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و  آثار بخش نیمایی  داور دومین کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی که 
شعر  به  رسیدن  برای  که  است  باور  این  بر  ــرارداده  ق بررسی  مورد  را  سپید 
نیمایی آن هم در حوزه شعر آیینی، نیازمند بازنگری شاعران در ظرفیت های 
قالب نیمایی هستیم، ضمن این که جشنواره هایی از این دست، باید برپایی 

کارگاه ها را برای آشنایی بیشتر شاعران در  برنامه های خود بگنجانند.
البته در حوزه شعر سپید نظر مثبتی دارد و می گوید:  پور«  »مصطفی علی 
نسبت به جشنواره هایی که شعر سپید را درآن ها داوری کردم، خوشبختانه 

به لحاظ زبانی، شکلی و محتوایی شاهد آثار پخته تر و سنجیده تری بودم. 
وی اضافه می کند: فکر می کنم  اصوال برای رسیدن به ایده آل ها  از لحاظ 
زبانی در شعر نیمایی و سپید آن هم در حوزه شعر آیینی راه طوالنی در پیش 
بیشتر  دوره  این  آثار  او  نگاه  دارد.از  نیاز  تفکر   و  تمرین  تالش،  به  که  است 
توصیف عظمت روح و بزرگی موجودیت پیامبر اکرم)ص( است و به نظر می 
رسد شاعران بیشتر باید به سیرت ها و سنت ها و زندگی تجربی پیامبر )ص( 
به عنوان مدیر جامعه بپردازند زیرا دنیای امروز به واسطه گروه های تکفیری 
مهربانی  به  پرداختن  و  دهد  می  ارائه  دینمان  از  وحشتناکی  و  خشن  چهره 

های مردمی و مدیریتی پیامبر)ص(  می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
اردیبهشت« می  »پیراهن  و  بهارنارنج«  راه  سراینده مجموعه های »در چهار 
گوید: برای رسیدن به وحدت ساز و کارهای دیگری الزم است تا بین گروه 
های مختلف دینی و آیینی وحدت ایجاد شود و صرفا پرداختن به هنر نمی 
تواند ما را به این هدف برساند اما اگر قرار باشد به چند تا از مهم ترین راه ها 
برای وحدت میان اقوام بپردازیم، هنر در صدر این مسیر قرار دارد، زیرا زبان 
هنر حسی، عاطفی ، شهودی و معرفتی است و به نوعی قلب ها، عواطف و 

احساسات را به یکدیگر پیوند می دهد.
 »علی پور« اظهار می کند: اگر در میان هنرها تعمقی شود متوجه خواهیم شد 
که شعر برای ایرانی ها باالترین و برترین هنر و به نوعی کوتاه ترین و راحت 
دلیل  همین  به  شود،  می  محسوب  هنری  احساسات  ابــراز  برای  راه  ترین 
پیوند دادن قلب  تواند عامل بسیار مهمی در  معتقدم شعر می 

قومیت ها و آیین های مان باشد.
اقدامی  مهربانی،  پیامبر  شعر  کنگره  دهد:  می  ادامــه  وی 
بسیار شایسته است و باید پیشتر از این ها به آن فکر می شد و 
به اجرا در می آمد، با این همه از آن جایی که این کنگره 
راه  چهار  منطقه  آن  که  شود  می  برگزار  ای  منطقه  در 
ماست،  مذهبی  های  آیین  و  ها  قوم  ارتباط  و  پیوندها 

اتفاق بسیار خوب و قابل تاملی است.
وی با تاکید بر این که شعر ابزار بسیار کارآمد و یک موتور 
معرفی  برای  کند:   می  تصریح  است،  انگیزشی  و  کننده  تحریک 
و  ساز  نیازمند  که  این  بر  عالوه  اسالم  جهان  و  ایران  گستره  در  اشتراکات 
های  کنگره  و  ها  جشنواره  شاهد  توانیم  می  هستیم،  راهبردی  کارهای 
دیگری باشیم که به تحلیل روابط تاریخی قومیت ها  و پیوندهای تاریخی و 
معرفی قومیت ها می پردازد، تا از این منظر بتوان به لحاظ علمی و تاریخی 

مردم را به یکدیگر نزدیک  کرد.

