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 تقدیم هب

آن هایی که از طریق قدرت قلم  هایامانا ایمی نیمرزر ،م ر ا      

 هار ظل  را می شکنند... دست
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 گفتار شیپ

 
 است او همه بیرون و درون من دل اندر

 اوست همه خون و رگ و جان من تن اندر   

 «مولوی»      

 

   و        ادبدی         متدون        هدا،          ترانده           اشدعار،     از       اسدت     ای         گزیدده           داریدد،      دست    در    که       کتابی

     همت   و       خواست    به    که          کشورمان،        شاعران   و           نویسندگان    از        تعدادی     های         دلنوشته

       ایدن     با  .       گرفتند    آن        انتشار    به       تصمیم      قلم،      قدرت    به      اتکا    با   و      جمعی       بصورت      خود،

    را        هایشان     شعر         بگردند،        بزنند،     قدم       کلمات     باغ   ر د     اند         توانسته          شکوهمند،      حرکت

           پرفدروغ،    ی          مجموعده      این           نویسندگان  .          بیافرینند       شگفتی   و        بچینند       الهام        درختان    از

          تدأثیری        باشد؛           تأثیرگذار        بتواند    که       بزنند      چیزی        آفرینش    به     دست     اند      کرده     تالش

       هدای       گروه    از        بسیاری    بر        مکتبی،    هر   و     سبک    هر    در       تواند    می          دلنوشته،   و     شعر    که

  .   است       انکار         غیرقابل         بگذارد،       جامعه

        کندد؛          درگیدر          مختلد           لحظدات     در    را    ما     ذهن       تواند    می    که     است    ای       پدیده      شعر،

       جندگ         اسدت،            مهربدانی         اسدت،        عشدق     که        لحظاتی      است،     ساز       زندگی    که        لحظاتی
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   و        بالغدت     از   و     شود     متن   و       نوشته    به       تبدیل    که    ای      پخته     فکر    هر  .    است     صلح      است،

  .     نشیند    می    دل    به   و     است         اثرگذار       باشد،          برخوردار       فصاحت

        ادبدی -      فرهنگی     کار     این       کتاب،     این       رسیدن         سرانجام    به    که        افرادی      تمام    از       انتها    در

          هایشدان        ندام     تک    تک     ذکر      کنم؛    می      تشکر      شدند       همراه    ما    با   و       دادند      یاری     دست

        چندد،       هدر   .        قداللم       ارزش           برایشدان          بسدیار     که       دانند    می     خود     اما       نیست،       مقدور       برایم

      بده      کار     این    که        ببینند          توانستند     نمی      رشک،   و       حسادت     شدت    از    که       کسانی       بودند

     راه    در       تدالش    و          ادبیدات          تکامدل      راه    در       تدالش       بدا   .    شود    می       انجام       درستی   و      خوبی

         مفهدوم     به    که       آوریم      وجود  ه  ب    را        شرایطی        توانیم    می        جامعه،    در      مثبت            تاثیرگذاری

   ی     کره     این    در    که        انسانی       کنیم؛       تکمیل    را    آن   و      شویم       نزدیک   «       انسانیت »   و   «     انسان »

    ...   دهد    می       ادامه      روند     این    به        همچنان   و     است      داده       تغییر       بسیار    را      دنیا       خاکی،

 ؛میران محمدحسین سید    

 8931 شهریورماه           
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 « نیلوفر گل »

   آبی نیلوفر گل

   باستانی بنای یک بلندای بر

 و بوسد می را او صبح آفتاب

   صلح کبوتر

  نشاند می بازویش بر

 آه

   تاریخ به آمیخته نیلوفر ای

  واقعیت فرا به تو

   ! ای کرده پرواز

   آفتاب که مگر

 نور رایحه از دلی

   باشد داشته

  داشت نیز انسان اگر

   زمین

  بود ها گلزار دریای

   سبز هایی دشت

 مهربانی رنگ به هایی خانه

  پرمچی با

   ها خرس سپید موی سان به

 جنگ و
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  بود زشتی موجود تنها

   عزرائیل با که

 کرد می ازدواج

 
 میران یدمحمدحسینس
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 «گران اهی گل »

 ها دوردست به مایلم

  یافت توان می را تو که آجنا به

   جا یک

   ساکن و ثابت

  نگاهت به را نگاهم

   بزمن گره

   سرو درختی چون

 و است ایستادن به حمکوم که

   خود سر

   آورد منی پایین به

   شمارد می غمی را دوری

   صحرا شب کهکشان رتدگیگس به

   سبز ی شاخه سه با را ها راه

     سر در

   ها یاد همراهی با

 و کند می پرواز کیلومرت هزاران

   من مانند

 خواهد می فقط

   ببیند چیز یک

   گرانی های گل گردش

 ای نهفته چشم در که

 
 میران یدمحمدحسینس
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 «سرد مدفن »
 

 هایت خنده نبودن

 پایت رد صدای نشنیدن

 ات مهربانی شیرین حس دنندی

 من برای

 فراخ گودالیست

 هایم استخوان آمیختگی از

 غم وسعت به خاکی با

 گریخت توان می نه

 گریست توان می نه

 تو حتی نه و

 خوانی منی مرا که

 عشق سحر به

 پریدن جا از برای

 خندیدن دوباره برای

 شدن زنده دوباره

 رهایی دوباره

 مرا؟ خواهی منی دیگر آیا

 همامن هنوز هک منی

 میرم می سیر دل برایت که منی

 سرد مدفن این زیر در دوباره حتی
 

 میران سیدمحمدحسین
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 «یادگاری  »

