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پیامبر مهربان اسالم)ص(:
 خانه  اى كه كودك در آن نباشد، بركت ندارد

مادر کالن 
باهر بیانی

وطنی  ضرب المثل هاي  وقت ها  يگان  مادركالنم 
روز  يك  كه  امروز  مثل  مي گويد،  برايم  شيريني  بسيار 
باريده. زياد  بسيار  هم  برف  و  است  زمستاني   سرد 
ميوه هاي  از  پر  و  كالن  پاكتی  با  مادركالنم 
خود  شانه ي  از  را  برف ها  آمد.  خانه  به  رنگارنگ 
شده.  يخ  بسيار  هوا  »اوووه!  گفت:  و  تكاند 
َكنه«. قوطي  َده  َره  موشا  َكنه،  حوتي  گر  ا  حوت 

خودم  رفتم  نفهميدم،  چيزی  گپ هايش  از  كه  من 
مگر  جان،  »مادر  پرسيدم:  و  انداختم  دامنش  در  را 
موش ها از خود خانه ندارند؟ قوطي كه بسيار كوچك 
مي شود؟« جاي  رقم  چي  چوچه هايش  باز   است! 
خود  بغل  در  و  بوسيد  مرا  خنديد،  بسيار  مادركالنم 
گفت: »نواسه قندولك من، ها ها، صحيح  گرفت و 
است! همه ي موش ها از خود خانه دارند. باز يگان 
تايشان كه چوچه ندارند، در قوطي زندگي مي كنند«.

حيوان  كدام  نام  چيست؟  »حوت  پرسيدم:  باز 

سالم خدا جان!
كه برايم شماره  امروز بسيار خوشحال هستم. از احمد 
از  جان  خدا  كردم.  تشكر  آورد  را  باغ  مجله ی  جديد 
می دانی.  كه خوب  خودت  می كنم.  تشكر  هميشه  تو 
هركاری كه می كنيم تو می بینی. گريه های مرا. خنده های 
مرا. مادرم دی شب می گفت »خدا زيبايی ها را دوست 
دارد« خنده آدم را زيبا می سازد. راستی خدا جان تشكر، 
كه بگويم خوشحالی من از چيست؟  تشكر. يادم رفت 
به  باغ  من  مجله ی  كه  است  اين  از  من  خوشحالی 
شماره چهل رسيده. من شماره چهل را بسيار دوست 
كه تمام بچه های جهاندرس  كن  كمک  دارم. خداجان 

بخوانند و در مكتب دو تا بیست بگيرند.



كه  گفت: »معناي حوت، ماهي است و ماه بعدی  كرد و  است؟« مادركالن باز موهايم را نوازش 
آخرين ماه سال هم است، حوت نام دارد. در ماه حوت يگان وقت هوا بسيار يخ مي شود. آن قدر 

يخ مي شود كه موش ها ناچار مي شوند به درون قوطي بروند تا زنده بمانند«. 
وحشی  حيوانات  مثال:  رسيد،  فكرم  به  بسياری  سؤال های  مادركالن،  حرف های  اين  با 
مي كنند؟ چه  حوت  سرمای  دست  از  پیشک ها  و  گنجشك ها  مورچه ها،  مي شوند؟   چه 

گريان نمی كنند؟ موش های درون  گشنگي  گفتم: »باز پیشك ها چي مي كنند؟ از  كالنم  به مادر 
قوطی را كه خورده نمي توانند؟ آخر دست هايشان بسيار كالن است. درون قوطي جای نمي شوند 

تا موش ها را بگيرند و بخورند!«
چهره ام  از  البته  َپگه!«  َبله  َد  َچَقكه،  گه 

َ
»ا داد:  جواب  زود  و  كرد  فكر  كمي  مادركالن 

ميوه ها  كه  طور  همان  دليل،  همين  به  نگرفته ام!  را  سؤالم  جواب  كه  فهميد 
كه  وقتي  »يعني  گفت:  و  داد  پاش  صورتم  به  آب  كمي  مي كشيد،  آب  را 
پیَشك  باشي،  موش  نمي كند  فرقي  ديگر  ببارد،  آسمان  از  باران  و  برف 

مي شوی!« تر  باشی،  چی  هر  باشي.  مادركالنت  قندولك  يا   باشي 
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نقاشان آینده ی کشور
بودند.  نوشته  نامه  ما  برای  كه  شديم  آشنا  دوستانی  با  گذشته  شماره های  در 
هستند.  نقاش  كه  می شويم  آشنا  دوستانی  با  بار  اين  بودند.  فرستاده  داستان 
آن ها در مكتب امام جعفر صادق)ع( درس می خوانند و در محله ی دولت خواه، 
در جنوب تهران زندگی می كنند.  دوستان جديد باغ، نقاشان آينده ی كشور  عزيز 
آثار شما هم  منتظر  باشيد.  باغ  بلی، شما هم می توانيد دوست  بود.  ما خواهند 

هستيم. 

