آثار منتخبین بخش ادبی

بخش ادبی /داستان کودک
سهیال رهانجام
استان خوزستان
رتبۀ اوّل
عنوان :ستارهها
خورشید آرامآرام باال آمد و نور طاليیش را روي نخلها پخش کرد ،گنبدطاليی و
طاليی توي نور صبحگاهی میدرخشید .لكلك آرام سرش را از روي بالهايش بلند کرد
و به گنبدطاليی چشم دوخت .کبوترها دورگنبدطاليی جمع شده بودند و آواز میخواندند
و با سر و صداي آنها ،همه از خواب بیدار شدند .نورخورشید از البالي شاخ و برگهاي
نخلها به نرمی خودش را عبور میداد .لكلك بالهايش را بهم زد ،جوجه لكلك از
زير شكم لكلك سرش را بیرون آورد .چشمهايش طاقت نور را نداشت ،چشمهايش را
بست .لكلك پرواز کرد و روي نخل بلندي نشست ،جوجه لكلك دوباره چشمهايش
را باز کرد و آرام گفت« :سالم» لكلك لبخندي زد و گفت« :سالم ،عزيزم».
بعد پرواز کرد و توي آسمان اوج گرفت .جوجه لكلك بالهايش را تكان داد و سرش
را از توي النهاش بیرون کشید و اطرافش را نگاه کرد .خورشید باال آمده بود و اطراف
گنبدطاليی داشت شلوغ میشد .بچهها توي نخلستان بازي میکردند و سروصدايشان بلند
شده بود .لكلك توي آسمان پرواز کرد و دور شد .جوجه لكلك دوباره بالبال زد،
تازه ياد گرفته بود که پرواز کند و زود خسته میشد .يكدفعه زمین لرزيد و صداهاي
وحشتناکی بلند شد .جوجه لكلك ترسید و خودش را توي النهاش انداخت و قايم شد.
دوباره سروصداها بلند شد ،درختها لرزيدند ،جوجه لكلك آرام سرش را بیرون آورد،
مردم همه فرار میکردند و فرياد میزدند .درختها شكسته شده بودند و میسوختند.
جوجه لكلك ترسید و گريهاش گرفت .لكلك هنوز نیامده بود ،جوجه لكلك به
آسمان نگاه کرد ،اما خبري از لكلك نبود .کمکم صداي گريهاش بلند شد .گلولههاي
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آتشین از آسمان میباريد و خانهها يكیيكی خراب میشدند و آدمها روي زمین می-
افتادند ...درخت شكست و افتاد ،جوجه لكلك هم از توي النهاش پرت شد ،تمام هوا را
دود گرفته بود و درختها داشتند میسوختند .اطراف گنبدطاليی را دود سیاهی گرفته
بود ،جوجه لكلك پدرش را صدا کرد ،اما از لكلك خبري نبود ،همه جا سیاه شده بود.
جوجه لكلك بلند شد و بالبال زد،کم کم از روي زمین بلند شد و توي آسمان رفت .از
باال میتوانست همه جا ببیند ،خانهها خراب شده بودند و مردم سراسیمه توي جاده می-
دويدند .جوجه لكلك دوباره پدرش را صدا زد ،اما از لكلك باز هم خبري نبود .جوجه
لكلك خسته شد ،پايین آمد و روي درختی نشست .لكلك همسايه را ديد که ،گوشهاي
افتاده است و از بدنش خون میآيد .ترسید ،جلوتر رفت .لكلك همسايه تا جوجه لكلك
را ديد گفت« :تو اين جا چه کار میکنی؟»
جوجه لكلك گفت« :دنبال پدرم میگردم».
لكلك همسايه ساکت شد و بعد با بالش اشكهايش را پاك کرد و گفت« :پدرت پرواز
کرده و به جاي دوري رفته است ،خیلی دور ،توي آسمانها»
جوجه لكلك گفت« :پس چرا تنهايی رفت؟»
لكلك همسايه گفت« :آن جا خیلی دور است و تو طاقت پرواز تا آن جا را نداري».
جوجه لكلك گفت« :پدرم کجاي آسمان رفته است؟»
لكلك همسايه جواب داد« :آن باالباالها ،توي آسمان»
جوجه لكلك پرسید« :حاال من بايد چكار بكنم؟»
لكلك همسايه گفت« :اين جا ديگر براي زندگی خوب نیست ،آدمهاي غريبهاي آمدهاند
و همه چیز را خراب کردهاند ،تو بايد از اين جا بروي».
جوجه لكلك پرسید« :کجا بروم؟»
لكلك همسايه گفت« :بايد از دشتها و کوهها بگذري و جاي خیلی دوري بروي تا
دست آدمهاي غريبه به تو نرسد .خیلی دور»....
لكلك همسايه چشمهايش را بست ،ساکت شد و ديگر هیچ چیزي نگفت .جوجه لك-
لك دلش گرفت ،احساس کرد خیلی تنها شده است... .
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آمنه ابراهیمیگورانی
استان هرمزگان
رتبۀ دوّم
عنوان :کسی جزیرة من را ندیده؟
يكی بود يكی نبود ،غیر از خداي مهربون هیچکس نبود .دختر کوچولويی بود به اسم
پري .پري کوچولو دامن چین چین داشت و پاچهي شلوا ِر زري.
پري کوچولو در شهرِ پريها زندگی میکرد .شهر پريها پشت کوههاي جزيرة قشم بود.
يك روز که حوصلهاش سر رفته بود ،تصمیم گرفت در جزيره گردش کند.
رفت و رفت تا رسید لب دريا و همانجا نشست ،که يكهو يك جزيرة کوچولو وسط دريا
ديد.
پري کوچولو با پاهاي کوچولويش از روي آبهاي دريا گذشت و رفت روي جزيره.
ديد هیچکس آنجا نیست و دور و برش درياست .خوشحال و شاد شد .باال و پايین پريد.
دور خودش چرخید و چرخید و گفت :اين جزيره مال منه!
به خودش گفت :بايد بروم و به بقیة بچههاي شهر پريها بگويم که من يك جزيره دارم.
يك جزيرة کوچولو دارم.
پريکوچولو دويد و دويد تا به پشت کوهها رسید و هوار زد :آهاي بچهها! من يك جزيره
دارم.
همة بچههاي شهر پريها همراه پري کوچولو رفتند لب دريا؛ اما جزيره نبود!
بچه پريها گفتند :کو؟! کجاست؟! پري کوچولو! جزيرة تو کجاست؟!
پري کوچولو با ناراحتی گفت :اول بود؛ اما حاال نیست!
بچه پريها رفتند و پريکوچولو غمگین شد.
فكر کرد و فكر کرد ،به خودش گفت :من بايد جزيرهام را پیدا کنم .بايد همین دور و برها
باشد.