 غبددددددداری در درختدددددددی تدددددددک بدیددددددددم
 حدددددددالی آشدددددددفته رو چددددددده از بگفتدددددددا
 ندددددددددارم را ماندددددددددن تدددددددداب بگفددددددددتم
 نگددددددداری چشدددددددمانِ کدددددددرده اسدددددددیرم
 انددددددددوه و آه بدددددددا بگفدددددددت و خبندیدددددددد
 حددددددوالی ایددددددن در شدددددددی گددددددم یقیندددددداً

 نباشدددددد عاشدددددق از حرفدددددی اینجدددددا در
 یدددداری دنبددددال اگددددر دشددددت بددددر بددددزن

 ندددددددددارم چیددددددددزی او حبددددددددر بگفددددددددتم
 خددددالی؟ دسددددتانِ بددددا کددددرد بایددددد چدددده
 کددددن اش خاندددده را خددددود قلددددب بگفتددددا
 قدددددراری بدددددی بدددددا بدددددرو او سدددددوی بددددده

 ماندددددد او ندددددزد جدددددامن و قلدددددب بگفدددددتم
 زاری و آه بددددددددددا رَوَم دنبددددددددددالش بدددددددددده
 ندیدددددددددم را او عاقبددددددددت هددددددددم اگددددددددر
 یادگددددداری را مدددددن قعشددددد بنْدددددویس تدددددو

 

 بیات مجتبی
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 «نجات کشتی »

 نددددددارد معندددددا حسدددددین بدددددی سدددددعادت
 ندددددارد همتددددا حسددددین خلقددددت در کدددده

 عددددددددام دو کدددددددداین ادعددددددددایی ندددددددددارم
 نددددددارد سدددددقا جدددددز بددددده جدددددوامنردی
 عاشدددددددددددقانش و ندددددددددددوکران میدددددددددددانِ
 نددددددارد رسدددددوا دلِ مدددددن چدددددون کسددددی

 ؟!پاکددددددددددامن زندددددددددانِ ای کجاییدددددددددد
 ندددددددددارد زهددددددددرا یدددددددداوری دریغددددددددا
 میگفدددددت مدددددوج بدددددا ای قطدددددره شدددددنیدم

 نددددددارد دریدددددا ایدددددن بددددده امیددددددی کددددده
 تفددددداوت بدددددی و سدددددرد دنیدددددای ایدددددن در

 نددددددارد گرمدددددا هدددددم خورشدددددید دگدددددر
 مدددددن قاصدددددر زبدددددانِ گویدددددد مدددددی چددددده
 نددددارد غوغدددا ایدددن در جدددا شدددعرم کددده

 دروندددش کانددددر ای خانددده اسدددت خدددراب
 نددددددددارد کددددددد ی زیندددددددب از نشدددددددان

 جموییددددد را عدددددالت زندددددان ایددددن در
 ندددددددارد مددددددوا از نددددددامی اینجددددددا کدددددده

 را تددددددددربتش پددددددددا ِ خددددددددا ِ ببوسددددددددم
 نددددددارد دنیدددددا ایدددددن هدددددم بهدددددرت کدددددزان

 

 بیات مجتبی
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 «کران بی ردیای »

 مسددددتم و گمددددراه مددددن گرچدددده خدددددایا
 نبسدددددتم تدددددو از غیدددددر بددددده دل هندددددوزم
 ندددددددددارم مددددددددردم ایددددددددن از متنددددددددایی
 بسددددددتم تددددددو درگدددددداه بدددددده را نگدددددداهم
 کدددددددرده تیدددددددره را ام دیدددددددده گناهدددددددان

 نشسدددددتم دوزخ در کددددده رنددددددم آن مددددن
 زماندددددددده بددددددددازارِ تهآشددددددددف ایددددددددن در

 پسددددتم و خواهددددان بددددی کدددداای همددددان
 عرفدددان و اسدددت عشدددق عاشدددقان پیدددامِ

 دنیاپرسددددددددتم عددددددددار ِ مددددددددن ولددددددددی
 دلربددددددددایش نگدددددددداهِ گدددددددداهی از هددددددددر

 دسددددددددددتم ز را اختیددددددددددارم گرفتدددددددددده
 اوسددددددت ی شددددددرمنده آهددددددوان نگدددددداهِ
 هسددددددتم تددددددو چشددددددم عاشددددددقِ گمددددددامن
 اسدددت کدددران بدددی فضدددلت دریدددای توکددده

 راشکسدددددتم عهددددددم گرچددددده ببخشدددددم
 

 اتبی مجتبی
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 «فرعی کوهچ »

 کوچده دستِ آن سفیدِ دیوارِ ام، پیچیده فرعی کوچه در
 .کرد جلب را نظرم اش شده آویزان های یاس با

 ی کننددده مسددت بددویِ بددود، گرفتدده قددرار چشددمامن جلددوی
 .داد می جال را روحم ها یاس

 آغدوش در دسدتامن میدانِ را  هدا یداس و رفدتم شدان سمتِ به
 گرفتم؛

 .شود شان آینده خوش بویِ ی آغشته جامن تا  

 تدا کدنم؛  دیدوار نقدشِ کدوچکم قلبِ با را نامت داشتم قصد
 جلددوی بددر نامددت شددد، کوچدده ایددن رهگدد رِ و آمددد هرکدده

