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کوثر شهرباف -12 ساله
کوثر جان؛ از تو بس��یار سپاس��گزارم که دوست فعال و همراه همیشگی 
ما هس��تی. نوش��ته ات به خاطر فضای عاطفی و همدلی با گربه ای که او را 
از مادرش جدا کرده اند و امید به زندگی و نثر پر احس��اس و گرم و دلنش��ین 
آن، برگزیده ش��د؛ منتهی به خاطر این که طوالنی بود، فقط بخش��ی از آن را 

باهم می خوانیم: 
پنجره ای روبه باغ 

نگاه من از پشت قاب پنجره، همچون کودکی بازیگوش الی زیبایی های 
باغ می دوید؛ و نگاه بچه گربه همچون کودکی غمگین که گوش��ه ای از باغ 
منتظر نشسته، به آخرین  جایی که مادرش  را دیده، خیره مانده بود. کسانی که از حیوانات خانگی توله کشی می کنند 
تا آنها را مثل یک کاال بفروش��ند، او را همان ابتدای تولد، بی رحمانه از مادرش جدا کرده بودند و بهارش، به خزان 
نشسته بود. به رسم انسان بودنم سکوت نکردم و همه جا آگهی گذاشتم تا شاید برایش مادر پیدا کنم و بتواند با شیر 
یک گربه مهربان که او را به فرزندی بپذیرد، بزرگ ش��ود. در این مدت، او رابه خانه آوردم تا از بچه گربه س��فید و 
تنها مراقبت کنم. برای آرامش طوفان دلش، کتاب خواندم تا در گهواره قصه ها بخوابد؛ اما لحظه ای از پشت پنجره 

جدا نمی شد. انگار می خواست چهار فصل را پشت پنجره در انتظار مادرش سپری کند.
 امروز محو تماش��ای همان زاویه  دید گربه س��فید بودم که یک اتفاق خوش، بهارم را زیباتر کرد. دوس��تم تماس 
گرفت و گفت: یک گربه خانگی دارد که به تازگی مادر شده اس��ت و ممکن اس��ت این بچه گربه س��فید را هم به 

فرزندی بپذیرد.  
دلم پر از شوق شروعی دوباره برای زندگی بچه گربه شد.

نتیجه مسابقه ببین و بگو
چند شماره قبل از شما دوستان عزیز خواستیم به این تصویر نگاه کنید تا در تخیلتان بنشیند و اگر داستان یا حتی یک 
جمله  زیبا به ذهنتان رس��ید، برایمان بنویس��د. مس��ابقه تصویری، فرصتی اس��ت که همگی روی یک موضوع تمرکز کنید و 
براس��اس خالقیت و هنر خودتان، درباره برداش��تتان از آن تصویر بنویس��ید و ببینید که چگونه یک قاب عکس در ذهن و 
تفکری، تأثیر و احساس متفاوتی ایجاد کند.  ما نتایج این مسابقه را بررسی کردیم. نوشته هایتان، کبوتران آوازخوانی بودند 
که لحظات ما را سرشار از طراوت و شادمانی کردند. جالب این که بعضی از بزرگساالن هم با این تصویر به دنیای کودکی 
خود پل زده  بودند و داس��تان نوش��ته بودند؛ منتهی چون این صفحه ویژه ارتباط با مخاطب کودک و نوجوان اس��ت، از دور 
مسابقه خارج شدند. فقط نقاشی یکی از این بزرگساالن را چاپ می کنیم تا بدانید که حال خوش کودکی، چگونه آدمی را 
هرجا که باش��د، پر از احس��اس و ذوق می کند.  از میان آثار ش��ما نیز،  فقط ۳ اثر »کوثر ش��هرباف، نگار حامدی و امیرحسین 
باقری« به خاطر خالقیت در نوع نگاه به تصویر، نثر ساده و صمیمی و پیام های انسانی و ارزشمندی که داشتند، برگزیده 
انتخاب ش��دند. از تارا بیگ رضایی که تنها دوس��ت ۷س��اله ش��رکت کننده در این مسابقه بود نیز به پاس تالش ارزشمندش 

برای نوشتن و تخیل کردن، تقدیر می کنیم.  به این 4 نفر تبریک می گوییم و آثارشان را با هم می خوانیم و جایزه هایشان را به آدرس آن ها می فرستیم. عزیزان، 
من همچنان منتظر نوشته های زیبای شما در موضوعات مختلفی که خودتان انتخاب می کنید، هستم.                             دوستدارتان: فریبرز لرستانی )آشنا(
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نگار حامدی -1۳ساله
نگار عزیز؛ نوش��ته ات به خاطر نگاه تازه و خالقانه  به تصویر و همچنین 
فضای شادی که ایجادکرده ای، برگزیده شده است. آن را باهم می خوانیم:

ب��اران می ب��ارد. دخترک نزدی��ک پنجره ایستاده اس��ت. فقط موهایش 
پیداست که مثل برف سفید است و در باد حرکت می کند. یک فنجان قهوه 

درکنارش است. 
 گاه صدای میو میوی گربه می آید. دخترک پش��ت پیانو می نش��یند و 

آهنگی را می نوازد.
دخترک غرق در تخیالتش است. گربه ای سفید روی سرش می رقصد. 

تازه معلوم می شود که موهای دخترک، سفید نیست .


