پا گذاشتی.
 اینقدر لفظ قلم صحبت نکن بابا. داری مسخره میکنی؟ تو به من قول داده بودی هیچیادت هست؟
 اصال میدونی چیه! االن میفهمم تو به من حسوادتموویکنووی ،بووه خوواطر همیوونم بووود کووه نموویخواسووتی اون
عکسووای کوووفتی رو تووو نمایشووگاه ب وذارم ...ولووی نگ وران
نباش ،مون سوکههوا رو بوه توو مویدم فکور کونم ایون بتونوه
راضیات کنه و تو اون عقیده تو تغییربدی...
ه ه گریهاش را میشنوی :سها تو...تو واقعا خجالت
نمیکشی که این حرفا رو میزنوی؟ چوهطووری مویتوونی
دربارهی من اینطوری حورف بزنوی .بورو بیورون و راحوتم
بذار.
مامان از راه میرسد:
 چه خبرته دختر؟ شما دو تا چتونه؟ مامان چیزی نذرس این دست گلیه که خودت به آبدادی.
 چرا؟ مگه من چی گفتم؟ خوب بگو چی شده؟ لافووا مامووان ...ایوون یووه چیزیووه بووین خودمووون حلووشمیکنیم.

بووا هووم سرسوونگین شوودهایوود .فقووا حوورفهووایی در حوود:
سالم ،لیوانو بده به من و چایی میخوری ،بوینتوان رد و
بووودل مووویشوووود .آن هوووم جلووووی بقیوووه ،هووور چنووود هموووه
خواهناخواه متوجه این قضیه شدهاند.
بیتاب شدهای ،مامان و بابوا انگوار قصود برگشوتن ندارنود،
آخرین تفریح را که با هم میروید ،نفس راحت میکشی.
 سها وسایالتو جموع کون اگوه بخووای مشوهد بوری فورداباید برگردیم خونه.
 معلومه که میخوام برم. به این زودی کجا آخه؟خاله میپرسد :دریا انگار بیشتر از تو خوشحال است.
 خداحافظ از طرف من هم از دریا هم خداحافظی کنخاله ،مث اینکه خوابه دلم نیومد بیدارش کنم.
 باشه عزیوز دلوم .مشوهد کوه رفتوی یوادت نوره بورای مواهم دعا کنی خاله جون .خداحافظت باشه.
انگار آسمان هم از تو دلگیر است ،یوکبوار دیگور بوه پیوام
دریا نگاه میکنی؟
ورودی روستا را رد کردهاید.
 برگرد بابا.آنقدر بلند داد میزنی که آشفته روی ترموز مویکوبود:
چِ ت شد یهو.
 برگرد سمت شیرود ،کار دارم بابا.دلت هنوز آنجاست ،نمویخوواهی بوروی وقتوی سوو،هی
عکسهایت هنوز از تو دلگیر است...

پوسترجشنواره

اولیـن جشنواری ی سراسری

ویژهیکوود ونوجووان

مشکعکو

شعکخ

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
مازنــدران

یو

ی

مراسم پایانی جشنواره  32 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
-2
-1
-9

-7
-5
-1

ترغیش کودکان و نوجوانان به خواندن شعر
فراهمسازی فضای خالق در حوزهی فعالیت مشاعره و شعرخوانی
شناسایی منابع مناسش در حوزهی مشاعره و شعرخوانی برای کودکان و نوجوانوان بوه ویوژه شناسوایی اشوعار و آثوار فواخر
با مفاهیم رضوی
شناسایی و تشوی اعضای مستعد ادبی در زمینهی شعرخوانی و مشاعره
ترغیش کودکان و نوجوانان به ماالعه و دانشافزایی در حوزهی ادبیات رضوی «به ویژه شعر»
گسترش فعالیت شعرخوانی

شرکتکنندگان در جشنواره:
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بخووش مشوواعره در سووه گووروه سوونی 20« :تووا ،»21
« 29تا  »25و « 21تا  »24سال
بخش شعرخوانی در چهار گروه سنی 4« :تا ،»3
« 20تا  21« ،»22تا  »27و « 25تا  »24سال

بخشهای جشنواره
مشاعره
شعرخوانی
جمع

تعداد شرکتکننده
2715
5271
 5315نفر

داوران جشنواره
 بخش مشاعره:

 بخش شعرخوانی:

 -2می و م متوواجی؛ مربووی ادبووی ادارهکوول کووانون پوورورش
فکری کودکان و نوجوانان ،استان مازندران
 -1ایرج قنبری؛ مسؤول شوراهای مرکز شعر و موسویقی
صدا و سیمای استان تهران
 -9انسووووویه موسوووووویان؛ کارشوووووناس مسوووووؤول مووووودیریت
آفرینشهای ادبی تهران

 -2سووویدهعالمه میرشوووفیعی؛ کارشوووناس ادبوووی ادارهکووول
کوووانون پووورورش فکوووری کودکوووان و نوجوانوووان ،اسوووتان
مازندران
 -1افشین اعالء؛ عضو شورای عوالی شوعر واحود موسویقی
صدا و سیما ،استان تهران
 -9حمیووورا خدابندهدوگانوووه؛ کارشوووناس مسوووؤول ادارهکووول
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،استان گویالن

نکات مهم در بیانیهی داوران
 بخش مشاعره:
 -2کودکوووان و نوجوانوووان ،دختوووران و پسووورانی کوووه در ایووون
جشونواره شورکت نمودنود ،بوویشوک لحظواتی را بوا شووعر
رضوی خلوت نمودند .خلوتی پا و سواده و صومیمی
کووه در رشوود فکووری و روحووی آنووان نقشووی حووائز اهمیووت
داشته است .تمامی شورکتکننودگان پودران و موادران
آیندهی این سرزمیناند و امید است کوه ایون خیورهی
ادبوووی و معنووووی را در آینوووده بوووه نسووولهوووای دیگووور نیوووز
انتقووال دهنوود و بووا شووعر و هنوور و ادبیووات غریبووه نبوووده
بلکوووه مشووووق فرزنووودانشوووان باشوووند کوووه در ایووون میوووان
نمیتوان از تأثیرات م بت این جشنواره در عرصههوای
گوناگون زندگی شرکتکنندگان چشمپوشی نمود.
 -1موضوووعی بووودن اشووعار مربوووج بووه مشوواعرهی رضوووی
کار را برای شرکتکنندگان کمی سخت نمووده بوود،
امووا شوورکتکننوودگان در ایوون جشوونواره ثابووت کردنوود

کاری سخت وجود نودارد .علویالخصوود در داوری
مرحلهی نهایی ،اگرچه از طری تلفن صورت گرفوت،
اموووا بوووه راسوووتی شووورکتکننووودگان از آموووادگی خووووبی
برخووووردار بودنووود و در موووواردی بوووا بیسوووت حووورف از
حوروف الفبوای فارسوی شوعر خوانوده و بوه علوت توووان
بووواالی شووورکتکننووودگان در حفوووظ شوووعر ،داوری بووور
پایهی طریقهی شعرخوانی و استفاده از لحن درست
و موسیقی مناسش برای خوانش نیز صورت گرفت.
 -9اگرچه داوری تلفنی کمی باعوث ایجواد اضواراب در
شرکتکنندگان گردید ،اما داوران اولوین جشونوارهی
مشاعرهی رضوی بر این باورند که غلاخووانی اشوعار
در کمتووورین سووواح بووووده اسوووت و شووورکتکننووودگان
محترم اشعار را در درستترین شکل قرائت نمودنود
و سرعت عمل شرکتکنندگان در خواندن آثار نیز از
ساح خوبی برخوردار بوده است.
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 -7گاهی دیده میشد که برخی شرکتکنندگان شعر را
تنهووا حفووظ کوورده بودن ود و تعم و و ورودی بووه جهووان
شووعر نداشووتند کووه در رونوود داوری و رقابووت بووا سووایر
شرکتکنندگان حذف شدند.
 نکتوووهی آخووور اینکوووه ،بسووویاری از شووورکتکنندگان در
قرائووت آثووار از شوویوهای مشووابه اسووتفاده موویکردنوود کووه
پیشووونهاد میگوووردد بوووا توجوووه بوووه تفاوتهوووای اتوووی در
صووودای انسوووانها ،میبایسوووت هووور شووورکتکننده لحووون و
شووویوهای مخصوووود بوووه خوووود را داشوووته و از تکنیکهوووای
مختلف استفاده نماید.