 ایدن عاشد ِ ترین عاشدق بفهمدد و شود دوخته چشمانش
 ...ام بوده من شهر

 

 پور بهزادی عطیه
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 «من و آسمان »

 آمدده در ام فتهر باد به آرزوهای متام رنگِ به حال آسمان
 !است

 .سیاه سیاهِ

 .است شده دست یک دم احوالِ همچو احوالش

 .خواهد می گریسنت و اسن گرفته

 .اند نشسته کنارش در دار  لکه ابرهای

 .هایم فالکت متامِ همچو

 !کن نگاه

 سکوت ازدحام میانِ در شب، یک توان می چقدر

 ...باشی آسمان مانند

 

 پور بهزادی عطیه
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 «پاییز »

 :گویند می

 !شدن عاشق برای است بس پاییز یک

 ...کنند می اشتباه

 که شناسد؛ منی را چیزها این که عشق
  !بیاید قلبت سراغ به موقع سر خبواهد

 .نیست کارساز پاییز تنها

 زمستانی سرد روز یک

 رنگش صورتی های شکوفه با بهار

 اش درجه شصت باای دمای و تابستان چله

 ...باشند شدن عاشق برای بیخو دلیل توانند می
 

 پور بهزادی عطیه
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ی بود یلدا  امشب کاش »  «پایان بی یلدا

   قامت بلند و زیبا شبی

 صبح دمای دم تا

 مُشت تا مُشت

   پسته و آجیل

   دستهامون از نبود دور

  قدیم از گفت می پدر

 خوشی نا و خوشی

  خندید می ریز به ریز مادرم

   چای استکان شد می پُر

   ل یز و داغ

  بود یلدا کاش

 کنان ،قهقهه هم دور

  نبات و شیرینی کاممان

   دلزده شب،شبی

   زده مامت ساعتها و سرد

 سرما؟ و مرداد

 لبها؟ سردی

 گرماست ،فصل فصل

   بر زد حلقه اشک

   اش گونه
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   ست کابوسی چه این گوید می آهسته

   مرگ
 

 البرزی معصومه
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 «راه هب چشم »

 نیامدنت سنگین هوای

 ام تنهایی نتاوا

 بغض کند می خفه

 را گلویم

 کوتاه التماسم دستان

  شد تیره

 خاطرامت شهر

 گرفت باریدن اشک باران

 تپید آرزوهایم قلب

 پوشالی آمدنت رویای

 ماند ات خالی جای

 دروغینت های وعده

 یادگار به
 

 البرزی معصومه
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 14       مستانه گردش

 

 «نقاب »

  انداختی کارم به گره

 انداختی شعر زبامن سر نیستی،بر

 انداختی پیری نقاب همچو رویم بر

 انداختی زمینم بستی،بر را چشمامن

 انداختی شعر زبامن سر ،بر بودم جمنون

 .. .انداختی دم به را ،مهرت داده دل صد چو نه دل یک
 

 نسب محمودی ساهره
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 15       مستانه گردش

 

 «ذکر »

 دارم را تو ذکر

 است من ذهن در نامت که

 است من به حواست است،میدامن آشوب حام که شب

 است من ی سینه در میدانی،جایت نگفته

 جهان در کرد بیداد من زبان،عشق بر دارم تورا نام
 

 نسب محمودی ساهره
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 16       مستانه گردش

 

 «دهخدا  »

 ایم افتاده بازی عشق دام به عمر یک

 ایم افتاده دعا به دست بیچارگی از هم آن

 ایم افتاده اعتبار از همه چشم ز

 انداختی زمینم ،بر خسته پیری همچو

 ایم افتاده ها فاصله میان: کجا ،او کجا ما

 ام افتاده بد ها زبان سر داد،بر ،دل که شدم شهر دهخدای همچو
 

 نسب محمودی ساهره
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 11       مستانه گردش

 

 «کوچک رپنده »

 کوچک ی پرنده خنور غصه

 چشمانش کرکره خورشید

 برود باا

 هایشان انه به خفاشها

 گردند می بر  

 براتی یاسر

 

 «!ربود!... بهتر هچ »

 ؟!بدرود سدر ات حوصله ثالم عمری شده
 ؟!بددرود فراتددر تددو از ات دلواپسددی نددبض

 

 در بدددر مباندددد خیدددره ات زنددددگی سدددا ا
 ؟!بددرود سددتمگر وقددت هددا ثانیدده نددرود
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 11       مستانه گردش

 

 داخددددل بیایددددد مدددداه ای پنجددددره از شددددده
 ؟!بددرود در از خد  بددی بدرت بدده ننشدیند

 

 خددودت  تاریددک گوشدده بکنددی کِددز بددروی
 ؟!بدرود بددتر همه از !..نرود آمد که آن
 

 سدددرش پشدددت نکندددد نگددداهی بدددرودهی 
 ؟!بددرود آخددر حلظدده ات دخلوشددی ء همدده

 

 خددود بددا دروغددی حددر   بزنددی مبددانی و
 !بدرود دیگدر کده بایسدت و بدوده آن وقت

 

  نالیدددددی منددددی کدددده نبددددودی سدددداده اگددددر دل
 !بدرود !...بهدرت چه ؟!رفت چرا که دادی گیر

 

 براتی یاسر
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 13       مستانه گردش

 

 «اه ملخ »