 دکتر »اسماعیل امینی« دیگر داور دومین کنگره بین المللی پیامبر مهربانی 
که آثار بخش ترکی جشنواره را مورد ارزیابی قرار داده است، با اشاره به تنوع 
آثار در لهجه ها و گویش های مختلف زبان ترکی، نوع نگاه متنوع در آثار را 
هم مورد توجه قرار می دهد و می گوید: نگاه فلسفی و تحلیلی، اجتماعی 
و سیاسی و عارفانه و عاشقانه نشان می دهد که شاعران ترک زبان گستره 

معنایی را خوب دریافته اند.
سراینده مجموعه های »لبخند غیر مجاز« و »تبسم دوست«  به این موضوع 
که احوال اشعار رسیده به اندازه ای به یکدیگر نزدیک بود که نمی توان به 
تفکیک آثار کشورهای مختلف پرداخت، اشاره  می کند و می افزاید:  باید به 
این موضوع که پیامبر اکرم )ص( میان آدم های مختلف در کشورها  با ملیت 

ها و فرهنگ های مختلف همدلی ایجاد می کند، افتخار کرد.
وی با  اظهار تاسف از این که در مواردی از وحدت تعبیر سیاسی شده است و 
گویا وحدت ائتالف سیاسی بر سر منافع مشترک است، می افزاید: این گونه 
امتداد داشته باشد و  تواند  امور دنیوی نمی  نیست زیرا اساسا همراهی در 
از  گذشتن  همان  یعنی  الهی؛  ریسمان  است،  اسالم  نظر  مورد  که  وحدتی 
خود به خاطر اطاعت امر خداست، پیامبر اکرم )ص( برای همه انسان های 
مسلمان و غیرمسلمان پیام آور رحمت، مهربانی و حسن خلق بوده است و 
وحدت  بنابراین  گرویدند  اسالم  به  خلق  حسن  طریق  از  افــراد  از  بسیاری 

موضوع انسانی است نه استداللی و استراتژیک.
پیامبر  شخصیت  درباره  مدام  دشمنان  امروزه  متاسفانه  که  این  بیان  با  وی   
اکرم )ص( ضد تبلیغ دارند و تهاجم می کنند، تصریح می کند: با این اوصاف 
باید به اشکال مختلف به این  ما نیز نباید به مناسبت ها بسنده کنیم، بلکه 

موضوع بپردازیم.
 »امینی« معتقد است: برگزاری کنگره هایی از این دست که زمینه را برای 
تبادل تجربیات فراهم می کند و حلقه اتصال افرادی است که در این راستا 

فعالیت و پژوهش دارند، بسیار ارزشمند است و نباید از آن غفلت کرد. 

»عبدالقهار صوفی راد« از دیگر داورانی  است که آثار ترکمنی این کنگره را 
مورد ارزیابی قرار داده است و به اهمیت و اثرگذاری شعر اشاره می کند و 
معتقد است: زبان شعر ابزاری مهم برای انتقال سیره و روش زندگی پیامبر 
مكرم اسالم)ص( و اهل بیت)ع( به نسل های آینده است و از این رو برپایی 

کنگره هایی از این دست می تواند راه را برای ما  هموار کند.
وی اضافه می کند: با توجه به این که اساس و هدف کنگره وحدت است و 
برخوردار  خاصی  قداست  از  مسلمانان  برای  )ص(  اکرم  پیامبر  شخصیت 
را در چنین کنگره ای  پیامبر )ص(  و زندگی  زوایا  توان گفت که  است، می 

در نظر گرفت.
 وی که خود مولف چندین مجموعه شعر ترکمنی است، می گوید: اشعاری 
که به جشنواره رسیده بود، نشان می داد آن چه که  اهل تشیع به آن پایبند 

هستند در چارچوب اعتقادات اهل سنت نیز می گنجد.
وی با اعتقاد به این که هر حرکتی به زمان نیاز دارد و در یک مقطع زمانی 
نمی توان به هدف درازمدت رسید، می گوید: با توجه به سیاست هایی که در 
جهان علیه مسلمان می بینیم، ضرورت تداوم چنین  حرکت هایی احساس 

می شود تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم. 

