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هوشنگ ابتهاج -  ه.ا.سايه                            
بهار آمد گل و نسرين نياورد

نسيمى بوى فروردين نياورد
پرستو آمد و از گل خبر نيست

چرا با گل پرستو همسفر نيست!
چه افتاد اين گلستان را چه افتاد

كه آئين بهاران رفتش از ياد?
چرا مينالد ابر برق در چشم?

چه ميگريد چنين زار از سرخشم?
چرا خون مى چكد از شاخه گل?

چه پيش آمد, كجا شد بانگ بلبل?
چه دردست اين, چه دردست اين, چه دردست?
كه در گلزار ما اين فتنه كرده است?

چرا در هر نسيمى بوى خون است?
چرا زل8 بنفشه سرنگون است?

چرا سر برده نرگس در گريبان?
چرا بنشسته قمرى چون غريبان?

چرا پروانگان را پر شكسته است?
چرا هر گوشه گرد غم نشسته است?

چرا مطرب منى خواند سرودى?
چرا ساقى منى گويد درودى?

چه آفت راه اين هامون گرفتست?
چه دشتست اين كه خاكش خون گرفتست

چرا خورشيد فروردين فرو خفت?
بهار آمد گل نوروز نشكفت?

مگر خورشيد و گل راكس چه گفتست
كه اين لب بسته و آن رخ نهفتست?

مگر دارد بهار نو رسيده
دل و جانى چو ما در خون كشيده?

مگر گل نو عروس شوى مرده است
كه روى از سوك و غم در پرده برده است?

مگر خورشيد را پاس زمين است
كه از خون شهيدان شرمگين است?

***
بهارا! تلخ منشين , خيز و پيش آى

گره واكن ز ابرو, چهره بگشاى
بهارا! خيز و زان ابر سبكرو

 نوHبزن آبى بروى سبزه
سرو روئى به سرو و ياسمن بخش

نوائى نو به مرغان چمن بخش
برآر از آستين دست گل افشان

گلى بردامن اين سبزه بنشان
گريبان چاك شد از ناشكيبان

برون آور گل از چاك گريبان
نسيم صبحدم گو نرم برخيز

گل از خواب زمستانى برانگيز
بهارا! بنگر اين دشت مشوش

كه مى بارد آن باران آتش
بهارا! بنگر اين خاك بالخيز

كه شد هر خاربن چون دشنه خونريز
بهارا! بنگر اين صحراى غمناك

كه هر سو كشته اى افتاده بر خاك
بهارا! بنگر اين كوه و در و دشت

كه از خون جوانان الله گون گشت
بهارا! دامن افشان كن ز گلين

مزار كشتگان را غرق گل كن
بهارا! از گل و مى آتشى ساز

پالس درد و غم در آتش انداز
بهارا! شور عشقم بيشتر كن

مرا با عشق او شير و شكر كن
گهى چون جويبارم نغمه آموز

گهى چون آذرخشم رخ بر افروز
مرا چون رعد و طوفان خشمگين كن

جهان از بانگ خشمم پر طنين كن
بهارا! زنده مانى, زندگى بخش

به فروردين ما فرخندگى بخش
هنوز اينجا جوانى دلنشين است

هنوز اينجا نفس ها آتشين است
 بشكسته خشك استHمبين كاين شاخه

چو فردا بنگرى پر بيد و مشك است
مگو كاين سرزمين شوره زار است

چو فردا در رسد رشك بهار است
بهارا! باش كاين خون گل آلود

بر آرد سرخ گل چون آتش از دود
برآيد سرخ گل خواهى نخواهى

و گر خود صد خزان آرد تباهى
بهارا! شاد بنشين شاد بخرام

بده كام گل و بستان ز گل كام
اگر خود عمر باشد سر بر آريم

دل و جان در هواى هم گماريم
ميان خون و آتش ره گشائيم

از اين موج و از اين طوفان برآئيم
دگر بارت چو بينم شاد بينم

سرت سبز و دلت آباد بينم
به نوروز دگر, هنگام ديدار

به آئين دگر آئى پديدار...
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 صادق سرمد                                             
سال نو گشت به ياران كهن مژده دهيد