 !خوردند را مرتسکها چشمان ها ملخ

  را هاشان جوجه ها غکال

 کنند می دعوت مزرعه به

 شوند می آسیاب ها گندم

 ! شود پخته نانی آنکه بی
 

 براتی یاسر
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 91       مستانه گردش

 

 «1 عشق قدیس رباعی»

 شدوم مسدلمانت چشدمت از کدن نازل ای یهآ
 شددوم گفتددارت حمددوِ کالمددت بددا کددن موعظدده

 

 عشدق قددیسِ دهدی پندم تو که ورزم می کفر
 !شددوم؟ نددتایما کفددرِ دلیددلِ روزی شددود مددی
 

 سقاعیدگاهی ناهید
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 98       مستانه گردش

 

 «2عشق قدیس رباعی»

 تدو چشدمانِ ی خانده مدی ام خانه بت و معبد
 تددو دامددانِ منددو دسددتِ مددن ی چدداره همدده ای
 

 هسددت امیددد ولددی هددزارامن نآ از یددک چدده گددر
 تدددو درمدددانِ پدددیِ چشدددمم نهدددان دردِ میکشدددم

 
 سقاعیدگاهی ناهید
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 91       مستانه گردش

 

 «مرهم »

 دخلورم هات گریه بانیه از من

 ازت شکسته سخت دم چه اگر

  بردمش فرو بود هیمآ اگه

 واست خنواستم بد خداشاهده

 شی خوشبخت   بود دعام همیشه

 میزدی لگد خبتت ب اینکه با

 ناجورها جورِ ی وصله شدی 

 میزد خط رو اسمش اونکه شدم

 درگیرشی گفتی   روزی همون

 کشید پس زود پاشو لعنتیم دل

  ولی بیارم بدستت میخواستم

 ندید رو من حتی یتلعنت دل

 تَرِت چشای با جلوم نشستی

 بشم مرهم باز زمخاتو میخوای

 ولی ندارم سینه تووی دلی

 چِشَم رو بزار بار این قدمهاتو
 

 سقاعیدگاهی ناهید
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 99       مستانه گردش

 

 «امضا»

  شعرهایم متام پای بگ ار را امضایت

  کرده شاعرم  هایت چشم

  تو امضای بدون

 است اعتبار فاقد شعرهایم متام
 

 زاده رحیم اسمیر
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 94       مستانه گردش

 

 «پاییز »

  میخواهد پاییز نوع از معجزه یک دم

  کند خزان

  بسوزاند

  ببارد

 کند راخوب حام فقط اما

 

 زاده رحیم سمیرا

 

 «شیرین شکست »

  ماهریست جنگجوی تو چشمان

  دفاع بی سرباز ومن

  خواهدشد شیرینی شکست چه

 باشی حریفم تو که وقتی

 

 زاده رحیم سمیرا
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 95       مستانه گردش

 

 « آغوش »

  بسپار آغوشت مرابه

  ثانیه هر هرروز

  همدیگررادیدیم تازه سا ا بعداز که گویی

  خداحافظی آخرین مثل یا

 دیدار آخرین

 بسپار آغوشت مرابه

  حلظه به حلظه

  باشم تو آغوش حمتاج بگ ار

 باشم توراداشته همیشه برای بگ ار
 

 زاده رحیم سمیرا
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 96       مستانه گردش

 

 «تنهایی »

  کن باور اینگونه مرا

 تنها کمی رویا بی کمی

 فردا بی ادمی یه

 تنها تک حس بی

  من با بگو تو حال

 شود می

  عشق ای بگویی من با بازم

  فردا بی

 .....گیرا صدایی با  بلند بلند
 

 پناهی نگین
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 91       مستانه گردش

 

کاوک »  «چ

  اواز شایدم عشق

  عاشق هایی چکاو 

 باشد

  تنهایی از که دست دور درجایی

 دادن سر اواز

 در که و چکا ان غریبانه حس

  سوسوی در باران دانه رگبار زیر

 گردد می خود جفت دنبال شکارچیان چراغ

 جاودانیست عشق یاداور
 

 پناهی نگین
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 91       مستانه گردش

 

 «باران »

 !!نرتسانید باران من از مرا

 !هستم کشنده طوفان خسته خود من

 ...زمن می یخ بر چنگ زندگی برای بهمن زیر در
 

 پناهی نگین
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 93       مستانه گردش

 

 «ردیا دختر»

 شدددددالی مدددددوج سددددداحل و یدددددادر دخدددددرت ای
  شدددددددمالی درختدددددددان رقددددددد  ی دلدددددددداده

 

 کبددددوتر زیبددددای چشددددم روشددددن تددددو از ای
  سددددفالی سددددق  ایددددن بددددر تنهددددا تددددو مهمددددان

 

  نویسددددد مددددی  تددددازه شددددعر برایددددت بدددداران
  قدددالی گلهدددای ایدددن بدددر بنشدددین مدددن همدددراه

 

 !هدددای  دم شدددد گدددم تدددو چشدددمان جنگدددل در
  خیدددالی ؟شددداید غمدددی جدددنس از عشدددقی؟تو

 

  آمددددد پایددددت صدددددای چشددددمه میکنددددد تددددب
  عدددالی حدددس یدددک از ل یدددزم نفدددس هدددر بدددا
 

  وحشددددی شدددداتوت را تددددو لبهددددای بوسددددیده
 خددالی مانددده جددایم !وای ای خددورم مددی غددم
 

  سها سقایی سهیال
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 41       مستانه گردش

 

 « عشق افل»

