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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
 گرگìمن 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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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
يكتn 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
nتل 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 زرتشت

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

ميرزا نعيم سدهى از شاعران پر قدرت دوران قاجار بود,
اما به سبب دگر انديشى 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 انگليسـى, در كـتـاب
تاريخ ادبيات خـود كـه بـراى مـا ايـرانـيـان نـوشـتـه,

 «نونيه» نعيم را آورده و پيرامون او سخنى گفتهìقصيده
است.ميرزا نـعـيـم هـمـان شـاعـرى اسـت كـه غـزل حـيـرت
انگيزى ساخته كه در هفت وزن عروضى خوانده مى شود

و اين كار يكى از نوادر زبان 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
 شيرخوارìلب 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 بودìخوشه

 نسرين بودìبه شاخ نيلوفرى, دسته
 سيمين بودìيا به كn 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,دختركلى كامله
ز نفخ باد بهار, به باغ شد حامله
طفل سمينى بزاد, بى مدد قابله

طفل سمينش شده, بدن پر از آبله
 آبدارìبه چهر 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 يكى دايره

بزن خط استوا بر خط نصn النهار

براى صادق شباويز عزيزم  هنرى مردى آزاده
براى خودم و براى همه هشتاد سالگان

محمد عاصمى
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اى روز و روزگار!
اى چرخ كج مدار !
با من چه كرده اى !

يك عمر,هر چه داده اى از من گرفته اى
نيروى كار و شور جوانى و عشق يار...

بخشايش تو, بخشش بى اعتبار بود
با اين شتاب, واستدن,اين چه كار بود?!...

***
كو, آن سمند سركش تك تاز تيزرو?

كو, آن سرود خوان سهى سرو سربلند?
كو, آن دل دالور بيدار بى شكيب?

كو,آن عنان گسسته چاالك بى رقيب?
آن دست و دل كه هيچ هراسى منى شناخت,

با سوز و ساز زندان,مى ساخت,مى گداخت,
جان را بهر شكنجه كه مى ديد, مى نواخت?...

عمرى دراز داده اى و قصد كرده اى
بنشانى ام به دامن دريوزه و نياز

تا دل شكسته, خسته, متنا كنم ترا?
بس آرزوى مانده, تقاضا كنم ترا?...
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اى روز و روزگار!
اى چرخ كج مدار!

بشنو كه كور خوانده اى,اينجا منم كه باز
از كبرياى عرش, به زير آورم ترا

انسان! خداى خاكم! اى داور نخست!
با اين همه شكستگى,ارزم به صد درست
اسب چموش شيهه كشم, مست و بدلگام

نه رام روزگارم و نه شيخ را غالم
***

نور اميد, در دل من پرتو افكن است
دل نيست, آفتاب فروزان روشن است

تا آخرين نفس
«استاده ام چو شمع, مترسان ز آتشم»

من آتشم,شرار شرربار سركشم
پير جوان نژاد جوان خوى بى غشم
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مسعود سپند
تو مى روى و دلم بى قرار مى ماند

ز ما تپيدن دل يادگار مى ماند
شراب وصل به ساغر نريخته رفتى

لبان بوسه پرستم خمار مى ماند
هزار مرتبه گفتى كه برنخواهم گشت

هزار آينه چشم انتظار مى ماند
ز ملك عشق سفر مى كنى و مى دانى

كه شهر يار تو بى شهريار مى ماند
حديث شبنم و گل بود قصه ى من و تو

به ياد مردم شب زنده دار مى ماند
تو مى روى و به بن بست مى رسد مهتاب

به حسرت شب بوس و كنار مى ماند
پر از هواى تو تا باز مى كنم آغوش

دو دست خالى من شرمسار مى ماند
ز گريه هاى من و خنده هاى تو پيداست

چو چشم من لب تو آبدار مى ماند
تو مى روى و در آغوش شعله هاى غروب

«سپند» و ناله ى بى اختيار مى ماند
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سياوش كسرايى
بسوخت هر چه مرا بود غير باور من

كه نيست زان همه جز دود در برابر من
چو موج بر شده, شوقم گذشت از سر بحر

 شناور منìدريغ و درد از آن شعله
مرا مناند دگر برگ و بار, باغ بهار!

منم كنون و همين حزب ريشه گستر من
ز رجن و دانش و اميد و مردمى,توده

نياز ملت من, مهد مهر پرور من
بسى به كام خطر رفت و سر بلند آمد

تهمتنى است دگر, رستم دالور من
در اين گذرگه تاريخ و پيشگاه خرد

سپاه اوست كه فاحت درآيد از در من
رفيق و همره و يار و ديار من همه اوست

بدو بود سر و كارم كه اوست ياور من
پناهگاه من و سنگر هميشه من

مبان مبان تو مبان اى يگانه باور من
مبين به جان و به تن, اين غبار خاكستر

ز آتشى كه منيرد برآ, سمندر من
كابل,شهريور ۱۳۶۳
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هوشنگ ابتهاج «سايه»
من چه گويم كه كسى را به سخن حاجت نيست

