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جوانى بود و من
هرگز ندانستم كه اين دستان بى پروا
كه هر روزى به كار تازه مى زد دست

زمانى نيز خواهد شد
كه از هر تازگى گردد گريزان

از هراس لرزش و سستى.
جوانى بود و من

اين اختر تابان به رويم نور مى پاشيد
و در جشن حيات و شور و عشق و مستى ام با من

متام هستى و آن خالق يكتا
چه دست افشان و پاكوبان

جوانى را و روح زندگانى را
به سويم سجده مى كردند.

جوانى بود و من بودم
متام موج توفانهاى بى آرام

 مرد افكنم مانند امواج حرير خواب8به زير پنجه
مى شد رام و من سر مست از اين پيروزى دشوار

به آب و باد و آتش مى زدم لبخند.
جوانى بود و من,شور و سرود و نغمه و آواز

بهار و رقص قوها و پرستوها
همه رنگى دگرگون داشت

خزان با رنگهاى گرم و گوناگون
برايم جشن الوانى به پا مى كرد.

جوانى بود و من بودم
چمن چون بسترى از پرنيان سبز

مرا با خوابهاى جاودانه زندگى كردن
و همراه جوان بودن

ميان بازوانش ميهمان مى كرد.
جوانى بود و افكارم همه بيزار از تكرار

اگر هم در دلم غم بود,غمى بيرنگ و مبهم بود
كنون پيرم, و من هرگز ندانستم

كه روزى شايد اين اكسير بى همتا «جوانى»
از كI من همچنان آهويى از صياد بگريزد

و من درباقى عمرم به حسرت ياد خواهم كرد
از آن ايام شاد و خوش

كه در آن زندگى رنگى دگرگون داشت.
كنون پيرم

و ديگر نيستم آن آدم ديروز
درومن نيك مى داند

كه آنچه در مسير زندگانى بارها گفتم
همه جادوى و افسون جوانى بود
و دوران خوش و شيرين برنايى

بسان برق از كI رفت.
و من هر حلظه زير لب به خود گويم:

كه اى ايام خوش,آسان ز كI دادم ترا
افسوس.

ولى يادت بخير اى صبح برنايى
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نوروز گذشت و بى قراريم هنوز
ما چشم به راه نو بهاريم هنوز

سرماى زمستان تن ما را سوزاند
ما ريشه به خاك و ماندگاريم هنوز

در دشت خيال خود چه سرگردانيم
ما در پى آتش و شراريم هنوز

آتش به وجود هر جوان پنهان است
گرديم و دليريم و سواريم هنوز

پروانه صفت گرد وجود شمعيم
در چشم حراميان چو خاريم هنوز

در حفظ شرف هستى خود باخته ايم
ما در پى اين كهنه قماريم هنوز

 حالج و دگر يارانش8از غصه
ما سوخته جان و سربداريم هنوز

هر روزه گلى به خاك مى افتد و باز
 روز و روزگاريم هنوز8دل بسته

خورشيد جهانتاب, جهان روشن كرد
در بند و اسير شب تاريم هنوز
حسن نيك بخت
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روزگارى بود و روزى
بر فراز كشتى ى انديشه چونان «نوح» بودم

گرم و محكم رهسپار ساحل اميد بودم
نغمه ى بيدارى و عصيان انسان ميسرودم

نعمه بودم. چنگ بودم. ساز بودم. تار بودم.
پاى تا سر شور و عشق و آتش پيكار بودم

تيرگى را خصم بودم روشنى را يار بودم
هر شب اميد را تا صبحدم بيدار بودم
پاى قدرت بر سر امواج دريا مى نهادم

بر سر طوفان سخت و سدشكن پا مى نهادم
من نه تنها بودم و آن پا نه تنها مى نهادم
قطره اى از نهر بودم رو بدريا مى نهادم

روزگارى بود و روزى
***

ابىينك از آن خواب جستم, وه! چه رويائى! چه خوا
ياد آن خواب افكند بر جامن آذر, التهابى

التهابى گريه آور.التهابى, اضطرابى
چشمه ى اميد بودم آرزو, ديدم سرابى

زندگى از چنگ طوفان ميرهد,اما بفردا-
ناخداى زندگى دارد دهد آيا جوابى?!

