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 همسايه با مهتاب

 

 كسي هر شب ز نخلستان

 آمدبه سوي چاه مي 

 به اوج آسمان شب  

 دوباره ماه آمد   

 كسي با پيكري خسته

 تاباي بيكسي با سينه

 به دوشش كوله بار غم  

 دلش همسايه با مهتاب   

 آيدصداي پا نمي

 چرا پس دير كرد امشب

 يتيمان و فقيران را  

 دلگير كرد امشب علي  

 غم و اندوه چاه امشب

 ز اشك چشم او پيداست 

 كسي شايد به او گفته:  

 كه ديگر تا ابد تنهاست   

       
 عليرضا روحاني

   41/41/77 
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 هامسافر خيال

 هاي دور دستبيا! بيا مسافرخيال

 بيا سفير سادة سرور 

 هابيا و در نشاط لحظه  

 بخوان دوباره شعري از عبور   

 دل مرا كه شعر تو پرندة

 ز كنج اين قفس رها كند 

 ايبيا و هديه كن به من ترانه  

 كه رو به آسمان، دل مرا صدا كند   

 تويي و صد هزار رنگ

 تويي و صد هزار حرف نو

 بخوان كه خواندنت عجب شنيدني است  

 كنمو من هميشه فكر مي   

 كه از نگاه سبز تو

 جهان، چقدر ديدني است 

 

 
 عليرضا روحاني
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 د آخر باغامي

 ترك برداشته باز

 لب خشكيدة باغ 

 و پيچيده است در آن  

 صداي نالة زاغ    

 دوباره فصل، فصل

 هاستهجوم تشنگي 

 ميان سوز گرما  

 دوباره باغ تنهاست   

 نشسته گرد غصه

 به روي چهرة گل 

 خواند قنارينمي  

 و خاموش است بلبل   

 خميده قامت سيب

 و تب دارد گالبي 

 دردشان نيست براي  

 نه دارويي نه آبي   

 نرفته نور اميد

 هنوز از باور باغ 

 كه روزي خواهد آمد  

 اميد آخر باغ    
 عليرضا روحاني        

 غمهاي كعبه
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 آيد از سمت اقاقيكسي مي

 كه از عطر نگاهش مست گرديم 

 نكه از نسيم مقدم اوهما  

 تر ز هر چه هست گرديمبهاري   

 آن دورترهاآيد از كسي مي

 سوار باد مانند سليمان 

 و پيدا در نگاهش حُسن يوسف  

 حضورش سبز چون موسي بن عمران   

 كسي با حكمت لقمان به سينه

 كسي با نغمة داوود بر لب 

 خداي مهرباني، مثل عيسي  

 اميد آخرين در ظلمت شب   

 كند آغاز، خورشيدطلوعي مي

 شبي از مشرق زيباي كعبه 

 سپيد روشناييدر آن صبح   

 رسد غمهاي كعبهبه پايان مي   

 

 

 
  عليرضا روحاني       
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 انتظار بهار

 ام از دست زمستان سردخسته

 منتظرم تا كه بيايد بهار        

 رو به سوي جادة بي انتها      

 منتظرم تا برسد آن سوار        

 هاپشت سرم آن طرف باغ

 دهكده در دست سياهي اسير 

 خستة هر رهگذردر نظر   

 نيست به جز كور سويي در مسير    

 منتظرم تا برسد آن سوار

 دهكده را باز چراغان كند 

 در نفس صبح پر از نور و رنگ  

 ها را پُر گلدان كندپنجره   

 چشم من اينجا به افق دوخته

 باز من و جمعه و دست دعا 

 رو به سوي جادة بي انتها  

 چشم به راه توأم آقا بيا!   

 

 

 
 عليرضا روحاني       
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 كبوتر حرم

 آرزو دارم كبوترت بشم

 گنبد زردت بپرم دور اون 

 اي بشينم و نگات كنمگوشه  

 تا كه دستي بكشي روي سرم   

 آرزو دارم كبوترت بشم

 دور تا دور حرم سر بزنم 

 پاشنزائرات وقتي كه دونه مي  

 باالي سر اونا پر بزنم                 

 رم كبوترت بشمآرزو دا

 روي حوضت بشينم با بق بقو 

 مهموناي حرمت رو ببينم  

 گيرن وضووقتي كه، با گريه مي   

 آرزو دارم كبوترت بشم

 تا به من بگن كبوتر حرم 

 بشينم رو گنبدت دعا كنم  

 تا كه دستي بكشي روي سرم   

 
 محمد رضا ميرزايي      

     41/44/77 
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 چون شقايق 

 يتو ابر مهربان

 باري به صحراكه مي 

 براي خاطر من  

 ببار اي ابر تنها   

 ببار اي ابر تا من

 برويم چون شقايق 

 به روي سينة كوه  

 پريشان حال و عاشق   

 مرا دست يتيمي

 بچيند از دل كوه 

 سر قبر شهيدي  

 گذارد با صد اندوه   

 من آنجا پيش پايش

 آرام گيرمكمي  

 براي خاطر او  

 ش بميرمو غمهاي   

 

