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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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قاآنى شيرازى
نسيم خلد ميوزد مگر ز جويبارها

كه بوى مشك مى دهد هواى مرغزارها
فراز خاك و خشت ها, دميده سبز كشت ها

چه كشت ها بهشت ها, نه ده نه صد هزارها
بچنگ بسته چنگ ها, به ناى هشته رنگ ها

چكاوها, كلنگ ها, 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 دمبدمLنسيم روضه

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

شمامه ها, خجسته ها, اراكها, عرارها
ز هر كرانه مسته ها, پياله ها بدست ها

ز مغز مى پرست ها, 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, به زمردين 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 صX 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 زلX 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

بكX 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 به ياد 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
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فريدون مشيرى
با شاخه هاى نرگس
شمع و چراغ و آينه
تنگ بلور و ماهى

نوروز را به خانه خاموش مى برم
هرچند

رنگين كمان لبخند
در آستان خانه نباشد

هرچند درطلوع بهاران
درشهر, يك ترانه نباشد.

شمع و چراغ و آينه و گل
انگيزه هاى شادند

يا خود, به قول «حافظ»
«مجموعه ى مراد»

اما, درين حصار بلورين
يك ماهى هراسان زندانى است

هرچند آب پاكش,
مانند اشك چشم!
هرچند در بلورش,

آوازه هاى آينه,
پروازهاى نور

در جمع شمع و نرگس و آئينه و چراغ
اين ماهى هراسان

در جستجوى روزنه اى تنگ تنگ را
- با آن نگاه هاى پريشان -

پيوسته دور مى زند و دور مى زند
اما دريچه اى به رهائى

پيدا منى كند.

من, از نگاه ماهى, در تنگناى تنگ
بى تاب مى شوم

وز شرم اين ستم كه براين تشنه مى رود
انگار پيش ديده او آب مى شوم

چون باد, با شتاب
از جاى مى پرم

زندانى حصار بلورين را
تاآبدان خانه خاموش مى برم

آرام تر ز برگ,
مى بخشمش به آب

مى بينم از نشاط رهائى
در آن فضاى باز

پرواز مى كند!
آزاد, تيزبال, سبكروح

سرمست
بر زمين و زمان نازمى كند!

تا در كشد متامى آن شهد را به كام
با منتهاى شوق دهان باز مى كند

هرچند
ديوار آبدان خزه بسته

پاشويه ها خراب,شكسته
و آن راكد فسرده درين روزگار تلخ

ديگر به خاكشير نشسته!

اين آبدان, اگر نه بلورين
وين آب اگر نه روشن, مانند اشك چشم

اما جهان او, وطن اوست
اينجا, متام آنچه در آن موج مى زند

پيوند ذره هاى تن اوست.
آه اى سراب دور!

ما را چه مى فريبى,
با آن بلور و نور!.
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مسعود سپند
هاى خورشيد مرا ويران مكن

نور اميد مرا ويران مكن
سرو ها را ريشه كن كردى دريغ

سايه ى بيد مرا ويران مكن
بر درفشى كه ز پاى انداختى

شير و خورشيد مرا ويران مكن
من به ديدارى خوشم از راه دور

دولت ديد مرا ويران مكن
نقشه مى بوسم بجاى خاك خويش

بوسه ى عيد مرا ويران مكن
آبروى آب را اين سان مريز

مهر و ناهيد مرا ويران مكن
آب بر گور نياكامن مبند

كاخ جاويد مرا ويران مكن
بشكن اين سد هراس انگيز را

تخت جمشيد مرا ويران مكن
۲۵ دسامبر ۲۰۰۵
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از بدوح سمنانى
بهاران ميدمد بر خاك و زآن

از خاك سرد و مرده از نو زندگى خيزد
برآرد از زمين سر سبزه و بر پيكر خشكيده

دشت
الله خون ريزد

وز آن دست طبيعت
با سخاوت گل فشاند

رنگ بيزد
هوا باهر نسيم

از گل طراوت گيرد و
با عطر سنبل درهم آميزد

هزاران با غزل خوانى
به باغ آيد به ساالرى و زاغ از باغ بگريزد

بگيرد جام مى پروانه از نرگس
به رقص آيد ز شور بلبل و

بر گردن گلها درآويزد
***

در اين موسم خوشا پروانه سان
در گلشن و دشت بهارانى كه رنگين و دل انگيز است

بتو اى هموطن فرخنده نوروز و بهاران باد
همه روزت بود پيروز و از نيرنـگ اهـريـمـن رهـا

باشى
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حافظ
نو بهار است در آن كوش كه خوشدل باشى

كه بسى گل بدمد باز و تو در گل باشى
چنگ در پرده همى ميدهدت پند و ليك

و عظت آنگاه دهد سود كه قابل باشى
من نگويم كه كنون با كه نشين و چه بنوش

كه تو خود دانى اگر زيرك و عاقل باشى
در چمن هر ورقى دفتر حالى دگر است

حيX باشد كه زحال همه غافل باشى
گر چه راهى ست پر از بيم ز ماتا بر دوست

رفنت آسان بود ار واقX منزل باشى
نقد عمرت ببرد غصه دنيا بگزاف

گر شب و روز در اين قصه باطل باشى
حافظا گر مدد بخت بلندت باشد

صيد آن شاهد مطبوع شمايل باشى
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- روز نو شد - گل شگفت,
در متاشاى بهار مرغ با پروانه گفت.

