در نعت پيامبر اكرم (ص)

گل سرخ محمدي

اي روح بيبديل و سرشت سرآمدي
سرفصلخطكشيدنبررويهربدي
اي كهكشان چشم تو هرم سپيده دم
آيينه دار پرتو انوار سرمدي
خورشيد در مقام تو همواره خاكسار
اي جلوة جالل و كرامات ايزدي
مسند اليه تمام گزاره ها
اي ٌ
كه بيتو رنگ باخته آيين مسندي
انديشهات عصارة نارنج زارها
بر پهنة كوير بهار ،زبانزدي
فخر تو چشم روشني جويبارها
بر كوچه باغها نفس صبح دم زدي
شاعر كجا و ناي سرودن براي تو
اي مدح گوي تو گل سرخ محمدي
بگشا گره كه پر بزند در هواي تو
پروانهاي براي حيات مجددي

رسول من

اي برگزيدة همة انتخابها
قرآن تو كتاب تمام كتابها
انديشة تو تيشه به اصل بدي زده
اي ريشة هميشهترين انقالبها
فخر فلك به توست كه فانوس گشته بود
در كوچههاي آمدنت آفتابها
سرمشق آسمان و زميني كه نام توست
بر لوح شب نوشته به خط شهابها
من تكيه كردهام به تو و پايمردي ات
در روز چون و چند و چه ،روز حسابها
سرگشته در مضايق وصف تو ماندهام
چندان كه دادهام به سخن آب و تابها
خورشيد مكه ،ماه مدينه ،رسول من
اي خاكسار مدحت تو ،بو تراب ها
شمع زبان بريده چه الفد ز آفتاب؟!
گنگم كه در هواي تو ديده ست خوابها
حسين منزوي

سيدمهدي نژاد هاشمي

جوانه هاياد بي

٭ خانم شعله احمدپور ـ كرج

ميالد نور

اتفاقي خاص در عرش عظيم افتاده بود
لرزه بر اندام شيطان رجيم افتاده بود
چون كه بر پيشاني مولود پاك آمنه
نقش بسم اهلل الرحمن الرحيم افتاده بود
در نخستين جزء قرآن هم به پايش با خضوع
معني رمز الف با الم و ميم افتاده بود
از ازل در آخرين جام ميپيغمبري
عكس زيباي رخ طفلي يتيم افتاده بود
روي بام شهر مكه در شب ميالد نور
بقچة بوي گل از دست نسيم افتاده بود
فـر و شكوه جاودانش همچنان
ساية ّ
بر سر عيسي و موساي كليم افتاده بود
وصي اش ،مهر دختش بيگمان
مهر او ،مهر ّ
در دل هر صاحب عقل سليم افتاده بود
بر سرش ز آن دم كه پا بر عرصة هستي نهاد
سايه نور خداوند كريم افتاده بود
وصياش بيدغل ميرفت راه
هر كه با او يا ّ
در حقيقت بر صراط مستقيم افتاده بود
علي بهراميان

دي��وار با كلمات��ي چون بيدار و بي��كار قافيه
ميش��ود ،اما ش��ما آن را با دوست و پيدا و...
قافيه كردهايد .در واقع با وزن و قافيه چندان
آشنايينداريد.شعركهنرابهدقتبخوانيد.
با از بر كردن اش��عار م��وزون ذهنتان با وزن
آش��نا ميشود و با كمي دقت به نقش قافيه و
چگونگي استفاده از آن نيز پي خواهيد برد.

٭ آقاي شاهرخ مالكي ـ تهران

سروده ايد:
آسمان اگر /آبي نباشد
روز به چه درد ميخورد؟
روز اگر /آفتابي نباشد
به چه كار ميآيد
تو اگر نباشي /جهان به چه كار ميآيد؟...
تصاوير و جمالت در شعر بايد فشرده باشند
تا از نثر فاصله بگيرند .سروده شما از استعداد
ش��ما حكايت دارد ،اما هن��وز قلمتان صيقل
نخورده است .بيشتر تمرين كنيد.
٭ خانم ساقي حضرتي ـ گرگان

بيتي از حافظ را تقطيع ميكنيم:
ستارهاي بدرخشيد و ماه مجلس شد
دل رميدة ما را انيس و مونس شد
وزن اين بيت:

׳׳مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن׳׳ است:
ستاره اي=مفاعلن
بدرخشي= فعالتن
د و ماه مج= مفاعلن
لس شد= فعلن
دل رمي= مفاعلن
ده ما را= فعالتن
انيس و مو= مفاعلن
نس شد= فعلن
٭ آقاي سهراب حقيقي ـ شهريار

صرف ش��ركت در كالس��هاي نقد و بررسي
شعر نميتواند از كسي شاعر بسازد .شاعري
موهبتي الهيس��ت و ذوق و استعداد خداداد
ميخواهد.

نورباران

وقتي بيايي
آسمان نور باران ميشود
و هزاران ستارة نو
متولد ميشوند
هزاران ماه بيبديل
هزاران خورشيد گرم
ا ّما
هيچ كدام به پاي چشمهاي تو
نمي رسند

شبنم مرادي ـ تهران
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