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صفحه شکسته قامِت یک جسم و حاِل  افسرده

که برده ای به حریمت  مجاِل افسرده

نگویمت که چنین یا چنان خطا کردی

به بحِر عشق رها شد  محال  افسرده

زدی به خاطِر شیرین و روِح سرگردان

چه آتشی به جبین و جماِل افسرده

هزار طایر قدسی اگر به بند َکشد

قلم بزن تو به این خط و خاِل افسرده

من آسماِن پُر از اَبر ، فصل بارانی

لطیفه قادریبیا ز خویش ببر حس و حاِل افسرده

 قیصر امین پور 

زندگی بی عشق، اگر باشد، همان جان کندن است

           دم به دم جان کندن ای دل کار دشواری است،نیست؟

زندگی بی عشق، اگر باشد، لبی بی خنده است

 بر لب بی خنده باید جای خندیدن گریست

زندگی بی عشق اگر باشد،هبوطی دائم است

 آنکه عاشق نیست،هم اینجا هم آنجا دوزخی است

عشق عین آب ماهی یا هوای آدم است

  می توان ای دوست بی آب و هوا یک عمر زیست؟

تا ابد در پاسخ این چیستان بی جواب

 بر در و دیوار می پیچد طنین چیست؟چیست؟

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

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

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف السادات کمانی
                                            toloudaily@gmail.com 

گفتی که کجایی،نشنیدم هرگز

 یک لحظه کنارت نرسیدم هرگز

جان بر لب و لب بر لب عکسی بی جان

طعِم خوِش بوسه، نچشیدم هرگز

***

عمری ست که رنگ خواب ها را دیدم

در شهِر شبح شهاب ها را دیدم

از سردِی اشِک قلِم خود بی شک

کابوس شب و شتاب ها را دیدم

***

امروز چه شد که در دلم فریاد است

از عشق جدا گشته و دل ناشاد است

پیداست که با حروف پنهاِن سکوت

از داد گذشته ، نوبت بیداد است

***

قلبم سخنی به دفترم خواهد گفت

چون ماه و ستارگان بمان با شب جفت

برخیز و چراِغ خانه را روشن کن

لب بسته ، به رنگ شب نمی باید خفت

***

   یک قّصه ی تاریک به دنبال من است

امشب که هزار غّصه در فال من است

هر ماه و ستاره ای اگر دیدی تار

تو شک نکن او تصادفًا مال من است

***

آیینه شدم گرچه مرا می شکند

نازک دلی شیشه ی ما می شکند 

آنها که دلی ز سنگ خارا دارند

آیینه و دل؛ عهد و  وفا می شکنند

اعظم چمکوریاشرف السادات کمانی

شانه های استخوانی سیلویا پالت را

از قفسه های چوبی کتابخانه ام

بیرون می کشم

دقایقی با هم 

به نوشیدن قهوه 

مشغول می شویم

ریه ها نشئه می شوند

کلمات بال در می آورند

آنگاه در تمامی ابعاد جهان

دست می بریم

حاال بیا با من بخوان

تنها صداست که می ماند

گفته بودی صدایت سرخ 

مثل شفق است

خون را از چشمهایت 

سرازیر می کند

و مادران شط العرب را

در آتش می نوازد

دختران سرکش مدیترانه را

در کنج وکنار کارون

به کرشمه وا می دارد

و اوج که بگیرد 

به ماه می رسد

ماه را در رویای برکه

شناور می کند

صدایم سنگ را تکان می دهد

و آب را 

از ماهیانه تشنه پا به ماه

سیراب می کند

صدایم بندر را به بند می کشد

و جاشو را 

در سوگ میبرد

صدایم،صدایم ،صدایم

 شبانه تو را

از مرزهای خاورمیانه 

عبور می دهد

و نفتکش ها را

مانند حلقه های معلق بخار در هوا

غرق می کند

آری صدایم سرخ

مثل شفق است

ای آنکه میروی ودلت  با غریب نیست
گویا شراب وصل تو ما را نصیب نیست

آب حیات من شده شهد لبان تو
ازمن مکن دریغ که چون تو طبیب نیست

چندی اگر شگفته به باغ تو یاسمن
هربوی خوش نافهء مشک طیب نیست

ای کاش نا نوشته بخوانی حدیث دل
کاندر دلم  بجز شرر پر لهیب نیست

ترسم که تا ابد تو ندانی صفای عشق
ورنه مرا هراس جفای رقیب نیست

گریان شدست چشم رقیبان به حال من
گرجان دهم زسوز غم ای گل عجیب نیست

سویتا رحمانی

ناودان منتظر  یک غزل بارانیست
شاعری دربدر ودر دل او طوفانیست

غم سرشارونگاهش به طلسمی کهنه
بغض ها داردو در حنجره اش زندانیست

دارد از مرزجنون میگذرد افکارش
ته این کوچه ی بن بست دلش مهمانیست

کوچه بی حوصله با چک چک باران گوید
آب از سر گذرد عاقبتش ویرانیست

می پرد مرغ نگاهش به ته کوچه تنگ
واژه اش خیس، شبیه جسد بی جانیست

مریم آقاجانی

آگهی


