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انه�ى بارر قطره
فهر دانه�اى از بر

ه�ى درياانداز
فايم حرد بردار

ماين آفتاب گر
آن جنگل روشن

يك هديه�ى زيباست
از تو، خداى من

ام قشنگ تون
نبور استدر شعر ز

نامى كه شيرين�تر
 انگور استِاز اشك

با غنچه�ها، گل�ها
تو مهربان هستى

ادنياى زيبا ر
تو باغبان هستى

ا چون گلياد تو ر
هر صبح مى�بويم

ا جزف دلم رحر
با تو منى�گويم

جو                            حميد هنر

اى اين شعر يكمن و دوستامن بر
ااسم زيبا انتخاب مى�كنيم و آن ر

ت سرود مى�خوانيم.به�صور
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كنند. لباس�هايشان نيز گوناگون است.�گى مىنددم دنيا هر يك به گونه�اى زمر
اى لباس پوشيدن آدابى داريم.انى�ها نيز برما اير

ه چه مى�دانى؟تو در اين�بار
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د دين�دار چگونه بايد باشد؟ن و يك مرلباس يك ز
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ى.ى بياموزانى حتقيق كنى و مطالب بيشترنان ايردان و زه�ى آداب لباس پوشيدن مر�توانى دربارىتو م
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ها هم با جوهر به كتاب�ها حمله مى�كنند.ه كنند. دفترا پارها مى�دوند تا آن�ها ركتاب�ها، به دنبال دفتر
اشد. مدادها، گريه�كنان به دنبال جعبه�ىا بترا تعقيب مى�كند تا آن�ها رنگى�ها راش، مداد رمدادتر

كنند.�ا پيدا منىا آن رّدند امگر�خود مى
ه شود.قه�هاى آن پارديك است ورا پاك مى�كند؛ آن�قدر تند و شديد كه نزپاك�كن نوشته�هاى دفتر ر

اغ كيn و كتاب�هايش مى�رود. آن�ها هنـوز سـرد. او با عجله به سـراسان از خواب مى�پـراميد هـر
جاى خود هستند.

احتى مى�كشد.ا پاك مى�كند و نفس رتش ر صورِقاميد عر
هّا ناگهان متوجّده، خوش�حال است امب كرّت قبل مرِا شباو اكنون از اين كه كيn و كتاب�هايش ر

اف خود مى�شود!اطر
با خودش مى�گويد:

اى واى��!
اين ديگر چه وضعى است؟

اب�ها��!آن جور
اين شلوار��!

اهن��!آن پير
ى همه دوستت داشته باشند؟با اين وضع، انتظار دار

نى؟»ف مى�زم بيدار شدى؟ با چه كسى حرمادر از بيرون اتاق مى�گويد: «پسر
من؛ با خودم هستم.»ف منى�ز: «سالم مادر، با كسى حر

ا بخور.»: «بيا صبحانه�ات ر
ب كنم.»ّتا مرا بشويم و اتاق رمت رل صورّوه بدهيد اا اجازّجان، امشم مادرَ: «چ

د؟م بودن چه فايده�هايى دارّمنظ
م باشى، چه مى�كنى؟ّاى آن كه منظتو بر
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ه … يا …ّه�اى از خودت تعريn كنى يا… يك قصه خاطرشايد تو هم دوست داشته باشى در اين بار
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