
 خدایا تو خوبی

 

 خدایا، خدایا، تو خوبی، تو خوبی

 خدایا جهان را تو خوب آفریدی

 بدی نیست در نفس هستی، خدایا

 زمین و زمان را تو خوب آفریدی

 خدایا، خدایا، جهان تو پر شد

 به کردار و گفتار و اندیشه ی بد

 اگر جسم ما شاخساری ست بدبار

 نداریم در جان خود ریشه ی بد

 ا، تو ما را کمک کنخدایا، خدای

 که جان های ما روشنایی بگیرد

 گذارد فرو خوی اهریمنی را

 شود پاک و خوی خدایی بگیرد

 خدایا، خدایا، تو ما را کمک کن

 که از کینه در ما نماند نشانی

 بگیر از همه فتنه و دشمنی را

 به هر کس عطا کن دل مهربانی

 خدایا، زمین تو دیگر نیازی

 ش و تازه داردبه یک حال و روز خو

 مدد کن که خوبی نگردد فراموش

 بدی بس، خدایا، بد اندازه دارد؟

 محمود کیانوش

 

 برگ درختان سبز

 

 سعدی شیرین سخن

 گفت به فصل بهار:

 برگ درختان سبز

 با خط رخشان سبز



 هر ورقش دفتری است

 معرفت کردگار

 معرفت کردگار

 دیدن این عالم است

 زنده ی بیدار باش،

 اش،چشم خریدار ب

 خوب، جهان را ببین،

 هرچه ببینی کم است.

 بر ورق سبز برگ

 خط خدا را بخوان

 زمزمه ی آفتاب،

 نغمه ی شیرین آب،

 نثر دل انگیز خاک

 شعر هوا را بخوان

 برگ درختان سبز

 در نظر هوشیار

 آینه ی رازهاست،

 جلوهی روی خداست،

 هر ورقش دفتری است

 رمعرفت کردگا

 

 خود، این جهان بی کران

 

 ه آسمان آبی بلند،ب

 به آفتاب گرم تابناک،

 به پاره ابرهای برفگون

 به آب زندهی زالل پاک

 نگاه می کنم

 به چشم روشن شکوفه ها

 که شادمانه باز می شود؛



 به دست نازنین برگها

 که مهربان دراز می شود

 نگاه می کنم

 به آن کبوتر سفید، آن

 ستارهی کرانه های روز،

 به آن شب سیاه ژرف، آن

 پر از ترنم ترانه های روز

 نگاه می کنم

 به خود، به جان خود که با دو چشم

 به هر کجا نگاه می کند،

 به خود، به این جهان بی کران،

 که در خدا نگاه می کند،

 نگاه می کنم.

 محمود کیانوش

 

 گل فراموشم مکن

 

 زمانی که خدا گل های خود را

 یکایک نام های خوب می داد

 نیلگون داشتگلی کوچک که چشمی 

 خبر از یک دل محجوب می داد:

 به پیش پای او برگشت با ترس

 نگه در چهره ی پر نور او کرد

 خدا از درد این گل باخبر بود

 ترحم بر دل رنجور او کرد

 گل بیچاره با اندام لرزان

 دهان بگشود و گفت آرام آرام

 خداوندا تو نامم دادی، اما

 چو میرفتم فراموشم شدآن نام



 ر او نگاهی کرد با مهرخدا ب

 ای گل برو، بنشین به گلشن»بگفت: 

 اگر کردی تو نام خود فراموش

 «فراموشم مکن، نام تو با من

 شعر از جان کیتز، شاعر انگلیسی ترجمه: محمود کیانوش

 

 روشنایی ها

 

 آخر این خدا کیست»به مادر گفتم: 

 که هم در خانه ی ما هست و هم نیست

 خدا نیستتو گفتی مهربان تر از 

 دمی از بندگان خود جدا نیست

 چرا هرگز نمی آید به خوابم

 چرا هرگز نمی گوید جوابم؟

 نماز صبحگاهت را شنیدم

 «تو را دیدم، خدایت را ندیدم

 فرزند»به من آهسته مادر گفت: 

 خدا را در دل خود جوی یک چند

 خدا در بوی و رنگ گل نهان است

 بهار و باغ و گل از او نشان است

 ا در پاکی و نیکی است فرزندخد

 بود در روشنایی ها خداوند

 به هر کاری دل خود با خدا دار

 «دل کس را ز بی مهری میازار

 پروین دولت آبادی

 

 

 

 



 بوته در برف

 