***
آه! ياد «خواب نوشين»ميزند آتش بجامن

گوئيا سرب گدازيده بود در استخوامن
سوخت يكسر خانه ى اميد و تنها آشيامن

در دل درياى ظلمت زورق بى بادبامن
مى زمن فرياد. اما قفل باشد بر دهامن

نغمه ها خشكيده و يخ بسته در كنج لبامن
پا بپاى اشكها سر مى كشد از ديدگامن

گاه مى خواند بگوشم طفل شعر بى زبامن:
(زندگى را بايد از چنگال وحشت وارهامن)

***
روزگارى بود و روزى

بر فراز كشتى ى انديشه چونان «نوح» بودم
اينك اندر وادى حسرت-

سراپا سوز و محنت
مى گدازم سخت و مى سوزم بر آذر

همچو «اسپند»ى به مجمر
نصرت الله نوح - تهران عيد سال ۱۳۳۵
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 پر سبزه و ريحان و گياه,8من در اين باغ و گلستانه
پونه را مى بينم.

 اين دشت و دمن, ز شيميم8عطر بى غل و غش پونه
گل مريم به مشام من عاشق چه دل انگيزتر است.

Iدستهايم چه سبكبال و لطي
پونه ها را به بغل ميگيرند.

بغل من عجبا
 باغ8 مملو از رنگ بنفشين تن گل پونه

و شگفتا كه به پايانى هر فصل بهار
پونه ها در بغلم بيشترند:

گونه هايم چه بد آموخته اند
كه نوازشها را

فقط از پونه و گلبرگ تنش نوش كنند
و چه افسانه زمانى ست

 باغ8كه زجنواى من و پونه
مرغكان حيرانند.

دستهايم - دستهايم.
 باغ8دست در دست گل پونه

 زير نور مهتاب
 غرق در پرتو خورشيد تاللو پرور.

چشمهايم زين پس اما.
پونه از عشق به جان و رگ من خويشتر است.

پونه از هر نفسى, به نفسهاى من آغشته تر است.
و زالل نفسش به زالليت اشك دل من
به زالليت اشكى كه به خاكش ريزم.

به زالليت بى شك و يقين ابديت
كه دگربار به باغ پر گل پونه روم

پونه ها را به بغل برگيرم- بدوم - بدوم- بدوم!!!
ليلى حسامى (روحپرور) ۵ سپتامبر ۲۰۰۴

ميرزا نـعـيـم سـدهـى از شـاعـران پـر قـدرت دوران
قاجار بود, اما به سبب دگرانديشى مذهبى, تاريخ
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 انگليسى, در كتاب
تاريخ ادبيات خود كه براى ما ايرانيـان نـوشـتـه,

 «نونيه» نعيم را آورده و پيرامون او سخنىLقصيده
گفته است. ميرزا نعيـم هـمـان شـاعـرى اسـت كـه
غـزل حـيـرت انـگـيـزى سـاخـتـه كـه در هــفــت وزن
عروضى خوانده مى شود و اين كار يكى از نوادر

زبان فارسى است.
نعيم «بهاريه» اى نيز دارد كه در رنگ آميزى و
ساده گوئى چيزى از بهاريه هاى قاآنى شاعر هـم

عصر خود كم منى آورد.
بـه بـرخـى از بـنـدهـاى ايـن مـخـمــس زيــبــا تــوجــه

بفرمائيد.
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فر جوانى گرفت, طفل رضيع بهار
لب ز لنب شست باز, شكوفه, شيرخوار

باز درختان شدند, بار ور و 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 بود8خوشه

 نسرين بود8به شاخ نيلوفرى, دسته
 سيمين بود8يا به كI 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
 آبدار8به چهر گلگونش ماند,آبله

بر زبر شاخ بين, سيبك سيمين ذقن
نيمه رخ 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 درآميخته
برابر آفتاب,به شاخه آويخته

كز پس شش مه شود, دواى بيمار زار
مهندس طبع ساخت, ز هندوانه كره

علوم جغرافيا, درج در او يكسره
جزيره و برو بحر, چشمه و كوه و دره
به عرض چون بايدش زدن دگر دائره

بزن خط استوا, بر خط نصI 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 خلت خلت,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
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مسعود سپند
ايران اهورائى من جاه و فرت كو!?

