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 2 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 کودک داستان خش ادبی/ب
 انجامسهیال ره

 خوزستان استان

 اوّلۀ رتب
 

 هاستارهعنوان: 

 

ها پخش کرد، گنبدطاليی و آرام باال آمد و نور طاليیش را روي نخلخورشید آرام      

هايش بلند کرد لك آرام سرش را از روي بالدرخشید. لكطاليی توي نور صبحگاهی می

خواندند و به گنبدطاليی چشم دوخت. کبوترها دورگنبدطاليی جمع شده بودند و آواز می

هاي شدند. نورخورشید از البالي شاخ و برگها، همه از خواب بیدار صداي آن و و با سر

لك از جوجه لك ،هايش را بهم زدلك بالداد. لكمی ها به نرمی خودش را عبورنخل

هايش را را نداشت، چشم هايش طاقت نورلك سرش را بیرون آورد. چشمزير شكم لك

هايش لك دوباره چشمرد و روي نخل بلندي نشست، جوجه لكک لك پروازبست. لك

 «عزيزم.سالم، » لك لبخندي زد و گفت:لك« سالم» کرد و آرام گفت: را باز

هايش را تكان داد و سرش لك بالبعد پرواز کرد و توي آسمان اوج گرفت. جوجه لك

خورشید باال آمده بود و اطراف  اش بیرون کشید و اطرافش را نگاه کرد.را از توي النه

وصدايشان بلند کردند و سرها توي نخلستان بازي میبچهشد. گنبدطاليی داشت شلوغ می

بال زد، لك دوباره باللك توي آسمان پرواز کرد و دور شد. جوجه لكشده بود. لك

دفعه زمین لرزيد و صداهاي شد. يكتازه ياد گرفته بود که پرواز کند و زود خسته می

اش انداخت و قايم شد. نهلك ترسید و خودش را توي الوحشتناکی بلند شد. جوجه لك

لك آرام سرش را بیرون آورد، ها لرزيدند، جوجه لكدوباره سروصداها بلند شد، درخت

سوختند. ها شكسته شده بودند و میزدند. درختکردند و فرياد میمردم همه فرار می

لك به لك هنوز نیامده بود، جوجه لكاش گرفت. لكلك ترسید و گريهجوجه لك

هاي اش بلند شد. گلولهکم صداي گريهلك نبود. کمنگاه کرد، اما خبري از لكآسمان 
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-ها روي زمین میشدند و آدميكی خراب میها يكیباريد و خانهآتشین از آسمان می

اش پرت شد، تمام هوا را لك هم از توي النهدرخت شكست و افتاد، جوجه لك ...افتادند

طاليی را دود سیاهی گرفته سوختند. اطراف گنبدد میها داشتندود گرفته بود و درخت

لك خبري نبود، همه جا سیاه شده بود. لك پدرش را صدا کرد، اما از لكبود، جوجه لك

کم از روي زمین بلند شد و توي آسمان رفت. از بال زد،کملك بلند شد و بالجوجه لك

-بودند و مردم سراسیمه توي جاده میها خراب شده جا ببیند، خانه توانست همهباال می

لك باز هم خبري نبود. جوجه لك دوباره پدرش را صدا زد، اما از لكدويدند. جوجه لك

اي گوشه ،لك همسايه را ديد کهلك خسته شد، پايین آمد و روي درختی نشست. لكلك

لك ه لكلك همسايه تا جوجآيد. ترسید، جلوتر رفت. لكافتاده است و از بدنش خون می

 «کنی؟تو اين جا چه کار می» را ديد گفت:

 «.گردمدنبال پدرم می» :لك گفتجوجه لك

واز پدرت پر» هايش را پاك کرد و گفت:لك همسايه ساکت شد و بعد با بالش اشكلك 

 « ها، خیلی دور، توي آسمانکرده و به جاي دوري رفته است

 « پس چرا تنهايی رفت؟» لك گفت:جوجه لك

 « .آن جا خیلی دور است و تو طاقت پرواز تا آن جا را نداري» لك همسايه گفت:لك

 «پدرم کجاي آسمان رفته است؟» لك گفت:جوجه لك

 « آن باالباالها، توي آسمان» لك همسايه جواب داد:لك

 « حاال من بايد چكار بكنم؟» لك پرسید:جوجه لك

اند اي آمدههاي غريبهآدم خوب نیست،اين جا ديگر براي زندگی » لك همسايه گفت:لك

 «اند، تو بايد از اين جا بروي.و همه چیز را خراب کرده

 «کجا بروم؟» لك پرسید:جوجه لك

ها بگذري و جاي خیلی دوري بروي تا ها و کوهبايد از دشت» لك همسايه گفت:لك 

 « ....هاي غريبه به تو نرسد. خیلی دوردست آدم

-هايش را بست، ساکت شد و ديگر هیچ چیزي نگفت. جوجه لكلك همسايه چشملك

 ...لك دلش گرفت، احساس کرد خیلی تنها شده است. 
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 گورانیآمنه ابراهیمی

 استان هرمزگان

 رتبۀ دوّم
 

 من را ندیده؟ ةکسی جزیرعنوان: 
 

کس نبود. دختر کوچولويی بود به اسم يكی بود يكی نبود، غیر از خداي مهربون هیچ     

 ي شلواِر زري.پري. پري کوچولو دامن چین چین داشت و پاچه

 قشم بود.   ةهاي جزيرها پشت کوهکرد. شهر پريها  زندگی میپري کوچولو در شهرِ پري

 اش سر رفته بود، تصمیم گرفت در جزيره گردش کند. يك روز که حوصله

کوچولو وسط دريا  ةرفت و رفت تا رسید لب دريا و همانجا نشست، که يكهو يك جزير

 ديد. 

 هاي دريا گذشت و رفت روي جزيره.کوچولو با پاهاي کوچولويش از روي آبپري 

پايین پريد.  و برش درياست. خوشحال و شاد شد. باال و جا نیست و دورکس آنديد هیچ

 دور خودش چرخید و چرخید و گفت: اين جزيره مال منه! 

ها بگويم که من يك جزيره دارم. هاي شهر پريبچه ةبه خودش گفت: بايد بروم و به بقی

 کوچولو دارم. ةيك جزير

ها! من يك جزيره ها رسید و هوار زد: آهاي بچهکوچولو دويد و دويد تا به پشت کوهپري

 دارم.

 ها همراه پري کوچولو رفتند لب دريا؛ اما جزيره نبود!هاي شهر پريبچه ةهم

 تو کجاست؟! ة! پري کوچولو! جزيرها گفتند: کو؟! کجاست؟بچه پري

 پري کوچولو با ناراحتی گفت: اول بود؛ اما حاال نیست!

 کوچولو غمگین شد. ها رفتند و پريبچه پري

ام را پیدا کنم. بايد همین دور و برها فكر کرد و فكر کرد، به خودش گفت: من بايد جزيره

 باشد.
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من را  ةگفت: آقا حلزون! تو جزير کوچولو دويد و دويد تا رسید به يك حلزون وپري

 نديدي؟

 آقا حلزون گفت: نه! نه! من نديدم!

