خواهد
هرچه مي
دل تنگت بگو

خواندن این متن مسئولیت دارد...

ميالد دو نور

*زهرا جليلي

دنيا عباسيان
اي خوش آن روزي كه به جهان آمد
وآسمان در استفبال ازاو خنديد
وبيابان ملكه گلستان شد وشيطان
از هفت آسمان كوچيد .رسولي كه
چهاربار نامش در كتاب خدا آمده
و جهان از كالم وحيانياش رنگ
معنا گرفته است .
متبرك به
كه
روزي
اي خوش آن
ّ
تولد نوراني اوست.آخرين رسولي
محمد" وخوشترباد آن روزي كه با تولّد فرزندش كه صادق آل
كه صاحب بهترين نام استّ ":
محمد نام گرفته  ،بركتي مضاعف يافته است .خجسته باد هفدهم ربيع،سالروز ميالد نبي
ّ
مكرم اسالم و ششمين اختر تابناك آسمان امامت.
ّ

قصۀ من!....
*مائده شیخی

قلم من قصۀهمه را نوشته جز خودم!
قصۀمن قصۀلیلی و مجنون نیست..
قصۀمن قصۀشیرین و فرهاد نیست....
قصۀمن عشق پرسوز و گداز نیست...
قصۀمن گرچه کوتاه گرچه تلخ افسانه نیست....
قصۀمن روزهای تلخ و شیرین زیادی داشت،روزهای شیرین کوتاه داشت اما به اشتباه...نگاه
پرمحبت داشت اما به غلط...
قصۀمن جادۀیک طرفه ای بود که تنها در آن قدم زدم بدون او،من مسافری را به ا ِشتباه سوار
کردم،مسافری که هم مسیر من نبود،جاده ای دیگر داشت که باید می پیمود؛قصۀمن نگاه
عاشقانه اش در خزان احساسم نبود،اشتباه تعبیر کردم لبخندش را،حرفهایش را،نگاههایش
را....قصۀمن اشتباهی بود،عشق من بار کجی بود که هرگز به مقصد نمی رسید،قصۀمن
لمس دستانش نبود که در حسرتش سوختم قصۀمن قلب بی قرارش بود که اشتباه تعبیرش
کردم؛قلبش بی قرار بود اما نه برای من،نگاههایش خاص بود امانه برای من،لبخندش
عاشقانه بود ولی نه برای من!....
های عاشقانه....
قصۀمن بی سر و صدا بود نه نوای عاشقانه داشت نه خنده
کرد،نگاه من فقط حسرت
تر می
هایم را
قصۀمن بغض داشت و اشک که فقط گونه
داشت،قصۀمن به اشتباه قصۀمن تعبیر شد قصۀمن،قصۀاو بود و دیگری.......

خدایا

*حسن یزدان پناهی — فسا
تو باشی یاورم من غم ندارم
خدایا باتو چیزی کم ندارم
ها،شب،نیمه شبها
درون جاده
ِ
هراس از راه و پیچ و خم ندارم
انگیزه
بهاران را فرا خواندن تو هستی
ِ
حدیث ُگل بر افشاندن تو هستی
هنگامۀکوچ پرستو
در این
ِ
مرا انگیزۀماندن تو هستی
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بی دغدغه عبور کردن از خیابانهایی که دغدغۀعدۀدیگریست عادتمان شده
کودک کار دیدن و دم بر نیاوردن عادتمان شده و چه سخت عادتی...
عادتی که توام با مسئولیت است
دیدن کودک پابرهنه ای که تمام روزو تمام شب خیابانهای شهر را متر میکند که تو در آن
گذرانی مسئولیت دارد...
با ماشین آخرین سیستمت خیابانها را به هوای دور دور می
جنابآقا ...مسوول محترم!...
کنی مسئولیت دارد ،شنیدن فریاد
دیدن و شنیدن حرفهایی که بی توجه از کنار آن عبور می
کند و دم بر نمیآورد...
خاموش مظلوم کوچکی که با پاره ای نان بیات شب را چاشت می
زمستان و سرمای سیاه را ژنده پوش گذراندن دریغ از کاله و گرمکن
و تو نگران قدیمی شدن مدل پالتوی تمام چر ِم همراه با پوست روباهت...
برخاستن از روی تختی که چوبش تمام گردو و رو اندازی از جنس گل برجستۀدو رو...
و دیگری کنار جوی با رو اندازی از جنس کارتن و زیر اندازی از جنس آسفالت!
دیدن اینها و دانستن آنها مسئولیتی است دشوار...
بانوی محترم....
مسئول که شدی .مسئولیت که قبول کردی شنیدن فریاد رسایی که خاموش است و نادیده
گرفتن مسئولیت دارد.
سر بر در برف فرو بردن و وقت نگذاشتن برای مشکالت جامعه مسئولیت دارد...
برای همۀشهروندانم مسئولیت دارد...
بانو خانم،جناب آقا،آقا زاده و خان زاده همشهری ...مسئولیت ،مسئولیت دارد

شهر من

امید فیوضی از امیریه شهریار

من از شهر فقر می آیم ،من از طرح لبخند درآستانه رضایت یک دل با شما سخن می گویم
من از تالش بی وقفه مردانی حرف می زنم که تنها دلخوشی شان یک شکم سیر ویک تکه
لباس ساده وتمیز است.
های خاکی دنبال توپ پالستیکی
راه من از میان کودکانی می گذرد که پا برهنه توی زمین
می دوند قلم من با جوهر ستایش از تحمل وبردباری زنانی می نویسد که بار سنگین مسؤلیت خانه
کشدکه با داشتن دو فرزند دیالیزی
را به دوش می کشند یا غرور نجابت شیر زنی را به تصویر مي
کند.
های یک مجتمع مسکونی را نظافت می
زند وتمامی راه پله
آستین همت را باال می
مهم نیست شهر من کجای این سرزمین قرار گرفته باشد .دل چرکینم از فریبکاری عده ای
اتو کشیده تحصیلکرده که هر سال با شعارهای توخالی وتبلیغات زیبا مثل ملخها به شهر من
هجوم می آورندوباورهای ساده مردم شهرم راآفت زده می کنند.
شهری با بافت سنتی واعتقادات مذهبی با رویش هرز گونه فساد ...من ازتلقین زهرآلود این
پرسش درذهن جوانان شهرم می ترسم که هرروز،هرساعت،هرثانیه زیر فشارهای زندگی
درذهنشان علت این شکاف را مرور می کنند.

خداي من

دويدن روي برگها

*رویا فیوضی از شهریار

*محمدمهدي رحيميان

دلگیرم خدای من
خسته ام
گاهی نباید اینقدر خوب باشی
نباید تا این حد مهربانی کنی
چرا سکوت کرده ای
مجازاتم کن
این بار روحم را فراموش کن
از جان خاکیام مایه بگذار
جانی که به لب رسیده است
بس است
اینقدر مهربان نباش
مهربانیات شرمنده ام میکند.

ها وقتي پاييز میشه شروع میکنن به
درخت
افتادن و برگهای زرد شهر رو قشنگ کیکنن.
دويدنهاي روي برگها بعد از مدرسه ،قدم زدن
روزهايي كه كمكم سرد ميشن را
زير بارون،
آيد ،من اين پاييز را دوست دارم نه
يادم مي
پاييزي را كه تنها روي برگها قدم بزني ،تنها
كدام از رفيقات
زير بارون راه بري و وقتي هيچ
نباشن...که اینطوری اص ً
ال خوش نميگذره
اميدوارم از رفيقاتون جدا نشين.
من امسال به يك مدرسه جديد رفتم...

