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ملك الشعرا بهار
رسيد موكب نوروز و چشم فتنه غنود

درود باد برين موكب خجسته , درود
كنون كه برشد آواز مرغ از بر مرغ

شنيد بايد آواى رود بر لب رود
يكت+ دشت يكى جوشنى است مينا رنگ

بفرق كوه يكى مغفرى است سيم اندود
سپهر,گوهر بارد همى به مينا درع

سحاب,لولو پاشد همى به سيمين خود
شكسته تاج مرصع بشاخك بادام

گسسته عقد گهر برستاك شفتالود
تل شقيق مبانند مقتلى است شري+

درخت سرو بكردار گنبدى است كبود
بطرف مرز بر آن الله هاى نشكفته

چنان بود كه سر نيزه هاى خون آلود
بروى آب نگه كن كه از تطاول باد

چنان بود كه گه مسكنت جبين يهود
هزار طرفه ز آثار باستان يابى

كجا بخواهى گامى دو, باغ را پيمود
صنيع آزر بينى و حجت زرشت

گواه موسى يابى و معجز داود
به هر كه در نگرى شادييى پزد در دل

بهر چه بر گذرى اندهى كند بدرود
يكى است شاد بسيم و يكى است شاد به زر

يكى است شاد بچنگ و يكى است شاد برود
همه بچيزى شادند وخرمند و ليك

مرا بخرمى ملك شاد بايد بنود
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راستى عيد آمد?
كى ? كجا بود? چه وقت?

زردها سبز شدند?
سبزه ها روئيدند? كهنه ها نوگشتند?

دشتها پر گل و زيبا شده اند?
راستى هم وطنم,تو بهارى ديدى?

قدح و ياروديارى ديدى?
من در اين غربت سبز

كه نه پاييز و زمستان دارد
چهار فصلش همه سبز

سالهايست نديدم نوروز
كس نديدم هوس بوى بهار
يا به دل حسرت يارى دارد.
***

كهنگى نيست در اين شهر غريب
آرزو در دل اين شهر ندارد جايى

همه گيج و همه منگ, نه فضايى همرنگ
نيست يكدل يكرنگ
همه در خواب نهنگ

***
من به روياى بهاران وطن
و به سر سبزى ياران قديم
عيد را مى بويم مى شنوم.

من در اين سبز هياهو
 گرگ`من در اين بيشه

هفت سين عيد را مى چينم
من در اين بى رنگى

من در اين غربت سبز
باز يكبار دگر, عشق را مى بينم.

دانى -سردارى
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قاآنى شيرازى
نسيم خلد ميوزد مگر ز جويبارها

كه بوى مشك مى دهد هواى مرغزارها
فراز خاك و خشتها, دميده سبز كشتها

چه كشتها بهشتها, نه ده نه صد هزارها
بچنگ بسته چنگها, به ناى هشته رنگها

چكاوها, كلنگها, تذروها, هزارها
ز ناى خويش فاخته, دو صد اصول ساخته

ترانه ها نواخته, چو زير و مب تارها
ز خاك رسته الله ها, چو بسدين پياله ها

ببرگ الله ژاله ها, چو در شفق ستاره ها
فكنده اند همهمه, كشيده اند زمزمه

به شاخ سرو بن همه, چه كبك ها چه سارها
 ارم, جهد به مغز دمبدم`نسيم روضه

ز بس دميده پيش, هم بطرف جويبارها
بهارها, بنفشه ها, شقيقها, شكوفه ها

شمامها, خجسته ها, اراكها, عرارها
ز هر كرانه مستها, پياله ها بدست ها

ز مغز مى پرستها, فشانده مى خمارها
ز ريزش سحابها, بر آبها, حبابها

چو جوى نقره آبها روان در آبشارها
فراز سرو بوستان, نشسته اند قمريان

چو مقريان نغز خوان, بزمردين منارها
فكنده اند غلغله, دو صد هزار يكدله

بشاخ گل پى گله ز رجن انتظارها
درختهاى بارور, چو اشتران باربر

همى ز پشت يكديگر,كشيده ص+ قطارها
درين بهار دلنشين, كه گشته خاك عنبرين

ز من ربود عقل و دين ,نگارى از نگارها
رفيق جو, شفيق خو, عقيق لب, شقيق رو

رفيق دل, دقيق مو, چه مو? ز مشك تارها
به طره كرده تعبيه, هزار طبله غاليه

مبژه بسته عاريه, برنده ذوالفقارها
مهى, دو هفت, سال او, سواد ديده خال او

شكفته از جمال او, يهشت ها, بهارها
دو كوزه شهد در لبش, دو چهره ماه نخشبش

نهفته زل+ چون شبش, به تارها تتارها
سهيل حسن چهر او, دو چشم من سپهر او

مدام مست مهر او, نبيدها, عقارها
چگويمت كه دوش, چون بناز و غمزه شد برون
به حجره آمد اندرون, به طرز مى گسارها

