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ــاز ــو گــردد ب ــر ت ــه ام ای آنكــه گــره ب
ــاز ــم ســخن را آغ ــی کن ــو م ــام ت ــا ن ب
هرگــز  دل  بينــوای  گل  را نشــكن
ــرم راز ــم « و مح ــار »راح ــز و وق ای ع

دوره  در  داشتم،  عالقه  ادبيات  و  شعر  به  نوجوانی  از  من 
کارشناسی و کارشناسی ارشد این عالقه و انگيزه بيشتر شد. 
ولی از سال 1392 به طور جدی و کاماًل حساب شده، به 
اولين  این که در زمستان 1398  تا  سرایش شعر پرداختم 
مجموعه ی شعر من به نام »نت آرامش و شوق« چاپ و در 

خدمت ادب دوستان قرار گرفت.
   »جواد، غالم و من سه گانه یاران دبيرستانی بودیم، بين 
شد.  متفاوت  داستانهایمان  آرام  آرام   ،66 تا   62 سالهای 
همان داستان بشری که من گاهی از آن سخن می گویم. 
 شگفت داستانی است . نوستالژی گذشته، برای من یادآوریش

گوناگون  زندگانيمان  راه های  اگر  حتی  است.  بخش  لذت 
 شده باشد. اکنون من خوشحالم که به بار نشستگی جواد را

می بينم.«
  متن باال ، قسمتی از نوشته ی دوست خوبم دکتر یحيی 
آرامش  نت  شعر»  مجموعه  معرفی   در  که  است  قائدی 
لطف پاس  به  و  درجواب  بنده  و  کرده اند  ارائه   » شوق   و 

بی دریغشان  شعری  سروده ام که در زیر می آید:
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ــان ــا یكس ــم ام ــه ای ــه گان ــه س ــا گرچ م
در قــاب زمانــه عكــس واحــد داریــم
عاشــق هایــی  ایــده  و  بلنــد  رؤیــای 
بــا مــدرك مســتدل و شــاهد داریــم

ــش ــای دلك ــر ه ــالم و عص ــش غ ــا رخ ب
در پيــچ و خــم هــزار تــوی ِ هيجــان
می شــد ســپری به خنــده، گاهــی غمگين

زمــان  هياهــوی   از  گریــز  فصــل  در 

ــلوغ ــرجی و ش ــوای ش ــه آن ه ــرد ب برگ
بــود پيــدا  گل  طلــوع  مــا  بــاور  در 
خاطرمــان دفتــر  ســفيد  بــرگ  هــر 
در دســت نســيم بيــدل و شــيدا بــود

ــاد ــروز افت ــت دی ــه دس ــر ب ــل اگ آن فص
بنمایــه ی خاطــره بــه قــوت باقــی اســت
ــال در ســاغر ســرخ و ســبز گل هــای خي
هــر جرعــه پــر از نگاه مســت ســاقی اســت

روشــن روزگارت  عزیــز  یحيــای 
ــالش ــعی و ت ــاور و س ــزم و ب ــو ع در پرت
در کاخ بلنــد شــعر و شــوق »راحــم«
تــو برتــری از نــگاه شــانس و ای کاش
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    استقبال دوستان و نزدیكان از اشعار من باعث شد که 
بنده ، کتاب» فنجان های عاشق« را که بيشتر در قالب های 
غزل و چارانه )رباعی و دوبيتی( است ؛ حدود شش ماه پس 
از کتاب »نت آرامش و شوق« آماده ی چاپ کنم به این اميد 

که چراغ احساسی روشن و شاخه مهری شكوفا شود .

 جواد رحيمی )راحم(
 شهریور 1399
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فنجان های عاشق)1(

خاکـــی نـــاب  هـــای  لحظـــه  کنـــار 
پاکـــی ها،فصـــل  عاشـــقی  زمـــان 

بگـــذار عشـــق  فنجـــان،  چنـــد   و  بيـــا 
شـــاکی و  گـــرم  هـــای  کوچـــه  بـــرای 

شـــبنم دســـت  کنـــار  بنشـــان  عســـل 
تاکـــی آب  هـــر  ی  عشـــوه  بـــدون 

بكـــن پـــر، ذهـــن فنجـــان هـــای عاشـــق
الکـــی ســـرخ  نـــاب  دمنـــوش  آن  از 

کـــن گل  احســـاس  ی  تشـــنه  را  زمـــان 
کبوتـــر شـــو ، رهـــا  ، بـــی هيـــچ باکـــی

تاریـــك و  ســـرد  آســـمانت  شـــد  اگـــر 
تابناکـــی نســـل  تـــو   ، شـــب  از  نتـــرس 

» »راحـــم  عشـــق  آشـــيان  هميشـــه 
مالکـــی هـــر  بـــدون    ، برپـــا  شـــود 
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غزل دم كن)2(

آهــای احســاس نــاب مــن غــزل دم کن که تــب کردم
هــوس یــك جرعه مهر از کنج آن بــاغ رطب کردم

هــوای بــاغ دلتنگــی بــه بــاران مــی شــود روشــن
بپــر، دل را مهيــا کــن، کــه مــن قصد طــرب کردم

خــدا هرگــز نبخشــد مــن اگــر در فصــل دلــداری
دمــی بــی حرمتــی ، روزی کمی تــرك ادب کردم

دليــل زندگــی ، اصــل و اســاس محكــم عشــقی
به آن عشــقی که در بســتان و یا خرج حلب کردم

شــنيدی از کســی روزی، زمانی ، هر کســی دیدی
مكــن بــاور کــه در ابيات ســبز ِخود ،غضــب کردم

در آن دریــای چشــمانت بكــن غرقــم اگــر دیــدی
که غير از تو کویری خشــك و دشــتی تر، طلب کردم

مــن امشــب مســت آن باده، کــه در جام ســحر خوردم
امــان از دســت تدبيــری کــه با اصل و نســب کردم

ــدارم ــج از مــن اگــر یــك حبــه آرامــش خری نرن
کــه مــن »راحــم «،تمــام دل،فــدای این عصــب کردم


