
 چقدر خون به دلت کرده اند کارون ها

 چقدر سیلی امواج بر تنت خورده ست

 چقدر دست غرییه از اول تاریخ

 دراز گشته به پاکی دامنت خورده ست

 

 هنوز موج خروشان به سینه ات داری

 هنوز در دلت آشوب جنگ ها مانده ست

هر آشوبی "موجی"تو موج می زنی و   

ست که یادگاری هر جنگ در تو جامانده  

 

 لباس آبی و زیبایی دو چندانت

 که چین بیفتد از موج ها به دامانت

 که ماهیانت را بندری برقصانی

 و باز گل بکند آن رگ غزلخوانت

 

 تو بکر مانده ای و ایستاده ای مغرور

 عجیب نیست، که تو امتداد اروندی

 و با ابهت یک دختر نجیب جنوب

 به موج های دگر هیچ دل نمی بندی

 

  شوده ای و با زبان مادری اتزبان گ

 برای هر صدف از عشق قصه می خوانی

 تو را به نام بزرگت اگر خطاب کنند

 خلیج فارس! همیشه به نام ایرانی

 مرضیه فرمانی 

 

 موج موجت کتاب تاریخه

 ساحلت زادگاه تجربه هاست

 چشم تنگ حسود دور از تو



 تو بزرگی ولی، دلت دریاست

 

خگرچه دلخونی از حوادث تل  

 گرچه شادی به غیرت مردم

 امن آغوش ساحلت اما

 شده یک عمر قسمت مردم

 

 می درخشی چه مقتدر از دور

 روی نقشه نگین سبزآبی

 می درخشی عروس دریایی

 زیر نور شبای مهتابی

 

 اسم زیبای فارس رو هرگز

 نمیتونه کسی بگیره ازت

  بر تن تو لباس فاخریه

 که برازنده ی تو بوده فقط

 

و سر به صخره زدنموج های ت  

 تا بتونن که انقالب کنن

 سینه ی توکتیبه ی درده

 باید اونو یه روز کتاب کنن

 

  این تویی که تمام این دوران

 ایستادی هنوز پا بر جا

 افتخار وطن تو بودی تو

 افتخار تمام دوران ها

 مرضیه فرمانی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درون سینه ی پاکت چه رازی را نهان داری؟ 

ری در دل تاریخ صدها داستان داریکه عم  

 بگو خون کدامین الله در رگهای تو جاری ست

 سراپا ایستادی قهرمان قصه، جان داری

 به روی دامنت نقش گلی پرپر به جا مانده

 تو از پرواز در هر موج داغی بیکران داری

 نه بغضی که حسادت کرد، نه دستی که غارت کرد

تا توان داریتو را از پا نمی اندازند اینها   

 چنان آوازه ات پیچیده در گوش جهان عمری



 که از هر سوی دنیا عاشقانه میهمان داری

 عروس شرجی بندر، نگین روی انگشتر

 خلیج فارس می مانی و نامی جاودان داری

 مرضیه فرمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندی شهر عاشقت شدههمه  

 ! شاه بانوی ِ ماه پیشانی

ی تاریخآخرین بازمانده  !  

های ایرانیخر ِ افسانهف  !    

 

هاستدر رگت خون ِ آریایی  

  هایت آتش ِ زرتشتدر نفس

  دامنت را گره زدند انگار

    با زنی از تبار اشکانی

 

  مرزها را به وجد آوردی

  ! آی زیبای ِ روسری آبی



 نقشه ها را کشانده گیسویت

   رو به جغرافیای حیرانی

 

  ات شده اندرام ِ چشمان ِ نیلی

  های دریاییی اسبگله

های هنوز سرگردانکوسه  

های همیشه توفانیموج    

 

هادر دل آب ، فوج ِ ماهی  ... 

 غرق در رقص ِ بندری با تو

های دریاییاین طرف مرغ  

های مرجانیآن طرف صخره    

 

  های ساحل ِ بحریناز صدف

ی هرمزتا تب و تاب ِ تنگه  

  بادها گرم قصه پردازی

پی ِ غزل خوانیها در لنچ    

 

  ! بالش ِ گرم و راحت ِ قوها

ی افتخار ِ جاشوهامایه  !  

 ! قرص باش و نترس از طغیان

مانیفارس هستی و فارس می  

 

#   محمدزاده_حسنا

جوهر جان"از کتاب   "   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 کیش من ای همیشه تابنده 

 افتخار خلیج فارس تویی

 هم نگین خلیج فارس تویی

یج فارس توییهم نگار خل  

 

 کیش من ای شکوه تاریخی

 نام تو زینت زبان من است

 آفتاب همیشه رخشانت

 روشنی بخش آسمان من است

 

 کیش ای شهر شادمانی ها

 شهر زیبای مهربانی ها

 شهر امن و صمیمی و زیبا

 فرصت رویش جوانی ها

 

 شهر من تا همیشه شاد بمان

 نام تو تا همیشه پاینده

لیج فارس توییافتخار خ  

 کیش من ای همیشه تابنده



 

# نظامی_مستشار_نغمه  

 

 

 

 

 تو دنیایى که سرد و بى صدا بود

 

 یه نورى از دل خورشید تابید

 

 جهانُ گرم آغوش خدا کرد

 

 شب از ماه نگاهش میدرخشید

 

 

 

 خدا هم عاشق چشماش مى شد

 

 زمانیکه چشاشُ باز میکرد

 

 به دستور خدا جبریل هر روز

 

ق دیدنش پرواز مى کردبه عش  

 

 

 

 یه غار تو کویرى خشک و تاریک

 

 که به چشماى ماه امید داره

 

اقرا باسمِ"خدا پیغام داده  " 



 

 که تا لب تر کنه بارون بباره

 

 

 

 بهشت از خونه اى آغاز میشه

 

 که دربش رو به کعبه باز میشه

 

 !زمین، خونه، بهشت، پنج خورشید

 

 براى آسمون یک راز میشه

 

 

 

شق القمر کرده که ماهُ خدا  

 

 دو قسمت کرده رو چشماى خورشید

 

 تموم معجزاتُ میشه یکجا

 

 تو خلق شاهکاره انبیا دید

 

 

 محمد شمع جمع آسموناس

 

 قدمهاشُ ستاره فرش کرده

 

 !نگاهش کهکشونى مشترى داشت

 

 زمین بیتابه تا دورش بگرده

 



 

 

 محمد اسم رمز آسموناس

 

 مالئک میگن و تا اوج میرن

 

لى باید براى گفتگو باو  

 

 خدا از مصطفى رخصت بگیرن

 

 مسعود عطائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماه عکّاس شد و نوبت مرجانها شد

 سوژه اش کیش و صدفهای لب دریا شد



 

 پرده ی پشت سرش را شب مهتابی زد

 کیش از لنز نگاهش چه قَدَر زیباشد

 