بك+ بطى ز سرخ مى, كه گر از و چكد به نى
همى ز بند بندوى, برون جهد شرارها

دونده در دماغ و سر, جهنده در دل و جگر
چنانكه بر جهد شرر, بخشك ريشه خارها

مرا به عشوه گفت هى, تراست هيچ ميل مى?
بگفتمش بياد كى, ببخش هى, بيار, ها
خوش است كامشب اى صنم, خوريم مى بيادجم
كه گشته دولت عجم ,قوى چو كوهسارها

ز سعى صدر نامور, بهين امير دادگر
كز و گشوده باب و در, ز حصن و از حصارها

بجاى ظاملى شقى, نشسته عادلى تقى
كه مومنان متقى كنند افتخارها

ميرزا نعيم سدهى از شاعران پر قدرت دوران قاجار
بود, اما به سبب دگـر انـديـشـى مـذهـبـى, تـاريـخ و
تذكره نويسان, نظر لطفى نسبت به او نداشته اند
و وجود او را نيز مانند قره العين در ادبيات فارسى

ناديده گرفته اند.
تنها ادوارد براون, مستشرق انگليسـى, در كـتـاب
تاريخ ادبيات خـود كـه بـراى مـا ايـرانـيـان نـوشـتـه,

 «نونيه» نعيم را آورده و پيرامون او سخنى@قصيده
گفته است.ميرزا نعيم همان شاعرى است كه غزل
حيرت انگيزى ساختـه كـه در هـفـت وزن عـروضـى
خـوانـده مـى شـود و ايـن كـار يـكـى از نــوادر زبــان

فارسى است.
نعيم «بهاريه» اى نيز دارد كـه در رنـگ آمـيـزى و
ساده گوئى چيزى از بهاريه هـاى قـاآنـى شـاعـر هـم

عصر خود كم منى آورد.
به برخى از بندهاى اين مخمس زيبا توجه بفرمائيد.
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فر جوانى گرفت, طفل رضيع بهار
 شيرخوار`لب ز لنب شست باز, شكوفه

باز درختان شدند, بارورو بار دار
سر نهان هر چه داشت, كرد عيان روزگار

تو گوئى امروز شد, سر خدا آشكار

به باغ بس فرودين, به اردى اوالد داد
پس آنكه ارديبهشت, به دست خرداد داد

پس مه خردادشان, به تير و مرداد داد
گاه به دايه سپرد, گاه به استاد داد

تا همه اطفال باغ, شدند كامل عيار

طارم پيچان تاك,سپهر آئين بود.
 انگور او, سهيل و پروين بود`خوشه

 نسرين بود`به شاخ نيلوفرى, دسته
 سيمين بود`يا به ك+ شيخ شهر سبحه

يا به گلوى عجوز, عقد در شاهوار

طبيعت لعل ساز,لعل تراشيده باز
لعل تراشيده را, پهلوى هم چيده باز

پهلوى هم چيده را, به نقره پيچيده باز
به نقره پيچيده را, به حقه پوشيده باز

به حقه پوشيده را, به نام ناميده نار

درخت نارجن بود,دختركى كامله
ز نفخ باد بهار, به باغ شد حامله
طفل سمينى بزاد, بى مدد قابله

طفل سمينش شده, بدن پر از آبله
 آبدار`به چهره گلگونش ماند, آبله

بر زبر شاخ بين, سيبك سيمين ذقن
نيمه رخش سرخ دوست, نيمه رخش زرد من

عاشق و معشوق كى, رود به يك پيرهن?
نى غلطم, عاشقى ست, كشته و خونين كفن

به جرم دلدادگى,زدند او را بدار

درخت امرود بين, حكمتى انگيخته
صراحيئى ساخته, در او شكر ريخته

مشك و گل و زعفران به هم در آميخته
برابر آفتاب,به شاخه آويخته

كز پس شش مه شود, دواى بيمار زار

مهندس طبع ساخت, ز هندوانه كره
علوم جغرافيا, درج در اويكسره

جزيره و برو بحر, چشمه و كوه و دره
به عرض چون بايدش زدن دگر دايره

بزن خط استوا, بر خط نص+ النهار

روى دالراى به, از چه سبب زرد شد
چهر مصفاى او,از چه پر از گرد شد

گمان برم همچو من, جفت غم و درد شد
چنين شود هر كه او, ز دلبرش فرد شد

چنانكه من گشته ام ز هجر زار و فكار

بجان رسيدم ز درد, ساقيكا خيز خيز
از آن مى درد سوز, به ساغرم ريز ريز

ز مى بچشم خرد خاك سيه بيز بيز
نامه كنم سخت سخت, خامه كنم ريز ريز

جامه كنم چاك چاك, چامه كنم پار پار
آتش عشق و جنون, شعله زند گاه گاه

گاه كنم واى واى, گاه كشم آه آه
ناله كنان سال سال, مويه زنان ماه ماه

صبح چو كبك درى, خنده زمن, قاه قاه
شام چو مرغ سحر, گريه كنم زار زار

ميرزا نعيم سدهى
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سياوش كسرايى
يكى دو روز ديگر از پگاه