كه بهار آمد و باغ آمد و گل آمد و عيد
سال نو گشت و به آئين كهن ميبايد

خدمت دوست شد و دست ادب را بوسيد
خدمت دوست ببايد شد و گفنت با دوست

بر تو ايدوست مبارك بود اين عيد سعيد
صحبت يار كهن تازه بهار است كه يار

تازه تر گردد هر قدر كهن تر گرديد
تازه آن نيست كه چون سبزه تر و تازه بود

كهنه آن نيست كه چون گل نبود سرخ و سفيد
تازه آن نيست كه دوران بنوائيش رساند

كهنه آن نيست كه چون تازه بدوران نرسيد
تازه آنست كه تن پير ولى روح جوان

كهنه آنست كه تن پاك ولى روح پليد
تازه آنست كه از دل برد اندوه كهن

كهنه آنست كه گردد ز رخش غصه پديد
اى بسا كهنه كه از هر چه كه نوبرده گرو

اى بسا تازه كه كهنه تر از آن ديده نديد
من از اين تازه بدور آمدگان كهنه و نو

تازه ها دارم كز كهنه و نو كس نشيند
گرچه در مذهب من كهنه پرستى كفر است

كه مرا فكر نو از فكر كهن پرده دريد
ليكن آئين محبت كهنش تازه تر است

تازه روى آنكه از اين جام كهن باده كشيد
من از آن كهنه پسندم ز رفيقان كه رفيق

هر چه از عهد قديم است به از عهد جديد
اى خوشا عيد و خوشا ديدن ياران كهن

كه ز ايام كهن تازه كند عهد بعيد
سال نو آمد و نو گشت اميد همه خلق

كه حيات همه عالم به اميد است اميد
سال نو گشت و درختان همه نو پوشيدند

كه ز تن كند ببايد كهن و نو پوشيد
سال نو گشت و شكفت از گل رويت گل من

اى گل من كه چو تو گل بگلستان ندميد
هيچ دانى كه چه گويد بتو اين تازه بهار

هر سحر گه كه نسيمش بگل و الله وزيد?
غرض از عيد نه آنست كه ارباب نعم

بنشينند و بنوشند همه نقل و نبيد
غرض از عيد نه آنست كه ارباب درم

جامه ناز بپوشند به الطاف مزيد
غرض از عيد نه آنست كه ارباب ستم

بدرند و بخورند آنچه توان خورد و دريد
غرض از عيد بود آنكه توانگر پرسد

خبر از حال فقيرى كه نشسته به نويد
غرض از عيد بود آنكه توانگر بخرد

جامه آنرا كه كسش كفش و كالهى نخريد
غرض از عيد بود آنكه توانگر چيند

ميوه آنرا كه از اين باغ بجز خار نچيد
اى توانگر خبرت هست كه چون وعده گذشت

كيفر وعده خالفان برسد روز وعيد
اى خوش آن عيد كز آن شاه و گدا خوش باشند

كه چنين عيدسعيدست و جز اين نيست سعيد
شادمان آنكه بپوشيد بنت جامه نو

شادمان تركه فقيران را نو پوشانيد
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 احمد شاملو(بامداد)                                    
گر بدينسان زيست بايد پست

مـن چـه بـى شـرمم اگـر فـانـوس عـمـرم را بـرسـوائــى
نياويزم

 بن بست.8بر بلند كاج خشك كوچه
رد بايد پاكُگر بدينسان م

من چه ناپاكم اگر ننشامن از ايمان خود چون كوه
يادگار جاودانى بر تراز اين بى بقاى خاك
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دال پروانه شو فصل بهار است
بهر جا سبزه و گل در كنار است

به پروازا بدشت و كوه و گلشن
كه صحرا كرده پر, از سبزه دامن

بساز از جام نرگس شمعدانى
بگير از برگ سنبل شهد و كامى

بساز از شهد خوشبو شمع و عودى
بسوزان شمع و بر ميخوان سرودى

اال اى عاشقان گرد هم آئيد
ز جام الله صهبايى بجوييد

كه مى درجوش و دل اندر خروش است
براى عاشقان وقت سروش است

مبارك عيدتان فرخنده نوروز
و هر امروزتان بهتر ز ديروز

             محمود بدوحى ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۱
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   نصرت الله نوح                                     
«هوا چون سرب سنگين است»

كام غنچه خونين است و چشم نرگس اشك آلود.
زبان دركام خشك سوسن آزاد خشكيده است

غريو زاغ جاى بلبالن در باغ پيچيده ست
 پژمرده غير از خلته هاى خونHبروى سبزه

نشان الله پيداست
چه افتادست عالم را?

دم باد بهارى روح بخش و زينت افزانيست .
رداى زنبق كافور گون زرد است

بنفشه, سرفكنده,زرد سيما, رخ پر از گرداست
پرستوئى منيآرد نويد ماه فروردين

هوا چون ماه دى سرد است
پندارى

«اوان دولت برد» است.
خزان بار سفر بسته است

چرا از چشم گوهرريز ابر ماه فروردين
سرشك سبزه شوى و پاك و گوهرسا منى ريزد?

 درد است?Hمگر اين گرد باد تيره
يا تصويرى از دود دل خونين?
گلستانهاى ديگر را بهارانست

زياس و زنبق و الله همه صحرا گل افشانست
فضاى سبزه,جان بخش و زمرد گون ز باران است

بساط باده گسترده كنار جويباران است
نشان از تيره زاغان بد آوانيست
گلستان زير آهنگ هزاران است

روز عيش ياران است.
***

بهارا! خلته ابرى بر سپهر دشت ما بفرست
كه تا بر روزگار ما بگريد همچو چشم ما

ز سرماى روانكاه و غم افزاى زمستانى
بشريانهاى مايخ بسته خون و درد و خشم ما.