 ةپري کوچولو باز هم دويد و دويد تا رسید به يك صدف و گفت: خانم صدف! تو جزير

 من را نديدي؟!

 نه! من نديدم! خانم صدف گفت: نه!

 من را نديده؟! ةکوچولو داد زد: آهاي کسی جزيرپري

گريه و  کردگريههاي هايکوچولو خسته شد و روي زمین نشست و پريکسی جواب نداد. 

 کرد.

کوچولو چرا گريه بدو آمد پیشش و گفت: پريتا اينكه خرچنگی صدايش را شنید و بدو

 کنی؟می

کوچولو دستش را به طرف دريا دراز کرد و گفت: من توي دريا يك جزيره داشتم؛ پري

 اما حاال نیست!

ات قايم شده! اگر صبر کنی، خودش فكر کرد و بعد گفت: جزيره اي باخرچنگ لحظه

 شود!خودش پیدا می

کوچولو صبرکرد و صبرکرد. يواش يواش! آروم آروم! آب دريا رفت پايین و جزيره پري

 پیدا شد.

پري کوچولو خوشحال شد، باال پريد و پايین پريد، دور خودش چرخید و چرخید و گفت: 

 من پیدا شد. ةآخجون! آخجون! جزير

ناز  میاد باال؛ کنهنه میره پايین، ناز میکناز می ؛نازه ةخرچنگ  خنديد و گفت: اين جزير

 .کنهمی

 من! نازِ  ةمن! جزير نازِ ةکوچولو دويد و رفت روي جزيره و با خوشحالی گفت: جزيرپري

کوچولو را کردند، صداي پريها که داشتند همان اطراف بازي میهمان موقع بچه پري

 کوچولو مشغول بازي شدند. ناز و همراه پري ةشنیدند و خوشحال شدند و آمدند روي جزير
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 مرضیه جهانگیری

 استان اصفهان

 رتبۀ سوّم
 

 .حلی دارد هر مشکلی راهعنوان: 
 

 کس نبود.هیچ ي مهربونيكی بود، يكی نبود. غیر از خدا

از مار و  کردند.می کنار هم زندگیدر يك جنگل سرررسرربز و زيبا، حیوانات بسرریاري در 

هاي ديگر، سرررعی حیوانات اين جنگل، برعكس جنگل پلنگ گرفته تا موش و خرگوش.

 کردند با هم مهربان باشند و باعث آزار يكديگر نشوند.می

شیر با اينكه می  سابی هوس کبابِ آهو کرده اما به روي مثال آقاي  سرش، ح ست تنها پ دان

دار مبادا آهو خانم از غم کباب شررردن فرزندش غمگین و غصرررهکه آورد مبارکش نمی

رفت و حیوانات هاي دورتر میها و جنگلشررود. به همین دلیل براي شرركار کردن به بیشرره

گرفتند سررعی حیوانات ديگر هم بنا بر موقعیتی که در آن قرار می کرد.غريبه را شرركار می

 کردند به يكديگر کمك کنند.می

شما فكر ک  ستانردهحتما  ست؟ نه! ايد که دا سلطان جنگل ا ست. بايد  ما دربارة  اينطور نی

شما بگويم که توي کتاب ستانبه  صه پر از دا ست اما هاي ق شكار ا شیر و  هاي مربوط به 

 کالغ است. داستان من ماجراي آقاي

م خواهايد؟ محال است! اين داستان را اولین بار است که میچی؟ داستانش را قبال شنیده 

 ايد.کدام از شما تا به حال اين ماجرا را نشنیدهتعريف کنم و مطمئنم که هیچ

اي از جنگلی که ماجراي دوسرررتی حیواناتش را برايتان تعريف کردم، درخت در گوشررره 

 چنار بلندي بود که ...

اي شكل ... هاي پنجهايد؟ چنار درختی است با برگچی؟ تا حاال درخت چنار نديده

 اي شكل يعنی چه؟ پنجهدانید نمی
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هاي آن زندگی گفتم: درخت چنار بلندي بود که کالغی روي يكی از شرراخهداشررتم می 

 اي نداشت. کرد. آقا کالغه با اينكه زياد جوان نبود اما زن و بچهمی

شت، او به جاي اينكه  شكل ديگر هم وجود دا صدا بود و البته يك م چرا؟ چون خیلی بد

 خار ...گفت: خارمیبگويد قار قار 

و با صرررداي آقا  خاري نام داشرررت و تازه به جنگل آمده بودکوچكی که خارتیغیجوجه 

بله آقا »گفت: آمد و میشنید از خانه بیرون میکالغه آشنا نبود هر بار که صداي او را می

 «کالغه! چی شده؟ با من کاري داشتید؟

 «من؟ نه! کاري با تو ندارم. » گفت: د و میکرآقا کالغه با تعجب خارخاري را نگاه می 

صدا کرديد، گفتید خارخار. مادربزرگم هم من را » گفت: خارخاري می  شما االن من را 

 «گويد: خارخار. زند و به جاي خارخاري به من میاينجوري صدا می

به خود می  به جانبی  یافة حق  ن من نگفتم خار خار. م» گفت: گرفت و میآقا کالغه ق

 «گفتم: خار خار. 

تیغی از تعجب شررد جوجهو همین باعث می "قار قار  "گويد کرد میآقا کالغه خیال می 

 دهانش باز بماند.

شده بود و به خاطر اينكه توي جنگل به   سته و کالفه  يك روز آقا کالغه که از تنهايی خ

کالغ بدصدا معروف شده خیلی ناراحت بود، آمد کنار رودخانه و عكس خودش را توي 

 آب ديد و شروع کرد به حرف زدن :

د زير گريه، و بعد با صداي بلند ز« گويم خار خار؟! ه جاي خار خار میب خدايا! چرا من»  

 ... حاال گريه نكن و کی گريه کن.
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 بخش ادبی/ داستان نوجوان
 حامدطالبیان

 استان مازندران

 رتبۀ اوّل

 
 های عزیزکفشعنوان: 

 

شان هاي نامرئیهاي آشغال شهرداري و با چشمنشسته بودند روي يكی از همین سطل      

جا هايی که تندتند از آنآدم فقط به من که نه، به همه، به همة زل زده بودند به من. خب،

ها نبود. همة مردم کار و زندگی داشتند، کس حواسش به آنشدند؛ ولی انگار هیچرد می

شب بود و ديرشان شده بود. مثل من که بیكار نبودند. خب، من هم بیكار نبودم. آمده بودم 

کم به يكی دو اما وقتی براي خريد بیرون آمدم، کمدفترِ دوخط براي مشق انگلیسی بخرم؛ 

طوري، هاي ورزشی بیاندازم، نه براي خريدن، همینخیابان باالتر آمدم، تا نگاهی به کفش

 فقط براي نگاه کردن. 