 میشدود پیددا شدانه ؟یدک ای ؟خسته داری بغض
 شددود مددی پیدددا دیواندده خواهی،شددبی مددی خنددده

 

 شدددده عاشدددق مدددن فدددال تدددو چشدددمان ی قهدددوه
 میشدود پیددا افسدانه یدک کده دیددم خدط هبد خط

 

 هددددا کوچدددده ازدحددددام در ام شددددعر،آواره مثددددل
 میشدددود پیددددا خانددده یددک تدددویی کددده حددوالی آن
 

 روی مددی دریددا سددمت داری غصدده بددودی گفتدده
 شدددود مدددی پیددددا مردانددده کدددت یددده باشدددی سدددرد

 

 آشدددفتگی همددده ایدددن در ولدددی مدددردام کددده مدددن
 شددود مددی پیدددا شددانه یددک  نیلددوفرم کددن تکیدده

 
 سها سقایی سهیال
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 48       مستانه گردش

 

 «رپهس جادوی»

 خددرم مددی برایددت بدداران خددودم شددد خشکسددالی
 خددرم مددی برایددت نددان هددم کمددی و شددیر ای کاسده

 

 طددددال تدددداج کددددنم تقدددددیمت نیسددددت تددددوامن در
  میخدددددرم برایددددت ارزان رژ یدددددک گدددداهی گدددداه

 

  شددب و روز نگاهددت حددو  لددب بددر نشددینم مددی
 خددرم مددی برایددت جددان هددم ای عاشددق،ذره قلددب

 

  کندددی جدددادو مدددرا حتدددی ای بوسددده بدددا شدددود مدددی
 خددرم مددی برایددت پایددان بددی عشددق یددک ی قصدده

 

  اسددت مددن دسددت چاییددت نشددینی مددی کنددارم در
 خددرم مددی برایددت فنجددان روم مددی قندددان جددای

 

  مدن بده میخنددد عشدق پایی و دست بی همه این
 خددرم مددی برایددت ریحددان ای بسددته هددم گددل جدای
 

  سها سقایی سهیال
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 41       مستانه گردش

 

 «فراموش را  تو یادم »

 

 عمیق و  نرم خیالی در

 من  تو کنارِ نشینممی

 مرا های قصه امشب؛ کن گوش

 .ام شده گویت قصه شهرزاد

 

*** 

 

 میخوامن آهسته و نرم

   تو برای نو از شعری

 بوسه یک از نقشی نشامن می

 تو لبهای بروی جاودان

 

*** 

 

  قصه یک هزارو از امشب

 خوامن می عاشقی سطر به سطر
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 49       مستانه گردش

 

 ناب و عاشقانه ای افسانه همچو

 ...میمامن من  تو یادِ و دل در
 

 سیدمصطفوی الهام
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 44       مستانه گردش

 

 «نیاز »

 تو آغوشِ خیال و من

  ناز وُ جلوه صد به  

 آرمیده کودکی چو  

 نیاز به مادر آغوش در  

 وُ تو خیالِ منو نیازِ

 دریا موج صدای  

   منو های نفس وُ تو هوایِ

 آغاز شد عشق
 

 سیدمصطفوی الهام
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 45       مستانه گردش

 

 « محمدی سعید بیوگرافی »

 از (کرمانشداه -7201( , )و ریره) محمدی سعید

 را نویسدی  داستان و شعر سراییدن سالگی یازده

 . کرد آغاز

 در و کددردی و فارسددی زبددان دو بدده او اشددعار

 های نشریه ادبی دربخش. است متنوع های قالب

 انددوزی  تجربده  انگداره  و هیوا مانند دانشجویی

 .است کرده
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 « عشق شرح»

 نیسددت اریدد عشددق و شددو  شددر  یددارای را شددعر
 نیسددت انگددار عشددق شددر  شددنیدن شدد ن را گددوش

 

 بددددس و اشددددک شدددداهنامه دل شددددیدایی شددددب در
 نیسددت گفتددار در , چشددم اشددک ز تددر شددیوا هددی 
 

 چیسدت؟ شرحه شرحه قلب شر  بهر ما کوشش
 نیسددت اغیددار حمفددل و اسددت شدداهد خددود آشددنا

 

 اشدددتیا  ایدددن  راوی چشدددمان ز  شدددورم شرشدددر
 نیسددت ارهشددی ی دیددده  نددزد مکشددو  نشددان ایددن

 

 اشدتیا ؟ و شور و است عشق کجا مشتاقان مشق
 نیسددت کددار اندددر مشددق را خویشددنت بددی عاشددق

 

 اسددت شداهد,شداهد روی شدمع شدیدای شدد هرکده
 نیسدت همیدار و مرشدد و نشدان آن جز را شیفته
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 41       مستانه گردش

 

 سدت شدده شداهانه و را دل ی شیشده شسته اشک
 نیسدددت زنگدددار و غدددش شدددهر تدددو عشدددق آشدددیان

 

 تدددو عشدددق رابشددد مسدددت و شدددوریده شددددم گدددر
 نیسددت خمتددار دل کدده,شدداید شددود شددامل خبششددم

 

 اینچندددین پریشددان گشددته تدددو عشددق نددوش ز دل
 نیسددت سرشددار غددم ز پریشددان قلددب از مشددکل

 

 گددوش بدده پندددم یکددی بشددنو سددخن شددیرین شدداعر
 نیسددت اشددعار درایددن جددا ,او ی شدداهانه شددوکت

 
 محمدی سعید
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 41       مستانه گردش