-7

 بخش شعرخوانی:
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 -2تالش شود در فون شوعرخوانی ،کودکوان و نوجوانوان در
محدودهی ویژگیها و تواناییهای فردی و خصلتهای
روانوووویشووووان شووووعر را بخواننوووود نووووه آنکووووه ،آن را طبوووو
آموزشهای از پیش تعیین شده دکلمه کنند بویآنکوه
بووه مفهوووم شووعر پووی ببرنوود .وریفووهی مربیووان جهووت
دادن به توانایی کودکان و نوجوانوان و قووت بخشویدن
به استعداد هنر شعرخوانی آنها است .در شوعرخوانی
کود  ،حفظ کودکانگی کود اهمیت بهسزا دارد.
 -1انتخوواب اشووعار ب ورای شووعرخوانی بسوویار مهووم اسووت.
اولین مرحلهی انتخاب شعر ،ایجواد راباوهی عواطفی
میوان شوعر و شوعرخوان اسووت کوه بودون برقوراری ایوون
ارتباج ،شعرخوانی به کاری مصنوع و بیروح تبودیل
میشود.
 -9گوواه علوویرغووم تمووام زیبوواییهووا و ررایووف نهفتوووه در
درون یک اثر منظوم یا یک شعر ،به علت بیتووجهی

-5

-1
-4

به خوانش درست آن ،نمیتوان تأثیری کافی و وافوی
را در خواننوووده ایجووواد نموووود .عکوووس ایووون مقولوووه نیوووز
صادق است .یعنوی شوعری نامناسوش و نوامالوب بوه
علوووت خوانووودن شووویرین و تأثیرگوووذار ،بسووویار زیبووووا و
جذاب بر جام جان مخاطش مینشیند.
ابتداییترین مرحلهی ورود به شعرخوانی ،آشنایی بوا
تلفظ صحیح کلمات به شکل شنیداری آن میباشود.
تلفووظ درسووت وا،گووان ،تکیووه بوور ِاع وراب ،بووهکووار بووردن
عالئم نگارشوی ماننود تعجوش ،عالموت سوؤال ،درنو
و ...کوووه برآموووده از شوووناخت موسووویقی شوووعر ،وزن و
ریووتم و لحوون اشووعار اسووت ،اولووین گووام بورای خوانوودن
شعر میباشود زیورا اگور قسومت کوتواهی از یوک شوعر
نادرست خوانده و ادا شود ،وزن و موسیقی ،زیبوایی
زبانی و مفهومی خود را از دست میدهود و تناسوش
آوایی آن به هم میریزد.
آشوووونایی انوووود از موسوووویقی شووووعر ،از دیگوووور مراحوووول
شعرخوانی است .در این حالت شعرخوان باید متوجوه
آهنو شووعر باشوود و اخووتالف لحوون ،وزن و موسوویقی را
درمیان اشعار دریابد.
آگاهی نسبت به محتوا ،مفهوم و شگردها و آرایههوای
ادبی و زبانی به درست خواندن شعر کمک میکند.
تأکید نابهجوا بور برخوی وا،ههوا موجوش تغییور لحون و
همچنین اشکاالت وزنی میشود که انتقال نادرست
مفهوم را در پی دارد و سبش میشود شوعر از هودف
حقیقی و رسالت هنریاش دور شود.

برگزیدگان جشنواره
 بخش شعرخوانی:
گروه سنی «ب»
 رتبددهی اژل :سوودنا بابووازاده  /مرکووز فرهنگووی هنووری
شمارهی یک بابل  /استان مازندران
 رتبددهی دژم :فاطمووه خرسوندرفتار  /مرکووز فرهنگووی
هنری شمارهی  21تهران
 رتبهی سوم :سویدمحمدمهدی موسوویزاده  /آزاد
 /استان تهران

گروه سنی «ج»
 رتبدددهی اژل :سووویدهزهرا موسوووویمحمره  /مرکوووز
فرهنگی هنری شمارهی  9اهواز  /استان خوزستان
 رتبددهی دژم :فاطمووه غی وشالهی  /مرکووز فرهنگووی
هنری شمارهی  1ابرکوه  /استان یزد
 رتبهی سوم :هوومن بابوایی  /مرکوز فرهنگوی هنوری
شمارهی  1آبادان  /استان خوزستان

گروه سنی «د»
 رتبهی اژل :محدثه کریموی  /مرکوز فرهنگوی هنوری
دلگشا  /استان مازندران
 رتبهی دژم :یاسمن حیدری  /مرکز فرهنگوی هنوری
شمارهی  1ابرکوه  /استان یزد
 رتبه ی سدوم :بهوار پژموان  /مرکوز فرهنگوی هنوری
شمارهی  9کرمانشاه  /استان کرمانشاه

گروه سنی «هـ»
 رتبهی اژل :محدثه آ رمند  /مرکوز فرهنگوی هنوری
شمارهی  1انزلی  /استان گیالن
 رتبددهی دژم :احمدرضووا نوووروزی  /مرکووز فرهنگووی
هنری شمارهی  1بیرجند  /استان خراسان جنوبی
 رتبه ی سوم :صوابر یزدانوی  /مرکوز فرهنگوی هنوری
سیمر  /استان مازندران

 بخش مشاعره:
گروه سنی «ج»
 رتبدددهی اژل :سوووینا مبتکووور  /مرکوووز فرهنگوووی هنوووری
شمارهی  70تهران  /استان تهران
 رتبهی دژم :عایه ضورابی  /مرکوز شومارهی  10تهوران /
استان تهران
 رتبددهی سددوم :یاسوومن سووبزی  /مرکووز فرهنگووی هنووری
نورآباد  /استان لرستان

گروه سنی «د»
 رتبددهی اژل :مهوودی پووورغالم  /مرکووز فرهنگووی هنووری
شمارهی  1بوشهر  /استان بوشهر

 رتبددهی دژم :فاطمووه زمووانی  /مرکووز فرهنگووی هنووری
نورآباد /استان لرستان
 رتبددهی سددوم :سوویدهمریم کبابیووان  /مرکووز فرهنگووی
هنری یاسوکند  /استان کردستان

گروه سنی «هـ»
 رتبددهی اژل :نوورگس سوولاانی  /مرکووز فرهنگووی هنووری
سمیرم  /استان اصفهان
 رتبه ی دژم :رسوول مختاریوان  /مرکوز فرهنگوی هنوری
سمنان /استان سمنان
 رتبددهی سددوم :نیلوووفر کیانیمقوودم  /مرکووز فرهنگووی
هنری جونقان  /استان چهارمحال و بختیاری
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پوسترجشنواره

سومین جشنواری ی سراسری

ویژهیکوود ونوجووان

ماکیااش

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
همــدان

 کما خ

یو

ی

مراسم پایانی جشنواره  21 :و  21شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
 -2شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان در زمینهی هنرهای نمایشی به ویژه «نمایشنامهخوانی»
 -1ترویج ماالعهی ادبیات نمایشی
 -9تقویت مهارت خواندن و در متون نمایشی

شرکتکنندگان در جشنواره:



