
  )تمشکالس ه( 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 

  

 »تم شاهه نويسي دانش آموزان کالس هبد« 

 :مورد نظر يواژه ها

  ،کتاب ، جارو اباني، خ آب گوشت

  

من چون . ريبگ ين تر، آب گوشت نذرييگفت برو دو سه کوچه پا. دارم کرديصبح زود مادرم از خواب ب

 ير لب شعر ميدم که باخود زيرا د يابان رفتگريخ يتو.امتحان داشتم، کتاب را بردم تا در راه بخوانم 

ش را به يه دارد جارودم کيد گشتم که همان رفتگر را يآب گوشت را گرفتم و داشتم به خانه بر م. خواند

  )يمين ابراهيد حسيس( .ختيکتابم ر يگوشت خورد وآن را روبناگهان به آ برد و ين مييباال و پا

  

و گردو و  ريخود را با نان و پن يزندگ .بودند ير مشغول زندگيفق يدور افتاده خانواده ا ييدر روستا

 .يعاد يليخورش خ يا نوعي بود ا آبگوشتيآن ها  ين غذايبهتر .بردند يبه سر م يعاد يليخ يهاغذا

را آب و  او يرفت و خانه  يم يتاجر يک بار به خانه ي يخسرو هفته ا .داشتند به نام خسرو يپسر

 يداد همه  يکه به او م يزيچپول نا يخسرو برا .خواست يم يسخت يتاجر از او کار ها .کرد يجارو م

 ين موضوع راکسيا .داشت يالعالج يرمايداشت که ب يتاجر پسر .داد يرا با دل و جان انجام م هاکار

ات يپدرش تجرب .ف کردين موضوع را تعريپدرش ا يخسرو برا يروز. دانستند يتاجر نم جز خسرو و

گل  يابان رفت چند روزگشت مقداريبه خ .خسرو از او خواست تا پسر تاجر را مداوا کند .داشت ياديز

 و به خسرو داد تا درست کرد يعيما .ديطول کش يچند روز. جمع کرد گريد ياه هايگ يجارو و مقدار



تاجرگفت اگر پسرم خوب شود  .کرد يع استفاده ميد از آن مايبا يچند روز .تاجر پسر يببرد برا

تاجر به گفته اش  .باً خوب شده بوديپسر تاجر تقر .ديک سال طول کشي .بخشم يتان را سامان ميزندگ

خود را  يخانه  .آن همه پول را چکار کننددانستند  ينم .ارد به آنها پول داديليحدود چهار م .عمل کرد

  )يا الماسير کيام( .دنديال در شمال خريک وي .ن نقطه شهر آوردنديبه بهتر

  

کردم و منتظر بودم آبگوشت آماده  ياط را جارو ميداشتم به کمک مادرم ح .با بوديز يزييک روز پاي

 :د و فقط گفتيدو مادرم به سمت داخل خانه .آمد يبلند یناگهان  صدا !!ميآن را بخور ميشود و  برو

د تا يطول کش يک روزي.  ...ده و از قضا کتاب من هم آنجا بوده و يپز ترکم زوديديم و ديرفت!! ديترک

ابان  يو به خ فرار کردم ا کمک کن،يب: ديخواست به من بگو تا مادرم. ميپز را جمع کنزود يف کاريکث

  )انيريپارسا ام( !!!نکنمرفتم که کمک 

  

 .کرد صدا من را که در حال جارو زدن بود،  ک دفعه مادرميبودم که  يمعن يب يسرگرم خواندن کتاب

مادرم گفت . دادگوشت ک کاسه آبيه به من يکه بازکردم همسا در را .را بازکن در يمگه کر :گفت

  )يمين رحيافش( .دعوا کرد يمادرم مرا حساب .ختين وآبگوشت ريخوردم زم ،بود اومدم بگم يک

  

 يبرگه ها  و ن افتاديزم که در دستم بود بر يم که کتابيابان بوديخ دوستم در حال راه رفتن با در يروز

ابان، يآن سمت خ از شانس بد من در. حال جارو کردن بود در يآن سمت، رفتگر در و ن پخش شدآ

 زيل ر کرد ويرفتگر گ يااو به پ يناگهان پا آمد و يآب گوشت به دست، داشت به سمت من م يمرد

          چنان بدن من سوخت که دلم خت ويمن ر سر بر مد وهوا به پرواز درآ آب گوشت در خورد و

  )اتير احسان بيام( .اد بزنميخواست فر يم

  

  



شم افتاده و ادم مادرم با جارو به دنبال داديخودم بودم که د يحال و هوا یو تو خواندميداشتم کتاب م

ک مرد برخورد کرد که در يدن بود که به يدر حال دو فرار کرد وابان يآن هم از ترس مادرم به خ

  )يان عابديشا( .ختيآبگوشت ها بر سر داداشم ر ين و همه يداداشم افتاد زمدستش آبگوشت داشت و 

  

 !!، عرفان، عرفانعرفان :ک دفعه مامانم گفتيبودم که  يدر آرامش خاص .ندماخو يداشتم کتاب م

رفتم . زنه يمامانت داره صدات م: بابام بهم گفت .سرمی شد که جارو خورد تو يدم که چياصالً نفهم

