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ببارحضرتباران
دلم اگرچه هواي بهار مي خواهد

بهار نيز مرا بي قرار مي خواهد

بهار آمده از راه و خوب مي دانم
چه از حوالي قلِب دچار مي خواهد

نشانه اي ست رجوع پرنده ها از كوچ
نشانه اي كه مرا رهسپار مي خواهد

بهار آمده و این زمين بي خورشيد
از آسمان نگاهت مدار مي خواهد

طلوع صبح معطر تنفسي كن! عشق
هواي تازه اي از روزگار مي خواهد 

دوباره فصل شكوفایي شقایق هاست
شكفتني كه مرا داغدار مي خواهد

ببار حضرت باران، سراب تشنة خاك
تو را هنوز چه بي اختيار مي خواهد!

بهار آمده اما هوا بهاري نيست
هنوز آمدنت انتظار مي خواهد ...

حنانهامیري
دبير ادبيات دبيرستان فرهنگ

هميشه منتظر شعر عاشقانه تري است
هميشه دغدغه اش فرصت ترانه تري است

دلي كه پنجرة مهربان خورشيد است
دلي غریب كه آوازه خوان خورشيد است

تو را به حيرت بال فرشتگان سوگند
تو را به وسعت دلتنگي جهان سوگند

به پاي آمدنت بوسه مي زنم هر شب
انيس لحظه دلتنگي ات منم هر شب

شبانه هاي تو الالیي جهان شده است
براي این تن بي تاب و خســته جان شده 

است

هميشه در نفس لحظه هات طوفان است
هميشه در دل آیينه هات انسان است

هميشه با تو به دنبال خویشتن بودیم
هميشه در تب و تاب رها شدن بودیم

هميشه خواسته ام با تو بيكران باشم
هر آنچه عشق به من داده باشد آن باشم

ابراهیمحسنلو

»بهارزمین«
بهار آمده با كوله بار احسانش

و عطر ناب شكوفه، سالِم بارانش
غرور خشك درختان به باد خواهد داد

ترنمي كه سپرده به جویبارانش
غم زميِن سترون به خنده درمان كرد

تبسم علف و خاطرات دهقانش
نفس كشيد زمين با قدوم باد صبا

شكفت غنچة گل در دل گلستانش
قنوت سبز صنوبر، سالم سبزه و گل

و بلبالن تغزل سراي دستانش
تو را به یاد من آورد اي بهار عزیز

خدا كند كه تو باشي هميشه مهمانش
خدا كند كه بياید و شعر من روشن

شود چو اللة صحرا ميان بستانش
مرضیهاحمدیان

كارشناس ارشد و دبير ادبيات فارسي 
دهاقان