فروشی، يك جفت کفش خوشگل و سفید، نشسته بودند همه مغازة کفشاما جلوي آن      

کردم که دل میزدند. هی دلها هی چشمك میزهروي سطل آشغال و مثل تابلوي مغا

برشان دارم يا نه. باالخره دل را به دريا زدم و آرام رفتم جلو؛ اما ناگهان تپش قلب گرفتم. 

 «خواهی دزدي کنی؟چه مرگت شده؟ مگه می»به خودم گفتم: 

ت رو خواي بكنی؛ اما اگه صاحبشون سر برسه و مچدزدي نمی»ايستادم، بعد گفتم:       

 « بگیره چی؟

-ها نمیخواست که توي آشغالها رو میگیري نداره. اگه اونمچ»دوباره گفتم:       

 «انداخت.

ورو رفتة ها بودم که ديدم يك مرد قوزي با بارانی رنگکنمکنم چهتوي همین چه      

ساندويچ بود، طرف سطل زباله رفت و چیزي را که گمان کنم کاغذ لنگان بهاي، لنگقهوه

ها را نديد، اما کمی مكث کرد و ها. کفشها، درست کنار کفشانداخت روي آشغال

ها را بردارد ها انداخت. انگار دودل بود که آناي به آنبالفاصله برگشت و نگاه خريدارانه
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هايش. شلوغی يا نه! اما برنداشت. نگاهی به اطراف انداخت. دستش را چپاند توي جیب

 فروشی ايستاد. رو را بريد و آمد پشت ويترين مغازة کفشپیادهعرض 

کاله کنند و سر من، بیها صاحب پیدا میفكر کردم اگر بیشتر از اين معطل کنم، کفش      

ها را برداشتم. ماند! اين بود که توي دلم تا سه شمردم و تند و چكشی رفتم و کفشمی

جا دور شدم، رم را انداختم پايین و مثل برق از آنآنكه به کسی يا چیزي نگاه کنم، سبی

اي رفتم و از لقمهها زيگزاگ میالي آدماي که تكه گوشتی به دندان گرفته از البهمثل گربه

ام باشند؛ هر چند اگر کردم که اندازهکه به چنگ آورده بودم خوشحال بودم. خداخدا می

پوره پوشد. کفش او هم حسابی اسقاطی و پارهدادم بابا بشد مهم نبود؛ میاندازه هم نمی

خوش به حال آن کسی که اين »ها را نداشتیم. توي دلم گفتم: بود. من و بابا که اين حرف

هاش بیرون بريزه، يك جفت کفش که دل و رودة کفشقدر وضعش کوکه که پیش از اين

 «خره.نو می

اند که عطاشون رو به لقاشون بودهقدر واسة صاحبش تنگ شايد اون»بعد فكر کردم:       

 «بخشیده و از خیرشون گذشته.

از خیابان شلوغ جدا شدم و پیچیدم توي اولین کوچه. کوچه تاريك بود و يك طرفش       

سرتاسر ماشین ايستاده بود. هنوز بیست قدم نرفته بودم که پشت سرم صداي پايی شنیدم؛ 

داري دادم که دنبال من نیست و بدون دلدويد. به خودم هاي سبك میيك نفر با قدم

مرتبه يك نفر تر شد و يكهايم را تند کردم. صدا نزديك و نزديكکه نگاه کنم قدماين

 «ري زرنگ؟!حاال ديگه لقمة ما رو کش می»از پشت يقة کتم را چنگ زد: 

ام را تی، يقهل... لقمه چیه، ع... عوضی گرف»ام فشار دادم و گفتم: ها را به سینهکفش      

هايش دو برابر من بود و هیكلش الغر و استخوانی، عین نردبان دزدها. تنها گام« ول کن

زد دستش نفس میحالی که نفسنبود. رفیقش از راه رسید. رفیقش از من کوتاهتر بود و در

داز تابید صورتم را براناي میجانی که از پنجرهام گذاشت و توي روشنايیِ کمرا زير چانه

 «قیافه رو، عینهو گچِ رو ديفال؛ معلومه مال اين طرفا نیست.»کرد: 

هاش ببین جوجه! اين خیابان و آشغال پاشغال»ام توي مشت پسر درازه بود. گفت: هنوز يقه

 ... «صاحب داره. فهمیدي يا شیرفهمت کنم؟
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 زهرا فیروزه

 استان خراسان شمالی

 رتبۀ دوّم
 

 نهاییتعنوان: 
 

 م ...او.....................................................م .اوم او ... 

از خواب که بیدار  اي،رايانههاي ها صداهاي عجیب و غريب من بود موقع بازياين      

، مادرم داشت خونه رو با جارو دستی جارو رايانه امشدم صبحانه نخورده رفتم سروقت 

خشن  ها بداخالقت کرده،عزيزم اين بازي»گفت: شنیدم که میکرد. صداش رو میمی

 ديگه«  و... قصه بخون، شنگول و منگول، کدو قل قل زنهاي کتاب ك بار همشدي، ي

قدر عصبانی شدم که کوبیدم اور شدم، ايننشنیدم. آخه گیمهاي مادرم رو بقیه صحبت

خراب شدن  جرايِها دويدم سمت مادرم و ماو بعدش رو نگم... عین جن زده رايانهروي 

، غرغر کنان با روي زمین رو بهش گفتم مادرم با جارو کوبید به کمرم، افتادم امرايانه

عین لبوي قرمز دنبال روسري بود  «؟حاال جواب بابات رو  چی بدم»: کردخودش زمزمه می

گینس ثبت  تونست درکاري میمن در شلوغی و خراب ةهاي منو ببنده، آخه سابقکه دست

  بشه.

مادرم با يك تشت پالستیكی، وايتكس و تايد آمد رو به روي من نشست تا هم مواظب       

قدر  نآآخه پدرم ها رو بشوره. اي رو به آب ندم و هم لباسمن باشه که دست گلِ ديگه

برام خريده ام  هرو هم عم رايانهیره. گبرقی ب درآمد نداشت که برامون لباسشويی و جارو

 .بود 

سرم را تكون دادم ولی سريع  ،کشهچقدر سختی می .کردمعین بز مادرمو نگاه می      

يك بسته آدامس رو که کنارم بود برداشتم و همه را توي دهنم ريختم و  فراموش کردم،

بردم و به طرف آدامس میرو سرم و کشیدم میمثل طناب  را جويده شده بعد آدامس 

ديگه  یت به من نگاه کرد.عصبانبا مادرم . آوردمدر می ماي از خودصداي خوشحال کننده

با انگشت که م کف پام را نگاه کردم جورابم يك سوراخ کوچیك داشت ه بودخسته شد
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تیر در آوردم و عین فَاز دهان مو  آدامس .کردماون رو بزرگتر و مثل جگر زلیخا تكه تكه 