 معصومه حسينی اسما سادات حسينی

 راضيه عليزاده
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 مرضيه حسينی

 نگين عليزاده

 سهيال عظيمی

 سهيال عظيمی

 سهيال عظيمی

 صبريه عليزاده
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26 دلو، روز شادی و پیروزی
مختار رستمی

پیش  سال  پنج  بیست  و  ماست.  كشور  مردم  غرور  و  پیروزی  ماه  دلو،  ماه 
ما  عزيز  كشور  از  سابق  شوروی  سرباز  آخرين  ماه،  اين  ششم  و  بیست   روز  در 
در  كه  پذيرفت  رسمی  صورت  به  هم  سابق  شوروی  جماهير  اتحاد  شد.  ج  خار
افغانستان شكست خورده است. شوروی ها در نه سال و ده ماه و چند روزی كه 
در افغانستان حضور داشتند، سر جمع، 630 هزار سرباز و صاحب منصب برای 
جنگ به افغانستان فرستادند، اما نيروی های جنگی  حاضرشان، هميشه بین 80 

تا 104 هزار نفر بود. 
نمی كردند  فكر  هيچ  بودند،  آمده  ما  عزيز  كشور  اشغال  قصد  به  كه  شوروی ها 
كه با مقاومت و جهاد مردم شجاع ما روبه رو می شوند. آن ها در برابر مقاومت و 
و  زمينی  راه های  از  بار  زياد، صدها  با وحشی گری  ما،  پدران  و  جهاد پدركالن ها 
كردند و در جنگ هايشان  كشور ما حمله  هوايی به شهرها و روستاهای مختلف 
از پیشرفته ترين هواپیما ها و تانک ها استفاده می كردند. در جنگ با شوروی ها، 
زيادتر از دو ميليون انسان بی گناه كه بیشترشان زنان و كودكان بودند، مظلومانه 
كشورهای ايران و  شهيد شدند. ميليون ها انسان ديگر هم از وطن، آواره و راهی 

پاكستان شدند. 
كه چند  كشوری به نام شوروی را نمی شناسيد، به اين دليل است  گر شما  امروز ا
كوچكی تبديل شد. از علت های مهم  كشورهای  سال پیش، تكه تكه شده و به 
تكه تكه شدن شوروی، شكست خوردن ارتش آن ها از مردم قهرمان افغانستان 
در  هم  سابق  شوروی   نيروهای  كه  بدانيد  هم  را  اين  دوستان.  بلی،  است. 
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زيادی  خسارت های  و  تلفات  افغانستان 
  14453 خودشان،  گفته ی  به  ديدند. 
نفر   53753 و  كشته  نظامی شان،  نيروی 
 500 از  بیش  شده اند.  معلول  و  زخمی  هم 
سربازشان هم مفقود يا به دست مجاهدان، 
اسير  سربازان  از  شماری  شده اند.  اسير 
روسی بعد از آن كه مسلمان شدند، در برابر 
نيروهای شوروی جهاد كردند. يكی از آن ها 
كارمند  در حال حاضر به نام شيخ عبداهلل، 

موزيم جهاد شهر هرات است.
جماهير  اتحاد  خسارت های  از  كن  صبر 
شوروی سابق هم می گويم. لشكر تجاوزگر 
بال   119 ما،  عزيز  كشور  در  سابق  شوروی 
چرخكی،  بال   333 جت،  هواپیمای 
1461 َچين تانک و زره پوش جنگی، 433 
سّيار  وسيله ی   1138 راكت انداز،  و  توپ 
موترهای  انواع  دستگاه   11879 مخابراتی، 
تخنيكی، باری و سواری از دست داد. بايد 
روزهای  از  دلو،  ششم  بیست  و  كه  بدانيم 
كشور عزيز ماست؛  فراموش نشدنی تاريخ 
روز شادی و غرور ملی مردم هميشه قهرمان 