 تمام روستا را یخ گرفته

 زمین سرد و هوا خاکسری رنگ

 در این بی رنگ بی پایان ابری

 ده ما قهوه ای رنگ است و دلتنگ

 و گرم کشتزارینه رقص زرد 

 نه آواز زالل جوی آبی

 نه بع بع های سبز گوسفندی

 نه لبخند سفید آفتابی

 زمستان است، فصلی سرمه ای رنگ

 و دیگر چشمه ای در قل و قل نیست

 سکوتی جیوه ای افتاده بر ده

 نسیمی نیست، باغی نیست، گل نیست

 میان خانه ی نارنجی ما

 نشانی از غم خاکستری نیست

 خ و سبز و ارغوانی ستو دل ها سر

 و بر هر چهره یک لبخند آبی ست

 پدر با برف و سرما در ستیز است

 و دستش بوته ی امید فرداست

 دو دست مادرم رنگ بهار است

 و در چشمان او خورشید پیداست

 میان خانه ی آرامش ما

 خدا را می توان حس کرد و فهمید

 خدا مهمان خوب خانه ی ماست

 گفت و خندید که با او می توان گل

 چه می شد گر بهار خانه ی ما

 میان خانه ها تکثیر می شد

 و با یاد خداوند بهاران

 سکوت غصه بی تأثیر می شد



 مصطفی رحماندوست

 

 خداوند توانا

 

 وقتی که باغ لخت و خالی

 پیراهنی از گل به تن کرد

 وقتی که باران بهاری

 دشت و بیابان را چمن کرد

 وقتی که نور گرم خورشید

 بر خاک سرد و خفته تابید

 وقتی که در صبح بهاری

 از چشم گل، شبنم تراوید

 وقتی که آب پاک چشمه

 در باغ و صحرا گشت جاری

 وقتی که خندیدند در باغ

 گل های زیبای بهاری

 دیدم ز تو صدها نشانه

 در چهره ی زیبای دنیا

 دیدم تو را هر لحظه هرجا

 آه ای خداوند توانا

 «دشاه»جعفر ابراهیمی 

 

 سالم خدا

 تپش های قلبم

 برای خداست؟

 صدای دل من

 صدای خداست؟

 نگاهم همیشه

 به دنبال اوست



 خیالی که دارم

 پر و بال اوست

 جهان چون کتابی

 کالم خداست

 و خورشید در آن

 سالم خداست!

 «شاهد»جعفر ابراهیمی 

 

 همیشه هستمت

 

 همیشه خواب های من

 خیال های من

 تو بوده ای!

 ذکر من،همیشه فکر و 

 سؤال های من

 تو بوده ای!

 همیشه بودهای تو در وجود من،

 تمام بود من

 نبود من تو بوده ای!

 و شعر من، سرود من

 تو بوده ای!

 همیشه هستمت او می پرستمت!

 «شاهد»جعفر ابراهیمی 

 

 پیش از اینها ...

 

 پیش از اینها فکر می کردم خدا

 خانه ای دارد کنار ابرها

 صه هامثل قصر پادشاه ق

 خشتی از الماس و خشتی از طال



 پایه های برجش از عاج و بلور

 بر سر تختی نشسته با غرور

 ماه، برق کوچکی از تاج او

 هر ستاره پولکی از تاج او

 اطلس پیراهن او آسمان

 نقش روی دامن او کهکشان

 رعد و برق شب، طنین خنده اش

 سیل و طوفان، نعره توفنده اش

 ابدکمه ی پیراهن او آفت

 برق تیر و خنجر او ماهتاب

 هیچ کس از جای او آگاه نیست .

 هیچ کس را در حضورش راه نیست

 پیش از اینها خاطرم دلگیر بود

 از خدا در ذهنم این تصویر بود

 آن خدا بی رحم بود و خشمگین

 خانه اش در آسمان، دور از زمین

 بود، اما در میان ما نبود

 مهربان و ساده و زیبا نبود

 او دوستی جایی نداشت در دل

 مهربانی هیچ معنایی نداشت

 هر چه می پرسیدم از خود، از خدا

 از زمین، از آسمان، از ابرها

 زود می گفتند این کار خداست

 پرس و جو از کار او کاری خطاست

 هرچه می پرسی جوابش آتش است

 آب اگر خوردی عذابش آتش است

 تا ببندی چشم، کورت می کند

 دورت می کندتا شدی نزدیک، 

 کج گشودی دست، سنگت می کند

 کج نهادی پای، لنگت می کند



 تا خطا کردی عذابت می کند

 در میان آتش آبت می کند

 با همین قصه دلم مشغول بود

 خوابهایم خواب دیو و غول بود

 خواب می دیدم که غرق آتشم

 در دهان شعله های سرکشم

 در دهان اژدهایی خشمگین

 ینبر سر باران گرز آتش

 محو می شد نعره هایم بی صدا

 در طنین خنده ی خشم خدا ...