 م.جوراب هايش جاي پارگیمِدَهام پهنش کردم و چسبانروي دست

داد مادرم عین ديگ بخار واتسون ازش بخار در میومد. هاها،ها،هه،هه، چه کیفی می      

ه ب و هی کردجیغ کشید و گريه ، ها به صورتش خنج زدعین مادر مرده منو ديد و يه دفعه

به  أزد حتمرا صدا می دائم خدا انداختکوبید صداش آدمو ياد صوراسرافیل میسرش می

 از آفرينش من چه هدفی داشته؟  که کرداض میخدا اعتر

 من انگار نه انگار اتفاقی افتاده، هاها،هه،هه،هه، 

و هیچ   کردمیغرغر چنان مادرم هم ،اومد خونهخنديدم که صداي درهمش می      

کیه؟ پدرم بود با مهربانی جوابم را داد و  پرسیدمشنید دم در که رسیدم  صدايی رو نمی

خواستم خودمو لوس  به سر گذاشتن پدرم بود. حاال نوبت سر« !در را وا کنعسلم »گفت: 

بود فرو کردم و با زبان گشاد غار يك اندازه به قول مادرم مو تو دماغم که انگشت ،کنم

 بخون شعر شنگول منگولو. ،لمیدَاده تو پِ گفتم: کودکانه

درست صحبت بايد م و اهشد ام با مهربانی بهم فهموند که مثل خرس بزرگجر کشیدهپدر زَ

 :خوندبرام کنم بعد شعر شنگول و منگول را 

 منم منم مادرتررررون        شنگول من/ منگول من/ حبه انگور من

 در را وا کرررررررررن          ررون       رررشیرررر و سبررزي آوردم براتررررر

چون فرزند کمتر  !!نداريممن با قیافه حق به جانب به پدرم گفتم: شنگول و منگول که 

 زندگی بدتر، هوم، تو گرگی،

 چاق بشم چله بشم تو منو بخوري،  ن بخرررررورم شیرررررر و علررررف           ررم

گري دست با حالت مسخرهخیلی زرنگی، اگه راست میگی نشان بده دست و صورتت رو. 

مثل قیر ها فیده، اينها و صورت مادر من سدست، و صورتش را نگاه کردم و گفتم اوه

 :گفت پدرم با عصبانیت و خستگی. آفريقايی هستی هايِاز نژاد گرگ تو احتماالً ،نداسیاه

 .... است ها و صورتم سیاهمن مكانیكم بخاطر همینه که دستکه دونی خودت می»
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 محمود محمدی

 استان لرستان

 رتبۀ سوّم
 

 دروازۀ زمانعنوان: 

 

اين دفعه مدير  ناصري،»با خودم گفتم:  بیشتر روزها دير رسیدم به مدرسه، هم مثل باز      

که جلب توجه نكنم خزيدم ته صف صبحگاه. ظاهراً  يواشكی، «کنه.بابات رو احضار می

نمی دونم چطوري از بین اون همه دانش آموز، رَدّم را زد و  آخراي سخنرانی مدير بود.

هايش را قطع کند ن انداختم. مدير بدون اينكه صحبتسرم را پايی کرد. نگاه تلخی به من

هاي شما به اسم علی خزاعی چیزي اختراع کرده به ها! يك نفر از همكالسیادامه داد: بچه

 ايم توي آزمايشگاه، تا سر فرصت تست کنیم.گذاشته«. دروازة زمان»نام 

را « زمان»نفهمیدم. فقط  دربازه يا در بازه يا دروازه يا هر چی که هست، به هر حال      

 فهمیدم.

صدايی از  ،ه رفتم آب بخورم، نزديك آزمايشگاه که رسیدمک بگذريم؛ زنگ بعد      

ها برسم. هاي احمدي نظرم را جلب کرد. جلو رفتم تا به جعبه حلزوندرون جعبة حلزون

هاي زمین دفعه خودم را وسطتان روز بد نبیند! من بدبخت از اين دروازه گذشتم. يكچشم

کشاورزي ديدم. برگشتم که بیرون بیايم؛ اما مدرسه انگار آب شده بود و رفته بود توي 

اي خاکی، چند کشاورز زمین. به امید پیدا کردن يك مسیر بازگشت، راه افتادم. توي جاده

 «آره!»خنديدم وگفتم: «. پسر پادشاهی؟»ها به من گفت: ديدم. يكی از آن

من ديوانه شدم، يا او »اشت. نگاهی به خودم انداختم و با خودم گفتم: فوراً پا به فرار گذ

رفتم، ناگهان به پیرمردي برخورد کردم که داشت توي همین افكار داشتم می«. ديوانه بود؟

 «کی هستی؟ تو»کردم. با تعجب جواب داد. بعد پرسید:  آمد. سالماز طرف مقابل می

 «معلومه پسر پادشاهم ديگه!»گفتم: 

 « ت.خدا شفا بده! بیا بیا تا برسونمت به خونواده»خنديد و گفت: 

 «شناسی؟ام رو میمگه خونواده»گفتم: 
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 «وچل وجود داره. حتما دختر اونايی.ر آره! اين دور و بر، فقط يه خونوادة خل

 «چی؟ دختر؟ به خدا، من پسرم.»گفتم: 

 «قدر لباساش تمیز و مرتب نمیشه.آره! تو گفتی، منم باور کردم. آخه پسر که اين»گفت: 

بعد يك  مشت خاك « عیب نداره.»افتادم به گريه. گفتم به خدا من پسرم. پیرمرد گفت: 

 «خب! حال شدي پسر.»ها و سر و رويم ريخت وگفت: لباس به

هايش با هم راه افتاديم. توي راه کلی دربارة مكان و زمان از پیرمرد پرسیدم. از صحبت

تر بود؛ اما از کوه همین شكلی بود که االن هست.  فقط پر برفاشتران چیزي نفهمیدم.

بچه جون! »سوار به سمت ما تاختند. پیرمرد گفت: اي اسبشهرازنا خبري نبود. توي راه عده

 «حرف نزنی! احتماال سواران پادشاهند.

 «خدا رو شكر.»گفتم: 

 «کنند.مون می. االن بیچارهخدا رو شكر که سربازان پادشاه دارن میان؟ بدبخت»گفت: 

جون حواست بود به من بچه جون رسیدم.نه! خدا را شكر که از دخترجون به بچه»گفتم: 

 «گفتی! شايد در ادامه قانع بشی و بهم بگی پسرجون.

 «خدا شفات بده روله!.»پیرمرد گفت: 

 سوارها رسیدند. ظاهرا پادشاه هم همراهشون بود.

شود؟ زانو بزنید بینید چه کسی رد میاي ابلهان! مگر نمی»فرياد زد: سوارها  پیشاهنگ اسب

 « و احترام کنید.