افغانستان. 
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كلمه های جادويی
محب اهلل زغم

گرفته و خانه گِک  را  نرم  ِگل  از لب وی،  بودند.  كنار جوی نشسته  فريد و سهيال 
اتاقک و يک  باالی آن، دو  بودند؛ يک چهارديواری، در قسمت  مقبولی ساخته 
كه برای بام خانه، چوبک، برگ،  كارشان تمام نشده بود. فريد رفت  دهليز. هنوز 
و  بود  كرده  تر  آب  با  را  كوچكش  دست های  سهيال  كند.  جمع  خاشاک  و  خس 

شم می كرد. 
َ
ديوارهای خانه را ل

باالی  بعد  و  خورد  سهيال  شانه  به  اول  آمد.  هوا  از  فوتبال  توپ  يک  گهان  نا
خانه گكشان افتاد. ديوارهای خانه گِک آن ها به زمين ِلش شد. سهيال سرآسيمه از 
كه از زير درخت بید، برگ ها را  جا برخاست و فرياد زد: »وای! خانه گِک ما«. فريد 
می گرفت، بلند شد. اول به سهيال و بعد به طرف خانه گک ديد. به َدِوش، خود را 

پیش سهيال رساند. 
كه توپ خود را بگيرد. فريد از َيَخِن نجيب  نجيب از ميدانی، دويده دويده، آمد 
گرفت و با صدای بلند چيغ زد: »چرا خانه گِک ما ره خراب 
خ شده بود. سهيال از  كدی؟« رنگ هر دويشان سر
كو،  نه  »جنگ  گفت:  و  كرد  َكش  فريد  بازوی 

بیادر جان!«
فريد، يخن نجيب را رها كرد، اما توپش را 
با لگد، محكم زد و توپ در جوی افتاد. 
آب، توپ را با خود برد و نجيب، دوان 
دوان، از پشت توپ، خود را به سر پل 
كه توپ  رساند. روی پل خوابید و وقتی 
را  توپ  دست،  دو  هر  با  رسيد،  پل  به 

گرفت.
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نجيب هم به خاطر خراب شدن خانه گِک فريد و سهيال، ناراحت بود 
و هم به خاطر كار فريد. وقتی به خانه رفت، اين موضوع را برای مادر 
ِپ جادويی ياد 

َ
خود قصه كرد. مادرش گفت: »بچيم! َمه َبِرت يک گ

می ُتم كه ديگه رفيق هايت همرايت جنگ نكنن.«
نجيب از خوش حالی تبسم كرد و گفت: »راستی؟«

َكدی، به رفيقت  كه اشتباه  كو. هر وخت  گوش  گفت: »بلی.  مادرش با خنده 
بگو معذرت می خواهم. فكرم نبود. نمی خواستم كه تو ناراحت شوی. باز ببين كه 

ِای گپ چه طور جادو می كنه.«
روز بعد باز هم نجيب با بچه ها فوتبال می كرد. فريد با چند بچهِ ی ديگر در طرف 
ديگر ميدانی، توپ َدنده بازی می كرد. نجيب می خواست توپ را از پیش گول خود 
كند. محكم به زير توپ زد و توپ مستقيم رفت و به سر فريد خورد. نجيب،  دور 
معذرت  شدی؟  وگار 

َ
ا جان.  فريد  »اوه!  گفت:  نرمی  به  و  رساند  فريد  به  را  خود 

می خواهم. نمی خواستم كه توپ به سر تو بخوره. مه ره ببخش.«
م شد. با نجيب دست داد و 

ُ
سخنان نجيب به راستی مثل جادو اثر كرد. قهر فريد گ

گفت: »پروا نداره. اوگار نشدم.«
هر دو يک ديگر را در بغل گرفتند و به بازی خود ادامه دادند.
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ه ی زمستان و قرائت فارسی«  
ّ
»ِچل

محمد افسر رهبين

كه می رسيد، برف باری آغاز می شد. برف می باريد و می باريد، چنان كه دِه ما زير چادر سپید برف  زمستان 
پنهان می شد. زمستان سه ماه، چادر سفيدش را بر كوه و دامان هموار می كرد: جدی، دلو و حوت.