 نیت من در نماز و در دعا

 ترس بود و وحشت از خشم خدا

 هرچه می کردم همه از ترس بود

 مثل از بر کردن یک درس بود

 مثل تمرین حساب و هندسه

 مثل تنبیه مدیر مدرسه

 تلخ، مثل خنده ی بی حوصله

 سخت، مثل حل صدها مسئله

 تکلیف ریاضی سخت بود مثل

 مثل صرف فعل ماضی سخت بود

 تا که یک شب دست در دست پدر

 راه افتادم به قصد یک سفر

 در میان راه در یک روستا

 خانه ای دیدیم خوب و آشنا

 زود پرسیدم پدر این جا کجاست؟

 گفت این جا خانه ی خوب خداست

 گفت این جا می شود یک لحظه ماند

 ده خواندگوشه ای خلوت نمازی سا

 با وضویی دست و رویی تازه کرد

 با دل خود گفت و گویی تازه کرد



 گفتمش پس آن خدای خشمگین

 خانه اش این جاست؟ این جا در زمین؟!

 گفت آری خانه ی او بی ریاست

 فرش هایش از گلیم و بوریاست

 مهربان و ساده و بی کینه است

 مثل نوری در دل آیینه است

 نیعادت او نیست خشم و دشم

 نام او نور و نشانش روشنی

 خشم نامی از نشانی های اوست

 حالتی از مهربانی های اوست

 قهر او از آشتی شیرین تر است

 مثل قهر مهربان مادر است

 دوستی را دوست معنی میدهد

 قهر هم با دوست معنی میدهد

 هیچ کس با دشمن خود قهر نیست

 قهری او هم نشان دوستی است ...

 ایم این خداستتازه فهمیدم خد

 این خدای مهربان و آشناست

 دوستی از من به من نزدیک تر

 از رگ گردن به من نزدیک تر

 آن خدای پیش از این را باد برد

 نام او را هم دلم از یاد برد

 آن خدا مثل خیال و خواب بود

 چون حبابی نقش روی آب بود

 می توانم بعد از این با این خدا

 ی ریادوست باشم دوست، پاک و ب

 می توان با این خدا پرواز کرد

 سفره ی دل را برایش باز کرد

 می توان دربارهی گل حرف زد

 صاف و ساده مثل بلبل حرف زد



 چکه چکه مثل باران راز گفت

 با دو قطره، صد هزاران راز گفت

 می توان با او صمیمی حرف زد

 مثل یاران قدیمی حرف زد

 می توان تصنیفی از پرواز خواند

 فبای سکوت آواز خواندبا ال

 می توان مثل علفها حرف زد

 با زبان بی الفبا حرف زد

 می توان دربارهی هرچیز گفت

 می توان شعری خیال انگیز گفت

 مثل این شعر روان و آشنا

 پیش از اینها فکر می کردم خدا ...

 قیصر امین پور

 

 ستارگان

 

 در آسمان بی کران

 ستارگان نشسته اند

 اند چه خوشه خوشه خوشه

 چه دسته دسته دسته اند

 به باغ سبز آسمان

 چو غنچه ها دمیده اند

 چه نقش های گونه گون

 به آسمان کشیده اند

 

 کدام دست با هنر

 کشیده این ستارگان

 کشیده است و می کشد

 ستارگان بر آسمان



 چو باغ آسمان ما

 پر از جوانه می شود

 دلم ز نغمه های شب

 پر از ترانه می شود

 به یاد تونشسته ام 

 تو ای خدای مهربان

 چه خوب آفریدهای

 بر آسمان، ستارگان

 اسداهلل شعبانی

 

 دریا، دریا

 

 آی دریا، دریا

 ساحلت مال من است

 آبی صاف دلت مال من است

 باز کن، باز کن آغوشت را

 من سراپا شوقم

 شوق پرواز و شنا

 دوست دارم بپرم

 روی امواج تو پرواز کنم

 از دل آبی تو

 تا خدا، پنجره ای باز کنم

 اسداهلل شعبانی

 

 تا خدا

 

 باز ابر مهربان نوبهار

 بر فراز آسمان پرواز کرد

 دست خود را بر سر صحرا کشید



 اخم سبز غنچه ها را باز کرد

 باز مادر در کنار پنجره

 کوهساران را تماشا می کند

 با دلی سرشار از مهر و امید

 رقص باران را تماشا می کند

 گوسفندان می تپد باز قلب

 در هوای سبزه های ثرد کوه

 می برد با قصه های خود پدر

 باز ما را سوی باغی پر شکوه

 باز با باران دلم پر می کشد

 سوی دشت و سوی آالچیق ها

 می رود تا انتهای آسمان

 می رود تا بی نهایت، تا خدا

 بیوک ملکی

 

 

 آفتابی تر از آفتاب

 تو بهترین ترانه ای

 چهچه چکاوکان چکیده ایکه در مسیر 

 تو آفتاب روشنی

 نه!

 آفتاب ذره ای از آتش نگاه توست

 نمی شود به آفتاب آسمان نگاه کرد

 ولی،

 خدای من!

 چقدر خوب می شود تو را

 انهمیشه مهرب

 نگاه کرد

 بیوک ملکی



 

 اسالم سبز سروها

 

 تو از شکاف صخره ها،

 به من نگاه می کنی.

 و با اشاره ای مرا،

 می کنی.گل و گیاه 

 و سروها، بلند و سبز،

 به من سالم می کنند.