بخش نمایشنامهخوانی؛ نوجوانان گروه سنی 21« :تا  »24سال
بخش تجربیات موف ؛ مربیان و معلمان
بخشهای جشنواره
نمایشنامهخوانی
تجربیات موف
جمع

تعداد آثار رسیده
172
94

تعداد شرکتکنندگان
 2211نفر
 94نفر

911

 8832نفر
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داوران جشنواره

نکات مهم در بیانیهی داوران

 بخش نمایشنامهخوانی:

 بخش نمایشنامهخوانی:

 -2حسووین صووفی؛ کارشووناس مسووؤول هنرهووای نمایشووی
ادارهکل فرهن و ارشاد اسالمی استان همدان
 -1محموودجواد کبووودرآهنگی؛ عضووو شووورای نظووارت بوور
نموووایش ،کارشوووناس تئووواتر ادارهکووول فرهنووو و ارشووواد
اسالمی استان همدان
 -9علیرضوووا آقوووایی؛ کارشوووناس هنوووری ادارهکووول کوووانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایالم

-2
-1

-9
-7

 بخش تجربیات موفق:
 -2سولماز صوادقزاده؛ پاسودگوی ادبوی ادارهکول کوانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل
 -1علیاکبوور حلیمووی؛ کارشووناس مسووؤول هنووری ادارهکوول
کووووانون پوووورورش فکووووری کودکووووان و نوجوانووووان اسووووتان
خراسان رضوی
 -9یاسر هاشمزاده؛ مربی فرهنگی ادارهکل کانون پورورش
فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان
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-5

-1

توجووه ویووژه و ماالعووهی دقیوو شوویوهنامووه و ضوووابا
ارسالی از سوی دبیر خانه
خل نگاه نوو و بکور بوه زنودگی مبوار اموام رضوا(ع) و
پرداخت به موضوعاتی که ارتباج بیشتری بوا مسوائل
و روحیات نوجوان دارد.
توجه به اینکه نمایشنامهخوانی بوا نموایش رادیوویی
و روخوانی تفاوت دارد.
اسووووتفاده از افکووووت بایوووود در اختیووووار نمووووایشنامووووه و
تسهیلکنندهی معرفی فضای کار باشد.
جایگوواه صوووحنهخووووان در اجووورای نموووایشناموووهخووووانی
بسوویار حووائز اهمیووت اسووت .فضاسووازی نمووایشنامووه و
زنجیرهی ارتباطات داستانی نمایشناموه بوه عهودهی
دسووتورخوان موویباشوود .توجووه بووه ایوون جایگوواه سووبش
موویگووردد کووه ریووتم اجورای نمووایشنامووهخوووانی از هووم
گسسته نگردد.
توصیه میگردد؛ اعضا با انجام تمرینات و نرمشهوای
بوودنی و بیووانی بووا راهنمووایی مربیووان در طووول موودت
نمایشنامهخوانی بیان خوود را تقویوت نمووده و بهتور
اسوووت از هووور گونوووه وسوووایل صووووتی ماننووود میکوووروفن
استفاده نکنند.

آثار برگزیدگان
 بخش نمایشنامهخوانی:

 بخش تجربیات موفق:

رتبهی اول:

 رتبهی اول- :








عنوان اثر« :کفتران کوچهی کاج»
اعضووووای گووووروه (نابینایووووان) :مهتوووواب فرحپووووور  /رضوووووان
کیخووواه  /معصووومه اصووالنی  /معصووومه حسووینی  /رقیووه
قائمی  /فائزه فرهادی
مربیان راهنما :لیال مکانی  /مریم عباسی
مرکز فرهنگی هنری :فراگیر
استان :تهران

رتبهی دوم:







عنوان اثر« :دست مهربان»
اعضووووای گووووروه :مهوووودی دهقووووانی  /مصووووافی نبوووویزاده /
مسعود شید  /بهنوام خواجوهامینیان  /طوه خواجوهامینیان/
محمدسینا فصاحت  /محمد حاجیحسینی
مربی راهنما :منیرهسادات سیدمورتی
مرکز فرهنگی هنری :شمارهی 7
استان :یزد

رتبهی سوم:






عنوان اثر« :خداداد»
اعضووای گووروه :عاطفووه دالوری  /شووقای فخیمووی  /مووریم
سلاانی  /حدی ه بختیاری  /عاطفه خانی
مربی راهنما :مریم نوشادقباد
مرکز فرهنگی هنری :قروه درجزین
استان :همدان

نکتـه :فیلم نمایشنامهخوانیهای معرفی شده در لوح فشرده
ضمیمه کتاب میباشد.

 رتبههههی دوم :حمیوووده نووواجی  /مرکوووز فرهنگوووی هنوووری
شمارهی  1بوشهر  /استان بوشهر
تجربدد ی موفدد  :قبوول از ایوونکووه نتووایج ارزشوومند
نمووایشنامووهخوووانی را عنوووان کوونم بوور خووود الزم و واجووش
میدانم که ابتدا ضمن کسوش اجوازه از سورورم ،سوایهی
سوورم ،ولووی نعمووتم ،آقووایم ،امووام عزیزتوور از جووانم ،امووام
رضوووووا(ع) تشوووووکر نموووووایم کوووووه مووووورا شووووورمندهی لاوووووف
بووویکووورانشوووان نمودنووود و از خووودا عاجزانوووه و صوووادقانه
درخواست کونم توا در مون عشو بوه اهول بیوت و اماموان
معصوووم(ع) را چنوودین برابوور نموووده و عاووا نمایوود بووه موون
توفی خدمت خالصوانه بوه کودکوان و نوجوانوان کشوورم
را توووا بوووه انووودازهی وسوووعم ،ضووومن آشووونا نموووودن آنهوووا بوووا
مفواهیم واالی انسوانی و اسوالمی ،آنهوا را بوه شوناخت و
تحقی و بیشووتر در سوویرهی امامووان معصوووم(ع) بووه ویووژه
امام رضا(ع) تشوی و ترغیش نمایم.
خوشبختانه در سالهای خدمتم در کانون فریمان توانسوتم
تجربیاتی بسیار ارزشمند در حوزهی نموایش خوالق ،تئواتر
عروسکی ،نمایشنامهنویسی و در کل هور فعوالیتی کوه بوه
نوعی ارتباج بوا نموایش داشوت ،کسوش نموایم و شوکر خودا
توانسووووتم بوووووا راهنمووووواییهوووووای ارزشووووومند و دلسووووووزانهی
کارشووناس محتوورم هنرهووای نمایشووی اسووتان جنوواب آقووای
حلیمی ،به موفقیتهایی در این زمینه نیز برسم.
سال پویش بوه عنووان مسوؤول مرکوز شومارهی یوک کوانون
مشهد از فریمان به مرکز استان منتقل شودم .مرکوز یوک
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مشووهد فاصوولهای بسوویار کوتوواه تووا حوورم آقووا دارد و موون از
کسوووش ایووون افتخوووار همسوووایگی ،بوووه خوووود مووویبالیووودم و
شکرگزارش بودم که مرا به عنوان همسوایهای بویمقودار
در کنوار بارگواهش پذیرفتوه اسوت .بوه پواس نگواه مهربووان
آقا ،بسویار عالقوهمنود بوودم کوه م ول سوالهوای پویش در
بخووش نمووایش و بووه ویووژه نمووایشنامووهخوووانی رضوووی بووا
اعضا کار کنم .متأسفانه اعضای مرکز به علوت نداشوتن
مربووی تخصصووی نمووایش خووالق ،در ایوون حوووزه تجربووه و
اطالعی نداشتند و حتی با وجود اینکوه نموایشناموههوای
زیادی در کتابخانه موجود بود؛ اصال آنها را ندیوده ،بوه
امانت نبرده و نخوانده بودند.
در بوودو ورودم ،بووا آمووادگی کاموول شووروع بووهکووار کووردم؛
ابتوودا کووالس نمووایش خووالق را جهووت آشوونایی بیشووتر بووا
تفاوتهای فردی اعضوا ،در برناموهی هفتگوی مرکوز قورار
دادم که با استقبال بسیار خوب اعضا و والودین روبوهرو
شد .سذس با انتخاب نموایشناموههوای کوتواه و جوذاب،
با اعضا شروع به خواندن کردیم .چه لذتی مویبردنود از
خواندن دیوالوگهوا و تغییور صودا دادن ...ناگفتوه نمانود
که اعضای بسیار تشنهی کتابخانه ،شوق و عالقهی مورا
به کار چندین برابر کردند.
بعد از اینکه توانستم کموی بوا اعضوا آشونا شووم تعودادی
از آنهوووا را بووورای نموووایشناموووهخووووانی انتخووواب کوووردم.
نمووایشنامووهی «نگووین شکسووته» را نوشووتم و بووا ب ووههووا
شروع بوه تمورین کوردیم .از آنهوا خواسوتم توا بوا لهجوهی
مشوهدی دیوالوگهوا را بخواننود .بعود از چنودین بووار دور
میزخوانی اعضا خود پیشونهاد مویدادنود کوه چوه کسوی
ب ورای خوانوودن چووه نقشووی بهتوور اسووت و موون هووم ضوومن
احت ورام بووه نظ ورات آنهووا ،فرصووت را در اختیارشووان ق ورار
میدادم .متن نموایشناموه بوا خوانودن ب وههوا تغییراتوی
کرد و پختهتر شد.

