
۳۴

سميرا معتمد جاللی

دانه در زير خاک 
هوّيت می يابد

تا شکفتن آغاز کند
شکفتن من

     از تو آغاز می شود

مادرم!
با گوشة چادرت
بادبانی ساختم

     تا مرا
     به ساحل اميد

     برساند ...

کاروان عشق
محّرم، قبله گاه عاشقان است

ُبَود دل پر ز خون، جانها ُپر اندوه
که هفتاد و دو عاشق اندر اين ماه
به پاِی عشق، اِستادند چون کوه

به ميدان محّبت، قهرمان وار
َعَجب جانبازِی جانانه کردند!

به راِه جان فشانی، عاَلمی را
ز شوِر عشِق خود، ديوانه کردند!

در اينجا عشق، سّکانداِر دلهاست
به دل فرمان َدَهد با افتخاری

در اينجا، عقل، سر، افکنده دارد
به بزِم عاشقان چون شرمساری

کسی نشنيده طفِل شيرخواری
شهيِد راِه عشِق يار گردد

کسی ناديده پيری قدخميده
فداِی ُطّرة دلدار گردد

عجب روحی! عجب عشقی! چه شوری
خدايا، عاشقی اين سان که ديده؟

کجا گوشی به ميدان محّبت
چنين مردانگی ها را شنيده؟

دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی
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علی اصغر فيروزنيا (بجنورد)

پزشکان و پرستاران ميهن
وفاداری به پای خلق کردند
گروهی از ميان اين عزيزان

حيات خود فدای خلق کردند
        چه مردان و زنان با جان فشانی

در اين بحران، حماسه آفريدند
سالمت را برای جمع جستند
ولی رنج از برای خود خريدند

        يکی، دکتر وحيد يحيوی بود
طبيبی حاذق و دانا و کوشا

شهيد خدمت مردم شد آن خوب
به جان و دل پذيرفت اين خطرها

        دريغا! حسرتا! ويروس منحوس
        ربود آن گوهر تابان ما را

        پزشکی مهربان از بين ما رفت
        که آتش زد فراقش جان ما را

کجا از خاطر مردم شود پاک
که الگو بود در اخالق و ايمان

به استان خراسان شمالی
بماند تا ابد يادش در اذهان

        اگرچه شعر من وزنی ندارد
        به چشم حافظان تندرستی 

ببر ران ملخ نزد سليمان
مياور در ارادت، هيچ سستی