 
 عليرضا روحاني       
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 ساية جنوب

 هايي پر از آهخانه

 هايي كه خاليستسفره 

 امشب انگار قلبي  

 ها نيستفكر ما بچه   

 باز هم كوچه ، لبريز

 از صداي سكوت است 

 پشت هر در دوباره  

 جاي پاي سكوت است   

 آه اي سايه خوب

 پس تو امشب كجايي؟ 

 كنم تامن دعا مي  

 ثل هر شب بياييم   

 هستي هميشهكه اي 

 با دل ما صميمي 

 پس بيا تا نبارد  

 باز چشم يتيمي   

 
 رعلي محمد شهيدي ف      

          4771  
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 براي حضرت امام رضا)ع(               ُگل آفتاب                         

 قبلة خدا بر خاك 1هفتمين

 هشتمين آفتاب ايماني 

 ي عالم نوررهنمايي به سو  

 مانيبه گل آفتاب مي   

 با تو ايران ما گل افشان شد

 از تو پيچيد بوي گل اينجا 

 چه صفايي گرفته مشهد نور  

 از ضريح مقدس تو رضا)ع(!   

 كي در ايران غريب بودي تو؟

 اي غريبي كه آشنا هستي! 

 ميااز شما با خود آشنا شده  

 آشناتر ز ما به ما هستي!   

 رد گنبد حرمتصبح و شب گِ

 زند پر كبوتر دل مامي 

 ما همان آهوي گريزانيم  

 .كه سر كوي توست منزل ما   

 
 77تقي متقي ـ خرداد

   

                                                 
 اماكن«. مشهد»و هفتم « سامرا»، ششم«كاظمين»، پنجم«كربال»، چهارم«نجف»، سوم «مدينه»، دوم«مكه». قبلة اول 4

 آيند.اند و هر يك قبله هدايتي به حساب مياي كه پيكر مطهر معصومان)ع( را در بر گرفتهمتبركه
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 براي امام حسن مجتبي)ع(      خط خورشيد                      

 ان بودي!بر خوب و مهردَچه قَ

 هاي تو طعم خرما داشتحرف 

 ات، اي خوب!باغ سرسبز سينه  

 هايي بلند باال داشتنخل          

 روز و شب عطر مهرباني تو

 پيچيددر تمام مدينه مي 

 ها حتيدر نگاه يتيم  

 پيچيدتا تو بودي غمي نمي   

 رفتي اما تو را نفهميدند

 جمع ياران مهربان حتي 

 بي كران بودي و نگنجيدي  

 در دل آسمانيان حتي   

 گرچه تنهاتر از پدر بودي

 خوب امتحان داديبه خدا  

 پس زدي پردة سياهي را  

 .خطّ خورشيد را نشان دادي   

 
 71تقي متقي ـ آبان 
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 چون رود

 رود از يادنمي

 دو چشم ماه تو 

 و مهربانيها  

 در آن نگاه تو   

 شبانه يك كيسه

 به روي دوشت بود 

 شدي جاريو مي  

 ها چون رودبه كوچه   

 اي دايمتو بوده

 اميد تنهايي 

 ايم امشبگرسنه  

 آييچرا نمي   

 كرديهميشه مي

 تو قلب ما را شاد 

 اگر چه رفتي زود  

 روي از يادنمي   

 

 
 رعلي محمد شهيدي ف      

  77دي           
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 انتظار 

 

 آمديكاشكي مي

 من دلم بي تاب شد 

 چشم من از دوريت  

 اي بي آب شدچشمه   

 كنم هر روز و شبمي

 من براي تو دعا 

 آمديكاشكي مي  

 كردي مراشاد مي   

 آمديكاشكي مي

 بي قرارم بي قرار 

 گرفتكاش پايان مي  

 زودتر اين انتظار   

 

 
 رعلي محمد شهيدي ف      

  77آذر        
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 مثل كفترهاي گنبد

 

 شد بيشتر بازكاش مي

 در كنار تو بمانم 

 ام راتا غم تنهايي  

 از دلِ تنگم برانم   

 

 زاد بودمكاشكي آ

 مثل كفترهاي گنبد 

 نشستم شادمانهمي  

 روز و شب باالي گنبد   

 

