خلوت انس
اکبر کتابدار

كاهل وبيكار

حمیدرضامحمدی دمساز -اسدآبادهمدان
ای صبح دل انگیزکه داری خبرازیار
زآن یار دوعالم که بودمحرم اسرار
الحق که نسیم خوش تومی کندم مست
عاشق بکند فهم نه هرغافل واغیار
این حال خوش عشق که دارم من عاشق
درصبح دهددست وهمین گفتن اشعار
خوشبخت کسی هست که غافل منشیند
تاظهر نخسبد,نشود کاهل و بیکار
بیچاره بودآن که ازین رازبود دور
این رازسعادت که بود پرزخریدار
می باش سحرخیزتوای عاشق وبشنو
دوری کن ازاین چهره غمدیده و غمبار
لبخند زنان شاد بروسوی محبت
دوری بکن ازحیله وجنگیدن و آزار
دمسازکه خودعاشق ودلداده عشق است
باعشق زهرغصه جداهست وسبکبار
 ***

گوشه ابرو!

محمد فرخ طلب فومن
از کتاب ُط ّرههای باد(نشر آنیما)
به صد اشاره به تو راه را نشان داده
هزار گوشه ی ابرو به تو تکان داده
ببوس کنج لبش را حریف از خود توست
به راههای فراوان به تو زمان داده
زبان گذار درون دهان حضرت یار
خدا به حکمت نابش به هرکه نان داده
برای آنکه نگهدار مهر هم باشیم
درون سینه خدا قلب مهربان داده
جوان و پیر ندارد هرآنکه دل داده
به اختیار خودش پای یار جان داده
اگر برهنه شده زخم بر تنش مزنیم
درخت هرچه که دارد به این و آن داده
دلت چو قبله نما هست و هرجهت باشی
مسیر خانه ی دلدار را نشان داده
***
چهار رباعي از :یونس نوروزی اولشی
()1
یکشب خبر تو را به ما آوردند
با زمزمه ی خدا خدا آوردند
دیدم که چگونه آه! مظلومانه
تابوت تو را ز کربال آوردند
()2
آن کیست که با یاد تو همرنگ شود
همچون تو به جنگ اهل نیرنگ شود
از داغ تو دشت کربال در شب و روز
قسمت شده تا همیشه دلتنگ شود
()3
ای الله ببین فقط تو را می بویم
در دشت و دمن فقط تو را می جویم
ای یوسف کربال! شهید ره عشق!!
تا روز قیامت از تو من می گویم
()4
کس با دل من سمت تو همراه نشد
کس باخبر از ماتم جانکاه نشد
افسوس! طبیب درد من تا امروز
زین درد دلم هنوز آگاه نشد
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حال وهواي زمستاني

پرویزجاویدان

دیشب چه حال و هوای عجیبی بود
تمام درختان شهر
بوی دستان تو را می دادند
-ديشب-
و نوازش باد چنان
سمفونی غمگین نبودنت را می نواخت،
در آخرین قرارو
های خلوت
پیاده رو
با صدای گنجشکانی که نامت را
بر روی درختها
جا گذاشته بودند
خوابهای پریشانم را
به صبح پیوند بزن
و خورشید را به خانه ی ما دعوت کن
که مدتی ست حال و هوای ما
زمستانی ست.

مكعب

دانیال رحمانیان
خدا زمین را گرد افرید
تا هیچ ادمی گوشه گیر نباشد
 من اما
زمینگیرمکعبی شده ام
که هر روز
گوشه ای از ان را گریه می کنم

سرماخورده

هايي از :محمد رضا زارعی صدر آبادی -فسا
دو بیتی

( )1چرا؟
نگاهت گرم و مرطوب و بهاریست
زالل مهربانی در تو جاريست
از آن آرامش دریای چشمت
چرا سهم دل من بیقراریست؟
( )2محبت
درونم شیون صد نی لبک بود
دلم آشفته از جور فلک بود
تو که چشمت محبت می شناسد
نگو دست فالنی بی نمک بود
( )3خزان
خزان آمد گلی پژمرده دارم
تنی لرزان دلی افسرده دارم
زبس که سردی از یاران چشیدم
دو بیتیهای سرماخورده دارم!

خريدار

امين مميزى
مژدهاي دل كه به عشق تو خريدار آمد
ساحري خبرهتر از اشك به بازار آمد
رونق اشك در آن جام بلورين نگاه
سرخوشم ازلب لعلى كه گرفتار آمد
من هواى قدم پاك چكاوك دارم
گوئيا هجر تو بيمار و دل آزار آمد
آرزو كرده ام امشب كه بسوزم صدبار
يارمن ساز موافق زده با تار آمد
امشب اين زلف گره كرده پريچهره نيك
حال اين مست پسنديد و وفادار آمد

