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 تقدیم هب
و عمر و زندگی خود را ربای  ندبود ام یزندگ اره یارو یاور من رد تمام پدر و مارد زعزیم هک همو

دست از  یا رشد و رپورش رفزندانشان فدا رکدند و همچنان بی توقع و خواسته
 دارند یربنم ما  یشآسامحبت و تالش ربای 

گاه خداوند همراهشان   .باد یارشان  یسالمت و، شان یزندگ ربکت هب   ،امیدوارم ن
 ود و قلبم عاشقتان هستم.با تمام وج 

 





 افساهن

سرش را از پتویی که دورش کشیده  آرامکشیده بود،  درازکه  طور همان

 و صاف بود.  آبیاسمان نگاه کرد اسمان  به؛ آوردبودند بیرون 

 ی گوشه ازندیده بود،  گونه اینحس غریبی داشت هرگز اسمان را  چه

چقدر زیبا بود این  رقصیدند می در باد ها برگدرخت را دید  ی شاخهچشم چند 

 نشده بود؟  آرامشمتوجه این زیبایی و  حال تابه چرا، ها برگرقصیدن 

 کرد کمی سر خود را بچرخاند دوست داشت چیزهای بیشتری ببیند.  سعی

زیبا بود این طالی تابناک در زیر نور چه کنار گندمزاری گذشتند وه که  از

 . کردی را حس علفزار بویهمان حین،  درخورشید، 

سبز علفزار در باد در  های برگ موجعلف حسی را در او زنده کرد،  بوی

تصور این صحنه حس کرد چیزی در  با .آمدمقابل چشمانش به نمایش در 

روان  آب صدایو خوشحالی زیاد،  زدگی ذوقمانند  حسی، ریزد فرومیدلش 

  .انداخت میجوی کوچکی را شنید این صدا دلش را به قلقلک 

 شاید؟ توانست نمیچرا  راستیبخندد؟  توانست نمیگرفت  اش خنده

کرد تا لبانش را به  سعی؟ خندید میاو چطور  قبالًخندیدن را از یاد برده بود؟ 

 صدایاو  اما کرد میدر اطراف خود حس  ای همهمهولی نشد؟  دارد واحرکت 

 ؟ شنید نمیهیاهو را 

هرگز در زندگیش  کرد میو راحتی  بالی سبکداشت احساس  آرامشیچه  خدایا

 که بود؟... او !آوردکرد خود را بیاد  سعیرا حس نکرده بود.  آرامشاین همه 