»عبدالجبارکاکایی« از دیگر داوران کنگره بین المللی پیامبر مهربانی با توجه 
به این که رویکرد ستایش پیامبر)ص( در شعر آیینی ما در سال های گذشته 
کم فروغ بوده است، اظهار امیدواری می کند: به یمن این کنگره و اتفاقات 
موضوعات  جزو  که  موضوع  این  به  توجه  بیفتد،  آینده  در  شاید  که  مشابهی 

اساسی و بنیادی ادبیات گذشته ما بوده، بیشتر شود.
در  آیینی،  شعر  الگوهای  دیگر  برخالف  که  این  به  اشاره  با  آیینی  شاعر  این 
ستایش پیامبر )ص( کم کاری کردیم، تصریح می کند: خوشبختانه فضا در 
این سال ها باز شده و آثاری را که به واسطه این کنگره مطالعه کردم، انتخاب 
را برایم مشکل کرده بود و این نشان می دهد که توجه به این موضوع جدی 

است و  می توان گفت این دوره از جشنواره های موفق مذهبی است.
نکات  است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  او  نگاه  از  که  آثاری  در  وجود  این  با   
تازه ای از زندگی پیامبر )ص( عرضه نشده بود اما از حیث زبان، عواطف و 

احساسات  شاهدکارهای قوی بودیم.
فهم  در  توانایی  و  )ص(  اکرم  پیامبر  خصایص  ستایش،  کند:  می  اضافه  وی 
سخنان ایشان و طرح سخنان در کنار استفاده از آثار گذشتگان در طراحی 

شخصیت پیامبر )ص( در شعر، تجربه هایی است که  باید محقق شود. 
از نگاه »عبدالجبار کاکایی« زبان شعر همانقدر که در هجا نفرت پراکنی می 
کند، در ستایش و وفاق با غلو و اغراق و صناعاتی که شعرا در اختیار دارند، 
می تواند موثر باشد، بنابراین می توان گفت شعر نقش بسیار مهمی دارد و 
بیشتر از خطابه و وعظ و رسانه های دیگر می تواند در تحکیم  موضوع وحدت 

و انتشار مودت و مهربانی  موثر باشد. 
وی با اشاره به این که در کشور ما اقلیت ها و گروه های مذهبی 
قرن ها در کنار هم زندگی می کنند، اظهار امیدواری می کند: 
همین تاریخ درس عبرتی برای فرومایگانی شود که تصور می 
کنند با تهدید اقوام و ادیان و اقلیت ها می توانند در اعتقاد و 

ایمان خود راسخ تر شوند.
وی اضافه می کند: از آن جایی که احترام به تمام اقوام 
و اقلیت ها و مذاهب و عقاید آن ها توصیه قرآنی است، 

امیدوارم شعر هم در همین جهت حرکت کند. 
باور است که کنگره شعر و جشنواره  این   بر  این شاعر    
و  کنند  می   عرضه  را  فعالیت  یک  محصول  هنری  های 
خود پایه گذار یک فعالیت نیستند، بنابراین  حرکتی که 
به سمت وحدت  در شعر شکل می گیرد باید در جامعه  جا 
بر  عهده وعاظ است زیرا آن ها  بیفتد و این در وهله نخست 
و  مداحان به عنوان  رسانه های نسبتا قدرتمند ذهن عامه را  
تغذیه می کنند و از سوی دیگر نخبگان و اهالی معرفت باید  
مسئله  این  به  منابر  در  وعاظ  و  کنند  تبلیغ   را  وحدت  موضوع 
بپردازند  تا بتوانیم در زمینه آثار ادبی و هنری شاهد اتحاد قومی و 

ملی باشیم.

»حسینی شهریار« از داوران بخش اردو در دومین کنگره شعر پیامبر مهربانی، 
هر چند آثار رسیده را به لحاظ کمی زیاد نمی داند اما از کیفیت باالی آثاری 

می گوید که داوری را برای او سخت و انتخاب را سخت تر کرده بود. 
 او به فعالیت گسترده شاعران اردو در پاکستان و هند با توجه به مرسوم بودن 
اشعار در رابطه با توصیف و تمجید پیامبر )ص( اشاره و اظهار امیدواری می 

کند: درکنگره بعدی شاهدحضورگسترده ترشاعران اردو زبان باشیم.
اکرم  پیامبر  ذات  را  تشیع  و  تسنن  اهل  بین  اشتراکات  بهترین  از  یکی  وی 
)ص(  می داند و با توجه به تاثیرگذاری قوی شعر نسبت به دیگر مولفه ها، 
بهره گیری از زبان شعر با محوریت پیامبر اکرم )ص( را نقطه عطفی در ایجاد 

وحدت بین مسلمانان فارسی زبان و غیر فارسی زبان بیان می کند. 
او البته نسبت به حرکت هایی که در سال های اخیر در این زمینه انجام شده 
را در  پیامبر مهربانی  برگزاری کنگره شعر  و   ابراز خرسندی می کند  است 

زمره اقدامات انجام گرفته  ذکر می کند و امیدوار است که با توجه به 
اثرگذاری شعر شاهد  تداوم اقداماتی از این دست باشیم. 