 

 «چشمانت رپاگته »

 منتظرم رحلظهه گ ارم می قدم که ها خیابان به

 جدان چشدمامن جلدوی کده پرتگاهی از شوم پرت

   گیرد می

 و چرخانندد مدی بدام بده بدام را تدو بوی ها کوچه
 گرفتدده بغددض ابرهددای میددان را نگاهددت سددنگینی

   کنم می احساس

 ؛بدداد نیسددت کشددیدن نفددس بددرای جددایی شددهر در

 ایددن میددان مددن و کشددد مددی رخددم بدده را نبددودت

 ای مشدددهگ دنبددال گرفتدده غددم هددای کوچدده پددس
 ..!نیست گمشده که گردم می
 

 عشایری لیلی
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 43       مستانه گردش

 

محض حماقت »
» 

 اعتمداد بداد بده روزی ولدی اسدت حمدض محاقت

   سپارم می دستش به را خود و کنم می

 کده کدنم مدی ثابدت یدا شدوم مدی پدرت زمدین بده یا

 .نیست بال کردن پرواز شرط
 

 عشایری لیلی

 

 

 «دلتنگی اهی شب »

 را قلبدددت تنهدددا کددده دردندددا  خددداطراتی هجدددوم ، شدددد شدددب بددداز و
 تددداری و روحدددت سرتاسدددر بدددر انددددازد مدددی خدشددده سدددوزاند؛ مندددی

 پدر دلدت و کندد مدی ات کالفده اشدک هدای پدرده خداطر هب که چشمانت

 یدک و لبخندد کمدی بدا همیشده مثدل تدو و کسدی بدی همه این از شود می

 پنهددان را خدود بپوشداند را خیسددت چشدمان گدودی کدده بدزرگ عیندک
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 51       مستانه گردش

 

 از غبداری زیدر ای ماندده جدا تدو ، نیستی تو که یا چهره پشت کنی می
 .اند کرده تکه تکه را روحت و گرفته را جانت که خاکسرت

 

 عشایری لیلی
 
 
 

غمگین من »
» 

 هرچده کده دیددم را غدم دریدای از مدوجی شدم خیره که چشمانت به

   رسید منی ساحل به خورد می صخره به

 نگداهی در کده دیددم مکرد نگاه که بیشرت کمی بود، شناآ برایم حالتش

   است من تصویر

 ، را خدود کندد مدی جندوا همه این که من غم ، ریخت فرو درومن چیزی
 ندید؟ را آن و نزد حرفی آن از کسی هیچوقت چرا

 

 عشایری لیلی
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 58       مستانه گردش

 

 «اسالم جهان و جامعه رپستان حق هب تقدیم »

 کمددک بددا و کنددد کشدد  را خددود ذاتددی هددای ارزش توانددد مددی انسددان،
 بده رحلدت، زمدان تدا خلقدت بددو از آسدمانی کتدب و نبیداءا خداوند،
 و نددورانی آیددات در درسددتی بدده تددوان مددی را نکتدده ایددن برسددد؛ کمددال

 و سدددپاس طریدددق از انسدددان، .مندددود مشددداهده کدددریم قدددرآن پرفدددروغ
 خواسدته به دانا، عام بزرگرتین این یکتا، خالق برابر در شکرگزاری

 بده و راست و چپ حنرافیا مسیر به رفنت بدون و رسد می خود های
 و حرکدت هدا جایگداه بدااترین به مستقیم، مسیر در حرکت آن، جای

 و اعضدداء متددام مددا، دنیددای ایددن در .کنددد مددی آمدداده را آخددرت مزرعدده
 خنواهندد او میدل تدابع قیامت، روز در اما هستند، انسان تابع جوار ،

 دارندد مسئولیت ما اعضای متام .دهند می شهادت ازم، وقت در و بود
 در حلظدات، متدام در بایدد .شود استفاده آنها از درست جهت در باید و

 خداوندد کده کرد توجه نکته این به عمر، دقایق متام در ساعات، متام
 همدین که خدا سربازان و نیازمندیم او به ما اصل در و است نیاز بی

 وارد تدا کنند پیروی او دستورات از باید است انسان جوار  و اعضا
 بیداورد، ایمدان قدرآن، آیدات حقیقت به انسان اگر .شوند ا ی هشتب

 ا دی بهشدت وارد شدک بدی دهدد، نشدان را خود شایستگی و کند عمل
 بده تواندد مدی اسدالم دین احکام به توجه و او بر توکل با .شد خواهد

 مدی را تدو خددایا» :بگویدد حقدایق این به باور با کافیست برسد؛ حق
 مسدتقیم، صدراط بده مدرا جویم می راهنمایی و هدایت تو از و پرستم
 اعتقدداد آن بدده نیددز مددا و اسددت حددق اسددت، حقیقددت ایددن «کددن هدددایت
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 مدی جهداد رویدم، مدی حد  دهدیم، مدی زکات داریم، می برپا مناز .داریم
 و ائمدده خدددا، رسددول محایددت بددا و درسددت اعتقددادات ایددن بددا و کنددیم

 .رسیم می مالک و جایگاه بااترین به حتماً ایشان، دوستداران

 . شاهلل ان

 العظیم العلی اهلل صد 
 

 میران اله ولی سید
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 «آور انم سردار»

 بددددددود شمشددددددیر قصدددددده مددددددا قصدددددده
 بددددددددود  شددددددددیر  آوری نددددددددام  قصدددددددده