خفتگان را به سحر خوانى من حاجت نيست
 صبحìاين شب آويختگان را چه ثمر مژده

 خواب شكن حاجت نيستìمرده را عربده
اى صبا مگذر از اينجا كه درين دوزخ روح

خاك ما را به گل و سرو و سمن حاجت نيست
در بهارى كه بر او چشم خزان مى گريد

به غزخلوانى مرغان چمن حاجت نيست
الله را بس بود اين پيرهن غرقه به خون

كه شهيدان بال را به كفن حاجت نيست
قصه پيداست ز خاكستر خاموشى ما

خرمن سوختگان را به سخن حاجت نيست
سايه جان! مهر وطن كار وفاداران است

باد ساران هوا را به وطن حاجت نيست
تهران,ارديبهشت ۱۳۵۵

dM� œd�

نصرت الله نوح
تا مرد هنر در اين جهان است

بى قدر بنزد اين و آن است
افسرده دل و پريش حال است

پژمرده چو غنچه در خزان است
يك عمر بزير چرخ هستى

در رجن بخاطر دو نان است
رد شود پديد قدرشُچون م

اينجاست كه زندگى زيان است
اين گويد بود حافظ دهر

آن گويد ايرج زمان است
اين گويد آفتاب علم است

آن گويد ماه آسمان است
اين گويد مردو برد دانش

آن گويد شعر بى زبان است
آنقدر بوصn او بگويند

گوئى كه خداى انس و جان است
افسون و فسانه نيست اينها

اين عادت مردم جهان است
چون مرد هنر ز قيد تن رست

خلقى پى وصn او زبان است
۳تهران ۶/۵/۸
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تا كجا مى تازيد?
اسبتان پاى به گل

 مركب هاتانìزين پوسيده
ديرگاهى ست, فرو افتاده ست

تا كجا مى رانيد?
اسب سركش كه ندارد آرام

تا شمائيد سوار
نشود هرگز رام...

 نازìاين همه غنچه
حيn  زير سم اسبان جهالت ماندند

همه گل ناشده در حسرت آبى مردند
باغبان را كشتيد

و به پيراسنت سرو چمن
مير غضب را گفتيد.

 سركشِ سياهِراستى,سخت سواران
 مى آئيد?!از كجا

حد,ُشايد از پشت ا
كه رسالت به «خدا كردن» آدم داريد

يا «طال كردن مس»,
در سر سودايى كم حجم شماست.

راه خود را به خطا آمده ايد.
ما خدامان اينجاست
آن كه سهراب نوشت

آن خدائى كه همين نزديكى ست
مى توانيد هنوز

غل و زجنير ببنديد به هر سرو و چنار
بنويسيد به هر كوى و كنار

«ايست, لبخند حرام»
يا ببنديد و بسوزيد و سيه پوش كنيد,
نور ماه از پس هر پنجره خاموش كنيد

آرزوتان برگور!
كه دم گرم مسيحائى يك نسل سپيد,

اجنماد تن اين خاك خرابستان را,
روح خواهد بخشيد.

نرد را مى بازيد,
تا كجا مى تازيد?...

ريتا- احمد پناهى تورنتو ۲۰۰۴
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اثر: شايق هروى شاعر افغان
اى ز مويت روز روشن شام تار آئينه را

وى زرويت نيم شب نصn النهار آئينه را
تو در آئينه جمال خود متاشا ميكنى

يا كه بيند بر رخت آئينه دار آئينه را
هم نزاكت هم لطافت هم صفا هم روشنى

عكس رخسارت فزود اين هر چهار آئينه را
عشق را زااليش وهم دو بينى و ارهان

دور كن اى بيمروت از كنار آئينه را
طبع بى آاليشان محو حقيقت بينى است

گر ز عيبت دم زند معذور دار آئينه را
محضر (شايق) سرا پا مسلك صدق و صفاست

به كه دوران سازدش لوح مزار آئينه را
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ونوس, الهه زيبائى از صدفى زاده شد
(از اساطير التين)
مبناسبت پنجمين سال خاموشى نادر نادرپور

همچون «ونوس» كز صدفى سر برون كشيد
دامن كشان ز جام شرامب برآمدى

يك حلظه چون حباب شراب آمدى برقص
و آنگاه كn زنان بلب ساغر آمدى
آنشب, اطاق من مبثل جام باده بود
نور چراغ من مبثل رنگ باده داشت

درهاى بسته چون دو لب ناگشوده بود
رخسار پرده آنهمه چشم گشاده داشت

من همچو موجى آمدم و خواندمت برقص
اما تو چون حباب, سرا پا شدى نگاه

 تو چون صدف شكفتìچشمان نيم خفته
اشكى در آن نشست ز انديشه گناه:

گفتم:«...نگاه كن! اين در گشوده شد
اين در كه پلك چشم تو باشد, گشوده شد»

..........
حرفم ز بيم پرده درى نامتام ماند

مى ماند و جام ماند
در باز شد خموش و, تو بى هيچ گفتگو

آرام و پر غرور, بسويش روان شدى
چون يونسى كه در دل ماهى فرو خزيد

بار دگر, بجام شرامب نهان شدى!
اينك تو رفته اى

افسوس,با تو رفت مرا آنچه مانده بود
افسوس, با تو رفت...

ديگر كسى مناند كه اندوه عشق او
دمساز من شود

ديگر كسى مناند كه ياد عزيز او
در اين سكوت سرد, هم آواز من شود

افسوس, با تو رفت...
افسوس, با تو رفت مرا آنچه مانده بود

تهران- ۷ ارديبهشت ماه ۱۳۳۳


