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پیشگفتار

مهربان که  به ذات مقدس خداوند  با سالم و درود 
هرچه داریم از اوست.

در زندگی ما انسان ها لحظات تلخ و شیرین و زشت 
انسان خود  و زیبایی وجود دارد که به عنوان یک 
باعث این اتفاقات هستیم، احساس درون ما انسان ها 
زمانی به تعالی می رسد که توکل خود را با آفریدگار 
قدرتی  باشیم که هیچ  نموده و آگاه  تقویت  هستی 
باالتر از قدرت خداوند عزّوجل  نیست، خداوند  خالق 
بدو  از  انسانی  نهاد هیچ  زیبایی ها و خوبی هاست و 
ایده های  که  زمانی  در  نیست،  پلید  و  زشت  تولد  
زشت و زیبا و درست و نادرست وجود دارد انسان به 
عنوان اشرف مخلوقات قدرت اختیار و تصمیم گیری 

نسبت به سایر محیط پیرامون را دارد.

صمیمی  چقدر  هر  خداوند  با  ارتباط  چنانچه  پس 
ودرست و خارج از هرگونه ریا و تزویر باشد  نگاه 
بود  تر خواهد  بنده اش عارفانه و عمیق  به  خداوند 
و به درستی احساس پاک، خود معجزه آسا خواهد 



بود  چراکه چه زیباست  بدانیم حالل تمام مشکالت 
خداست و خداوند احساسات پاک و بی ریا و تزویر 

ما را به خوبی درک نموده و پاسخ مثبت می دهد.

امید است تمامی عزیزان و خوانندگان این مجموعه 
اشعار بیشتر از پیش ارتباط معنوی خود را با پروردگار 
یکتا تقویت نموده  و درکل بندگان شایسته ای که 
فرامین  به  عمل  همانا  که  خواهد  می  حق  حضرت 
اوست باشیم  و با کالم خداوند و قرآن مجید انس 
بگیریم و در زندگی سرلوحه کارهایمان قرار دهیم 

در  که  آبادی  مسن  حسن  آقای  مهربانم  همسر  از 
پیگیری نشر این کتاب زحمات فراوان متحمل شد 

تشکر و قدر دانی می نمایم.
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خوشا بر تمام خوبیها