 داني كه اصالًخوب مي

 طاقت دوري ندارم 

 روم اما دلم رامي  

 گذارمدر حرم جا مي   

 
 محمد شهيدي فرعلي       
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 در ساية تو

 

 آرزو دارم كه روزي

 پُر شوم از رنگ و بويت 

 آيد اماروزها مي  

 آيم به سويت نميمن    

 

 گفتي بيايمكاش مي

 در كنارت شاد باشم 

 مثل كفترهاي گنبد  

 در حرم آزاد باشم   

 

 من اگر آيم به سويت

 شوم همسايه تومي 

 يابد آرامش دل من  

 روز و شب در ساية تو

 

     
 علي محمد شهيدي فر      
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 بوي عطر سيب

 بوي عطر سيب داشت

 آن گل ياس سفيد 

 در قلب پدر او كه  

 نور اميدي دميد   

 اي بود از خداهديه

 آمد او از آسمان 

 آگين شودتا كه عطر  

 باغهاي اين جهان   

 بارها چون مادري

 او پدر را ناز كرد 

 چون نسيم مهربان  

 اخم گل را باز كرد   

 او بهشتي بود و رفت

 باز هم سوي بهشت 

 آمد و در قلب ما  

 را نوشت« زهرا»نام    
 سعيد عسكري
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 شب ميالد

   پدر آمد از راه 

 توي دستش دارد

 جعبه شيريني 

 شب عيد است و همه

 شاد مانند اينجا

 چه شب شيريني  

 توي كوچه چيده

 چند گلدان قشنگ 

 خانم مينايي

 كوچه را پر كردند

 از چراغ رنگي 

 هاي داييبچه  

 آسمان هم امشب

 افشاندنور مي 

 چون شب ميالد است  

 د حسن )ع(شب ميال

 گويد:مادرم مي 

 «شيعه امشب شاد است»  

 
 محمد رضا ميرزايي
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 پرستوي مهاجر

 آه اي پرستوي مهاجر

 اي بهترين تعبير پرواز 

 سر سبزي باغ خراسان  

 اي آفتاب صبح آغاز   

 تو بغض باران را شكستي

 در سينة ابر بهاري 

 هااز ناودان آسمان  

 شد نام زيباي تو جاري   

 زند پرة دل ميپروان

 در اشتياق مشهد تو 

 هاتا كوچه باغ آسمان  

 تا زير طاق گنبد تو   

 
 يحيي علوي فرد
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 در باره امام زمان)عج(  مرغ آمين

 

 شعرم سطح پايين است هگرچ

 حسِ گفتن از تو، شيرين است 

 مثل حس سبزه در باران  

 است نمثل حس الله رنگي   

 جوجة بي بال احساسم 

 شب در حال تمرين استروز و  

 گيرد   با تو گاهي اوج مي  

 در هوايت مرغ آمين است   

 اي اميد اوّل پرواز

 آرزوي آخرم اين است 

 يا بيا اي آن كه بااليي  

 يا بخوان اين را كه پايين است.   

 

 
 يحيي علوي فرد
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 مادر ُگلها

 بش تو باران بودي و يك

 ميان باغ باريدي 

 خوانديو با گل شعرها    

 و مثل غنچه خنديدي   

 اي پر زددل پروانه

 براي ديدن رويت 

 و يك گلپونه با شادي  

 اي سويتگرفت آيينه   

 خنديتو را ديدم كه مي

 ميان شادي گلها 

 و نام سبز تو جاري  

 ز شور شعر بلبلها   

 به گوش الله و نرگس

 تو خواندي شعر و الاليي 

 تو هستي مادر گلها  

 رايي ، تو زهراييتو زه   

 
 يحيي علوي فرد
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 يادگار عشق و ايمان 

 

 

 وقتي كه پيش چشمهايت

 چيدند چون گل باغبان را 

 اي يادگار عشق و ايمان  

 در كربال ماندي تو تنها   

 ها سروديدر گوش سوسن

 صد شعر سبز عاشقانه 

 از عطر گلهاي دعايت  

 باغ صحيفه زد جوانه   

 باغ دل من سبز و زيباست

 با عطر گلهاي دعايت 

 شد تا بريزماي كاش مي  

 گلهاي باغم را به پايت   

 
 يحيي علوي فرد
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 سرود انتظار 

 سرود انتظار تو

 ترانه دلم شده 

 ديدنت اشتياق  

 بهانه دلم شده   

 اي ام كه جمعهشنيده

 رسي ز راه دورتو مي 

 شود جهانشكفته مي  

 اي از اين حضورچون غنچه   

 وب جمعه آمد و غر

 دوباره اين دلم گرفت 

 نيامدي و باز هم  

 دلم هواي غم گرفت   

 