گوشت ن ظرف آبيابرو  :گفت .گه بوديد يه جايد حواسم يببخش :گفتم ؟ييکجا :ش مامانم که گفتيپ

اشتم ذداغ دستم بود تا در خونه رو باز کردم پامو گ تظرف آبگوش .باشه :گفتم .به مامان بزرگت بدهرو 

و  تا اومدم خودم،  شت از دستم در رفتوگاز ترس آب .ک جت رد شديه گربه از جلوم مثل ي ،ابونيخ تو

  )يعرفان طاهر( .تو سرم ختيرگوشت داغ جمع کنم آب

  

سه جارو را که باز کردم، يک. يکردم که ناگهان کتابم رفت داخل جاروبرق يداشتم خانه را جارو  م

. ه رو براش گفتميقض. ا ناهار آبگوشتهيب يعل: م کرد و گفتيصدامادرم . کتابم شرحه شرحه شده بود

  )يرحمت يعل( .ه کتاب نو بخريابان و يبرو خ: گفت

  

پدرم . مادرم دهانشان باز مانده بود پدر و. آن را خوردم ينقدر خوشمزه بود که همه آ و ناهار آبگوشت بود

دانستم ينم .کردم جارو ابان رايشدم رفتم کل خ مگر دنبالت گذاشته اند؟ من از ترس پا يکن يچه کار م: گفت

  )يکمرک يعل( !است يش فعاليدم بيق کردم و فهميتحق هاافتاده بود؟ رفتم در کتاب يچه اتفاق

  

گوشت از دستم ناگهان ظرف آب يگوشت را به من داد، ولم که مادرم ظرف آبيخورد يم ناهار ميداشت

ابان چشمم يدر خ .ابان رفتم و فرار کردميمادرم با جارو افتاد دنبالم و من به خ .فرش يخت روير افتاد و

 .مادرم بخرم تا دل مادرم را به دست آورم يبرا يک کتاب احساسيد يدم بايافتاد و فهم يبه کتاب فروش

  )يابيا غيعرش(



بعدشم  .رفتم خوردم .بيا آبگوشت بخور: گفتو  مامانم مرا صدا كرد داشتم كتاب مي خواندم كه يهو

. خسته نباشيد: بهش گفتم .مي كشيد خيابون يه پير مرد داشت جارو توي راه تو. به مدرسه مي رفتم بايد

  )ين مدديمب( .رست را بخوان تا مثل من نشويد: سالمت باشي و  ادامه داد: گفت

  

. )ميآبگوشت دار اهارن(ر يبگ م رايگو يکه م يلوازم و به مغازه برو: مادرم گفت .خواندم يداشتم کتاب م

 .گرفتم را )لوازم آبگوشت(آقا لوازم  مغازه اکبر در بعد .روبه رو شدم يرفتگر باابان يخ رفتم که در يداشتم م

  )ييمحراب قلعه نو( .کرد، دادم يم زين را تميزم جارو که با يبه رفتگر دم ويخر کيک کي

  

ک کتاب به يک دفعه يکردم که  يگرم بود من داشتم اتاقم را جارو م يليتابستان هوا خ يدر روز ها يروز

من . ا آبگوشت بخوريب: ک دفعه مادرم گفتي .بود" يآرامش گوسفند"کتاب .رفتم به طرفش .چشمم خورد

  )يدرين حيمحمد ام( .بخرم يوتريکامپ يابان تا بازيد بروم خيادم افتاد که بايبعد از آن  رفتم و

  

اضطراب داشتم  آنقدر .ستيم نيکتاب ها از يکيدم که يد .خواستم به مدرسه بروم يم .بود صبح زود

ناهار  يکه مادرم برا يبگوشتک دفعه دستم به آيگشتم يداشتم م يوقت. آشپزخانه را هم گشتم يکه حت

 ده بودم که درينقدر ترسآ. جارو به دنبالم افتاد با و شد يمادرم عصبان .ختير گذاشته بود، خورد و

  )يرضا محمود( .دميدو يابان هم ميخ

  

داد  يبابام داشت ادامه م! يبش يچند کتاب بخون کاره ا بچه مختو جارو کن و: بابام گفت .ماه مهر بود

  .ابون دود کردم و رفتمين تو خيد و مثل ماشيبرق از سرم پر. د ناهار آبگوشتهيايب: که مادرم  گفت

  ابون بود پاکش کردميکلم خ    مهر آمد و مخم را جارو کردم

  ز که در فکرم بوديهر چه و هر چ    ذهنم بود در جارو کردم هرچه

  نجا و آن جا نشوميا يآواره   شوم يدرس و کتاب خواندم تا کاره ا

  )يمرصاد غالم( داشته باشم خوب و با صفا ينده ايآ    د خدايخوانم تا به ام يدرس م



چه خبره؟  :مادرم  گفت .خوردم يتندتند م. دمپرکرده بو اسه راک. خوردم يک روز داشتم آبگوشت مي

ابان و کتاب ي، برو خياگر فکر درس هست :مادرم گفت. اط را جارو کردميبعد از ناهار، ح. عجله نکن

  )ايپو يوهاب نوروز( .ات را بخر يدرس


