
 مجموعه شعر 

آسمان از زمین تا  

زهرا شیرازی قمل به  

 

 مقدمه:

هایزاد آ نگاه که به زیر و بند انتخابآ دمی  

کندخورد خیال میبدقواره و نزارش وصهل می  

 که تنها و تنها مهنی مرت و جریب الیق اوست

 اما نه!

شودمیتر اندازد هامنقدر س بکهرچقدر پوست یب  

.کند مست الیتناهیهامنقدر عروج می  

 به آ سامن رس یدن هرن است.

 زمنی خس و خاشاک دارد، توی زمنی لولیدن

کند.مال میآ دمی را جلن  

ستهر از گاهی انصاف و ابری ویل آ سامن  

ارزد به کربه بسنت.ی ابر میمهنی احاطگی بواسطه  

 



۱ 

 قلب را وانگه صدا مزید عقل

 ترمس از این بود رسی گردامن

 نبایش در بَرم

 

۲ 

 لبخند بزن

هایتبگذار به واسطه رنگنی کامن لب  

هایت را نبینند!مغ چشم  

 

۳ 

 خبوان و گوش بس پار

های آ رام دلت را ببنینغمه  

 صدایش را بش نو

اش کن!و ایری  

 

 

 



۴ 

 

کمن گامن می  

 ابران خون چشاممن

گرید ازرسچشمه می  

 میدان نربد رس

هاین اشکو ا  

 خون تلف شدگان است

 

۵ 

 

 گویی مرا پرس تو خواندی

 نه!

 پرس تو نیس مت در هنگا کوچ به دنبالت بیامی!

 

 

 

 



 

 

۶ 

ها دیدمگیل رسخ را از دور دست  

 آ رام بسویش قدم برداش مت

تر که شدمنزدیک  

 فهمیدم آ ن گل رسخ

ایستتنها یک خاربوته  

 که از پژمردگی رنگش به قرمزی مزیند!

 خملص الکم:

 آ واز دهل از دور خوش است

 

 

۷ 

 گاهی فرامویش هامنند گرفنت ماهی از درایست

رفتماهی را میشود از آ ب گ  

 اما...

شود درای را از فکر ماهی درآ ورد!هیچوقت منی  



 

۸ 

 چبه که بودمی چه دلهای بزرگی داشتمی

 اما حاال که بزرگ شدمی چقدر دلتنگمی

 

۹ 

 رهسواری بود اب اسب سپید

 ترس داش مت از خیال عاشقی

 عاشقم کرد و من این ایدم نبود

رود از دایر خویش!رهسوار است، می  

 

۱۰ 

پرس متتگفمت تو را می  

 خیال میکمن خدا قهرش گرفت

 و تو را از من جدا کرد

 

 

 



۱۱ 

 

کندو هامن هنگامی که خورش ید غروب می  

 هنگام طلوع خاطرات ماست...

 شب پااین روز بود

 اما 

 آ غاز درد شد

 

۱۲ 

 

 دوست دارم در این هوای گرم اتبس تاین

 درای شوم

هامی ش ناور کمنبیایی و تو را در موج  

رمحی کردم وو شاید مه مکی یب  

ق کردمتو را در خودم غر   

 

 

 



 

 

۱۳ 

 

شوندرمح میگاه آ نقدر مردم یب  

خواهند تنهایی را مه از ما بگریندکه می  

 حبث، حبث اعامتد است

ابزار تنها واداش تگی و اجبار استتنهایی در این دوره گرگ  

آ وردها در دل پدید میگاه این درونگرایی عقده  

 مدیت تعقل مرا به این نتیجه رساند

 تنها بودن رشف دارد

کیه بر پشت کساین کهبه ت   

 مهچون دره بودند و ما را در اعامق س یاهی فرو بردند

 

 

 

 



۱۴ 

 

هامیدر این آ شفتگی  

 دگر ایدت آ رام جان نیست

های معیق دملست بر روی زمخبلکه منکی  

بیمنکمن، میگاها که تعقل می  

 اینهمه آ شفتگی

ابف من بعید استاز عقل فلسفه  

هامی نشان از چیست؟رسدرد  

 درد چشاممن در چه مورد است؟

گریم شده!!!نکند درد العالج گریبان  

 انگهان مین در خودم فراید زد

 نه!

ای از عقل تو که الی دندانشانگهان تکه  

 گری کرده بود

داد!آ نرا ابزی میاب خالل دندان   

 

 



۱۵ 

کند آ ینهمنااین می  

گذردهر آ چنه بر دل می  

شود ترضع چشاممنآ شاکر می  

شودام اب اشک چشاممن تر میهای خشکیدهلب  

 آ ینه متنا میکند

 متنا برای نفس کش یدن

 

 

۱۶ 

زدابران می  

های رنگ و رو رفتهموزائیک  

 اب طراوت ابران

 رنگ و لعایب به خود دیدند

ابریدگاممن ابران اس یدی بر رسمان میبه  

 خوننی رنگ بود آ سامن

ستدر انتظار طلوع سامن انگارآ  شب بود و نمیه  

دامن آ سامن را چه شده بودمنی  

ابراند!رنگش هجمنی بود و از خود رمحت می  



۱۷ 

 

 هوا عطر تو را گرفته است

آ ییبگو از کدام مست می  

فشارمکشم انگار تو را در آ غوش مینفس می  

رمح شده استامشب جعیب یب  

 در ختیمل امشب را طور دیگر تصور کرده بودم

اآ رامش ندارمی م  

 تصورم بر آ ن بود ش یب که صبحش

شود رااب تو دم می  

 از رس ذوق خواب را به چشاممن نیاورم

ها همامن چشاممن شوندنه اینکه اشک  

 

 

 

 

 



 

 

۱۸ 

 

خوامناز هبر تو می  

تر از جاینتو که آ رام  

 گوای که دل دادم

هاچشم پیداست در این   

 آ نقدر که تو زیبایی

مت از این احساس  در هبه

 رسافرازم از این قلمب

 که انم تو بر آ ن دیدم

 گوای که دل دادم

 گوای دچارم من

 



۱۹ 

خواهددمل تو را می  

 تویی که حس انب اکمل شدن را

ودم تزریق کردیذره ذره در وج  

هایی که آ وردیدر بنی متام ایدگاری  

کمنجا استشامم میعطرت را مهه  

هاروزها، شب  

زنندامس من و تو را صدا می  

اندها مه دلتنگگویی کوچه و خیاابن  

های پهرت را در دیدار بعد بوسه خوامه زددست  

آ ورم امست را بر لب می  

 انگار زلزهل هشت ریشرتی

دهددر دمل رخ می  

 عطرت را که بو میکمن

غوش دارمانگار تو را در آ    

 انگار خواب بود

نشیندخوایب که تکرارش جعیب به دل می  

 



۲۰ 

خواد توو بغلت خبوامبدمل می  

 برم توی دنیای آ رزوهام

 دس تامو تو بگریی و دوابره

موین ابهامدم گومش بگی می  

 

خواد قدم قدم توو ابروندمل می  

ی خیس هترونتوو کوچه پس کوچه  

 اب مهدیگه راه برمی و پیدا شه

 زیبایی و قش نگی آ مسون

 

خش برگ پایزیخواد خشدمل می  

مه صدا شنبه زیر پامون   

 رو رسمون چرتای رنگی رنگی

 توو دس تای هرداتمون وا شن
 

 اب تو مهنی چرخیدان قش نگه

 زیر ابرون رقصیدان قش نگه

 رو لبای داغ و رسخ و خیست

 یواشکی بوسه زدان قش نگه