 
 يحيي علوي فرد
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 بازگشت 

 تو روزي باز خواهي گشت

 و چشمان مرا 

 با مهربانيهاي دستانت  

 ز گرد انتظار و غصه خواهي شست   

 آييدانم! كه مي... و مي

 ها باردلم اين را گواهي داده صد 

 ه اين ظلمت نخواهد ماندك  

 ـ يك روزي    

 در اين پهناي بي پايان    

 يدساهد رهزاران بوتة خورشيد خو     

 
 عليرضا روحاني
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 فرزند كوثر

 بر دست و پاي تو
 هاي عشقگلزخم 
 زنيلبخند مي  
 هاي عشقبر اخم   

 ايچون قلب زنده
 در سينة زمان 
 خورشيد عالمي  
 داناي نور جاو   

 خورشيد را اگر
 در چاه هم كنند 
 كي مي شود ا زاو  
 يك ذره كم كنند   

 زندان براي تو
 معراج عشق بود 
 دست قنوت تو  
 سرودپرواز مي   

 از اوج آسمان 
 فرياد كن مرا 
 مزنداني غم  
 آزاد كن مرا   

 ردانه رسولدُ
 فرزند كوثري 
 اي در وطن غريب  
 موسي بن جعفري )ع(   

 روحاني عليرضا
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 بغض شكفته

 منتظرم تا كه بيايد نسيم 

 با خودش 

 قاصدك خوش خبري آورد  

 قاصدك منتظرم   

 مژده دهد رفتن پاييز را    

 آمدن يار را     

 سبزي بسيار را      

 اي منتظرم جمعه

 بشكفد 

 بغض فرو خوردة اين سالها  

 

 

 
 محمدرضا ميرزايي      
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 ندميك هفته به انتظار ما

 يك هفته به انتظار ماندم

 تا جمعة ديگري بيايد 

 شايد كه از آسمان مكه  

 آن قاصد آخري بيايد   

 من منتظرم جهان تاريك

 روشن شود از وجود خورشيد 

 هر لحظه به جان ما بتابد  

 آن نور صفا و عشق و اميد   

 من منتظرم سرود ايمان

 پيچدبدر شهر سياه ما  

 همراه صداي دلنشينش  

 بوي خوش ياسها بپيچد   

 اي كاش بيايد آن مسافر

 آن قاصد سبز آسماني 

 مان بكاردتا در دل مرده  

 هر لحظه اميد زندگاني   

 

 
 محمدرضا ميرزايي      

 

 حريم سبز يار

 از حريم سبز يار
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 با من از رضا بگو 

 از رفاقت سحر  

 با گل دعا بگو   

 از گالب و مشك و عود

 در فضاي يك حضور 

 هاي پر ز مهربوسه  

 بر ضريح غرق نور   

 رنج راه و خستگي

 بر تنت نشسته است 

 باز هم دلم، دخيل  

 بر لب تو بسته است   

 غرق نوري و صفا

 ايمثل گل شكفته 

 ساعتي گذشته است  

 اياي نگفتهجمله   

 از كبوتران و از 

 گنبد طال بگو!

 از سفر خوش آمدي  

 با من از رضا بگو!   
 محمود طالبي       

 قاصدك نامه رسان

 تو هست هر روز با
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 يك نامه، يك پيام 

 تقديم شاخه گل  

 تقديم يك سالم   

 گاهي پيام تو

 غم، تسليت، فراق 

 ايتقديم نامه  

 از آه و درد و داغ   

 امديشب شنيده

 رويامروز مي 

 با قاصدان شهر  

 شويهمراه مي   

 را ببر اين نامه

 هاهمراه نامه 

 موضوع: يك سالم  

 آدرس: امام رضا   

 
 محمد منصوري       

 

 

 
 تكدرخت ايمان

 هايي داردشاخه
 تكدرخت ايمان 
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 پرگل است و پربار  
 توي باغ دلمان   

 اولين شاخة آن
 نام توحيد بر اوست 
 عطر آن مانند   
 هاي شب بوستغنچه    

 شاخة ديگر آن 
 از نبوت پُر بار 
 و رسوالن خدا  
 مثل گلهاي بهار   

 عدل يعني كه خدا
 حق به حقدار دهد 
 و عذابي سنگين  
 به ستمكار دهد   

 از امامت روشن
 دل تاريك زمان 
 پايه ظلم خراب  
 ايماناز هجوم    

 روز موعود معاد
 اين جهان زنده شود 
 هر مسلمان پيروز  
 كفر بازنده شود   
 محسن رباني جويباري      

