خلوت انس

3

اكبر كتابدار

اگر که سرنوشتم دار باشد
و عمرم خالی از دیدار باشد
اگر باشم اسیر دست چنگیز
دوای درد من عطار باشد

میان خاطرهها
 ِ
حسن يزدان پناهي

درباغ شبنم
 ناصرثاقبی فرد


تصویرتلخی ازغروبم بی تواینجا
 دارم فرومی ریزم ازغم بی تواینجا
احساس سبزم آبروازدرد دارد
می جوشداشکم مثل زمزم بی تواینجا
ابری بجز بی همدمی بردل ندارم
حرفی نمی گویدقلم هم بی تواینجا
بغضی بسان زلزله کوبیدبردل
پرپرشدم درباغ شبنم بی تواینجا
دامان آتش راپرازآیینه کردم
بااشک دلتنگی دمادم بی تواینجا
باغنچه زخمم الفتی دیرینه دارد
می رویدومی پاشدازهم بی تو اینجا
اقلیم دل وقتی به دست عشقت افتاد
دیگرنشدیک لحظه خرم بی تواینجا
آهی کشیدم ؛ مه شدم ؛ بربادرفتم
زیراندیدم غیرماتم بی تواینجا


چند دوبيتي از محسن اعال از نورمازندران

پرواز دل

تو در پرواز ای دل! بی نظیری
چرا خلوت نشین و سر به زیری
ج آسمان آبی عشق
به او
الهی چون کبوتر پر بگیری.

نغمه ی جنگل

تبر تا بوسه زد بر پای جنگل
طنین انداخت در من ،وای جنگل
زمانی باورم می زد جوانه
فقط با نغمه ی زیبای جنگل.

سینه چاک

برایت مثل گندم سینه چاکم
ازاین شور ترنم سینه چاکم
چنان مستم من از عشق تو ای دوست!
که تا هستم ،ازاین خم سینه چاکم.
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درس مکتب

گشود آن غنچه وقتی که لبش را
و جاری کرد بر لب ،مطلبش را
دل بیچاره ی من حفظ می کرد
تمام درسهای مکتبش را.

فانوس خاموش

من از داغ تو در دل می خروشم
بظاهر گرچه فانوسی خموشم
اگر باشد خریداری در اینجا
دل وامانده ام را می فروشم.

چند دوبيتي از :فریبا عالی

1

بــرای مــن تــو اوج داغ و دردی
ز چشمم می چکد اندوه سـردی
پس از عمری که دلسوز تو بودم
تو با احساس زیبایم چه کردی؟

2

دلم تنگ است و می گیرد بهـانه
بـرایـت می سـراید صـد تـــرانه
نمـــانـدی تـا بخـوانی از نگـاهـم
چه دردی می کشم در این زمانه

3


سکــوتم را چنـان فریــاد کـردی
که صد دلخسته را دلشـاد کردی
خــزان شـد آ رزوهایم ولی تو
مـــــرا از بـنــد غــم آزاد کــردی

چند دوبيتي يونس املشي نوروزی اولشی

1

همیشه دلخوش آواز بودیم
صمیمی با شب اعجاز بودیم
برای چشم همدیگر سرودن
چه خوش گر حافظ شیراز بودیم

2

درون آسمانم گر که رعدی است
تمام حرف من در بیت بعدی است
شکوه شعرهای عاشقانه
فقط در بیت بیت شعر سعدی است

ِ
طبیعت صحرا شَ َوم نشد
می خواستم
ِ
قامت بهاریِ اَفرا شَ َوم نشد
چون
درختان سب ِزسیب
رسم
به
خواستم
می
ِ
ِ
صد آیه از طراوتِ فردا شَ َوم نشد
دستان آشنا
میان آن همه
ِ
می خواستم ِ
ِ
دست تو معنا شوم نشد
با واژههای
نسیم شکوفهها
در باغ،همصدایِ
ِ
از خنده ی بها ِر تو ،گویا شوم نشد
دنبال خویشتن
با چشمهای ابر به
ِ
گشتم که درنگا ِه تو پیدا شَ َوم نشد
راضی شدم که چون صدفِ مانده در کویر
میان خاطرهها وا شَ وم نشد
حتّی ِ
آخر نشد،نشد ز تو ای ُهر ِم آفتاب
چون دستهای باغ شکوفا شَ َوم نشد.

هواپيما
اصغررضايي گماري

تنهاییام هواپیـماییست
که هر کسـی بر آن سوار می شود
چمدانی تنهاترم می شود.
هر پرواز
اند می نشینند
مسافرانی جای مسافرانی که رفته
وبه تنهایی من ادامه می دهند
دلـم چتر نجاتی ست
که بارها
تا مرز باز شدن رفته است
تا باور کنند
با همه غمگینی ام
به فکر شادی دیگرانم
شهرهای زیادی رفته ام
فرود آمده ام
و دوباره برخاسته ام
اما فکر نمی کردم
این روح سردم
آشیانــــــــه ای گرم باشد
برای پرنده ای
در این آبادی دور...

شعر

تومی توانی
 از عاشق شدن بگریزی
من نمی توانم
از شاعرشدن بگریزم
بعدازتو
من ماندم و این کار ناتمام
باید تمام نبودنت را
درشعر بریزم

 قنبر یوسفی

