خلوت انس
اکبر کتابدار

در هجر آفتاب
زكريا اخالقي
تيره ش��د آينه صب��ح درخش��ان بيتو
تار ش��د مش��رق روحاني ايم��ان بيتو
نزهت اين چم��ن ازنكهت انف��اس تو بود
زرد شد س��بزي احس��اس بهاران بي تو
داد
جنگل عاطفه را دس��ت تو وس��عت مي
رود ق��وت زان��وي درخت��ان بي تو
م��ي
چه ش��ود رونق ب��ازار تهجد پ��س از اين
چه رس��د بر دل س��جاده و ق��رآن بي تو
دم��د از نور دل ش��ب خيزان
نالهه��ا مي
هاي س��يه پوش شبستان بي تو
از س��تون
زن��د از داغ جگر س��وز فراق
ضجهها مي
در و دي��وار غ��م آل��ود جم��اران بي تو
ب��ي جم��ال ت��و دل آين��ه و آب گرفت
آتش��ين ش��د نفس باد پريش��ان بي تو
س��همگين زلزل��ه در كعبه عرف��ان افتاد
چاك زد فلس��فه عش��ق ،گريب��ان بي تو
پاره ش��د رش��ته منظومه نوراني ش��وق
گش��ت آفاق همه كلب��ه اح��زان بي تو
من چه گويم كه چس��ان آين��ه روز گرفت
رن��گ دلگيرترين ش��ام غريب��ان بي تو
كاش پيش از ش��ب اندوه س��فر ميكرديم
ت��ا نبوديم در اي��ن باغ ،غزلخ��وان بي تو
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هديه به روح امام خميني(ره)
حسن يزدان پناهي ـ فسا

در خرداد

روزي كه امام و عشق ما را بردند
گويي كه بهار را زصحرا بردند
ها در خرداد
نزديك سحر فرشته
آيينهي نور را به باال بردند

غم يار
دلدار كه رفت قلبها افسردند
ها پژمردند
گلهاي لب شكوفه
با رفتن نور حق به سوي ملكوت
ياران غم يار مهربان را خوردند

راه تو

هجران تو غم نشانده در سينهي ما
ي ما
جاري شده اشك ناله از ديده
اي روح بلند عشق و آيينه و آب
پيمودن راه تو ره و ايدهي ما

عرفان
گلبانگ لبش تالوت قرآن بود
راهش ره نور و عصمت و عرفان بود
تقوا و هواي پاك انديشهي او
ي صبح صادق و باران بود
سامانه

به يادش صلوات

افشاند گل ستاره در باغ حيات
دين را زكمند ديو شب داد نجات
بر روح بلند و سبز او هديه كنيد
يك حمد ،يكي سوره ،به يادش صلوات

دو شعر از محمد كريم جوهري(رهرو)

 )1ماه و من

جان من بر دل تو وابسته است!
اين دو تا بر اميد دل بسته است!
هر كه با ما نشست و همدم شد،
خوب دانست جان ما خسته است!
چشم دل باز كن! ببين اي دوست،
ها جسته است!
كه دل از بند و دام
خواند( :زيستن زيباست)!
آن كه مي
زير بار زمانه بشكسته است!
خواند و خوش خواند مرد باراني،
كه (دل از مرز ما و من رسته است)!

 )2ناپيدا
روشناي نگاه تو زيباست!
در دلم از نگاهت آتشهاست!
اي بهار شكفتهي اميد،
با تو زيبا سپيده و درياست!
خنده كن! خنده بر دلم اي دوست،
كه مرا خندههاي تو فرداست!
رو به درياي مهرت آوردم،
مهربانا ببين كه دل آنجاست
ميدرخشد چو آفتاب از مهر،
ماه من! دلي كه از ديباست
خوش درخشيد با دل و جانش،
دلبر آن كو دلير و بيپرواست!
كشتي كوچك دل(رهرو)،
چون به دريا رسيد نا پيداست!