 بهار

 بياييوقتي كه تو 

 شود شادپروانه مي 
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 شود بازخوشحال مي  

 از ديدن تو شمشاد   

 وقتي كه تو بيايي

 زنند با هم پر مي 

 يك عالم كبوتر  

 بر دشت سبز و خرم   

 وقتي كه تو بيايي

 آوري گلبا خود مي 

 آيندهمراه تو مي  

 گنجشك و سار و بلبل   

 وقتي كه  تو بيايي

 با خود شكوفه داري 

 هر كجا كه باشيدر   

 زيبايي و بهاري   

 

 
 محسن صالحي حاجي آبادي      

 

 

 رهبر آسماني

 

 اي روشني تمام دلها
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 تا بيايي ما منتظريم 

 سمانهاآاي ماه و شكوه   

 اي خوبترين بگو كجايي   

 بي تو دل آسمان گرفته

 دريا نگران و بي قرار است 

 گلها همه تشنه نگاهت  

 دل در انتظار است پروانه   

 اي رهبر آسماني ما

 ما گمشدگان اين زمينيم 

 هاما را برسان به آسمان  

 تا روي گُل تو را ببينيم   

 تا بيايي ما منتظريم

 هر جاي زمين گُلي بكاري 

 ما منتظريم مثل باران  

 بر تشنگي زمين بباري   

 
 سعيد عسكري       

 

 

 بهار ماندني

 ام كه باغها و دشت و كوههميشه ديده

 براي ديدن بهار 
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 كشندانتظار مي چه بيقرار،  

 كه با رسيدنش    

 ها شوندپر ازجوانه    

 و از غم خزان رها شوند     

 رسدهمين كه مي

 شوداميدهاي مرده زنده مي 

 رودولي بهار تا نيامده، دوباره مي  

 ترمو من در انتظار يك بهار ماندني   

 باغ و كوه و دشت، مست اوست كه    

 هاي منتظر به دست اوستو رويش جوانه          

 

 
 يحيي علوي فرد       

 

 

 

 

 

 

 بي تو...

 

 خوانندها نميبي تو قناري
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 در شهر، ديگر ياكريمي نيست 

 رقصندها بي تو نميپروانه  

 دنياي ما شاد و صميمي نيست   

 

 اينجا هوا تاريك و طوفاني 

 مين خاكستري رنگ استاينجا ز 

 پاي خرد در حلقة زنجير  

 دست بشر آلودة جنگ است   

 

 باغ زمان همواره پاييز يست

 چشم زمين همواره غم دارد 

 مانده به راهت چشم خيس ما  

 دنيا تو را اي خوب كم دارد   

 
 يحيي علوي فرد       

 

 من نيز زهرايم

 

 من نيز زهرايم

 اي حضرت زهرا 

 تمهمنام تو هس  

 اي مادر گلها   
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 اي چشمة خورشيد

 اي شعر زيبايي 

 هستماي من قطره  

 تو دريايياما           

 هااي كاش چون گُل

 ات باشمدر سايه 

 يعني كه اي دريا  

 ات باشمهمسايه   

 دانمچون خوب مي

 تو مهربان هستي   

 همواره در فكر    

 همسايگان هستي       
       

 

 ديحيي علوي فر 
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 شايد بيايي...

 

 حس عجيبي در دلم دارم

 هر سال با آغاز فروردين 

 ها، سرسبزمانند حس سبزه  

 مانند حس باغها، رنگين       

 هر سال مثل كوه و باغ و دشت

 نشينم مندر انتظارت مي 

 شايد بيايي با بهار ا زراه  

 شايد بهارم را ببينم من   

 آيدوقتي بهار از راه مي

 شود خوشحالجنگل ميصحرا و  

 اما بهار من! شود آيا  

 آيي و من شادان شوم امسال؟   

  
 يحيي علوي فرد       

 

 

 

 

 

 

 نان و اميد
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 هابا صفير كوچه

 كوفه هم آواز شد 

 با علي با غربتش  

 اي آغاز شدقصه   

 قصه آن كوله بار

 كيسه نان و اميد 

 قصه وقتي كه اشك  

 چكيداز دو چشمش مي   

 خرما و نخل قصه

 داستان چاه و درد 

 او كه رفت»داستان   

 «آسمان هم گريه كرد   

 را  هاي غصهقصه

 در دل پاكش نوشت 

 خاطرات كوفه را  

 برد تا باغ بهشت   

 

 
 محمد منصوري       

 

 

 ا)س(ستاره زهر
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 رسد بعد انتظاري سختمي

