
 سعيد بيابانكي صنایع ادبي

محمد نوروزي فرسنگي

شعر نوروز
دلی سر بلند

سراپا اگر زرد و پژمرده ايم
ولی دل به پاييز نسپرده ايم
چو گلدان خالی، لب پنجره

ُپر از خاطرات ترک خورده ايم
اگر داغ دل بود، ما ديده ايم

اگر خون دل بود، ما خورده ايم
اگر دل دليل است، آورده ايم

اگر داغ شرط است، ما برده ايم
اگر دشنة دشمنان، گردنيم!
اگر خنجر دوستان، گرده ايم!
گواهی بخواهيد، اينک گواه:

همين زخم هايی که نشمرده ايم!
دلی سربلند و سری سر به زير

از اين دست عمری به سر برده ايم
)قيصر امين پور(

نيامدی
چه روزها كه يك به يك غروب شد، نيامدي

چه بغض ها كه در گلو رسوب شد، نيامدي

محمدرضا طهماسبی
متولد 1356/12/23. اولين جايی 
را که در اين دنيا ديد، بيمارستان 
فيروزآبادی شهر ری بود. کودکی 
و نوجوانــی خــود را در محلــة 
»نازی آباد« تهران گذراند. از همان ابتدای دبيرســتان، 
پــس از ورود به رشــتة ادبيات، با ســرودن مفردات 
)تک بيت ها( طبع آزمايی خود را آغاز کرد. شايد عالقة 
او به سعدی و نيز تشويق معلم ادبياتش، جرئت سرودن 
و طبع آزمايی در قالب های کهن را به وی داد. در همان 
دوران به کسب رتبة برتر استانی در بخش شعر سنتی 
موفق شد. در دوران دانشگاه، بعد از شرکت در جلسات 
شــعر، با مرحوم خليل عمرانی و انجمن ادبی »نســل 
مرواريد« آشــنا شــد. فعاليت او در حوزة هنری شهر 
ری باعث شــد به صورت جدی وارد عرصة شعر شود. 
طهماسبی فارغ التحصيل »مديريت صنعتی« در دورة 
كارشناسي و »ادبيات فارسي« در دورة کارشناسی ارشد 
است. اين شاعر، عالوه بر موفقيت در جشنواره های ادبی 
متعدد، برگزيدة بخش ويژة هفتمين جشنوارة شعر فجر 

هم هست.
 از محمدرضا طهماســبی کتاب های شعر »گزاره ها«، 
»واژه های واژگــون«، »کتمان« و »زرورق« منتشــر 

شده است.
شعر زيبايی از ايشان در وصف مادر

بس ُپر برکت شبيه گندم، اين خوشة دسته دسته، مادر
نانی است شريف و ُترد هر چند، خرد است و خمير و خسته، مادر
تن باشد اگر تکيده در تب، جان باشد اگر رسيده بر لب
من کودِک قلوه سنگ در ُمشت، آيينة دل شکسته مادر
بــر پهنة قيل و قــال قالی، همراه ترنــج و ماهی و ُگل
در دســت کليد ُخلدش اما، در خانة ما نشســته، مادر
چون فرش، کالِف ِمهر از خويش، بگسست و ِگره به پای من زد
زين روست که دل به داِر دنيا، هی بسته و هی گسسته، مادر
ديده است غم مرا اگر چه، خود عينک او ته استکانی است
من چای به لب نبرده، خوانده است اين قصه به چشم بسته، مادر
خورشيد از آسمانمان رفت، تاريک نشسته ايم و خاموش
اين صيِد به بند مانده ماييم، آن مرِغ ز دام رســته، مادر
تسنيم بهشــت نوش جانت، وان ساية روح بخش طوبی
تو رفتی و ما به گريه گفتيم، بادا سفرت خجسته مادر!

شاعر  واژه هاى واژگون
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براي ما كه خسته ايم و دلشكسته ايم، نه
ولی براي عده ای چه خوب شد نيامدي!

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام
دوباره صبح، ظهر، نه، غروب شد، نيامدي

)مهدی جهاندار(

تماشای آفتاب
يک درس تازه نيست الفبای آفتاب

پای تمام عمر تو امضای آفتاب
هر صبح زنده ايم به رويای ديدنش
غرق است غرق نور سراپای آفتاب

روشن دلی ا ست عادت آيينه ها و ما
آيينه ايم و غرق تماشای آفتاب

گاهی اسير ساية ترديد می شوم
 ابری است آسمان به تمنای آفتاب
هرچند آفتاب نمانده  است پشت ابر

تا قله می رويم به سودای آفتاب
شمعم که هم پيالة خورشيد می شوم

امشب شب من  است به فتوای آفتاب
)ميترا ملک محمدی(

سجود ابشكوه

جواب جورچین قبل
جواب جورچين شمارة قبل:

صائب به هوش باش که داروی بيهشی
باد بهار در گره غنچه بسته است

گر زحمت مردمان اين کوی از ماست
يا جرم  ترش بودن آن روی از ماست

فردا متغير شود آن روی چو شير
ما نيز برون شويم چون موی از ماست

امشب که حضور يار جان افروزست
بختم به خالف دشمنان پيروزست
گو شمع بمير و مه فرو شو که مرا

آن شب که تو در کنار باشی روزست

مشنو که مرا از تو صبوری باشد
يا طاقت دوستی و دوری باشد

ليکن چه کنم گر نکنم صبر و شکيب؟
خرسندی عاشقان ضروری باشد

ما حاصل عمری به دمی بفروشيم
صد خرمن شادی به غمی بفروشيم
در يک دم اگر هزار جان دست دهد

در حال به خاِک قدمی بفروشيم

)سعدي شيرازی(

چهار در چهار

ای سجود باشکوه و ای نماز بی نظير
ای رکوع سربلند و ای قيام سر به زير

در هجوم بغض ها ای صبور استوار
در ميان تيرها ای شکست ناپذير

شرع را تو رهنما عقل را تو رهگشا
عشق را تو سرپناه مرگ را تو دستگير

فرش آستانه ات بوريايی از کرم
تخت پادشاهی ات دستبافی از حصير

کاش قدر سال بود آن شب سياه و تلخ
آسمان تو غافلی زان طلوع ناگزير

بعد از او نه من نه عشق، از تو خواهم ای فلک
يا ببندی ام به سنگ يا بدوزی ام به تير

دست بی وضو مزن بر ستيغ آفتاب
آی تيغ بی حيا شرم کن وضو بگير

َلختی ای پدر درنگ پشت در نشسته اند
رشته های سرد اشک کاسه های گرم شير

)سعيد بيابانكي(
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