4

نخستین جشنواره معلمان هنرمند

پريکوچولو دويد و دويد تا رسید به يك حلزون و گفت :آقا حلزون! تو جزيرة من را
نديدي؟
آقا حلزون گفت :نه! نه! من نديدم!
پري کوچولو باز هم دويد و دويد تا رسید به يك صدف و گفت :خانم صدف! تو جزيرة
من را نديدي؟!
خانم صدف گفت :نه! نه! من نديدم!
پريکوچولو داد زد :آهاي کسی جزيرة من را نديده؟!
کسی جواب نداد .پريکوچولو خسته شد و روي زمین نشست و هايهاي گريهکرد و گريه
کرد.
تا اينكه خرچنگی صدايش را شنید و بدوبدو آمد پیشش و گفت :پريکوچولو چرا گريه
میکنی؟
پري کوچولو دستش را به طرف دريا دراز کرد و گفت :من توي دريا يك جزيره داشتم؛
اما حاال نیست!
خرچنگ لحظهاي با خودش فكر کرد و بعد گفت :جزيرهات قايم شده! اگر صبر کنی،
خودش پیدا میشود!
پريکوچولو صبرکرد و صبرکرد .يواش يواش! آروم آروم! آب دريا رفت پايین و جزيره
پیدا شد.
پري کوچولو خوشحال شد ،باال پريد و پايین پريد ،دور خودش چرخید و چرخید و گفت:
آخجون! آخجون! جزيرة من پیدا شد.
خرچنگ خنديد و گفت :اين جزيرة نازه؛ ناز میکنه میره پايین ،ناز میکنه؛ میاد باال ناز
میکنه.
پريکوچولو دويد و رفت روي جزيره و با خوشحالی گفت :جزيرة نازِ من! جزيرة نا ِز من!
همان موقع بچه پريها که داشتند همان اطراف بازي میکردند ،صداي پريکوچولو را
شنیدند و خوشحال شدند و آمدند روي جزيرة ناز و همراه پريکوچولو مشغول بازي شدند.
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مرضیه جهانگیری
استان اصفهان
رتبۀ سوّم
عنوان :هر مشکلی راه حلی دارد.
يكی بود ،يكی نبود .غیر از خداي مهربون هیچکس نبود.
در يك جنگل سرررسرربز و زيبا ،حیوانات بسرریاري در کنار هم زندگی میکردند .از مار و
پلنگ گرفته تا موش و خرگوش .حیوانات اين جنگل ،برعكس جنگلهاي ديگر ،سرررعی
میکردند با هم مهربان باشند و باعث آزار يكديگر نشوند.
مثال آقاي شیر با اينكه میدان ست تنها پ سرش ،ح سابی هوس کبابِ آهو کرده اما به روي
مبارکش نمیآورد که مبادا آهو خانم از غم کباب شررردن فرزندش غمگین و غصرررهدار
شررود .به همین دلیل براي شرركار کردن به بیشررهها و جنگلهاي دورتر میرفت و حیوانات
غريبه را شرركار میکرد .حیوانات ديگر هم بنا بر موقعیتی که در آن قرار میگرفتند سررعی
میکردند به يكديگر کمك کنند.
حتما شما فكر کردهايد که دا ستان ما دربارة سلطان جنگل ا ست؟ نه! اينطور نی ست .بايد
به شما بگويم که توي کتابهاي ق صه پر از دا ستانهاي مربوط به شیر و شكار ا ست اما
داستان من ماجراي آقاي کالغ است.
چی؟ داستانش را قبال شنیدهايد؟ محال است! اين داستان را اولین بار است که میخواهم
تعريف کنم و مطمئنم که هیچکدام از شما تا به حال اين ماجرا را نشنیدهايد.
در گوشرررهاي از جنگلی که ماجراي دوسرررتی حیواناتش را برايتان تعريف کردم ،درخت
چنار بلندي بود که ...
چی؟ تا حاال درخت چنار نديدهايد؟ چنار درختی است با برگهاي پنجهاي شكل ...
نمیدانید پنجهاي شكل يعنی چه؟
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داشررتم میگفتم :درخت چنار بلندي بود که کالغی روي يكی از شرراخههاي آن زندگی
میکرد .آقا کالغه با اينكه زياد جوان نبود اما زن و بچهاي نداشت.
چرا؟ چون خیلی بد صدا بود و البته يك م شكل ديگر هم وجود دا شت ،او به جاي اينكه
بگويد قار قار میگفت :خارخار ...
جوجهتیغیکوچكی که خارخاري نام داشرررت و تازه به جنگل آمده بود و با صرررداي آقا
کالغه آشنا نبود هر بار که صداي او را می شنید از خانه بیرون میآمد و میگفت« :بله آقا
کالغه! چی شده؟ با من کاري داشتید؟»
آقا کالغه با تعجب خارخاري را نگاه میکرد و میگفت « :من؟ نه! کاري با تو ندارم» .
خارخاري میگفت « :شما االن من را صدا کرديد ،گفتید خارخار .مادربزرگم هم من را
اينجوري صدا میزند و به جاي خارخاري به من میگويد :خارخار» .
آقا کالغه قیافة حق به جانبی به خود میگرفت و میگفت « :من نگفتم خار خار .من
گفتم :خار خار» .
آقا کالغه خیال میکرد میگويد " قار قار " و همین باعث میشررد جوجهتیغی از تعجب
دهانش باز بماند.
يك روز آقا کالغه که از تنهايی خ سته و کالفه شده بود و به خاطر اينكه توي جنگل به
کالغ بدصدا معروف شده خیلی ناراحت بود ،آمد کنار رودخانه و عكس خودش را توي
آب ديد و شروع کرد به حرف زدن :
« خدايا! چرا من به جاي خار خار میگويم خار خار؟! » و بعد با صداي بلند زد زير گريه،
حاال گريه نكن و کی گريه کن... .
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بخش ادبی /داستان نوجوان
حامدطالبیان
استان مازندران
رتبۀ اوّل

