
مجموعه شعر شهر پشت در

مجموعه شعر ساکت تر از فریادها

 شعر و ادبیات همواره آرام بخش روح و روان برش بوده است. مردمان این رسزمین نیز با شعر و ادب نیاکامنان پرورش یافته اند، به طوری که امروز روح و روامنان 

با شعر تسکین می یابد. پس می توان گفت شعر و مجموعه های شعر آرامشی وصف ناپذیر و دنیایی از تخیل و زیبایی را با خواننده به اشرتاک می گذارند. هر 

آنچه که در طبیعت جریان دارد، زمینه ساز رسودن شعری جدید است. مجموعه شعر »شهر پشت در« اثر شاعر دانش آموز و نوجوان »مائده شجاعی« که در 

قالب کالسیک رسوده شده است تالش دارد تا با زاویه دید متفاوت و استفاده جالب از آرایه ها و تنوع قالب ها، اشعاری با موضوعات مختلف عاشقانه، آیینی 

و اجتامعی را ارایه می کند، به طوری که این مجموعه را متامیز می کند. این اشعار در قالب یک کتاب برای چاپ نیز آماده شده است.

 هر شعر مسئله ای است که ذهن هر شاعر را به خود مشغول می کند و این مسئله می تواند دغدغه های ذهنی بسیاری از افراد باشد . در این کتاب دغدغه های 

ذهنیامن این بوده که چگونه می توان مسائل اجتامعی، مذهبی و محیط زیستی را به تصویر ذهنی افراد کشید و آن ها را جزو دغدغه های ذهنی آنان منود؟ 

این اثر برگرفته از شعرهایی با مضامین اجتامعی، عاشقانه، مذهبی، و محیط زیستی می باشد که دغدغه های شاعر در زمینه های مختلف بوده بیشرت این 

شعرها در حوزه اجتامعی می باشد زیرا که مسائل اجتامعی مسائلی به روز هستند و بیشرتین طیف زندگی افراد را در بر می گیرد . بیشرت شعر ها در قالب 

چهار پاره می باشد و درکنار آن قالب غزل هم وجود دارد .
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