 آب آیینه شد و صورت دریا آرام

دا شدعکس عکاس در این آینه ها پی  

 

 سر زیبایی ماهی که به آب افتاده

 بین شوریده و حلوا و سمک دعواشد

 

 باز فانوس و نگهبان لب کلبه ی هور

 شور و حالی که دم اسکله ها بر پا شد

 

 رد پای دو سه خرچنگ به روی ساحل

 خط میخی شد و در خاطر مرجان جا شد

 

 لحظه ی بوسه امواج لب ساحل را

خوش سیما شد ماه چون دید درخشان شد و  

 

 کیش با آن همه موسیقی مخصوص به خود

 پر آواز حواصیل و نُت درنا شد

 

 ماه عکّاس شد و سوژ ی عکسش این بار

 سایه ی لور و کنار و تنه ی خرما شد

 

 کیش و شبهای پر از شرجی و رنگ دریا

 بهترین عکس جنوبی شب رویا شد

+++++++++++++++++++++++++ 

" ١"شبی شاعرها  خواستند از تو بگویند  

 کیش با ساحل و مرجان و صدف معنا شد



# شفقت_فرشته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیش است زنی، گل گل پیراهنش آبی ست

 

 از چار طرف دایرۀ دامنش آبی ست

 

 کیش است زنی ساده که سبز است نگاهش

 

 شعری ست دلش سرخ و مطنطن ، تنش آبی ست

 



 اوجی ست که هنگام برآشفتگی اش، سبز

 

ست که هنگام فروخفتنش آبی ستموجی   

 

ش به جز کار دعا نیستدستی ست که کاری  

 

 آهیست که با آینه و آهنش آبی ست

 

 کیش است یکی دخترک ساده که چشمش

 

 این چشمۀ جوشانِ پر از روشنش آبی ست

 

 خوشبخت دلِ من که از این فاصله دیده ست

 

 گنج و گُهرِ دامنۀ میهنش آبی ست

 

 شیما شیرزاد یزدی

 

 

 

 حال مرا زمان پریشانی ام ببین

ام ببین« ساحل مرجانی» دستی بکش به   

 

 هنگام خشم، غرق سکوتم، شبیه مرد

 آرامش مرا شب طوفانی ام ببین

 

  گنج نهان میانه ی ویرانه ها منم

ام ببین« خانه ی اعیانی»من را درون   

 

 یوسف منم که از وطنم دور مانده ام

ببین یادم ولی نرفته که کنعانی ام، ! 



 

 هر کس به سمتم آمده پابند من شده

 !بر گل نشسته کشتی یونانی ام، ببین

 

 هرگز میان سینه ی من جای کینه نیست

 بگذار پا به ساحل بارانی ام ببین

 

 تلفیق هر چه خوبی ام، آری خصیصه ام

 میهن پرستی است و مسلمانی ام، ببین

 

 از شیشه های کوچک پرواز آسمان

ایرانی ام، ببین زیباترین جزیره ی ! 

 

 بنشین و نوبرانه شروع بهار را

 در جشنواره های زمستانی ام ببین

 

 محمدحسین ملکیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 به امام حسن مجتبی)ع( پرچمدار صلح و مهربانی

 

 

 

 در بساط عاشقان شوری فراهم ساختی

 عالمی را شادمان کردی و با غم ساختی

ما دریغنان شهر از برکت خوان تو بود ا  

 با نمک بر زخم خود همواره مرهم ساختی

 دوستانت اندکی و دشمنانت بیشمااااار

 ای به قربان دلت! با بیش و با کم ساختی

 خنجر جور و جفا را هرچه محکمتر زدند

 رشته ی مهر و وفا را باز محکم ساختی

 آنچنان مثل علی)ع( بودی که یک عمرِ تمام

ختیدر میان خانه ات با ابن ملجم سا  

از کفن کمتر نبود -حاشا و کال -بر تنت   

 جامه ی صلحی که بر جنگش مقدم ساختی

 بیگمان روزی قیام کربال آغاز شد

 ...که تو با خون جگر از عشق پرچم ساختی

 



 زهرا شعبانی

 

 

 

 

 با کوک های ریز و درشت مطنطنش

 

 خیاط موج، دوخته چین چین به دامنش

 

 

 با سنگ گوش ماهی و با پولک صدف

 

 نقش و نگار دوخته بر شال گردنش

 

 

 آن شرجی خوش آب و هوایی که ماهیان

 

 لم داده اند شاد به مرجانی تنش

 

 

 هر روز بی مضایقه دهقان آفتاب

 

 پاشیده است دانه ی گندم به خرمنش

 

 

 هر قایقی گریخته از چنگ کوسه ها

 

 از هر کجا که باشد اینجاست مأمنش

 

 



این دیاراز گمبرون بپرس، که بدخواه   

 

 بر آسمان بلند شده زود شیونش

 

 

 نام خلیج فارس بلند است تا ابد

 

 کر باد تا که گوش حسود از شنیدنش

 

 

 هر کس که چشم داشته بر تو خلیج فارس

 

 روز سیاه او شده تکلیف روشنش

 

 

 علی فردوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

دور مشو، کیش همین جاست از مسلک حق  

 خوش آمده ای خانه ی درویش همین جاست

 

 در کیش تو مات است همه عقل و همه عشق

 جایی که جنون نیز شود کیش! همین جاست

 

 هم چاره ی دلتنگی ما نیست جز این کوی

 هم مرهم اندوه دل ریش همین جاست

 

 ما مصلحت اندیش و جهان عافیت اندیش

یش همین جاستیک جاست اگر عاقبت اند  

 

 درد و غم و آه و الم و ناله ، دگر جای

 شور و شر و شادابی و شادیش همین جاست

 

 در خلوت این خانه خرابات عظیمی ست

 آن نسخه که کاری برد از پیش همین جاست

 

  در شهر ببینید هیاهوی شگفتی ست

 جایی که برون می شوی از خویش همین جاست

 

  لی ستهر جای جهان سلطنت گرگ و شغا

 آن دولت آهو بره و میش همین جاست

 

  هر جا بروی بر سر تو سایه ی مرگ است

 جایی که توان زیست کم و بیش همین جاست

 

 اهل چه طریقی اید؟ خط و مسلک تان چیست؟

 دنبال چه کیش اید شما کیش همین جاست



 

 دکتر علیرضا قزوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غزلی تقدیم به کیش زیبا

 

 پریشانموی و دست افشان و پاکوبان کنار تو

 چه می خواهد دلم ای خسرو خوبان کنار تو

 

 چه می خواهد دلم جز در کنار تو غزل خواندن



 چه می خواهد دلم در حلقه ی رندان کنار تو

 

 کنار تو هوای شرجی ساحل غزلگو شد

م باران کنار توهزاران نغمه دارد نم ن  

 

 درختان کهور و لور و نخل و بوته های گل

 پر از شورند و می رقصند دست افشان کنار تو

 