 و سبزه ها، برای من،

 همه قیام می کنند.

 

 تو می وزی و من چه نرم،

 چو در گشوده می شوم.

 تو حرف میزنی و من

 چنین سروده می شوم.

 بدون تو نمی شود،

 در آسمان عقاب شد!

 سؤال سخت سنگ را،

 نمی توان جواب شد.

 ،تو کیستی؟ پرنده ای

 به روی شانه های من.

 همیشه با منی، تویی .

 خدای من، خدای من!

 محمد کاظم مزنیانی

 

 

 



 خدایا

 

 اگر چشمان من دریاست

 تویی فانوس شب هایش

 اگر حرفی زدم از گل

 تویی مفهوم و معنایش

 اگر گفتم به شبنم اشک

 اگر با اشک خو کردم

 تو گل بودی و من شبنم

 تو را من جست و جو کردم

 غی پرید و مناگر مر

 برایش شعرها گفتم

 نبوده در خیالم مرغ

 خدایا من تو را گفتم

 اگر چون کبک می خوانم

 اگر چون کوه خاموشم

 خیال توست در فکرم

 صدای توست در گوشم

 محمد کاظم مزنیانی

 

 

 

 

 او

 کیست خاتمکار بال شاپرک؟

 شاعر خوش خط خال شاپرک!

 چیست توی بوی گردوهای کال

 بالل البه الی کاکل خیس

 آن سر آواز بلبل ها کجاست



 معدن جادویی گل ها کجاست

 با چه شوقی بوته ها قد می کشند

 بادها خود را به مقصد می کشند

 کی به شب فانوس ماه آویخته

 توی دریا آب و ماهی ریخته

 موی گندمزار را کی شانه کرد

 ورد خواند و کرم را پروانه کرد؟

 ناصر کشاورز

 

 آسمان، آب، زمین

 

 ه این خورشید می گوید نخواب؟کی ب

 آفتابت را بتاب!

 کی زده فوارهای رنگین کمان

 توی حوض آسمان؟

 از کجا آورده دریا آب را؟

 شب، گل مهتاب را؟

 کی به آهو یاد داده سبزه را؟

 شبدر خوشمزه را؟

 کی لباس شاپرک را دوخته؟

 گل به او آموخته؟

 کی به دل ها مهربانی داده است؟

 ست؟شادمانی داده ا

 او خدای مهربان و خوب ماست

 هرچه هست از این خداست.

 ناصر کشاورز

 

 

 



 بدون تو

 

 تو هستی که در آسمان

 گل داغ خورشیدهست

 و توی خیابان و باغ

 صمیمیت بید هست

 بدون تو شعر درخت

 چه تکراری و کهنه است

 دل صاف آیینه ها

 به یک آه خواهد شکست

 بدون تو تصویر باغ

 ارسیاه و سفید است و ت

 و گم می شود زیر خاک

 قلم موی سبز بهار

 بدون تو ذهن درخت

 خطوطی کج و درهم است

 و شعر قناری غلط

 و آواز او مبهم است

 بدون تو، سیاره ها

 از هم کنده خواهند شد

 و چون نقطه هایی سیاه

 پراکنده خواهند شد

 و بی تو درختان همه

 سراپا نمی ایستند

 و مردم سر چارراه

 ستندغریبانه می ای

 ناصر کشاورز

 

 



 کجا هستی؟

 

 تو گاهی در خیال من

 به شکل موج و دریایی

 کویری، کوه و صحرایی

 گلی خوش رنگ و زیبایی

 کنار چشمه ها گاهی

 تو را در آب می بینم

 اگر در خواب هم باشم

 تو را در خواب می بینم

 تو پنهان می شوی

 گاهی میان چشم آهوها

 تو را احساس باید کرد

 ها، بوهامیان رنگ 

 کجا هستی بگو آخر

 همین نزدیک یا دوری؟

 دل غمگین من دیگر

 ندارد طاقت دوری

 نمی دانم تو اآلن در

 دلم یا آسمان هستی

 فقط من خوب می دانم

 که خیلی مهربان هستی

 ناصر کشاورز

 

 نشانی تو

 

 نشانی تو خاک

 نشانی تو آب

 نشانی تو آسمان پاک



 نشانی تو برگ

 نشانی تو باد

 بارش تگرگ نشانی تو

 نشانی تو برف

 نشانی تو قله ی بلند

 نشانی تو دره های ژرف

 نشانی تو چشمه ی زالل

 نشانی تو رود پر سرود

 نشانی تو جویبار جاری خیال

 نشانی تو عشق مادر است

 نشانی تو سایه ی پدر

 نشانی تو مهر خواهر و برادر است.

 اگر برای مردم زمین

 نشانی تو هست

 هزار در هزار

 من ولی برای

 دلی که می تپد

 همیشه بهترین نشانی است.