پیامبر  گرامی  ذات  که  این  بیان  با  زبــان،  اردو  شاعر  این   
است،  خوبی  و  مهربانی  وحـــدت،  سراسر  اکـــرم)ص( 
پیامبر  زندگی  از  بعدی  هر  به  پرداختن  کند:  می  اظهار 

)ص( در قالب  شعر اثرگذار است و نمی توان آن ها را  
تفکیک کرد، ضمن این که پرداختن به زوایای مختلف 
شاعر  نگاه  به  بستگی  )ص(  اکرم  پیامبر  شخصیتی 

با  رابطه  در  که  است  این  است  مهم،  آنچه  اما  دارد 
از  شاعر  هر  و  شود  ســروده  شعر  پیامبر)ص(  ذات 

منظر خود به آن بپردازد تا این که یک بعد از زندگی  
پیامبر )ص(  را در نظر بگیرند و از شاعران بخواهیم دست 

به قلم شوند.
های  مجموعه  تاکنون   و  دارد  متعددی  آثــار  ترجمه  و  شعر  در  که  او 

مختلفی را  هم چون  »اقلیم« و »نقش های رنگ رنگ« را منتشر کرده است، 
شعر را ابزار اثرگذار و قدرتمندی می داند که می توانیم از طریق آن اشتراکات 

مان  را در گستره ایران و جهان معرفی کنیم.

»ُدرانی« که به داوری آثار »پشتو« در این دوره از کنگره پرداخته است، رضایت 
نسبی از کیفیت آثار این دوره دارد و می گوید: از آن جایی که شعر به ویژه 
و  است  تبلیغی  های  روش  از  یکی  و  دارد  زیادی  اهمیت  »پشتو«  زبان  برای 
شاهد هجمه دشمنان و وهابیون در فضای مجازی با بهره گیری از زبان شعر 

هستیم، بنابراین نمی توان منکر اهمیت این ابزار هنری شد.
این شاعر و مترجم با اشاره به این که شعر اهمیت بسیاری برای جذب پشتو 
ها دارد، تصریح می کند: پیامبر اکرم )ص( عامل وحدت است و هر چند در 
قالب های مختلفی هم چون کتاب و رسانه های مختلف فعالیت هایی برای 
نمی  برابری  شعر  اثرگذاری  با  یک  هیچ   اما  گیرد  می  صورت  وحدت  ایجاد 
کند و می توان گفت بهره گیری از شعر می تواند ما را به  هدفمان  که همان  

وحدت بین جهان اسالم است برساند.

»عبدالحمید ایران نژاد« که آثار بلوچی رسیده به این دوره از کنگره را مورد 
ارزیابی قرار داده است، سطح آثار رسیده را  تقریبا خوب می داند و می گوید:  
با این که شاعران چندان از آموزش های شعری بهره مند نیستند، اما آثار از 
سطح تقریبا خوبی برخوردار است.وی به نقش و اهمیت مقوله شعر  در تبیین 
و تحکیم وحدت  به عنوان یک ابزار هنری بسیار مهم اشاره  می کند  و معتقد 
است: شعر همیشه و در همه زبان ها برنده تر از هر ابزاری و  به واسطه موزون 
بودن  از این ویژگی برخوردار است. »ایران نژاد« به تاثیرگذاری  این کنگره 
پرهیز  بر  اما  پردازد  می  هم   بلوچستان  و  سیستان  شعری  جریان  تقویت  بر 
کردن از فعالیت های فصلی تاکید می کند زیرا از نگاه این داور، اتفاقاتی از 
این دست در صورت تکرار  و در اشکال مختلف می تواند اثرگذاری خود را 
داشته باشد، در غیر این صورت تنها موجی ایجاد کرده که بعد از مدتی کوتاه 
فروکش می کند.  وی خواستار تداوم جریان هایی از این دست می شود و با  
توجه به این که  اسالم دین عداوت، بغض و کینه نیست بلکه دین محبت است 
و پیامبر اسالم)ص( پیامبر دوستی است،  باید به زوایای بیشتری از زندگی او 

پرداخت  تا به تحکیم وحدت بیش از پیش کمک کند.