 جهانی ساحل مرجانی و موج خروشان را

 تماشا می کند زیبای من، ایران کنار تو

 

 خلیج فارس مانند عقابی اوج می گیرد

 نگین خوش تراش کیش جاویدان،کنار تو

 

#   نظامی_مستشار_نغمه

 

 

 

 

 

 سطرِ اوّل؛ شروعِ یک قصّه؛ بادبانی گذشت و دریا ماند

 قصّه ی قایقی که قایقران، صبح ها روی ماسه می لغزاند

 

 دل به دریای بیکران می زد، غافل از این که چند وقتی بود

 زندگی با تمامِ حیله گری ش، گوشه ای داشت گربه می رقصاند

 

و مدّ بی پایان باد با زوزه های وهم آلود، ماه با جزر  

 موج با رقص های ناموزون، باز او را به خانه برگرداند

 



 سهمِ او از دو لقمه نان این بود؛ تورِ خالی ّو دستِ خالی تر

 بازمی گشت اگرچه می دانست در جوابِ سوال ها می ماند

 

 آخرِ قصّه؛ سطرهای لجن، ماسه های به کفش چسبیده

ه ها را چطور می خوابانْد؟فکرِ مرد این که :یک زن امشب هم بچّ  

# عباسیان_مطهره  

 

 

 

 

 

 

 

 رو ساحلت وقتی قدم میذارم

 حس میکنم چه قد ستاره داره

 مردونگی،عشق و صفا،محبت

 ساحلت اینا رو یادم میاره

 

 دنیا تکون میخوره هر موقع که

 موجای تو اینور و اونور میشن

 هر موقع موجات ساحلو تر کنن

شنچشمای من بی اختیار تر می  

 

 دورم ازت ولی تو رو همیشه

 رو نقشه ی زمین نگا میکنم

 برای آرامش و موندگاریت

 از ته دل همش دعا میکنم



 

 روز تولد تو روز عشقه

 ماه تولد تو ماه بهمن

 سال تولد تو سال ازل

 تویی غرور بی نظیر میهن

 

 اونا که میخوان اسمتو بگیرن

 چه قد بیخود دارن رجز میخونن

تا ابد فارس تویی تویی خلیج  

 تموم نقشه ها اینو میدونن

  زاده_خلف_سمانه

 

 

 موج هایت را بشوران تا لب ساحل شنا کن

 ماسه ها را با صدف های قشنگت آشنا کن

 

 نقشه ی گنج خیالی را بیاور توی بطری

 کودکی های مرا بنشین تماشا کن، صفا کن

 

 موج هایت را موافق کن، بلم ها بی قرارند

ق تورهای ناخدا کنماهیانت را رفی  

 

 بندری ها را برقصان با طنین موج هایت

 در نسیمت بوی گیسوهای افشان را رها کن

 

 گمبرون را پس بگیر از پرتغالی ها، دالور

 از فرو ماندن حساب نخل هایت را جدا کن

 

 کوسه ها دندان برای ماهیانت تیز کردند

 خوب من، فکری به حال ماهیان بی نوا کن



 

اجنبی تنب و ابوموسای ما راپس بگیر از   

 موج غیرت را برآشوبان، بیا توفان به پا کن

 مربع

 آی ای دنیایِ دستت با عرب ها تویِ کاسه

 کاسه زیر نیم کاسه هرچه داری برمال کن

 

 الله هایی را که بر این آب ها پرپر نمودی

 داغشان در سینه ها تازه است.. فکر خون بها کن

 

تاریخت مگر نیست؟نقشه ی جغرافیا در یاد   

 روز روشن از چه می گویی دروغ؟ آخر حیا کن

 

 خوب بسپارش به خاطر، این خلیج فارس است این

 آی دنیا، تا ابد اینگونه نامش را صدا کن

 

# فردوسی_علی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شمردم دانه دانه برف های آن زمستان را 

 که بشماریم روزی غنچه هایت در بهاران را

 

های آرزوها را نمی یابدکمانم مرز  

 مگر مانند آرش تیر دل راهی کند جان را

 

 کسی که عاشق خاک تو باشد خوب می داند

 که دنیا می شناسد با خلیج فارس ،ایران را

 

 هزاران ریشه در این خاک باقی ماند و می ماند

 اگر چه باد پاییزی بیندازد درختان را

 

گتبپوشان خاک را با ابرهای آسمان رن  

 بنوشان بر کویر خشک دلها طعم ایمان را

# 

 لبان روزه دارم را به چشمان تو می دوزم

 به شوق ربنا پر کن نگاه خشک لیوان را

 

 اگر چه مثل شاعرهای دیگر سفره ام خالیست

 به لبخند تو قاتق میکنم این لقمه نان را

 

#   مستشارنظامی_نغمه

 

 



 

 

اری شدزمین از الله های سرخ زیبایت به  

 کنار ساحل مرجانی ات آیینه کاری شد

 

 کهور و لور و نخلت آیت اعجاز زیبایی ست

 هزاران چشمه در بستان لبخند تو جاری شد

 

 کُنار و کرت و ابریشم؛گز و گلبوته ی شبخسب

  چه طرح سبز زیبایی! عجب طرح و نگاری شد

 

 میان آسمان عاشقی در کیش رویایی

زیبا نوبهاری شدببین این قاب اطلس را! چه   

 

#   باقی_مجتبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفس بکش دراین هوا، هوای هر درخت را



 وگوش کن به جان خود ، صدای هردرخت را

 

 نگاه سبزشان دراین جزیره گرم وآشناست

 مرور کن نگاه آشنای هر درخت را

 

 کهور ولور و گز ،درخت نخلی و آکاسیا

 به جان نگر ضمیر باصفای هر درخت را

 

انه باد شانه می زند به شاخه هاچه شاعر  

 چو گیسوان به روی شانه های هر درخت را

 

  به میهمان نوازی جنوبی اش کشانده است

 مسیر هر غریبه ای به پای،هر درخت را

 

 به نخل نخل این جزیره میخورم قسم که عشق

 کشانده تا به آسمان ،دعای هر درخت را

 

  شبیه لور که برای بومیان مقدس است

  اشقانه یاد کن ، خدای هر درخت راتو ع

 

# رضایی_اطهره  

 

 

 

 صلح باشد مهربانی رنگ باران میدهد

 !باغ دنیا هرنفس عطر فراوان میدهد

 

 عاطفه هر جا که آید در به رویش بازباز

 !خانه را بادست خود هر لحظه سامان میدهد



 

 ریشه ی مهری اگر در قلب ها جاگیر شد

میدهدمهربانی تا ابد باعشق فرمان   ! 