 بابک نیک طلب

 

 در سایه ی صنوبر

 

 سبز در سبز، هر کجا سرسبز

 آسمان و زمین سراسر سبز

 جنگل و کشتزار و کوهستان

 خرم و پر طراوت و سرسبز

 ابر آن قدر مهربانی کرد

 تا که شد خاک بار دیگر سبز

 دشت از آتش شقایق سرخ

 وبر سبزباغ در سایهی صن



 سخن از خوبی تو می گوید

 هر بنفش و هر آبی و هر سبز

 با تو باز ای گل همیشه بهار

 می شود برگ برگ دفتر سبز

 بابک نیک طلب

 

 

 از او

 

 شبنم از اوست، آفتاب از اوست

 آتش و باد و خاک و آب از اوست

 در دل باغ کهکشان هر شب

 شاخه ی روشن شهاب از اوست

 شیدگریه ی ابر و خنده ی خور

 نور باران ماهتاب از اوست

 سبزی و زردی و بهار و خزان

 رنگ و بوی گل و گالب از اوست

 غم و شادی و مهر و بیم و امید

 هر چه خواندیم در کتاب از اوست

 روی دفتر اگرچه نام من است

 همه ی شعرهای ناب از اوست

 بابک نیک طلب

 

 

 وقتی کبوتر نیست

 

 گاهی که گنجشکان نمی خوانند

 پرستوهای زیبا در سفر هستندوقتی 

 وقتی کبوتر نیست؛



 وقتی همه از حال آنها بی خبر هستند

 انگار آنجا پشت شیشه آسمان خالی است

 خورشید بی رنگ

 شکلی خیالی است

 حس می کنم

 جایی برای خنده هایم نیست

 «دوستم دارند.»جایی برای 

 جایی برایم نیست

 دیگر پرستویی نمی آید

 می افتندگنجشک ها از شاخه 

 حس می کنم دنیا پر از سنگ است

 اما

 وقتی که می بینم

 تنها درخت کو چکم،

 در باد می رقصد

 آرام و شاد

 آواز می خواند

 او از هیچ طوفانی نمی ترسد»می گویم: 

 «حتما کسی با اوست، می داند.

 وقتی دلم تنگ است

 آهسته می گویم:

 شک نیست باور کن که او این جاست

 یکهاجایی همین نزد

 این دور و برهاست

 هرجا که او باشد

 جایی برای غصه و غم نیست.(

 آتوسا صالحی

 

 

 



 ایک امید، یک بهار

 

 بارها تو را میان آسمان

 دیده ام بزرگ و خوب و مهربان

 من همیشه با تو حرف می زنم

 «مرا بخوان»چون خود تو گفته ای 

 ابر وقتی از تو حرف می زند

 بید زرد، سبز رنگ می شود

 تی آب، شعر حفظ می کندوق

 من دلم دوباره تنگ می شود

 باز توی دفترم برای تو

 یک امید، یک بهار می کشم

 روی پله های رنگ رفته مان

 می نشینم انتظار می کشم

 بعد لحظه ای خیال می کنم

 روبه روی من تو ایستاده ای

 گوش کرده ای به حرف های من

 خواهش مرا جواب داده ای

 ه بی دلیلدست های سرد من ک

 گاه گاه اشتباه می کنند

 مثل یک غروب چشم های تو

 خشمگین مرا نگاه می کنند

 فکر می کنم بدون یاد تو

 قلب ها سیاه و زشت می شوند

 در دلم همیشه ذکر خیر توست

 با تو خانه ها بهشت می شوند

 آتوسا صالحی

 

 



 خدای سالم ...

 

 به نام خداوند رنگین کمان

 نخداوند بخشنده ی مهربا

 خداوند زیبایی و عطر و رنگ

 خداوند پروانه های قشنگ

 خداوند باران و نقل تگرگ

 نفس های باد و تپش های برگ

 خدایی که سرشار آرامش است

 طرفدار سرسبزی و دانش است

 خدایی که از بوی گل بهتر است

 و از نور و باران صمیمی تر است

 خدای صمیمی، خدای سالم

 خدای غزل، قصه ی ناتمام

 ایا به ما مهربانی بدهخد

 دلی ساده و آسمانی بده

 دلی مثل گلخانه ی دوستی

 پر از عطر و پروانه ی دوستی

 دلی چون دل کوچک باغچه

 پر از بال سنجاقک باغچه

 دلی که به عشق تو را می شود

 پر از رنگ و بوی دعا می شود.

 محمود پوروهاب

 

 پیوند

 

 من چه هستم، برگ و شاخه

 ریشهتو چه هستی، جان و 

 هر چه هستی، هر چه باشی



 دوستت دارم همیشه

 تو اگر بر من نتابی

 چشم هایم سو ندارد

 بی تو گل انگار سنگ است

 حال و رنگ و بو ندارد

 تو اگر بر من نباری

 وای از پژمردگی ها

 سخت می گیرد دل من

 میشوم تنهای تنها

 با دلم پیوند داری

 چون زمین با جان و ریشه

 باشیهرچه هستی، هر چه 

 دوستت دارم همیشه

 محمود پوروهاب

 

 

 خدا نزدیک نرگس

 تو پرسیدی خدا کو؟

 و من گفتم همین جاست!

