تماشاگه راز

نمونه شعر نو

زیر نظر :محمد رضا مهد یزاد ه

نمونه شعر كهن
در مدح حضرت اميرالمومنين علي(ع)

ازلي مرد

اي ازلي مرد براي ابد
بي تو زمين ،سرد براي ابد
نام قديمت ز لب حادثه
نعره برآورد براي ابد
پلك تو شد باز و به روي دلم
پنجره گسترد براي ابد
هر گل سرخي كه جدا از تو ُرست
زرد شود زرد ،براي ابد
غير دلت لشكر اندوه را
كيست هماورد براي ابد
عيار ز روز ازل
يار تو ّ
خصم تو نامرد براي ابد
تحير شكفت
چشم تو در عين ّ
آينه پرورد براي ابد
دست تو از روز ازل زد رقم
بهر دلم درد ،براي ابد
مست شد از بادة روشنگرت
اين دل شبگرد براي ابد
صبح ازل مهر تو در من گرفت
شعله ورم كرد براي ابد
سيدحسن حسيني

در مدح موال علي (ع)

صبح

از خالء نامعلوم تري
دستهايي كه با ّنيت مكاشفه
در تو سفر كردند
حيران
در شيب جمجمه ايستادند
تو آن اشاره اي
كه بر بُراق توفان نشسته اي
تو آن انعطافي
كه پيشاپيش باران ميروي
آن كس كه تو را نسرايد
بيمار است...
زمين اگر چشم داشت
بزرگ��واري تو اين س��ان غريب
نميماند
هيچ جرأتي جز قلب تو نسوخت
سپيدتر از سپيده
بر شقيقة صبح ايستاده اي
و از جيب خويش
خورشيد ميپراكني
اي معنويت نامحدود
زود است حتي در زمين
نام تو برده شود
زمين فقط
پنج تابستان به عدالت تن داد
و سبزي اين سالها
تتمة اين جويبار بزرگ است
كه از سرچشمة ناپيدايي جوشيد
وگرنه خاك را
بي تو جرأت آباداني نيست...
سلمان هراتي

)1گل

گل آمد تا برويد در دلم گل
شود با جمع گلها حاصلم گل
طنين نغمهاي پيچيد در من
تجلي كرد تا در محفلم گل

 )2از عشق

دلم از عشق ،ديشب لب به لب بود
چه شيرين و گوارا چون رطب بود
سرم مست و لبم مست و دلم مست
براي من شرابت مستحب بود

محسن اعال ـ نور
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از خودت

اي ماه ،آسمان مرا پر كن از خودت
جان مرا ،جهان مرا پر كن از خودت
جز حرف عشق هيچ صدايي نخواستم
يعني :بيا زبان مرا پر كن از خودت
با روزهاي خود به تفاهم رسيده ام
شبهاي بينشان مرا پر كن از خودت
زيباي لحظههاي مني ،بيشتر بمان
لبخند ناگهان مراپر كن از خودت
لم داده است بر تن ديوار روبرو
آيينة روان مرا پر كن از خودت
شعرم پر است از نفس مهربان تو
مثل غزل دهان مرا پر كن از خودت
دلتنگ ماندم و نفسم رو به راه نيست
دستم بگير و جان مرا پر كن از خودت

شعبان كرم دخت ـ بابلسر
خرداد96

بغض او

شكست بغض او ،صدا به ما رسيد
به ما فقط صدا ،فقط صدا رسيد
صداي ما دو تا به هم نميرسد
صداي كوهها به كوهها رسيد
پرنده نيستم كه پر زنم تو را
پرنده بودنم به انتها رسيد
غريبه نيستي كه درد دل كنم
به لكنتي كه كار ...به استخوا ...رسيد
تعللي نكرد ،افادهاي نريخت
به باغهاي زرد ،بهار تا رسيد

حبيب بخشوده ـ ايالم

باغ شقايق

كوهي از آوارگي ،آوار شد بر دوش من
سنگ ،خون ميگريد از شبگرية خاموش من
در سراب غم ،شراب تشنگي سر ميكشم
دشت تاول ميشود ،لبهاي آتش نوش من
پابهپاي من به هيچستان غم رو كرده است
ساية بيغمگسار و آشيان بر دوش من
هر نفس ،در حسرت آواز بارانم ،ولي
ابرها ،رم كرده از دنياي وحشت پوش من
در هواي اين قفس ،آشفته و بيهمنفس
تا جنون ،پر ميگشايد عندليب هوش من
با همه دلخستگي خنياگري از جنس عشق
نغمة دلبستگي سر ميدهد در گوش من
ماندهام تا كاروان خشكسالي بگذرد
باز هم ،باغ شقايق رويد از آغوش من
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