چو چشم باز مى كنى
زمانه زير و رو

زمينه پر نگار مى شود
***

زمين شكاف مى خورد
به دشت سبزه مى زند

هر آنچه مانده بود زير خاك
هر آنچه خفته بود زير برف

جوان و شسته رفته آشكار مى شود
***
به تاج كوه

ز گرمى نگاه آفتاب
بلور برف آب مى شود

دهان دره ها پر از سرود چشمه سار مى شود
***

نسيم هرزه پو
ز روى النه هاى كبك

فراز خارهاى هفت رنگ
نفس زنان و خسته مى رسد
غريق موج كشتزار مى شود

***
در آسمان

گروه گله هاى ابر
زهر كنار مى رسد

به هر كرانه مى دود
به روى جلگه ها غبار مى شود

***
در اين بهار, آه

چه يادها
چه حرفهاى نامتام

دلى پر آرزو
چو شاخ پر شكوفه باردار مى شود

***
نگار من!

اميد نو بهارمن
لبى به خنده باز كن
ببين چگونه از گلى

خزان باغ ما بهار مى شود
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نيما يوشيج
شكوه ها را بنه خيز و بنگر
كه چگونه زمستان سرآمد

جنگل و كوه در رستخيز است
عالم از تيره رويى درآمد

چهره بگشاد و چون برق خنديد
توده برف بشكافت از هم

قله كوه شد يكسر ابلق
مرد چوپان درآمد ز دخمه
خنده زد شادمان و موفق

كه دگر وقت سبزه چرانى است
عاشقا, خيز كامد بهاران

چشمه كوچك از كوه جوشيد
گل به صحرا درآمد چو آتش
رود تيره چو طوفان خروشيد

دشت از گل شد هفت رنگه
آن پرنده پى النه سازى

برسر شاخه ها  مى سرايد
خار و خاشاك دارد به منقار

شاخه سبز هرحلظه زايد
بچگانى همه خرد و زيبا

آفتاب طاليى بتابيد
بر سر ژاله صبحگاهى

ژاله ها دانه دانه درخشند
همچو املاس و در آب ماهى

قبر سر موجها زد معل
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فروغ فرخزاد
به افتاب سالمى دوباره خواهم داد

به جويبار كه در من جارى بود
به ابرها كه فكرهاى طويلم بودند

به رشد دردناك سپيدارهاى باغ با من
ازفصلهاى خشك گذر مى كردند

به دسته هاى كالغان
كه عطر مزرعه هاى شبانه را
براى من به هديه مى آورند

به مادرم كه در آئينه زندگى مى كرد
و شكل پيرى من بود

و به زمين, كه شهوت تكرار من, درون ملتهبش را
از تخمه هاى سبز مى انباشت,

سالمى دوباره خواهم كرد
****

مى آيم, مى آيم, مى آيم
با گيسويم, ادامه بوهاى زير خاك

با چشمهايم جتربه هاى غليظ تاريكى
با بوته ها كه چيده ام از بيشه هاى آنسوى ديوار

آيم مى آيم, مى آيم, مى
وآستانه پر از عشق مى شود

ومن در آستانه به آنها كه دوست مى دارند
و دخترى كه هنوزآجنا

درآستانه پر عشق ايستاده,
سالمى دوباره خواهم داد

بامداد نوروز
بر خيز كه مى رود زمستان

بگشاى درسراى بستان
نارجن و بنفشه بر طبق نه

منقل بگذار در شبستان
وين پرده بگوى تا بيكبار

زحمت ببرد ز پيش ايوان
برخيز كه باد صبح نوروز

درباغچه مى كند گل افشان
خاموشى بلبالن مشتاق

در موسم گل ندارد امكان
آواز دهل نهان مناند

در زير گليم و عشق پنهان
بوى گل و بامداد نوروز

و آواز خوش هزار دستان
بس جامه فروخته است و دستار

بس خانه كه سوخته است و دكان
ما را سر دوست بركنارست

آنك سر دشمنان و سندان
چشمى كه به دوست بركند دوست

بر هم نزند زتير باران
سعدى چوبه ميوه مى رسد دست

سهل است جفاى بوستان بان
سعدى


