
را به " حرف اول"و " از کوچ ها تاکوچه ها"شاعر و انديشمند ايرانی محمد رضا زجاجی دو دفتر شعر خود 
به گونۀ دفتر شاهمامه ارسال داشته اند که کارکنان شاهمامه با عرض سپاس از ايشان چند شعر آن را انتخاب 

  .معرفی کتاب شان برای سايت انتخاب کرده اند
  
  

  یروز بايد، چراغ تاريک
  

  حرفی از زندگی دلم نشنفت    هم به بانک بلند بايد گفت
  بدتر از چاه حهل چاهی نيست  جز ز اصالح فکر راهی نيست

  خانه از ُبن دوباره بايد ساخت
  در و ديوار های سياه شده   قرن های، نسل های تباه شده
  رفته تا کودکی به راه شده    در پليدی خدای نيکی های

  محو بايد نمود تاريکی
  
  
  
  

  جاده
  شب، در سکوت لب ميگشايد

  و نسيم، از دشت های ناديده می گويد
  بر بلنداِی بام، هوا هماره آسمانی است

  ستارگان می درخشند و ماه، 
   حکايت می کند– در کماِن ابرو –تازگی بهاران را 

  مسافر، از خياِل جاده ها باز می گردد
  ی آوردو خاطره ی تک چراغی درخشان را، از دور دست های م

   رو به محو شدن– آرام –ساِيش مداوم الستيک ها 
  در ابهاِم تاريکی، تونلی از نور

  تن ُگستِر ماری سرگدان، در پيچ و خم ها
  به جست و جوی کران، در بی کران ها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شهری که به هيچ اندود
  

  بايد که به نشناسند
  در آدميان، آدم
  بايد که نبينندت
    ر دمچشماِن کسان د

  تا آن که توانی زيست    
  در دوزخ اين هستی    

  شهری که به هيچ اندود
  نابوده و َگند آلود

  بخشيده تن و جان را
  شب گشته، غبار آلود

  انديشه ندارد ارز    
  گم گشته ز تن، مستی    

  تنها شده انسانی
  گرديده جهان فانی
  بودن همه در رؤيا

  آدم شده قربانی
  ازگوِر حقارت ها    
  نايد به جز از پستی    

  گنداِب کالم و رنگ
  روييده بر اين اورنگ

  "شخصيت"يک تن، به دو 
  در دام فريب و رنگ

  آراِيش زشتی را    
  َمّشاطه ِبزد دستی    

  
  

  شمس من است فروردين    
  

  اين دل بی قرار را عشق قرار آورد
  جوش بهار چون رسد، گل به نثار آورد    

  ای توگر به سرم هوای تو، دل بتپد بر
  روز شود شب سيه، ماه به بار آورد    

  باِد بهار مشکلم، غصه چو ابر بر دلم
  برق توگر بگيردم، اشک قرار آورد    

  تا که به پايت ای صنم، سر برود زهی قدم
  فرِش خوش آمِد رهت، عاشق زار آورد    

  رست و خيز دل شده، خاک ز اشک ِگل شده
  آورد" گرد، سوار: "موسم می بگويمت    

  من است مولوی، عشق من است زند گیشمس 
  ل به عذار آوردگاين همه شور و حال بين،     

  
      

  
  



  صدف ديده ی دل    
  

  ما چو دل در صدف ديده ی دل واکرديم
  بود خود را ز دل خويش تماشا کرديم    

  "آب حيات"چون نديديم به جز در لب گل 
  گل خانه فرو رفته و مأوا کرديم پس به    

  يخت چو او را مه ديدُهرم خورشيد فرو ر
  کرديم همه زيبايی شب را به تو سودا    

  تا به دستی نخلد خار محبت، شب و روز
  از حرير تن گل ُملَکت دارا کرديم    

  آنچه گفتی تو و گفتند ز فردا ما را
  روی برتافته امروز تمنا کرديم    

  همه ی باغ بشد تاک و زمين گويی خم
  کرديمتا که يک جرعه ز دست تو به مينا     

  آنچه گفتند و شنيديم ز خوبی تو گل
  يا سرودند ز حيرت، همه حاشا کرديم    
  ُحسن گر آنچه تو را رخت بود در نوروز  
  پس چرا ما به يکی لحظه مدارا کرديم  
    

 