بر بال و پر عشق شكوه هنرت كو!?
در پشت در بسته ى ميخانه ى مهتاب

امشب شب مهتاب و صبا و قمرت كو!?
رگبار مسلسل شده سوداى موذن

ناليدن و باليدن مرغ سحرت كو!?
در پاى خم عشق كه خونابه فروشند

پيمانه بدستان ز سر بى خبرت كو!?
پيشانى شب هاى تو آغشته بخون است

رندان بجان آمده و جامه درت كو!?
پر كينه شده سينه ى محراب خداوند

مردان خدا پرده ى پنداردرت كو!?
دارائى ديوان شده دامان دماوند

خنجر به كمر رستم دريا جگرت كو!?
آهنگ بپاخاسنت ترك و لر و كرد

برنو بكفان كI كوه و كمرت كو!?
فرهنگ سترگت شده بازيچه ى تازى

آن پارسى ناب شكر در شكرت كو!?
بر سر در ايوان ترك خورده ى تاريخ

قانون همايون حقوق بشرت كو!?
ايران من اى مادر دلسوخته ى من

پتياره به تو تاخته, ننگ پسرت كو!?
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عبدالرحمان جامى
خاركش پيرى با دلق درشت

پشته ى خار, همى برد به پشت
لنگ لنگان قدمى برمى داشت

هر قدم دانه ى شكرى مى كاشت
كاى فرازنده ى اين چرخ بلند!

وى نوازنده ى دلهاى نژند!
كنم از جيب,نظر تا دامن

چه عزيزى كه نكردى با من?
در دولت به رخم بگشادى

تاج عزت به سرم بنهادى
حد من نيست ثنايت گفنت

گوهر شكر عطايت سفنت
نوجوانى به جوانى مغرور

رخش پندار همى راند ز دور
آمد آن شكر گزاريش به گوش

گفت:اى پير حرف گشته! خموش
عمر, در خاركشى باخته اى

عزت از خوارى نشناخته اى?
پير گفتا كه: چه عزت زين به

كه نيم بر د ر تو بالين نه?
كاى فالن چاشت بده يا شامم

نان و آبى كه خورم و آشامم
شكرلله كه مرا خوار نساخت

به خسى چون تو گرفتار نساخت!
به ره حرص, شتابنده نكرد

بر در شاه و گدا بنده نكرد
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با دل خويش حكايت ز تو و روى تو بود
صحبت از برق نگاه و خم ابروى تو بود

در گلستان وجودت به تفرج رفتم
چمن و سبزه و گل هر سه سخنگوى تو بود

نرگس از چشم تو و الله ز رخسار تو گفت
ياس ميگفت كه عطر گلش از بوى تو بود

بيد از زلI پريشان تو با من ميگفت
 گيسوى تو بود8 او جلوه8رقص هر شاخه

من در اين جمع به تنهائى خود ميگفتم
ياد از آن روز كه منزلگه من كوى تو بود

شكوه از بخت سيه كردم و آه از دل تنگ
دستهايم به دعا در طلبت سوى تو بود
ر- رستاخيز
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آنشب كه باد مى زد سيلى به گوش باران
بر دامنم سرت بود چون گل به شاخساران

آنشب كه تا سحرگه من بوسه مى گرفتم
از لعل بوسه خواهت بى حد و بى شماران

اى غمگسار ديرين با من به قصه بنشين
كاين غم «منى توان گفت اال به غمگساران»

افسانه شبم من از ياد خواهى ام برد
آنگه كه الله رويد بر طرف جويباران

يك سينه حرف دارم, كو محرمى كه با او
بنشينم و بگويم يك درد از هزاران

صعب است راه مقصود اى خواجه همتى كن
تا اهرمن نبندد ره بر اميدواران

خون سياوشان را تا در قدح نبينم
كو رستمى كه آرد رحمت بجان ياران

پروانه ستم را تا بال و پر بسوزيم
هم صحبت شبم باش, اى شمع بر مزاران

گر صبر پيشه سازى بر شام تشنه كامى
ابر كرم ببارد روزى به خشكزاران

از گريه شبانه طرفى نبست جامن
باد افره زمين را هرگز نشست باران

گر تيغ شب بريزد خون هزار خورشيد
بر ابروان نيارد خم چشم روزگاران

رامش چو ما نباشيم بر دفتر زمانه
قول و غزل مباند از ما بيادگاران
مهدى ابراهيمى (رامش دامغانى)
جوالى ۲۰۰۳  بتزدا- مريلند