 

 میهنم غرق صفا غرق محبت غرق صلح

 ! خانه خانه سرزمینم بوی قران میدهد

 

 کاش دنیا پرشود از صلح ومهر وآشتی

 !قصه ی جنگ جهان را صلح پایان میدهد

 

# محمودی_فرشته  

 

 

 

 

 

 

 

  یک جزیره از ستاره از کدوم حُسنی بگم

 که جلوش حتی بهشت هم هنوزا اَتاره کَم

تش به زاللیِ هُووِناز بپی بگم که دس  

 یا بُشِ چادرِ مُم که جانمازِ اَفتوُوِن

 از دادا کندوره پوشِ دست حنیر و بَنگِری

 که با دیریا اتونی حتی چشوش قاب بگیری

 یا غروبِ اَفتوِه سرخی که نشتن رو کَرَت

 شُوی که ستاره بَی ناخدا دنبال خُ اَبَت

 از محبت که اَرِت با قیمتِ خنده فروش



نی که گافاره هنوز شَروِند اکوت گوشیا شُوو  

 صدای جفتی و عودن هنوز ایجا دلنشین

  هرکه نادونِت بدونِت کیش جزیره دلخوشی ن

 

 ترانه ای با گویش بومی و محلی

 

 محمد دهقانی

 

 

 

 

 

 

 

 

  ... آبیِ فیروزه ای

  زیبا و مروارید جوش

  ... موج موجش عاطفه

 عشقی سراسر پُر خروش

 

 ... پهنه ای آبی

 که دارد موجهایی مهربان

  ... این خلیج پارسی

  از عاشقان دارد نشان

 

 ... با صفا و بی ریا

 دور از غم و دلواپسی



 ... زندگی جاری ست

 در این بیکران اطلسی

 

 ... صبح ، رویایی شده

 با قایق و نخل و اذان

 ... مرغِ دریایی

 میانِ پرتوِ رنگین کمان

 

  ... کیش میگیرد وضو

افتادگیاز ساحلِ   

 ... تا بیاموزد به همکیشان

  طریقِ بندگی

 

  قشم میخواند نمازش را

 میانِ حفره ها

 ... ماسه ها سجّاده اش

 محراب قوسِ صخره ها

 

 ... موج میکوبد به صخره

 در کمالِ سادگی

 ... باز ساحل میشود

  زیبا برای زندگی

 

 ... آبِ اقیانوس هم

 مهمان نوازی می کند

 ... ماهیانِ گشنه را

 هر روز راضی می کند

 

 ... ماهیان هم این وسط

 هی بیقراری می کنند



 ... در میانِ تور ها

 مردم مداری می کنند

 

 ... گر چه این دریا

 پذیرای قدومِ هر کسی ست

 ... این خلیجِ مهربانی

 تا قیامت پارسی ست

 

# ساغری_مهران  

 

 

 در اینجا آسمان و ساحل و دریا تماشایی ست

ش از هرجا تماشایی ستتمام چارفصل کی  

 

 خلیج فارس را الماس کوه نور می خوانند

 چو مروارید غلطان، کیشِ بی همتا... تماشایی ست

 

 بهشت آنجا که در این بیکران شیشه ای مانند

 درخشش های مرجان می شود پیدا... تماشایی ست

 

  و رقص موج ها بر پهنه ی دریای ناآرام

.. تماشایی ستکه خورشید و غروبش می کند غوغا.  

 

 پر از لبخند آرامش...پر از تکرار زیبایی

 جزیره آسمان ابری اش حتی تماشایی ست

 

 

 محبوبه راه پیما

 

 



 

 

 

 

 

  زالل آبیت را دوست دارم

  شب مهتابیت را دوست دارم

 تو بیداری همیشه تا همیشه

 من این بی خوابیت را دوست دارم

 

  صدای موجهایت شاعرانه

  و مادرانه پر از مهری لطیف

  از این ساحل تو با من همزبانی

  خلیج فارسی تا بیکرانه

 

  تویی معنای تاریخ و اصالت

 سخاوت پیشه در اوج عدالت

  عرب خواندنت نامت را زمانی

  گروهی اندک از روی جهالت

 

 

 و حاال من برایت می نویسم

 ز پاکی هوایت می نویسم

 ز جانهایی که شد جانانه روزی

، فدایت مینوسمچونان شیری   

 

  به عشق خارک با مردان مردش

  به تاریخ سراسر ، رنج و دردش



  از این آرامشی که هدیه دادند

  به ایران تا همیشه ، فرد ، فردش

 

 

 ز هندورابی آرام و زیبا

 شکوه ساحلی ، چون خواب رؤیا

  به یاد پاکی خون شهیدان

  دالور مردمان بی محابا

 

 

  کیش؛ و ؛الوان؛؛ابو موسی؛ و ؛تنب ؛و ؛

  ؛فرور؛ و ؛سیری؛ و پهنای ایران

  تو مثل پرچمی در اهتزاز

 در اوج عزت و سرشار از ایمان

 

  هوای تو خلیجی شرجی و ناب

  بزن دل بر دل پهناور آب

  بخوانم ، تا به سویت پر بگیرم

 شدم از شوق دیدار تو بی تاب

 

  دلم با این زاللی ، خو گرفته

  فتهگمانم کشتیم پهلو گر

  تمام وسعت رؤیای من را

 صدای نغمه ی جاشو گرفته

 

# رحیمی_سمانه  

 "برای خلیج همیشه فارس"

 

  پرانده اند ز خوابت ، مگر، پری ها را ؟

 که شوق تازه رسیده است بندری ها را ؟



 

  ! تو تک ستاره ی منظومه ی زمین هستی

 که جمع کرده ای امروز ، مشتری ها را

 

  یال آدم هاکه شور شعر شوی در خ

 ..وشمس وحافظ وسعدی وانوری ها را

 

  شمال وشرق وجنوب وتمام مغرب را

 ..بلوچ وترکمن و کرد و آذری ها را

 

  ! و گیسوان طالیی آسمان شده ای

 که باز کرده ای آغوش روسری ها را

 

  ! کمی به رقص در آ ! ای خلیج آبی پوش

 تکان بده به تنت ، دامن زری ها را

 

  ده طوفان ، به شط ساحل تودوباره سر ز

 تهاجم از همه سو می دود مقابل تو

 

  صدای حادثه ، در های وهوی امواج است

 جهان به سایه ی آرامش تو ، محتاج است

 

  بگیر مادر من ! دست کودکانت را

 ! دوباره باز کن آغوش مهربانت را

 

  که لحظه ها ، همه مست از لب شرابی توست

شم آبی توستامید مردم دنیا ، به چ  

 

  پرانده اند زخوابت ،مگر ، پری ها را ؟

 !که شور تازه رسیده است بندری ها را ؟



 

  ! به زیر سایه ی عشق تو از رقیب ، چه باک

 که دیده ایم ز چشم تو ، دلبری ها را

 

  ز ریشه بزن !دوباره سر زده طوفان ، بیا 

 به موج سرکش خود ، این سبکسری ها را

 

  ! خلیج آبی و ناب همیشه فارس تویی

 که خوانده اند ز نامت ، دالوری ها را

 