 

 جنددددگ مغلددددوب ایرانیددددان یددددک یددددک
 چنددگ بدده یونددان بددرد مددی را مددا مددرز

 

 اسدت دشدمن چندگ بده هم بابل و شوش
 اسددت اهددریمن یددک همچددو مددا دشددمن

 

 مدددا جدددان بدددر اندشدددمن کشدددیده صددد 
 مدددددا ارجدددددان در  بدددددر رسدددددیدند تدددددا

 

 کدددرد پدددارس راه عدددزم سدددکندر چدددون
 کدددددرد فدددددارس ملدددددک تددددداراج قصددددده

 

 مددددددا سدددددردار از بددددددود غافدددددل لیدددددک
 مددددددا بیدددددددار یددددددل آور، نددددددام مددددددرد
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 تددن بدده تددن و کددوش سددخت ندد دی در
 وطدددددددن یددددددداران و بدددددددرزن آریدددددددو

 

 تکدددددددداب تنددددددددگ تنگدددددددده حمددددددددل در
 آب چدددو آسدددا سدددیل گشدددتند ور محلددده

 

 بدددود تاریدددک رهسددد یدددک جندددگ صدددحنه
 بددددود نزدیددددک دشددددمنان مددددار و تددددار

 

 سددددپاه در خیانددددت یددددک شددددد ناگهددددان
 راه تندددگ از بدددرون شدددد سدددکندر تدددا

 

 سدددپاه خدددواری طاقدددت نددددارد چدددون
 آوردگدددددددداه در ماندنددددددددد مجلگددددددددی

 

 تدن بده تدن و سخت جنگ، شد پا به پس
 وطددددددن راه در دادنددددددد سددددددر مجلددددده

 

 فشدددداند را جددددان و تددددن بددددرزن آریددددا
 مباندددد اهددد دوران بددده ندددامش ابدددد تدددا
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 پدددددا  یدددددار آن ی گفتددددده آمدددددد یدددددادم
 خدددددا  ذره هدددددر وطدددددن، خدددددا  ره در
 

 آوران نددددام ی مجلدددده فشددددانده جددددان
 امدددددان و امدددددن مدددددا خدددددا  مباندددددد تدددددا

 

 زمدددددین ایدددددران حدددددامی ای خددددددا، ای
 کدددین و خصدددم دشدددمنان بنمدددا خدددوار

 
  ویسی آرمین
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 «دیواهن رباعی»

 زدندددد ویرانددده عاشدددق دل در را دیوانددده
 زدندددد یگاندددهب ز حدددد را دیدددده غدددم عاقدددل

 
 دیوانده کده یدا عاقدل آخر است کدام عاشق
 زدندد دیوانه سر بر را بدکاره عاقل عشق

 
  فیروزساالری نژاد عیوض علیرضا
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 «روی جمال»

 دوعدددددددام بدددددددزرگ خددددددددای ندددددددام بددددددده
 آدم ز و رو  ز جدددددددددددددددا زاد ار تددددددددددددددو

 

 جهدان انگشدت هسدت دهدان در خلقدت به 
 دمدان  دم ذکدرت اسدت زبدان در رمحت به
 

 ماللددددددش خددددددا  ایددددددن کدددددده زاد را تددددددو
 سدددددددیاهش رندددددددگ از حرفدددددددی نباشدددددددد

 

 ننددازد زیبددایی بدده طدداووس کدده زاد را تددو
 بینددددازد ماهدددت چدددو سدددیمای بددده نگددداهی

 

 مبیرنددددد سددددرخی ز هددددا لعددددل کدددده را تددددو
 مبیرندددد لیلدددی ز هدددا جمندددون کددده را تدددو

 

 جدوهری شدود دریدا گدر کده ندام چده را تو
 گددوهری مدددادی شددود تددن ز درختددی گددر و
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 جاندددا کددده گفدددت را وتددد هرگدددز بددده نتدددوان
 قربانددددا بدددده جددددامن مددددن چشددددمت فدددددای

 
 فیروزساالری نژاد عیوض علیرضا

 

 «دنیا اقضی بهترین ای»

 ، بودن منطقی سوی به دوم می

 ...میکنند دستگیرم چشمانت اما

 بدده مددرا و میزنددی بنددد دسددت گیسددوانت بددا

 !اندازی می قلبت سلول ترین انفرادی

 کده میکدوم را هایت سرخرگ حاا که منی

 کنید رها مرا ! عشق بان زندان ای

 نگاهت، دادگاه در داد باید عدل

 ...است فایده بی ولی

 خدون جدوهر با باز که میدامن آری...میدامن

 ...ای نوشته ابد حبس برایم رگت

 دنیا قاضی بهرتین ای ، باشد
 

  فیروزساالری نژاد عیوض علیرضا
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 «پدرم بچگی پیراهن»

 

 

 کرده ار قدیم های کوچه هوای دم

  ام نکرده عبور آنها از وقت هی  که هایی همان

 .ام بوییده پدرم های بچگی پیراهن بوی از را عطرش فقط

 .خواهد می ای قدیمی چوبی درِ دم

 .بکوم را کلونش و برسم راه از شب

 .کند پژوا  را امنیت طنین گلی کاه های کوچه در صدایش

 .کند مدهوشم همسایه یاس درخت بوی و

 میخواهد گیوه یک دم

 .نداشتند شدنش پاره از ترسی که هایی همان از

 .کرد منی متسخرش هیچکس و کردند می اش پینه وصله

 خواهد می را قدیم های آدم دم

 بود قوت خدا زبانشان ورد که هایی همان

 .کردند می شکر خدارو دهاتی پنیر و نان ای لقمه با و

 خواهد می را قدیم های صبح دم
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 .برد می را دلشان ضع  سرشیر و گرده نان با که اییه همان

