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من آن گلپروري هستم كه از گلخار ميترسم
واز نه گفتنت در لحظه ديدار ميترسم
شدند از خون من تشنه تمام مردم اين شهر
ندارم حامي و از تكيه بر ديوار ميترسم
شبيه ان پرستاري كه دائم بوده شب بيدار
ز درد العالج اينهمه بيمار ميترسم
من ازيك جبر ميآيم وعمرم اختياري نيست
پراز ترديدم از دنياي ناهنجار ميترسم
نگاه حسرتي دارم به سمت اين مترسكها
مني كز عمق تكرار صداي غار ميترسم

هوای بی تو بودن



رسول پوريزدي

 هوای بی تو بودن سرد سرد است
دلم از روز رفتن پر زدرد است
 همین حال بدم طوفان و ابری
 جلوی هر دو چشمم ریزگرد است 




ساختموناي كاغذي

پور
دوشعر از صابر سعدي

()1
نشانی خانه ات را
همیشه درون جیبم نگه می دارم
می دانم
روزی کسی مرا پیدا می کند و
به تو می رساند
ما همیشه
چیزی
با ارزش
برای روز مبادا نگه می داریم
(2)
آن صبح که
تو ازان برنخا سته ای
ابتدای روز نیست
ادامه همان شب است
فقط رنگ پوستش
عوض شد
ادم ادم است
چه سفید پو ست باشد
چه سیاه پوست

دكتر پيام پاد

وصله ناجور
مرتضي زحمتكش

ﮐﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻭﺍﺭﮔﯽ ،ﺁﻭﺍﺭ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻣﻦ
ﺳﻨﮓ ،ﺧﻮﻥ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﺒﮕﺮﯾﻪﯼ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻦ
ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺏ ﻏﻢ ،ﺷﺮﺍﺏ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺳﺮﻣﯽﮐﺸﻢ
ِ
ﺩﺷﺖ ﺗﺎﻭﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ ،لبهاﯼ ﺁﺗﺶﻧﻮﺵ ﻣﻦ
ﭘﺎﺑﻪﭘﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﺴﺘﺎﻥ ﻏﻢ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺳﺎﯾﻪﯼ ﺑﯽﻏﻤﮕﺴﺎﺭ ﻭ ﺁﺷﯿﺎﻥ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ من
ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ،ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻧﻢ ،ﻭﻟﯽ
ﺍﺑﺮﻫﺎ ،ﺭﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻭﺣﺸﺖﭘﻮﺵ ﻣﻦ
ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻔﺲ ،ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﯽﻫﻤﻨﻔﺲ
ﺗﺎ ﺟﻨﻮﻥ ،ﭘﺮﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﻫﻮﺵ ﻣﻦ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﺨﺴﺘﮕﯽ ﺧﻨﯿﺎﮔﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻋﺸﻖ
ﻧﻐﻤﻪﯼ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﺳﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﻣﻦ
ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻡ ،ﺗﺎ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬﺭﺩ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ،ﺑﺎﻍ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺭﻭﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ

 مگذار...
يوسف شيردژم


مگذار چشمان تو با من در بیفتد
آن چشم شیطان تو با من در بیفتد
امشب کمی آرامم و مگذار تا باز
موی پریشان تو با من در بیفتد
با تو نمی خواهم که رو در رو شوم تا
آن ماه تابان تو با من در بیفتد
ترسم همین امشب که می خواهم بگریم
های خندان تو با من در بیفتد
لب
می ترسم امشب حس کنی پیش منی و
احساس نادان تو با من در بیفتد
میل دوبیتی دارم و مگذار افق بار
طبع غزلخوان تو با من در بیفتد!

مژده دیدار

دیگه مستم نمی کنه دیدن چشم خمار تو
دیگه توی بهشت من جایی نداره بهار تو
روزگارم بی تو خوشه;عذاب و دلتنگی نمی خوام
میون معبد دلم،الهه ی سنگی نمی خوام
یادته؟:تک ستاره ی آسمون تنهاییم بودی!
یادته؟:تنها شاهد خلوتای رویاییم بودی!
ذاشت
چه روزایی که فکر تو،یه لحظه آرومم نمی
تو خیال تو گم شدن،برام یه دنیا جاذبه داشت
به خیالت که چشم من،شیطونیاتو نمی بینه؟!
زیر و رو بازی دل سر به هواتو نمی بینه؟!
ساختمونای کاغذی،بارون بباره،خراب می شن
خورشید از کوره در بره،آدمای برفی آب می شن
دیگه مستم نمی کنه دیدن چشم خمار تو
ها نمی شه دل بیقرار تو
دیگه مثل گذشته
باد پاییزی رسیده،به هم بریزه بهارتو
تو دلم جایی نداری،از جلو چشمام کنار برو
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زهرا مقیمیان ,تنکابن
*تقدیم به حضرت زینب ( س ) و مدافعان حرم

ها مانده بجا بر تنم امروز
از حادثه
این وصله نا جور به پیراهنم امروز
دل رفت خروشان و دگر باز نیامد
این موج بجا مانده ز دریا منم امروز
مانند بهاری که خزان پشت سرش بود
تاراج خزان ریخته در گلشنم امروز
از دامن ایام بجز هیچ نمانده است
سرمایه ای از اینهمه در دامنم امروز
دیروز ملک بودم و هم صحبت با او
این دیر خرابست چرا مسکنم امروز؟
از جنس خودم بود مرا آنکه سیه کرد
من آیینه بودم چه کنم آهنم امروز

امشب از عشق پر از شوق تماشا شده ام
از سر بستر خود با دم تو پا شده ام
صد غزل شور برای تو نوشتم اما
عاقبت هم نفس شاید و اما شده ام
جلوه ی صبر خدایی و همین باعث شد
در هجوم غم ایام شکیبا شده ام
شیر بانوی حسین (ع) دست دلت روی سرم
نفسم هستی و وای از غم تو تا شده ام
عشق یعنی که غزلخوان تو باشم بانو
مثل مجنون پریشان پی لیال شده ام
گفته بودی که ندیدی به جز زیبایی
عاقبت در ره تو بی سر و بی پا شده ام
شده حاال چو زمان سفر آخرتم
الیق مژده ی دیدار تو آیا شده ام؟!