  ! غرور مردم خاور میانه ، دامن توست

 تمام کرده ای ای عشق ! مادری ها را

 

 غزل ، مثنوی از سارا سادات باختر

 

 

 

 

 

 

 

 اینجاست خلیجی که شَرَف در جَرَیان است

 آری به خدا فارس ترین بخشِ جهان است

  

 از خطه ی ایران و پر از شور و امیدیم

 ما از خطر معرکه ها پا نکشیدیم



  

 از زوزه ی کفتار نداریم ابایی

 ما ترس نداریم ز هر بی سروپایی

  

 ما گرچه ز هَم گاه کمی هم گله داریم

 با این همه ما پُشت هَم و همدم و یاریم

  

 گریان شوَد از هیبتِ مردانِ دالور

اش فراترهرکس ز گلیمش برود پ  

  

 دنیا همه دیدند که دادیم چه درسی

 دیدند که داریم چه مردانِ نترسی

  

 دیدند که این خطّه پُر از شیرِ اصیل است

 دیدند ابرقدرتِ دنیا چه ذلیل است

  

 ای رهبرِ آزاده بیا وقتِ تماشاست

 در معرکه ها نوبتِ سیلی زدنِ ماست

  

 صد موشک آماده و یک جمله نیازاست

گویی که هدف قلبِ ریاض استکافیست ب  

  



 موشک که بماند تو بگو تا که بمیریم

 ما از احدی غیرِ تو دستور نگیریم

  

 یک ذره اگر دشمنِ ما موش دَوانَد

 جز خاک ز حَیفا و تل آویو نماند

  

 این بیت فقط حُسنِ ختام است بدانید

 !...دورانِ بزن در رو تمام است بدانید

  

  

 محسن کاویانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جزیره ام، وسط آب، منزلم یعنی

 بیا! به قدر تو جا هست در دلم یعنی

 پتوی ماسه مهیا شده ست و بالش موج

 بدون دغدغه بنشین مقابلم یعنی

 شکوه کشتی یونانی ام، ولی بی تو

 بدون جاذبه ام، مانده در گلم یعنی

 غرور دارم، دریای موجی ام یعنی

 خضوع دارم، گرمای ساحلم یعنی

شهر، زبانم هنوز کج نشده به سمت  

 نبین عوض شده شکل و شمایلم یعنی

 دلم برای همان رنگ سادگی تنگ است

 برای جاشو و دشداشه و بلم یعنی

 دلم ندیده به خود موسم زمستان را

 به میزبانی ات ای عشق، قابلم یعنی

 درون گربه ی جغرافیا نمی گنجم

 نه اینکه دورم از ایران، نه ! کاملم یعنی

ه خواب مرا ناو دشمن آشفتهنکرد  

 نخورده است تکان آب در دلم یعنی

 همیشه وقت خزان بیشتر سرم گرم است

 همیشه مهر وطن بوده شاملم یعنی

 همیشه کیش تو ام، تا همیشه مات منی

 بمان که من به تو محتاج... مایلم یعنی

 محمدحسین ملکیان

 



 

 

 

 

 

 

 

 خورشید می زند به دل دریا

غزل هایش خورشید غرق موج و  

 در جزر و مد دیده ی او ساحل

 کیش است در معاشقه ماوایش

  

 جایی پر از پرستش و زیبایی

 خالق تر ز هرچه فریبایی

 در صلح و سِلم سایه ی امنی داشت

 خورشید ، محو شادی و شیدایی

  

 تا در بغل بگیرد و گرمایش

 آغاز شعرو شمس و تب و تابی

 زردی به بزم ناب جهان تابش

هد به تاب و به بی تابیگرمی د  

  



 خورشید می زند به دلِ ساحل

 دل در حریم ساحل مرجانی

 مانوس مهر و ذوق و غزل سازی

 زیباترین تاللو پنهانی

  

 خورشید می زند ز دلم تا کیش

 خورشید می برد دل ما را هم

 آنجا که من ندیده ام و مهرش

 باریده بر جهان دلم نم نم

  

 بهار صدرزاده

 

 

 

 

زیزه ام نه غریبم نه بی کسممن یک ج  

 خاکم ولی فراتر از آتش مقدّسم

 دریایی ام، کنام نهنگان و کوسه ها

 بیگانه با نشمین کفتار و کرکسم

 پستم مخوان به منطق جغرافیایی ات

 وقتی که آسمان به سرم می خورد قسم



 این موج نیست، اطلس و دیباست بر تنم

 فخر جنوب و حسرت دریای اطلسم

نایه به خورشید می زندچادرشبم ک  

 آن قدر ساده ام که به مرجان ملبّسم

 گل کرده ام میان یکی باغ نیلگون

 با سروها چه واهمه از خار یا خسم؟

 دنیا برای دیدن من صف کشیده است

 از صدهزار حسن، همین یک هنر بسم

 دادیار حامدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لب تشنه ایم در عطش کامیابی ات

ات خطابی لحن به موج، به بخوان ما را   



 جز خون سرخ هیچ نداریم و بی دریغ

 تقدیم می کنیم به امواج آبی ات

 !خون دالوران تو ای مرز بیکران

 گسترده است در افق آفتابی ات

 با این افق به کشتیِ می، احتیاج نیست

 جان می دهیم بر سر زلف شرابی ات

 بیگانگان عشق تو در آب گم شدند

بی اتاعجاز کرد، آتش تیر شها         

 موشک جواب موشک و طوفان جواب باد

 عالم پر از خبر شده از هم جوابی ات

 اخبار گفته است که طوفان گرفته ای

 صد آفرین به تاب و تب انقالبی ات

 

 دادیار حامدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دریا شدی تا موج ها گیسو برقصانند

 در بندرعباس تنت شب بو برقصانند

ر بیاویزندبر صخره هایت سینه ریز دُ  

 بر ماسه هایت عطر دستنبو برقصانند

 بر روی شن ها عاشقانت شعر بنویسند

 حافظ تغزل کرده و خواجو برقصانند

 شب ها پری ها از دل امواج برگردند

 در صحن ساحل گله ی آهو برقصانند

 با استکان های کمرباریک برخیزند

 در قوری گل، چای به لیمو برقصانند

بر آن هستند حتی پرستوهای دریایی  

 در جوجه های کبکشان تیهو برقصانند

 اصال خلیج فارس یعنی این که می باید

 بر عرشه هایت لنج ها جاشو برقصانند

 از ساحل ابریشمین کیش تا هرمز

 شب ها بلم رانان کمی پارو برقصانند

 زیر کپرها ناخداها مست بنشینند

 با خنده خنده دود تنباکو برقصانند

کنارت مردم بوشهر باید تو باشی تا  

 لبخند های سیب و زردآلو برقصانند



 باید که ماهیگیرهای بندرلنگه

 در تورهایت ماهی و میگو برقصانند

 آغوش گرمت را جزایر خوب می فهمند

 تا ماه را در قشم و تهمادو برقصانند

 این دوروبرها چشم هایی نحس می خواهند

 خرچنگ ها با نام تو تابو برقصانند

ش ای خلیج عشق تا مردمآرام تر با  

 در چشم بدخواهان تو چاقو برقصانند

 ایوب پرندآور

 

. 

