زهرا متقيان ـ تنكابن

برگ سبز

گمان مبر گمان مبر چو ريگ زيروبم شوم
و با عدوي ميهنم يكي و هم قسم شوم
به دختر علي (ع) بگو كه جان دهم براي او
زمان آن رسيده كه مدافع حرم شوم
شعر كوتاه از دانيال رحمانيان
)1
باد روسريات را
روي طناب حياط انداخت
حريرهاي پيراهنم
شكوفه دادند
)2
دوستت دارم
شبيه خانههاي سرخ تقويم
)3
خانهام
ي دوم پرندگاني ست
آشيانه
خسته
از پرواز
كه به شوق ديدن تو
آواز ميسرايند.

«هيس!»
مه
ترس غليظي ست
ها را
كه ميخواهد جنگل را ،كوه
بپوشاند
ها
اما كوه
هاست روي حرفشان ايستادهاند
قرن
ها
و درخت
ترين زمستانها
بعد سخت
هنوز برگشان سبز است

مدافع حرم

ها از محسن اعال ،نور مازندران
دو بيتي

ارديبهشت

تو صبح خرم باغ بهشتي
بهشت دلكش ارديبهشتي
به روي صفحهي دلهاي عاشق
تو سرو قامت خود را نوشتي.

شراب مستحب

دلم ،از عشق ديشب لب به لب بود
چه شيرين و گوارا چون رطب بود!
سرم مست و لبم مست و دلم مست
براي من ،شرابت مستحب بود.

عليرضا كاهد ـ از مجموعه «ريشه در من بدوان»

گنجشك بودم كاش!
از سر صبح
آزاد و رها
اسمت را
عاشقانه جيك ميزدم
و خبردار نميشد
هيچ كالغي از
جيك و پوكم

ت���ر از باغ به هن���گام خزانم
دلتنگ
تر از باد به هر سمت روانم
سرگشته
در بندترين ك���وه در اعماق زمينم
كش دارتري���ن ثانيه در چنگ زمانم
بايد تك و تنه���ا غزلي خلق كنم باز
وقتي چو خداون���د در آغاز جهانم
افس���انهي دنياي مدرنم ،نگهم كن
من آرش درمان���ده و بيتير و كمانم
من وارث يك عمر غم و غربت شوم
من پيرتري���ن حالت يك مرد جوانم
من را غم خود نيست فقط مايه اندوه
من باب���ت تنهايي انس���ان نگرانم
ترين ارگ جهانم
هر چند كه چون سست
هايت بتكانم...
با س���ختترين زلزله

سارا اسماعيلي ـ از مجموعه «روزنامه نميخوانند»
تو فكر ميكني دنيا از تو بزرگتر است؟
و مشتت را باز نميكني...
تو فكر ميكني دنيا از تو بزرگتر است؟
و دستت را در مركز زمين فرو ميكني؟
دانم!
اما من مي
دنيا همين حياط كوچك ماست
من ،تو
و شايد چند نفر ديگر
ميان باغچه
دنبال يك تيله ميگرديم

با گراميداشت آزادسازي خرمشهر عزيز

خاك مقدس

عشق

جيك جيك

مهدي جيرودي

تيله

ترند»
هاينرسيده،رسيده
مريمگرجيـازمجموعه«عشق
خرس
درد بزرگي است
وقتي ماهي كوچكي را
به دندان ميگيرد
و عشق
درد بزرگتري
وقتي نيمهجان
درخشكي
كند
رهايت مي

سختترين زلزله

محمد فرخ طلب فومني ـ رشت

بهار!

در آين���ه تصوي���رت اگرتيره وتار اس���ت
در خويش نظركن كه پر از گرد و غبار است
راه���ي بگش���اييم اگ���ر در پ���ي نوريم
روزنه را نور چه كار اس���ت؟
ي���ك خانه بي
دل را بتكاني���م و ب���ر آن عطر بپاش���يم
هر كنج دلي خوبترين جاي قرار اس���ت
ي���ك چند اگر گريه س���پس خنده برآريم
خورشيد اميري س���ت كه بر ابر سوار است
فرصت گذران است و دمي منتظرت نيست
رود و مثل قطار اس���ت
او م���يرود و مي
لب را به لب���ش دوز و در آغوش كش او را
س���احل به تماشا شد و عمري به كنار است
هرگاه كس���ي دل به دل عش���ق سپرده
حالش متحول ش���د و آنگاه بهار اس���ت

سالم شهر خون
سالم بالهاي سرخ پرواز
سالم بر مشكهاي خالي آب
سالم بر نخلهاي سوخته
خرمشهر شهر خون و الله
سالم بر عطر شهيدان
اينجا حكايت ديگر
حكايت عشق و عاشقي ست
اينجا جايگاه مردان عاشق
خاك اين زمين
جوالنگاه دلير مردان
مرداني كه به عشق
فشاني كردند
سرزمين خود جان
اينجا بين زمين و آسمان
فاصلهاي نيست
خرمشهر
ديروز مرهم زخمهاي فرزندانت
امروز در فراق آنان اشك
نامت زيبا
غرورت زيبا
خاكت مقدس
چون بوي مظلوميت كربال را ميدهد...
نيلوفر كرمي
خرداد 96
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