با توجه به اینکه مکان نمایشنامهی نگین شکسته ،حورم
و بووازار رضووا بووود و بووه جهووت در بیشووتر و آشوونا نمووودن
اعضووا بووا اتفاقووات و شخصوویتهووای نمووایشنامووه تصوومیم
گورفتم بووا ب وههووا پیوواده از مرکوز بووه زیوارت بوورویم .از بووازار
رضووا گذشووتیم ،از آنهووا خواسووتم کووه کمتوور حوورف بزننوود و
بیشووتر ببیننوود و گوووش کننوود .آنهووا شوونیدند و دیدنوود و
دریافتند و بسیار آموختند.
در پایووان زیووارت و برگشووتن بووه مرکووز  ،بسوویار عالقوهمنوودتر
شده بودند .آنهوا گفتنود کوه توا بوه حوال ایونگونوه زیوارت
نکوورده بودنوود و ایوونگونووه بووه محوویا زنوودگی خووود ،حوورم،
زائووری نووو بووازار رضووا نگوواه نکوورده بودنوود.این زیووارت کمووک
شوووایانی بوووه مووون کووورد زیووورا کوووه آنهوووا بوووا دلهوووای پوووا و
آمادهشوان بوه مون نیوز یوادآوری کردنود کوه چوه مسوؤولیت
سنگینی بر دوش دارم.
از آن روز به بعد همهچیز فرق کرد ،لاف خودش بوود کوه
شوامل حوال مون و اعضوا شوده بووود .هموه بوا هوم بورای بهتوور
کار کردن تالش کردیم ،نه برای برگزیوده شودن بلکوه بورای
تقدیم نمودن بهترین کار ،به ساحت مقدسوش .هموهچیوز
درست شده بود افکار و ایدههای خوب سرازیر شود و مون
میدانستم که همهی اینها تراوش عنایات اوسوت .بوروز
خالقیت اعضا در اجرا و ساخت افکت خالقانه با اسوتفاده
از وسایل در دسترس دیدنی و قابل تأمل بود.
و باالخره به لافوش کوار گوروه بوه عنووان «گوروه برگزیوده
کشور» انتخاب شد.
و من دریافتم که :آری.

با کریمان کارها دشوار نیست!
خالصه نتایج کار گروهی نمایشنامهخوانی در مرکز یک
مشهد با اعضای نوجوان پسر:

 ابوووراز رضوووایت و شوووادمانی اعضوووا و والووودین از حضوووورفرزندانشان در فعالیت نمایشنامهخوانی رضوی
 جوووذب و تشووودید عالقوووهی اعضوووای نوجووووان پسووور بوووهفعالیتهای گروهی و تمدید عضویت آنها در سال بعد
 تقویووت روحیووهی انتقادپووذیری و احتوورام بووه نظوووراتدیگران
 تقویت بیشتر مهارتهای کالمی اعضا و اسوتفاده ازخالقیتهای شنیداری
 ارتقا و توجه بیشتر به نقوش و جایگواه صودا بوه عنووانیکی از سه عنصر حیاتی اجراهای نمایشی
 آشنایی بیشتر و بهتر با مفاهیم و مضامین مذهبی وتقویت ارزشهای اسالمی در اعضا
 مسؤولیتپذیری و تعهد در قبال انجام وریفوهی خووددر گروه
 وقتشناسی و حضور به موقع در جلسات تمرین تقویووت اعتموواد بووه نفووس اعضووا بووا حضووور در جمووع وابوراز وجووود و زمینووهای بورای تجربوه نمووودن رقابووتهووای
اجتماعی بزرگتر
 ایجووواد فرصوووت خودارزیوووابی و دیگرارزیوووابی بوووا مووورورتمرینها و اجرا
 یادگیری مشاهدهای به جهت تعامل بوا دیگور اعضوا وگروهها در جشنواره
 تقویوووت روخووووانی و روانخووووانی و تقویوووت حافظوووهیبصری از طری تصویرسازی هنی
 ایجاد حس کنجکاوی و جستجوگری رتبهی دوم :زهوره معمارینسوش  /کارشوناس فرهنگوی
مرکز فرهنگی هنری استان خراسان رضوی

