
نمونه شعر نوتماشاگه راز

زیر نظر: محمد رضا مهد یزاد ه

در دل دوست
طاعت از دست نیاید، گنهی باید کرد

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
منظر دیده قدمگاه گدایان شده است

کاخ دل در خور اورنگ شهی باید کرد
روشنان فلکی را اثری در ما نیست

حذر از گردش چشم سیهی باید کرد
شب، چو خورشید جهانتاب نهان از نظر است

طی این مرحله با نور مهی باید کرد
خوش همی می روی ای قافله ساالر به راه

گذری جانب گم کرده رهی باید کرد
نه همین صف زده مژگاِن سیه باید داشت

به صف دلشدگان هم نگهی باید کرد
جانب دوست نگه از نگهی باید داشت

کشور خصم، تبه از سپهی باید کرد
گر مجاور نتوان بود به میخانه ׳׳نشاط׳׳

سجده از دور به هر صبحگهی باید کرد
نشاط اصفهانی

او
خون آینده را

از سنگفرش جادة انتظار
شستند

و صلیب درد ها را
شکستند

و برچیدند
طاق نصرت آرزو ها را

از کهکشان ها
زیرا
او 

از جادة دیگر گذشته بود
اسماعیل شاهرودی ׳׳آینده׳׳

فانوس نگاه
جاده

چمدان
همراز شدند

وقتی
هر چه را می خواستی

جا گذاشتی
چمدانت از هوای من پر شده

حتی
صدای من
خنده هایم

اّما
فانوس نگاهت

چون چشم های زمّردین من
مبهوت جاده است
تنهایش گذاشتی
نمی دانم چرا؟ 

کجا رفتی
که رّد عشقی از تو نیست

دسته گل کنار جاده
عطر تو را می دهد

نکند خار هایش
بر دست هایت النه کردند

و ناگهان
خونت جاری شد

یقین دارم
گلی مثل تو

در جهان شکوفا می شود
مهناز پژوهی-کاشمر

تقدیم به امام حسن مجتبی)ع(

ُحسن یوسف
زیر پایش خدا غزل می ریخت

غزلی را که از ازل می ریخت
آن امامی که تا سحر دیشب

روی لب های من غزل می ریخت
آن که در جیب کودکان یتیم
قمر و زهره و زحل می ریخت
آن کریمی که در پیالة دست

هر چه می ریخت لم یزل می ریخت
از هر آن کوچه ای که رد می شد

ُحسن یوسف در آن محل می ریخت
تیغ خشمش ولی زمان نبرد

رنگ از چهرة اجل می ریخت
شتر سرخ را به خون غلتاند

لرزه بر لشکر جمل می ریخت
آن امامی که روز عاشورا 

از لب قاسمش عسل می ریخت
سیدحمیدرضا برقعی

دو رباعی از وحید دانا-قائم شهر

1(قسمت
هرچند که از قسمت خود دلگیریم

اندازة سهم خویشتن می گیریم
یک روز شبیه همدگر آمده ایم 
یک روز شبیه همدگر می میریم

2(بهانه
عمر من و تو که بستة چند دم است
هر قدر که بیشتر شود، باز کم است

هم عشق بهانه است و هم وصل و فراق
دنیای بدون غم، جهان عدم است

دو شعر کوتاه از حمیدرضا شکارسری

)1
بهار را 

تکه 
تکه 

به النه می برند
بال های پروانه بر دوش مورچگان

)2
کوه

به احترام بهار
کاله سفیدش را برداشت

نمونه شعر كهن

8     اردیبهشت     1400         اطالعات هفتگی         42


