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 به خانه برگرد

زهرا مقدم

 هجرت آفتاب


گاهی به این فکر می کنم چقدر آرام و بی اتفاق آمدی و چقدر تند و پر ماجرا رفتی.
سیمرغ هم
گاهی هم به این فکر می کنم تو به چه ش���باهت داری! به ققنوس که هرگز ؛ ققنوس درمان اس���ت و تو درد...
تو رؤویا را به ویرانه...
که نمیشود خواند تورا ؛سیمرغ یک رویا را به حقیقت مبدل می کند... 
گاهی به این فکر می کنم کاش عطر روی میزم بودی  ،هر روز چنان استش���مامت می کردم که وجودم پر ش���ود از تو،
جریان پیدا کنی در رگهایم و قلبم  ،پمپاژ شوی به تمام وجودم، چقدر دلنشین...
این روزها فکر می کنم از جودی آبوت هم تنها ترم ...اصال ،جودی که تنها نبود بابا لنگ درازش را داشت.
جودی نوش���ته هایش مخاطب خاص داش���ت درست مثل نوشته های من اما یک فرق بزرگ بین من و جودی هست که
همیش���ه بوده ؛ آن هم این اس���ت که مخاطب خاص جودی همیشه نوشته هایش را می خواند ،به قانون سوم نیوتون هم
.
پایبند بود «زیرا در قبال عمل جودی عکس العمل داشت» اما تو قانون نیوتون را هم نقض نمودی عزیزجان
عمل بدون دریافت عکس العمل ،و این تکرار روزانه زندگی من است...
درست مثل نظریه فاالچي :نوشتن برای تو ،وقتی ندانی برایت می نویسم چه فایده ای دارد؟
واقعا تو کیس���تی؟ کیس���تی که تمام قانونهای دنیا را نقض می کنی؟من که هیچ به جای خود ،تو نیوتون را هم رد کردی،
به فاالچي پوزخند زدی و جهان را به ستوه کشاندی.
جهانگرداگردتومیچرخداص ً
.
الاصلاومانیسمبهتوبرمیگردد،ازتونشأتمیگیرد.سیاستهاوایدئولوژیهایدیگرهمهبهانهاست
محوریّت انسان از زمانی شروع شد که تو قدم روی زمین گذاشتی ...راه رفتی و با هر قدم زمین توان ایستادگی نداشت ،پس لرزه
.
هایش شروع شد ؛آسمان صاعقه ...دریا سونامی
به خانه برگرد عزیزجان؛اصل نظم نوین جهانی تویی .به خانه که بازگردی نظم نوین دنیا هم برقرار خواهد شد.

امسال هم قرارمان یادت نرفت...
مبینا یوسفی  -آمل
توهم می دانی که زیر آن پل ماشین رو هیچگاه صندلیمان پر نمی شود -من خودم
کنم و همان عطر شکوفه هایی که هدیه داده
را مثل هرسال برای مالقاتت آماده می
بودی را می زنم،برای استقبالت در خانه مان سفره مهربانی می چینم.
بیا باهم روی زمین سردقدم بزنیم؛ شاید رد پای تو در دل برفی اش جا ماند
و س���فیدی اش رنگ تازه ای گرفت توهنوز هم همانی دست و دل باز،این بار
برایم نسیمت را هدیه آورده ای .کاش تا دیدار بعدیمان زودتر بیایی .قرارمان
یادت نرود بی بهانه بیا نشد نتوانستم نداریم حتی شما بهار عزیز....

یاسمن خبایی

تلخ بود

باد
در واژه های بی داد وزید.
معجزه ای بود.
کوه
آهنگ هجرت آفتاب را مکرر می کرد.
خیابان
بازارهای همهمه شروع شد.
اما
بهار
از کدامین کوچه باغ می آید.
رنگ رنگی رنگین کمان بود.
خطوط بافته شکفت
دلم
تصویر شد.

حرف بزن!...

 آذر غالم زاده  -آستانه اشرفیه

زندگی

زندگی را چون س���فری در یک جادۀ کوی���ری آغاز کردم  ،دردهایم را مانند
ستارگان در دل سیاه شب،شمردم .در سکوت شب معماها را یک به یک حل
کردم،صبحها گذش���ت و من در جادۀ کویری زندگی ،بی آب و آذوقه زندگی
ک���ردم ،وقتی تمام معماها را حل کردم ،وقتی که دیگر رمقی در تن بی جانم
باقی نمانده بود .دوباره راه افتادم ،به خود گفتم یادت می آید داستانی خوانده
بودی از رابینسون کروزوئه،دیدی تنهایی با او چه کرد؟
پس راه بیفت ودس���ت روی دس���ت نگذار و با تمام قدرت بجنگ .جنگیدم ،با
هزار مشکل و تنهایی خودم را به جاده سر سبز جنگلی رساندم ،باور پذیر نبود
که بتوانم از کویر به چادر سرس���بز زندگی برسم ،اما رسیدم و هر دم و بازدم
برایم لذت بخش تر شده بود.
زندگی اگر سخت می گذرد ،من سرسخت تر با او مقابله می کنم.

سیدمهدی حسینی  -قم

زهرا محمدي -از قم
پا به پای خاطرات قدم زدن
و احساسات مرده را زنده کردن
آرام آرام به پیش میروند
سایه ومرگ
وآنچنان دستهایشان را
سفت در هم گره کرده اند
که صدای شکستن استخوانهایشان
آرامش اهالی خیال را
درهم میشکند
و آن سوتر گرگی زوزه کشان
شود.
تسلیم گله گوسفندان می

 س���کوتم را به پای بی صحبتی نگذار ،می خواهم موسیقی
صدایت آرام بخش ذهن پر تشویشم باشد به ازای تمام خیال
های گنگی که جز دلهره ،چیزی برایم نداش���ته اند ...حرف
بزن !...من ،به شوق آوای تو سراپا گوش می شوم...
 قاصد عشق

عادله غالم زاده  -آستانه اشرفیه
 یادت هس���ت گفتی ....عشق یعنی دیدن آن طرف کوه ها
و دریاه���ا؟ آری،می بین���م ...تو را می بینم ...آن هنگام که
قاصدکی دل از تمام کوهها و دریاها می کند و تو ،او را به
نوازش دستان گرمت مهمان می کنی .تا...فرای مرزها ،ورای
غصه ها  ،عشق را به اوج برسانی...
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