تجرب ی موف  :سالهاست که در ارتبواج بوا فعالیوت
نمایشنامهخوانی در مرکز فردوس کار میکنم و به ایون
رشووتهی هنووری عالقووهی خاصووی دارم و سووعی موویکوونم
متن نمایشنامهها را خودم بنویسوم و معتقودم متنوی را
که مربی با توجه بوه توانوایی کوه از اعضوایش سورا دارد
مینویسد راحتتور مویتوانود بوا آنهوا کوار کنود .نزدیوک
به  4سال است که در این رشته با اعضای مرکز فوردوس
چندین نمایشنامه برای مسابقات استان و سه سال هوم
شوورکت در جشوونوارههووای رضوووی کووار کووردهام ،پووس ایوون
رشتهی هنری قدمت زیوادی در مرکوز دارد .دو گوروه از
اعضوووای پسووور و دختووور در ایووون راباوووه بیشوووترین کوووار را
کردهاند و به جرأت ادعا میکنم کوه هور یوک از اعضوای
این گروه چهار نفری خود استادی شدهاند که میتوانند
بوووه تنهوووای گروهوووی را در ایووون زمینوووه آمووووزش دهنووود و
دلیلش هم این بوده است که تمرینات متفاوتی با آنهوا
داشوووتهام .هموووانطوووور کوووه قوووبال کووور کوووردهام گروهوووای
دانووشآموووزی زیووادی در مرکووز کووار نمووایشنامووهخوووانی
انجووام دادهانوود و اتفاقووا رتبووههووای خوووبی را نیووز کسووش
کووردهانوود ولووی ایوون دو گووروه سووهم بیشووتری دارنوود چووون
تمرینات متفاوتتر را انجام دادهاند که در ادامه به آن
اشاره میکنم.
بوووا توجوووه بوووه عالقوووهی خوووودم و اعضوووای مرکوووز بوووه هنووور
نمووایشنامووهخوووانی گووروههووای زیووادی در ایوون رشووته بووه
خصووود در تابسووتان بووه فعالیووت مشووغول بودنوود .ایوون
رشووته کووه احتیوواج بووه صووحنه و یووا می وزان سوون خوواد و
همچنین حفظ دیالوگ نداشت شرکتکننده بیشتری را
جوووذب خوووود مووویکووورد و خووودا مووویدانووود کوووه ایووون هنووور
دیالوگخوانی چه کمک زیادی به بعضی از اعضوای کوه
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کمرو و یا دارای ضوعف روخووانی و هومچنوین از اعتمواد
به نفس ضعیفی برخوردار بودند کرده است که اسناد و
شواهد آن در مرکز کامال مشهود میباشد .بهطوری کوه
عنوان اقدامپژوهی سال گذشتهام نیز با ایون عنووان کوه
(چگونه میتوانم با کمک فعالیت نموایشناموهخووانی بوه
تقویت کالمی عاطفه عضو مرکوز فوردوس کموک کونم) و
در پایوووان کوووار نتیجوووه ایووونگونوووه شووود كوووه عاطفوووه کمتووور
کلمات را جویده جویده میگفوت و در روخووانی خیلوی
بهتر شده بود.
در شووروع تمرینووات نموووایشنامووهخوووانی بوووا اعضووا م ووول
همیشه آنها سعی میکردنود خیلوی سوریع موتن مربووج
بوه خوود را بودون هویچ دقتوی بخواننود و بوه هموین دلیول
قرائووت مووتن و کلمووات بووه درسووتی از دهووانشووان خووارج
نمیشود کلموات جویوده جویوده و بویمعنوی حاصول کوار
آنهووا بوووود .مووون هوووم هووور چووه از آنهوووا مووویخواسوووتم کوووه
کلمووات بایوود درسووت از دهووانشووان خووارج گوورد و وا،ههووا
صحیح قرائت گردد فایدهای نداشت و در هور تمورین بوا
ایووون مشوووکل بوووزرگ روبوووهرو بوووودم و هموووه بوووه ایووون مهوووم
آگاهیم که در نمایشنامهخوانی مهمتورین و اولوین چیوز
درست خوانودن و درسوت تلفوظ کوردن کلموات و وا،ههوا
است که اگر این مورد از سوی اعضا جدی گرفته نشوود
دیگر نمیشود حس الزم را داشوته باشوند .بورای ایونکوه
بتووانم مشووکل را حوول نمووایم بوه کتووابهووای زیووادی سوورك
كشیدم به خصود کتابهای روانشناسوی و هومچنوین
در دنیووای مجووازی نیووز جسووتوجو کووردم ،ولووی بووه جووای
نرسوویدم در کتووابهووا و دنیووای مجووازی همووان تمرینووات
معمووول نظیووور تمووورین روخووووانی بوووود کوووه بارهوووا آن را در
تمریناتم انجام داده بوودم .یوک شوش کوه سوخت دنبوال

راه حوول موویگشووتم یوواد فوویلم مسووتندی افتووادم کووه البتووه
بیشووتر ب ورای کمووک بووه اف ورادی بووود کووه نموویتوانسووتند
حرف بزنند و آن هوم اسوتفاده از یوک بادکنوک متوسوای
بود که باید کلمات مختلف را بر روی آن تکورار مویکردنود
و از ارتعاش صدای ایجاد شده شخص به گفتن حرفهوا
تشووووی مووویشووود .روز بعووود از خووودمات مرکوووز خواسوووتم
بووادکنکی کووه از جوونس خوووبی نیووز برخوووردار باشوود ب ورایم
تهیه نمایید و بعد بادکنک را توا جوای کوه امکوان داشوت
بوواد کووردم و بووه سووالن اجتماعووات رفووتم و خووودم کووار را
امتحان کردم نظیور کلموه بابوا – ماموان– کتواب و ...هور
کلمهای را که میگفتم بهطووری کوه هور دو لوش مون بور
روی پوسوووووته بادکنوووووک بوووووود ارتعاشوووووات آن را بووووور روی
انگشووتان هوور دو دسووتم کووه محکووم بادکنووک را چسووبیده
بود حس مویکوردم و ایون حوس بورایم خیلوی دلذوذیر بوود
چووون دقیقووا بووه عموود اگوور کلم وه و یووا جملووهای را نوواقص
میگفوتم و یوا جویوده عنووان مویکوردم بوه هموان ترتیوش
انگشووتانم نیووز موون را خبووردار موویکوورد کووه بایوود کلمووه را
درسوووت ادا نموووایم .گرچوووه کموووی تردیووود داشوووتم کوووه آیوووا
میشود از این طری ب ههوا تشووی بوه خوانودن صوحیح
دیوووالوگهوووا شووووند یوووا نوووه؟ آیوووا اصووووات ایجووواد شوووده از
پوسوووتهی بادكنووو مووویتوانووود آن حوووس الزم را بوووه عضوووو
بدهد؟ بوههرحوال بایود آن را امتحوان مویکوردم ،ایون هوم
یک تجربهی کاری بود.
روز تمووورین فووورا رسوووید و اعضوووای گوووروه در سوووالن جموووع
شوودند ،راهرشووان خیلووی راضووی بووه تموورین نبووود کووه بووه
دسووت هوور یووک از آنهووا بووادکنکی رنگووی دادم اول فکوور
کردند که میخواهند در تمرین بودنسوازی قبول از اجورا
استفاده کنند ،به هموین دلیول قیافوههوا کموی شواد شود

بالفاصله بادکنکهارا به طرف هوم بورای چنود لحظوهای
پرتاب کردند و من نیز گذاشتم تا روحیهشان شاد شوود.
بعداز لحظاتی کوه مون هوم بوا آنهوا هومبوازی شوده بوودم
حوووواسشوووان را جموووع شوووروع تمرینوووات کوووردم و از آنهوووا
خواستم که بادکنکهوا را درسوت میوان هور دو انگشوتان
دستها قرار داده با كمی فشار كه به سر انگشتانشوان
م ویدهنوود سووذس لبووانشووان را بووهطووور صووحیح بوور روی
پوسوووتهی بادکنوووک قووورار دهنووود و اول بوووا کلموووات کوتووواه
شووروع کووردیم ب ووههووا سوور وق آمدنوود بووهطوووری کووه از
ارتعاشووات اصووووات ایجووواد شوووده بوووه واسووواهی وا،ههوووا و
کلمووات مختلووف کووه از دهووانشووان خووارج موویشوود و بوور
روی بادکنک ایجاد میکردند ،کمکم به ضعف خود پی
بردنووووود .آنهوووووا دقیقوووووا از طریووووو سووووور انگشوووووتانشوووووان
میفهمیدند که کجا را اشوتباه گفتنود و کجوا را درسوت
قرائووت نمودنوود .البتووه خیل وی تووالش كووردم تووا گووروه بووه
واساهی تكرار كلمات و گوش دادن به ارتعاشات ایجاد
شده این حوس بوه آنهوا منتقول شوود كوه كجوای كارشوان
اشتباه است و به هموین منظوور اعضوا هور روز بیشوتر از
روز قبل در تمریناتشان دقت میكردند توا بوه اصووات
ایجاد شده دقی تر گوش دهند و هموین كوار باعوث شود
تووا دیگوور سوور تموورین ش ویانت نكننوود كووه البتووه تموورین بووا
گروه دخترها همیشه راحتتر بود.
هر روز قبل از تمرین خوانش متن نمایشنامه کارمان ایون
شده بود که نویم سواعتی را بور روی بادکنوکهوا اصووات را
ایجوواد نمووایم و برخووورد ایووون اصوووات از طریوو ارتعاشوووات
ایجوواد شووده بوور روی پوسووتهی ن واز بادکنووک را بووا دقووت
گوش دهیم .اعضای گروه تا اندازهای بوه ضوعف گفتواری
خود پی میبردند و سعی در برطرف کردن آن میكردنود.

