
  )کالس هفتم( يبداهه نويس

  هوشمند هدف يدبيرستان غيردولت

  

بهار جوان بعد از مرگ پدر  يوقت. داشته است ييز مانند خود او لقب ملک الشعرايبهار ن يپدر محمد تق

 يد کردند و او را به امتحانيترد ،در قوت طبع شعر او ي، برخييعنوان ملک الشعرا يمطرح شد و مدع

  .نمودندار دشوار مکلف يبس

  

شد،  يکه به او گفته م ييها دا کند و با واژهيحضور پ يست در مجلسيبا ين قرار بود که بهار ميامتحان از ا

  .آن واژه ها باشد ه یرنده هميد که دربرگيبسرا ياز خود رباع

  :ن قرار بوديها از ا واژه ين سرياول

  خروس ، انگور ، درفش ، سنگ

  

  :ن سرودينچنيو بهار ا

  دوست يز ايخروس صبح برخبرخاست 

  خون دل انگور فکن در رگ و پوست

  مشت است و درفش يه عشق من و تو قص

  جور تو و دل، صحبت سنگ است و سبوست

  

  :انتخاب شدند يبعد  يسپس واژه ها

  ح ، چراغ ، نمک ، چناريتسب

  

  :هار سرودب

  اريد چو يح مرا ديبا خرقه و تسب

  د انواريگفتا ز چراغ زهد نا

  ده است در کام نمکيندکس شهد 

  ده است از شاخ چناريوه نچيکس م



  :و در آخر

  گار ، الله ، کشکي، س يگل رازق

  

  :ن سروديو بهار چن

  تو رشک ياز رو يبرده گل رازق يا

  گار تو اشکيمه ز دود س يه ديدر د

  گفتم که چو الله داغدار است دلم

  کشک يعنيکه دهم کام دلت  يگفت

  

 .نشد يراضهه اات بدين امتحانات دشوار و رباعيابا  کهبود  يآن مجلس جواندر : ديگو يبهار خود م

و نان ياطم يشده باشد و برا يتبان يکه در آن اسام امکان داردگر به کاغذ نوشت و گفت يز ديچ چهار

  :ديز را بسراين چهار چيبهار ا يستيمان آوردن من، بايا

  نه ، اره ، کفش ، غورهيآ

  

او برآورده شد و منظور هم که سرودم  يشعرده نهاده، يدست اطاعت بر د ،شوخ چشمه آن يتنب يمن برا

  :ن استيو آن از بود يبه او ن يطعنه ا يهم در بر دارنده 

  !احسنت يز گشتينه نورخيچون آ

  !احسنت يز گشتيچون اره به خلق ت

  !يپا يبان جهان کرديدر کفش اد

  !احسنت يز گشتيغوره نشده مو

  

 يت و نوآوريزان خالقيم ،ينوشتار يم تا در کالس مهارت هايت جالب، بر آن شدين روايبه ا يبانگاه

م و از آنان يار آنان گذاشتيربط را در اخت يب يچند واژه  ين رويبه هم. ميآموزان را بسنج دانش

  .که ارتباط آن ها ملموس باشد يک بند به کار ببرند به طوريم، واژه ها را در يخواست

وجود دارد  ييها يياستعدادها و توانا ،ن نوگالنين باور رساند که در وجود ايحاصل ما را به ا يجه ينت

  .افتخار برساند ين قله هايتواند آن ها را به بلند تر يت شود، ميهدا يکه اگر به درست



 ،ن دورنه چندا يزان در روزگارين عزيمان دارم که ايابه عنوان دبير ادبيات فارسی اين آموزشگاه، من 

  .ديم باليخواهند شد که به آن ها خواه يبزرگان

م، باشد که مقبول طبع مردم يده يقرار من دانش آموزان را يا يبداهه  يدر ادامه چند نمونه از نوشته ها

  .شودواقع صاحب نظر 

  

 »اهه نويسي دانش آموزان کالس هفتم بد« 

 :مورد نظر يواژه ها

  نکي، ع وپ، ت يگار،  مرغ

  

قرار  يگار ر چرخيدر ز يکند و مرغ ينم حرکت يدم چرخ گاريبودم ناگهان د يسوار بر گار يروز