 آن كه تنها ستارة زهراست 

 او امام زمان ما مهدي است  

 هاي ماستآن كه پنهان ز چشم   

 او سوار غبار يك جاده

 آيدجادة انتظار، مي 

 بعد اسفند سرد و طاقت سوز  

 آيدچون صفاي بهار، مي   

 آيد ارمغان دارداو كه مي

 يك سبد گل و دامني لبخند 

 و دلي مثل آب و آيينه  

 و زمين به آسمان پيوند   

 او هواي بهار را دارد

 لبريز است از نسيم و شكوفه 

 ساده چون خاك، مهربان چون آب  

 آفتابي بهار انگيز است             

 هاي شهررود در كنارهمي

 كند نان و آب را قسمتمي 

 كشد سر ميان پستورمي  

 كند آفتا ب را قسمتمي   
 حبيب اهلل ملكوتي       

 در جستجوي تو
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 طاقت نمانده است

 اي نور چشم ما 

 وستهر روز حرف ت  

 هر لحظه، هر كجا   

 رد تو مانده است

 در جاي جاي باغ 

 اي آشناي گل  

 اي آشناي باغ   

 ايشايد تو رفته

 آن سوي آسمان؟ 

 در جستجوي توست  

 چشمان خيسمان   

 

 
 محمد منصوري       

 

 

 

 

 

 انتظار
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 اي معني طراوت

 گلواژه شكفتن 

 اي چشم پاك نرگس  

 از مقدم تو روشن   

 گل راز شكفتن

 در موسم بهاري 

 رمز تپيدن دل  

 دلهاي بي قراري   

 در آروزي رويت

 بيدار مي شود گل 

 در باغ بودن خود  

 شود گلتكرار مي   

 اي نداردگل جلوه

 تا هست اين جدايي 

 آري بهار زيباست  

 روزي كه تو بيايي   

 

 
 محمد جبرئيلي       

 

 

 تر از نسيممهربان
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 اي بهار مهربان!

 ها !ي غنچهآشنا 

 سبز كن دل مرا  

 اي بهار آشنا !   

 هاي روشنتچشم

 هست مثل آفتاب 

 يخ زده دلم، بيا  

 بر دلم كمي بتاب   

 اممن هميشه بوده

 بي تو مثل يك يتيم 

 دست بر سرم بكش  

 تر از نسيممهربان   

 من اگر چه كودكم

 كنم دعا تو را   

 اي قلب من لحظه  

 ا . زند صدا تو رمي   

 
 رعلي محمد شهيدي ف      

  77آذر           
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 دلتنگ ،مثل يك پاييز

 

 

 

 چون پرستو كوچ كردي

 از سرانجام درخت چون بهاري، 

 مثل يك پاييز  

 دلتنگم هنوز   

 بي شكوفه 

 بي بر و بي برگ 

 چون درخت بي سرانجامي  

 تمام آروزيم زرد   

 خوبِ من!

 مثل پرستويي مهاجر 

 اي برگرد!تازه با بهار  

 
 71تقي متقي ـ بهمن  
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 سبزتر از بهار

 من منتظرم كه تو بيايي

 تا باغ شود پر از گل ياس 

 لبريز شود تمام صحرا  

 از عاطفه و صفا و احساس   

 من منتظرم كه تو بيايي

 تا باز شود هوا بهاري 

 بر دامن كوه و دشت و صحرا  

 نيلوفر و نسترن بكاري   

 تو بياييمن منتظرم كه 

 تا هر گل مرده جان بگيرد 

 همراه تو انتقام خود را   

 از زردترين خزان بگيرد   

 اي سبزتر از بهار و سبزه!

 هاييتنها تو اميد الله 

 اي روح بهار سبز و زيبا!  

 بيايي. تو من منتظرم كه   
 

 رعلي محمد شهيدي ف      

 4771دي         
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 نگاه سبز

 

 قلبها در تاب و تب

 ها در انتظارچشم 

 شويآه! كي رد مي  

 باز هم از اين ديار؟!   

 ايمبي تو ما پژمرده

 بي تو شور و حال نيست 

 تا نباشي پيش ما  

 هيچكس خوشحال نيست   

 آمديكاشكي مي

 تا دلِ ما وا شود 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               با نگاه سبز تو  

 زندگي زيبا شود.   

 
 رعلي محمد شهيدي ف      
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 به سوي خانة خورشيد

 سرد خزانييك روز سرد، 

 يك روز گرم، گرم بهاري 

 آيي اي پرندة آوا !مي  

 آيي اي ترنّم جاري !مي   

 خورشيد گرمتاب زميني

 اي مژده بخش روشن فردا ! 

