براي استاد غالمرضا شكوهي
و هجرت نا به هنگامش

دسته گل

چه فروتن!
برگ گل سرخ
الي كتاب تاريخ فلسفه

حميدرضا شكارسري

مضمون بكر

زنده ياد غالمرضا شكوهي

٭ آقاي شهرام چابهاري ـ چابهار

دوس��ت با كلماتي چون پوست و اوست قافيه
ميشود.

٭ خانم روشن صادقي ـ كرج

سروده ايد:
من از تو دست برنميدارم نگو نه
من از تو روي برنگردانم نگو نه...
׳׳نگو نه׳׳ كه عينًا در مصراع بعد تكرار ش��ده
رديف اس��ت و كلمه قبل آن قافيه است .آيا
برنم��يدارم ب��ابرنگردانم همقافيهاس��ت؟
مسلمًا نه .پيش��نهاد ميكنم دواوين شعراي
قدي��مراب��هدقتبخوانيدتابهنقشرديفو
قافيه پي ببريد.
٭ آقاي سروش خامسي ـ كرمان

انوري يكي از بزرگترين قصيده سرايان ادب
فارسي است.

٭ آقاي حميد دلجو ـ تهران

بيتي از حافظ را تقطيع ميكنيم:
دل از من برد و روي از من نهان كرد
خدا را با كه اين بازي توان كرد
وزن اين بيت:
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل است.
دل از من بر= مفاعيلن
د و روي از من= مفاعيلن
نهان كرد= مفاعيل
خدا را با= مفاعيلن
كه اين بازي=مفاعيلن
توان كرد= مفاعيل
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جوانه هاياد بي
٭ خانم مريم آذري ـ تهران

سروده ش��ما به نثر نزديك است تا
به شعر:
به ماه سالم ميكنم
به تو سالم ميكنم
پنجره را باز ميكنم
نسيم از كنارم ميگذرد
دلم روشن ميشود
تو معني مهرباني هستي
محبت هستي
تو معني ّ
پيشنهاد ميكنم با شعر كهن و شعر
نو بيشتر آشنا شويد .خيال ،انديشه،
عاطفه و آهنگ از عناصر اصلي شعر
به ش��مار ميروند ك��ه نبايد از آنها
غفلت بورزيد.

تو

تو آينة خورشيدي
كه در تو زلف خود را
شانه ميزند
تو انعكاس صداي كوهي
كه به من ميگويد
دوستت دارم
تو شبيه ماهي
بلند و دست نيافتني
بزرگ و جاودانه

شبنم احمدزاده ـ تهران
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مولوی

مضمون بكر غير تو پيدا نميكنم
تا مدح توست ،لب به سخن وا نميكنم
معناي پاك اسم تو در هيچ واژه نيست
من با پياله دست به دريا نميكنم
در وصفت آستین سخن را به هيچ روي
« صد سينه حرف دارم » و باال نميكنم
آنقدر سر بلند بر ايوان نشسته ام
كز خانه هم بجز تو تماشا نميكنم
من ذ ّرهام كه خانة خورشيد خويش را
از هيچ كس بجز تو تقاضا نميكنم
اي گنبد هميشه مطهر به عطر اشك
جز در حريم كوي تو مأوا نميكنم
در آستان بخشش تو چون حضور شمع
جز با سرشك و شعله مدارا نميكنم
نامم اگر غالم رضا هست خويش را
با نردبان اسم تو باال نميكنم

سيدعبدا ...حسيني

شعبان كرم دخت ـ بابلسر

		
به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد

فروتن

مينا آقا زاده

سرود شاعر اگر عاشقانه ،خواهد ماند
ز هر چه شعر به عالم ترانه ،خواهد ماند
زده است مرگ بر اندام شعر شالقي
كه تا ابد اثر تازيانه خواهد ماند
اگرچه آتش قلبش فرو نشست ،ولي
ز شمع روشن شعرش زبانه خواهد ماند
اگرچه خاك بر آن طبع پاك خواهد ريخت
ولي ز طبع بلندش نشانه خواهد ماند
غزل سراي مسافر از آن شكوه و شعف
تغزل تو به ذهن زمانه خواهد ماند
شكوه شعر خراسان! سفر بخير ،برو
كه نام تو به جهان جاودانه خواهد ماند

تا زمين هست و آسماني هست
از نفسهاي تو نشاني هست
عشق تصوير بيقراري توست
در دلت شعلة رواني هست
باز كن لب به شعر تازه تري
در معاني تو بياني هست
آه،اي چشمهاي تو خورشيد
با تو زيبايي جهاني هست
گيسوافشان اگر كني در باد
مي توان گفت :سايه باني هست
عشق با فتح تازه ميآيد
تو اگر آرشي ،كماني هست

		
دال نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

زندگي
تنهاييات را
به دست خيابان سپرد و كودكي ات
در هياهوي برق و بوق ماشينها گم شد
چهارراهها ،اما
تو را خوب به ياد ميآورند
رنگ دودي چشمانت را
گلهاي وانشده پرپرت را
و گلدان كوچك دستهايت
كه سرما نقش ترك روي آنها زده بود
چراغها هم
راهنماي خوبي نبودند
سبز كه ميشدند ،چشم تو قرمز ميشد
زندگي ميديد و لحظه اي
پا روي ترمز نميگذاشت
ماشين ها
عبور ميكردند از تو
شيشهها خود را از تو باال ميكشيدند
و تو
دسته گلي بودي
كه زندگي به آب داده بود

سرود شاعر

تا زمين هست

