
جوانههاي
ادبـي

جوانههاي
هايادبيادبـي جوانه

هايادبي جوانه

43

٭  آقای نصراهلل صباغی-خرم آباد
دهر با کلماتی چون نهر و شهر قافیه می شود. 

٭  خانم صبا رحمانی-یزد
سروده شما به نثر نزدیک تر است تا شعر: 

برای تو 
شعری می خوانم

که آهنگین باشد
 و تو را 

به وجد بیاورد
و از من راضی شوی...

شعر معاصران را به دقت بخوانید. 
٭  خانم سولماز حسنی-شیراز

فرق دوبیتی و رباعی در وزن آنهاس��ت. واحد وزن 
در شهر کهن فارسی مصراع است. 

٭  آقای مرتضی سجادی-رشت
قس��متی از س��روده تان را ب��ا آرزوی موفقی��ت 

روزافزون برای شما می خوانیم: 
عطر عشق

همه جا پراکنده است
درخت

و گل
سبزه و سنبل

بوی عشق می دهند
صدای تو نیز
از عطر عشق
سرشار است

٭  آقای رضا سالمی-پاکدشت
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

آن ش��ب قدری که گویند اهل خلوت امش��ب 
است

یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است
وزن ای��ن بی��ت ׳׳فاعالت��ن فاعالت��ن فاعالتن 
فاعالت׳׳ اس��ت... ׳׳است׳׳ ردیف است و شب و 

کوکب قافیه اند. 
آن شب قد= فاعالتن
ری که گوین= فاعالتن
د اهل خلوت= فاعالتن
امشب است= فاعالت
یا رب این تأ=فاعالتن

ثیر دولت=فاعالتن
از کدامین=فاعالتن

کوکب است= فاعالت

به یاد تو
به یاد تو

چراغی می افروزم
در این شب تیره

شاید
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حال و فال
نگیر دست کم انگارة خیال مرا

سکوت سرد شلوغم، شلوغ الل مرا
درون تنگة پاسخ چنان فرو رفتم

که بی هدف نگشایی سِر سوال مرا
من آب دیدة حس م، به لطف تاریکی

نموده ام به زمان منتشر هالل مرا
مواظبم که نبینم به قید قرعه، هوس

-به طعمه هدیه دهد طعم قیل و قال مرا
به رای راوی یک سو، نگو که مجنونم

هنوز ذهن جهان می خرد مالل مرا
ببین چه خوب درخت لبم شکوفه نمود

همین معامله سنگین نموده یال مرا
لوایحی که نوشتم به دادگاه شعور

چه خوب می شمَرد فرق حال و فال مرا
حساب حادثه، درجمع و ضرب و کاهش و بخش

به قدر سهم سرم پخته کرد کال مرا
و اختیار که تعریف در خوری نگرفت

نشان نداد به من ممکن و محال مرا
محسن آریا پاد-رشت

بنویس
من از بهار نوشتم، تو از خزان بنویس
من از امید، تو از بغض ناگهان بنویس

من از روایت لبخند صبح و زیبایی
تو از غریبی شب های عاشقان بنویس
هوای خسته، صدای شکسته، دلتنگی

شب است، شعلة خورشید را روان بنویس
صدای عاشق خود را مرور کن در باد

زمین کم است، از آغاز آسمان بنویس
نگویمت که چنین یا چنان کنی خوب است

هر آنچه خواست دل عاشقت، همان بنویس
شعبان کرم دخت-بابلسر

از مجموعه شعر ׳׳حصر دوست داشتنی׳׳ 
سروده سارا صابر-نشر گیوا

تو
نشسته روبروی من، خیاِل ناگهاِن تو

گرفته جان من هدف، غرور بی کران تو
نگاه می کنی و من، دوباره محو می شوم

دوباره محو هیبت نگاه سرگران تو
شبیه کفتر حرم، گشاده بال می پرم

ز خویش می شوم ر ها، ر ها در آستان تو
خوشا خیال ناگهان، خوشا تفکر نهان

که عاشقانه گشته ام، دوباره میزبان تو
به خلوت من آمدی، به عمق شاعرانگی 

ولی چنین خرابه ای، نگشته آشیان تو
خیال تو هنوز هم، مرا ر ها نمی کند

اگر چه عشق مثل من نبوده آرمان تو

شب قدر
باز می خواهم شوم آِن خدا
یعنی از امروز مهمان خدا
لب فرو می بندم و با اشتها
می نشینم بر سر خوان خدا

قدر آمد، من شدم شب زنده دار
بر سر من نیز قرآن خدا

روزه گیرم با هزار و یک دلیل
قاطع و تیز است برهان خدا
رشتة ایمان من  گر پاره شد
می کنم تجدید پیمان خدا

ربنای روزگاران بر لبم
سر دهم آواز رمضان خدا

جاده های قدر شب ها زیر پا
زیر بالم قاف عرفان خدا

مهدی مرتضوی درازکال-بابل

بهار
قرار بود
روزگار 
بهار را

به نام تو مصادره کند
اما 

در ساحت ملکوت فروردین
که آمدی

بهار از حیثیت افتاد
بهار

وقتی چشم در چشم تو شد
عرق کرد

فصل عوض شد
تابستان از راه رسید

زمانه در بلوغ تو
گل داد

دکتر محمود باقرپسند-لنگرود