 خدا پیش من و توست

 خدا در سینه ی ماست

 خدا در آسمانها

 خدا روی زمین است

 خدا هرجا که باشد

 بزرگ و نازنین است

 خدا نزدیک نرگس

 خدا نزدیک شب بوست

 گل و زیبایی گل

 اوست نشان از خوبی

 احمد خدادوست



 

 پر از عالمت سؤال

 

 به ماه فکر می کنم 

 به رویش ستاره ها

 به آسمان و کهکشان 

 به باغ آبی خدا 

 به نور فکر می کنم 

 به آفتاب نازنین 

 به شعر سبزه و گیاه

 به روی دفتر زمین 

 به غنچه فکر می کنم 

 به برگ و شاخه و درخت

 به کوه و جنگل و نسیم 

 سنگ سختبه صخره ها و  

 به چشمه فکر می کنم

 به این مسافر زالل! 

 به رود فکر او که هست 

 پر از عالمت سؤال! 

 به هرچه فکر می کنم

 پر از نشانه ی خداست 

 خدا که هر نشانه اش 

 جواب هر سؤال ماست! 

 احمد خدادوست

 

 مثل ماهی، مثل آب

 

 مردم ما ساده اند

 آسمان قلب هاشان آبی است 

 خنده هاشان مثل یاس 



 کوه و تازه و مهتابی استباش 

 با گل و پروانه ها

 مهربانند و محبت می کنند 

 دوستی را بین خود 

 با سالمی گرم قسمت می کنند 

 از نگاه پاکشان

 شاپرکهای صداقت می چکد 

 از تبسم هایشان 

 شعر شیرین رفاقت می چکد 

 مثل ماهی، مثل آب

 طعم عشق و زندگانی می دهند 

 مثل باران بهار 

 انی می دهندبوی خوب مهرب 

 دست های سبز شان

 مثل پیچک می رود پیش خدا 

 مردم ما ساده اند 

 ساده مثل لحظه های یک دعا  

 مجید مالمحمدی

 

 همه جا هستی

 

 تو شروع حرفهایی

 تو صدای آبشاری 

 تو رسیدن پرستو 

 تو خود خود بهاری 

 تو دو بال شاپرکها

 تو همان گل شکفته! 

 تو همان دعای صبحی 

 که پدربزرگ گفته 

 



 تو به ابر شکل دادی

 تو به چشمه آب دادی 

 به درخت سایه دادی 

 و به چشم خواب دادی 

 تو همان ترانه ی شاد

 به نوک پرنده هایی 

 همه جا حضور داری 

 تو خدای خوب مایی 

 داوود لطف اهلل

 

 آواز

 

 باران که می بارد

 حس می کنم دارد خدا آواز می خواند 

 حس می کنم زیباترین موسیقی دنیا 

 در گوش من جاریست 

 آواز زیبایش 

 آهسته من را می برد تا کوچه های خیس 

 تا لمس خوب آن صدای خیس 

 پر می شوم از بال 

 مبازی آن قطره های تازه و خوشحاله 

 در کاسه ی دستم

 راپر می کنم آواز باران  

 حس می کنم قلبم پر از شادی و لبخند است 

 طره ها پیغامی از سوی خداوند استحس می کنم این ق

 داوود لطف اهلل

 

 

 

 



 خیال

 

 آسمان؛ درگیر برف

 کوچه ها؛ خوش منظره 

 لحظه ها؛ غرق سکوت 

 من؛ کنار پنجره 

 در خیالم آسمان

 بر سر این کوچه ها 

 باز قیچی می کند 

 ابرهای خیس را 

 ه هادر خیالم کوچ

 از سر شب تا هنوز 

 پاک سرما خورده اند 

 توی این سرما و سوز 

 بهترین نقاشها

 در خیال من خداست 

 اسم نقاشی او 

 ست.برف توی کوچه ها 

 داوود لطف اهلل

 

 بی پناه او

 جاده و خلوت دشت

 من و ساک و اتوبوس 

 شب و تاریکی پشت شیشه 

 مثل وحشت، کابوس 

 پا به پای ماشین 

 می چرخندلحظه های شب و من  

 لحظه های خسته 

 خسته و بی لبخند 



 چشم بیدارم را 

 می برم از دل شیشه بیرون 

 هیچ جا پیدا نیست

 دشت چون چاه عمیق 

 پر از تنهایی ست 

 به خودم می گویم: 

 زندگی چون دشت است»

 و خدا 

 جای امنی ست برای بودن

 دل ما جای خداست 

 «یاد او بالش آرامش ماست! 