عنوان :کفشهای عزیز
نشسته بودند روي يكی از همین سطلهاي آشغال شهرداري و با چشمهاي نامرئیشان
زل زده بودند به من .خب ،فقط به من که نه ،به همه ،به همة آدمهايی که تندتند از آنجا
رد میشدند؛ ولی انگار هیچکس حواسش به آنها نبود .همة مردم کار و زندگی داشتند،
شب بود و ديرشان شده بود .مثل من که بیكار نبودند .خب ،من هم بیكار نبودم .آمده بودم
دفترِ دوخط براي مشق انگلیسی بخرم؛ اما وقتی براي خريد بیرون آمدم ،کمکم به يكی دو
خیابان باالتر آمدم ،تا نگاهی به کفشهاي ورزشی بیاندازم ،نه براي خريدن ،همینطوري،
فقط براي نگاه کردن.
اما جلوي آنهمه مغازة کفشفروشی ،يك جفت کفش خوشگل و سفید ،نشسته بودند
روي سطل آشغال و مثل تابلوي مغازهها هی چشمك میزدند .هی دلدل میکردم که
برشان دارم يا نه .باالخره دل را به دريا زدم و آرام رفتم جلو؛ اما ناگهان تپش قلب گرفتم.
به خودم گفتم« :چه مرگت شده؟ مگه میخواهی دزدي کنی؟»
ايستادم ،بعد گفتم« :دزدي نمیخواي بكنی؛ اما اگه صاحبشون سر برسه و مچت رو
بگیره چی؟»
دوباره گفتم« :مچگیري نداره .اگه اونها رو میخواست که توي آشغالها نمی-
انداخت».
توي همین چهکنم چهکنمها بودم که ديدم يك مرد قوزي با بارانی رنگورو رفتة
قهوهاي ،لنگلنگان بهطرف سطل زباله رفت و چیزي را که گمان کنم کاغذ ساندويچ بود،
انداخت روي آشغالها ،درست کنار کفشها .کفشها را نديد ،اما کمی مكث کرد و
بالفاصله برگشت و نگاه خريدارانهاي به آنها انداخت .انگار دودل بود که آنها را بردارد
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يا نه! اما برنداشت .نگاهی به اطراف انداخت .دستش را چپاند توي جیبهايش .شلوغی
عرض پیادهرو را بريد و آمد پشت ويترين مغازة کفش فروشی ايستاد.
فكر کردم اگر بیشتر از اين معطل کنم ،کفشها صاحب پیدا میکنند و سر من ،بیکاله
می ماند! اين بود که توي دلم تا سه شمردم و تند و چكشی رفتم و کفشها را برداشتم.
بیآنكه به کسی يا چیزي نگاه کنم ،سرم را انداختم پايین و مثل برق از آنجا دور شدم،
مثل گربهاي که تكه گوشتی به دندان گرفته از البهالي آدمها زيگزاگ میرفتم و از لقمهاي
که به چنگ آورده بودم خوشحال بودم .خداخدا میکردم که اندازهام باشند؛ هر چند اگر
اندازه هم نمیشد مهم نبود؛ میدادم بابا بپوشد .کفش او هم حسابی اسقاطی و پارهپوره
بود .من و بابا که اين حرفها را نداشتیم .توي دلم گفتم« :خوش به حال آن کسی که اين
قدر وضعش کوکه که پیش از اينکه دل و رودة کفشهاش بیرون بريزه ،يك جفت کفش
نو میخره».
بعد فكر کردم« :شايد اونقدر واسة صاحبش تنگ بودهاند که عطاشون رو به لقاشون
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؛
يك نفر با قدمهاي سبك میدويد .به خودم دلداري دادم که دنبال من نیست و بدون
اينکه نگاه کنم قدمهايم را تند کردم .صدا نزديك و نزديكتر شد و يكمرتبه يك نفر
از پشت يقة کتم را چنگ زد« :حاال ديگه لقمة ما رو کش میري زرنگ؟!»
کفشها را به سینهام فشار دادم و گفتم« :ل ...لقمه چیه ،ع ...عوضی گرفتی ،يقهام را
ول کن» گام هايش دو برابر من بود و هیكلش الغر و استخوانی ،عین نردبان دزدها .تنها
نبود .رفیقش از راه رسید .رفیقش از من کوتاهتر بود و درحالی که نفسنفس میزد دستش
را زير چانهام گذاشت و توي روشنايیِ کمجانی که از پنجرهاي میتابید صورتم را برانداز
کرد« :قیافه رو ،عینهو گچِ رو ديفال؛ معلومه مال اين طرفا نیست».
هنوز يقهام توي مشت پسر درازه بود .گفت« :ببین جوجه! اين خیابان و آشغال پاشغالهاش
صاحب داره .فهمیدي يا شیرفهمت کنم؟» ...
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زهرا فیروزه
استان خراسان شمالی

رتبۀ دوّم
عنوان :تنهایی
اوم او  ...م ...او.....................................................م .
اينها صداهاي عجیب و غريب من بود موقع بازيهاي رايانهاي ،از خواب که بیدار
شدم صبحانه نخورده رفتم سروقت رايانه ام ،مادرم داشت خونه رو با جارو دستی جارو
میکرد .صداش رو میشنیدم که میگفت« :عزيزم اين بازيها بداخالقت کرده ،خشن
شدي ،يك بار هم کتابهاي قصه بخون ،شنگول و منگول ،کدو قل قل زن و » ...ديگه
بقیه صحبتهاي مادرم رو نشنیدم .آخه گیماور شدم ،اينقدر عصبانی شدم که کوبیدم
روي رايانه و بعدش رو نگم ...عین جن زدهها دويدم سمت مادرم و ماجرايِ خراب شدن
رايانهام رو بهش گفتم مادرم با جارو کوبید به کمرم ،افتادم روي زمین ،غرغر کنان با
خودش زمزمه میکرد« :حاال جواب بابات رو چی بدم؟» عین لبوي قرمز دنبال روسري بود
که دستهاي منو ببنده ،آخه سابقة من در شلوغی و خرابکاري میتونست در گینس ثبت
بشه.
مادرم با يك تشت پالستیكی ،وايتكس و تايد آمد رو به روي من نشست تا هم مواظب
من باشه که دست گلِ ديگهاي رو به آب ندم و هم لباسها رو بشوره .آخه پدرم آنقدر
درآمد نداشت که برامون لباسشويی و جارو برقی بگیره .رايانه رو هم عمهام برام خريده
بود .
عین بز مادرمو نگاه میکردم .چقدر سختی میکشه ،سرم را تكون دادم ولی سريع
فراموش کردم ،يك بسته آدامس رو که کنارم بود برداشتم و همه را توي دهنم ريختم و
بعد آدامس جويده شده را مثل طناب میکشیدم و سرم رو به طرف آدامس میبردم و
صداي خوشحال کنندهاي از خودم در میآوردم .مادرم با عصبانیت به من نگاه کرد .ديگه
خسته شده بودم کف پام را نگاه کردم جورابم يك سوراخ کوچیك داشت که با انگشت
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اون رو بزرگتر و مثل جگر زلیخا تكه تكه کردم .آدامس مو از دهان در آوردم و عین فَتیر
روي دستهام پهنش کردم و چسباندَمِش جاي پارگیهاي جورابم.
هاها،ها،هه،هه ،چه کیفی میداد مادرم عین ديگ بخار واتسون ازش بخار در میومد.
يه دفعه منو ديد و عین مادر مردهها به صورتش خنج زد ،جیغ کشید و گريه کرد و هی به
سرش میکوبید صداش آدمو ياد صوراسرافیل میانداخت دائم خدا را صدا میزد حتمأ به
خدا اعتراض میکرد که از آفرينش من چه هدفی داشته؟
من انگار نه انگار اتفاقی افتاده ،هاها،هه،هه،هه،
همش میخنديدم که صداي درخونه اومد ،مادرم همچنان غرغر میکرد و هیچ
صدايی رو نمی شنید دم در که رسیدم پرسیدم کیه؟ پدرم بود با مهربانی جوابم را داد و
گفت« :عسلم در را وا کن!» حاال نوبت سر به سر گذاشتن پدرم بود .خواستم خودمو لوس
کنم ،انگشتمو تو دماغم که به قول مادرم اندازه يك غار گشاد بود فرو کردم و با زبان
کودکانه گفتم :اده تو پِدَلمی ،بخون شعر شنگول منگولو.
پدر زَجر کشیدهام با مهربانی بهم فهموند که مثل خرس بزرگ شدهام و بايد درست صحبت
کنم بعد شعر شنگول و منگول را برام خوند:
شنگول من /منگول من /حبه انگور من