اي پیريِ کثیف! »ما زود کمر خم کرديم و احترام گذاشتیم. پادشاه که به ما رسید، گفت: 

 «دانی گرمابه چیست؟روي. بگو ببینم اصال میحالم را به هم زدي. چرا به گرمابه نمی

 «رويم.زادگان دو بار در عمرمان به گرمابه میرورم ما رعیتس»پیرمرد گفت: 

روند. است. پس رعاياي ما نیز به گرمابه می خیلی خب! باز هم بهتر از هیچی»پادشاه گفت: 

 «ايم. بگو!هايمان ساختهکه براي رعیت هايیها و خزينهاهلل! از گرمابهبگو بارك

آيیم شويیم، يك بار که به دنیا میمان را میدنپیرمرد گفت: سروم! ما دوبار در عمرمان ب

 «دهند.میريم غسلمان میشويند و يك بار که میما را می

 ... «چه رعیت کثیف و بدزبانی داريم!»پادشاه گفت: 
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 بخش ادبی/ داستان بزرگسال
 سیده اکرم شاروبند آزاد

 استان بوشهر

 رتبۀ اوّل

 
 کابوس در نخلستانعنوان:

 

شررود که با چند نفر در حال دويدن و فرار داسررتان با روايت پسررري شررروع میشررروع       

  پیچد:دانند. صدايی در گوشش میهستند به جايی که خودشان هم نمی

  بی آبرو شديم ...

 ..و بازپسر يادش می آيد که در حیاط خانه مشغول تماشاي باغچه بوده .

امان  خبري هاي بیصداي تیراندازي وهاي جنگی جت پرواز و خوشحال از اينكه ديگر از

کرد. که احسرراس می اًخورد. داشررت آرامش را عمیقنیسررت. نگاهش توي حیاط دور می

سر همسايه  زند.خراش هواپیما آرامشش را برهم میصداي گوش در همین لحظه يونس پ

گفته ديگر طاقت ماندن ندارد.  گويد مادرش ترسررریده وآيد و میاز پشرررت ديوار باال می

طور که با اند. همینها ماندهاند و آنجا بروند چون تقريبا همه مردم از شرهر رفتهبايد از آن

 نیامده هنوز؟  گويد:آيد و میزند، مادر بزرگش هراسان از اتاق بیرون میيونس حرف می

سرك را میمی ماند، داس را از تنه نخل برمنتظر جواب نمی       ست پ به گیرد و دارد و د

ستان می کنند به صدا دوند. سكوت دوباره همه جا برقرار شده. با هم شروع میطرف نخل

تان برده. به نخلسررر گاو را براي خوردن علف  که  جا کس آنهیچ زدن طوبی خواهرش 

صداي تیراندازي می شان. دوباره  ست نه طوبی و نه گاو گردند ها به خانه برمیآيد و آننی

شده سرك میهبدون پیدا کردن گم شان. مادر بزرگ از پ سید اي سی پر خواهد که اگر ک

ستاده بگويند او را قبالً شوند و از نفر از رزمندگان وارد خانه می اند. در همین لحظه دوفر

اند. و ها وارد شرررهر شررردهها شرررهر را ترك کنند چون عراقیخواهند همراه آنها میآن

گان آنمادربزرگ نمی ند هد برود ولی رزم تا همراه يونس و ا را مجبور میهخوا ند.  کن

شهر که بیرون می مادر و شهر بروند از  ستند و رزمنده ها جلوترروند، آنخواهرش از  ها ه
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لحظه آخر صررداي  ها دفاع کنند. درپشررت سرررشرران هسررتند تا از تیراندازي احتمالی از آن

بیند يكی افتاده را میدو رزمنده  کند.پشت سرش را نگاه می گردد وشنود برمیمهیبی می

دويدند ها میآن سرروخت. وو ديگري رويش خم شررده. شررهر پشررت سرررشرران داشررت می

 روند.نكه بدانند کجا میآبی
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 فریبا مرادی

 اصفهاناستان 

 موّدرتبۀ 
 

 شراب طهورعنوان: 
 

اون بود  میشه. بینمش دلم آشوبوقت می هر ترسم،من از قیافه اون مرد وحشی می»      

ها حمله کرد و اون طلبه اون بود که به مشروطه خواه که تاجرهاي قند رو به چوب بست.

سیس أمیگن شاه براي ت عبدالعظیم رو نگه نداشت. هحتی حرمت حرم شا سید رو کشت.

هاش خون لعنتی انگار از سیبیل الدوله است که طفره میره.اما عین عدالتخونه حكم داده.

غاشیه کار گذاشته و  تو يه چشمش عقرب جرار لونه کرده و تو اون يكی مار ،چكهمی

الدوله عین همین زن حاج میرزاحسین خان لواف که تا عین کشه،مردم رو با نگاهش می

قابله  يه دفع ديديم همه جا پرخون شده، کرد. رو تو کوچه ديد از ترس بارشو به زمین ول

انگار پیه سیاه گرگ به تنش مالیده که اينقدر نفرت لعنتی  اومد و گفت سقط کرده...

 «.انگیزه!

هايش از صدراعظم يك بند از نگرانی دوخت،طهورا همان طور که قباي ماهوتم را می      

 انگار تب داشت. رنگ صورتش مهتابی شده بود... زد.حرف می

ن فرقی با دم سگ هاش براي مالدوله به هرچی نابدترشه خنديده! اون سیبیلعین»      

پوشه که از هیبت مردك قرمدنگ سرداري الماس و جبه شمسه مرصع می آباد نداره.خانی

مرواريدهاي  دونه اگر اون شرابهمی زاد جلوه کنه.ري دربیاد و آدمی ةگرماب هاياجنه

هاي گردنه امامزاده داوود هم به شاگردي چیخرك مردي رو از سر دوشش برداره،دولت

 «.کنند چه برسه به صدراعظمی دربار!نمی قبولش

شنیده بودم که تا  خدا مرگم بده حیدر!» چشمان طهورا از حیرت و وحشت گرد شد:      

 ها میزنی.گیري و از اين حرفعرکه میمیري قهوه خونه تبرزين میذارن رو زانوت، تو هم مَ

تونی چهل تا نوچه چهل قسم می نكنه فكر کردي با قمه و شوشكة اگر بیان سراغت چی؟
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حاال که مشروطه داره پیروز میشه بهونه  هاي حكومتی بشی؟حريف توپ و تپانچه فراش

 «.رم باشه...سیاه سَ كِچَ مون به دنیا میاد لَترسم روزي که بچهمی. الدوله..نده دست عین

يف داش حیدر حرف بیار زن! تو خشت نیفتاده کسی که بتونه حر خط میونِ دِ...»      

يادت باشه ما يه دفعه تو جريان توتون و تنباکو پشت اين جماعت رو به  پامناري بشه...

هاي زورخونه بهبهانی و طباطبايی ما پهلوون پناه اين مردم بعد از آسید خاك مالیديم.

کاري از دستش برمیومد  الدوله اگرعین حاکم رو پايین نكشیديم؟ ةمگه عالالدول هستیم.

 «.دادتحصن مسجد جامع انجام میتو 

دل من که شده رختشورخونه  باز خوب سجافت پهنه و خیالت راحته،» آهی کشید:

 «.پامنار...

هايش حرف اما براي میاندار زورخانه پامنار عار بود از دل نگرانی خیال من راحت نبود.      

جاسوس گذاشته تا در فرصت ش و تِ الدوله همه جا برايم مفَدانست عینطهورا نمی بزند.