  ترديد در كوره راه تيرة  

 درياب جمع گمشدگان را   

 وقتي بيايي اي همه خوبي !

 مثل گياه، باز بروييم 

 از شوق چون شكوفه بخنديم  

 دوباره بگوييم« زندگي»از    

 آيي، از نگاه شب تارمي

 كند سپيدة اميّدگُل مي 

 كني به روي دل ماوا مي  

 صد در به سوي خانه خورشيد.   

 
 77قي متقي ـ در ت
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 تر از پدرمهربان

 

 جمعه هست و باز هم

 اماي نشستهگوشه 

 مثل كودكي يتيم  

 امنا اميد و خسته   

 هاي من پر ازچشم

 التماس و خواهش است 

 هاي اشك منقطره  

 چشمة نيايش است   

 فصل سبز زندگي

 شودبي تو زرد مي 

 تار و پود جسم من   

 شودپر ز درد مي   

 تر از پدر!ربانمه

 اممنتظر نشسته 

 دست بر سرم بكش  

 ام.نا اميد و خسته   

 
 محمد رضا ميرزايي      

     47  /7  /77   

 
 فراتر از تماشا
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 براي حضرت امام عسكري )ع(       
 وجودت مثل يك راز 

 كه در آهنگ درياست 

 فراتر از تصور  

 فراتر از تماشاست   

 تو و آيينه دل

 ك و خداييدلي پا 

 جوشيد از آنكه مي  

 صفات كبريايي   

 كجا حق تو آن بود

 كه در زندان بماني! 

 و با شيران وحشي  

 به يك ميدان بماني!   

 تو و صد غصّه و غم

 تو و يك شهر دلتنگ 

 زميني، بي صداقت  

 زماني پر ز نيرنگ   

 صد چشم نا اهلو تو 

 تو و صد جان جاسوس 

 فضايي تيره و تار  

 تهي حتي ز فانوس   

 گفتي كه شرك استتو مي
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 چنان در خلق پنهان 

 كه موري در شب تار  

 جنبان به روي سنگ،   

 گفتي كه ماييمتو مي

 پناه هر كه با ماست 

 و نور چشم آن كس  

   كه از ما روشني خواست   

 چه رازي بود پنهان

 در آن زهر جگر سوز 

 كه رخت تيره پوشاند  

 ت روز؟!شبي بر قام   

 
 77تقي متقي ـ اسفند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عطر ياس
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 تو مادر شقايق

 تو دختر بهاري 

 شبيه عطر ياسي  

 نسيم بي قراري   

 چمن چمن گل از تو

 بهار، با تو زيباست 

 تو آن پرنده هستي  

 تو را خواست كه آسمان،   

 تو كيستي كه اصالً

  تو را جهان نفهميد 

 زمان ز تو گذر كرد؛  

 ان نفهميد؟!و آسم   

 مادر تو سيب سرخ

 تو نور چشم بابا 

 كه ديده روي اين خاك  

 كسي شبيه زهرا)س(؟!   

 

 
  77تقي متقي ـ تير
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چشممممه چشممممه                       

 براي حضرت امام باقر)ع(        خورشيد

 اي ازباز مانده
 كربالي خونرنگ 
 مثل بغض خاموش  
 توي يك دل تنگ   

 صافاي مثل جاده
 خاكي و فروتن 
 شور يك پيمبر  
 وقت بت شكستن   

 تر از ابرمهربان
 وقت جود و بخشش 
 مثل بيد، در باد  
 در شب نيايش   

 مثل وحي، مرموز
 مثل علم، شيرين 
 رهنماي مردم  
 سوي دانش دين   

 چون يقين، شكوفا
 در هجوم ترديد 
 شعله شعله دانش  
 چشمه چشمه خورشيد   

 هاتوي آسمان
 مهر، ماه، انجم 
 در نگاه مردم  
 آفتاب پنجم.   
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 77تقي متقي ـ بهمن
براي               فراتر از ادراك

 امام ششم )ع(

 تو مثل گل، زيبا

 تو مثل شبنم، پاك 

 فراتر از رؤيا  

 فراتر از ادراك   

 ها چونبه تيرگي

 شعاع صد خورشيد 

 به جز خدا آيا  

 تو را فهميد؟! چه كس   

 بان بوديتو مهر

 چو بوي گُل با باد 

 محبتت اي خوب!  

 ياد رود ازنمي   

 تو راه علم و دين

 به ما نماياندي 

 و درس دانش را  

 به گوش ما خواندي   

 رود از يادنمي

 هر آنچه فرمودي 

 شود بستهنمي  
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 دري كه بگشودي   
 77تقي متقي ـ بهمن 

 اعجاز سبز

 چه آفتاب قشنگي!