منم منم مادرتررررون

شیرررر و سبررزي آوردم براتررررررررررون

در را وا کرررررررررن

من با قیافه حق به جانب به پدرم گفتم :شنگول و منگول که نداريم!! چون فرزند کمتر
زندگی بدتر ،هوم ،تو گرگی،
مررن بخرررررورم شیرررررر و علررررف

چاق بشم چله بشم تو منو بخوري،

خیلی زرنگی ،اگه راست میگی نشان بده دست و صورتت رو .با حالت مسخرهگري دست
و صورتش را نگاه کردم و گفتم اوه ،دستها و صورت مادر من سفیده ،اينها مثل قیر
سیاهاند ،تو احتماالً از نژاد گرگهايِ آفريقايی هستی .پدرم با عصبانیت و خستگی گفت:
«خودت میدونی که من مكانیكم بخاطر همینه که دستها و صورتم سیاه است... .
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محمود محمدی
استان لرستان
رتبۀ سوّم
عنوان :دروازۀ زمان
باز هم مثل بیشتر روزها دير رسیدم به مدرسه ،با خودم گفتم« :ناصري ،اين دفعه مدير
بابات رو احضار میکنه ».يواشكی ،که جلب توجه نكنم خزيدم ته صف صبحگاه .ظاهراً
آخراي سخنرانی مدير بود .نمی دونم چطوري از بین اون همه دانش آموز ،رَدّم را زد و
نگاه تلخی به من کرد .سرم را پايین انداختم .مدير بدون اينكه صحبتهايش را قطع کند
ادامه داد :بچهها! يك نفر از همكالسیهاي شما به اسم علی خزاعی چیزي اختراع کرده به
نام «دروازة زمان» .گذاشتهايم توي آزمايشگاه ،تا سر فرصت تست کنیم.
دربازه يا در بازه يا دروازه يا هر چی که هست ،به هر حال نفهمیدم .فقط «زمان» را
فهمیدم.
بگذريم؛ زنگ بعد که رفتم آب بخورم ،نزديك آزمايشگاه که رسیدم ،صدايی از
درون جعبة حلزونهاي احمدي نظرم را جلب کرد .جلو رفتم تا به جعبه حلزونها برسم.
چشمتان روز بد نبیند! من بدبخت از اين دروازه گذشتم .يكدفعه خودم را وسط زمینهاي
کشاورزي ديدم .برگشتم که بیرون بیايم؛ اما مدرسه انگار آب شده بود و رفته بود توي
زمین .به امید پیدا کردن يك مسیر بازگشت ،راه افتادم .توي جادهاي خاکی ،چند کشاورز
ديدم .يكی از آنها به من گفت« :پسر پادشاهی؟» .خنديدم وگفتم« :آره!»
فوراً پا به فرار گذاشت .نگاهی به خودم انداختم و با خودم گفتم« :من ديوانه شدم ،يا او
ديوانه بود؟» .توي همین افكار داشتم میرفتم ،ناگهان به پیرمردي برخورد کردم که داشت
از طرف مقابل میآمد .سالم کردم .با تعجب جواب داد .بعد پرسید« :تو کی هستی؟»
گفتم« :معلومه پسر پادشاهم ديگه!»
خنديد و گفت« :خدا شفا بده! بیا بیا تا برسونمت به خونوادهت».
گفتم« :مگه خونوادهام رو میشناسی؟»
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ر آره! اين دور و بر ،فقط يه خونوادة خلوچل وجود داره .حتما دختر اونايی».
گفتم« :چی؟ دختر؟ به خدا ،من پسرم».
گفت« :آره! تو گفتی ،منم باور کردم .آخه پسر که اينقدر لباساش تمیز و مرتب نمیشه».
افتادم به گريه .گفتم به خدا من پسرم .پیرمرد گفت« :عیب نداره ».بعد يك مشت خاك
به لباسها و سر و رويم ريخت وگفت« :خب! حال شدي پسر».
با هم راه افتاديم .توي راه کلی دربارة مكان و زمان از پیرمرد پرسیدم .از صحبتهايش
چیزي نفهمیدم .اشترانکوه همین شكلی بود که االن هست .فقط پر برفتر بود؛ اما از
شهرازنا خبري نبود .توي راه عدهاي اسبسوار به سمت ما تاختند .پیرمرد گفت« :بچه جون!
حرف نزنی! احتماال سواران پادشاهند».
گفتم« :خدا رو شكر».
گفت« :خدا رو شكر که سربازان پادشاه دارن میان؟ بدبخت .االن بیچارهمون میکنند».
گفتم« :نه! خدا را شكر که از دخترجون به بچهجون رسیدم .حواست بود به من بچهجون
گفتی! شايد در ادامه قانع بشی و بهم بگی پسرجون».
پیرمرد گفت« :خدا شفات بده روله!».
سوارها رسیدند .ظاهرا پادشاه هم همراهشون بود.
پیشاهنگ اسب سوارها فرياد زد« :اي ابلهان! مگر نمیبینید چه کسی رد میشود؟ زانو بزنید
و احترام کنید».
ما زود کمر خم کرديم و احترام گذاشتیم .پادشاه که به ما رسید ،گفت« :اي پیريِ کثیف!
حالم را به هم زدي .چرا به گرمابه نمیروي .بگو ببینم اصال میدانی گرمابه چیست؟»
پیرمرد گفت« :سرورم ما رعیتزادگان دو بار در عمرمان به گرمابه میرويم».
پادشاه گفت« :خیلی خب! باز هم بهتر از هیچی است .پس رعاياي ما نیز به گرمابه میروند.
بگو باركاهلل! از گرمابهها و خزينههايی که براي رعیتهايمان ساختهايم .بگو!»
پیرمرد گفت :سروم! ما دوبار در عمرمان بدنمان را میشويیم ،يك بار که به دنیا میآيیم
ما را میشويند و يك بار که میمیريم غسلمان میدهند».
پادشاه گفت« :چه رعیت کثیف و بدزبانی داريم!» ...
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بخش ادبی /داستان بزرگسال
سیده اکرم شاروبند آزاد
استان بوشهر
رتبۀ اوّل