ه، از شدت سرما، 
ّ
وقتی هفت ساله بودم، صبح ها همراه پدر به مسجد می رفتم و قرآن می خواندم. روزهای چل

دست آدم به زنجير دروازه قلعه می چسبيد. تاک های انگور را از شر ُخُنكی زير ِگل پنهان می كردند.
حاال نيز زمستان است، اما از آن برف باری های سنگين  و سردی های جان كاه خبری نيست!

ه« رسيد«؛ يعنی روزهای بسيار سخت و برف باری های زياد در 
ّ
 زمستان كه می رسيد، مردم می گفتند: »باز »چل

پیش است. يگان سال، برف باری برای چندين روز  ادامه می يافت. ريش سفيدان ِده نام های جالبی برای 
برف گذاشته بودند: تر برف، خشک برف، بادام برف، امانته ... .

منظور از چله، همان چهل روز اول زمستان است؛ چون در چهل روز اول، هوا خيلی سرد می شود. يگان سال، 
زمستان خيلی سخت می آمد و حتی تنه برخی درختان كالن، از سردی زياد می تركيد. 

كالن« می گفتند و از يازدهم دلو تا بیستم حوت را »چله ُخردک«.  اول ماه جدی تا دهم ماه دلو  را »چله 
اصطالح ديگری هم بین مردم به »شست و شكست« وجود داشت و آن، روز شستم زمستان و اول ماه حوت 

بود.  با فرا رسيدن شستمين روز زمستان، يخ بندان ها درهم می شكست.
به ياد دارم كه جوی آبی از ميان دِه ما می گذشت. زمستان ها اين جوی آب چنان يخ می بست كه ما روی آن 
گر كسی می خواست از جوی، آب بردارد، بايد يخ ضخيم را با تبر يا سنگ می شكست،  »يخ مالک« می زديم. ا

اما در صبح گاه اول ماه حوت )شست و شكست( می شد. ديگر از يخ بندان آن جوی اثری برجا نبود. 
در زمستان، بیشتر مردم ِده كه باغ دار و دهقان بودند، بی كار می شدند. درس های مكتب نيز تعطيل می شد و 
بچه ها روزهای خود را با بازی های زمستانی تير می كردند، مثل: برف جنگی، يخ مالک، آدم برفی، قصه خوانی، 

دام شانی و ... .
هنوز  می ساختيم.  برفی  آدمک  قلعه،  روبه روی  باغ،  كالن  ٌصفه  وسط  در  خود،  هم سال  بچه های  با  من 
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با  می زد،  يخ  را  دست هايم  كه  گاهی  است.  مانده  يادم  به  برفی  آدمک  زغالی  سياه  چشم های 
َدِوش، خود را به »صندلی« )كرسی( می رساندم و زير صندلی، ُپت می شدم تا مادرم، مرا نبيند. مادرم 

می گفت: بهتر است به جای آدمک برفی، با كتاب های خود سرگرم باشم. 
آتش  به  را  دست هايم  می گرفت.  شديد  سوزش  را  دست هايم  می آمدم،  گرم  كه  صندلی  زير 
»چارخشتی« نزديک می كردم، مگر سوزشش بیشتر می شد. گاهی برای اين كه گريه نكنم، از شدت 

سوزش، انگشتانم را می گزيدم كه كسی نفهمد و سرزنشم نكند. 
آن گاه، نرم و آرام از زير صندلی بیرون می آمدم. كتاب »قرائت فارسی« خود را برمی داشتم. دوست 
كتاب را  كنم تا پدرم بداند  كتابم را بلند زمزمه  داشتم پارسی بخوانم. دوست داشتم ترانه های 
دوست دارم، تا بداند خوب شعر می خوانم! از بس »قرائت فارسی« می خواندم، همه عنوان هايش 

را ياد گرفته بودم: »آب، بابا، توت، كار، مكتب ما، ترانه بهار... «. 
كتاب »قرائت فارسی« خود را باز می كردم، به ياد بهار می افتادم، به ياد باغ سبزمان، به ياد  وقتی 
گندم زار، به ياد ُغچی ها و پرنده های مهاجر.  درختان سبز و سربلند و عطر تاكستان و بوی خوش 