 تاکید داوران  بر تداوم  کنگره بین المللی پیامبر مهربانی 

 شعر مهم ترین راه رسیدن به وحدت  اقوام 
دومین کنگره بین المللی شعر با عنوان »پیامبر مهربانی« سهم به سزایی را در شرکت شاعران با  ارسال هزار و 21 شعر به زبان های فارسی، انگلیسی، بلوچی، اردویی، پشتویی، ترکی، عربی، کردی، ترکمنی و 
گویش سیستانی در 2 بخش کالسیک و سپید به خود اختصاص داده است و بعد از ماه ها تالش امروز در حالی به کار خود پایان می دهد که داوران بخش نهایی آثار، این دوره از کنگره را از دوره های موفق جشنواره 

های  مذهبی بیان و به تداوم این کنگره  به واسطه مهم ترین و بهترین راه رسیدن به  وحدت اقوام اشاره کردند.     

گــفتند از شـراب تو میخانه ها به هم
ُخــم ها به وقت خوردن پیمانه ها به هم

از ما ربوده عقل ودل و دین و هوش را
وابسته اند اکثر دیوانه ها به هم

تو آن حقیقتی که تو را مژده می دهند
اسطوره های خفته در افسانه ها به هم

در هر نماز عطر تو تکثیر می شود
در امتداد وحـدت این شانه ها به هم

هر خانه ای مناره ا... اکبر است
این گونه می رسند همه خانه ها به هم

جاری شده است عقد اخوت میان ما
ای باب آشنایی بیـگانه ها به هم !

وقتی که شمع جمع تو باشی چه دیدنی است
دل دادن دوباره پروانه ها به هم

چون دانه های روشن تسبیح باهم ایم
در هم تنیده سلسله دانه ها به هم

اعجاز بی نظیر تو عشق است و عشق تو
ما را رسانده از دل ویرانه ها به هم ...

رضا نیکوکار

رسول عشق
من چقدر 

در نگاه عاشق تو کوچکم
عطر تو 

حلول کرد در بهار
باغ ها 

عرق در گل و جوانه شد
چشمه شد

موج شد
ترانه شد

یک تبسم تو شد 
گل محمدی

ای ستاره ای که سر زدی
در دل زمین
تا درخت ها 

ایستاده زندگی کنند
خواب سنگ ها شکست

تا پرندگی کنند
نام تو پرچم عدالت است

ای صدای روشن خدا
در سکوت ممتد زمین

تو همان آفرینه ای 
که می شود

زیرسایه ات به روشنی رسید
با طلوع تو شناختم
که چگونه می شود

از خودم
از بتی که ساختم

رها شوم
گرچه برج ها 

سرزدند
و برای پر زدن

فرصتی 
به پرنده ها نمی دهند

بازهم تمام راه ها 
به کعبه تو ختم می شوند

ای رسول عشق 
در عبور از شب کویر

دست عاشق مرا بگیر
ایرج قنبری

نعت رسول مقبول
صبح و مسا ثنای محمد به هر زبان

هر دم امید دیدن آن  روضه جنان
شاها  تویی سبب ز برای نجات ما

خوف و هراس ما نبود اندرین  جهان 
یا مصطفی تو ملجا و ماوای عاصیان

ذکر تو شد برای دل غمزده امان
ای سرور امم ز کرم مرحمت نما

محفوظ مان بدار از این جور آسمان
تو بحر جودی و ز عنایت نما کرم

ما همچنان به درگه جود تو امتنان
عشق تو باعث گل و گلزار هست و بود

خورشید هم ز عشق تو پیوسته ضوئفشان
ما مرتبط به حسن و جمال تو از ازل

قرآن شده به وصف جمال تو ترجمان
ورد و درود حق همه  دم بر زبان ما

باشد که از درود بود ُخلد جای مان
بار دگر زیارت مرقد شود نصیب

آیم به درگه تو  همیشه دوان دوان
دیدار »فائزه« شده از شوق منبسط
پرواز جان او  همه دم سوی تو روان