***
بهارا! چين زابروى زمان بگشاى

سپهر قيرگون راهمچو دريا نيلگون گردان
دل سرماى بيرحم زمستان را

چوقلب الله خون گردان.
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                                 محمد كالنترى (پيروز)
آه, اى كودك نازنينم

اى بشيرين زبانى چو شكر
اى چراغ شب افروز بابا
اى ز تو, شام تارم منور

باز هم سال نو آمد و من
شرمگينم زرويت دگر بار
باز عيد آمد و روز «نوروز»
واى از اين عيد و روز الم بار

ديده بر دستهايم چه دوزى?
دست خالى متاشا ندارد

من تهيدستم و غرق اندوه
عيد ما شور و غوغا ندارد

آه.اى نازنين كودك من
داده ام بارها, من نويدت
وعده دادم كه چون عيد آيد
جامه ها ميخرم بهر عيدت

عيد هم آمد و چون گذشته
عهد ديرينه ات را شكستم
در جواب سئوالت,بناچار
مهر بر لب زده كام بستم

ديده تا چند دوزى برويم
شعله بر جان من زد نگاهت
كودكم! از چه رو نيست ديگر

 بى گناهت?Hخنده بر چهره
دامن اين را كه عيد است و هر كس

طفل خود را بدامان نشاند
جامه اى نو بگيرد برايش

شهد هستى بكامش چشاند
دامن اينرا, كه اطفال معصوم
حال و روز پدر را ندانند
دامن اين را, كه با جامه نو
سر خوش و خوشدل و شادمانند

دامن اين را, كه عريانى تو
موجب شادى ديگر انست
ليك بايد بدانى تو, اينرا

كاين ستم از نظام زمانست
اين گنه نيست بر گردن من.
ديگران خنده بر لب, تو غمگين
بايد اين را بدانى, كه اينك
بار, بر دوش ما گشته سنگين

ديده تا چند دوزى برويم
رو سياهم ز شرم نگاهت

ترسم آخر مبيرم, نبينم
 بى گناهتHخنده بر چهره

œU�&—U�# ¨ÊU bO! ÊUI)U!

عيد, برعاشقان,مباركباد
عاشقان, عيدتان مباركباد!

عيد, بويى ز جان ما دارد
بر جهان, همچو جان, مباركباد

برتو, اى ماه آسمان و زمين
تابه هفت آسمان مباركباد

عيد آمد به ك8 نشان وصال
عاشقان, اين نشان مباركباد

عيدتان آمد, اى سبكروحان
رطل هاى گران مباركباد

گر نصيبى منى دهد, گويم
بر من و بر فالن,مباركباد

شمس تبريز, همچو عيد آمد
برمن و دوستان, مباركباد!
ازديوان شمس تبريزى
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بيا و تازه كن ايمان به نو بهار امروز
كه شد قيامت موعود آشكارامروز

شكوفه از افق شاخسار اختر ريخت
نشان صبح قيامت شد آشكار امروز

چمن چنان به صفا شد كه هر نهالى را
توان كشيد به آغوش جاى يار امروز

هوا خمار شكن, گل پياله گردان است
پياله نوش و مينديش از خمار امروز

بهشت نقد طلب ميكنى اگر «صائب»
چو غنچه سر ز گريبان خود بر آر امروز

صائب تبريزى
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نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد
عالم پير دگرباره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقيقى به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد

اين تطاول كه كشيد از غم هجران بلبل
 گل نعره زنان خواهد شدHتا سراپرده

گر ز مسجد بخرابات شدم خرده مگير
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

اى دل ارعشرت امروز بفردافكنى
 نقد بقا را كه ضمان خواهد شدHمايه

ماه شعبان منه از دست قدح كاين خورشيد
ازنظر تا شب عيد رمضان خواهد شد

گل عزيز است غنيمت شمريدش صحبت
كه بباغ آمد ازاين راه و از آن خواهد شد

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود
چند گوئى كه چنين رفت و چنان خواهد شد

حافظ از بهر تو آمد سوى اقليم وجود
قدمى نه به وداعش كه روان خواهد شد

حافظ
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مادرم-
در شبى كه سربازان برادرم را بردند

خواهرم را زائيد.
من به دنبال برادرم تا انتهاى كوچه دويدم

سربازى جوان مرا «ايست» داد.
من اما مى دويدم

و دو باره «ايست» داد
باز هم دويدم

سرباز جوان به زمين نشست
و فرياد زد «ايست».
من به برادرم رسيدم.

صداى شليك بلند شد
قلبم در خون غلتيد

خواهرم گريست
و مادرم براى هميشه

پير شد.
                         همايون- س       دسامبر ۲۰۰۲


