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صفحه
ای یوسف خوش نام مـا خوش می روی بر بام مــــا

ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما

ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا

جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما

ای دلرب و مقصود ما ای قبله و معبود ما

آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا

پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا

در گل مبانده پای دل جان می دهم چه جای دل

وز آتـــــش ســودای دل ای وای دل ای وای مـــــا
موالنا 

سوخت با شعله پاییز، بهاری از من
کم نکرد آبله ی دست تو باری از من

شب در آغوش خیال منی آرام ای ماه
روزها می شوی اما متواری از من

سیل دلتنگی تو کرد خطوطم را پاک
رد نشد پشت سرت هیچ قطاری از من

بس که اندوه تو از چشم من آویزان است
ساخته دوری تو چوبه ی داری از من

راه کج می کنی از دیدن گنجشک دلم
مانده ام باز چرا واهمه داری از من ؟

»بعد از این دست من و دامنت ای سرو بلند«
بر نمی آید از این فاصله کاری از من

بنشین تا بشوم خیره بچشمانت خوب
خنده های تو بگیرند سواری از من

غزل شفیعیایرج انصاری فرد مریم_جاللوند

نهاده ایم به شهر عاشقانه ها قدم
صدا،

صداِی شهریار
و ابرها
و بادها

هواِی تازه را َجال به روشنایی سپیده می دهند.
به کوچه ها،

به کوچه راه ها،
به آسامن که لک زده برای ثبت نام اخرتی سرتگ

در کنار نام ماه خویش،
سالم می دهیم.

پس از عبور سالیان
توعاشِق شکسته دل!

فرود آمدی به چشمه ِی غزل،
که واژگان ناب را بجای ِ آب با سبو بیاوری

و جلوه گر شوی در آسامن چو ماه.

اگرچه پای خسته
دل شکسته

دست ها همیشه بسته اند
ولی صدای دل شنیده می شود

همیشه از نواِی نی
و از دروِن باغِ واژگان.

تو برکه ِی پرندگاِن درعبور بوده ای؟
یا که بیشه زار نی

یا که کوه ِ استوارحیدری بابا
که این چنین طراوت حیات ِ جاودان به ارث 

برده ای.

در این  خلوص ِ خلوِت خزان
نشسته اند،

پرندگاِن نغمه خوان به دشت شعر
هوا چه شاعرانه است،

و ای تو شهریاِر ُملِک شهریارها!
تو خون شدی به قامِت خزان،

به رنِگ برگ ها درآمدی
و ناِم نامِی امیروِف بزرگ

کنار ِ ناِم شاهوار تو به قاب رفت.

تو چشمه ساِر واژگان!
تو روح ِ روحِ پرکشیدن پرندگان به آسامن

تو نبِض جارِی زالل
تو شهریاِر شعر،

سبد سبد ترانه هاِی عاشقانه هدیه ات
مبان،  مبان! 

غزل غزل درود بی کران
نثاِر روحِ جاودانه ات.

دکتر لطفعلی کریمی

آخر اي دوست نخواهي پرسید

که دل از دوري رویت چه کشید

سوخت در آتش و خاکستر شد

وعده هاي تو به دادش نرسید

داغ ماتم شد و بر سینه نشست

اشک حسرت شد و بر خاک چکید

آن همه عهد فراموشت شد

چشم من روشن روي تو سپید

جان به لب آمده در ظلمت غم

کي به دادم رسي اي صبح امید

آخر این عشق مرا خواهد کشت

عاقبت داغ مرا خواهي دید

دل پر درد فریدون مشکن

که خدا بر تو نخواهد بخشید

فریدون مشیری

کفر زلف تو خبر داد که ایمانی نیست
بجز از مستی چشمان تو عر فانی نیست

حک نمودند به الواح جهان از اغاز
غیر چشمان سیاه تو دبستانی نیست

فتنه ی چشم ترت خرمن دل را سوزاند

ورنه بی گندم روی تو که شیطانی نیست
با دل سوخته هر گوشه نوشتیم به خاک
ما گذشتیم و در این بادیه   بارانی نیست
جستجو کرد ولی هیچ نیاورد به دست
بی چراغ رخ ماه تو که انسانی نیست
باغ را حسرت چشمان تو پاییزی کرد
ورنه در گردش ایام زمستانی نیست
خانه بی رونق و هر اینه هم بی جلوه

صاحب خانه کجا رفته که مهمانی نیست

محمد کشاورز سپنتا

در سوگ محمدرضا شجریان
سکوت
 صدا

 تاریکی
 عزا

 در تبلور آینه و آب
 در شکستن بغِض حباب بر سطِح زاللی

 در سکوِت هراساِن پنجره
 خاموشِی صدایی بی تکرار
 سردِی مهر در تداوِم پاییز
 چگونه می توان پذیرفت

 که او دیگر نیست
 هر چند صدایش باقی ست

 در انعکاِس کوه
 در هجوِم خاطرات
در شبانه های اندوه
 در طلوع خورشید

 و در غروب های دلگیِر پاییز
چگونه می توان بی او زیست

 و برای مرغاِن دریایی صدای سکوت را تفسیر 
کرد

 او دیگر نیست
 و باید زیست

در این فصِل پُر از پرواز
 که این اسطوره آواز
 سفر کرد از جهاِن ما

سفر خوش باد
 جهاِن دیگری آباد

 از این پرواز
 و از صوِت صدای ربنای تو..

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
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نوشدارویی و من را بد هراسان 
کرده ای

رفته ای و ُمردنم را سخت آسان 
کرده ای

رفته ای تا زندگی سرد و زمستانی 
شود

برف و بوران در دلم موجی خروشان 
کرده ای

رفته ای و رفتنت بند از دلم وا کرده 
است

بی سبب این عشق را از خود 
پشیمان کرده ای

 بی وفا من با غمت هر شب غزل دم 
می کنم

تو ولی نام غزل ها را پریشان 
کرده ای


