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نمونه شعر كهن

غفلت

سالها چيزي به نام زندگاني داشتم
عالمي آشفته با نام جواني داشتم
آرزويي ،حسرتي ،خوابي ،خيالي ،قصهاي
يك چنين چيزي به نام زندگاني داشتم
خندهاي از جهل و مستي داشتم بر لب از آنك
غفلتي از غم به نام شادماني داشتم
در فراخاي جهان از تنگ چشميهاي خلق
خاطري آسوده از بيآشياني داشتم
زيستم با تنگدستيهاي طاقت سوز ،ليك
آنچه را آزادگان دارند و داني ،داشتم
شكوه از بيهمزباني كم كناي عارف كه من
در كنار او فغان از بيزباني داشتم
پژمان بختياري

نمونه شعر نو

گمشده

طفلي به نام شادي
ديريست گمشده است
براق
با چشمهاي روشن ّ
با گيسوي بلند به باالي آرزو
هر كسي از او نشاني دارد
ما را كند خبر
اين هم نشان ما:
يك سو خليج فارس
سوي دگر خزر

محمدرضا شفيعي كدكني

پرواز و آواز

پرواز
در ياد پرنده ميماند

در آزادي
و پرواز در ياد پرنده نميماند
در قفس
و آواز در ياد پرنده ميماند
چه در قفس ،چه در آزادي
پرنده گناهش چيست؟
آواز يا پرواز؟
نعمت اهلل زارعيان ـ گچساران

دلتنگي

اي عشق! كجايي؟ گره افتاده به كارم
يك مشت غزلگريه شده دار و ندارم
رنجورترين مرد نوازندهام امشب
ناراحتم از اينكه شكستهست سه تارم
از من مطلب عطر گالب گره بان« »1را!
پژمرده شده باغچة تازه بهارم
با سنگدلي مردم اين دوره زمانه
غير از بد و بيراه ،نكردند نثارم
هر روز سر ميز غذا يك شكم سير
دلتنگي بيوقفه شده شام و نهارم
مانند فقيري كه ندارد كس و كاري
افتاده به آغوش خيابان سر و كارم
بايد بروم حال دلم بيتو گرفتهست
يادت نرود گريه كني روي مزارم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـگالبگرهبان:نوعيگالبخاصةشهرستانهرسين
در استان كرمانشاه

رضا حداديان-كرمانشاه

عبور

عبور ميكني و بيتو ساده ميشكنم
كه آبگينة دردم ،نه آهن و چدنم
نسيم من! به كجا اينچنين شتاباني؟
بگو كه چيست جوابت به پرسش گونم؟
چنان به خاطر تو رود اشك من جاريست
كه سبزه زد گل گندم به روي پيرهنم
به ابرهاي گران اقتدا اگر نكنم
چگونه قطره شوم ،سر به خانهات بزنم؟
مرا كه رانده شدم از بهشت چشمانت
و بيپناهي من كرده دورم از وطنم
چه برزخي است كه ميسوزد از حرارت آن
تمام تن تتن تُند روح و جان و تنم
مرامراوده با تو روايتي است غريب
رواست اين همه دوري تراود از سخنم؟
تو ماه ميشوي و بركه ميشوم شايد
به انعكاس تو مهتاب تابد از دهنم
و نيست فاصلهاي تا قيامت از تو مرا
گواه بارز من :دود توست در كفنم
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