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سالم شهر زندگان و شهیدان بزرگ
سالم قزوین تاریخساز من شبهایت پر قصه
و روزهایت پر نورباد.
ســام پدر مغازهدار ماکویی که مرا با پســرت
دوست کردی و ما سالهای سال برای هم نامه
مینوشتیم.
ســام فرزنــدان غیــور و رؤیاپــرداز ارســباران،
خوشــحال هســتم کــه هنــوز از راههایتــان و
نقشههایتان عقبنشینی نکردهاید و هر روزتان
با پیروزیهای کوچک و بزرگ همراه میشود.
ســام پدر ارومیــهای که با کاله شــاپوی اصل
آرام بــر بــرف راه میرفتــی ،تــو گویی بــه تمام
پرسشها پاسخ دادهای.
سالم پدر و مادر مؤمن اردبیلی که فرزندانتان
را به دانشگاههای همه جای زمین فرستادید.
سالم استاد اندیشــمند آستارایی که به دنبال
تاریخ نامها و نشانها بودی.
ســام خانــواده بــزرگ و فرهنگــی رشــت که
همه را در هر جــای زمین فرزند خود میدانی
خیلی چیزها را باید از شما آموخت.
ســام کودکان منجیــل و رودبــار ،از بادها چه
خبر؟ آیا هنوز بر آنها ســوار میشــوید؟ برایتان
بزرگترین پروازها را آرزو میکنم.
ســام خانــواده زنجانــی کــه ایمان و عشــق و
آزادی را با هم پیوند دادهاید.
ســام اهالی البرز ،برایتان شــبها و روزهایی
به زیبایی و بلندی آلبروس آرزو میکنم.
ســام شهرخاطره بازان؛ سالم شهر دگرگونی
و تاریخ و سیاست و دیروز و امروز و فردا ،سالم
تهران زیبا.
ســام معلــم ورامینی و گرمســاری کــه متین
و آرام بــه مــن درس میدادید نه در مدرســه و
کالس بلکــه در کوچههــا و خیابانهــای شــهر.
درسی که هنوز هم میآموزم.
ســام دیــار عارفــان ابــدی .ســام ســمنان و
شاهرود و بسطام و خرقان مهربان.
ســام گلســتان شــوخ و طناز که زیباترین پیوند
را بــا زندگــی برپــا کــردهای ،پیوند میان اشــک و
لبخنــدو زندگــی و رنــج و گذشــت و بخشــندگی.
سالم ترکمنهای دلیر که باد را آرایش میکنید.
ســام دیــار دانــش و ایمــان و دوســتیهای
بــزرگ بــرای فردایی بزرگتــر .دســتهایتان پلی
اســت بــه روی فــردا مانند ورســک زیبا؛ ســام
مردان و زنان آالشت عزیز.
سالم ســرزمین علم و روشنگری که تاریخ را
رقــم زدهای .ســام اراک صنعتگر و کوشــنده.
امیــدوارم درناهــا بــه تاالبهایتــان دوبــاره
برگردند و تفنگها به خواب ابدی بروند.
ســام شــهر مؤمنــان ،ســام دیــار مبــارزه و
سرنوشت؛ سالم شهر آفتاب و کویر ،سالم قم.
ســام اصفهــان جهان بــا بهــاران جادویی با
گنبدهــای آســمانی و زمینــی که خســتهها را از

همه جــا در آغــوش میگیری و بــه خوابهای
هزار و یک شب میبری.
سالم یزد زحمت و زیبایی و قناعت و کار و ابریشم
و پوالد و ایمان و دانش و طراوت و واحهها ...
سالم دیار جاشوها و پلنگها و ساحل و عشق
و شباب و رندی؛ ســام سرزمین حماسه سالم
برازجان و رئیس علی و تاریخ و غیرت.
سالم آبادی ایران .سالم آبادان شهر اشکها
و عشقها و روشنفکری ایران و نفت نفت نفت
که شــیر ســیاه تو بــود .تو با نفت ســیاهت تمام
خانهها را سفید کردی.
سالم سرزمین رنگ و تابلوهای ازلی طبیعت
ســام هرمــزگان عاشــق و مــواج و طوفانــی بــا
قلبهای درخشان و دستهای خلق کننده.
ســام شــهر همــه و تنهــا و غریــب و زیبــا و

جاودانــه شــهر دریاهــا و اقیانوسها شــهر کویر
و آفتــاب؛ ســام کوچک بزرگ؛ ســام گرامی و
گرانبها؛ سالم چابهار مریخی!
سالم سیستان و بلوچستان دلسوز و مهربان و
بخشــاینده و حماسه که قصههایت ایرانم را به
بیداری برده است.
ســام خــاک همــه دانایــان؛ ســام همــدان؛
ســام دیار باباطاهر و عینالقضات و شــهیدان
بزرگ در همه زمانها.
سالم دیار مناجات و بندگی سالم خراسان بزرگ
که آغوشت میزبان عارفان و اهالی ایمان است.
ســام دیــار نگارههــای عاشــق؛ ســام دیــار
فرهادها و شیرینها؛ سالم کرمانشاهان.
ســام همه جــای ایران زمین .همیشــه شــاد
همیشه خرم همیشه سبز باش.
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