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پرستار :

خدا برتو دهد قوت پرستار

قاصدک هان ،چه خرب آوردی؟

انتظار خربی نیست مرا

از کجا وز که خرب آوردی؟

نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری

خوش خرب باشی ،اما ،اما

برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس

گرد بام و در من بی مثر می گردی

برو آنجا که تو را منتظرند

صفحه

6

شماره

اخوان ثالث

2944

سال
بیست و ششم

نسرین حسینی

بیگ

اشرف.س.کمانی
هر واژه ی تب دار که روییده نهال است

باغ غارت شده در حمله ی پاییز شدم .

بازیچه ی دفرت شده و میوه ی کال است

برگ برگم به زمین خورد و غم انگیزشدم.

چوهستی هرمریضی را مددگار
همیشه یاور و یاری رسانی
به بیماران تویی ماءنوس وغمخوار
کنی دلسوزی و خدمت به اخالص
خصوص این روزهای صعب ودشوار
که کرونا این بالی ناگهانی
نموده مردمان را بس گرفتار
بنابراین تورا خواهم دعا گفت
به روز وهرشبی ،بسیار ،بسیار
که باشی ازغم و درد و بال دور

به ساحل خو شدی با آنکه دریا را منی فهمی
کنار ساحلی آرام و صحرا را منی فهمی

که باشی همدم وهمراه بیمار
کند خالق تورا همواره یاری

(نمی فهمی)

با بودن با این همه بیامری جانگیر

آنقدر ضربه ی شالق به جانم زده بود .
َ

آرامش این شاعر رسگشته محال است

مثل مرغی به قفس مانده ُو پَر،ریز شدم .

رس عشق
هر بار که دفرت بگشاید ز ِ

این خبر،رابه گلستان برسانیدکه من.

خم گشته کمر ِ
حرف زبان بسته ی دال است

مثل تاراج شده لشکر چنگیز شدم .

بسکه کابوس برایم شده این فصل خزان.
همچنان منتظ ِر لحظه ی ُگلریز شدم .

در ِ
تن من ،نفسی نیست
تنگ
بلورین ِ
ِ
ای وای نه قیل است و نه قال است و نه حال است

قاصدی گفت قشون آمده در رخت بهار.

ِ
بختک خواب بدم رفت و سحرخیزشدم.

خدا باشد تو را یار و نگه دار

کویر خشک سوزانم تب ما را منی فهمی
قلم بر دفرت شعرم عجب جانسوز می نالد
چنان گر کرده ابیاتم که معنا را منی فهمی

رسخی لب هاست
خاموش ،پر از حرف و سخن،
ِ
ماهی سال است
رس سبز به باد است و زبان
ِ

نزن آتش به جان این کویر تا ابد تشنه

اگر آن سیب لبهایت هبوطم میشود،باشد
ولی دیگر نگو با من که حوا را منی فهمی
به دنبال چه میگردی که مهرت خالی از
مهراست
خزانه خالی و این سوز رسما را منی فهمی

شهادت هم اگر گر دد نصیبت
ویا دیدی اراین ویروس آزار
مسلم دان به روز حشر وموعود
دهد مزدت خدای خوب وغفار
زهرا موسيوند

پاييز مى رسد
و من زردتر از برگ
خرد مى شوم
زير پاهاى عابرى كه را ِه دلم را
خوب بلد است

به خش خشهای هر برگی برایت دخرتپاییز
هزاران نغمه میسازد تو آوا را منی فهمی
رس پیامن
رس "نرسین"ِ رسگردان،رسارس بر ِ
ِ
بکش دار و بکش ،وقتی ،مدارا را منی فهمی

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

لطف ًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به
دفتر روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل
ارسال نمائید.
ضمن ًا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی ،آزاد
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمیشود.
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