:فارس به خلیج همیشگی  

 

 بین دریافرشته های زمین، قدِ تو هیچکس پری رو نیست

 چشم های تو آبی محض اند، گیسوانت همیشه زیتونی ست

  

 اهل بندر به دیدنت شادند، ماهیانت همیشه آزادند

هی ها، غیر آواز مرد جاشو نیست!با تو در ذهن گوشما  

  

 یک طرف شور شاعرانه ی من، یک طرف بیکران آبی تو

 عشق در هر دو کفه یکسان است، اشتباهی در این ترازو نیست!

  

 لب ساحل دوباره غوغا کن! موج بردار و شور برپا کن!



 گره از زلف های خود وا کن! چشم نامحرمی به این سو نیست!

  

ر تو می بارد،وعده های طالیی از هر سوگرچه عمری است ب  

 مادرت مرد بارت آورده ست،مرد وابسته به النگو نیست!

  

 نکند بادهای سرگردان، خاطرت را دمی بیازارند

 در پناه منی دلت آرام! هیچ ترسی از این هیاهو نیست

  

 من قسم خورده ام که نگذارم، برسد دست کوسه ها به تن ات

و، جز سزاوار دسته ای قو نیستبرکه های زالل دامن ت  

■ 

 کوچ کردن حکایت تلخی ست، در دل قصه های شورانگیز

 خوب می دانم ای کبوتر من، که مرام تو چون پرستو نیست!

  

  

 رضا نیـــکوکار

  

. 

«شب رؤیایی»  

  

 گنجی نهفته در دل هرمزگان ، گنجی که بی بدیل و تماشایی ست

ها بهشت کوچک رؤیایی ست، تن« ایران»در زیر پای مادرمان :   

  



 عطر نسیم و ساحل مرجانی،راز غروب و کشتی یونانی

 دیوانگیِ موج و پریشانی...یک گوشه از نهایت شیدایی ست

  

 چون قله های سرزده از دریا سبابه ها به سمت تو مشغولند

 حلقه زدند دور تو ماهی ها چون کودکی که تشنه ی الالیی ست

  

یزت ، سرگشته ی بهارم و پاییزتلبریزم از هوای دل انگ  

هر تکه از تو مظهر زیبایی ست«... کاریزت»و «حریره»تا « پایاب»  

  

 اینک منم اسیر تماشایت ، مرغ رها به خلوت دنیایت

 لبخند مهربان و اصیل تو ازمن دوباره گرم پذیرایی ست

■ 

است« کیش»وصل تو نوش و دوری تو نیش است ، این بار باز مقصد من   

ام به آنچه که در پیش است... بسته  

-وقت سفر به یک شب رؤیایی ست-  

  

 رضا نیـــکوکار

 

 

 

 

 



 

 

. 

  

 افتاده عکس آسمان در تو ، خورشید هر روز است مهمانت

 دریا به دریا شور بی تابی هر لحظه می ریزد به دامانت

  

 شوق غزل در پیچش مویت ، در آبیِ امواج گیسویت

، مست اند از عطر شهیدانتدریانوردان غرق در بویت   

  

، عشق همه ایرانیان هستی« فارس»با تو گره خورده ست نام   

 روبرنمی گردانی از این عشق ای که وفاداری به ایرانت!

  

 ما از تو سرمستیم تا هستی، تا وقتی آرام و رها هستی

 چیزی جلودارت نخواهد بود طوفان اگر برخیزد از جانت!

  

باش! از چشم نااهالن فراری باش! بر قلب دشمن زخم کاری  

 حاال که سینه ریز الماس ات پیداست از چاک گریبانت!

  

 آه! ای خلیج نیلگون من ! ای غیرت آبا واجدادی!

 وقتی که در آغوش این خاکی آسوده خواهد بود وجدانت!

  

!فارس ای سرزمین این غیرت ای! فارس ای آتشین و داغ عشق ای  



ای فارس! این نام را حک کن به دیوانت! ای بهترین! ای بهترین!  

■ 

در دست از دور می آیم به دیدارت« منزوی»دیوان شعر   

 دل را به دریا می زنم امشب ، دریای شورانگیز چشمانت...

  

 رضا نیکوکار

 دشمنم میخواهد از هر نقشه نامت را بگیرد 

  نقشه ها دارد که روزی نفت خامت را بگیرد

از بوسه بر موج تو داردگرمی اش را این نسیم   

  میرود ساحل به ساحل رد گامت را بگیرد

ام سرخ و نقره فامیش صبح سبز و نیلگونی،   

بگیرد را شامت و صبح آسمان باید که رنگ  

 خواب دنیا از قلی خان ها بگو آشفته باشد

 دست دشمن نیست از تاریخ امام ت را بگیرد

  ای خلیج عشق وقتی مادر این سرزمینی

است اروند و کارون احترامت را بگیردواجب   

 گر بخواهد دشمنی موجی به کف آرد یقین است

 خشم طوفان می رسد تا انتقامت را بگیرد

 غزاله شریفیان

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 ساحلت وقتی همیشه خانه ی خورشید باشد

 می تواند میزبان سفره های عید باشد



کردی بس که اشک عاشقان را نیمه شب ها دفن  

 دامنت باید پر از مرجان و مروارید باشد

 !اولین مهد تمدن،باز هم طوفان به پا کن

 بر سر نامت نباید ذره ای تردید باشد

 هشت سال از خون فرزندان میهن جان گرفتی

 در دلت کی ترسی از تحریم یا تهدید باشد؟

  قلب جوشان زمینی، پرغرور و آتشینی

باشد موج موجت میتواند چشمه ی امید   

 :با زبان مادری بر روی ساحل مینویسم

 ای خلیج عشق! نامت تا ابد جاوید باشد

 غزاله شریفیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 افتاده شال آبی دریا به گردنش

وزد از ماه بهمنشعطر بهار می  

  

 مثل بهشت کوچک گل های کاغذی ست

 با این همه گلی که نشانده به دامنش

  

و قال هااز همهء قیل  هربار خسته  

های روشنشدهم به شرجی شبدل می  

  

هادهم به سایهء زیبای نخلدل می  

دهم به گرمی آغوش ایمنشدل می  

  

 در امتداد ساحل مرجان قدم زدم

ست هدیهء موج مطنطنشدُر دری  

  

 دستم دخیل بسته به لور مقدسش

 چشمم همیشه تشنه یک لحظه دیدنش

  

 آخر بگو چگونه خداحافظی کنم؟



ین پری که در دل دریاست مسکنشبا ا * 

 ساجده جبارپور

  

  