در که نکم ياد به سمت من آمد و به صورت من خورد و عيک توپ با سرعت زي ن هنگاميدر هم .دارد

  )يرضا والشجرديعل(. شکستبود، صورتم 

  

که هر کدام از آنها  دمي، دبودند يمرغ را که در گار يتعداد .ابان رفته بودميبه خ يروز آفتاب کيمن در 

ن يرا به خانه بردم و آن را پختم و خوردم و به زم دم و آنينها را خراز آ يکي .نک زده بودنديعک ي

  )يحسام خسرو( .شده بودم که توپ را ترکاندم يرفتم و آنقدر قو يباز

  

ر يز امجبور شدم توپ ر .نداشتچرخ  يگار .ببرمدکتر  به مرغم را يخواستم با گار يمک روز يمن 

 ياهم را برداشتم زدم به چشميبابانک يع .راه نرفت يدم گاريبعد د .راه برود يتا گار ذارمگب يگار

 ميمدآ بعد .است ف بودهيمرغم ضع يامهدم چشيبعد فهم .زند يج نميگ گريدم مرغم ديبعد د .مرغم

  )يا معصوميارش( !شد و مرد کور مرغمو  چشم مرغم توپ خورد به. ميکن يتوپ باز



ن دوست من توپ را شوت کرد به طرف يم که ناگهان حسيکرد يم يک روز من و دوستانم فوتبال بازي

دم با يدو يداشتم م يم وقتينک او شکست من و دوستانم فرار کرديع دميد .نک داشتيک مرد که عي

ده يار ترسيشان بلند شد من بسيمرغ ها صدا .داخل آن بود ياديز يبرخورد کردم که مرغ ها يارگک ي

  )يخير شيام( .مديها به خانه رس يسخت يه با همه خرألابودم و ب

  

مغازه ام  يش توپ هايپ يده بودم داخل گاريهر خررا که از ش ييمن مرغ ها .ما در روستا است ي خانه

  )يمحمد حسام صادق( .دميد يمرغ ها م يتوپ ها را به جا اورده بودمينک خود را نيمن هم که ع.ختمير

  

ناگهان توپشان به  .کردند يم يفوتبال بازراه  در کنار دداشتنها بچه  .مدمآ يبه روستا م از شهر يبا گارمن داشتم 

مرغ  يما به رو يگار .بود يدرکنار جاده مرغ .مان چپ کرديگار،اد بوديچون سرعتمان ز ما رفت و ير گاريز

  )يغنج يعل( .دميرا ند ييجاگر يکه د يبه طورچشمم افتاد  ينک من از رويع افتاد و

  

ت ين ها فعاليماش يها به جا يکه گار يدر زمان .کرد يم يوچک داشت با دوستانش توپ بازک روز مرغ کي

م ي، شکست و ما به طرف او رفتبود دوست مرغکه  ينک مرغ آبيع .کردند يماد استفاده يداشتند و از آن ها ز

  )انيرود يعل( .ناراحت شد و به او کمک کرد تا به خانه اش برود يليمرغ خ و شده هم چينيتا بب

  

 بود،دوستان خوبم مورد عالقه ام که از  من با مرغ تپل و .کردم يم يزندگ غضنفرآباد يمن در روستا

 .ميبود يهمه در شوق باز .م که بغل جاده بودين فوتبال روستا رفتيبه زم ياز بازپس . ميکرد يم يباز

نک او يرفت و به صورت او برخورد کرد و ع ،بود يکه سوار گار ييقاآ سمتتوپ به طرف جاده به 

  )ييرضا وفايعل( !بود يخوب يتجربه  .او توپ مارا پاره کرد .شکست

  



ورد به صورت من و توپ محکم خ .ميکرد يما فوتبال باز .ميبه ورزش رفت يک روز بعد از زنگ فارسي

مرغ ها  .که پر از مرغ بود يا يگار در توپ افتاد . ر توپيرد شد زدم زاعصابم خ. من شکست يباينک زيع

  )يرضا سبحانيعل( .افتادبه دنبال من  ،که همه را گرفت ينها دنبال شان کرد و وقتآصاحب  .ددنيرون پريبه ب