خوشا برحال آن شیرین که فرهادی برایش مرد

که خسرو از برای او به دست پسرش خط خورد

پیدا نشد  مانندش  که  زیبا  آن  حال  بر  خوشا 

شیدا  و  عاشق  شد  زمین  او،  نگاه  طرز  از  که 

خوشا بر حال آن لیلی، که هرچند داشت،  چند  عیبی

یکی مجنون شد از عشقش، برایش گریه کرد سیلی 

خوشا برحال آن معشوق، که جان داد، در کنار یار 

افکار  آن  از  خالی  نشد  اما  بود،  قصه  اگرچه 



خوشا برحال آن راحیل که با یک چوب در دستش

سراغ گله می آمد یعقوب شد، عاشق و مستش

خوشا احوال آن دوران که عاشق می شدند یکبار 

وگرنه در زمان حال، دل ها مهمانسراست انگار

بی کینه  و  بی اندوه  که  دینه  آن  برحال  خوشا 

پیله؛ آبرو  بر  نکرد  حمور،  پسر  پذیرفت 

خوشا برحال آن دختر که رفتش آبرو از کف 

ولی حیران نشد بختش کشیدند خواستگاران صف 

خوشا برحال آن یوسف که یعقوب در فراغ او 

پالس پوشید و از گریه، زچشمش رفت چراغ او

 خوشا برحال آن یعقوب که یوسف بعد مرگ او

او  سوگوار  روز  هفت  شد  مصرائیم،  آبل  در   



انسان ها که اهلل هفت شبانه روز  خوشا برحال 

مهرافروز گیتی  همان  را،  گیتی  آورد  پدید 

خوشا برحال آن پستان که ماندند سالیان سال 

اموال این  از  نکندند دل  اما  زمین  این  برروی 
 

خوشا برحال آن مردی که با هر مشکل و دردی 

نامردی خلق  بر  انکرد  ر  روزگارش  پذیرفت 

خوشا برجال عزرائیل که می گیرد همه جانها 

ولی تنها کسی هست که خدا گیرد ز او جان را

 خوشا برحال مه رویان که هرچند بی وفا هستند 

مستند کرشمه هایشان  از  آسمان ها  و  زمین 

 خوشا بر حال خوش رویان که هرچند بی ریا هستند 

بستند  صدا  هرگونه  به  را  خلق  مردم  دهان 



خوشا بر حال آن موسی که با عصای جادویی

باشند چند دعاگویی را آورد که  آیه  هزاران 

خوشا برحال آن احمد که هر وقت اسم او آید

آید  همان صاحب جمال  نزد  و صلوات  سالم 

خوشا برحال آن کس که علی موالی او باشد

باشد  او  الگوی  علی  ورزی��دن  مهر  برای 

خوشا احوال من اینک که گفتم اینچنین شعری

 به همراه خدا بودم، به من آموخت چنین سحری

دینه: دخترحضرت یعقوب 

راحیل: همسر دوم حضرت یعقوب )مادر 
حضرت یوسف(



نور عشق

خدایم خ��وب  بنده ی  آن  نه  من 

جدایم پاکی ها  و  ایمان  از  نه 

بمونم  ان��س��ان  ک��ه  اینه  تالشم 

بمونم شیطان  حیله ی  از  دور  به 

باشم نیک  خ��ود  خالق  چشم  به 

باشم شیک  ه��م  م��ردم��ان  میان 

پیله بی شیله  عاشق  ی��ک  منم 

کینه سینه  این  در  نیست  خدایا 

داستان  و  شعر  نوشتم  تو  عشق  از 

چیستان  مثل  شد  ماجرا  برایم 



نکردم  حلت  ت��وی��ی  معمایم 

بگردم  دورت  میشناسمت  ول��ی 

سرشتی  هر  درون  دی��دم  را  تو 

بهشتی  در  گ��ذارم  پا  عشقت  به 

همیشه  باشم  من  و  هستی  تو  که 

میشه  کنده  دل  تو  عشق  از  جدا 

زندگانی  ن��خ��واه��م  ت��و  ب���دون 

ج��اودان��ی؟  کی  تو  ی��اد  از  ج��دا 

حقیقی  عشق  و  مونس  هستی  تو 

زمینی ای��ن  در  ش��دی  پیدا  ول��ی 

سوزن  یه  مثل  آن  در  بودم  گم  که 

روزن  یه  از  من  بر  تابیدی  ولی 



لحظه هایم  ام��ی��د  ن��ور  ت��وی��ی 

هوایم  و  ح��ال  ش��ده  زیبا  چقدر 

خاکی  مثل  دم  هر  محتاجم  تو  به 

پاکی آب  نیازه  ریشه  به  که 

ماهی  یه  مثل  وابسته ام  تو  به 

جایگاهی  ن��داره  آب  از  غیر  که 

لیلی  مانند  داده ام  دل  ت��و  ب��ه 

خیلی  لحظه  این  در  دری��اب  مرا 

قلبم  یکتای  ش��دم  مومن  تو  به 

برنگردم  هرگز  من  تو  عشق  از 

بمونم  عاشق  است  وظیفه  من  به 

بمونم الیق  خدا  ای  کن  کمک 



 میوه ممنوعه

دلم تنگه برای عشق برای چیدن یک سیب 

برای لب زدن بر می، برای یک حس عجیب 

برای رقص در باران، برای پوششی برگی 

تعقیب  نفر  یک  بیاید  تا  انتظارم  برای 

برای غسل در دریا، برای پاک شدن هامون 

نجیب  یار  کنار یک  زندگی کردن  برای 

مهربانی ها  برای  بی ربط،  بوسه ای  برای 

فریب  و  مکر  از  مبرا  زندگی های  برای 

شیرین  بوسه ای  برای  یار  برای  تنگه  دلم 

برای گم شدن در حال برای آشنا و غریب 



برای پرت شدن ازکوه، برای قدرت پرواز 

قریب  شب  معمای  از  کردن  کوچ  برای 

رویا  دیدن  برای  خود،  برای  تنگه  دلم 

برای تک درختی که پر از بار است و هم پرسیب



جشن امضا

هست  ن��وری  که  نیستم  ناامید 

هست  غ��روری  سوخته  سینه  در 

بیهوده مژده آمد  پس از آن غم های 

هست سروری  و  جشن  برخیز  که 
 

نباشی  تو  مبادا  محفل،  ای��ن  در 

هست  ضروری  سبزت  حضور  که 

ارزن��ده  ضیافت  این  در  برایت، 

هست  م��روری  را  خاطرات  تمام 

شوی  حاظر  مهر  از  تهی  مبادا 

هست  ک��روری  آنجا  محبت  که 



مکان  آن  در  باش  شکیب  و  صبور 

هست صبوری  امضا،  جشن  الزمه 



دلنوشته

فراموشیه،  موقع  دلتنگی  نوع  بدترین 
کاری از دستت

برنمیاد، یعنی نباید بیاد، باید و نبایدهایی 
داره که 

بهشون میگن هنجار؛ 

دچار  فراموشی  فرایندهای  از  یکی  اگه 
اشکال بشه، 

که  میاد  بوجود  احساسی  ناهنجاری  یک 
باعث 

که.  درسته  میشه،  غرور  شدن  شکسته 
غرور چیز 

خوبی نیست اما، در فرایند فراموشی حتما 
باید غرور 

حفظ بشه. 


