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دنیا سیاه  شد
چشم هایم را بستم

به روشنایی فکر کردم
به قرمز و سبز و سفید و زرد 

که چه کودکانه می خندند 
می دوند 

گریه می کنند 
آشتی می کنند 

بدون این که قهر کرده باشند
لبخند می زنم 

چشم هایم را باز می کنم 
کلمات مرا به خود می آورند

کلماتی که
 کودکانه در کنار هم نشسته اند

کلماتی که آرام ندارند
کلماتی که می دوند 

و مرا با خود
 به ناکجا آباد می برند

ناکجا آباد خیال 
ناکجا آباد تصور و عاطفه

ناکجا آباد شعر
بلند می شوم
قدم می زنم 

و کودکانه تر از همیشه 
با نسیمی که دارد می آید

همراه می شوم.

می خواستم بجای مقدمه از اتفاقی که در نوشته های بچه ها افتاده بنویسم.
 از شاعرانگی،از فرم،از محتوا  از ...

اما نوشته های این مجله به خوبی و به خودی خود گویای همه ی ناگفته هاست.
تشکر می کنم از همه ی مربیان و همکاران عزیز که این مجله گوشه ای از عشق 

و تالش آنهاست.
و ممنونم از هادی ساروی عزیز که اگر نبود مجله ای هم به چاپ نمی رسید

سیدمحمد رضا شرافت
تابستان 96
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یه آینه بود
 من داشتم نگاه می کردم

مادرم و پدرم گفتند:
به آن نگاه نکن
 من گفتم چرا؟

 گفت نمی تونم بگم 
خطرناکه

درش را باز کردم 
یهو آینه جادویی شد
 و یکی درست کرد 

که شبیه من بود 
و من ترسیدم

در را بستم 
در رفتم 

آینه من را درست کرد 
من بودم که بد بودم

 و من همه چیز را خراب کردم 
و من یکی دیگه بودم 
خوردیم بهم و گفتم:
 تو چرا شبیه منی؟

ترسیدیم و او آمد خونمون
آینه را جلوش آوردم 

و او به آینه رفت
 و دیگر برنگشت.

امیرعلی خیشوند

به آینه نگاه می کنم
 و یک دفعه جادو می کند

 و میرم توی بهشت 
و چیزهای قشنگی می بینم

 و یک دفعه دیدم :
همون جایی که بودم هستم 

محمد مهدی سالم

به آینه نگاه می کنم 
من به آینه نگاه می کنم

و آینه من را نگاه می کند. 
نمی دانم چرا

 در آینه من هستم 
ولی در من آینه نیست

 بعد رفتم
 به مادرم گفتم :

چرا من در آینه هستم
 ولی آینه در من نیست؟ 

امیرعلی محمدی

به آینه نگاه می کنم
         و خودم را می بینم 

به آینه نگاه می کنم 
         و یک آینه می بینم

حسام الدین جندقی
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به آینه نگاه می کنم 
خودم را می بینم

 مادرم و پدرم را هم میبینم 
به آینه نگاه می کنم 

دستم را نزدیک می برم
 می بینم که دستم در آینه است

 سرم را که نزدیک می برم 
دیدم که یک باغ زیبا در آینه هست 

می روم در آن باغ
باغ پر از میوه است

 و حیوانات زیبا 
من باورم نمی شد که در آینه ام

 من آمدم بیرون از آینه
 چند ساعت بعد آمدم

 دیدم دیگر نمیشه رفت توی آینه 
کمی فکر کردم 

و کمی به آینه نگاه کردم 
بعد بیرون را دیدم

 و فهمیدم که آینه دارد حیاط ما را نشان می دهد
 من رفتم بودم تو خیال

 بعد دلم برای خودم سوخت 
کاش می شد واقعا رفت توی آینه

سیدعلی تحویلدار

در آینه نگاه می کنم
 کسی در آن است

 که دارد ادای من را در می آرد 
یک روز من رفتم

 به آینه نگاه کردم و دیدم:
 از آینه یک مرد پرید بیرون

 و در رفت 
من رفتم دنبال او

.دیدم او رفت توی یک آینه ی دیگر
 و ادای دیگران را درآورد 

من می خواستم برم توی آینه
 ولی نشد

همان موقع مرد از آینه در رفت
 من رفتم دنبال او 

دیدم که گم شد
 من همه جا را گشتم

 ولی آن مرد پیدا نشد که نشد
 ناگهان یک ببر پرید رویم 

من به او گفتم از جون من چی می خواهی؟ 
ببر گفت خخخخ 

من گفتم چی؟
 ببر گفت خاااااا
 من گفتم چی؟

 ببر چیزی نگفت و از روی من بلند شد 
و من را به جلوی آینه برد 

و به من یک نقاشی شبیه خودم نشان داد 
من فهمیدم که آن ببر داشت

 با من شوخی می کرد.

محمد حسین خالقیان

من یکبار به آینه نگاه کردم
 تا تمرکز کنم

 چشم هایم را بستم
 و صحنه هایی را دیدم جنگل،ساحل،دریا،کوه، دشت، 

پلنگ، شیر، ببر، گرگ
 وقتی چشم هایم را باز کردم 

در آینه دیدم 
تمام صحنه ها در آینه هستند 

پشت به آینه کردم 
دیدم هیچی نیست
 رو به آینه کردم 

و دیدم هست
 پدرم وارد شد و گفت:
 این آینه جادویی است

 و من از خواب پریدم

امیرمحمدذوالفقاری

به آینه نگاه می کنم
 چون تصویر خودم را می بینم 

وقتی خودم را می بینم
 و سختی ها و بدی ها یا خوبی ها ...

ولی مهم تر از هر چیزی
 خودم را می بینم

 و خودم را پیدا می کنم
 و به جنگ بدی ها می روم

 و یارهای زیادی پیدا می کنم
 ولی مهم تر این است 

که خودم را پیدا می کنم.

سینا اشعری
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به آینه نگاه می کنم
 خودم را می بینم

 و من همیشه دوست داشتم 
خودم را ببینم 

و من آینه را خیلی دوست دارم 
و آینه من را نشان می دهد 
 من یک آینه جادویی دارم

 و از آن به دنیای جادویی می روم 
 آن جا  هر نقاشی که می کشیدی واقعی می شد 

آنجا ربات های بازیگر داشت، 
من آنجا یه چیز شگفت انگیز دیدم 

که به هر شهر یک راه داشت
 و من راه هلند را انتخاب کردم

آرتین طاهری

به آینه نگاه می کنم 
و خودم را می بینم

 که با چند سال پیش 
چقدر فرق کردم

علی تاج آبادی

به آینه نگاه می کنم
 خودم را می بینم 

انگار یک دوست خوب 
به من نگاه می کند 

یک برادر
 یک برادر خوب

 که هرکاری که تو میکنی
 او هم می کند

 یک دوست با وفا و خوب

آرشام فهیمی

به آینه نگاه می کنم
 و خودم را می بینم
 که چقدر پیر شدم

به یاد جوانی های خودم می افتم
 یادش بخیر

 با بچه ها قرار می ذاشتیم
 من و بچه ها می رفتیم پارک

 و دنبال بازی می کردیم 
یادش بخیر 

دوازده ماه صبر می کردیم
 تا بهار شود

 و عیدی بگیریم
 یادش بخیر
 چقدر زود

 عیدی هامون شکست 
یادش بخیر

مهدی امیری نژاد

به آینه نگاه می کنم
 و خودم را می بینم

 که دارم لبخند می زنم 
به آینه نگاه می کنم

 آقای شرافت را نگاه می کنم 
که دارد لبخند می زند
 به آینه نگاه می کنم 
دوستانم را می بینم 

که دارند فوتبال بازی می کنند
خودم را می بینم 
که دارم می روم 

به مدرسه می روم 
که فوتبال بازی کنم

ابولفضل درویش زاده
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نگاه می کنم 
به دریا

دریای زیبا 
نگاه می کنم

 به جنگل
جنگل سرسبز 
نگاه می کنم 

به آسمان
 آسمان آبی و زیبا 

نگاه می کنم
 به گل های رز و نرگس و زیبا

نگاه می کنم
 به خاک 

خاک قهوه ای 
به خاک ایران 

خاک خدا بخشنده 
نگاه می کنم

 به درخت های زیبا و خوشگل 
 نگاه می کنم 

به کوه های قهوه ای 

سید طاها مبینی پور

به آینه نگاه می کنم 
و آسمان را می بینم

 و پرنده گان زیبا دیدم
 یک ابر بارانی دیدم

 و دریا دیدم
 و یک دفعه

 از خواب بیدار شدم 
و دیدم سرویسم آمده

 و رفتم سوار شدم
 و رفتم به مدرسه

 ودرس خواندم

سیدمحمد مرتضوی شاهرودی

به آینه نگاه می کنم
 خودم را میبینم

 خودم را تماشا می کنم
 این خود خودمم

 کسی هستم که تا دیروز کوچک بودم
 و فردا بزرگ می شم
 و پس فردا می میرم 

پس باید 
تو عمر کوتاهم کاری کنم 

و خود را 
توی آینه ببینم

امیرمحمدیوسفی

وقتی به آینه نگاه می کنم
 یاد مادر بزرگ می افتم

 ماه فروردین .
 وقتی به آینه نگاه می کنم

 یاد دعای فرج می افتم
 چهارشنبه سوری

 وقتی به آینه نگاه می کنم
 یاد خودم می افتم

امیرحسین پاکروان

به آینه نگاه می کنم 
یک دفعه 

یک آدم دستش را از توی آینه می آرد بیرون
 و مرا خفه کرد
 و ناگهان دیدم 

دست خودمه 
و دیدم

 یک عالمه سایه پشت سرمه
 و برگشتم

 دیدم 
یک عالمه سبد 1 چشم و چار چشم

 و آخریش دو چشم آلبالو بودن
،من خیلی ترسیدم 

و از خواب بیدار شدم
 و کلوچه خوردم.

