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 مهمون سفره خدا

 

 وقتي كه ماه رمضون

 پاشه از آسموننور مي 

 كنهدلها رو روشن مي  

 نور خداي مهربون   

 سحر كه شد سحر خونا

 زننبه هر كجا سر مي 

 تا اينكه ما خواب نمونيم  

 زننداين در و اون در مي   

 گن كه ماه رحمت و مي

 وقت عبادت و دعاست 

 دار باشهكسي كه روزه  

 مهمون سفرة خداست   

 
 غالمعلي غالمي       

 

 

 

 

 

 

 خورشيد نماز
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 دهدبوي گلهاي بهاري مي

 غنچة چادر نماز مادرم 

 دوخته چادر نمازي مثل آن  

 تا كنم وقت نماز آنرا سرم   

 

 شادمانه پا به پاي مادرم

 روم وقت اذانسوي مسجد مي 

 شومباخدا سرگرم صحبت مي  

 مهربان با خداي خوب و پاك و   

 

 كنم از خالقممن تشكر مي

 كه مرا پاك و مسلمان آفريد 

 در دل من كاشته مهر و اميد  

 در دلم خورشيد تابان آفريد   

 
 محمد رضا ميرزايي      

     21/22/87 
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 جشن عبادت

 ديروز توي خانة ما

 جشن عبادت بود بر پا 

 گفت:ديد ميهر كس مرا مي  

 «اثري»گويم تبريك مي   

 مادر بزرگم هديه آورد

 چادر نماز گل گلي را 

 رنگش به رنگ آسمان بود  

 بر روي آن گلهاي زيبا   

 كربال را« جانماز»يك 

 بابا بزرگم هديه آورد 

 گلهاي خوشبو بود در آن  

 سرخ و بنفش و نيلي و زرد   

 وقت اذان شد، بر لب حوض

 مادر وضو را داد يادم 

 او رو به قبله ايستاد و  

 من هم كنارش ايستادم   

 
 محمد رضا ميرزايي      

       12/1/88 
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 گفتگو با خدا

 نون و پنير و پونه

 دونهدختر خوب مي 

 وقتي كه نُه سالش شد  

 بايد نماز بخونه   

 نون و پنير و گردو

 بايد بگيره وضو 

 خواد با خداهر كي مي  

 خوب بكنه گفتگو   

 نون و پنير و سبزي

 ز آبيچادر نما 

 وقت نماز رسيده  

 دختر خوب نخوابي   

 

 

     
 محمد رضا ميرزايي      

       1/9/88 
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 امتحان

 باز فردا امتحان داريم

 دانماندكي سخت است مي 

 نشينم تا سحر بيدارمي  

 خوانمدرسها را خوب مي   

 گرددامشب اما پخش مي

 فوتبال خوبي از سيما 

 خواندبعدِ بازي باز خواهم   

 امتحان سخت فردا را   

 واي خوابم برد صد افسوس

 از نتايج بي خبر ماندم 

 هايم راشد درسكاش مي  

 خواندمروزهاي پيش مي   

 

 

 
 محمد رضا ميرزايي      

      3/3/82 

      

 

 

 



 6 

 نماز سرود بندگي

 هاي زندگيلحظه

 شودبا تو زيبا مي 

 هاي گنگ منحرف  

  ودشبا تو معنا مي   

 ايهر زمان چون قطره

 شومدر تو جاري مي 

 همنشين با رفتن و   

 شومقراري ميبي   

 اي سرود بندگي!

 اي سرآغاز صفا! 

 نردبان آسمان!  

 نغمة ذكر و دعا!   

 اي با من بمانلحظه

 شومبي تو تنها مي 

 اممن همان يك قطره  

  شومبا تو دريا مي   

 

 
 عليرضا روحاني       

   25/4/88 
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 نماز

 گيرممن وضو مي

 صبح مثل مادر 

 كنم با شاديمي  

 را بر سر مچادر   

 من و مادر آنگاه

 شويم آمادهمي

 اندازيمباز مي 

 ما دو تا سجاده  

 كنيم از ته دلمي

  با خدا راز و نياز 

 خوانيمبعد هم مي  

 با دل شاد، نماز   

 

 
 رعلي محمد شهيدي ف      

  84شهريور       
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 جشن تكليف

 يك هديه براي من 

 امروز، پدر خريد 

 يك چادر گل گلي  

 اي سفيدبامقنعه   

 سجّادة خوشگلي

 هم كادوي مادرم 

 ايآيينه و شانه  

 سوغات برادرم   

 محبوبة ما گرفت

 يك پيرهن قشنگ 

 مثل گل اطلسي  

 اي سه رنگبا حاشيه   

 نشسته بودكه بي بي 

 گفت: خنديد و به خنده  

 «تكليف، مباركت»  