ب ووههووا بووه موون موویگفتنوود کووه خووانم مووا در منووزل نیووز یووک
بادکنوووک م ووول هموووین تهیوووه کوووردهایوووم و تمووورین کلموووات
برایمان یک بازی جذاب شده است توازه والودینموان نیوز
شریک بازیمان میشوند و کلی مویخنودیم .تمرینوات بوا
اسووتفاده از بادکنووک کووار خووودش را کوورد ،گرچووه صدرصوود
نبووود ولوووی نتیجوووهاش فووووقالعووواده بوووود .علیرضوووا عووواملی،
سووووویدمحمد حسوووووینی ،امیررضوووووا صوووووفاییراد ،علیرضوووووا
رضوواییفوور ،فاطمووه امین وی ،انس ویه دادگرمحب وی ،عاطفووه
ری واحی و فوورو حبی وشزاده گووروههووایی بودنوود کووه از سوون
ابتدایی تا دبیرستان تمرین کردهاند و در حوال حوارر جوزو
بهترینهای نمایشنامهخووانی مرکوز هسوتند و تواکنون هور
دو گروه نزدیک به  20نمایشنامهخووانی را کوار کوردهانود و
در سال  30مرحلهی اول جشنوارهی نموایشناموهخووانی از
سوی استان خراسان رضووی هور دو گوروه برگزیوده شودند
و در مسابقات استانی چندینبار رتبوهی اول را آوردهانود.
بعداز اینکه گروه مشکل جویوده جویوده خوانودن کلموات
و یووا جملووههووایشووان برطوورف شوود ،دیگوور آموووزشهووا نظیوور:
لحن و بیان ،فلسفهی کالم و خوانش صحیح خود به خوود
و راحووتتوور انجووام موویگرفووت و بووه هوودف مووورد نظوور بهتوور
میرسیدیم .باید اضافه كرد این ب هها جزو دانوشآمووزان
موف و در مدرسووه هسووتند كووه برنامووههووایی نظی ور مراسووم
صبحگاهی و مجریگری و ...با این عزیوزان اسوت و آنهوا
از بهتووورین قصوووهگویوووان مركوووز هسوووتند كوووه هووور سوووال در
جشنوارههای مختلف قصهگو یی شركت میكنند.
خدا را شاكرم كه این سه سال را به من توفی داد توا در
جشنوارهی نمایشنامهخوانی رضوی با اعضای مركز كار
كونم ،نمووایشنامووههووایی كووه بووا موضوووع «امووام رضووا(ع)»
بودنود و در ایون سووه سوال اشووتیاق ب ووههوا بووه شووركت در
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این جشنواره به حودی بوود كوه غیرقابول توصویف اسوت.
در ای ون سووه سووال حووس عجیب وی كووه ب ووههووا در هنگووام
تمرینها و ضبا اجرای اصلی بوه آنهوا دسوت مویداد را
نمیتوانم بیان كنم .من در این مدت اشو ب وههوایم را
بووه واسوواهی معج وزات امووام رئوووف دی ودهام ،موون شوووق
ز یارت آقا در لحن و بیانشان را شاهد بودم و اصرار هر
سالی آنها را به واساهی شركتشوان در جشونوارههوای
رضوی در رشتههوای مختلوف را .و ایون هموان معجوزهی
حضووور هشووتمین امووام عزی وز در كنووار اعضووای باصووفای
مركز فردوس است.
 رتبهههی سههوم :مرضوویه غزالووی  /مرکووز فرهنگووی هنووری
فردوس  /استان خراسان جنوبی
تجرب ی موفد  :یکوی از فعالیتهوای موؤثر و بنیوادین
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در کارگاههای نموایش ،فعالیوت نموایشناموهخوانی اسوت.
معموووووال ب ووووهها متنهووووایی را از کتابخانووووه بوووورای اجوووورای
نمایشنامهخوانی بوه کارگواه میآورنود.از آنهوا میخوواهم
متنها را ماالعه کنند و دالیل انتخواب ایون موتن و نکوات
قووووت نمایشوووی و نیوووز نقووواج موووؤثر و ویوووژه بووورای خووووانش
نمووووایشنامووووه را یادداشووووت و ارائووووه کننوووود .یادداشووووتها
ارزیووابی و در کارگوواه مووورد تحلیوول ق ورار میگیوورد .بووهطووور
قاع؛ خصوصا برای اعضوای مبتودی خوود اجوازه نمویدهم
نمایشناموهخوانی را صورفا از متنهوای در دسوترس انجوام
دهنوود .زی ورا ایوون کووار بیشووتر حووال و هوووای روخوووانی یووک
کتوواب را بووه خووود میگیوورد .از آنجووایی کووه شخصوویت و
تحلیوووووول آن در متووووووون نمایشووووووی جهووووووت ارائووووووهی یووووووک
نمووایشنامووهخوانی مووؤثر و اصووولی از کلیوودهای هوور مووتن
است؛ از ب هها میخواهم در ابتودا هور موتن را از آنِ خوود

سازند ،در عین آنکه نسبت به ادبیات ِ
خوود اثور وفوادار و
قائل به احترام هستند .نمونههایی از شیوههای کواربردی
در کارگاههای نمایشنامهخوانی ارائه میکنم:
 تحلیل شخصیت :از ب هها میخواهم از متنهایی کوه
ماالعه کردهاند؛ هر کدام شخصیتی را برگزیده و قصوهی
هر شخصیت را بیان کننود .شخصویتها و قصوههایشوان
را ماننوود یوووک پوووازل در کنوووار هووم قووورار دهنووود .جنبوووههای
افتوراق و مشووترکات آدمهووا و قصووهها را یادداشووت کننوود و
نکوواتیکووه آنهووا را بووه سووومتوسوووی یووک طوورح نمایشوووی
جذاب سووق میدهنود؛ مود نظور قورار دهنود .وقتوی طورح
پایوووووهریوووووزی شووووود؛ بوووووه بداههسوووووازی از آن میپردازنووووود و
شخصوویتهای جدیوود بووا «دیووالوگ»هووای جدیوود سوواخته
میشووووند .آنهوووا را یادداشوووت مووویکنیم و در متنوووی کوووه
متعلو بووه خو ِ
وود ب ههاسووت؛ ارزیووابی موویکنیم .ب ووهها از
متن خودشان با حس و بیانی که تجربه عینوی داشوتهاند؛
نمایشنامهخوانی میکنند.
 تقویت جنبههای اجرایی:
 -2پخش فیلمهای تئاتر ،انیمیشون ،سوینمایی :از ب وهها
میخواهم در مرحلهی اول چشمهای خود را ببندند:
الف) فقا به صدای فیلمی که در حال پخش است گوش
فرا دهند .حاال میتواننود چشومهای خوود را بواز کننود و
صحنه و کالم را بازسازی کنند.
ب) ب هها چشمهای خود را باز کنند و صدای پخوش را
قاووع موویکونم همووان نمووایش را بووه پخووش میگووذارم و از
ب وووههوووا میخوووواهم بوووا اسوووتفاده از حافظوووهی شووونیداری
خوووود ،صوووحنههای مربووووج بوووه دیالوگهوووایی را کوووه در
مرحلهی اول شنیدهاند ،پیدا کنند.
 -1اجورای پوانتومیم :بورای نقشخوانوانی کوه در فعالیووت
نمایشنامهخوانی به سوکوت بیشوتری احتیواج دارنود ،از