محمد یوسف ملک مکان 

به آینه نگاه می کنم
 و خودم را می بینم
 که چقدر پیر شدم

به یاد جوانی های خودم می افتم
 یادش بخیر

 با بچه ها قرار می ذاشتیم
 من و بچه ها می رفتیم پارک

 و دنبال بازی می کردیم 
یادش بخیر 

دوازده ماه صبر می کردیم
 تا بهار شود

 و عیدی بگیریم
 یادش بخیر
 چقدر زود

 عیدی هامون شکست 
یادش بخیر

مهدی امیری نژاد

به آینه نگاه می کنم
 می بینم که 

تب دارم
نرفتم مدرسه

اما مدرسه را آوردم آنجا
بعد دیدم که آینه دارد

 قسمت آخر هوش سیاه را نشان می دهد 
بعد دیدم :

دارد ازآینه شکالت می بارد

میثم براتی
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من هرروز
 به آینه نگاه می کنم 

خودم را می بینم 
و به اوج می روم

صدای یک پرنده را شنیدم
صدای آب و ماهی ها را

 شنیدم 
یک دفعه

 یک جوجه اردک جلویم بود 
و جوجه اردک با من دوست شد

محمد طاها عبدالهی

به آینه نگاه می کنم 
و آرزو می کنم

 که به کوه بروم..
.ناگهان آینه آرزوی من را برآورده کرد

 و من به کوه رفتم
اما آینه را برای احتیاط با خود آوردم

9 ساعت بعد چند تا گرگ! به من حمله کردند 
من فرار کردم اما گرگ ها من را محاصره کردند

 من با عجله آینه را برداشتم 
و آرزو کردم که به خانه برگردم

آینه آرزویم را برآورده کرد 
.وقتی به خانه رسیدم خدا را شکر کردم

 که احتیاط کردم و آینه را آوردم.

متین محمودی

به آینه نگاه می کنم
 خودم  را در آینه می بینم 

زیییییییینگ دارن زنگ در را می زنن
 برم در را باز کنم 

زییییییییینگ 
اومدم بابا 

بسه دیگه زنگ نزن 
در رو باز کردم چیک ! 

آخیش داشت دوباره صدای اون زنگ رو در می آورد.
 سالم حاج حسین! 

حاج حسین گفت : داشتی چیکار می کردی؟ 
گفتم داشتم نمایش اجرا می کردم 

گفت منم کمک می کنم 
گفتم آره 

به آینه نگاه می کنم 
خودم را در آینه می بینم 
و حاج حسین میاد وسط

گفتم این چه وضع نمایشه ؟ 
برو بابا 

.بعد رفت 
و خودم راحت نمایش را اجرا کردم.

امیرعلی صادقیان

به آینه نگاه می کنم
 خودم را می بینم

حس می کنم
 که یک نفر دارد مرا نگاه می کند

دارد مرا ناز می کند
نوازش می کند
 حس می کنم 

که یک نفر مرا دارد می بوسد
 بر می گردم 

و خواهرم را می بینم
 که به من دارد لبخند می زند. 

به خواهرم گفتم:
 خواهر کاریم داشتی؟ 

داداش، بیا بریم باهم بازی کنیم
 من هم قبول کردم

 و رفتیم باهم بازی کردیم 

کیارش شینی پور

به آینه نگاه می کنم
 خودم را می بینم 

و به خودم سالم می کنم
 و می گویم 

ای کاش فضا نورد بودم
 و به فضا می رفتم.

امیرحسین مشایخی 
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اگر من درخت بودم 

اگر من درخت بودم
 به  پرنده ها کمک می کردم

 روی من النه بسازن
 و کمک می کردم

 که زخمی نشن

امیرعلی صادقیان

درخت روی زمین افتاده بود 
و می گفت:

 کاش من شبیه آبشار بودم
کاش شبیه ببر بودم

 کاش شبیه آدم ها بودم
 کاش شبیه گنجشک روی درخت بودم 

کاش شبیه درخت بودم
 کاش نمی مردم

محمدمهدی سالم

یک روز درختی بود
 که دوست داشت 

به حرم امام رضا برود
  اما نمی شد

 چون او در خاک بود 
یک دوست هم داشت

 که او هم دوست داشت
 به حرم امام رضا برود 

و او رفت
 و درخت تنها ماند

 پیر شد 
خادمان آن را کندند

 و او دِر حرم امام رضا شد
 و به آرزویش رسید. 

سیدطاها طباطبایی

درخت ها بزرگ شدند
 و کویر رفت 

 بعد شهر بزرگ شد
 و جنگل رفت

 بعد ماشین بزرگ شد
 و شهر رفت

 کوه بزرگ شد و ماشین رفت

امیر علی محمدی 

درخت روی زمین افتاده بود
 آن درخت من بودم

 من آن را خیلی دوست داشتم 
یکهو دیدم روی زمین

 درخت برام یک هدیه گذاشته بود 
یک دونه ی درخت 
من خوشحال شدم

 و دانه را در خاک کاشتم 
بهش آب دادم 

براش کود ریختم
 تا بزرگ شد

 7 سال گذشت
 من 14 سالم شد

،درخت افتاد
 و من ناراحت شدم 

که یکهو دیدم
 که درخت برام یک دانه ی درخت گذاشته

 که روش نوشته بود 
تو از من مراقبت کردی

،حاال نوبت من است 
که به تویک هدیه  بدم.

متین محمودی
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اگر من درخت بودم 
به پرندگان بی النه کمک می کردم

 و کمک می کردم 
که مارها به النه ها آسیب نزنند

 اگر درخت بودم 
کارهای خوب انجام می دادم

میثم براتی

درخت روی زمین افتاد 
یک وانت آن را برداشت و به نجاری برد 

نجار با آن میز و صندلی درست کرد 
و همه ی جنگل فهمیدن

 که عاقبت هر درختی 
که روی زمین می افتد همین است 

اول درخت
 هوا را پاک می کند

 و بعد از چوبش
 صندلی و میز می سازند .

یوسف ملک مکان 

من یک روز درخت را آب می دادم 
و فکر کردم :

من اگر درخت بودم 
چقدر قشنگ بودم

 و اگر بابام بهم آب می داد
 مثل خیلی درخت ها ...

یک روز بعد دیدم 
من درخت شدم

 و خوشحال شدم 
و یک عالمه دوست پیدا کردم.

محمدامین طاهری

من اگر درخت بودم 
خیلی خوب یود

 و مردم به من آب می دادند
 و هیچ وقت تشنه نمی ماندم 

و بهم کود می دادند
 و من بجای تشکر میوه می دادم

 و مردم خوشحال می شدند
 .درخت بودن خیلی خوب است

پارسینا شاکر

من می خواهم 
به جنگل آمازون بروم 

و درخت پدر را پیدا کنم 
یک شنبه

می خواستم بروم
 ولی خبر آمد
 درخت پدرم

 روی زمین افتاد 
دو شنبه

من بعد از این خبر
 ناراحت شدم 

سه شنبه
من امروز 

درخت هایی که روی زمین افتادن
 را می دیدم 4 شنبه

امیرحسین پاکروان
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یک روز من درخت داشتم
 دوستم بود 

آب می خواست و بهش آب دادم
 ریشه ش بزرگ بود

 پرتقال بود
 و ریشه ش تا آخر خاک رفت 

خیلی قشنگ بود

امیرعلی خیشوند

یک روز به درخت جادویی کوچولو بود
 امروز تابستان بود 

و درخت کوچولو 
دلش برای زمستان تنگ شد

 مادرش آمد و گفت :
 من می توانم کاری کنم

 که زمستان بیاد 
درخت کوچولو گفت: چطوری؟ 

مادر گفت : 
یکی از برگ های سبزت را بکن

 و به زمستان فکر کن 
همین کار را کرد 

و زمستان شد 
و درخت کوچولو

 برای آنکه از مادرش تشکر کند 
یک آدم برفی

 مثل مادرش ساخت
 و مادرش خیلی خوشحال شد.

متین محمودی

درخت روی زمین افتاده بود 
و خیلی ناراحت بود 

آن درخت 456 سال عمر کرده بود 
و خیلی با تجربه بود

آن درخت وقتی که قطع نشده بود 
به حبوانات کمک می کرد 

و با آنها دوست بود
 از وقتی که آن درخت قطع شده بود 

حیوانات نارحتت بودند
چون دیگر نمی توانند از آن درخت سوال کنند

 و جواب را بدانند 
درخت هم ناراحت بود

 که نمی تواند 
سوال های حیوانات را جواب بدهد

.آن درخت نشانی آن جنگل بود
حاال که مرده است

 دیگر جنگل عالمت نداشت 
جنگل بدون آن درخت دیوانه می شد.

محمدحسین خالقیان

اگر من درخت بودم
 می ذاشتم 
گنجشک ها

 روی شاخه هایم النه بسازند
 و از سیب هایم بخورند

 و باهاشون بازی می کردم
 و می ذاشتم مهمانی بگیرند 

و شادی کنن.

امیرعباس علیخانی

من می خواهم 
به جنگل آمازون بروم 

و درخت پدر را پیدا کنم 
یک شنبه

می خواستم بروم
 ولی خبر آمد
 درخت پدرم

 روی زمین افتاد 
دو شنبه

من بعد از این خبر
 ناراحت شدم 

سه شنبه
من امروز 

درخت هایی که روی زمین افتادن
 را می دیدم 4 شنبه

امیرحسین پاکروان
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صدای پای آب می آید
صدای باران 

صدای رعد و برق
صدای دریا ،صدای آدم ها

پرندگان دارند روی آب پرواز می کنند
و من دارم به کودکی فکر می کنم

که در کنار ساحل نشسته است 
و دارد بازی می کند و می خندد

و من می گویم :خداحافظ ای ساحل قشنگ 
و به خانه می روم

و کاش مادرم در خانه باشد 
اما...

سیدهادی خرمشاهی-امیرمحمد ذوالفقاری-حامد محقق-سیدمحسن 
قزوینی-ابوالفضل درویش زاده-سید هانی آقامیری-سیدطاها مبینی 

پور

صدای پای آب می آید
 پرندگان درساحل پرواز می کنند

 قایق ها در ساحل، در دریا هستند 
در دریا جلبک ها تکان می خورند

بوی شن می آید و بچه ها بازی می کنند
 و آدم بزرگ ها در دریا شنا می کنند 

ناگهان پسری جیغ می زند
 و کوسه او را می خورد

 پدر و مادرش گریه می کنند 
روح پسر از آب بیرون می آید

 ناگهان از زیر پای مادر 
جوانه ای سبز می شود.