 گل از گل من شكفت   

 در مدرسه مانده است

 يك جشن در انتظار: 

 هاجشن خوش غنچه  

 در باغچة بهار   
  84تقي متقي ـ فروردين       
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 وقت اذان

 باز هم وقت اذان 

 در دلم غوغا شد 

 باز هم ترديدي  

 در دلم پيدا شد   

 يك طرف در گوشم

 هست حرف شيطان 

 ه بخواب و خوش باشك  

 اي تو االنخسته   

 يك طرف اما هست

 يك نداي زيبا 

 كه بپا خيز اكنون  

 دعوتت كرده خدا   

 ناگهان خورشيدي

 توي قلبم تابيد 

 رفت ازخاطر من  

 ابرهاي ترديد   

 
 محمد رضا ميرزايي      

     13/1/78   
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 وقت راز گفتن

 

 زند سحرپلك مي

 هاي شبپشت پرده 

 گر چه موج تيرگي  

 مانده در فضاي شب   

 وزد نسيم صبحمي

 هاتوي كوچه باغ 

 روند بازخواب مي  

 هايك به يك، چراغ   

 بايد از هواي خوب 

 پرزنان، عبور كرد 

 آسمان سينه را  

 آبشار نور كرد.   

 
 87تقي متقي ـ خرداد
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 با نور، با ُگل، با رنگ

 بابا مُهرش را برداشت

 ي گفتاهلل اكبر 

 يك حمد و يك سوره خواند  

 تكبير ديگري گفت   

 انگار كه يكباره

 بال پروازش وا شد 

 عطري در جانش پيچيد  

 قلبش باغي زيبا شد   

 در چشمش يك آيينه

 مثل رودي شد جاري 

 با نور، با گُل، با رنگ  

 دنيايش شد گلكاري   

 
 78تقي متقي ـ تير 
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 نماز باغ

 نماز استباغ قشنگم در 

 بوي نمازش بوي گلهاست 

 تكبير وحمد و سورة او  

 آواز بلبهاي زيباست   

 او جانمازي ساده دارد

 از شبنم و گلهاي خوشبو 

 نشيندصد قطره شبنم مي  

 بر جا نماز سادة او   

 باز از نسيم باغ پيداست

 بوي خوش يا ربنايش 

 پرد بازانگار دارد مي  

 ها تا خدايشبا شاپرك   

 
 يحيي علوي فرد
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 صداي آشنا

 

 پيرمرد

 در ميان كوچه 

 با عصا  

 مثل يك پرندة رها   

 من ولي

 اماي نشستهگوشه 

 مثل يك پرنده در قفس  

 امبال و پر شكسته   

 ناگهان

 رسد به گوش منمي 

 يك صداي آشنا:  

 «حي علي الصلوه»   

 
 محمدرضا ميرزايي       
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 كهاي كوچفرشته

 هاي كوچكفرشته

 توي صف نمازند 

 مثل تمام گلها  

 چه با صفا و نازند   

 چادرهاي گل گلي

 بالهاي آنها شده 

 بالهاي زيبايشان  

 رو به خدا واشده   

 غنچه لبهايشان

 دهدبوي دعا مي 

 «ربنا»بوي خوش   

 دهدبوي خدا مي   

 
 سعيد عسكري
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 دو جشن

 

 خوشحال و شاد است

 يناامروز م 

 مانند مادر  

 مانند بابا   

 

 شان هستدر خانه

 جشن تولد 

 آورده هر كس  

 يك هديه با خود   

 امروز:»گويد مي

 نُه ساله هستم 

 در خانه داريم  

 «دو جشن با هم

 كند اوهي مي

 از جشن تعريف 

 جشن تولد  

 با جشن تكليف   

 
 علي محمد شهيدي فر      
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 زري كوچولو

 ج سالشهزري كوچولو پن

 اما چادر نماز داره 

 اي خيلي قشنگمقنعه  

 تسبيح و جانماز داره   

 او هميشه مثل بي بي

 شينه روي جانمازمي 

 برهدستاشو باال مي  

 تا بكنه راز و نياز   

 دوست داره اون بعد نماز

 مثل بي بي دعا كنه 

 تسبيح شو بگردونه  

 خدا خدا خدا كنه   

 
 آبادي محسن صالحي حاجي      

 

 

 

 

 

 

 

 گل سبحان هللا
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 پدرم بر لب حوض