ابر رقصيد و تپيد. برقى از گنبد جهيد.
 كهنه دريد.L تندر خيسى زمين را جامه

سنت ديرينه در آئينه چرخ زمان بار دگر آمد جديد!
- در نسيم صبح عطر گل وزيد.

از طلوع آفتاب, بر مرصع تاج و تخت شاه جم
رنگ ياقوتى لعل, در رگ الله دويد!

نور در گلشن خزيد.عشق بر عالم دميد.
روز نو آمد پديد!

- روز نو شد. ماه نو شد
سال نو با عهد نو پيمانه زد.

 خورشيد بر برج حمل كاشانه زدLبوسه
 قساوت الله زدِ سردِِمهر از گرماى شيد بر يخ

- باغ مستى كرد و مى نوشيد و آزادى چشيد
 سرد زمستان از گلوى خاك راهش را كشيدLچكمه

باز اين شاهين پرنده سمبل آزادگى,
 شاه زمان پر مى كشيد.Lاز نوك سر پنجه

جاودان آئين نوروزى ابهت- فخر و استحكام را, بر رخ
دنيا و عالم مى كشيد

- بار ديگر ابر باريدن گرفت
سال خورشيدى قوم آريا مبدا گرفت

از نـبـوغ شـاه اجنـم.شـاه دنـيـاى ربـاعـى, زان سـپـس سـال
شمسى جان ز تقويم جاللى بر گرفت

اشك شادى بر رخ گل جا گرفت
روز نو شد.زندگى از سر گرفت!

- جشن نوروزى به پا شد -
جشن آتش- جشن عشق

جشن پاكى- جشن ايام بهارى-
جشن ايران بر بهشت.

گرمى عشق بهار شعله اش را بر سر آتش نهاد
جشن آتش بر فروزى آمد و تبديل زرديها به سرخ.

سرخى آتش به روى چهره و سيما و رخ.
جشن آتش جشن آئين است و رسم زرد هشت

د زدائى- جشن نابودى نازيبا و زشتَب
جشن آتش,جشن اسپند است و دود.

كينه را بايد زدود!
- عيد نوروزى رسيد و جشن آغاز طبيعت

حاجى فيروز آمد و هنگام آواز بشارت
مژده نوروز را, شعله هاى مشعل مردان آتش بر فروز

مى برد از هگمتانه تا به شوش
 روز بهار,L آتش ز شوق مژدهLدوده

مى خرامد بر سر و سيماى مردان پيام
آتش افروزان -

بشارت آوران روز نو بعد از گذشت روزگار

حاجى فيروزان امروزند و مرد زنگى روز بهار
- جشن تاريخ است و جشن حرمت فرهنگ و دين

جشن تقديس گياه و هفت بذر و هفت سين
 روئيدن دانه ز خاك - در زمان باستانLدر نبرد چيره

 تازى بباختLهفت شين تاج سرش را در نبرد تيره
بعد از آن- حرف سين در پيشگاه سال نو,

نغمه اش را هفت بار از سر نواخت
 رنگين شمع,Lرقص نرم شعله
 آئينه تافت,Lباز هم بر چهره

- جشن نوروز است و جشن ملى مرزى كهن
جشن نيكويى انديشه است و كردار و سخن

جشن عرفان است و امواج طبيعت -
پاكى ذات و سرشت

داستان آب و سبزه- راندن نحس و بال از سرنوشت
 رامشگرانL- جشن نوروز و صداى ساز و رنگين جامه

روزگارانى جدا از نوع دين- نوع حكومت در زمان
پا به پاى نسلها آيندگان,

راه پيموده است و بس پاينده است
نغمه ات جاويد تا خورشيد بر روى زمين تابنده است.

عيد نوروز است و پيروزى از آن روز نو
اى خجسته مقدم اى روز بهارين از تو نو

نـغـمـه ات جـاويـد تـا خـورشـيـد بـر روى زمـيـن تــابــنــده
است!!!

نوروزتان جاويد. ليلى حسامى- روحپرور
مارچ- ماه بهارى ۲۰۰۵


