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  دبيرستان غيردولتي هوشمند هدف

  ل و پر بازا بي به جرئت کرد روز                با شوق پروازيکبوتر بچه ا

 . پرواز باز کرد يار بال و پر خود را براي بسيجان و آرزوي با هي بچه کبوتريروز

  ي بر جو کناري گذشت از بامک              ي بر شاخساريد از شاخکيپر

 . آب نشست ي رد شد و کنار جويد و از پشت بامي پريگري دي به شاخه ي کوچکياز شاخه 

  کيش چشم ، تاري به پيتي شدش گ             کينمودش بس که دور آن راه نزد

 .ر شد ش چشمانش تاي پ اي دنآن قدر که به نظر آمد ي دور و طوالنيليش خي کوتاه برا ن راهيا

   در ماند در راهي ز رنج خستگ                 ناگاهيز وحشت سست شد بر جا

 . ، در مانده شد و در راه ماند ي خود خشک شد و از شدت خستگي بر جا از وحشت و ترس

   مادرش آواز در دادي ز شاخ                 ادي کرد از عجز فريفتاد از پا

 : نشسته بود ، گفتي درختي شاخه يمادرش که رو.  زد   ادي فري و خستگي نا توانيخسته شد و از رو

  اري ز نوکاران که خواهد کار بس               زود است و دشوار بستو را پرواز

 ) خواهد يار نمي کار بسيکس(  خواهد ؟ يار مي از افراد تازه کار ، کار بسيار سخت و دشوار ، چه کسيهم بس.  تو هم زود است يپرواز کردن برا

   هنوزت نوبت خواب است و آرام                 برزن و باميست پاينوزت نه

  )ين کار را نداري اييتوانا. ( ست يدن در کوچه و پشت بام ني توست و زمان پر فعالً وقت خواب و استراحت

  د آموختي باي ميث زندگي حد                 د اندوختي بايتو را توش هنر م

  .يرياد بگي کردن را ي و رسم زندگياموزي و هنر بيياناد علم و ديتو در حال حاضر با

  ستادني اي از آن پس فکر بر پا               د هر دو پا محکم نهادنيببا

  .ي ، سپس مستقل شوين بگذاري زمي خود را محکم روي پاهايد بتوانياول با

  جد مرا رني باي تو را آسودگ                 ن جا چون نگهبانم تو چون گنجيمن ا

 . بکشم ياز تو رنج و سخت  مراقبتيد براي و من بايد آسوده باشيتو با.  و من نگهبان تو هستم ياج به مراقبت داري که احتي هستيتو مانند گنج

   ز بالم کودکان پرها شکستند                 ار بستنديمرا در دام ها بس

 .ل و پرم را شکستند  گرفتار شدم و بارها بچه ها باياريس بيمن در دام ها و بال ها

   سرين شد ، گهي گهم سر پنجه خون                  وار سنگ آمد ، گه از دريگه از د

 .ن شد ي سرم خوني پنجه ها و گاهيوار به من سنگ زدند و گاهياز در و د

   ، گه از باز دمي از گربه ترسي گه               ک لحظه دمسازيشم ينگشت آسا

 . از باز يدم و گاهي از گربه ترسيگاه) دم ي آرامش را نديلحظه ا (  همدم من نشديش لحظه ايآسا



  ي مرا آموخت علم زندگان       ي آسمانيهجوم فتنه ها

 . کردن را آموخت ي به من راه و رسم زندگي آسماني بال هايحمله 

  د ، زمن پندي و عمل باي ز تو سع         بن برومندينگردد شاخک ب

تو . ( حت کردن توست ي من هم پند دادن و نصيفه ي و وظي و تالش کنيد سعيتو با.  شود ي نمي و قو  کنديشه نداشته باشد رشد نمي که ريشاخه ا

  )ي شوي و برومند نمي کني من ، خوب رشد نمي که بدون توجه و پند هاي هستيمانند شاخه ا
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  )متوسطه اول(  کالس هفتم   »فرشته مهر«     شعريمعن

   مان است ي خرم از تو بهار ا                        م بزرگ زماني مريمادر ا

 .مان از وجود تو سرچشمه گرفته و بارور شده است ي ، ايم در روزگار ما پاک و مقدس هستي مادر که مانند حضرت مريا

    روشن از آفتاب قرآن است                        از عطوفت تو ب سرشارقل

 . و لطف است ، از نور قرآن روشن و تابناک است يقلب تو که پر از مهربان

   د است ي تو شطّ خورشيدست ها                             نه هاي کهکشان آيمادر ا

د در دست ي خورشيگرما. ( د است ي خورشي از نور و گرماي تو مانند رودخانه اي، دست ها ) يپاک و زالل ( ينه ها هستي از آي مادر که مانند کهکشانيا

 . )ان دارد ي تو جريها

   د است ين کمان اميبرق رنگ                         تويدر طلوع نگاه خسته 

 )د بخش است ينگاه تو ام. ( د ي توان ديد را مي تو ، اميدر نگاه خسته 

    شکوفد سحر به بانک اذان ي م                         دعايابر لبانت شکوفه ه

  )ي کنيشروع به دعا خواندن م. (  شکوفد يهنگام سحر و مواقع اذان ، دعا بر لبان تو م

    دمد با تالوت قرآن ي م                   اشکياز سپهر رخت ستاره 

 .د  درخشي بر آسمان صورتت ميهنگام خواندن قرآن ، اشک مانند ستاره ا

   د است يت بهشت جاوير پاي ز                          بخشي آفتاب هستيمادر ا

 . توست ير پاي زيشگي ، بهشت همي بخش هستي که مانند آفتاب زندگي مادريا

   د است ينه گون توحيي باغ آ                       مهري فرشته يدامن پاکت ا

  )ي دهي خدا پرورش ميگانگيدر دامان خود ، کودکان معتقد به . ( د است ي توحيا صفا ، دامان تو مانند باغ زالل و بي مهرباني فرشته يا

    گل سجاده ات به وقت نماز                   خانه ز عطري کند پر ، فضايم

 . کند ين مي خانه را عطر آگيدر وقت نماز ، گل سجاده ات فضا

   از ي نيند شکوفه ها بشکفا                                بانگ اهللا اکبرت در دل

 . ) کشاند ي معبود ميدل انسان را به سو. (  شکوفاند ياز را در دل مي ني اهللا اکبر تو شکوفه هايصدا

 ينصراله مردان

 