گاهی به ياد بهار اشک می ريختم. از زمستان خوشم نمی آمد. زمستان را دشمن باغ می پنداشتم. 
در »قرائت فارسی« هم اين ترانه را خيلی دوست داشتم؛ زيرا از بهار می گفت و از شكفتن!  هنوز هم 
اين ترانه را دوست دارم. دلم می خواهد زمستان را كه دوست نداشتم، برگردد. دلم می خواهد دِه 
خود را زير چادر برف ببينم. دلم می خواهد زمستان بیايد و من با پدرم »قرائت فارسی« بخوانم. 
دلم كودكانه می خواهد در اين سرمای بی چله، دور از ديار، اين ترانه دوست داشتنی را زمزمه كنم:

بخوان بخوان بلبلک               برف زمستان گذشت
صندلی برداشته شد               مرگ غريبان گذشت
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ُجز بازی
باغبان

ُجز بازی، يكی از بازی های پر طرفدار در بین كودكان و نوجوانان افغانستان است.  دختران در تمام 
شهرها و دهات كشور با تفاوت كمی در روش بازی، ُجز بازی می كنند. اين بازی به وسيله ی خاصی 
كه به آن، »ليشپ« يا »ليشپاق«  نياز ندارد. فقط به چند متر زمين صاف و سنگ صافی نياز هست 
می گويند. بازيكنان  برای شروع ُجز بازی، هشت خانه مستطيلی كالن در روی زمين خط كشی می كنند. 
عرض خانه های اول، دوم و سوم، يک اندازه است. خانه چهارم كمی عريض تر كشيده و به دو قسمت 
تقسيم می شود. خانه های پنجم و ششم باز هم برابر خانه های اول تا سوم و خانه هفتم، كوچک تر 
اما دو قسمت  از تمام خانه ها خط كشی می شود. عرض خانه هشتم مساوی خانه چهارم است، 
كالن به هم وصل می شوند. هر هشت خانه برای خود نام ويژه ای  بااليی مستطيل با نيم دايره  ای 
َدم، دريا، صحرا و آسمان.

َ
 دارد، مثال: خانه ی اول، خانه ی دوم، خانه ی سوم، خواهر و برادر، َدم، ق

اين بازی هم به صورت دو نفره بازی می شود و هم چند نفره به صورت تيمی. بازيكنان برای اين كه چه 
كسی بازی را شروع كند، تر و خشک می اندازند به اين صورت كه بازيكنی يک طرف ليشپاق سنگی 
خود را كه كوچک تر از كف دست است، تر می كند و باال می اندازد. هم بازی اش در همان فرصتی كه 
كه معموال  كند؛ تر يا خشک. بازيكن برنده، ليشپاق خود را  ليشپاق به زمين می رسد، بايد انتخاب 
شم است، آهسته می بوسد و به خانه ی اول می اندازد. بعد با يک پا به خانه ی 

َ
سنگی كوچک، گرد و ل

اول خيز می زند. خانه های دوم و سوم را با يک پا می رود و  وقتی به خانه های »خواهر و برادر« می رسد، 
روی هر دو پای خود می ايستد. در اين خانه ها با يک حركت َدور می خورد و با هر دو پا به خانه ی »دم« 
می رود. در خانه ی »َدم«، نفس می گيرد و به خانه »قدم« می رود. از آن جا از روی »دريا« می گذرد و 
وارد »صحرا« می شود. به همان ترتيب، دوباره به خانه اول برمی گردد. در خانه اول، ليشپ خود را با 
بغل پا از خط بیرون می كند. همين گونه به تمام خانه ها ليشپ انداخته می شود و بازی ادامه می يابد. 
كه رسيده است يا پايش را روی خط بگذارد يا  گر بازيكنی نتواند ليشپ خود را به خانه  ای بیاندازد  ا
ليشپ را با يک ضربه از خانه خارج نكند يا ليشپ پاهايش به خانه ی »دريا« بیافتد، می سوزد؛ يعنی تا 
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نوبت ديگر حق بازی ندارد.
گر بازيكنی، ليشپ خود را  به تمام خانه ها تا »آسمان« بدون خطا  انداخت و رفت و آمدش هم بدون خطا  ا
بود،  همان بازيكن، ليشپ خود را بر فرق سرش می گذارد و پشت خود را طرف خانه های ُجز بازی می كند و 
گر ليشپ در خانه اول بیافتد، خانه از او می شود. بازيكن با  با حركت سر، ليشپ را به خانه ی اول می اندازد. ا
كشيدن يک عالمت ضرب، آن خانه را ُمهر می كند. اين حركت تا خانه ی آخر  ادامه می يابد. وقتی تمام خانه ها 
مهر شد، نوبت به آسمان می رسد. بازيكن، ليشپ را از پیش خانه اول به »آسمان« می اندازد. سرش را به 
طرف آسمان می گيرد و با احتياط به خانه اول پا می گذارد. چون حق ديدن زمين را ندارد، هرگاه كه پايش را به 

