مرد

فرزادالماسی بردمیلی
مرد باشی و فقط اسب وتفنگت باشد
غم یک فاجعه در پشت فشنگت باشد
مردباشی و به میدان بروی رستم وار
داغ سهراب اگر مایه ی ننگت باشد
همچو سرباز پر از صبر که در دژبانی
 نبض آرامش یک مرز به چنگت باشد
گرد آیینه ی تقدیر تو رد خواهد شد
در مسیری که فقط معدن سنگت باشد
 رمز شب!اسم کسی ورد زبانت سخت ست
راز دیوانگی این دل تنگت باشد
باحمایل چه خوش آماده ی رفتن باشی
و شبیخون که فقط نقشه ی جنگت باشد

(شکرانه تندرستی شاعر فرهیخته بانوپونه اصغر پور
و تسالی آسیب دیدگان زلزله)

 بانوی سخن سرای تبریز بگو
ازمهر و صفاو عشق یکریز بگو
 هرچندکه لرزید دل تبریزت
 اماتوغزلهای دل انگیزبگو
سه رباعی از حسن یزدان پناهی  -فسا
( )1هّ
الل
آب،آینه ،مِهر و آفتابم هّ
الل
آرامش زخم و التهابم هّ
الل
ِ
ِ
صدسئوال این دل
سخت
در عرصه ی
ِ
ذاتی که به حق دهد جوابم هّ
الل

( )2مغرور
آوای َمنم َمنم َمنم سر داده
این دل به هوای دیدنش آماده
مغرور،زجنس سنگ ،ازخود راضی
ِ
اِنگار که از دما ِغ فیل اُفتاده
رخ حیا
(ُ )3گ ِل ُس ِ
رنگیم نه خیلی ساده
نه ِ
اهل دو َ
فرمانبرم آن یگانه فوق العاده
دل تنگ
سرخ حیا،یک ِ
یک باغ ُگ ِل ِ
در قرعه کشی به نا ِم من اُفتاده

شاعر :سميرا ركابدار (باران)
ناشر :نشر نشانه
چاپ اول1396 :
شمارگان 1000 :نسخه
بخشي از مقدمه كتاب:
« ...سميرا هستم دختري با شرايط خاص جسماني با دنيايي
هاي درون .خدا را شاكرم كه هميشه و در
لبريز از ناگفتني
هر لحظه از زندگيام ،لطفش شامل حالم بوده و هست».
دو نمونه از اشعار اين دو مجموعه:
 )1حوا
زند
هواي «حوا» به سرم مي
به صد شوق
دويدن آغاز ميكنم
و سيبي
ميچينم از درخت باورت ! ...
 )2و من ...
تو كه راهي ميشوي
ماه سفر ميكند از شب من
با رفتنت آيينه
كند
بغض نمي
اما بيصدا ترك برميدارد
و من
در هقهق شبانهي «باران»
تمام ميشوم ...

تاناكورا (مجموعه شعر فرانو)

شاعر :حامد شريف زارعي
ناشر :نشر شاني
چاپ اول :پاييز 1396
شمارگان 1000 :نسخه
شك با نام استاد اكبر اكسير پيوند خورده
شعر فرانو ،بي
اش هموست كه تعريف جديد و كاركرد
است و باعث و باني
هاي عاميانه با
نويني از اصطالحات روزمره و ضربالمثل
اي به رو ساخت و
مايه طنز ارائه كرد و نگاه ويژه
درون
ژرف ساخت شعر نو معاصر انداخت كه «بفرماييد بنشينيد
صندلي عزيز» صندلياي بود كه آپولووار به پروانه درآمد
و  ...و زماني كه او بر مجموعهاي از اين دست مهر تأييد
زند ،نه تنها قابل خواندن كه قابل اعتنا ميشود .لذا
مي
از اين منظر است كه چند نمونه از «تاناكورا»ها را مرور
ميكنيم:
 )1راي
من گفتم :بايد برويم شمال
خواهر گفت :بايد برويم شرق
مادر گفت :نه؛ تعطيالت بايد برويم غرب
پدرم آرام خوابيده بود
و قطار ميرفت جنوب
 )2چشمهام
به چشمهاي مادرم شباهت دارد
هام
دست
به دستهاي پدرم
و سرم
به پاهاي مرتضا آويني
 )3كافي شعر
شوم
خواهد از صبح كه بيدار مي
دلم مي
به كافه بروم
قهوه بخورم
و تا شب
شعر و ِور بگويم
اما تا چشم به هم ميزنم
زنم زنگ ميزند:
كه صاحبخانه زنگ زده
ميپرسم :يارانه را نريختهاند؟
آذر 96
شماره 2249

معــرفي كتــاب

سحر-خواجویی
مثال آن قناری که ندارد میل آزادی
چنان غم دارم از عشقت که میلم نیست باشادی
همان غربت سرایی که درآن ظلمت فراوان است
دخیل عشق رابستم دخیلی که به من دادی
مراتاتو،تورا تا من نشان دادندآهوها
اگر از پا در افتادم تو از یادم نیفتادی
سکوتی هم به فریادی دلم را با خودش میبرد
خراسان غریبان را به لطفت گشت آبادی
ها غریبی را تو معنایی
به پاس اشنائی
خوشم از اینکه گهگاهی نمایم از شما یادی
خودم دیدم درون اشک دنبال تومیگردند
مالئک با کبوترها در افالک همان وادی
امید امدن دارم که گرد محجرت گردم
گردند گرد تو کبوترهای آبادی
که می

قنبر یوسفی

ديوارهاي عادت (مجموعه شعر نو)
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