محمدمهدی خادمی-مهدی امیری نژاد-آرتین طاهری-عماد بهره مند-محمدامین 
طاهری-شهراد شریفات-امیرعلی صادقیان-سیدطاها طباطبایی-امیرعلی خیشوند-

امیرعباس علیخانی 
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صدای پای آب می آید
قطره ی آبی چکید و گفت:

 ما گم شدیم و نمی دانیم چکار باید کنیم 
آنها به یک جایی رسیدند

یکی گفت:  به نظرم ما در حمام هستیم 
اما نه در ورزشگاه آزادی هستیم

 یا شاید در غار باشیم و یک دیو در کنارمان باشد
 و یا در کنار رودخانه باشیم 

چه فرقی می کند کجا باشیم؟
 مساله اینجاست که ما از هم جدا شده ایم و ناراحتیم

 و باید به دنبال همدیگر بگردیم 
من می ترسم. 

        آنجا را نگاه کن
 فکر می کنم دوستم را دیدم 

                 صبر کن تا من هم بیایم
         بقیه ی دوستانم کجایند؟
 شاید در ورزشگاه آزادی باشند 

            هرکجا که باشند روزی به آسمان برخواهندگشت

محمدحسین خالقیان،پارسینا شاکر،محمدطاها عبدالهی،میثم براتی،امیرحسین 
مشایخی،کیارش شینی پور،محمدیوسف ملک مکان،سیدحسین مرتضوی شاهرودی،

13



یک شب بارانی من داشتم می رفتم که 
ناگهان پشت بوته ی تمشک یک یاکریم 

دیدم ،بالش شکسته بود .
 توی تاریکی فکر کردم گنجشک است 

ولی کبوتر بود
 و این شعر را خواندم: من یک پرنده م 

آرزو دارم پیش تو باشم 
و آن را به خانه بردم.

امیرعباس علیخانی

من با خودم حرف نمی زنم 
چون من با آبنبات سر و کله می زنم

چون من آبنبات دوست دارم 
چون دوستم دعوتم کرده بود 

و من خیلی خوردم و دلم مثل غول تشن شده بود
 من نتوانستم از دربه بیرون بروم 

و من امشب را در آنجا خوابیدم
یک دفعه با یک صدای بلند از خواب بیدار شدم 

،من با ترکیدن دلم 
شب نتوانستم بخوابم 

چون مردم 
 و مردن من الکی بود

صدا از بیرون بود و من راحت به خواب عمیقی رفتم
،چون همیشه خواب نبودم

 من از اینکه نمردم خوشحال نبودم 
چون من خوابم

سیدهانی آقامیری

هرچی 

من خیلی دوست دارم سایه ام را ،چون که 
شب ها خاموش است و روزها روشن

محمد مهدی سالم

آبش آرام بخش و ولرم 
آب شوری که نزدیک غروب سرد می شود

ای آب آرامش بخش دریا
ای گرم و سردی آب دریا

ای اوج در شنای دریا
 ای شوری آب دریا 

ای ماهی آب زالل خلیج
 ای پاکی آب زالل خلیج 

ای روح دریای خلیج 
ای خوشی آب خزر

 ای پهنای خوب خلیج
 ای طول خوب خزر

امیرمحمد یوسفی
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من چشمم به نور خورشید افتاد 
و چشم را بستم 

و چشم را باز کردم 
چشم از خورشید خوشش آمد 

 و خورشید از من هم خوشش آمد 
هرروز باهم بودیم

 و فصل ها و ماه ها گذشت و از خورشید بدم آمد
 و دور شدم

 و چشم هروقت نگاه میکنه می بندم!.
خورشید ناراحت شد و من رفتم خانه

 ،قکر کردم
 با خودم گفتم:

 ای کاش با خورشید قهر نمی شدم
 رفتم نامه نوشتم و به او دادم 

و او خوشحال شد 
و او هم نامه نوشت و دوست شدیم

فصل ها و ماه ها گذشت
کامل باهم دوست شدیم .

امیرعلی خیشوند

دریا دریا موج  ماهی داره 
نسیم دریا بهار میاره 

نور بارون میشه 
رنگین کمون یه شوق رنگی میزنه 

آسمون قایق می خواد
 که دوباره باد بیاد 

دریا دریا موج ماهی داره
 قایق می خواد

 باد میاد
 برای رفتن

 بادبان می خواد

امیرحسین مشایخی

هوا سرد بود و باران می آمد 
و یخ بندان بود

 و همه آدم برفی شدند
 و من یخ زدم

 و تابستان شد و یخ آب شد 
و من سریع رفتم

 و من هیچی نفهمیدم

آرشام فهیمی

یک روز من عاشق دریا بودم ولی دریا نبود

امیرعلی محمدی

آدم ها خیلی دوست داشتن دریا را خراب 
کنن اما ماهی ها با آنها جنگیدن

سیدطاها طباطبایی
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من همیشه به این فکر می کنم که :
کی آن روز باشکوه می رسد؟

که من آن روز را دوست دارم 
و برایش عجله می کنم همیشه؟

امیرحسین پاکروان

وقتی که آدم میره تو دریا
 یه حسی به آدم دست میده
 وقتی که آدم میره تو دریا 

انگار که ماهیه 
یک حسی به آدم دست میده.

ابوالفضل درویش زاده 

اگر من مورچه بودم هی له می شدم 
.نمی توانستم

 و از مردم و هی باید فرار می کردم

سیدمحمد مرتضوی شاهرودی

سالم من در دریا زندگی می کنم 
چون همیشه آنجا ساکت است 

و برای زندگی کردن و تمرکز کردن و خوابیدن 
جای خوبی است

 غذای من ماهی است
 تفریح من شنا کردن است 

من در خانه ام هشت قسمت دارم:
 1. ماسه 2. آجر 3. آب 4. ماهی 5. خرچنگ 6. 

اسب دریایی 7. اسب آبی 8. عروس دریایی

امیرمحمد ذوالفقاری

یک روز آدمی بود که خرش را دوست 
داشت. 

او وقتی با خرش حرف می زد خوشحال 
می شد.

 روزی خر گم شد
مرد غش کرد

.یک ساعت بعد
 خر آمد و مرد هم به هوش آمد روی 

کمر خر میوه بود 
مرد از خر تشکر کرد 

و با هم میوه ها را خوردند.

میثم براتی 

محسن سالم!
چطوری؟ 

من شنیدم :
که دیروز ساعت دوازده شد و 

نخوابیدی!

سیدمحسن قزوینی
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دریا خیلی آرامش بخش است
صدای دریا خیلی خوب است 

می شینی روی شن ها و می بینی که یک 
خرچنگ میاد و پاهاتو ماساژ می ده 

و یک ستاره دریایی روی دسست میاد
 و گیاهان دریا خیلی آرامش میدن .خوب بود 

 یک اختاپوس حمله کرد
 و من 1000 تا خرچنگ را و به جونش انداختم.

عماد بهره مند

یک روز ما به ساحل رفتیم
 من یک قایق اجاره کردم و بنزین تمام کردم

 باد شدیدی می وزید من ترسیدم
 پریدم در دریا 

یک کوسه به من نزدیک شد.
من به قایق رفتم گرسته م بود

 هیچ چیزی در قایق نبود
 اما در قایق یک قالب بود

 من آن را برداشتم 
یک ماهی شکالتی گرفتم

 آن را خوردم 
شکالتی شدم در دریا افتادم

 دهنم را باز کردم و یک دفعه دریا شکالتی شد 
دهنم را بستم

 دوباره دهنم را باز کردم
 هی شکالت خوردم

 داشت دلم دردمی کرد 
دهنم را بستم
 به قایق رفتم 

از باران خداروشکر خبری نبود
 و بالخره یک پرنده از آسمان برایم بنزین آورد

 و من به ساحل رفتم.

محمدطاها عبدالهی

دریا یک عروسک داشت 
و او را خیلی دوست داشت

عروسک به خانه رفت
 دریا ناراحت شد

 آرام شد و دیگر تکان نمی خورد
 و داد کشید
 و او برگشت

 و دریا خوشحال شد.

شهراد شریفات

من توی دریا بودم که جادویی بود
 و هر رنگی می شد 

رنگ های باحال و عجیب غریب
فردا سبز بود و پس فردا قرمز می شد

 و من رفتم بازی کنم 
و رنگ قرمز بازی کردم

 و از خواب پریدم و پیش پدر و مادرم و 
خواهرم تعریف کردم 

امیرعلی محمدی
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یک روز در دریا موج بزرگی بود
.او داست داشت که آدم باشد 

او هرشب خواب می دید:
 که آدم شده است.

 یک روز او به خشکی رفت
 آنجا آدم های جور واجور بودن

 موج به آن ها حسودی می کرد 
سالهای زیادی گذشت

 یک نهنگ بزرگ آمد به دریا
 او خیلی بزرگ بود

 موج او را دید
 موج به او گفت :

خوش به حالت نهنگ
نهنگ گفت:

 اما تو زیبایی موج خوشحال شد
 و دیگر حسودی نمی کرد.

آرشام فهیمی

نگاه می کنم دریا را
 صدای موج ها را می شنوم 

صدای موج ها را می شنوم
 صدای مرغ های دریایی را می شنوم 

 نگاه می کنم به جنگل 
صدای حیوانات را می شنوم
 و صدای برگا و درخت ها 

و صدای همه چیز را می شنوم.

امیرعلی صادقیان

امروز من گیاهی دیدم که ریشه اش افشان بود 
مثل کاج.

 من هرروز به گیاهان آب می دادم و گیاه رشد 
می کرد، بعد از اینکه رشد کرد  یعنی بزرگ شد 

یک درخت واقعی شد.

کیارش شینی پور

من یک روز از خواب بیدار شدم
 و به مدرسه رفتم 

در مدرسه خیلی خوش
گذشت.

 به من آنقدر خوش گذشته بود که گفتم:
 هیچ وقت ماه نیاید و ماه نیامد.