فائزه  زهرا  میرزا

اوره یینده
بویوک داغالر چیرپینیردی

و باخیش الرین دا
مین بیر آیه

ظلمتی یوبادیردی
سن

جغرافیایه سیغماز بیر اینسان ایدین
آددیم الرین

مکه نین کوچه لرین دن
هر یئره یئتیشیردی

سسین له
دنیزلر اسالم گتیریب

و ماهنی الر سوساردیالر
سن

جغرافیایه سیغماز بیر اینسان ایدین
و اوشاق الرین بویوک دونیاسی

باخیشین داکی آیناالری
 اینانمیشدی

آیه لرین
هله ده بسله نیر

کیتابین 
اوزاق دان یاخینا

اوره ک لری تیتره دیر
و آدین

مناره لرین آغزیندان چیخان زامان
یاشیل آغاج الر
نمازا دایانیرالر

دایانیرام
نمازدان سونرا

آغاجالرین کولگه سین ده
کیتابینی آچیرام

و هر یارپاق ال
 سنین کلمه لرین

اوره ییم ده کی کتیبه ده
تزه له نیر!

پیام جهانگیری

سه یوانی موحه ممه د
عاله م هه مو و په یدا بوه بئر، شانی موحه ممه د

خه م خاتیمه بوو، خاته می سه ر شانی موحه ممه د
و ه ک داری هه زار ریشه هه زار باخی لی که و توه

نه و که و سه ری په رو ه ر ده یی دامانی موحه ممه د
دوژمن که به ناالیی ره شی هاته وه مه یدان

ره ش نابی به نه م حیله یه ده ورانی موحه ممه د
نازانی که هه ر چه نده دروشم و جلی ره ش بی 
مئلور هیه الی نووری سوله یمانی موحه ممه د

نه ی کانی که ره م هه وری هیدایه ت بکه باران
له م روژه سیا ساله له بارانی موحه ممه د

هه ر کاتی که فه نا هات و په الماری بو هاورد
خیر اکه په نا بیره به نیمانی موحه ممه د

سویندم به خودای سوره تی و ه لعه سر و موحه ممه د
به ر نه گری به السنیه ری سه یوانی موحه ممه د

حمدا... قادری

حق رسولیم وای امتیم دیینده

آرماندا قویماغین یاذوالجاللیم
حق رسولیم وای امتیم دیینده

شرمنده قویماغین یاذوالجاللیم
حق رسولیم وای امتیم دیینده

انت ایامینگ اوغول قیزی بولدیغ میز
یخشی نی سایالدینگ یامان قالدیغ میز

یالقاماسانگ بی آبرای گلدیگ میز
حق رسولیم وای امتیم دیینده

اسرافیل سور چالسا آیدلجاق سوزلر
اشیدمز قوالق الر هم کؤردیر گؤزلر

حمایت حمایت شرمنده بیزلر
 حق رسولیم وای امتیم دیینده

سحر توریب چین یورگدن آغالن قیت
حق حقه دیب رسوال قول باغالن قیت
قیامت بار محشر بار دیب ایگألن قیت

حق رسولیم وای امتیم دیینده
مواّل تاجی دن دیر حقیقت آیدماق

یاشاماق شیرین دیر قین بولیار قایتماق
اولی آبرای دیر ایمان باییدماق
حق رسولیم وای امتیم دیینده

تاجی  خان ایزدی نسب

مندیل و دل سیه ول میدون بالسرخ
پندار وری می گ عرب امدمنا سرخ

در خونه خدا چرخ چغل می زده سی بار
او رتینه امردینه ش  بی چومن فدار

مرشونده و روشنگ دو چش خ دن وایه
مترا شیه از چو سر مکرده خدا یه

صحرای که بغدی شته پو بق کرده بودم دشت
دریای خا دشتک و دل دریا دل کم دشت

نه مهر نه پیمون ن نه فت میار
زمستو بو لوار بو ول اگجه بهار

مهر آمنه که خشیون خاتو از دورخارم ده
یا زنده بری لعبت ناز دونه خادم ده

یگ له وسون دگی سر گردونه و توش 
اسمو امو اسمو و ل ماه دگر نوش 

از قبله خا رو روز رسی کرده که واش 
یگ پو قدم نو امده که تا امد و جاش

نازدونه که یا به گل یو پیش از اوجودا
گهواره ن خ دش خا خدا خود یو تکو دا

از دومن یک آمنه یک آیینه پوش
در ملک تاروک خونه مگه مختوونوش!!!