عنوان:کابوس در نخلستان
شررروع داسررتان با روايت پسررري شررروع میشررود که با چند نفر در حال دويدن و فرار
هستند به جايی که خودشان هم نمیدانند .صدايی در گوشش میپیچد:
بی آبرو شديم ...
و بازپسر يادش می آيد که در حیاط خانه مشغول تماشاي باغچه بوده ...
و خوشحال از اينكه ديگر از پرواز جتهاي جنگی و صداي تیراندازيهاي بیامان خبري
نیسررت .نگاهش توي حیاط دور میخورد .داشررت آرامش را عمیقاً احسرراس میکرد .که
صداي گوشخراش هواپیما آرامشش را برهم میزند .در همین لحظه يونس پسر همسايه
از پشرررت ديوار باال میآيد و میگويد مادرش ترسررریده و ديگر طاقت ماندن ندارد .گفته
بايد از آنجا بروند چون تقريبا همه مردم از شرهر رفتهاند و آنها ماندهاند .همینطور که با
يونس حرف میزند ،مادر بزرگش هراسان از اتاق بیرون میآيد و میگويد :نیامده هنوز؟
منتظر جواب نمیماند ،داس را از تنه نخل بر میدارد و د ست پ سرك را میگیرد و به
طرف نخلستان میدوند .سكوت دوباره همه جا برقرار شده .با هم شروع میکنند به صدا
زدن طوبی خواهرش که گاو را براي خوردن علف به نخلسررر تان برده .هیچکس آن جا
نی ست نه طوبی و نه گاو شان .دوباره صداي تیراندازي میآيد و آنها به خانه برمیگردند
بدون پیدا کردن گم شدههاي شان .مادر بزرگ از پ سرك میخواهد که اگر ک سی پر سید
بگويند او را قبالً فر ستادهاند .در همین لحظه دو نفر از رزمندگان وارد خانه می شوند و از
آنها میخواهند همراه آنها شرررهر را ترك کنند چون عراقیها وارد شرررهر شررردهاند .و
مادربزرگ نمیخوا هد برود ولی رزم ند گان آن ها را مجبور میکن ند .تا همراه يونس و
مادر و خواهرش از شهر بروند از شهر که بیرون میروند ،آنها جلوتر ه ستند و رزمندهها
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پشررت سرررشرران هسررتند تا از تیراندازي احتمالی از آنها دفاع کنند .در لحظه آخر صررداي
مهیبی می شنود برمیگردد و پشت سرش را نگاه میکند .دو رزمنده را میبیند يكی افتاده
و ديگري رويش خم شررده .شررهر پشررت سرررشرران داشررت میسرروخت .و آنها میدويدند
بیآنكه بدانند کجا میروند.
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فریبا مرادی
استان اصفهان
رتبۀ دوّم
عنوان :شراب طهور
«من از قیافه اون مرد وحشی میترسم ،هر وقت میبینمش دلم آشوب میشه .اون بود
که تاجرهاي قند رو به چوب بست .اون بود که به مشروطه خواهها حمله کرد و اون طلبه
سید رو کشت .حتی حرمت حرم شاه عبدالعظیم رو نگه نداشت .میگن شاه براي تأسیس
عدالتخونه حكم داده .اما عینالدوله است که طفره میره .لعنتی انگار از سیبیلهاش خون
میچكه ،تو يه چشمش عقرب جرار لونه کرده و تو اون يكی مار غاشیه کار گذاشته و
مردم رو با نگاهش میکشه ،عین همین زن حاج میرزاحسین خان لواف که تا عینالدوله
رو تو کوچه ديد از ترس بارشو به زمین ول کرد .يه دفع ديديم همه جا پرخون شده ،قابله
اومد و گفت سقط کرده ...لعنتی انگار پیه سیاه گرگ به تنش مالیده که اينقدر نفرت
انگیزه!».
طهورا همان طور که قباي ماهوتم را میدوخت ،يك بند از نگرانیهايش از صدراعظم
حرف میزد .رنگ صورتش مهتابی شده بود ...انگار تب داشت.
«عینالدوله به هرچی نابدترشه خنديده! اون سیبیلهاش براي من فرقی با دم سگ
خانیآباد نداره .مردك قرمدنگ سرداري الماس و جبه شمسه مرصع میپوشه که از هیبت
اجنههاي گرمابة ري دربیاد و آدمیزاد جلوه کنه .میدونه اگر اون شرابه مرواريدهاي
دولتمردي رو از سر دوشش برداره ،خركچیهاي گردنه امامزاده داوود هم به شاگردي
قبولش نمیکنند چه برسه به صدراعظمی دربار!».
چشمان طهورا از حیرت و وحشت گرد شد« :خدا مرگم بده حیدر! شنیده بودم که تا
میري قهوه خونه تبرزين میذارن رو زانوت ،تو هم مَعرکه میگیري و از اين حرفها میزنی.
اگر بیان سراغت چی؟ نكنه فكر کردي با قمه و شوشكة چهل تا نوچه چهل قسم میتونی
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حريف توپ و تپانچه فراشهاي حكومتی بشی؟ حاال که مشروطه داره پیروز میشه بهونه
چكِ سیاه سَرم باشه.»...
نده دست عینالدوله ...میترسم روزي که بچهمون به دنیا میاد لَ َ
«دِ ...خط میونِ حرف بیار زن! تو خشت نیفتاده کسی که بتونه حريف داش حیدر
پامناري بشه ...يادت باشه ما يه دفعه تو جريان توتون و تنباکو پشت اين جماعت رو به
خاك مالیديم .پناه اين مردم بعد از آسید بهبهانی و طباطبايی ما پهلوونهاي زورخونه
هستیم .مگه عالالدولة حاکم رو پايین نكشیديم؟ عینالدوله اگر کاري از دستش برمیومد
تو تحصن مسجد جامع انجام میداد».
آهی کشید« :باز خوب سجافت پهنه و خیالت راحته ،دل من که شده رختشورخونه
پامنار»....
خیال من راحت نبود .اما براي میاندار زورخانه پامنار عار بود از دل نگرانیهايش حرف
بزند .طهورا نمیدانست عینالدوله همه جا برايم مفَ ِتش و جاسوس گذاشته تا در فرصت
مناسب مرا هم مثل آن طلبة سید با تیر غیب به ديار باقی بفرستد .نمیدانست همین ديشب