من خسته شده بودم و گفتم:
 ماه برگرد و ماه برگشت

.ولی وقتی ماه برگشت نصفه بود 
من ناراحت بودم

 یک دفعه باران آمد 
من رفتم خانه

 در راه دیدم که چاله ی ّآبی آنجاست
 من رفتم و ماه را در آب دیدم 

و فکر کردم ماه غرق شده
و پریدم در آب

من در آب واقعا ماه را دیدم
 و آن را از آب بیرون آوردم

 و ماه رفت باال
 و از من تشکر کرد
 و آنجا لبخند زد  

سیدمحمد هادی خرمشاهی
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سالم بر دوستان
 امروز ماه به زمین نزدیک تر بود 

و من گفتم :
چرا ماه به زمین نزدیک است
 و چرا ماه گرفتگی میشه ؟ 

صبر کن 
چیک »صدای عکس«

حاال زمین جلوی ماه است 

امیرحسین پاکروان

نگاه می کنم به خاک
ای خاک بلند شو 
ای درخت بلند شو

 ای آب بلند شو
 ای سنگ زنده شو

 برگ های زیبا بلند شین
 میوه های خوشمزه بیدار شین 

ای خدا چی میشه: این همه بلند شن
 و آرامش به همه برگرده

امیرمحمد یوسفی

سالم 

من یک موشم 
کاش می شد من خانه چوبی باشم

آرزوم براورده شد 
ولی باران من رو خراب کرد

بعد من دریا شدم
 ولی حیوانات من رو خوردن

من حیوان شدم 
ولی انسان ها من رو شکار کردن 

من انسان شدم 
پنیر خنگم کرد

 موش من رو خورد 
پس همان موش از همه بهتره

 
سیدحسین مرتضوی شاهرودی

کویر گرم
کویر بدون درخت 

کویر آرزوی من 
کویر بدون آدم 
کویر بدون خونه

 کویر شب های مهتابی
 کویر شب های سرد
 کویر، بهترین است 

کویر، خیلی قشنگ است 
کویر، پایان جدید

امیرعباس علیخانی
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صد هزار سال پیش 
گوشتستان به میوه ستان حمله کرد و سبدهای 

زیادی را با استخوان شکستند.
خدایا شکرت که کسی در آنها نبود 

.اما میوه ها هم ضعیف نبودند 
آن ها با میوه گوشت ها را خراب می کردند .

خدایا شکرت که دیگر جنگ نمی کنند . 
چرا؟ االن به شما می گویم: 

ده سال بود که گوشتستان با میوه ستان جنگ 
داشت وقتی این خبر به سبزیجستان رسید

،سلطان گوجه دستور داد که دلیل جنگ را 
بگویند.

 یک خیارپیر آمد و گفت: سربازان گوشتستان بی 
دلیل حمله کردند.

سلطان گوجه به میوه ستانی ها کمک کرد تا 
گوشتستان را شکست بدهند،

گوشتستان هم آنقدر ترسید که دیگر به میوه 
ستان حمله نکرد.

متین محمودی

روزی روزگاری ماهی به دریا گفت:
 دریایی که من در آن به دنیا آمدم ! 

تو چرا آن قدر قوی هستی؟ 
دریا گفت: من را باران درست کرده

 ماهی به آسمان پرید و گفت :
 آسمان! تو زادگاه من دریا را درست کردی
تو چرا  قدرتمندی تو از چه ساخته شدی؟

» خدای بزرگ من را آفریده، آن دریا را آفریده.

سینا اشعری

نامه ای برای خودم

امیرعباس سالم !
برات نامه ای می نویسم 
که اول آخرنداشته باشه

 تو هم برای دیگران بنویس 
من برات این نامه را می نویسم

 بنویس که دیگران هم برات بنویسن 
بنویس که کل دنیا برات بنویسه 
بنویس که آرزوت برات بنویسه 

امیر عباس علی خانی 
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یک روز راه می رفتم 
و ناگهان بهار را دیدم

 بهار ناراحت بود. 
گفتم بیا باهم برویم 

گفت نه زمستان نمی گذارد
 من از حرف بهار ناراحت شدم

 و گریه کردم 
من باران بودم و گریه کردم

 به بهار آب دادم و رشد کرد
 و زمستان را بیرون کرد

 و بهار آمد.

سید طاها طباطبایی

نامه ای برای خودم

امیرعباس سالم !
برات نامه ای می نویسم 
که اول آخرنداشته باشه

 تو هم برای دیگران بنویس 
من برات این نامه را می نویسم

 بنویس که دیگران هم برات بنویسن 
بنویس که کل دنیا برات بنویسه 
بنویس که آرزوت برات بنویسه 

امیر عباس علی خانی 

پروانه درخواست گل کرد
 تا توی آن زندگی کند 

گل درخواست ابر کرد
 تا باران ازش بیاید و رشد کند

رنگین کمان درخواست شب کرد
 تا قشنگ تر باشد

شب درخواست ستاره کرد
 تا با آن خوش باشد.

سیدعلی تحویلدار 

پدر من ملوان است.
 من هم دوست دارم یک ملوان که روی کشتی است 

بشوم 
.رفتم از مادرم پرسیدم که مامان من می توانم یک 

ملوان بشوم؟
مادرم به من گفت : پسرم هنوز خیلی مانده که تو 

بخوای ملوان بشوی 
.وقتی بزرگ بشوی می توانی یک ملوان خوب بشوی 

من رفتم کنار حیاط خانه مان.
چند دقیقه آنجا نشستم و فکر کردم که چطور می 

توانم یک ملوان بشوم .
چند بعد دقیقه پدرم را دیدم که دارد پیش من 

می آید .
رفتم و به پدرم گفتم بابا یعنی ببخشید پدر،
من چطور می توانم یک ملوان خوب بشوم؟ 

پدر گفت: پسر یک فکر دیگه دارم .
چرا اصال نمیای به من کمک کنی؟

 من از حرف بابام خیلی خوشحال شدم .
)سه سال بعد(

 سه سال شده بود.
 پدرم 27 ساله شد من هم 9 سالم شد

 پدرم از من تشکر کرد که من به او کمک کردم.

کیارش شینی پور
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روزها گذشت
ماه ها گذشت

 و من بالخره تولدم شد
من امروز تولدمه

من امروز دوستانم رو دعوت کردم 
من نمی دونم امروز تولدم چطوریه

 و هم نمی دونم چه سوغاتی برام میارن
من اسمم ابوالفضل هست

 و توی مدرسه مفید درس می خونم.

ابوالفضل درویش زاده

روز ها گذشت
 ولی دلها شاد نشد

ماه ها گذشت و درخت ها کم شدن
فصل ها گذشت 
فقیری بیشتر شد

سالها گذشت
 آدم ها پیر شدن

سیدعلی تحویلدار

روزها گذشت
 من چیزهای زیادی یاد گرفتم

روزها گذشت
 من روزها از زندگیم کم شد

روزها گذشت
 من نتوانستم زحمت های پدر و مادرم را جبران کنم 

روزها گذشت
 من زحمت کشیدم

روزها گذشت 
من شاد شدم
 روزها گذشت

 من بزرگ شدم
 روزها گذشت

 من تالش کردم
روزها گذشت

 شب شد 
روزها گذشت 

صبح شد
 روزها گذشت 

روز گذشت

محمد حسن محرابی

سال ها گذشت
 و من بزرگ و بزرگ تر شدم

االن من 80 سالم است 
 من می خواهم از خاطرات بچگیم برایتان تعریف 

کنم
من حدود 8 سال داشتم که با پدربزرگم به باغ می 

رفتیم
 ما درباغمان 60 گاو و 12 گوسفند و 10 سگ 

داشتیم
پدر بزرگ من در باغ دو هزار تا درخت انار داشت .

آن دوران برای من خیلی لذت بخش بود
 ولی حیف

 که دیگر نمی توانم به آن دوران برگردم.
 من االن دو نوه دارم .

 من نمی توانم بیشتر از 6 سال دیگر زندگی کنم 
ولی یادش بخیر

مهدی امیری نژاد

... گذشت 
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یک روز یک جوجه اردک بود
یک سال گذشت

 و جوجه اردک بزرگ شد
مامان شد

 و او یک جوجه اردک داشت

حامد محقق

روزها گذشت
سال ها گذشت
ماه ها گذشت

فصل ها گذشت
 آرزوی من برآورده نشد.

امیرمحمد ذوالفقاری

روزها گذشت
ماه ها گذشت

 و من بالخره تولدم شد
من امروز تولدمه

من امروز دوستانم رو دعوت کردم 
من نمی دونم امروز تولدم چطوریه

 و هم نمی دونم چه سوغاتی برام میارن
من اسمم ابوالفضل هست

 و توی مدرسه مفید درس می خونم.

ابوالفضل درویش زاده

سال ها گذشت،
من پیر شدم

روزهای جوانی گذشت
من پیر شدم

60 سال گذشت 
روزهای جوانی خیلی خوب بود

 می دونستم پیری خیلی بده

محمدمهدی خادمی

من به دنیا نیامدم
چند سال گذشت

 و من به دنیا آمدم
نوزاد بودم و پدر و مادرم من را دیدند

مادرم بیمارستان بود 
مواظبم بود

 به من شیر داد 
پدر آمد پیش مادرم 

و من را بغل کرد 
و رفتیم خونه ی عزیزم 

خواهرم مرا دید
 و خوشحال شد.

همه مهمون هامون هم آنجا بودند 
و خوشحال شدند
 و رفتیم خونمون
چند سال گذشت

 و من بزرگ شدم.

امیرعلی خیشوند

روزها گذشت
من بزرگ تر شدم

 و باهوش شدم 
همینطور روزها می گذره 
و جولوش را نمیشه گرفت

،دوست ها بیشتر و بیشتر میشه
 و از دنیا خیلی ها میرن

 و بعد خیلی ها به دنیا آمدند
 و من پیرتر و پیرتر می شوم

روزها
 بخصوص روزهای سرد و گرم

 یک روز خوب
 و یک روز بد 

واسه آدم ها می گذره 
و آخر می میریم
 و میریم بهشت

 یا جهنم .