دانست همین ديشب نمی سید با تیر غیب به ديار باقی بفرستد. ةمناسب مرا هم مثل آن طلب

در تاريكی چهارسو کوچیك میرزاغالم گیوه دوز به سوداي کیسه  که حجره را بستم،

فكرش را . با درفش گیوه دوزي از پشت سر قصد جانم را کرد.. الدوله،شاهی سفید عین

 الدوله براي از میان برداشتنم به مسموم کردن آب سقاخانه کشیده!م نمی کرد کار عینه

هاي ام و معرکه گیريدانستند دعواهاي زرگري هر روز مقابل حجرهجاي او اهل بازار می

ام براي عصبانی کردن من و آشوب شدن اوضاع و دستگیري فروخته، هاي نیرز و خودپنطی

خودم  ام کرده!مشروطه خواهان در حیاط سفارت بريتانیا ديوانه دانست تحصننمی است.

مثل حبه قندي در چايی  هايم،ديدم همه خون دلهم دوست نداشتم بگويم... او را که می

دردم با ديدن او  داشت.مهربانی او سرپايم نگه می شد.آورد ناپديد میکه او برايم می

هاي بهار من همین جا میان گل تن شدن من بود.عشق او در دلم راز روئین شد.فراموش می

صبح من با سرکردن چارقد  کشید.خورشید در چشم او تیغ می پیراهن چلوارش بود.

شد با آن از طهورا براي من همان شراب طهور بود که می شد.آفتابگردانی او شروع می

 ...پس روزگار برآمد. 
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 انشاهیاعظم ایر

 استان مرکزی

 رتبۀ سوّم

 

 .شوندچنارها از برگ خالی نمیعنوان: 

 

مان را صدا ايم، گوش به زنگ که اسممن و سی چهل تا زن ديگر، توي راهرو نشسته      

اش را ام که همه زير و بمقدر اين راه را رفتهکنند و برويم سونوگرافی. اين چندسال، آن

االن ديگر برايم سرگرمی  کرد اماام میهاي طوالنی کالفهحفظم. اوايل توي صف ماندن

گیري از چه روزي دانم سیكل النگ تخمكام، میشده، خودم يك پا متخصص زنان شده

شان چه هاي درمانیهاي مختلف روشکشد، کلینیكبايد شروع شود، چقدر طول می

هايی با هم دارد، آن همه آمپول بازو و دور ناف را چطور بايد آدم براي خودش بزند، فرق

، «متأسفانه تخمك مناسب نداشتی»ل از عمل چی بخورد و چی نخورد، اگر گفتند شب قب

، خوشحال باشد، اما «فالن تا تخمك خوب داشتی»چطور سوگواري کند و اگر گفتند 

هاي طفلكی را از سوز دانم که وقتی جنینزياد امید نبندد که بعد بخورد توي حالش؛ می

سپارند ممكن است بگیرد يا نگیرد، ي بدن آدم میشناسی به گرماسرماي آزمايشگاه جنین

ام که آدم همه روي همین صندلی، براي هزار تا زن، به جاي ماماها و دکترها توضیح داده

رود اما اينكه جنین، چنگ بیندازد به رحم، جا خوش کند و ماندنی شود ديگر اين راه را می

هاي نگران زن ام، هربار چشمام و سنگ صبور شدهدست خود خداست. هی دلداري داده

ام سعی کرده« شما چندبار آي وي اف کردين؟»هايم دوخته شده و پرسیده: جوانی، به چشم

هشت بار عزيزم. من سن و سالم باال رفته »سیل ناامیدي را بزنم کنار و با لب خندان بگويم: 

دلم « گیري...می اهلل همین بار اول جوابشاءام، ولی شما جوانی، انکه جواب نگرفته

ام، ام و شناختهها را هزار بار ديدهها و غم بزرگ توي چشمسوزد، لرزش دستشان میبراي

 اند.خواهد جواب نگرفتن من، دل آنها را خالی کند. منی که دلم را خالی کردهدلم نمی
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تو من جاي »گفت: هاي میعاد شروع شده بود؛ میآمدم، نق زدنصبح که داشتم می      

قدر اين داروهاي کوفت و خوايم چه کار؟ بنشین سر زندگیت و اينخسته شدم، بچه می

هات. کی از تو بچه خواست؟ بقیه که بچه دارند، چه گلی به زهرمار را نريز توي رگ

شوي؟ مگر بچگی تو را يادم نبود دار نمیاند؟ من مگر خبر نداشتم که تو بچهسرشان زده

ام نايستادم براي خواستنت؟ پس قد نشستم؟ مگر جلوي خانوادهوقتی باهات سر سفره ع

خواست تا مترو برساندم، گفتم « براي کی داري اين همه خودت را به دردسر میندازي؟

فروش مداد ابرو و رژ لب و ريمل روم. مترو به شلوغی وسط روز نبود، زن دستپیاده می

کرد اداي ان صدايی که سعی میفروخت. از جلوي من که رد شد با همحجم دهنده می

خانوما مگه شوهراتون دل ندارن، »دوبلورهاي پیام بازرگانی تلويزيون را دربیاورد گفت: 

توي شیشه قطار به خودم نگاه « بخريد، هم يه نونی گیر من بیاد، هم شوهراتون سوپرايز شن.

یعاد سوخت، کردم، حتماً خیلی پژمردگی توي صورتم ديد که اين را گفت. دلم براي م

شمرد؛ بوسرلین سی تا، زد، يكی يكی میها را خودش برايم میهاي اول آمپولدفعه

زدم، هاي بعد خودم دور از چشم او میاف ده تا، پروژسترون بیست و دو تا. دفعهگونال

ترسم، منی که حتی بوي خون، به تخت کرد منی که از خون اين همه میکی فكر می

م بتوانم براي خودم آمپول بزنم؟ آخ که دفعه اول چه خوب بود، يكی کشاندبیمارستان می

از دو جنینی که مثل توپ کوچولو گذاشتند توي دلم، چنگ انداخت و دلش خواست 

گرم بود، حسش بماند، چند روز شد؟ يك ماه. هر روز يك ماهش را يادم هست، دلم

زدم، سر يك ماه، گفتند قلب یها را مزدم، با عشق، پروژسترونکردم، باهاش حرف میمی

قلب تري بود... گفتم بیبچه تشكیل نشده و بايد بیندازي. آخ که چه از جان کندن سخت

لت ديوانه شدي پري، يك ذره عق»هم دوستش دارم، میعاد لگد زد به میز داروهايم، گفت: 

 «را هم اين داروها ضايع کردند.

