خواهد دل تنگت بگو
هر چه مي

خوانندگان گرامي ،ش��ما ميتوانيد اشعار ،نثرهاي ادبي ودلنوشتههاي خود را براي ما بفرستيد تا در اين صفحه
به نام ش��ما چاپ شود .شما ميتوانيد مطالب خود را به وسيله نامه ،ايميل  ،پيامك و حتي تلگرام براي ما ارسال
كنيد..ايميل ما  : JJavanan1@yahoo.comشماره پيامك و تلگرام مجله09374252021 :

گاهي براي خودت باش

رويا زاهد نيا -لوندويل گيالن
دعا کن براي من ،اي��ن روزها دنيايي از گريه ام .دعا کن برايم .هم سرنوش��ت
گلبرگهاي پاييزي ام ،هر س��متي که ميوزد رو ب��ه بادم! دعا کن برايم دعا کن آ
م.
خرين شعرعاشقانه چشمهاي تو باش 
دعا ميکنم،دعا ميکنم در اين شبهاي عزيزمن تنها دعاي تو باشم ،مرا از خداي
گريههايت بخواهي! دعا ميکنم ،دعا ميکنم ،خدا تمام دعاهاي قشنگ مرا براي
تو اجابت کند!
**
چيزي نميبينم جز اينکه يک روز حتي در ش��عرهم گمنام ميميرم،آ ن همه از
ها،نبودنها ،آن همه گم شدنها و تنها تنديس شکلک ما روي شن ما
عشق گفتن
بينم.
هاي ساحل،چيزي نمي
سه
هاي ماه ،دو رد پاي س��پيد پش��ت بند زمس��تان و
حتي دو خط کج روي گونه
تنها دعوت ما به ضيافت ش��اعرانه باران،از م��ا هيچ نميماند جز خاطره دو قلب
خاکستري.
نباش ،اين نبودن بهتر از بودنهاي تلخ تکراري است .بي هوا دستهايم را در هوايي
که نيس��تي تکان بدهم ،شعر بکارم گريه کنم .نباش ،خانه هم به نبودن توعادت
کرده است .تصوير چشمهاي تو در قاب کهنه چوبي سالهاست که ديگر نميخندد،
...
به گريه عادتم داده است عاشقانههايي از تو که هيچ وقت انگار نبودند ،نباش
آنقدر نباش که بودنت عادت شود ،مثل خورشيد تابستاني گاهي خودت را پشت
رگبارهاي کوتاه پنهان کن .گاهي براي خودت باش ،براي خودت لبخند بزن براي
خودت وقت بگذار ،نگذار کسي با احساست قايم باشك بازي کند ،گاهي خودت را
بغل کن ،خودت را ببوس به خودت لبخند بزن ،بي خيال حرف دنيا ،گاهي با خودت
باش ،خودت باش ساده و کودک و معصوم...

کتاب عاشقي

صديقه قادري  -كرمان راين
گفته بودي برزمستانم،بهاري ميشوي
اضطراب لحظههايم را قراري ميشوي
از براي اين دل تنهاي غمگين تا ابد
درتمام لحظهها همراه و ياري ميشوي
در کتاب عاشقيها ال به الي شعرها
عاقبت تک بيت ناب و شاهکاري ميشوي
اي دريغا ،باورم هرگز نميشد ميروي
در گلويم بغض ،يابر سينه باري ميشوي
بر نفسها يم چرا با خاطراتت هر شبي
راه ميبندي،طناب سخت داري ميشوي.

سپيد واژههاي غم

بيژن غفاري ساروي  -سار 
ي
خدا مرگتان بدهد ،دس��ت به دست هم داديد كه مرا بيچاره كنيد ،خدا بيچاره
بينيدكه چطور از درخت باال
تان كند! مگر گل رز و سوس��ن را در حي��اط نمي
كشند؟ نيلوفرهاي بركه امروز داشتند راجع به بديهاي شما
روند و تنوره مي
مي
صحبت ميكردند! موج دريا به صخره ميخورد و فرياد ميزد :آهاي! ياسمنها،
رازقيها! بپا خيزيد و پامچالها را در يابيد و مرا ميان سپيد واژههاي غم گرفتار
نكنيد .گرفتاري من گرفتاري شماس��ت ،پس برخيزيد و به فكر غزل گريههاي
من باشيد!
نوشتن نام تو

راز

تقديم به همسرم

عادله غالم زاده  -آستانه اشرفيه
دفتري سپيد
هايم
پر از نگفته
بگذار رازم را
در آهي بپيچم
که هر صبحگاه
بر شبنمي مينشانم
تا تنها تو بخواني...

اميد فيوضي  -شهريار

من براي دس��ت افشاني حروف وچيدن کلمات کنارهم به جوهر دوست داشتنت
براي قلمم،اعتماد قلبت،نگاه مهربانت نياز دارم.
بانو ،بگذار به نوش��تن ش��يريني نامت عادت کنم تا روزگار نتواند کامم را تلخ
سازد.

 بي پلک زدن...

آذرغالم زاده -آستانه اشرفيه

تبسمت
درهاي باز،باغ بهشت اند
چه شادمانه بر دفتر خاطرات ذهنم،نقش بستهاي
بمان
به استقبال تو و تمام
انديشه و احساس ،که سالها تجربه را از شانههايت بگيرم
سبکبال در باغي،وراي همه ي خستگيها قدم بزني!
تو به تماشاي باغ
من هم
به تماشاي تو
بي پلک زدني
عاشقي کنم!

 گنجشكي در دست كودك

باران دهقان
حس يک گنجشک را دارم ،تمام تابستان دانههايم را جمع کرده بودم و تمام پاييز
...
را چه چه مستانه اى زدم
حاال زمس��تان هم فرا رس��يده ،درب انبار دانههايم ،پر برف شده و من گرسنه
ماندم!
چي��زى به مرگم نمانده ،آرى کم کم يخ ميزنم و باالخره فرامي رس��د روزهاى
.حس ميکنم دست
آفتابى زمستانو من خشک شده از سردى معشوق بى وفايم..
گويد ؛ گنجش��ک بيچارهکاش کمى زودتر پيدايش کرده بودم و
کودکى راکه مي
آن کودک درست مثل تو ميماند ،نوشدارو نيا ،آن هم بعد مرگ سهراب!...
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