 اشاره به یکی از اشعار فروغ فرخزاد*

 

 

 

 

 

 

 

 آفتابی ترین جزیره ی عشق

 چشمهایت همیشه دریاییست

 در میان جزیره های جهان

 گوهری مثل کیش زیبا نیست

 کیش ،آرامشش چه دلچسب است

 مردمانش به عشق خو کردند

یدبا عبور از کرانه های ام  

 گوهر ناب عشق رو کردند

 دل سپردم به نخلهای بلند

 به سکوتی که ساحلش دارد

 به تماشای آبهای سپید

 شوق ابری که نور می بارد



میبندم  دل به دریای کیش  

 به خلیجی که فارس می ماند

 به صدای بلند موجی که

میخواند ترانه  صبح تا شب  

 کیش من ای نگین زیبارو

ماه ای شبت روشن از ستاره و  

 ای دل انگیزِ ماندنیِ جنوب

 دورباد از تو سایه ی غم و آه

# پوریونس_الهام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبی ترین دریاست دریای کیش ما

 شیرین ترین رؤیاست رؤیای کیش ما



 آواز میخونن مرغای دریایی

 اینجا هوا خوبه به به عجب جایی

 می خنده خورشید و دریا طال میشه 

کیشه قلب خلیج فارس,تصویری از  

 کیش آسمون رنگه,زیبا و صدرنگه

 ساحل چقد خوبه وقتی نفس تنگه

 از اسکله,باغو,از ساحل مرجان

 از کلبه هور و از کشتی یونان

 حتی از آدمها,از ماهی و دریا

 از ماسه های داغ, از خاطرات ما

 دل کندن آسون نیست,اینجا دلم گرمه

نرمه بالشه  خورشید هم مثله یه  

عصره تابستون شرجی نفس گیره تو  

 نخال ولی پر بار میگیره آدم جون

 کیش قشنگ من ای نازنین ای جان

 آباد و آزادی در دامن ایران

# پوریونس_الهام  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 « خلیج فارس» 

 ! هان ای شناسنامه ی ایران،خلیج فارس

 ! ایران،همیشه از تو به سامان،خلیج فارس

 هرنام را، به غیر همین نام جاودان،

ن کشیده ای خطِ بطالن،خلیج فارسبر آ    

 دارند ارادتی به تو این قوم قرن هاست

تا به خراسان،خلیج فارس« تنگسیر»از     

فکر می کنم« گمبرونِ کهن»دارم به   

 با خاطراتی از تو فراوان،خلیج فارس

   « را همه عمری به دامنت« آداک کیش  

 پرورده ای چنان دُرِ غلتان،خلیج فارس

انه ی اروند در جنوبدِلتای رود خ  

 دارد به چشم های تو ایمان، خلیج فارس

است ایستاده  هرمز کنار تنگه، تورا  

 آماده است تا بدهد جان، خلیج فارس

 « خیره به تو مانده همچنان«مَهنای میر  



 می گیرد ازنگاه تو فرمان، خلیج فارس

 ازدیرسال،هم نفسِ شاهنامه ای

ارسهان! ای شکوه و شوکتِ ایران،خلیج ف  ! 

 در آفتاب تنگه ی هرمز نشسته اند

 گودرز و گیو و رستم دستان، خلیج فارس

 جامانده روی ساحل تو ردّ پای ماه

 سرشاری از ترانه ی باران،خلیج فارس 

 گل گیسوان نقره ای ات را در این فصول

 ! بر شانه های خویش بیفشان، خلیج فارس

  

  آداکِ کیش:جزیره کیش 

جنگید می ها رانی که در جنوب با هلندیمیرمهنا:دالوری ای    

 گمبرون=نام کهن بندرعباس

 تنگسیر= شهر تنگستان،نام منطقه و نام فیلمی به همین نام

  

 ه.......................................................ه

 -خدابخش صفادل

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 به جزیره رویایی کیش مروارید خلیج فارس

  

ی وزد از میان نخلستان، عطر گلزار الی گیسویتم  

 آفتاب آمده ست بنشیند، شاد و آرام در پر قویت

  

 ساحل نقره پوش بندرگاه، سر نهاده ست روی دامن تو

 دست های خلیج ایرانی، حلقه کرده ست دور بازویت

  

 قایق و موج و بادبان هر روز، پیش چشمت به ناز می رقصند

ها، شب به شب در نگاه جاشویتآشیان می کنند ماهی   

  

 اشک صد مرد کوهکن پیداست، راز هر قصه ی کهن پیداست

 سبزی و سرخی وطن پیداست، در دل روستای باغویت

  

ست افتاده پایت به مرجان چه هر ست، دلداده با تو دریا همیشه  

 زخم خوردن از این و آن ساده ست، تا تو هستی و نوشدارویت

  

ان باشی، امن و آرام و بیکران باشیجان فدایت که جاود  

 اوج آبی آسمان باشی، در پر و بال هر پرستویت

  

 تو غبار ستم نمی گیری، گردی از پای غم نمی گیری



 هر قدم سرفراز و بی پروا، می کند عشق آب و جارویت...

 

 زهرا شعبانی

 

 

 

مارا« دل»تو صیادی   

 چرا ماهی، چرا دریا

  

 رها کن تور و زندان را

میل خود، بیا با ما به  

  

 جنوب مهربون گرمه

 جنوب مرزوبوم، زیبا

  

 :طلوعش با لب خندون

 خلیج فارس، ته دنیا

  

 غروبا دل ربایی با

 قلم مو و تن رنگا

  

 چه دستایی که حک کردن



 کنار ساحلش، قلبا

  

 خلیج فارس ایرانی

 همیشه موندنی ،مانا

  

 تمام دور این گیتی

 نداره کیش ما همتا

  

کبرپورا ممری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خبر دادند از موج تو گیسوها به یکدیگر

 و از عمق پریشانیت پاروها به یکدیگر!

  

 رها با موج روی صخره عطر گیسوی دریا



 چه پیغامی فرستادند شب بوها به یکدیگر

  

 شب مهتاب بود و مدّ آب و موقع مستی

 رسید از ماه و ماهی آلبالوها به یکدیگر!

  

خوابید و خورشید از کران برخاستتالطم های تو   

 و پیوستند از هر سو پرستوها به یکدیگر

  

 دوباره صبح بود و لنج ماهیگیر آماده

 سالمی پرطنین دادند جاشوها به یکدیگر

  

 تنت آبی، نگاهت آفتابی، چهره ات موزون

 که چشمانت به هم رفتند و ابروها به یکدیگر

  

ی گفتندپلیکان ها دراین سو در مقامت شعر م  

 در آنسو شرح زیباییت را قوها به یکدیگر

 کنار دنج ساحل کهنه نقاشی به نقاشی

 گره می خورد در موجت قلم موها به یکدیگر

  

 به راه افتاد لنج و دور شد از ساحل آرام

 چه می گفتند آیا دست و بازوها به یکدیگر؟!