 حسی از آرامش 

 همه ی روح مرا می گیرد 

 در پناه اتوبوس 

 می روم تا به سپیده، تا صبح 

 می رود شب، کابوس 

 داوود لطف اهلل

 

 

 تیله

 

 دو تا تیله داری

 تو در چشم هایت 

 که،دو تا تیله ی کوچکی  

 خدا آفریده برایت

 هزاران پرنده، ستاره، درخت

 در آن تیله هاست 

 که هر یک از آنها 

 نشان وجود خداست 

 خدا تیله ها را به تو داده است



 نگاهی به دنیا کنی 

 و بین همه چیزهای قشنگ 

 خدا را تماشا کنی. 

 داوود لطف اهلل

 

 کیستی؟

 

 کیستی که مثل آرزو

 هر دقیقه رو به روی دست هایم ایستاده ای؟ 

 مثل سایه هر کجا که می روم 

 پشت پایم ایستاده ای. 

 مثل شعر تازهای 

 مثل قصه، پر ز راز 

 ناگهانی و شگفتی و زالل 

 مثل گریه های مادرم، 

 سر نماز. 

 تو منی و من توام

 من توام و تو منی 

 تو همیشه با منی 

 گر که توعیب از من است ا 

 گاه سر به من نمیزنی. 

 قول می دهم که پاک و صاف و مهربان شوم. 

 پس بیا و مثل آفتاب 

 سر به خانه ام بزن 

 توی جاده های سرد و ساکت و سیاه 

 پا به پای لحظه های من 

 قدم بزن 

 اسماعیل اهلل دادی

 

 



 می کنم به تو سالم ...

 

 هی دعا به آدرس تو پست می کنم

 هی به گوشی تو زنگ می زنم 

 هی سر نماز 

 می کنم به تو سالم ... 

 تو ولی به نامه های من 

 نمیدهی جواب.

 تو ولی به گوشی دلم 

 نمیدهی پیام

 حدس می زنم که بسته راه آسمان

 قطع گشته سیم ارتباطمان ... 

 نه ... راه آسمان، باز بوده از قدیم 

 ا دل استخط ارتباط م 

 دل چطور قطع می شود شبیه سیم؟ 

 هر چه هست، 

 کار، کار این دل است 

 فکر می کنم که خورده ام به مشکلی همیشگی 

 فکر می کنم، 

 دلم نیست آن دل همیشگی. 

 اسماعیل اهلل دادی

 

 از تو گفتن

 

 غنچه از تو گفت

 وا شد و 

 گل از گلش شکفت

 رنگ و رو گرفت 

 شاخه از تو گفت 



 تازه شد، 

 زد،شکوفه 

 میوه داد و طعم و بو گرفت

 دانه از تو گفت 

 قلب کوچکش تپید 

 ذره ذره قد کشید و پا گرفت 

 مادر از تو گفت 

 سبز شد دلش 

 شاخه ی قنوت او 

 میوه ی دعا گرفت ... 

 اسماعیل اهلل دادی

 

 گل و نور و هستی

 

 اگر من سؤالم

 جوابم تو هستی 

 سر درس ایمان  

 کتابم تو هستی

 بدون تو از من

 نه نامی، نه یادی 

 نه بر لب سرودی 

 نه تصنیف شادی 

 چهان بی توهرگز

 قراری ندارد

 زمین بی تو اصال  

 بهاری ندارد

 جهان بی تو یعنی:

 شبی بی ستاره 

 دل بی تو یعنی: 

 دلی پاره پاره 



 تو دادی به مردم

 گل و نور و هستی 

 نبودم، تو بودی 

 نباشم، تو هستی 

 شاهین رهنما

 

 سرنوشت

 

 نیستتیره و خط خطی 

 دفتر سرنوشتم 

 توی آن، صبح امروز 

 چیزهایی نوشتم 

 توی دفتر نوشتم 

 سبزه ها هر کجایند

 سبز یا زرد، هر یک 

 آیه ای از خدایند 

 بعد تا برگ آخر

 صفحه صفحه دویدم 

 هرکجا سبزه ها را 

 آیه آیه کشیدم 

 روی دفتر نوشتم

 من همینم، همینم 

 سبزهای ترد و تازه 

 توی مشت زمینم 

 شاهین رهنما

 

 رسیدن

 

 پیچیده در پاهای من

 بوی عبوری ناگهان 



 می آید از آن دورها 

 آواز سازی مهربان 

 هی می دود پاهای من

 سمتی که ساز و جاده است 

 صد بار اما تا کنون 

 بر سنگ ها افتاده است

 هی می خورد بر سنگها

 اما ندارد خستگی 

 شاید که گردیده جدا 

 از ماندن و وابستگی 

 وقت عبور از سنگها

 ید رها چون باد بودبا 

 مثل نسیمی مهربان 

 از قید و بند آزاد بود 

 یک نیمه از عمر همه

 صرف دویدن می شود 

 وقتی هدف تنها خداست 

 رفتن، رسیدن می شود 

 شاهین رهنما

 

 خدایا گناهم را ببخش

 

