
روزنامه

11

چهارشنبه
1399

تیر

تاریخ

6

سال
بیست و ششم

2829

شماره

صفحه

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمنًا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس )این شماره( سرویس ادبی-هنری: محمود شیربازو

آفریدی در مصیبت

 اشک ها امشب به چشمانم شبیخون می زند 
چشمهایم دارد از این کاسه بیرون می زند

 دوره گرد مطربی دارد دلم را می برد 
گاه دشتی می زند، گاهی همایون می زند 

پیش چشم لیلی معصوم، دنیا تیره شد
مرگ دارد خنجری بر قلب مجنون می زند

 پشت سر شوقی نمانده، پیش رویم ذوق نیست 
بغض دارد حرف از پشت تریبون می زند

 ریسمانی دارم از غم، برمدار گردنم
 بر گلویم بوسه های داغ و محزون می زند 

آفریدی در غم و رنج و مصیبت خلق را
 یک نفر دارد خداوندا به کارون می زند

اکرم صادقی )آرام(

هر شب زنی کنار زمان خورد می شود
هر روز زخم ها به نمک خو نمی کند

آن رفتگر که نیمه شب از دور می رسد
این تکه های کیست که جارو نمی کند؟!

از باورت بغض زمین را جدا نکن

هر شب هزار پاره قربانی هوس
جز خط اشک نیست به رخسار تیره اش

دیوانه وار چنگ به پهلوی شب زده
تا چاله ها پرشود از  اشک دیده اش

بی اعتنا این گله ها را رها نکن

باید که مرتکب شوی امشب گناه را
آسوده باش، دست تو را رو نمی کنند

داروغه ها سخت گرفتار فسق خود
جز حق آن ضعیف که پارو نمی کنند

این نسل را با عملت بی خدا نکن

اسطوره ها جای شما در کتاب و ما 
تا انتهای مرز توهم  دویده ایم

آلوده تر به بستر تاریخ مانده و...
با درد به گرداب تعفن رسیده ایم

با هر خطا درد دلت را دوا نکن

ما را خیال خام، کجاها نمی برد
تا ذهنمان، در پی این یاوه گفتن است

هر ناسزا نوش بجانت که حق تو
این صد من و یک غاز به خرمن شنفتن 

است

خود را به زور در صف مردانه جا نکن
این بیت را زیر سبیلی هجا نکن

سیمین بابائی

یادم نمی آید 
در چه فصلی 

بر تو عاشق شدم 
فصِل طلوِع رنگ ها بود 
یا َوهِم کالغ ها از مترسک

یا فصِل ظهوِر باران
و شکسِت بی گناهی برگ

یا ساختِن آدمک های برفی 
در هجوِم یک خزان 

یادم نمی آید 
بی َشک، هر چه بود 

فصل عشق بود 

Can't  recall
In which season 

I fell in love with you
The Colorful sunrise season 

  Or On The illusion of the crow 
From the scarecrow!

Or the raining season
Or the  time when

the innocent leaves  were dying!
Or the time when

the snowman  was made  in the 
fall's invasion!

No I can't  remember!
But with no doubt

It was the love season!

  شاعر: نزهت عبدالهی
وقتی در الالیی مادران مترجم: محمود شیربازو

ترس خوابیده بود
و یکی بود، یکی نبود
رنِگ حقیقت گرفت
وقتی مرگ و زندگی

برابر شدند
با لباسی مانند شعِر سپید
پا به پای مرگ رقصیدید

و بر دسِت زندگی بوسه زدید 
گاهی شاید ما خود را باختیم

اما شما را از یاد نبردیم
قهرمان این داستان شمایید

چرا که نه در خانه،
بلکه در لباس هایتان قرنطینه شدید

مجازی باز نبودید
و جانتان را 

در حقیقت به اشتراک گذاشتید 
سپاسگزاریم که نمی گذارید

بیشتر بمیریم

امیر حسنوندی

شهناز صمدی

زهرا صالحی

بین دو انگشتی که سیگارم سر 
می رفت

مثل حوصله ام
انگشتان تو بود اشاره 

به سرم که از الک بیرون بزند
و لب ها تمام احساسات اروتیک 

در لبها بود
چه می توان کرد!

سیگارم سر می رفت

یا لبهایت در دهانم!

  When my patience was 
over

Like the cigarettes in 
between my fingers! 

You pointed to my head
To be well conscious! 

And our lips were full of 
erotic emotions!

What was happening?
Burning of the cigarettes?

Or  melting of your
Very lovely lips
 in my mouth!?

شاعر: قاسم بغالنی
مترجم: محمود شیربازو

گرِم آغوِش تو 
بودم، خیره بر 
چشماِن مست

وای از این رویاِی 
خسته، دسِت غم 

باالِی دست

 قاِب عکِس کهنهٔ 
دیواِر دلتنگِی عشق
در غروِب جمعهٔ 
تنهای ام آخر 

شکست

هق هِق دلواپسی ها 
و نبودن های تو

چشم من را روِی 

هر آرامشی، بی 
وقفه بست

گردو خاِک 
خاطراِت با تو بودن 

تا ابد
روی ِ جلِد دفتِر 
تقدیِر من، با غم 

نشست

می نویسم بر تِن 
تخته سیاِه بی کسی 
با گِچ سرِد سکوتم، 

عاشقانه هرچه 
هست

تقدیم به همه پرستاران و کادر درمان 
کشور عزیزم ایران

 رفتم به بوستانی در هر طرف گلی بود
بر شاخه های گل ها، هر گوشه بلبلی بود

یکسو درخت بیدی بر پای چشمه ساری 
استاده پای یاری، غرق تاَّملی بود

سویی دگر قناری می خواند از سر ذوق
جفتش کنار او بود  غرق تعاملی بود

 دریک طرف نگارم با خط و خال زیبا

با یک کتاب حافظ، فکر َتَفّالی بود

»هجران بالی ما شد یا رب بال بگردان«
این شعر خواجه حافظ حکم توسلی بود

»ای نور چشم مستان در عین انتظارت«
دوری رسیده پایان  به به تغزلی بود

گفتم چه خوش نشستی دستم گرفت و گفتا
از عشق روی دلدار در من تحملی بود

دوری اگر سرآمد از لطف مهر یزدان
از قلب عاشق من به قلب تو پلی بود