پووانتومیم اسووتفاده شووود .در نمووایشنامووهخوانی «بوورف و
بنفشووه» ب ورای کوواراکتر س و و دختوور الل ،ایوون شوویوه
کاربرد مؤثری داشت.
 توجه به کالم شخصیتها و تیپهوا :در موقعیتهوای
مختلف انسانها کوالم و بیانهوای متفواوتی از خوود ارائوه
مینمایند .ب هها گفتوگوهای مؤثر را در موقعیتهوای
مختلووف ضووبا میکننوود و ب ورای تموورین دیووالوگگویی بووا
حووس و میمیووک در بیووان مووورد اسووتفاده ق ورار میدهنوود.
اسووتفادهی م وؤثر از ایوون صووداهای ضووبا شووده در تحلیوول
شخصوویت و بووازآفرینی کاراکترهووای نمایشووی قابوول توجووه
اسوووت .از ایووون شووویوه بووورای پرداخوووت شخصووویت نوووادر در
«رن » استفاده کردیم.
 جایگووواه کوووالم ،ارزش سوووکوت :در کارگووواه نموووایش بوووه
جهت آنکه ب وههوا بوا جایگواه کوالم و حوس در بیوان پوی
ببرنووود؛ در فضاسوووازیها و تمرینوووات خووواد بوووه پووورورش
تخیل به ارائهی تمریناتی میپردازم که مستلزم شوور و
هیجوووووان در کوووووالم اسوووووت.در ایووووون مرحلوووووه ،از ب وووووهها
میخواهم سکوت کنند و به تمورین خاتموه مویدهم .بوا
این تمرین سعی دارم:
الف) بوه ارزش سوکوت کوه گواه گویواترین بیوان نمایشوی
است؛ در فعالیت نمایشنامهخوانی تأکید گذارم.
ب) ب هها ناچار خواهنود شود حوس سرشوار و غنوی خوود
را بوودون حرکووت و بووا اعتوودال در هیجانوواتی کووه مسووتلزم
اج ورای یووک تئوواتر اسووت؛ تنهووا بووه میمیووک و بیووان خووود
معاوف نمایند.
ایوون تموورین را در نمووایشنامووهخوووانی «بوورف و بنفشووه»
برای یکی از نقشخوانان این اثور کوه کواراکتر یوک دختور
الل را ایفا میکند؛ به کار بردم.
از تجربههای دیگری که برای بازی در سکوت ایشان ارائه
کردم یکوی ایون بوود کوه ایشوان را بوا نمونوهها و تجربوههای

عینووووی از انسووووانهای کوووومشوووونوا و ناشوووونوا و الل مواجووووه
سوواختم .عووالوه بوور ایوون ،در تجربووهی اخیوور اعضووا متوجووه
شدند که بیوان سوکوت در برابور هور حوس و بیوان متفواوت
است .این دریافت را میتوان از میمیکهوای قدرتمنودی
که اشخاد ناشنوا در توجه و تمرکز به ارتباج بوا اشوخاد
گوناگون از خود بروز میدهند؛ دریافت نمود.
 دیالوگ و میمیک در محیاهای مختلف :ایون شویوه را
خصوصا در نمایشنامهی «برف و بنفشه» اجرایی کوردیم
و در پارهای اوقوات خووانش نموایشناموه را در مینویبووس
انجام دادیم .بهطوور قاوع صوداهای اطوراف بور کنشهوا و
واکنشهای کالمی نقشخوانها تأثیرگذار بود.
تقویت لحن ،آواهوا ،حوس کوالم ،قودرت و جهوش صوداها
نیازمنوود آن اسووت کووه تمرینووات بیووان را در محیاهووای
مختلووف انجووام دهوویم .م و ال در سوواحل ،حاشوویهی یووک
خیابان شلو  ،زن تفریح در حیاج یک دبستان پسرانه،
سالن ماالعهی یک کتابخانهی آرام ،صحن یک مسجد،
بازار ماهیفروشها...
یقینووووا رن هووووا ،صووووداها ،نگاههووووا ،بوهووووا و حتووووی لمووووس
محیاهووای مختلووف در ارائ وهی یووک بیووان متفوواوت مووؤثر
است .م ال تمرین نجوا و میمیکهای ُپرقدرت نمایشوی و
سکوت برای نمایشنامهخوانی «برف و بنفشه» در سوالن
ماالعوهی یوک کتابخانووهی آرام .پوردازش صوداهای بوم در
زن تفریح یوک دبسوتان پسورانه در «رنو » .ایجواد اوج و
فووورود در بیوووان کووواراکتر راننوووده در «بووورف و بنفشوووه» در
ساحل.
 گرفتن تصویر از حاالت مختلف میمیک کاراکترهوای
مهووم اطوراف ب ووههووا :ایوون تصوواویر را میتوووان در کارگوواه
نمووایشنامووهخوانی نصووش نمووود و از المانهووای ُپرقوودرتی
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که در میمیکها و چهرههوای مختلوف هسوت؛ اسوتفاده
شوووووایانی بووووورد .ایووووون تصووووواویر در آمووووووزش مونولووووووگ و
سولیلوگهای قوی کاربردهای کارگاهی زیادی دارند.
در ادامه به ارائهی یک نمونه از نمایشناموهخوانی کوه در
سال  2932توسا اعضای ارشد کارگاه نمایشنامهنویسی
و تئاتر به اجرا درآمد میپردازم:
 فعالیت نمایشنامهخوانی با جرقوهی موضووع و طورح
در هن نویسنده در گروه اجرایی نیز آغاز شده است.
از آنجایی که مراسم عزاداری اموام حسوین(ع) در بوشوهر
رنو و بوووی سونتی عمیو بوا نگوورش متعصوش در محووالت
قدیمی این شهر وجود دارد ،از این پایههای اجتماعی کوه
در هنیووت امووام وجووود دارد ،اسووتفاده کووردم .بوور پایووهی
تحقیقات میدانی که با ب هها گذشتم آشنایی بوا مسوجد
و ررافتهووووای آداب و رسوووووم در محلووووه هوووور کوووودام کووووه
منحصووورا بووووه خووووود آنهووووا مربوووووج اسووووت ،پووووای صووووحبت
منبرنشوووووینها و جوانهوووووا و مادربزرگهوووووا و پووووودربزرگها
نشستیم .خاطرات به یاد ماندنی و گواه صوحبتهایی کوه
معتقوود بودنوود؛ معجووزه هسووت گوووش کووردیم ...آدمهووای
خوواطراتشووان را ثبووت کووردیم و بووا هنیووت رضوووی کووه در
هن ما جواری بوود ،بوار دیگور آنهوا را خلو کورده و بعود از
میلن آنها کاراکترهوایی را کوه میتوانسوتند بور بسوتر یوک
نمووایشنامووهی رضوووی بووا حووال و هوووای رسووومات بووومی-
مذهبی بوشهر باشند ،تفکیوک کوردیم جوان دادیوم دوبواره
بووه هووم ریختوویم و آنووالیز کووردیم .حوواال هوور کوودام از ب ووههووا
جزیووی از مووتن شووده بودنوود و مووتن جزیووی از زنوودگی .مو ال
سارا در نقش اکبر در خانوه ،مدرسوه ،کتابخانوه اکبور بوود.
م ووول او فکووور میکووورد.کالم میسووواخت راه میرفوووت و...
ب وووووهها را در تقابلهوووووای اجتمووووواعی و موووووذهبی قووووورار
میدادم و واکنشهای آنها را یادداشت میکوردم .در
آخر نادر را که پیشبرنودهی شخصویتهای دیگور اسوت،

