تماشاگه راز

نمونه شعر نو

زیر نظر :محمد رضا مهد یزاد ه

نمونه شعر كهن

اي گل

نه وصلت ديده بودم كاشكياي گل نه هجرانت
كه جانم در جواني سوختاي جانم به قربانت
تحمل گفتي و من هم كه كردم سالها ،اما
تحمل بلكه يادت رفته پيمانت
چقدر آخر ّ
چو بلبل نغمه خوانم تا تو چون گل پاكداماني
حذر از خار دامنگير كن دستم به دامانت
تمّناي وصالم نيست عشق من ،مگير از من
به دردت خو گرفتم نيستم در بند درمانت
اميد خستهام تا چند گيرد با اجل كشتي
بميرم يا بمانم پادشاها چيست فرمانت
چه شبهايي كه چون سايه خزيدم پاي قصر تو
به اميدي كه مهتاب رخت بينم در ايوانت
دل تنگم حريف درد و اندوه فراوان نيست
اماناي سنگدل از درد و اندوه فراوانت
به شعرت شهريارا ،بيدالن تا عشق ميورزند
نسيم وصل را ماند نويد طبع ديوانت
شهريار

به هوا نيازمندم

به هوا نيازمندم
به كمي هواي تازه
به كمي درخت و قدري گل و سبزه و تماشا
به پلي كه ميرساند يخ و شعله را به مقصد
به كمي قدم زدن كنار اين دل
و به قايقي كه وا كرده طناب و رفته رقصان
به كرانههاي آبي
به كمي غزال وحشي
به شما نيازمندم

عمران صالحي

فقط

چشمهايم را ميبندم
دستهايم را باز ميكنم و
رديف چنارهاي خيابان را
قدم ميزنم
يك
دو
سه
سنگ فرشي لق
چهار
پنج
عطر قهوة كافه
شش
هفت
صداي فنجهاي پرنده فروشي
همه چيز سر جايش مانده
حتي نبودن تو
فقط
رنگ موهاي من و روزهايم
با هم جابهجا شده

شهره عابد
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كشيد و رفت

در دفترش دو بال كبوتر كشيد و رفت
يك شاخه عاشقانة پرپر كشيد و رفت
يك مشت برگههاي مچاله كنار ميز
فنجان سرد حوصله را سر كشيد و رفت
سيگار ميكشيد ،ولي اهل دود ...نه
قدري نشست ،يك نخ ديگر ،كشيد و رفت
با خون نوشته بود ـ خدا ،عشق ،يار ،من ـ
خطي به روي واژة آخر كشيد و رفت
فرياد و آه و ناله و پچ پچ محله را...
از پشت بام خانه كسي پر كشيد و رفت

منصور يال وردي

شعر

شعري ورق ورق شده در بادم
آواز الي الي پريزادم
چشمت چرا نديد مرا وقتي
از شاخه مثل سيب ميافتادم؟
دل تكه تكه تکه فرو پاشيد
ويران شدم ...نخواستي آبادم
طوفان تو پرندگيام را برد
عشقت كجا رسيد به فريادم؟
چشم تو را كشيدم و خنديدم
حاال به چشمهاي تو معتادم

سعيده اصالحي

كجاست

كجاست دست اجل؟ تا به ياريام برسد
به پاك كردن زخم اناريام برسد
نمانده پرتو مهري شبانه تاب ،مگر
چراغ الله ،د ِم جان سپاريام برسد
هنوز نعش دلم را به دوش خود دارم
كه نوبت ِ
كفن دوستداريام برسد
بگو به ابر بيايد سري به خانة من
ِ
تسليت سوگواريام برسد
مگر به
ِ
عندليب قفس ديده ،كاش دق ميكرد
چو
چقدر ميله به لرز قناريام برسد؟
بلوط تشنة مطرود جنگلم ،چه شود؟
دراي مرگ به گوش از صحاريام برسد؟
به شكل قاصدك از خود بريده ام ،آيا
كدام باد ،لب بيقراريام برسد؟
براي رفتنم ارابة رهايي كو؟
كه از كسالت راه غباريام برسد
كجاست ساحل امني به كام قايق من؟
كه در كرانه ،زمان كناريام برسد
در اين غروب خزاني ،كسي نميداند
چها به چلچلههاي بهاريام برسد
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