خانه ای بگذارد، می گويد: »َسيا«  يعنی درست است؟
كه  در صورت شنيدن جواب مثبت به خانه های بعدی می رود و هر بار می پرسد: صحيح اس؟ در صورتی 
گونه »آسمان« هم  پايش روی خط نرود يا به »دريا« نيافتد، حريف هم جواب می دهد: بلی! بلی! بلی! اين 
ُمهر می شود. مهر كردن آسمان يعنی برنده شدن در بازی. ُجز بازی در بین كودكان ايرانی به نام »لی  لی بازی« 

معروف است.
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كودكان ديروز! پدران و مادران امروز! بلی، با شما هستم. چند روز پیش به مجلس عروسی ـ ببخشيد ـ  سالم 
»طوی« رفته بودم. كودكان زيادی هم آمده بودند. تعداد زيادی از آن ها در حويلی، چشم ُپَتكان بازی می كردند. 
تعدادی هم سرخوشانه می خنديدند. كودكان ديگری را هم در داخل سالن ديدم كه كنار پدرشان آرام نشسته 
گفت: »من تبلت می خوام.« پدرش، تلفن  كودكی چيغ زد و با بدقاری  كه  بودند. تازه روی چوكی نشسته بودم 
كودک  كرد: »من تبلت می خوام.« چند  گريه تكرار   كودک قبول نكرد و حرفش را با  همراه خود را به او داد، اما 

تبلت به دست هم از هر جايی كه دلشان می شد، عكس می گرفتند. 
كاالی نو پوشيده بودند. مرد جوانی با خنده و غرور می گفت: »اين چارمين تبلت است  »طوی« بود و همه هم 
كه برای پسرم خريده ام.« پرسيدم: پسرت چند سال دارد؟ در حالی كه پسرش را نوازش می كرد، گفت: »سامان 

جان، شش ساله است، ولی بسيار باهوش است«. 
بلی، با شما هستم! با شما كه هميشه به فكر طراوت و شادابی گل های باغ زندگی تان هستيد!
گوشی های مقبول بازی  كودكان دلبندشان با تبلت و  كه خوش دارند  راستی، خانواده هايی 

كودكانشان  برای رشد فكری  تبلت ها  تلفن های هوشمند و  كه  آيا می دانند  كنند، 
خطر دارند؟ 

كه تلفن های هوشمند  به تازگی، پژوهشگران دانشگاهی در امريكا فهميده اند 
از  يكی  دارند.  كودكان  فكری  رشد  برای  زيادی   بسيار  ضررهای  تبلت ها،  و 

روزنامه های غربی با چاپ اين خبر تأكيد كرده است كه تلفن های هوشمند، 
گر  ا گفته اند:  دانشگاه  اين  پژوهشگران  می سازد.  بداخالق  را  كودكان 

تلفن های  و  تبلت ها  مانند  برقی  جديد  دستگاه های 
كودک  آرامش  راه  تنها  هوشمند 

زمان،  مرور  به  كودكان  بشوند، 
دست  از  را  خود  كنترل  توانايی 

می شوند.  پرخاشگر  و  می دهند 
سه  زير  كودكان  می گويند  آن ها 

تلفن های  و  تبلت  از  را  خود  سال 
هوشمند دور نگه  داريد؛ زيرا استفاده 

از آن ها ضررهای بسيار زيادی برای 
رشد و سالمت فكری اطفال زير 

سه سال دارد.

  ضررهای َتبِلت 
جعفر واعظی
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زمستان 
ک پروين پژوا

هر صبح كه از خواب بر می خيزم 
بر شيشه يخ گرفته 

با سرانگشتان گرمم 
نام ترا می نويسم 

از البالى آن به بیرون می نگرم 
كه كی بهار می آيد؟
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