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 درآسامن بی کران
 

 ستارگان نشسته اند
 چه خوشه خوشه خوشه اند
 چه دسته دسته دسته اند

 به باغ سبز آسامن
 چوغنچه ها دمیده اند

 چه نقش های گونه گون
 به آسامن کشیده اند

 کدام دست باهرن
 کشیده این ستارگان

 کشیده است ومی کشد
 ستارگان بر آسامن
 چوباغ آسامن ما

 پر از جوانه می شود
 دمل زنغمه های شب
 پر از ترانه می شود
 نشسته ام به یاد تو
 توای خدای مهربان
 چه خوب آفریده ای
 بر آسامن ستارگان
 اسد الله شعبانی



 
 
 
 
 
 
 
 

 تاخدا
 

 باز ابر مهربان نوبهار
 بر فراز آسامن پرواز کرد

 دست خود را بر رس صحرا کشید
 اخم سبز غنچه ها را باز کرد

 باز مادر در کنار پنجره
 کوهساران را متاشا می کند
 بادلی رسشار از مهر وامید
 رقص باران را متاشا می کند
 باز قلب گوسفندان می تپد

های ترد کوهدر هوای سبزه   
 می برد با قصه های خود پدر
 باز مارا سوی باغی پر شکوه
 باز با باران دمل پر می کشد

 سوی دشت وسوی آالچیق ها
 می رود تا انتهای آسامن

 می رود تا بینهایت تا خدا



 بیوک ملکی
 
 
 

 او
 

 کیست خاتم کار بال شاپرک ؟
 ! شاعر خوش خط خال شاپرک

 چیست توی بوی گردو های کال
 البه الی کاکل خیس بالل

 آن رس آواز بلبل ها کجاست
 معدن جادویی گل ها کجاست

 باچه شوقی بوته ها قد می کشند
 باد ها خود را به مقصد می کشند

 کی به شب فانوس ماه آویخته
 توی دریا آب وماهی ریخته

 موی گندمزار را کی شانه کرد
نه کرد؟ورد خواند وکرم را پروا  
 نارص کشاورز

 
 
 

 آسامن ،آب ،زمین
 

 کی به این خورشید می گوید نخواب ؟
 ! آفتابت را بتاب



 کی زده فواره ی رنگین کامن
 توی حوض آسامن؟

 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 د ل ها مهربانی داده است؟
 شادمانی داده است؟

 اوخدای مهربان وخوب ماست
 . هرچه هست از این خداست

 نارص کشاورز
 
 

 نشانی تو
 

 نشانی تو خاک
 نشانی تو آب

 نشانی تو آسامن پاک
 نشانی تو برگ
 نشانی تو باد

 نشانی تو بارش تگرگ
 نشانی تو برف

تو قله ی بلند نشانی  
 نشانی تو دره های ژرف



 نشانی تو چشمه ی زالل
 نشانی تو رود پر رسود

خیال  نشانی تو جویبار جاری  
 نشانی تو عشق مادر است

 نشانی تو سایه ی پدر
 . نشانی تو مهر خواهر وبرادر است

 اگر برای مردم زمین
 نشانی تو هست

 هزار در هزار
 برای من ولی

 دلی که می تپد
 همیشه بهرتین نشانی است

 بابک نیک طلب
 
 
 
 

 خدای سالم
  

 به نام خداوند رنگین کامن
 خداوند بخشنده مهربان

 خداوند زیبایی وعطر ورنگ
 خداوند پروانه های قشنگ
 خداوند باران ونقل تگرگ

 نفس های باد وتپش های برگ
 خدایی که رسشار آرامش است



 طرفدار رسسبزی ودانش است
دایی که از بوی گل بهرت استخ  

 واز نور وباران صمیمی تر است
 خدای صمیمی ،خدای سالم
 خدای غزل ،قصه ی نامتام
 خدایا به ما مهربانی بده
 دلی ساده وآسامنی بده

 دلی مثل گلخانه ی دوستی
 پر از عطر وپروانه ی دوستی
 دلی چون دل کوچک باغچه
 پر از بال سنجاقک باغچه

 دلی که به عشق تو وا می شود
 پر از رنگ وبوی دعا می شود

 محمود پور وهاب
 

 پر از عالمت سوال
 

 به ماه فکر می کنم
 به رویش ستاره ها
 به آسامن وکهکشان

 به باغ آبی خدا
 به نور فکر می کنم

 به آفتاب نازنین
 به شعر سبزه وگیاه
 به روی دفرت زمین

 به غنچه فکر می کنم



وشاخه ودرخت به برگ  
 به کوه وجنگل ونسیم

 به صخره ها و سنگ سخت
 به چشمه فکر می کنم
 ! به این مسافر زالل

 به رود فکر او که هست
 ! پر از عالمت سوال

 به هرچه فکر می کنم
 پر از نشانه ی خداست
 خدا که هر نشانه اش

 !جواب هر سوال ماست
 احمد خدا دوست

 
 همه جا هستی

 
 تو رشوع حرف هایی

 تو صدای آبشاری
 تو رسیدن پرستو

 تو خود خود بهاری
 تو دوبال شاپرک ها
 !تو هامن گل شکفته
 توهامن دعای صبحی
 که پدر بزرگ گفته

 تو به ابر شکل دادی
 تو به چشمه آب دادی
 به درخت سایه دادی



 وبه چشم خواب دادی
 تو هامن ترانه ی شاد
 به نوک پرنده هایی

ر داریهمه جا حضو   
 تو خدای خوب مایی

 داوود لطف الله
 

 امید
 

 تویی که در کنار من
 همیشه ایستاده ای

 وبارها از اشتباه
 مرا نجات داده ای

 به داد من رسیده ای
 درست لحظه ی سقوط

 شکسته با صدای تو
 همیشه شیشه ی سکوت
 بگو کی ام که لحظه ای

 مرا رها منی کنی؟
 بدم ولی تو از خودت

 مرا جدا منی کنی
 ندیده ام تو را ولی
 مرا همیشه دیده ای
 صدا نکرده ام تو را

 ولی خودت شنیده ای
 حساب کرده ای خدا



 تو لحظه لحظه روی من
 خداکند که پیش تو
 . نریزد آبروی من

 زهرا داوری
 

 از تو، با تو
 

 از تو شعر می گویند
 ابر وچشمه ودریا

 وزن شعر ماهی ها
 با تو می شود زیبا
 اشک ابر ها : باران
 با تو می شود جاری
 توی سینه ی دریا

 موج را تو می کاری
 دست وروی گل ها را

 شبنم تو می شوید
 قطره قطره با گل ها
 قصه از تو می گوید
 می توان تو را نوشید
 مثل خنده ی مهتاب

 می توان تو را حس کرد
 توی قطره های آب

 یحیی علوی فرد
 