 چه روزهاي خوشي!

 گذرد فصل سرد، از شب و روز!ه نرم ميچ

 اند درختانو مانده

 در انتظار هنور

 بيا بهار، كه بي تو شكوفه دلتنگ است

 به جان پونه و پروانه، زندگي باتوست ـ

 .كه مثل غنچة گيالس، صورتي رنگ است

*** 

 گيردرسي و تنت بوي ياس ميتو مي

 نگاه روشن خود را

 بخشيبه باغ مي

 و به الله، داغ

 بخشيبه گلها، چراغ مي

 و باز با نفس خرّمت درخت و گياه

 .رويندبه هر كرانه چو اعجاز سبز، مي

*** 

 هوا، هواي بنفشه

 فضا، فضاي شميم

 تابدو آفتاب قشنگي كه نرم مي

 بيا بهار، گذركن از اين كرانه دوباره!

 ببين ، ببين كه گرفته است اين دلم
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 تو را بهانه ، دوباره.
  71قي ـ اسفند تقي مت
 اي آخرين بهار!

 ايمما با تو زنده

 ها!اي روح آب 

 بي آب، كي شويم   

 از تشنگي رها؟!   

 چشمان عاشقان 

 مشتاق روي توست 

 يك كهكشان شهيد  

 در جستجوي توست   

 مادر به هر نماز

 خوانَد تو را بلند 

 با چشم اشكبار  

 با قلب دردمند   

 نامت هميشه هست

 ما ورد زبان 

 اي مهربانترين!  

 در كهكشان ما   

 هستي گشوده است

 آغوش انتظار 

 اي آخرين اميد!  

 اي آخرين بهار!   
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 77تقي متقي ـ ارديبهشت 
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براي امام چهارم                       عطر گل ياس                                           

 )ع(

 نيست غير اشك و آه

 با تو هيچ كس رفيق 

 دردهاي تو بزرگ  

 هاي تو عميقداغ   

 روح زخمي تو را 

 جز خدا پناه نيست 

 روز و شب نصيب تو   

 غيراشك و آه نيست   

 زندگي نشان نداد

 روي خوش به تو دمي 

 داغ سينة تو را   

 نيست، نيست مرهمي   

 وزد چو بوي گُلمي

 از لبت خدا هنوز 

 ايمثل عطر مانده  

 در گُل دعا هنوز.   

 
 77تقي متقي ـ ارديبهشت 
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 كوله بار مهرباني

 شب سياه و كوفه خلوت

 ها نيستهيچ كس در كوچه 

 جز علي كه روي دوشش  

 كوله بار مهرباني است   

 بارشهر شب او در كوله

 گذارد نان و خرمامي 

 او غذاي كودكان را  

 برد تنهاي تنهامي   

 كشد دست نوازشمي

 روي يتيمانو بر سر  

 دوست دارد تا ببيند  

 كودكان را شاد و خندان   

 باز امشب كوچه خلوت

 كودكان چشم انتظارند 

 تا سحر بيدار هستند  

 بعد از اين بابا ندارند   

 
 محمد رضا ميرزايي      

     44/41/77   
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 اي از كتاب الهيآيه

 اي روشن و دلربا داشتچهره
 آبي مثل درياي آرامِ 
 گُل، شكوفا مثل لبخند يك  
 مثل روزي خوش و آفتابي   

 بود از پشم 1ايبر تنش جُبّه
 بود 2اش بوريافرش و سجّاده 
 در شب خلوتش با خداوند  
 اش باغ سبز دعا بودخانه   

 بر لبش غنچه غنچه تبسم
 با همه مهربان و صميمي 
 وزد باز انگارعطر او مي  
 هاي قديميدر دل كوچه   

 دينپيشواي بزرگ دل و 
 ماست« هادي»او امام دهم،  
 اي از كتاب الهيآيه  
 پرچم سرخ آزادي ماست   

 جز خداوند دانا كه دانست
 حرف دل، وزن اندوه او را؟! 
 شد كه روزي بخوانيمكاش مي  
 او را! 3سطري از راز بشكوه   

 77تقي متقي ـ مهر    

                                                 
 هاي ديگر پوشند.لباس بلندي كه روي لباس. جُبّه: 4

ده كه آن را به عنوان زيراندازو هاي شكافته ش. نوعي ني مناسب براي بافتن حصير. نوعي حصير از جنس ني4

 برند.فرش به كار مي

 . شكوه: شكوهمند، با هيبت.7



 56 

 