  



 هاللی چرخ زد خورشید تا بوسید دریا را

را غزل گوها به یکدیگر نشان دادند مضمون  

  

 به ساحل بازگشت از جشن دریا لنج ماهیگیر

 میان لنج و ساحل خورد پهلوها به یکدیگر

  

 به روی صخره ای زنهای بومی شعر می خواندند

 و می سائید از شادی النگوها به یکدیگر

  

 چه خوش مهمان نوازی کرده بودی ای خلیج فارس

ه یکدیگر!چه لبخندی زدند از شوق بانوها ب  

  

 فرو رفت آفتاب سرخ در سبزآبی دریا

 خبر دادند گیسوها و پاروها به یکدیگر

  

  

 علی سلیمیان

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عروس سرزمینم ، دوست دارم دوستانت را

 جهان آبی ست ... می بینم زمین و آسمانت را

  



 نمک نشناس ها با اینکه نادان اند می دانند

پرچمی جان داده جانت را سپید و سبز و سرخ  

  

 تو از نسل خزر ، از زنده رودی ، اهل اروندی

 که هرگز گم نخواهی کرد راه خاندانت را

  

 به عشق دیدنت ساحل به ساحل راه می افتند

 هزاران تشنه مدهوش اند ، خم کن استکانت را

  

 تو مهتابی ، تو جذابی ، سرود عشق می خواند

انت رااگر دریانوردی بشنود راز نه  

  

 برای دیگران موج است ! می بینند در ساحل

 جنوبی ها غروب جمعه ها اشک روانت را

  

 دهان های زیادی آب افتاده ست در دنیا

 که با هر حیله ای از تو بگیرد آب و نانت را

  

 ولی آواز جاشو ها روایت می کند هر شب

 که از تو هیچ صیادی نمی گیرد نشانت را

  

زم شود یک روز می خوانییقین دارم اگر ال  



 برای مردم دنیا دوباره داستانت را

  

 الفبای زبان فارسی را هر که بشناسد

 یقین دارم تمام عمر می فهمد زبانت را

علی سلیمانی   

 

 

 

 جهان دارد هوایِ روشن ِ نیلوفرانت را 

 اگر شب ، خوشه چین آورده با خود اخترانت را 

_داران است  سپهر آیین تر از خورشید چون آیینه  

خلیج ِ نیلگون ، چشم و چراغ ِ خاورانت را _  

 به  خونت گر کشد هر صبح و شام این دیده ی دلتنگ

 شهید عشق می نامد شکوه  بیکرانت را 

_خیال شورو شیدایی به سر دارد اگر حافظ !  

 میان سینه پرورده لبالب گوهرانت را 

 سیه چادر کشیده شب به گرد ِ صورت ماهت 

کرده مهر و ماه گیس ِ دلبرانت را و زرین   

_به کیش ِ دلبری مانده میان سینه  ،نام پارس   

 دماوند است پشتی گرم ، تا همسنگرانت را 

 بزن موجی و اعجازی بیاور ساحل ِ مرجان !



 که تو پیغمبرِ نوری دل ِ ناباورانت را 

 سید مهدی نژاد هاشمی     

 

 

 

 

 

 باد آمد. نیلی پیراهنت چین دار شد

 بر تنت خورشید گندم ریخت.. گندمزار شد

 

 ماسه ها را هم به رقص آورد شور موج هات

 بخت خوش با گوش ماهی های دریا یار شد

 

 هرکسی یک بار آمد پهلویت لختی نشست

 مثل یک عاشق به شوق دیدنت ناچار شد

 

 بیقرار موج ها شد، قلب او از دست رفت

 گرچه با پای خود آمد، رفتنش دشوار شد

 

یرمرد آمد کنار ساحلت تنها نشستپ  

 موج آمد، خاطراتش یک به یک تکرار شد

 



 یادش آمد آن شب زیبای شرجی.. ناگهان

 یک پری ماهی میان آب ها احضار شد

 

 برق می زد زیر نور ماه تابان پولکش

 شد سراپا چشم.. غرق لذت دیدار شد

 

 پلک هایش را به هم مالید.. رویا بود؟!.. نه

بانش.. چشم هایش تار شدبند آمد پس ز  

 

 خواست تا چیزی بگوید، ناگهان از هوش رفت

 صبح فردا روی تخت ماسه ها بیدار شد

 

 !آن پری ماهی که آن شب دید در ساحل چه شد؟

 سهم ماهیگیرها یا مرغ ماهی خوار شد؟

 سیده تکتم حسینی از افغانستان

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هااز خلیج فارس تا سمت بخارا موج  

هابور را دارد تماشا موجبلخ و نیشا   

 

 آنقَدر سر داده آهنگ ِ زبان فارسی 

هامنتشر گشته است در اطراف دنیا موج  

 

 یک دقیقه مثل گوهر می شود گاهی صدف

ها  ست زیبا موجچون عروس ماهِ دریایی  

 

ی در اصفهان بر ساحل زاینده رود لحظه  

هاساعت دیگر میان رود گنگا موج  

 

ی زند وقت غروب قایق مهتاب لنگر م  

هابین دریا موج ماه را بوسیده  هر شب  

 سید سکندر حسینی)بامداد( از کشور افغانستان

 

 

 

 



 آسمان صاف و زمین یکسره مرجان در کیش

 عشق می گیرد ازین آینه ها جان در کیش

 عشق در اسکله و ساحل مرجان جاری است

 عشق همراه تو آمد به خیابان در کیش

 آفتابی تر و آبی تر و دریایی تر

 رنگی از خاطره دارد غزلستان در کیش

همه قوم و همه رنگ و همه شهر مردمان از  

 همدل و همسفر و خرم و خندان،در کیش

مهر است و پرستش همه در سرمستی ست کیشِ  

سرسبز درختان در کیش مست بادا،سرِ  

 سبز بادا همه روز و همه ماه و همه سال

 شاد بادا دل یار و دل مهمان در کیش

 آسمان آبی و دل آبی و دریا آبی

راوان در کیشعشق و آرامش و نورست ف  

  هر خیابان گذر سبز هنرمندان است

 جمع گشته همه ی خوبی ایران در کیش

 نوبهارش گل لبخند مسافر بر لب

 با بهاران شده همقافیه باران در کیش

شادند دریا و صدف و موج و شب ساحل   

 جمله غمهای جهان آمده پایان در کیش

 جلوه گاه ادب و معرفت و فرهنگ است



شعر ،چراغان در کیشچلچراغ ادب و   

 قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند

 جلوه کرده ست رخ روضه ی رضوان در کیش

 هر ورق جلوه ی عشق است کتاب غزلش

 عشق زیبا شده از نغمه ی ایمان در کیش

 کیش را بیش تر از پیش گل افشان کردند

 تا که آرام گرفتند شهیدان در کیش

 نغمه مستشارنظامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