سیدطاها مبینی پور

سال ها گذشت،
من پیر شدم

روزهای جوانی گذشت
من پیر شدم

60 سال گذشت 
روزهای جوانی خیلی خوب بود

 می دونستم پیری خیلی بده

محمدمهدی خادمی

23



نگاه کنبه چشمهای من

به چشم های من نگاه کن
 که چشم های من پر گریه است

 من چشم های تو را مبینیم
 و چشم های تو برف است

 من به چشم تو سفر می کنم
 و تو به چشم من

آرتین طاهری

به چشم های من نگاه کن
 ببین که چشم های من

 از تیله درست شده است
 هر وقت دلم می خواهد 

می توانم با آن ها تیله بازی کنم

محمدحسین خالقیان
به چشم های من نگاه کن
 اگر یک سال هم گذشت 

عیبی ندارد

میثم براتی

به چشم هایم نگاه کن !
 چی میبینی؟

 چی؟
 به نظرم هیچی

 ولی تو چشم هایت
 یک جنگل سرسبز است 

حسام الدین جندقی

به چشم های من نگاه کن 
که سیاه است

 ولی بعضی وقتا آدم ها هم
 سیاه می شوند 

مثل شب ها
مثل وقتی که برق می رود

مثل روزهایی که خورشید گرفتگی می شود 
یا وقتی که چشم هایمان را می بندیم
 یا وقتی به کیک سیاه نگاه می کنیم 

یا به یک صفحه ی سیاه نگاه می کنیم
 یا وقتی به شیرکاکائو نگاه می کنیم

 حتی وقتی که به آسمان نگاه میکنیم 
اما همه ی این ها

 به یک چیز ربط داره
 تاریکی 

از بس حرف زدیم هوا تاریک شد

سینا اشعری
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به چشم هایم نگاه کن
 و لبخند بزن 
و من را ببوس 

و با من به رویا بیا
 و او گفت باشد

 ما به رویا رفتیم
 و سال ها در رویا بودیم

محمدطاها عبدالهی

به چشم های من نگاه کن
 چه چیزی می بینی؟ 

یک درخت

آرشام فهیمی

به چشم های من نگاه کن 
ببین چقدر پیرم

 آه مردم

مهدی امیری نژاد

به چشم های من نگاه کن تا چاق شی

سیدمحمد مرتضوی شاعرودی

به چشم های من نگاه کن
 و بعد

 فوتبال ببین

حامد محقق

به چشم های من نگاه کن
 چه میبینی؟

 یک دریا،یک ساحل و یک عالمه ماهی
 و کوسه و آب و یک مرد و پسر

علی تاج آبادی به چشم های من نگاه کن
 چی می بینی؟

 یک آدم بدون ادب 
که نمی داند زل زدن بد است 

ولی نمی دانم چرا...

متین محمودی
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به چشم ها من نگاه کن
 ببین قرمز شده به

 تبلت نگاه نکن 
وگرنه چشمت اینطوری می شود

امیرمحمد ذوالفقاری

به چشم های من نگاه کن
 و ببین چقدر چشم هایم قشنگن 

و ببین چقدر دنیا قشنگ است
 عین چشم هام

امیرعلی محمدی

به چشم های من نگاه کن
 این یک مسابقه است

 اگر هرکی بخنده می بازه

ابوالفضل درویش زاده

آسمان آبی است
،آسمان درونش رنگین کمان دارد

 و ابر دارد
 و باالترش

 یک عالمه فرشته است.

محمد یوسف ملک مکان

به چشم های من نگاه کن
 ببین چقدر جنگجوی قوی هستم

 حاال چون قوی هستم
 به مسابقات فوتبال بروم 

توی فوتبال ما 5-3 باختیم 
به چشم های من نگاه کن

 که چقدر ناراحتم 
چون ناراحت بودم رفتم خوابیدم

 5 ساعت خوابیدم
به چشم های من نگاه کن

 که چقدر سرحالم؟
 چون سرحال شدم رفتم بازی کردم 

گفتم : 
به چشم های من نگاه کن که خوشحال 

و قوی شدم . 

کیارش شینی پور

به چشم های من نگاه کن
 و با من باش

 من می خوام با تو باشم
 چون من بدون تو
 زندگی نمی کنم

شهراد شریفات
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به چشم های من نگاه کن
 و چشم های من را ببین

 به پاهای من نگاه کن
 و پاهای من را ببین

 به دست های من نگاه کن
 و دست های من را ببین 

به من نگاه کن
 و من را ببین

امیرعلی صادقیان

به چشم های من نگاه کن
 و قصه بخوان

 در چشم من چی می بینی؟
 درستی را یا مهربانی را 

در چشم من چه قصه یی می خوانی؟ 
در چشم من بدی هایم را 

یاد نگیر 
بگرد خوبی هایم را یاد بگیر

 چشم تر من زیباست
 مثل دریاهاست

سیدعلی تحویلدار

به چشم های من نگاه کن
 ببین چشم های من چه رنگی است 

چشم تو همه رنگ
 و من فهمیدم

 چشم من همه رنگ است

محمدامین طاهری

به چشم های من نگاه کن 
چی می بینی؟

 یک چیز سفید 
با یک نقطه ی سیاه

امیرمحمد یوسفی

به چشم های من نگاه کن 
که دروغ می گم یا نه

یوسف ملک مکان
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سوم تمام شد
 من غصه می خورم و آه می کشم 

کاش تمام نمی شد

محمد مهدی سالم

تمام شد 
مدرسه

من شاد شدم
 چون فردا تولد من است 

قردا مادرم داشت کیک می ساخت
بابایم داشت سعی می کرد لباس تن برادرم کند...

وقتی خانواده کارشان تمام شد
 تولدم شروع شد 

وقتی تمام شد فهمیدم
 اگر دوستانم بودند بهم بیشتر خوش می گذشت.

متین محمودی

تمام شد
 همه چیز تمام شد

 هیچی نمانده 
هیچی

 از جمله سال مدرسه ها،بهار
همه چی تمام شد

من دارم هر روز بزرگتر می شوم
همینطور دوستانم

 همه چیز بزرگ می شود و تمام می شود
 تمام می شود

عمر یک گیاه هرچقدر هم گیاه قوی باشد
تمام می شود تمام می شود

عمر یک حیوان هرچقدر هم قوی باشد
 تمام می شود ،تمام می شود

یک مداد تمام می شود
یک پاک کن تمام می شود

قصه ی من تمام شد

حسام الدین جندقی
تمام شد مدرسه تمام شد

 پلو تمام شد و به من تهدیگ نرسید
فوتبال تمام شد وما اول شدیم

 و من دوتا هند کردم
 اما هنوز دنیا تمام نشده

امیرمحمد یوسفی

تمام شد ،دیگه جوجه اردک مرد!

سیدمحسن قزوینی

تمام شد، مدرسه تمام شد
صد روز خوب تمام شد

ساعت 7 از خواب بیدار شم تمام شد
بریم جنگل تمام شد

بریم کوه تمام شد
با امین دعوا کنم تمام شد

روزهای بد تمام شد
 روزهایی که با آقای شرافت حرف بزنم تمام شد

روی صندلی های مدرسه بشینم تمام شد
 تمام شد تمام شد تمام شد مدرسه

سید محمد هادی خرمشاهی

تمام شد 
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تمام شد 
آن روزهایی که که من به مدرسه می رفتم

  و خوش می گذراندم 
و معلم هایم را اذیت می کردم

گریه گریه که آن روزها تمام شد
معلم هایم 20 قرن زنده ماندند

 و 200 ساله شدند
من 20 سال کاپیتان تیم ملی ایران بودم

 و بعد مخترع شدم

امیرمحمد ذوالفقاری

تمام شد 
غم ها غصه ها

شادی ها لبخندها 
تمام شد

مدرسه تمام شد
 گل زدن من

 شاید این آخرین گلم باشه
 شاید شاید 

تمام شد
 ادبیات تمام شد 
مدرسه تمام شد

سیدحسین مرتضوی شاهرودی

تمام شد
چی تمام شد؟ 

مدرسه ها،دوستی ها و بازی ها تمام شد
چی تمام شد؟

 فوتبال ها تمام شد 
و دیگر معلممان را نمی بینیم

ابوالفضل درویش زاده

تمام شد
مدرسه ها تعطیل شد 

 حاال همه بچه ها می توانند بازی کنند
 من در این تعطیالت به باغ می روم

بعضی وقت ها ما و خانواده ام به مسافرت می 
رویم.بیشتر وقت ها به شمال می رویم .

 من در تعطیالت کاردستی درست می کنم
 ما در تعطیالت به کوه می رویم 

.خالصه من و خانواده ام در تعطیالت 
کارهای زیادی انجام میدهیم

مهدی امیری نژاد

روزگار تمام شد
 و تابستان شروع شد
تعطیالت شروع شد

 و بچه ها شاد شدند
 در تابستان بچه ها حال می کنند.

شهراد شریفات

_ تمام شد!
_چی تمام شد؟
_آلبالو تمام شد!
_ برو آلبالو بگیر

_به من چه خودت برو بگیر
_تو تو تو ! به من گفتی خودت باید بگیری؟ باشه 

تتتتترق 
_آخیش رفت آلبالو بگیره

_چیک! اومدم 
_ به من چندتا آلبالو بده!

_ نمی خوام خودت برو بگیر
)سه ساعت بعد(

_ای بابا آلبالوها تمام شد 
_حقته!
_چرا؟

_همینجوری! حاال خودت برو آابالو بگیر!
_باشه خداحافظ!
)80 ساعت بعد(

_چیک! اومدی؟ 
_آره

_این چیه؟ این که گوجه سبزه! چرا تفنگ گرفتی؟ 
بووومممم ،مردم!

_حقته! ای وای مرد، فرار...

امیرعلی صادقیان

تمام شد برگان درختان 
پاییز آمد

تمام شد شب 
صبح آمد

آرشام فهیمی
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تمام شد
 مدرسه تمام شد
 روزها تمام شد
 آرزو تمام شد

 دوستان تمام شد
 فوتبال تمام شد 

کوه تمام شد
 جنگل تمام شد

 کلبه درختی تمام شد 
همه تمام شد

امیرعباس علیخانی

مدرسه را به دست نمیشه آورد
تمام شد مدرسه دنیای خوبی و باهوشی

از اول تا دوازدهم
اول که : به عالوه و تفریق و الگوهای قشنگ

 مثل آبی،قرمز ،زرد و همینطور تکرار می شودتا آخر
سواد و نوشتن و حروف الفبا و خیلی دیگه

حاال کالس دوم: تفریق های بزرگ به عالوه قرآن یک 
کمی و زبان و هدیه های آسمانی و سانتی متر و میلی 

متر و هرچیزی درمورد اندازه
 و کالس سوم: که االن خودم هستم،معلم ها خیلی 

برایمان زحمت می کشند.نه معلم بلکه مدیر و آشپزها 
و خدمتکار.

در سوم من خیلی چیزها یاد گرفتم ضرب،کسر و 
الگوهای عجیب .

من دوست داشتم سوم را
و روز جلوش را نمیشه گرفت.

مهر گذشت ،آبان گذشت،آذر گذشت،دی گذشت 
،بهمن گذشت،اسفند گذشت،فروردین گذشت

 و آخرین ماه،آخرین فرصت برای یادگیری .
خداحافظی برمعلم بر مدرسه

اردیبهشت تمام شد تمام .