وارد کردم .نگرش نادر به موضوع داستان و گفتار خود
دگرگونیهای زیادی در کاراکترهوای دیگور وارد کورد .توا
اینجوووا نیموووی از راه را در شخصووویت پوووردازی پیموووودیم.
ب وهها از حضووور و کشوف و خلو کاراکترهوای خودشووان
در نمایشنامه به وجد میآمدند.
قلووم را گرفتووه و دیالوگهووای جدیوود اضووافه ،جابوهجووا و یووا
حووووذف میکردند...کاسووووتیها زیوووواد بودنوووود و در اوج
نمووووایشنامووووه دچووووار تعلیوووو و اخووووتالف نظوووور شوووودیم.
میخواستیم پایان نمایشنامه نقاوهی عاوف هیجانوات
بوووومی و موووذهبی خودموووان باشووود .فیلمهوووای مسوووتند از
سوووینهزنیهوووا ،مراسووومهای صوووبحدم و حجلوووهگردانوووی و
شووودهچرخوووانی دیووودیم .بداههسوووازی داشوووتیم و بووواالخره
پایووان کووار را نوشووتم .مووتن آموواده شوود .آن را در اختیووار
ب هها قرار دادم.
تمرینووات اجرایووی از سوور گرفتووه شوود ...کاراکترهووا موورد
بودنووود و اعضوووا از جووونس دیگووور ...صوووداها بایووود آمووواده
میشوووود.تمرینات کوووواربردی متفوووواوتی از فیزیووووک آوا و
میمیک بر پایهی این امور در مکانهوای مختلوف انجوام
دادیوووووم .لحووووون و لهجوووووهی بوووووومی را تقویوووووت کوووووردیم.
حرکتهای نمایشی و هیجانات اجرا کنتورل و بوه میمیوک
و بیوووان معاووووف شووود .بوووه نظووور میآیووود ایووون تجربوووهی
نمایشنامهخوانی از این جهت که گامهای آغازین خود
را بوووا تحقیووو و نگوووارش موووتن برداشوووته بوووود ،تمرینوووات
اجرایوووی ایووون اثووور سوووهلتر و بوووا قابلیوووت در بیشوووتری
پیگیووری و ادامووه یافووت .در واقووع ب ووهها «رن و » را از
زندگی خود گرفتند و زندگی نو بخشیدند.
در نهایووت ،نمووایشنامووهخوانی از رنو اجورا ضووبا شوود و
ب ورای ارسووال بووه دومووین جشوونوارهی نمووایشنامووهخوووانی
رضوی مهیا گردید.

پوسترجشنواره

اولیـن جشنواری ی سراسری

ادارهکل
کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانان
استان
یــــزد

ساااک

ویژهیکوود ونوجووان

و

ی

مراسم پایانی جشنواره  21 :شهریور ماه 2233

اهداف ویژه:
-2
-1
-9
-7
-5

بسترسازی مناسش به منظور آشنا نمودن کودکان و نوجوانان با اشعار و سرودهای دینی به ویژه رضوی
ارتباج گروههای هنری با یکدیگر و تعامل فرهنگی هنری بین گروهها
شناسایی و تشوی افراد و گروههای عالقهمند در حوزهی سرود و نغمههای رضوی
معرفی و نشر آثار تولیدی سرود به فعاالن حوزهی فرهن رضوی
ترغیش هنرمندان کود و نوجوان به تولید آثار ارزشمند مبتنی بر فرهن و معارف رضوی

شرکتکنندگان در جشنواره:
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گروههای سرود کانون و گروههای سرود آزاد با حضور کودکان و نوجوانان « 4تا  »24سال
تعداد گروه
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تعداد شرکتکننده
 1552نفر

داوران جشنواره

نکات مهم در بیانیهی داوران

 بخش سرژد:

 -2پرهیز از اصرار بهكارگیری ی نغمه و گام مشخص
 -1خل ملودیهای بدیع و تازه
 -9خل قالشهای جدید سرود
 -7رعایت سنخیت آهن شعر با شئونات رضوی
 -5استفاده از ر یتمهای متنوع و در عین حال منسجم
 -1ترجیح استفاده از سازهای سنتی و كالسی به جوای
استفاده از دیجیتال
 -4انتخاب اشعار با مضامین نو و بدیع نوارر بور مفواهیم
و معارف رضوی
 -5رعایت تناسش و سنخیت شعر و آهن
 -3بهكارگیری فضاهای بكر و تاز ه در شعر
 -20انتخاب زبان زنده و تازه و رعایت یكدستی شعر
 -22پرهیز از بهكارگیری نمادها و سو،ههای كلیشهای در
شعر
 -21رعایت تناسش شعر با گروه سنی اعضا

 -2امیر احمدی؛ دبیر آموزش و پرورش استان یزد
 -1سعید مفیضی؛ مدرس موسیقی استان یزد
 -9محمدحسن امرالهی؛ معواون پرورشوی و مربوی سورود
استان یزد
 بخش شعر:
 -2علیرضا سهیلی؛ دبیر آموزش و پرورش استان یزد
 -1محمدرضووا آخونوودی؛ معوواون فرهنگووی ادارهکوول کووانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد
 -9بیبیفاطمووووه احموووودزاده؛ کارشووووناس ادبووووی ادارهکوووول
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد

223

برگزیدگان جشنواره
 گرژههای برگزیده

 آهنگساز برگزیده

رتبهی اول:

رتبهی اول:






عنوان سرود :آهوی دشت غربت
گروه :طاها  /کانون فرهنگی هنری مهدیه (آزاد)
سرپرست :سعید عنایتی
استان :اصفهان

رتبهی دوم:





عنوان سرود :مناجات
گروه :مشتاقان حرم (آزاد)
سرپرست :داوود لقایی
استان :کرمانشاه

رتبهی سوم:





عنوان سرود :اوج آسمان
گروه :سرود شاهد (آزاد)
سرپرست :محمد شکور
استان :اصفهان

تقدیر (:)0

 گروه :مجتمع کانون
 سرپرست :مریم سیاح
 استان :یزد
تقدیر (:)1
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 گروه :کانون باف
 سرپرست :زهرا دهستانی
 استان :یزد

 آهنگساز :سیدیحیی موسوی
 گروه :طاها (آزاد)
 استان :اصفهان
رتبهی دوم:

 آهنگساز :داوود لقایی
 گروه :مشتاقان حرم (آزاد)
 استان :کرمانشاه
رتبهی سوم:

 آهنگساز :حمید سلاانزاده
 گروه :مرکز فرهنگی هنری شمارهی 9
 استان :یزد
تقدیر (:)0

 آهنگساز :حمیدرضا فوالدی
 گروه :مجتمع فرهنگی هنری کانون
 استان :بوشهر
تقدیر (:)1

 آهنگساز :مجتبی حبیبی
 گروه :مرکز فرهنگی هنری کوثر شمارهی یک ابرکوه
 استان :یزد

 شاعر برگزیده
تقدیر (:)0

رتبهی اول:

 شاعر :مهدی مردانی
 گروه :مرکز فرهنگی هنری سیار روستایی
 استان :قزوین
رتبهی دوم:

 شاعر :مصافی حسینی
 گروه :آزاد
 استان :کرمانشاه
تقدیر (:)1

 شاعر :فاطمه منتظری
 گروه :مرکز فرهنگی هنری شمارهی 7
 استان :یزد

 شاعر :حمیدرضا رحیمی
 گروه :مرکز فرهنگی هنری باف
 استان :یزد

رتبهی سوم:

 شاعر :آزاده سیاسی
 گروه :طاها (آزاد)
 استان :اصفهان

نکتـه :فیلم سرودهای معرفی شده در لوح فشرده ضمیمه کتاب میباشد.
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یکاای ز ص ا ل کیفاایسااکزی فعکلیااتهااک بهااکودیااکی ز

میبکشد .مک زو سکزمک هکی پیشک بک ی بهی

منفعت معی ت
ثیت

میت


می مکیند.

گهد وی فعکلیتهک

ااش

عملکک  ،با

تجکبیااکت دذشاات

گهاد وی

اش باک ی

بک کم هکی فکهنگای ز ملا « شان ووهاکی و ا ی»

بهکو وی بیشتک سکزمک هکی فکهنگی محس ب ش

د و هککوی بک ی

.

معاونتفرهنگی