و سیكل بعدي درمان را شروع  اش دربیايمچندماه طول کشید که از افسردگی

  ...کنم؟ يادم نیست، ولی
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 کودکشعربخش ادبی/
 محمد عزیزی

 تهراناستان 

 رتبۀ اوّل

 

 دوست عنوان: 

 

 هررررروي خانررررفت س درره از راه آمررررخست

 هررررررم رايانرررررازهرب دهررها مانرد تنررررردي

 

 ترت گشرل جرتند مث واجرررررال امررروي ب

 تررت گشروي اينترنرت ا رارررررردنی ررررةهم

 

 درت دارش باشررردوس خواستدوستی را می

 درررارش باشرررررردرکن اديررا شرم يرروي غرت

 

 ردرت کربین راهش چ ش رارررايرهدرد دل

 ردرره صحبت کرربا هم شرررررهايرراز دل تن

 

 خ ...خ ...خ ...خنديدند! هاترش چرردرجواب

 «د!ررفهمیدنیراش مرررک ران رردرد م» گفت:

 

 دررررا پاشررراد از جرررش ی از دوررررا اذانرررب

 د!رررردا شرررش پیردوست درروي مسجررفت ت
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 دادیار حامدی

 استان مازندران

 رتبۀ دوّم

 

 مامان باباعنوان: 

 

 عالمه غم داشت كي ودررا برتنه ارررریبس

 مادرش کم داشتیب يزرریاو چ اررررانگ

  

 ررررررغمبیپ مانرررچش شدیپر م اشك از

 ادررررررت مررحس در باريدر میرچون اب

  

 دانررر خنرردخت كري درررمان آمرآس از

 ارانررررراز ب ررررررباتيز وجراز م ترشاداب

  

 درررش اربياه زررم كري رررررغمبیپ انررمهم

  دررررا شررابررب انررامررم یررورانرن يراررزه

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 اسحاقیاسداله 

 استان خراسان رضوی

 رتبۀ سوّم

 

 باغ انارعنوان: 

 

 زرگمرررب دررررپ اغرررب

 ار داردررررری انررررخیل

 درختش ةررر شاخررره

 دارد اررره برك کیسري

 مرررود و رفتررز برررپايی

 مگزررررب درررش پررپی

 کردم آن روزاحساس

 مرررر بزرگررن بیشتررم

 دم ررررچی  اررررم انررفت

 یرررردرختة ررشاخ  از

 مررره رفترراالي شاخرب

 یرسخت کارهرگفتم چ

 داد م رد و هلراد آمررب

 دررررا چیراو م ادم،رافت

 یرررار چاقررران  دمردي

 دررکیرت زور خنده از 
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 نوجوانشعر بخش ادبی/
 شهال شهبازی حسابی

 همداناستان 

 رتبۀ اوّل

 

 1ر ــشع
 

 رخررررررار سررررررررك انرريررل ررمث

 دررررررررربخن  مرررررررررررراز هرررررررب

 هاي کوچكت ببنددر به روي غصه

 ورررراي ترده هرررررود خنرررروج ا ررب

 درررشود شبیه قنیری دوباره مرزندگ

 

 2ر ــشع

 ررررره ابرن همربا اي

 ارانررن همه بربا اي

 ن ررررم  رداي ررررف

 انرررررررررآسم در 

 رنگین کمان دارد

 

 

 

 

 

 



 24 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 جواد پیشنماز

 استان گیالن

 رتبۀ دّوم

 

 هازیرپای بچهعنوان: 
 

 نرررررررررردر چم اه ررگ

 یررت کودکراه دسررگ

 اماه در زمین خاکیررگ

 شومروم، ستاره میاه سمت آسمان نشانه میررگ

 مراي و بعد هورم به شیشهرخاه میررگ

 شوم...رد کوچه پاره میرربه دست پیرم

 دهدکوچه روي خوش نشان نمیهاي زندگی به بچه

 هاي کوچه توپشان پر است...هربچ

 دهد...ترش ولی، توپ هم تكانشان نمیهاي چند کوچه آن طرف بچره

 ان ررن جهرراز تمام اي

 اي به روي لب بیاورمام به اين که خندهیرراض

 ام به اين که روزهاي کودکی شرور را به شب بیاورمیرراض

 نررم  م رررسه

 ی رتمام زندگاز 

 اين شده که توپ باشم و

 ی کنمرره زندگرهاي کوچهراي بچرزير پ
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 حسن اعالم

 استان مازندران

 رتبۀ سوّم

 

 ! هاای تمام قورباغهعنوان: 
 

 اه،رررزالل م ةررر سايرررباز زي

 رنج زار،رب در 

 .ها شنیدنی ستقور قور قورباغه

 !شعر با شكوهشان چه ديدنی ست

 ! هاتمام قورباغهبا شمايم اي 

 زتان،رربا صداي سب

 معطرم ةمن  لبالب از جوان

 سبز و تازه مثل يك صنوبرم

 کنم بدون قورقورمن که فكر می

 ن ،ررهاي مهررلحظ

 .راوت استرخالی از ط

 .ی بدون لذت استررزندگ

 !هارباغهوام قراي تم با شمايم

 قورقورتان براي من شنیدنیست.

 

 

 

 



 26 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 بزرگسالشعر بخش ادبی/
 نواران اعظم سعادتمند

 استان قم

 رتبۀ اوّل

 

 ودمرودکان بررهاي کريهرري به فكر گرعم

 ودمرربان برررا مهرز امّرررگرودم هررادر نبررم

 ويشرری در روستاي خرتر از هر زنزهررپاکی

 ودمران برم اين داستريك روز کوکب خان

 ن خوردمرعاشق شدم، ديوانگی کردم، زمی

 ودمروان بررران وقتی جرديگ هرن هم شبیرم

 م راردايررری خرروسرم  ةدازرررم انرررنشناخت

 ودمرران برررهاي شبیرراده دلررر از سررا پرامّ

□ 
 ز!؟رررر پايیررواي آخررآيد اي هیرادت مري

 ودمران برهايت آشیكرربت گنجشرردر غ

 دادان میرررف جررر پاي بروقتی خیابان زي

 ودمران بررخانم یرب ررررابرراي عرری بررسقف

 ه!ررررا؟ اي کاج همسايررد مريادت نمی آي

 ودمران بررن و امرراي امهران شانروفرهنگام ت

□ 
 ذاررراي بگروزهرری فیررل کاشراي گاليررج

 ودمران براك و آسمراران و خرق برمن عاش
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 طیبه عباسی ترابی

 استان گیالن

 رتبۀ دّوم

  مادرانه یک غزلعنوان: 
  
 !هررراز دردانرررمم نررچش ورررررردم نرربلن االرب

 انهرررت آورده در خررر بهشررو عطرداق تررقن

 

 ردررازه میگیروي ترگ و برهايت رندهررا خنرب

 هررره پیمانررررن، پیمانررراي مره از دنیرر تكّررره

 

 دررره آرامنردي کرره خوابیرومانردر معصررآنق

 هری النررروهاي بررری پرستررو حترت تردر دس

 

 تررويرررزد ابرم میريره هرری را بررم جهانررنظ

 هرردانرم رنرو با يك اخردي تری که میخنروقت

 

 مرخوانیرر مرررايت شعری برتابیرها که بشب

 هررروانررد پرررم ماننرررردم گلررو میگرررردور ت

 

 !گرچه به قول ديگران مادر شدن سخت است

 ...هرروانرق ديررررنِ از عشرری افتم مرا نمرراز پ

 

 رف رری و کم حرر مغرور و احساساترآن دخت

 ...هرر چانرر سخت پرادر سرده يك مرحاال ش

 