 ی گناهم را بشناسم مطمئن نیستم همه

 اما از گناه آلود بودن یکی از کارهایم مطمئن هستم 

 سال های پیش، وقتی کوچک بودم 

 تفنگ به دست، در گلزاری کمین کردم 

 نفسم را در سینه حبس کردم 

 آسمان نیز مانند گل ها آبی رنگ بود 

 دو مرغ باران، 

 با پاهای ظریف طالیی رنگشان 



 م گذشتنداز برابر چشمان 

 به سرعت گذر رؤیاها 

 به سرعت سیالب نقره ای 

 صدای تیر بلند شد 

 و هر دو پرنده با بال های شکسته گریختند

 به سمت دریا 

 شتابان برای گرفتن شان دویدم 

 و هر دو پرنده با سر هایی بیرون از آب 

 شتابان دور شدند 

 آنها ناله می کردند، مانند آهنگ غم انگیز نی 

 ور شدندو شکسته بال د 

 از آن پس هر روز که در میان این گلزار قدم می زنم 

 صدای آنها در گوشم طنین می اندازد 

 که ناله کنان و سر به سوی آسمان، دوستانشان را صدا می زنند 

 دوستانشان به سمت جنوب پرواز کردند 

 با آن بال های نقره ای رنگ شان 

 و جا گذاشتند این دو پرنده ی بال شکسته را 

 ناله هایی که یک روز به طول انجامیدصدای  

 اما من هنوز این ناله ها را می شنوم 

 که غم انگیز تر از هر ناله ای ست 

 میدانم که گذر زمان نیز صدای آنها را از بین نخواهد برد 

 آن صدای غم انگیز نوار آنها را 

 آن دو پرنده برای همیشه با آسمان وداع کردند 

 چگونه به سر آمد و هرگز نفهمیدم که روزگارشان 

 اما سالیان سال است که از خداوند می خواهم 

 این گناه مرا ببخشد 

 شعر از : رابرت پ. ترسترام کافین ترجمه: مجید عمیق

 

 

 



 درخت

 

 آه، مثل درخت

 بگذار به سوی تو قد بکشم 

 و ریشه هایم به سوی تو رشد کنند 

 بگذار برگهایم تکان بخورند 

 با هر آهی که هوا می کشد، 

 و شاخه هایم 

 با تو سرزنده و شاداب باشند، 

 هر برگ من دعاگوی توست 

 و پوشیده از آتشی به رنگ سبز است 

 و همه از آن توست 

 ریستشیره ای که در جان درخت جا

 بگذار باران رحمت تو، 

 _چه شادی آور باشد و چه رنج آور -ببارد  

 و من همیشه،

 به یاد تو خواهم بود 

 و من آواز خواهم خواند 

 آواز رسیدن بهار را؛ 

 و تک تک برگهایم 

 عشق به تو را نجوا خواهند کرد. 

 شعر از: جان فریمن ترجمهی: مجید عمیق

 

 کجاست اتفاق تازه؟

 

 ازاتاق کوچکم پر است 

 کالف واژه های درهم 

 خدا کمک کن و بگو که 

 چگونه شعر را ببافم 

 بگو چگونه آسمان را



 به بال کفترم بدوزم؟ 

 چگونه پاره های دل را 

 به روی دفترم بدوزم؟ 

 بگو که از کجا بگیرم

 نگاه های قیمتی را؟ 

 کدام دکه می فروشد 

 خیال های زینتی را؟ 

 کجاست اتفاق تازه

 که پیش پای من بیفتد؟ 

 کجاست آن که یک شب آمد 

 تلنگری به قلب من زد؟ 

 نگاه کن به دفتر من

 ببین چقدر سوت و کور است 

 اگر تو آشتی کنی باز 

 بساط شعر، جفت و جور است 

 تمام شعرهای دنیا

 برای توست، تو خدایا 

 از آن همه، از آن همه شعر 

 به من بده یکی دو تا را 

 عرفان نظرآهاری

 

 بیا پشت آن پنجره

 

 خدایا! دلم باز امشب گرفته

 بیا تا کمی با تو صحبت کنم  

 بیا تا دل کوچکم را

 خدایا فقط با تو قسمت کنم 

 خدایا! بیا پشت آن پنجره

 که وا می شود رو به سوی دلم 

 بیا، پرده ها را کناری بزن 



 که نورت بتابد به روی دلم 

 خدایا! کمک کن به من نردبانی بسازم

 شتهو با آن بیایم به شهر فر 

 همان شهر دوری که بر سر در آن 

 کسی اسم رمز شما را نوشته 

 خدایا! کمک کن

 که پروانه ی شعر من جان بگیرد 

 کمی هم به فکر دلم باش 

 مبادا بمیرد

 خدایا! دلم را

 که هر شب نفس می کشد در هوایت 

 اگرچه شکسته 

 شبی میفرستم برایت

 عرفان نظر آهاری

 

 

 

 

 

 