 كند دست در آبمي 

 باز پيش از خورشيد  

 شده بيدار از خواب   

 دلش انگار شده

 اندكي تيره و مات 

 رود سوي نمازمي  

 با وضو و صلوات   

 بر لب سبز پدر

 شكوفد ناگاهمي 

 گل تكبير و قنوت  

 گل سبحان اهلل   

 چيندباز هم مي

 با تب و تابپدرم  

 از درخت قرآن  

 يك بغل آية ناب   

 پيچدميجا همه 

 باز هم بوي نماز 

 خانه كوچك ما  

 رود سوي نمازمي   
 محمود طالبي       

 اذان نيلوفر
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 وقتي بهار آمد

 نيلوفري اذان گفت 

 پيغام آسمان را  

 در گوش خاكيان گفت   

 ناگاه از دل باغ

 سيل جوانه برخاست 

 نيايشذكر خوش   

 مثل ترانه برخاست   

 اي وضو ساختهر سبزه

 از جوي پاك شبنم 

 مثل جماعتي سبز  

 بودند در بر هم   

 ها شدبرگ جوانه

 كوچك توندست ق 

 گويا نماز خواندند  

 در باغ صد عروسك   

 

 
 محمد جبرئيلي       

 

 

 رنگ خدا
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 وقت اذان شد و باز

 عطر نماز پيچيد 

 هايبوي شكوفه  

 و نياز پيچيد راز   

 باغ دلم دوباره

 رنگ خدا گرفته 

 گويا خدا  دوباره  

 دست مرا گرفته   

 عطر خوش نيايش

 ريزد از صدايممي 

 زند دوبارهپر مي  

 پروانه دعايم   

 من چون گل بهشتي

 سجاده باغ زيباست 

 پروانة دعايم  

 در باغ آسمانهاست   

 
 محمد جبرئيلي       

 

 

 

 شكفتن يهوا



 21 

 

 تو همرنگ دريا نگاه

 ينه مهرباني استآيو چشمانت     

 هاي تو عطر گلهاي وحشي به همراه داردنفس         

 صداي تو در رودي از نور جاري است               

 گذارددلت در هواي شكفتن قدم مي              

 تا آسمان راه دارد وعزم تو        

 لوغيهاي بتو كه راهي قله               

 بدان! راه پر سنگالخ تو              

 صد چاله             

 صد چاه دارد            

 

 
 مجيد مرادي رودپشتي      

 

 

 

 

 

 

 

 من مرد شدم
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 دايي خوبم گفت

 آيي؟از كجا مي 

 صورتم را بوسيد  

 گفتم از نانوايي   

 گفتبا نگاهش مي

 اي سرد شديخسته 

 كرد و گفت ايخنده  

 رين مرد شديآف   

 ياسها هم ديدند

 صورت خندانم 

 من دگر مرد شدم  

 مانممرد هم مي   

 خوانمصبحها مي

 يك نماز زيبا 

 خيزمزود بر مي  

 مثل مرد نانوا   

 

 
 محمد منصوري       

 

 

 وقت نماز
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 آيد صداي مادرمباز مي

 لحن گرم و آشناي مادرم 

 شوم بيدار از خوابي عميقمي  

 با صداي مادرمصبحدمها    

 

 باز هم وقت نماز است و دلم

 هست در حال و هواي مادرم 

 شودباغ ما لبريز از گل مي  

 ي مادرم«ربنا»در نسيم    

 

 هاي روح منفد غنچهوشكمي

 با دعاي بي رياي مادرم  

 
 مجيد مرادي رودپشتي      

 

 

 

 

 

 

 پرواز سوي آسمان
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 گلدسته مسجد دوباره

 هپر شد ز شوري عاشقان 

 در سينه من مرغ توحيد  

 كرده دوباره آشيانه   

 در آسمان هم شور برپاست

 درهاي آنجا باز، باز است 

 باغ قشنگ خاطرم باز  

 سرشار از عطر نماز است   

 زيباترين آوا به گوشم

 گلبانگ جانبخش اذان است 

 هايملحظه ترينِشيرين  

 پرواز سوي آسمان است   

 هاي نيايشتا بوستان

 سو پر از گلهاي نازند هر 

 زيباترين، خوشبوترين  

 پيوسته گلهاي نمازند   

 

 
 محمود طالبي       

  

 

 دوستي با خداي زيبا
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 گفت بهروز به من:

 جا نمازت زيباست 

 هايش آبيستخانه  

 مثل رنگ درياست   

 بوي صد ياس سفيد

 در دلش پيچيده 

 يك فرشته شايد  

 روي آن خوابيده   

 به من گفت بهروز

 باخدا دوست شدي! 

