تماشاگه راز

نمونه شعر نو

دستهاي تو

محمد رضا مهد یزاد ه

نمونه شعر كهن

آمدي

آمدي ،وه كه چه مشتاق و پريشان بودم
تا برفتي ز برم ،صورت بيجان بودم
نه فراموشيام از ذكر تو خاموش نشاند
كه در انديشة اوصاف تو حيران بودم
بي تو در دامن گلزار نخفتم يك شب
كه نه در بادية خار مغيالن بودم
زنده ميكرد مرا دم به دم اميد وصال
ورنه دور از نظرت كشتة هجران بودم
به اّ
تولي تو در آتش محنت چو خليل
گوييا در چمن الله و ريحان بودم
تا مگر يك نفسم بوي تو آرد دم صبح
همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم
׳׳سعدي׳׳ از جور فراقت همه روز اين ميگفت
عهد بشكستي و من بر سر پيمان بودم

سعدي

دستهاي تو
انگار
پرچمهاي صلح اند
بر خرابة روزهاي من
دستهاي تو
صبحي روشن اند
صبح جمعة پاييز
كه زير مالفة سردي
به موسيقي دوري گوش ميكنم
اي سرماي صبح
كه شمدهاي سفيد را
بر اندامم رواج ميدهي
به پاس همين دستهاست
كه تو را
دوست دارم

شمس لنگرودي

كافه چي!
جاي ما را هميشه
پشت اين ميز
خالي نگه دار
من
يكجا
پرداخت ميكنم
بهاي تمام خاطراتم را
تو فقط نگذار
فرداها
فال نافرجامم
دهان به دهان
تمام فنجانهاي كافه ات
بچرخد

مينا آقا زاده

از مجموعه شعر جديداالنتشار ׳׳ط ّرههاي باد׳׳
سروده محمد فرخ طلب فومني

گوشه ابرو

اتفاق زيبا

مهرباني ،بلند بااليي
مثل راز ستاره زيبايي
باغ در باغ چشمهايت سبز
با شروع بهار ميآيي
مي رسي با درخت در باران
راز دار شكوه افرايي
نفس تو به رنگ شيداييست
باعث روشنايي مايي
در شبي كه به رنگ تنهاييست
مثل لبخند ماه پيدايي
شعر با شور تو فراوان است
راز زيبايي غزلهايي
عشق اگر اتفاق خوبي هست
تو همان اتفاق زيبايي

شعبان كرم دخت ـ بابلسر

آزادي

حواست به مدل سرزمينت باشد
نكند از مداد آبي
بهانة آسمان بتراشي
آزادي
تنها پرنده ايست
كه در قفس
نفس نميكشد
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خاطرات

منيره حسيني

به صد اشاره به تو راه را نشان داده
هزار گوشه ابرو به تو تکان داده
ببوس کنج لبش را حريف از خود توست
به راههاي فراوان به تو زمان داده
زبان گذار درون دهان حضرت يار
خدا به حکمت نابش به هرکه نان داده
براي آنکه نگهدار مهر هم باشيم
درون سينه خدا قلب مهربان داده
جوان و پير ندارد هرآنکه دل داده
به اختيار خودش پاي يار جان داده
اگر برهنه شده زخم بر تنش مزنيم
درخت هرچه که دارد به اين و آن داده
دلت چو قبله نما هست و هرجهت باشي
مسير خانه دلدار را نشان داده
نامههاي شما همراهان خوب و خوانندگان
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