سیدطاها مبینی پور

روز 19 اردیبهشت من در خانه طراحی می کردم 
بابام گفت 29 اردیبهشت مدرسه تمام می شود

من ناراحت شدم و رفتم خوابیدم
 و سه ساعت بعد بیدار شدم 

و من رفتم تفنگم را طراحی ساختم
 صبح روز بعد رفتم و کل خیاالتم را نوشتم

از آموبات ،یوونتوس تا عهد ریاض
 بعد نوشتم:

 وقتی که مدرسه تمام شد خیلی دلم تنگ می شود.

امیرحسین پاکروان

تمام شد
مدرسه تمام شد و ما رفتیم خانه

می رویم مسافرت ،می رویم 
بازی می کنیم

می رویم کوه نوردی .
 و چند سال گذشت و من پیر شدم

 و دفتر خاطرات را باز کردم 
خاطراتم را نوشتم 

و من با خودم گفتم:
 می شد من هنوز کالس سوم بودم؟

محمدامین طاهری
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تمام شد ، مدرسه ها و من ناراحت شدم
 و من می روم به کالس چهارم 

می روم و دلم برای کالس سوم خیلی تنگ می شود 
خیلی زیاد

سیدمحمدمرتضوی شاهرودی

تمام شد مدرسه و من دلم برای مدرسه تنگ می شود 
و من ناراحت هستم ولی سرگرم،چون من می خواهم 

کالس خط و شنا و فوتبال بروم و چیزی یاد بگیرم و من 
خوشحالم. 

و تابستان که تمام شد
 چرا تمام شد؟

 فوتبال تمام شد،شنا تمام شد خوشحالیم تمام 
شد،تابستان تمام شد کالس خط تمام شد

سرگرمی تمام شد و کالس ها تمام شد.

محمدطاها عبدالهی

تمام شد زندگیمون
،من بزرگ شدم و دفترخاطرات را باز کردم

 و دیدم چقدر بچه بودم و قدر کوچک تر بودن را نمی 
دانستم. 

االن بزرگ شدم و باید کار کنم  و پول دربیارم .
و من آرزویی که می خواستم این بود: 

که من یک باغ داشته باشم .
من از پله مغازه رفتم باال که ببینم ،آن باال مغازه بود 

،رفتم باال که  ببینم که آن یک باغ است. 
رفت و رفت و به طبقه بیست رسید و یک در قهوه ای 

آنجا بود.
مرد در را باز کرد ،آنجا سیاه بود

مرد می رود داخل و آنجا یک نور بود و راه نور را دنبال 
کرد

 و به باغ رویایش رسید.
 و رفت و گفت اینجا باغ من است 

و یک دفعه رعد و برق زد و یک دفعه یک نور زرد جلوی 
روم سبز شد و گفت: بله

آرتین طاهری

تمام شد تمام ،مسابقه ی رالی به دور دنیا
ناگهان همه تعجب کردند که برنده کجاست

 که ناگهان دیدند که داور بی هوش است
 و بجای آن یک طوطی دارد داوری می کند.

هاج و واج مانده بودند و فهمیدند مسابقه تمام نشده

میثم براتی

تمام شد مدرسه
من دارم از خوشحالی میمیرم

دارم می ترکم
دیگر صبر ندارم

ولی نباید زیاد هم خوشحال باشم
 چون فقط سه ماه تعطیل هستیم

 و می رویم کالس چهارم 
و دوباره شروع می شود

 و دوباره باید 8 ماه صبر کنم
 تا تمام شود

 و دوباره سه ماه تعطیل می شویم
 به این می گویند: چرخه ی مدرسه!

محمدحسین خالقیان
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چشم هایم را بستم
دنیا خیلی بنفش شد

چشم هایم را باز کردم 
دنیا صورتی شد
آدما قرمز بودن

 خودم زرد بودم
معلم ما سبز

 و اجنه ها خاکستری
بچه ها سیاه

در و دیوار نارنجی
 که ناگهان از خواب بیدار شدم 

و رفتم صبحانه خوردم.

یوسف ملک مکان

چشم هایم را بستم
آن قدر حوصله ام سر رفت که خوابم برد

خواب دیدم که :
پاک کن هایم

 مدادهارا برای شمشیر و نیزه استفاده می کنند
 و من را پیش پادشاه نخ بردند

پادشاه دستور داد
 که چاقوخان من را بکشد

من از ترس از خواب پریدم 
وقتی فهمیدم که این فقط یک خواب است 

گفتم: چه تخیل قوی دارم.

متین محمودی

چشم هایم را بستم
 و بعد باز کردم

 و  یک دشت دیدم
 که خیلی گل بود 

و من گل ها را بو کردم
 و دیدم که هزارتا پروانه

 از گل آمد بیرون
 و من یک عقاب دیدم که داشت

 به جوجه هاش کرم می داد 
و یکهو

 یک عقاب دیگری آمد
 و آن عقاب را کشت

 و رفت.

عماد بهره مند

چشم هایم را بستم 
و تو را می بینم 

چشم هایم را بستم
 و خودم را دیدم

چشم هایم را بستم 
و دریایی که در آن

 چند دسته ماهی سبزو قرمز بود می بینم
 و موج های غمگین
چشم هایم را بستم

روشنایی را می بینم
 و چند خط می بینم. 

چشم هایم را بستم 
و تاریکی را می بینم.

حسام الدین جندقی

چشمهایم را بستم 
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چشم هایم را بستم
 بعد چینی خواندم :  
dvvgng
و معنیش این است:

 من اینجا هستم

سیدمحسن قزوینی

چشم هایم را بستم
 و یک جنگل دیدم 
که یک رودخانه دارد
 و درختان زیبا دارد

پرنده،گل،مار،شیر و پلنگ دارد
و در وسط جنگل یک کلبه ی زیبا دارد

 و من رفتم در آن کلبه و یک کیک دیدم
 و آن را خوردم

 و چشم هایم را باز کردم و خوابیدم.

سیدمحمدمرتضوی شاهرودی

چشم هایم را بستم
 دیدم یک کشتی دارد به یک بمب برخورد می کند

یک قایق آنجا بود
 رفتم آنجا سوار قایق شوم اما دیر شده بود

 کشتی به بمب برخورد کرده بود.

حامد محقق

چشم هایم را بستم
 به یاد دیروز افتادم که جوجه مرغم از جایش پریده بود 

و حیاط را به گند کشیده بود.
 مامانم از دست جوجه مرغم خیلی عصبانی شد و گفت:

باید جوجه ات را به یک کسی بدهی،من هم گفتم 
باشد. ظهر ساعت شش من و پدرم به پارک رفتیم

 و جوجه را به پسری دادیم که خودش جوجه نگه می 
داشت .

 بعدش من و پدر به خانه بازگشتیم
 و دوتایی باهم میوه خوردیم .

مهدی امیری نژاد

چشم هایم را بستم 
یک خواب دیدم 

که یک روز یک درخت پیری بود
 و من به درخت کمک کردم 

و رفتم رودخانه و آنجا خیلی قشنگ بود
 و بازی کردم 

و یک دوست پیدا کردم 
و با هم رفتیم خانه 

و من چشم هایم را باز کردم

محمد امین طاهری

چشم هایم را بستم 
و به تو خیره شدم

به اوج رفتم
 به کارهای خودم فکر کردم
 به کارهای خوبم فکر کردم 

به خاطراتم فکر کردم
 به رویاهایم فکر کردم

 و حاال می خواهم برایتان یکی از خاطراتم را تعریف 
کنم 

من یک روز به صحرا رفتم
هوا گرم بود و من خسته بودم 

که یک دفعه یک مار دیدم و ترسیدم.
آروم راه رفتم و پشتم را نگاه کردم 

مار نبود
 یک نفس راحت کشیدم 
یک کم آب میوه خوردم

 و به راهم ادامه دادم
یک بزمجه دیدم و او به سمتم آمد
 جیغ زدم و او از بیخ گوشم رد شد

 و سوار ماشین شدم

محمدطاها عبدالهی
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چشم هایم را بستم
دیدم یک جانور دارد به سمت من می آید

 به او گفتم:تو کی هستی ؟
 به من گفت: من یک دوست خیالی تو هستم. 

من به او گفتم: من دوست خیالی ندارم 
.او به من گفت: تو یادت نیست
 من دوست قدیمی تو هستم 

من به او گفتم: دارد یک چیزهایی یادم می آید
آهان تو مارتی هستی 

دوست خیالی من! 
او به من گفت بالخره دارد یادت می آید

 که من هستم 
تا خواستم با او حرف بزنم از خواب بیدار شدم

محمدحسین خالقیان

چشم هایم را بستم و باز کردم
 و به خیال خودم رفتم

 و ناگهان
 چشم های خودم را بستم 

و به باغ بزرگ در خیال رفتم
 و بعد با کاسه ها قرمز خانه ساختم

 و خوابیدم

سیدطاها طباطبایی

چشم هایم را بستم 
و به دنیا نگاه نکردم

و من دوست دارم که به دنیا نگاه نکنم
 و من می خوام از دنیا بروم.

 چون من چشمانم بسته است
 و من می دانم 

که به هیچ کس نگویی چشمانم بسته است
 و من هم مثل آدم چشمانم بسته است

 و من به خواهرم گفتم:
 اگر چشمانم بسته است

 من چه جوری می توانم سوار ماشین بشوم ؟ 
خواهرم گفت: داداش!
 تو چشمان باز داری.

هانی آقامیری

چشم هایم را بستم
 و رفتم درونم

 و در مغزم چیزهای خوبی دیدم
در خیابان بودم

 یک آدم نورانی دیدم 
دنبالش کردم 

رفتم پیشش
 دیدم که مرد معمولی بود

یکی دیگر دیدم 
رفتم پیشش 

دیدم بازهم آدم معمولی بود
 یک دفعه یک ارتش دیدم

 که انقدر زیاد بود که تعجب کردم
 همه را دیدم و همه ش آدم معمولی بودند

 ولی یکی را دیدم که نرفتم پیشش 
دنبالش کردم

 انقدر دویدم که که آخر دیگه راه نرفت
 تا خواستم ببینمش
 چشم هایم باز شد

 و حسرت خوردم که بیدار شدم. 
همه ی تالشم را کردم 

خواب همان را ببینم
 ولی ندیدم

سیدطاها مبینی پور
)با کمی حذف (
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چشم هایم را بستم
یک دریا دیدم 

یک ماهی پرنده دیدم 
یک دفعه

 یک کوسه ی خیلی بزرگ ازآب آمد بیرون
 و به من گفت: تو کی هستی ؟

 من ترسیدم
 ناگهان کوسه ی دیگری آمد از آب بیرون

 و بازهم کوسه ی دیگر آمد
 و بازهم کوسه ی دیگری آمد 

 کوسه ها 4 تا بودند
 آن ها می خواستند من را بخورند

 اما یک نهنگ از آب آمد بیرون
نهنگ من را نجات داد

او من را برد به شهرستان
آنجا خیلی قشنگ بود

دلقک ماهی خیلی داشت.
من سوار اسب دریایی شدم 

 من در شهر گشتم
 خیلی به من خوش گذشت
من چشم هایم را باز کردم

آرشام فهیمی

چشم هایم را بستم و خوابیدم 
خوابی دیدم

 خواب دیدم در وسط دریا و ساحل هستم
 و شن بازی می کنم

 بعد سوار قایق موتوری شدم  
و به دل دریا رفتم

 بعد به ساحل برگشتم
 و موتور چهارچرخ سوار شدم

 چشم هایم را باز کردم و بیدار شدم.

محمدمهدی سالم

چشم هایم را بستم 
چند لحظه صبر کردم 

انگار روی اسب بودم
 انگار توی شهربازی بودم

 انگار توی یونجه زار
 یا انگار توی تخت خواب

امیرمحمد یوسفی

چشم هایم را بستم
 هزار تا مار افعی دیدم

مار های افعی دنبالم کردند 
فرار کردم

 چشم هایم را باز کردم 
توی یک دیگ داغ بودم

چندتا آدم بودند
 کنار دیگ بودند که هی بومبا بومبا می کردند

 فهمیدم رفتم به زمان عقب
بعد یک ماشین زمان دیدم 

رفتم توش و رفتم به زمان جلو.

علی تاج آبادی

چشم هایم را بستم 
چند لحظه صبر کردم 

انگار روی اسب بودم
 انگار توی شهربازی بودم

 انگار توی یونجه زار
 یا انگار توی تخت خواب

امیرمحمد یوسفی
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چشم هایم را بستم
 رفتم به کره ی ماه

 رفتم ستاره ها را دیدم 
و بعد رفتم گشتم تو هوا

 و دیدم که دارم دور خیابان می چرخم 
ولی یک دفعه

 چشم هایم را باز کردم 
و دیدم در خانه هستم

محمد مهدی سالم

امروز خواستم دنیای واقعی را پیدا کنم
 بعد چشم هایم را بستم

 و رفتم توی دنیای آموبات ها 
و آموبات خودم را ساختم

 و برنده شدم 
اما آن دنیا برایم جالب نیست

چشم هایم را بستم 
و به دنیای رنگ ها رفتم

 آنجا هم برنده شدم 
ولی جالب نبود

چشم هایم را بستم 
و رفتم توی دنیای فوتبال

 آنجا هم من شماره ی 9 تیم بودم 
ولی با خودم گفتم:

 دنیای خودم خوب تر است 
چشم هایم را بستم
 آخیش چه خوب

دنیای خودم

امیرحسین پاکروان

چشم هایم را بستم
 و دیدم که توی دریا هستم

 ولی جز من کسی توی دریا نیست
تازه فهمیدم که اینجا دریا نیست

 آنجا اقیانوس بود .

امیرعباس علیخانی

چشم هایم را بستم 
باز کردم 

داداش صدام زد
گفت پاشو برو مدرسه

،من بهش گفتم :
االن زوده بذار دراز بکشم

نمی خوام بخوابم ها
 فقط دراز می کشم

 ولی یک دفعه خوابم برد
چشم هایم را بستم و باز کردم
 دیدم ساعت 9:30 دقیقه بود

 به مامانم گفتم: مامان باید تاکسی بگیرم 
باید با تاکسی برم

 دیدم بابام هم خوابش برده
بابام رو صدا زدم 

بابام گفت: درسم دیر شد
 من گفتم: بازم مدرسه م دیر شد

 حاال چیکار کنم؟
 بابام رفت درس و من رفتم مدرسه
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چشم هایم را بستم
 یک آدم دیدم 

و یک پسر و یک مادر
آنها داشتن گریه می کردن

من ازشان پرسیدم: چرا گریه می کنن؟ 
گفتن : یک دفعه یک اژدها آمد و یکی را برد 

آنها گفتن: اون اژدها همیشه یکی را می برد
 من چون خیلی باهوش بودم در دلم گفتم:

 فردا باید گیرش بندازم 
 یک طناب برداشتم و یک تور آهنی

فردا شد
 آن آمد که آن ها را ببرد 

 من طناب را ول کردم و آن گیر افتاد
 همه ی مردم خوشحال شدند

 و من از خواب بیدار شدم.

سیدمحمد هادی خرمشاهی

چشم هایم را بستم
 و چشم هایم را باز کردم

 دیدم در یک جای قشنگ هستم
در یک جای پرسبز

 نگاه به درخت کردم 
دیدم پاییز بود

 ولی برگ درخت نمی افتاد
چشم هایم را بستم و باز کردم

 دیدم در یک جنگ هستم 
ولی جنگ ایستاده بود 

واسم عحیب بود
 که جنگ ایستاده.

چشم هایم را بستم و باز کردم
 دیدم یک مرد بود 

ازش پرسیدم :
چرا جنگ وایساد؟

چرا برگ نمی افتد ؟ 
مرد گفت: خداحافظ 

و مرد جواب سوالم را نداد.

محمدحسن محرابی

چشم هایم را بستم
 و اسب می بینم و گاو می بینم و خر می بینم
 و بز می بینم و عقاب می بینم و مار می بینم 

و خیلی خوشحال هستم

محمدمهدی خادمی

چشم هایم را بستم
 یه دریای سیاه دیدم
 که تکان نمی خورد
 چشم هایم را بستم

 یک ماهی دیدم 
که دارد در دریای سیاه شنا می کند

چشم هایم را بستم
 و خوابیدم

ابوالفضل درویش زاده
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هوا که تاریک می شود
 وقت خواب مامانم می گوید
 میثم رخت خوابت را بنداز 

من هم می گم چشم
 بعد دبلیو سی می روم
 و بعد مسواک می زنم
رختخوابم را انداختم 

و خوابیدم

میثم براتی

هوا که تاریک می شود 
من خوشحالم 

آفرین بازم تاریکی
با خوشحالی به ماه نگاه می کنم

 و درباره ماه تحقیق می کنم.

سینا اشعری

هوا که تاریک می شود
 کم کم کارتون میبینم

 بعد هوا تاریک می شود
 پرواز می کنم 
بعد بر می گردم

 کارتون تمام می شود

سیدمحسن قزوینی

هوا که تاریک می شود
 من چراغ را روشن می کنم 

و می رویم می خوابیم
 و هوا تاریک و تاریک تر می شود

 و صبح می شود

محمدامین طاهری

هوا که تاریک می شود 
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هوا که تاریک می شود
 من ابرها را نمی بینم 

و من وقتی که شب می شود
 دیگر نمی توانم بازی کنم 
و باید به تخت خواب بروم 

و صبح آن روز به مدرسه بروم.

آرتین طاهری

هوا که تاریک می شود
 من دوست دارم پرواز کنم 

و بروم هوا 
و بروم پیش ماه 

و سفر کنم 
ولی نمی شود.

مهدی سالم

هوا که تاریک می شود
 سیاه زره ها ظاهر می شوند

 حمله می کنند 
صلح بانان دفاع می کنند

حامد محقق

هوا که تاریک می شود
 من میام بیرون 

چرا؟ 
برای اینکه من شب را دوست 

دارم 
من به ماه و ستاره نگاه می کنم

 خیلی زیبا هستن 
و نزدیکای صبح است

 و توی خانه
 

محمد مهدی خادمی
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هوا که تاریک می شود
 آسمان سیاه و تیره می شود

هوا که تاریک می شود 
ستاره ها در آسمان بازی می کنند

مهدی امیری نژاد

هوا که تاریک می شود
 من و مادرم و پدرم و خواهرم و برادرم

 به خواب می رویم
 و خواب ها خوبی می بینیم .
من شب از خواب بیدار شدم

 که آب بخورم
 که یک دفعه صدای جیغ از آشپزخانه آمد 

رفتم که ببینم چی شده است
 که یک دفعه مادرم را دیدم

 که داشت آب می خورد 
که توی آب سوزن افتاده است

 و مادرم آن را برداشت که توی جاسوزنی بیندازد
 که سوزن رفت توی دست مادرم.

هانی آقامیری

هوا که تاریک می شود 
من حالم خوب می شود
 و من به دریا می روم 

و دلم را به دریا می زنم 
و وسط دریا می روم  وماهی می گیرم

 و آن ها را می بوسم و به خانه می روم
 و می خوابم

ولی یک روز من به دریا رفتم 
و ماهی گرفتم

 و داشتم به خانه می رفتم
 یک کوسه به من حمله کرد

من او را خوردم 
خودم هم باور نمی شد

 که من یک کوسه خوردم
 و به خانه رفتم.

محمدطاها عبدالهی

هوا که تاریک می شود 
من 1000 تا دسته ی گل می خرم

یک روز من داشتم پیاده روی می کردم
 و رفتم توی بیایان

 و باران آمد و من مردم

عماد بهره مند

هوا که تاریک می شود
 صدای اذان را می شنوم

 و به مسجد می روم و نماز می خوانم
 و به خانه بر می گردم

امیرعباس علیخانی
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هوا که تاریک می شود طوفان می آید
 و تام به زور در برف ها راه می رود 

و می رسد به یخ 
و کانوک را می بیند و می رود با کانوک  می جنگد 

نانوک می پرد و محکم می خورد زمین 
و می رود در آب 

و تام می آید و زنجیر نانوک را پاره میکند
 و نانوک از آب می آید بیرون ...

امیرعلی صادقیان

هوا که تاریک می شود من می خوابم
 و صبح بیدار می شوم

 و به طرف کارتون جوجه هام می روم
 و به آنها دانه و آب می دهم 

و می روم به مدرسه و درس می خوانم
در ساعت 2 به خانه می روم و با خواهرم بازی میکنم

 و ناهار می خورم
 و می روم در حیاط و توت می خورم

سیدمحمد مرتضوی شاهرودی

هوا که تاریک می شود
 من غمگین می شوم

 و ناراحت می شوم
 چون من تاریکی را دوست ندارم
 چون وقتی هوا تاریک می شود

 هیوالهای سیاه سر و کله شون پیدا می شود
چون آنها از تاریکی خوششان می آید 

و آدم ها را می ترسانند.