که حجره را بستم ،در تاريكی چهارسو کوچیك میرزاغالم گیوه دوز به سوداي کیسه
شاهی سفید عینالدوله ،با درفش گیوه دوزي از پشت سر قصد جانم را کرد ...فكرش را
هم نمی کرد کار عین الدوله براي از میان برداشتنم به مسموم کردن آب سقاخانه کشیده!
جاي او اهل بازار میدانستند دعواهاي زرگري هر روز مقابل حجرهام و معرکه گیريهاي
پنطیهاي نیرز و خود فروخته ،براي عصبانی کردن من و آشوب شدن اوضاع و دستگیريام
است .نمیدانست تحصن مشروطه خواهان در حیاط سفارت بريتانیا ديوانهام کرده! خودم
هم دوست نداشتم بگويم ...او را که میديدم همه خون دلهايم ،مثل حبه قندي در چايی
که او برايم میآورد ناپديد میشد .مهربانی او سرپايم نگه میداشت .دردم با ديدن او
فراموش میشد .عشق او در دلم راز روئینتن شدن من بود .بهار من همین جا میان گلهاي
پیراهن چلوارش بود .خورشید در چشم او تیغ میکشید .صبح من با سرکردن چارقد
آفتابگردانی او شروع میشد .طهورا براي من همان شراب طهور بود که میشد با آن از
پس روزگار برآمد... .
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اعظم ایرانشاهی
استان مرکزی
رتبۀ سوّم
عنوان :چنارها از برگ خالی نمیشوند.
من و سی چهل تا زن ديگر ،توي راهرو نشستهايم ،گوش به زنگ که اسممان را صدا
کنند و برويم سونوگرافی .اين چندسال ،آنقدر اين راه را رفتهام که همه زير و بماش را
حفظم .اوايل توي صف ماندنهاي طوالنی کالفهام میکرد اما االن ديگر برايم سرگرمی
شده ،خودم يك پا متخصص زنان شدهام ،میدانم سیكل النگ تخمكگیري از چه روزي
بايد شروع شود ،چقدر طول میکشد ،کلینیكهاي مختلف روشهاي درمانیشان چه
فرقهايی با هم دارد ،آن همه آمپول بازو و دور ناف را چطور بايد آدم براي خودش بزند،
شب قبل از عمل چی بخورد و چی نخورد ،اگر گفتند «متأسفانه تخمك مناسب نداشتی»،
چطور سوگواري کند و اگر گفتند «فالن تا تخمك خوب داشتی» ،خوشحال باشد ،اما
زياد امید نبندد که بعد بخورد توي حالش؛ میدانم که وقتی جنینهاي طفلكی را از سوز
سرماي آزمايشگاه جنینشناسی به گرماي بدن آدم میسپارند ممكن است بگیرد يا نگیرد،
روي همین صندلی ،براي هزار تا زن ،به جاي ماماها و دکترها توضیح دادهام که آدم همه
اين راه را میرود اما اينكه جنین ،چنگ بیندازد به رحم ،جا خوش کند و ماندنی شود ديگر
دست خود خداست .هی دلداري دادهام و سنگ صبور شدهام ،هربار چشمهاي نگران زن
جوانی ،به چشمهايم دوخته شده و پرسیده« :شما چندبار آي وي اف کردين؟» سعی کردهام
سیل ناامیدي را بزنم کنار و با لب خندان بگويم« :هشت بار عزيزم .من سن و سالم باال رفته
که جواب نگرفتهام ،ولی شما جوانی ،انشاءاهلل همین بار اول جواب میگیري »...دلم
برايشان میسوزد ،لرزش دستها و غم بزرگ توي چشمها را هزار بار ديدهام و شناختهام،
دلم نمیخواهد جواب نگرفتن من ،دل آنها را خالی کند .منی که دلم را خالی کردهاند.
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صبح که داشتم میآمدم ،نق زدنهاي میعاد شروع شده بود؛ میگفت« :من جاي تو
خسته شدم ،بچه میخوايم چه کار؟ بنشین سر زندگیت و اينقدر اين داروهاي کوفت و
زهرمار را نريز توي رگهات .کی از تو بچه خواست؟ بقیه که بچه دارند ،چه گلی به
سرشان زدهاند؟ من مگر خبر نداشتم که تو بچهدار نمیشوي؟ مگر بچگی تو را يادم نبود
وقتی باهات سر سفره عقد نشستم؟ مگر جلوي خانوادهام نايستادم براي خواستنت؟ پس
براي کی داري اين همه خودت را به دردسر میندازي؟» خواست تا مترو برساندم ،گفتم
پیاده میروم .مترو به شلوغی وسط روز نبود ،زن دستفروش مداد ابرو و رژ لب و ريمل
حجم دهنده میفروخت .از جلوي من که رد شد با همان صدايی که سعی میکرد اداي
دوبلورهاي پیام بازرگانی تلويزيون را دربیاورد گفت« :خانوما مگه شوهراتون دل ندارن،
بخريد ،هم يه نونی گیر من بیاد ،هم شوهراتون سوپرايز شن ».توي شیشه قطار به خودم نگاه
کردم ،حتماً خیلی پژمردگی توي صورتم ديد که اين را گفت .دلم براي میعاد سوخت،
دفعههاي اول آمپولها را خودش برايم میزد ،يكی يكی میشمرد؛ بوسرلین سی تا،
گونالاف ده تا ،پروژسترون بیست و دو تا .دفعههاي بعد خودم دور از چشم او میزدم،
کی فكر میکرد منی که از خون اين همه میترسم ،منی که حتی بوي خون ،به تخت
بیمارستان میکشاندم بتوانم براي خودم آمپول بزنم؟ آخ که دفعه اول چه خوب بود ،يكی
از دو جنینی که مثل توپ کوچولو گذاشتند توي دلم ،چنگ انداخت و دلش خواست
بماند ،چند روز شد؟ يك ماه .هر روز يك ماهش را يادم هست ،دلمگرم بود ،حسش
میکردم ،باهاش حرف میزدم ،با عشق ،پروژسترونها را میزدم ،سر يك ماه ،گفتند قلب
بچه تشكیل نشده و بايد بیندازي .آخ که چه از جان کندن سختتري بود ...گفتم بیقلب
هم دوستش دارم ،میعاد لگد زد به میز داروهايم ،گفت« :ديوانه شدي پري ،يك ذره عقلت
را هم اين داروها ضايع کردند».
چندماه طول کشید که از افسردگیاش دربیايم و سیكل بعدي درمان را شروع
کنم؟ يادم نیست ،ولی...

19

بخش ادبی/شعرکودک
محمد عزیزی
استان تهران
رتبۀ اوّل

عنوان :دوست

20

خسترررره از راه آمررد

رفت سررروي خانررررره

ديرررررد تنرها مانررده

برازهرررررم رايانرررررره

روي بررال امرررررواج

تند مثرل جرت گشرت

همررررة دنیررررررا را

تروي اينترنرت گشررت

دوستی را میخواست

دوسرررت دارش باشرد

تروي غررم يرا شررادي

درکنررررررارش باشرررد

درد دلهرايرررش را

بین راهش چرت کررد

از دل تنررهايرررررش

با همرره صحبت کرررد

درجوابررش چرتها

خ ...خ ...خ ...خنديدند!

گفت« :درد مررن را

کررراش مریفهمیدنررد!»

برررا اذانررری از دور

شررراد از جرررا پاشررررد

رفت تروي مسجررد

دوسترش پیررردا شررررد!
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دادیار حامدی
استان مازندران

رتبۀ دوّم
عنوان :مامان بابا
بسیرررار تنهرا بررود

يك عالمه غم داشت

انگرررار او چیررزي

بیمادرش کم داشت

از اشك پر میشد

چشرررمان پیغمبرررررر

چون ابرر میباريد

در حسرررت مررررادر

از آسرمان آمرررد

يرك دختررر خنرردان

شادابتر از مروج

زيباترررررر از بررررراران

مهمرران پیغمبررررر

يرك مرراه زيبرا شرررد

زهررراي نرورانرری

مررامرران بررابررا شررررد
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اسداله اسحاقی
استان خراسان رضوی
رتبۀ سوّم
عنوان :باغ انار
بررراغ پررردر برررزرگم
خیلرررری انرررررار دارد
هرررر شاخررة درختش
يرك کیسره بررار دارد
پايیرررز بررود و رفترررم
پیررش پرردر برررزرگم
احساسکردم آن روز
مررن بیشتررر بزرگرررم
رفترم انرررار چیرررردم
از شاخررة درخترررری
براالي شاخرره رفترررم
گفتم چرهکار سختری
برراد آمرد و هلرم داد
افترادم ،او مررا چیرررد
ديردم انرررار چاقررری
از زور خنده تررکیرد
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بخش ادبی /شعرنوجوان
شهال شهبازی حسابی
استان همدان
رتبۀ اوّل

شعــر 1
مثررررل يررك انررررررررار سرررررررخ
بررررررراز هررررررررررررم بخنرررررررررد
در به روي غصههاي کوچكت ببند
بررا وجررررود خنرررررده هراي تررررو
زندگری دوباره مریشود شبیه قنرررد

شعــر 2
با ايرن همره ابررررر
با ايرن همه برراران
فرررررداي مررررن
در آسمررررررررران
رنگین کمان دارد
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جواد پیشنماز
استان گیالن
رتبۀ دوّم

عنوان :زیرپای بچهها
گرراه در چمررررررررررن
گرراه دسرت کودکرری
گرراه در زمین خاکیام
گرراه سمت آسمان نشانه میروم ،ستاره میشوم
گرراه میخرورم به شیشهاي و بعد هرم
به دست پیرمرررد کوچه پاره میشوم...
زندگی به بچههاي کوچه روي خوش نشان نمیدهد
بچرههاي کوچه توپشان پر است...
بچرههاي چند کوچه آن طرف ترش ولی ،توپ هم تكانشان نمیدهد...
از تمام ايررن جهرران
راضریام به اين که خندهاي به روي لب بیاورم
راضریام به اين که روزهاي کودکی شرور را به شب بیاورم
سهرررم مررن
از تمام زندگری
اين شده که توپ باشم و
زير پراي بچرههاي کوچره زندگرری کنم
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محسن اعال
استان مازندران
رتبۀ سوّم

عنوان :ای تمام قورباغهها!
باز زيرررر سايررة زالل مررراه،
در بررنج زار،
قور قور قورباغهها شنیدنی ست.
شعر با شكوهشان چه ديدنی ست!
با شمايم اي تمام قورباغهها!
با صداي سبررزتان،
من لبالب از جوانة معطرم
سبز و تازه مثل يك صنوبرم
من که فكر میکنم بدون قورقور
لحظررههاي مررن ،
خالی از طرراوت است.
زندگرری بدون لذت است.
با شمايم اي تمرام قورباغهها!
قورقورتان براي من شنیدنیست.
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بخش ادبی /شعربزرگسال
اعظم سعادتمند نواران
استان قم
رتبۀ اوّل

عمرري به فكر گرريههاي کررودکان برودم
مررادر نبررودم هررگررز امّرا مهرررربان برودم
پاکیررزهتر از هر زنری در روستاي خررويش
يك روز کوکب خانرم اين داستران برودم
عاشق شدم ،ديوانگی کردم ،زمیرن خوردم
مرن هم شبیره ديگرران وقتی جرروان برودم
نشناخترررم انررردازة مروسرری خررردايرم را
امّرا پررر از سرراده دلرریهاي شبررران بررودم
□
يرادت مریآيد اي هررواي آخررر پايیرررز!؟
در غررربت گنجشركهايت آشیران برودم
وقتی خیابان زيرر پاي برررف جرران میداد
سقفرری بررراي عرابرررر بری خانمرران برودم
يادت نمی آيرد مرررا؟ اي کاج همسايررره!
هنگام تروفران شانرهاي امررن و امرران برودم
□
جرراي گاليرل کاشرری فیررروزهاي بگررذار
من عاشرق براران و خراك و آسمران برودم
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طیبه عباسی ترابی
استان گیالن
رتبۀ دوّم

عنوان :یک غزل مادرانه
براال بلنرردم نرررررور چشررمم نررراز دردانررره!
قنررداق ترو عطررر بهشررت آورده در خرررانه
برا خنرردههايت رنرگ و بروي ترازه میگیرررد
هرررر تكّره از دنیراي مرررن ،پیمانرررره پیمانررره
آنقرردر معصرومانره خوابیرردي کره آرامنرررد
در دسرت ترو حترری پرستررروهاي بررری النره
نظررم جهانرری را برره هرم میريرزد ابررررويرت
وقتری که میخنردي ترو با يك اخرم رنردانرره
شبها که بریتابری بررايت شعررر مریخوانرم
دور تررررو میگررردم گلرررم ماننرررد پررروانرره
گرچه به قول ديگران مادر شدن سخت است!
از پررا نمری افتم مررنِ از عشررررق ديروانرره...
آن دخترر مغرور و احساساتری و کم حرررف
حاال شرده يك مرادر سرر سخت پرر چانره...
هر قردر ،هرجرا ،هر زمران تا زنرده هستم من
پشت ترو مثرل کروه هسترم مررد و مردانه...