 .نداشتند بپوشم چه حاا دغدغه آن در که هایی صبح همان

 
  یعقوبی مهرنوش
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 «رهزت دو و پنجاه»

 بلعد می خود در مرا شب و

 شود می خفه را صدایم و میپیچم خود به

 ام شده هرتز دو و پنجاه نهنگ مثل

 آید می صدایی دور از

 است شده یقه به دست اقیانوس با هم او انگار

 کشد می فریاد نهنگ و پیچم می خود به من

 فشارد می را دهانش حمکم رحم بی اقیانوس

 ست کرده ال مرا شب

 میکنم تقال من و میکند تقال او

 بفهمانند دویمان هر به میخواهند اقیانوس و شب

 شویم می تل  ای بیهوده جنگ در دو هر اینکه

 ...من و بپ یرد را اییشتنه منیخواهد او

 ببینم کور و کر را شهرم مردم منیخواهم من و
 

 یعقوبی مهرنوش
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 «جنگ اهی بچه بازی »

 

 روزا اون خبیر یادش

 ها بچه با بازیِ

 بود تفنگ با بازیِ

 بود فشنگ بی تفنگها

 دشمن روزی یه اما

 وطن خا  به اومد

 ها کوچه به کرد محله

 ها تفنگ شد شکسته

 تفنگ گرفنت دست ها،به بچه دیگه حاا

 فشنگ پر های تفنگ

 دشمن به محله کردن

 وطن خا  دشمن

 وطن خا  عشق به ها، بچه اون از خیلی

 تن و جان از گ شنت دشمن، به کردن محله

 خون و خا  در غلتیدن ها، نوجوون از بعضی
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 دون و پست دشمن از وطن، بگیرن پس که

 میهن خا  راه در اونا، از دیگه برخی

 تن ی نیمه یه دادن

 دون دشمنِ دستِ به شون، بعضی شدن اسیر

 براتون بشه ع ت وطن، از دفاع کردن

 پور کرم ناز فر 

  :بگم خوام می

 براتون بگم خوام می

 جون از و دل از اومن

 م، خونه به اومد دشمن  بودم بچه وقتی که

 جومن و دل زد آتیش

 ها خونه به برد محله حیا بی دشمن اون

 باباها مامان بعدش ها، بچه کشت می اول

 سر بر بستند چفیه بزرگرت، های بچه

 خطر پر دشمنِ اون دشمن، به محله کردن

 اسیر یا شدن شهید ما، های جوون بسیار

 پیر های بابابزرگ بود هم اونها بین که

 زمین این کنن، آزاد تونسنت رشادت با

www.takbook.com



 64       مستانه گردش

 

 زمین ایران خا ِ از و دشمن کنن بیرون

 زمان اون یادگارِ ،یادِگارن جانبازا

 دوران اون خددداطرات براتدددون، مدددیگن خبدددواین
 

  پور کرم ناز فرح
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 «آسمان»

 هامي دست ناگهان لرزيد

 شدمن عاشق با  

 عشق خواستم      

 باشد            

 هامي دلواپسي پناهگاهِ

 عشق با خواستم      

 آسمان به ب م را پرواز

 باشد گريزي راهِ تا      

 هامي غم متامِ براي          

 عشق آي

 زاليت شده نهان

 مهربانيت  

 من و

 و

 دل

 دو هر

 دارمي مي نگاه
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 را آلودمان غم چهرهِ

 سرخيت به همواره    

 دوری باغی قره میثم

 اما شده احزان خانه دم اينكه با

 سياهت هاي چشم ديدن هوس در كشد مي پر      

 
 دوری باغی قره میثم
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 «باران »

 (بهشت باغ طوبای آن ممادربزرگ به تقدیم)

 نيسيت كه وقيت

 گريد مي بغض

 فقط را گلومي      

 را عاشقان حلظهِ اين

 فقط گريد مي فرياد        

 داري گريه هوايِ كه زماين

 است بهرت نباشي شاعر          

 را ها حلظه متام امشب

 فقط گريد مي باران    

 
 دوری باغی قره میثم
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 «رپیشانی»

 پریشامن

 دلیل بی

 شوم می طوفانی

 بارم می بها بی

 زند می خشکم باران حضور در

   سوزد می بهمن

 زند می یخ شهریور و

 نیست خودش جای چیز هی 

 شده گم سال تقویم انگار

 مبان و بیا

 نبودنت از آید منی خوش را خدا

 بریزد بهم سال اینگونه
 

 سیجانویان صابر
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 «شب »

 شب

 سکوت

 ماه

 ها ستاره

 اند شده صدا هم همه امشب

 اند شده قسم هم همه امشب

 را تو خیال

 کنند دل درد من با

 آنها

 من و بگویند تو از

 کنم گوش صبح تا
 

 سیجانویان صابر
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 «خاطرات غبار »

 خاطرات قطار

 روز هر

 شلوغ شهر این در

 رود می چشمامن نگاه از

 را من متام متام و

 خواند می فرا نبودنت به

 نیست امیدی دیگر

 آمد خنواهم بیرون زنده خاطراتت از
 

 سیجانویان صابر
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