 باخداي زيبا  

 از كجا دوست شدي   

 يك نمازي خوانديم

 با صداي زيبا 

 من و او دوست شديم  

 باخداي زيبا    

 
 محمد منصوري       

 

 

 با ستاره و درخت
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 رسد ز راهصبح مي

 مان چه روشن استخانه 

 وزد نسيمباز مي  

 موقع شكفتن است   

 رسد به گوش منمي

 انگ روشن اذانب 

 اين صدا هميشه هست  

 آشنا و مهربان    

 رونددسته دسته مي

 هاناگهان ستاره 

 رسد ترنممي  

 هاروشن مناره   

 لحظه نيايش است

 از هواي گل پُرم 

 با ستاره و درخت  

 برمسر به سجده مي   

 
 مجيد مرادي رودپشتي      

 

 

 

 نماز دير وقت
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 امشب چرا ديگر

 آيدخوابم نمي 

 چشمان من اصالً   

 آيدبر هم نمي   

 با چشمهاي من

 قهر است ديگر خواب 

 ناراحتم بسيار  

 غمگينم و بي تاب   

 خر نخواندم منآ

 امشب نمازم را 

 بايد كه بردارم   

 چادر نمازم را   

 

 
 يوسف محمدي       

 

 

 

 

 

 

 سايه
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 سير سيرك

 زندسيرسيرك مي

 امشب آهنگي جديد 

 نگ شادزند آهمي  

 زند آهنگ عيدمي   

 مثل اينكه يك خبر

 كرده او را شادمان 

 يا كه مهمانش شده  

 يك رفيق مهربان   

 يا كه شايد تازگي

 او عروسي كرده است 

 هر چه باشد غصه را  

 از دل من برده است   

 سيرسيرك جان بزن

 باز هم آهنگ شاد 

 هايت بدهمثل غم  

 هايم را به بادغصه   

 

 
 محمدرضا ميرزايي       
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 گل اذان

 ها شكفتبر مناره

 باز هم گل اذان 

 پُر است  هاخانه  

 از صداي خوب آن   

 هااز تمام كينه

 شويمدور دور مي 

 ايبا وضوي ساده

 شويمغرق نور مي   

 شود پُر از صدامي

 هاي زندگيلحظه 

 رويم با خدامي  

 پا به پاي زندگي   

 

 
 محمود طالبي       
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 باغ بهشت

 

 در قلب من هست

 باغي شكوفا 

 روييده در آن  

 گلهاي زيبا   

 گلبوتهايش

 دايم بهاري 

 در جويهايش  

 عطري است جاري   

 هايشپروانه

 زيبا ترينند 

 شوق دلم را  

 آفرينندمي   

 در بين گلهاست

 يك قصر پيدا 

 باغ بهشت است  

 اين باغ زيبا   
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 محمد جبرئيلي       

 

 مثل گلي بهشتي

 ظهر است و بار ديگر

 وقت اذان رسيده 

 بوي بهشتيان از  

 ها وزيدهگلدسته   

 بوي خوشش دلم را

 تا آسمان رها كرد 

 چشمان كوچكم را  

 آيينه خدا كرد   

 چادر نمازخود را

 كردم دوباره بر سر 

 رفتم به سوي مسجد  

 با مادر و برادر   

 ديدم به صحن مسجد

 فتهبابا وضو گر 

 مثل گلي بهشتي  

 او رنگ و بو گرفته   

 قلبم چو يك كبوتر

 پر زد به سوي بابا 

 يك باغ با صفا شد  



 31 

 با خنده روي بابا   
 محمد جبرئيلي       
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 روزه

 

 كنمبه روزه فكر مي

 به تشنگي ، گرسنگي 

 هاي رنگي دم اذانو سفره  

 كه هيچ وقت    

 نوزد از آنسيم دلنواز بندگي نمي    

 كنمبه روزه فكر مي     

 غذابه يك رژيم تازه توي وعدة        

 كند... و روزه فكر مي

 هاي سادة عليبه روزه 

 به روزهاي آسماني و قشنگ  

 هاي خالي از غذا و رنگو سفره   

 
 يحيي علوي فرد
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 ماه روزه

 امروز تمام اهل خانه

 رفتند به پيشواز روزه 

 ره امروزپر زد دل من دوبا  

 هاي بازِ روزهتا پنجره   

 اي ماه بزرگ، آمدي باز

 با يك سبد از گل بهاري 

 گلدان دلم چه قدر خالي است  

 اي بكاريوقت است كه بوته   

 دويدنداي خوب! پي تو مي

 هايميك سالِ تمام چشم 

 پژواك تو بود رد سكوتم  

 غوغاي تو بود د رصدايم   

 بگذار به روي سفرة من  

 آب و نانِ گرسنگي را   

 تا از نَفَسِ تو باز يابم   

 مفهوم بلند زندگي را      

 
 تقي متقي

 

 
 