 ده هستم منران تا زنرا، هر زمردر، هرجرهر ق

 ...رد و مردانهرم مروه هسترل کرو مثرپشت ت

 



 28 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 مجید عزیزی هابیل

 استان البرز

 رتبۀ سوّم

 

 دادرررن ی به مارز خیررررل اشك و آه سپاهرج

 دادرری به ما نررصت آهرررد فرورن وجرا ايررب

 ررردراب کرررررريمش حسررّبان حررا را مقرم

 دادرز درد و داغ منصب و جاهری به ما نررج

 ودررت خلرررررق آفررررريده برا را براي عبرم

 دادررا نره مرسیاهی ب هراز سجرررده غیرررر نام

 مهرررر اود ررکش و دربنرا مثل کرررروه سرم

 دادرا نره مری برغ پناهررغ تیرررررز ستیرراو جر

 ررج روز عمروش به رحمتیم که در پنردلخ

 دادره ما نرری برچ گناهرررال هیری مجررمست 
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 بخش ادبی/سرود و ترانه
 حنظله ربانی زاده

 استان فارس

 رتبۀ اوّل

 سرود 
 است آب رـب نقش اتنقشه که بدان شمند است انقالب این حافظ شهیدان خون

 است رابــبوت ارــــیادگ هـک ریــرهب اـب هستیم خویش جان پای تا رهبری با

 اکبر اهلل / ماییم پیروز / ستمگر تو ای / بگیری آتش

 است دشمنان مـچش در - خاری چو ما ایران - است امان در خاک این - شهیدان برکت از

     *************** 

 دـــاحم ودــب رآنــــق اتــآی از یـتمثیل دــــاحم ودــرفان بــع راه روانـــره از

 دــاحم ودـب دانـمی ردــم و نـدی ربازــس والفجر هشت آن روز با چشم خودش دید

 پوردیـمحمّ / گرامی یادت / نور علی نور   / هماره راهت

 پوردیــمحم ونــخ / دارــپاس مـهستی / ورــسلحش ردمـم اـم / نـدشم مــچش وریـک

     *************** 

 ودــــب ریــــاقـب المــــدارالس بالربـک ودــب ریـباق امــقی در یــحسین ورـش

 ودــب ریــباق امـخت نـحس اشیــمنامگ دشـــشهی اکـپ رـــپیک دـنیام یـحتّ

 شهیدیم پاک / خون مدیون / رسیدیم اینجا / به اگر ماها

 یـنیای رـاگ یـحتّ – ماست با همیشه یادت - ی؟ـکجای ریــباق ای - دمـشهی یگمگشته

     *************** 

 انــدرخش با انــگلست دـش اـم ةـغمخان انـدرخش با رانـای نام وردهـخ وندـپی

 انــدرخش با ردانـگ ورـمحش داــخ را ما یـروشنای ویـس و سمت دِه پروازمان

 نشانه یـب شد / راـزه مانند / هـعاشقان او / رفته گمنام

 الزّمانیم صاحب با – انـدرخش یـمرتض چون – بمانیم رـمنتظ ما – تـغیب هایلحظه در

     *************** 

 مــداری هــآیین ه تاـس ودـخ الدـب در اـم مــداری هـدیرین ا لفت شهادت با اـم

 مــداری هـگنجین رینــبهت هانـهمی با ما انـری و با درخشــد و با باقـبا احم

 هایـمرتض چون / باشیم که یـیعن / را بالکرب / ریمـبگی وـالگ

 رانـای برکفان انـج – اـم دــاب تا مـهستی – انــدرخش یـمرتض با – دـاحم و ریـباق با

 



 30 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 طاهره اکرمی

 استان فارس

 رتبۀ دّوم

 
 ترانه

 

 ونهرخن میرگی براي مرقشنهاي هرقص ونهرربرا مهرم، يه دنیررزرگ خوبرادر برم

 ربونرر مهره دخترم يره همیشه باشرگفت بی جونکار خوب يادم داده بیيه عالمه

 رشتهره فرود از يه عالمرر برد ما پُرمسج هرررد محلرره مسجرم برروقت اذان ما رفتی

 دارگفتند حرفشونو با خآروم میآروم ارهاي زيبرصف با چادبهها صففرشته

 مرو بخونرازمررشته نمررل يك فرا مثرت مرجونی ربیرمن زير چادر بقايم شدم 

 ونررادمرررررررار سجرررررم کنررررراز نشسترررررد نمررربع

 جونبیخوند بیدادم دعايی که داشت میگوش می

 دمررادر سپیرررا چرودم بره برررل فرشترمث يواش خوابم برد به آسمون رسیدميواش

 گیری به اين قشنروز نديده بودم باغررهن یررهاي رنگوفهررن شكرردوروبرم شكفت

 جون خواب قشنگم پريدبیبا صداي بی بی با مهربونی دست رو سر من کشیدبی

 یررنگیرهاي رنگادر سفید با گلريه چ گیررة قشنرم داد يه هديرونه بهروي خرت

 ادره عالمه شرجون شدم يبیة بیربا هدي ادرمو دوستش دارم من زيگلیچادرگل
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 جلیل منورفشانی

 استان فارس

 رتبۀ سوّم

 1م نَنَه :ترانه
 ار مه          ـــــــا کنـیـو سختــــت هـــه یار مـــم همیشهـــنَنَ 

 چادِرِش م    ة، گوش2یه راست   مــی دل آز رده میش ـوقت 

 ش م3ایل و ط یفَهعاشقِ   مــــای بچّگیــهرهـــاطـخ   مـــدگیـقِ راهِ زنــــرفی 

 (2م)ــش م، آم ختَهـش 4آم ختَه     

 هــــادتـش عبهـاراش همـک   تو زحمته 6تا پَسین 5ص ب

 هــــنَنِد م ـم بــوام جون ـمیخ  ونهـو خـذار م تـام که میـپ

 ش معاشقِ ایل و ط یفَه             ازِ نگاشـن 7دویـــم فِ ـمیش         ر م پیش پاشـده میاـسج

 (2م)ــش م، آم ختَهــش آم ختَه     

 هـه، خاکیـه باشـر جا کــه    هــــاکیـاِد پـــم نمهــنَنَ

 رَک دارهـ، ت9َهاشهـو پنجت   ک دارهـنم 8دست و پِِلش

 ش معاشقِ ایل و ط یفَه             ارهــــبی از اون میـــعاشق         ی دارهــــیِ آرومرهــچه

 (2م)ــش م، آم ختَهــش آم ختَه  

 هــشناسیـی رو نمــخستگ   هــنِ الماســم نگیهـــنَنَ

 داــــی میشه جــاز همه چ    داــازش با خــت نمــوق

 ش معاشقِ ایل و ط یفَه             رِ پاشــه زیـت گذاشتـبهش       داشـم خهــه از نَنَـراضی

 (2م)ــش م، آم ختَهــش آم ختَه                

                                                 
 مادر 1
 مستقیم 2
 اهل و طایفه 3

 وابسته 4

 صبح 5
 عصر 6
 فدايٍ 7
 دست و پا 8

 انگشت 9

 