27

مجید عزیزی هابیل
استان البرز
رتبۀ سوّم

جرز خیررررل اشك و آه سپاهری به ما نرررداد
بررا ايرن وجررود فررررصت آهری به ما نررداد
مرا را مقرررّبان حرريمش حسررراب کررررررد
جررز درد و داغ منصب و جاهری به ما نرداد
مرا را براي عبررت خلرررررق آفررررريده برود
از سجرررده غیرررر نامره سیاهی بره مرا نررداد
مرا مثل کرررروه سررکش و دربنرد مهرررر او
او جرررز ستیرررغ تیررررغ پناهری بره مرا نرداد
دلخروش به رحمتیم که در پنرج روز عمرر
مسترری مجرال هیرررچ گناهرری بره ما نرداد
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بخش ادبی/سرود و ترانه
حنظله ربانی زاده
استان فارس
رتبۀ اوّل

سرود
دشمن بدان که نقشهات نقش بـر آب است
خون شهیدان حافظ این انقالب است
بـا رهبــری کـه یادگــــار بوتــراب است
با رهبری تا پای جان خویش هستیم
آتش بگیری  /ای تو ستمگر  /پیروز ماییم  /اهلل اکبر
از برکت شهیدان  -این خاک در امان است  -ایران ما چو خاری  -در چشـم دشمنان است
***************
تمثیلـی از آیــات قــــرآن بــود احمـــد
از رهـــروان راه عــرفان بــود احمــــد
ســرباز دیـن و مــرد میـدان بـود احمــد
والفجر هشت آن روز با چشم خودش دید
راهت هماره  /نور علی نور  /یادت گرامی  /محمّـدیپور
کـوری چشــم دشمـن  /مـا مـردم سلحشــور  /هستیـم پاســدار  /خــون محمــدیپور
***************
کـرببال دارالســــالم بـاقــــری بــــود
شـور حسینــی در قیــام باقـری بــود
گمنامــیاش حسـن ختـام باقــری بــود
حتّـی نیامـد پیکـــر پـاک شهیـــدش
ماها اگر به  /اینجا رسیدیم  /مدیون خون  /پاک شهیدیم
گمگشتهی شهیـدم  -ای باقــری کجایـی؟  -یادت همیشه با ماست – حتّـی اگـر نیایـی
***************
غمخانـة مـا شـد گلستــان با درخشــان
پیـوند خـورده نام ایـران با درخشـان
ما را خــدا محشـور گـردان با درخشــان
پروازمان دِه سمت و سـوی روشنایـی
گمنام رفته  /او عاشقانـه  /مانند زهـرا  /شد بـی نشانه
در لحظههای غیبـت – ما منتظـر بمانیم – چون مرتضـی درخشـان – با صاحب الزّمانیم
***************
مـا در بـالد خـود سـه تا آیینــه داریــم
مـا با شهادت الفت دیرینـه داریــم
ما با همیـنها بهتــرین گنجینـه داریــم
با احمـد و با باقــری و با درخشـان
الگـو بگیـریم  /کرببال را  /یعنـی که باشیم  /چون مرتضـیها
با باقـری و احمـد – با مرتضـی درخشــان – هستیـم تا ابــد مـا – جـان برکفان ایـران
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طاهره اکرمی
استان فارس
رتبۀ دوّم

ترانه
مرادر برزرگ خوبررم ،يه دنیرا مهرربرونه

قصرههاي قشنرگی براي مرن میخرونه

يه عالمهکار خوب يادم داده بیبی جون

گفتره همیشه باشرم يره دخترر مهرربون

وقت اذان ما رفتیررم بره مسجررد محلررره

مسجرد ما پُرر برود از يه عالمره فررشته

فرشتهها صفبهصف با چادرهاي زيبرا

آرومآروم میگفتند حرفشونو با خردا

قايم شدم من زير چادر بریبری جونرم

ترا مثرل يك فرررشته نمرازمرو بخونرم

بعرررد نمررررراز نشسترررررم کنرررررار سجرررررررادمررون
گوش میدادم دعايی که داشت میخوند بیبیجون
يواشيواش خوابم برد به آسمون رسیدم

مثرل فرشتررره برودم برا چرررادر سپیرردم

دوروبرم شكفتررن شكرروفههاي رنگرری

هنرروز نديده بودم باغری به اين قشنرگی

بیبی با مهربونی دست رو سر من کشید

با صداي بیبیجون خواب قشنگم پريد

تروي خرونه بهرم داد يه هديرة قشنررگی

يه چرادر سفید با گلهاي رنگریرنگری

چادرگلگلیمو دوستش دارم من زيراد

با هديرة بیبیجون شدم يره عالمه شراد
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نخستین جشنواره معلمان هنرمند

جلیل منورفشانی
استان فارس
رتبۀ سوّم

ترانه :نَنَه م

1

نَنَـــهم همیشـــه یارمـــه
وقتـی دل آزرده میشــم
رفیــــقِ راهِ زنـدگیـــم
صب 5تا پَسین 6تو زحمته
پـام که میـذارم تـو خـونه
سجـده میاـرم پیش پاش
نَنَــهم نمـــا ِد پـاکیــــه
دست و پِلِش 8نمـک داره
چهــرهیِ آرومــــی داره
نَنَـــهم نگیــنِ الماســه
وقــت نمــازش با خــدا
راضیـه از نَنَــهم خـداش

 1مادر
 2مستقیم
 3اهل و طایفه
 4وابسته
 5صبح
 6عصر
 7فدايٍ
 8دست و پا
 9انگشت

تــــو سختـیـا کنـــــــارمه
یه راست ،2گوشة چادِرِشم
خـاطـــرههــای بچّگیــــم
آمختَه4شـم ،آمختَهشــم()2
کـاراش همـهش عبـادتــــه
میخـوام جونــم بـدم نَنِــــه
میشـم ِفـــدوی 7نـازِ نگاش
آمختَهشــم ،آمختَهشــم()2
هــر جا کـه باشـه ،خاکیـه
تو پنجـههاش ،9تَـرَک داره
عاشقـــی از اون میبــــاره
آمختَهشــم ،آمختَهشــم()2
خستگــی رو نمـیشناســه
از همه چــی میشه جــــدا
بهشـت گذاشتـه زیــرِ پاش
آمختَهشــم ،آمختَهشــم()2

عاشقِ ایل و طیفَه3شم

عاشقِ ایل و طیفَهشم

عاشقِ ایل و طیفَهشم

عاشقِ ایل و طیفَهشم
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