حسام الدین جندقی

هوا تاریک که می شود
 خورشید ناپدید می شود

 ستاره ظاهر می شود 
آسمان زیبا می شود

 همه می خوابن

آرشام فهیمی

هوا که تاریک می شود
 همه گریه می کنند

 و می خوابند
 و رنگین کمان در هوا ظاهر می شود 

و همه عاشق می شوند
 یک مرد می خواست شب را از بین ببرد 

و یک شب ماه را از بین برد.

شهراد شریفات
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روزی زمستان
 از سرمای خود خسته شده بود 

و رفت پیش تابستان 
تا شاید

  بتواند یک ذره از گرمای آن بگیرد
از قضا

 تابستان هم از گرمای خود
 خسته شده بود 

پس دوتایی رفتند پیش بهار 
که داناترین فصل بود

 بهشان گفت :
هر فصلی هوای خودش را دارد.

علی تاج آبادی

بهار داشت می شد
 رفتم جنگل 

همه ی درختا گفتند :
بهار نمیشه 

همه درختا درگیر شدن 
شعر خواندیم:

 بهار بهار صدا همون صدا بود...
 درختا خوشحال شدند

 و بهار شد

امیرعلی خیشوند

من بیدار شدم
 و یک دفعه حس بهار رو حس کردم

 و رفتم پشت پنجره
 پرده رو زدم کنار

 بهار رو دیدم
 پنجره رو باز کردم

 بوی بار می اومد
 به درخت های خیابون نگاه کردم 

و شکوفه ها رو دیدم 
در اتاقمو باز کردم 

و بعد به پدرم و مادرم گفتم
 بهار اومد و اون ها خوشحال شدند.

محمد طاها عبدالهی

بهار بهار بهار 
که با غنچه ها دوست بود 

برای شاپرک ها مثل یک بوس بود
 بهار اومد شکوفه ها رو نو کرد

 بهار اومد باغچه ها را پرگل کرد 
بهار اومد یه قرص برای خنده
 دریاها موج شادی بلند کردند

جنگل و کوه و دشت 
داد شادی بلند کردند

امیرمحمد یوسفی

بهار بهار 
ستاره ها از پشت ابرها 

با شکوفه ها بیرون آمدند
 و با ما بازی کردند

 و مامانا و باباها 
خوشحال شدند

یوسف ملک مکان

بهار
 همه ی آدم ها

 درهای خانه ی شان را
 باز می کنند

 و همه ی آدم هایی
 که در بازار هم می خواهند 

میوه ی بهاری بخرند
 از بازار می خرند

 من هم مثل آنها  می خرم
 و به خانه ی دوستم رفتم

 و من آن میوه را به دوستم دادم
 و او تشکر کرد و گفت:

 ممنونم که به من کمک کردی
 مچکرم دوستم

هانی آقامیری

پاییز را
 خیلی دوست دارم 

چون که درخت ها خوشگلن 
وقتی برگ خشک است .

بهار هم دوست دارم
 چون که درخت ها

 از خواب در میان

محمدمهدی سالم

بهار
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بهار یک دوست همیشگی
 یک دوستی که باید 12 ماه بگذرد

 تا بیاد
 بهار یک فصل پر از شکوفه 

شکوفه های قشنگ
 همه جور ورنگارنگ

خیلی قشنگی بهار
 با تو هستم

 همیشه خوشحال

سیدعلی تحویلدار

یک روز بهار آمد 
و من خوشحال شدم

بهار به من یک شاخه ی گل داد
 و من تشکر کردم 

من هم به آن یک گل رز دادم
 و او از من هم تشکر کرد

 و من هم گفتم خواهش می کنم 
 او خداحافظی کرد و رفت 

و من ناراحت شدم و گریه کردم

سیدمحمد مرتضوی شاهرودی 

زمستان بود
 هوا سرد بود

 زمستان داشت تمام می شد 
زمستان رفت 

بهار با دوچرخه از راه رسید 
همه سفره هفت سین پهن کردن

 سال نو شد
همه چیز نو شد

 درخت ها،آدم ها،تکنولوژی 
 همه به هم عیدی دادن 

و سال را به هم تبریک گفتند.

میثم براتی

بهار داشت می شد
 رفتم جنگل 

همه ی درختا گفتند :
بهار نمیشه 

همه درختا درگیر شدن 
شعر خواندیم:

 بهار بهار صدا همون صدا بود...
 درختا خوشحال شدند

 و بهار شد

امیرعلی خیشوند

بهار آمد
 و من خوشحال شدم

 و با مادر و پدرم به باغمان رفتیم
 باغ ما مثل کویر بود

 من داشتم آب می خوردم
 آب روی خاک کویر ریخت

 و یک دفعه 
یک جوانه در کویر درآمد

 من دوباره آب ریختم
 و جوانه بزرگ تر شد

 و من دوباره آب ریختم
 و جوانه خیلی بزرگ شد

 من در کنار آن یک قطره آب ریختم
  و همه جا آب ریختم

 تا اینکه همه یشان درخت شدند 
و من خوشحال شدم

 و گفتم من باغبانی را دوست دارم
 و آنها گفتند باشد.

محمدطاهاعبدالهی

بهار بهار 
ستاره ها از پشت ابرها 

با شکوفه ها بیرون آمدند
 و با ما بازی کردند

 و مامانا و باباها 
خوشحال شدند

یوسف ملک مکان

بهار هم که بیاید 
باران هم که ببارد

درخت ها هم که شکوفه بدهند 
پرندگان هم که آواز بخوانند 

تو اگر نخندی 
زمستان است

سیدمحمدرضا شرافت
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آسمان زیباست 
آسمان بارانی ست

 آسمان قشنگ است
آسمان ابی ست

 آسمان ابری ست
 آسمان کمرنگ است
 پرندگان توی آسمان

 پرواز می کنند
آسمان خاکستری است

 آسمان آفتابی است.

ابوالفضل درویش زاده

آسمان
آسمان سالم!

تو خیلی قشنگی
همیشه تو اذیت می شوی

تو خیس می شوی
 تو سردت می شود
تو گرمت می شود

تو مریض می شوی
تو سرما می خوری

تو هر روز بچه می گیری
 و تو هم کوچک می شوی

محمدمهدی خادمی

آسمان زیباست 
مثل دریا 

دریا آسمان 
مثل دو برادر

 ولی فرق آنها 
باال و پایین
دوست آنها

 جنگل زیباست

محمدحسن محرابی

ما یک روز به جنگل رفتیم
 و من به آسمان نگاه کردم

 و گفتم چقدر آسمان قشنگ است
 یک آبی فیروزه ای

 و بعضی وقت ها هم آبی تیره
 وقتی باران میبارد 

یک آب خیلی خیلی خنک 
و اون بوی خوب باران 

مثل اینکه
 آب را با خاک قاطی می کنیم

پارسینا شاکر
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من آسمان را دوست دارم
 آسمان رنگ های قشنگی دارد

 آبی،سفید و زردی
 که نور خورشید تولید می کند 

و آسمان را قشنگ می کند 
و پرنده ها در آسمان پرواز می کنند

 و گنجشک کوچه را پر از آوازهای قشنگ می کند
 و انسان ها از آواز آن لذت می برند

.صبح که از خواب پا می شوم
 سرم را رو به آسمان می برم 

و می بینم 
ابرها زندگی ما را نشان می دهند

 و آسمان تاریک می شود 
آن نور سفید 

که ستاره و ماه است 
و آسمان سفید سیاه می شود 

و ستاره و ماه ها
 نور های قشنگشان را

 توی خانه مردم می اندازن
،مردم می خوابن 

و از نور سفید لذت می برن
می خوابم

 و از نور سفید لذت می برم
صبح شد

 و من دوباره آسمان را دیدم
 و دیدم دارد برادرم را نشان می دهد 

و من می بینم که نور قشنگ خورشید 
دارد می تابد.

آرتین طاهری مطلق

یکروز شب بود
 می خواستم بخوابم
 رفتم توی تختخوابم

 و یک خواب دیدم
 و تو هوا بودم که آبی بود 

خورشید دیدم 
ابر دیدم 

سفید بود 
سرسره ی ابری  بود 

امیرعلی خیشوند

آسمان آبی است 
آسمان انگار جایی است 
که در آن پر از هواست 

و هوا چیزی است 
که ما آن را تنفس می کنیم

 در شمال آسمان ابری است 
در قم هوا آفتابی است
 آسمان جایی است  

که در آن پرنده ها پرواز می کنند
.آسمان زیباست 

آسمان رنگارنگ است 
درتهران آسمان طوسی رنگ است 
در شهرها آسمان چند رنگ است

 از آسمان برف یا باران می بارد
گاهی وقت ها هم تگرگ می بارد

این ها همه 
نعمت های خدا هستند

.
مهدی امیری نژاد 
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کاش من درخت بودم
 و هوا را تمیز می کردم

 کاش من آب بودم
 و به درخت ها کمک می کردم 

کاش من نگهبان محیط زیست بودم 
و به آب کمک می کردم

کاش من مدیر بانک بودم 
و به نگهابان زیست کمک می کردم 

 کاش کاش کاش کاش
کاش های زیادی وجود دارد.

سینا اشعری

کاش می شد 
مردم جهان باهم مهربان باشند

انگار دل هممون غمگینه
دلها باید مهربان باشند

 خصوصا بچه ها  

علی  تحویلدار 

کاش همیشه می شد
 مردم ما عقل داشتن
کاش همیشه می شد

 تو جیب ما پول باشه 
کاش همیشه می شد

 دل من تنگ باشه
 ) چون چاقم، که اینقدر نخورم(

 سیدمحمد هادی خرمشاهی

کاش من 5 تا داداش داشتم
کاش من هزارتا خانه داشتم

کاش من کره ی زمین را پر از گل می کردم 
کاش من هزارتا کوه داشتم

 و کاش من هزارتا زامبی داشتم
 کاش من 10000 روز تعطیل می شدم

 و کاش دنیا را بخرم و کاش خیلی پول دار بودم

عماد بهره مند

کاش 
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مفید مدرسه زندگی 