  

گذاشت مرغ  يمادرم نم يعالقه داشتم ول يليکردم و به مرغ ها خ يم يزندگ بزرگ ييمن در روستا

ک يکردم و من  يم يبازوجود داشت که من در آن  يا يميقد يما گار يخانه  يکيدر نزد. بخرم

نها را فروختم و دم و بعد تخم آيبا خريآن ها را فروختم و دو مرغ ز .مت داشتميگران ق نک و توپيع

  )ينيرضا شاه حسيعل( .دمينک و توپم را دوباره خريع

  

 نکيع با مرغ کي دميد ناگهان. کردم يم تماشا را آنها من و کردند يم يباز فوتبال دداشتن ها بچه

 با را او هم من .شد هوشيب و شکست نکشيع و خورد صورتش به توپ هوي که يباز تو مدآ يدود

  .ميخورد و ميکرد کباب را او ما افتي بهبود او روزکه چند از بعد. بردم يدامپزشک به يگار

  داشت يدود نکيع دميد يمرغک

  داشت توپ کي و کرد يم يباز فوتبال

  رفت يگار سمت به ديشوت توپ يوقت

  رفت و کرد پاره را توپش شد نيخشمگ يگار صاحب

  )بادآ ين حاجيحس(

  

د و بعد با يخوب خر بنينک ريک عيرفت و  ينک فروشيکه نفس نفس کنان به سمت ع يمرغ

 .رفتند يبعد به سالن ورزش .ددنيخر ين به نام گاريماشک يو رفت ن يشگاه ماشيبه نما يابدوستش مرغ

آنها  يول دکردن ين با جواد نکونام بازيوسط زم يکيک توپ پالستيو بعد با  درا نگاه کردن ياول باز

  )زاده يبيرضا ط( .ح رفتنديبه تفر يو شب با گار دباختن



 شيپ به ديبا و بود ضيمر هم خروس .است کرده تخم کجا و بفهمدکجاست تا زد يم نکيع ديبا مرغ

 يگار و بودند رفتن آماده آنها .رفت يم تمساح مزرعه سمت به داشت يگار !رفتند يم بيطب تمساح

ه ب .افتاد نگنگ پيپ يتوپها يرو و نتوانست يول رديبگ را آند که يپر. دافتا راه در مرغ نکيع. افتاد راه

  )يک شاهين بيرحسيام( .آن جا بود سال انيتاسال و نشستآن ها يرو تخم يجا

  

 ن بازاريزم بود و يبازار جادرآن. کردند يم يباز يتوپ سبز کوچه با درداشتند مرغ چند  روز کي

همانند کورها  .ن آمديزمبه  گذاشت و نکش را کناريع ،دبو ينکيمرغ ها که ع از يکي .ودب ينييسرپا

مرغ  .رفت ينکيمرغ ع يرو يگار را رها کرد و يفروشندگان گار از يکيناگهان  .کرد يحرکت م

مرغ را به  ،دميک دينزد ن صحنه را ازيا من که .شکسته بود شيخون دماغ شده بود و پا ينکيع

  )ين مختاريرحسيام( .مارستان بردميب

  

  هواکردو توپ را باد کرد  يدرگار ينکيع يمرغ           بود بود که کم باد بايداشتم ز يتوپ :شعر

 نکش ازيعکه  يطور شوت کردمحکم  دوست من توپ را م ويکرد يم يباز ک روز توپيما :متن

صاحبش  يوقت شد و يمرغ زخم برخورد کرد و يبه مرغ زه نرفت ووابه داخل در و چشمانش افتاد يرو

 و ميرفت روز دو يکي از بعد ما انداخت و اش يداخل گار را گرفت و توپ ما ناراحت شد و د،يفهم

  )ين پناهيرحسيام(. ميپس گرفت را توپ و ميکرد يهعذرخوا

  

 يمرغ بداهه . انداختم يبستم و به مسافرت رفتم و توپم را در گار ياسب را به گار. وانه را زدميو دينک ديمن ع

 )مهدور يمهد( .کار نگرفتمه خود ب يض را در بداهه ين موضوع مرغ مريض بود و به خاطر ايمن مر