سبزه رخ نازبند، گل خوش خط و خال
در مکه منا جست بویگ گمون سال

سلطانعلی جهان تیغ

القلم ماله عگل چا مثلی هام اعلیک 
ولوهو ابال عگل وابشوگ هاویلک 

یقین انته الممیز بین خلق ا... 
لجل های اإلله اختار ترسیلک 

وطینک نفس طین الصنع منه الناس 
بس المستحیل أن نصف تحلیلک 

مزج فی طینک االیمان رب الکون 
و من خلقه العظیم إختار تعدیلک 

المثل شخصیتک انته ومثله انته اتصیر 
والمثلک بس انته وانته تمثیلک 

ولئن اسمک مقدس من قداسه البیک 
اذا اسمک نذکره ایحگ نصلیلک 

حراء چان الخشوعک معبد ومحراب 
صح جسمه صخر بس چان یصغیلک 

لهذا صوت اقرء الهسه بیه ایدور 
بس اتگله اقرء ایگوم یحچیلک 

گبلک سیدی وبعدک چثیره اجیال 
بس تختلف انته ویختلف جیلک 
جیلک یعنی حیدر یعنی التمار 

سلمان واسامه اطیور ابابیلک 
ومن نورک سطع نور ظالم الکون 
ولسه الکون یزهی ابنور قندیلک 

المثل شخصک یهون ایبات ابوالحسنین 
بفراش المنایا وروح یفدیلک 

صدام جنامی

 مدد دیالیین دیالیین 
سحر چاغی قادیر حقدان

مدد دیالیین دیالیین
اول یارادان بیزی یوقدان

 مــدد دیالییـن دیالیین
دیلیــم ده قــرآن ذکری

پألیـــم ده نغمت شکری
یاد ادیب من دار چوقیری

مـــدد دیالییـن دیالیین
اول یــارادان صفــاسینـا

اول رسولینگ وفاسینا
انــه آتـــا جفــا سینــا

مـــدد دیالییـن دیالیین
کل مخلوق الر اؤلجگ دیب

بیر حاراسات لیق بویاویز گون 
گلجک دیبمــدد دیالیین دیالیین

خلیل ملتی باش اد دیب
اول اعظمه یولداش اد دیب

 مرجوم دان داش ادیب
مدد دیالیین دیالیین

دنیاده آبــرای لیـغـه
آخردا ایمــان بایلیغـه

سیغینیب یکـه خالقـه
مدد دیالیین دیالیین

اؤیشیریلجک محشر گونی
جمع ادیب ارکگی زنی

سایالن واغتی آرخاو جنی
مدد دیالیین دیالیین

وای اّمتیم دیین واغتی
آچیلسین مؤمن لر باختی

قارانگقی نی اد دیب یاختی
مدد دیالیین دیالیین

مواّل تاجی رب نگ تانی
چهاریار سلطان لر هانی

یاخشی یولدا قوی دیب منی
مدد دیالیین دیالیین

تاجی  خان ایزدی نسب

ترجمه  فارسی:
در میان دلت

کوه های بزرگی می تپید
و هزار و یک آیه

در نگاهت
تاریکی را به تاخیر می انداخت

تو در جغرافیا نمی گنجیدی
قدم هایت

از کوچه های مکه
به هر کجا می رسید

با صدای تو
دریاها  اسالم می آوردند

و ترانه ها سکوت می کردند
تو در جغرافیا نمی گنجیدی

و دنیای بزرگ کودکان
آینه های نگاهت را باور کرده بود

آیه هایت
هنوز در حال انعکاس  اند

کتاب تو
قلب ها را

از دور نزدیک به تپیدن وامی دارد
و زمانی که 

مناره ها نامت را می برند
درختان سبز

به نماز می ایستند
می ایستم

بعد از نماز
در سایه سار درخت ها

کتاب الهی را باز می کنم
و با هر برگ

کلماتت
در کتیبه دلم

تازه تر می شوند!

»ایران نژاد«» رحیم ُدرانی«»حسینی شهریار«»عبدالجبارکاکایی«»عبدالقهار صوفی راد«دکتر »اسماعیل امینی«»مصطفی علی پور« داور آثار بلوچیداور آثار پشتوداور آثار اردوداور آثار کالسیکداور آثار ترکمنیداور آثار ترکیداور آثار نیمایی و سپید

ویژه کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانیویژه کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی


