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ش به حال غنچه هاى نيمه بازخو
فريدون مشيرى

بوى باران, بوى سبزه, بوى خاك,
شاخه هاى شسته, باران خورده, پاك

آسمان آبى و ابر سپيد,
برگ هاى سبز بيد,

عطر نرگس ,رقص باد,
 شوق پرستوهاى شاد,)نغمه

خلوت گرم كبوترهاى مست...
نرم نرمك مى رسد اينك بهار,

خوش به حال روزگار!
***

خوش به حال چشمه ها و دشت ها,
خوش به حال دانه ها و سبزه ها,

خوش به حال غنچه هاى نيمه باز,
خوش به حال دختر ميخك- كه مى خندد به ناز

خوش به حال جام لبريز از شراب,
خوش به حال آفتاب.

***
اى دل من, گرچه - در اين روزگار

 رنگين منى پوشى به كام,)جامه
 رنگين منى بينى به جام,)باده

نقل و سبزه در ميان سفره نيست,
جامت- از آن مى كه مى بايد- تهى است,

اى دريغ از تو اگر چون گل نرقصى با نسيم!
اى دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب!
اى دريغ از ما اگر كامى نگيريم از بهار

 غم را به سنگ,)گر نكوبى شيشه
هفت رنگش مى شود هفتاد رنگ!

مكپايان آل بر
ابواحلسن پريشان(اعتماد)

گويند بعد از آنكه فلك نردكينه باخت
با آل برمك از ره جور و ستمگرى

آواره شان منود بهر شهر و هر ديار
دست زمانه از ره بيداد و خودسرى

يك تن ز آل برمك در مصر اوفتاد
در نيل تيره روزى و بحر بد اخترى

روزى براى شستشوى تن بآب گرم
حمام رفت تا ز كثافت شود برى

شد تشنه در ميانه حمام و آب خواست
تا از جگر زدايد زنگ مكدرى

حماميش شناخت كه از آل برمك است
آن بينواى دربدر آنگاه از خرى

در كاسه اى كه نوره منودى خميرو پس
در نوره خانه بردى از بهر مشترى

بنمود آب و داد بدان مردم محترم
 جعفرىّ از زرُكاورا هميشه كاسه بد

دانست آن بزرگ كه قصدش اهانت است
آن مرد پست فطرت نادان ز ابترى

بنگر بدو چه گفت كه در مغز جان كند
حرفش چنان صداى كه كوس سكندرى

كاى مرد خانواده ما كز ره كرم
مشهور عاملند به پاكيزه گوهرى

در ديسهاى نقره و مجموعه طال
يا ظرفهاى منتخب خوب ديگرى

بهتر غذا به وارد و مهمان خورانده ايم
با منتهاى مهر زروى برادرى

پاداش روزگار مبا بوده اينچنين
كاين ظرف آب ما شده با آن توانگرى

رو فكر خودمنا تو كه رفتارت اين بود
تا با تو چون كند فلك از راه كيفرى.

لعنت بروزگار كه رفتارش اين بود
با مردم بزرگ به پايان مهترى

هرگز كسى نديده كه اين زال روزگار
با هيچكس بسر برد آئين همسرى

اى گشته پاى بست خرافات دنيوى
گر بنگرى بگردش اين چرخ سرسرى

بينى كه بود موسى اندر ميان خلق
از جانب خدا ز براى پيمبرى

 گوسالگان دهر)در عين حال عده
بر دند سجده يكسره بر گاو سامرى

 چنانكه گفتپريشاناين قطعه گفته است 
 كه پادشاست به ملك سخنورى:سعدى

اى نفس اگر بديده حتقيق بنگرى
درويشى اختيار كنى بر توانگرى

دير مكافات
نصرت الله نوح

تا چند نشينى پس زانوى حسر?
تا چند خورى انده بيحاصل فردا?

تا چند برى حسرت سيم و زر غلطان?
تا چند شوى واله ابريشم و ديبا?

تا چند كشى بهر دونان منت دونان?
تا چند دهى دل به دو در خانه دنيا?

اين زال عجوزيست كه ديدست به هر روز
صد مرگ و دو صد شادى و صدعيش مهنا

يكدست حنا دارد در دست دگر خون
يك جام پر از خون و دگر جام ز صهبا

در كام يكى ريزد خون دل زارش
در جام يكى ريزد صهباى طرب زا

ديدست بسى صحنه در اين عرصه ى گيتى
 غبرا)ديدست بسى فتنه بر اين توده

ديدست بسى بزم شهان فلك اورنگ
ديدست بسى رزم دليران صg آرا

ديدست هزاران شه چون خسرو پرويز
ديدست دوصد خصم چو اسكندر و دارا

ديدست بسى شاه نگون بخت و نگون تخت
ديدست بسى مرد بخون خفته بهيجا

ديدست بسى پشت زمين رنگين از خون
ديدست بسى مشت زمان بر سر دانا

ديدست بسى مير و بسى شير بزجنير
ديدست زبون گشته بسى مرد توانا

ديدست بسى مردم پر كار هنرور
ديدست بسى چهره ى پر چين هنر زا

ديدست بسى ماه و بسى سال و بسى قرن
ديدست بسى بام و بسى شام غم افزا

ران, چهر زمين خورده يكى چينََونى از د
ران, چشمه ى خور گشته سبكپاََينى از ن

نى پشت زمين خم شده از بار مكافات
نى خورده شكافى بدل گنبد خضرا

رخشنده تر از پيش همى تابد خورشيد
گردنده تر از پيش همى گردد دنيا

گشته است بسى قرن و همى گردد بس قرن
ما سرد فرو خفته در اين توده ى غبرا

اين چشمه خورشيد كهن نور فشاندست
 چشم همه از پيرو ز برنا)در چشمه

آنان همه رفتند و گذشتند و نوشتند
بر چهره ى تاريخ خطى روشن و خوانا

ما بر سر اين خاك شتابانيم امروز
تا باز بر اين خاك كه بشتابد فردا?

برخيز و بر اين خاك بشادى گذران عمر
زان پيش كه در خاك فرو خسبى تنها

خون دل انگور بخور از چه خورى غم?
كى خون دل خويش خورد مردم دانا?

با چشم بهم بر زدنى عمر سر آيد
فرداست كه بر باد رود هر اثر از ما

تا پا نكشيدى ز كهن دير مكافات
از دست مده ساقى گلچهره و صهبا
تهران ۱۳۳۵/۱۱/۲۹

به پيشباز نخستين جشنواره ى ادبيات و هنر كانون
نويسندگان ايران (در تبعيد)

چند ترانه از نعمت ميرزاده (آزرم)
شنبه ۱۸ تير ۱۳۸۴

انه هايى در غربتتر
بوم و بر ما كه نام آن ايران است
مجروح ميان آتش و توفان است

قفنوس صفت دوباره برخواهد خاست
صد بار نشان داده كه جاويدان است

***
در معبر تند بادهاى تاريخ

در مهلكه هاى جانگزاى تاريخ
اين ميهن سر بلند ما ايران است

در گير جهان و پا به پاى تاريخ
***

ماييم كه ديرينه درين دنياييم
ديروزى- رهنورد تا فرداييم
در گستره ى زلزله خيز تاريخ

ويران شده بارها و پا برجاييم
***

دندُايران شكنان اگرچه صد رنگ ب
دندُدر كشنت و تاراج هماهنگ ب

صد سيل بال آمدمان كان هر يك
دندُروبنده ى يك ملت و فرهنگ ب

***
با اينهمه بيش و كم توانا مانديم
شايان جهانشهرى- فردا مانديم

در سنگر فرهنگ گرفتيم پناه
در گوهره مان زبان همانا مانديم

***
با هر نفسم به ميهنم باد درود

اين ميهن ايستاده در آتش و دود
با اينهمه خون كه رفته از اندامش

سر در بر دژخيم نياورده فرود
***

بر مسند خون اگرچه ضحاك نشست
يك نسل گرفت و سر زد و پاى شكست

با اينهمه در برابرش بينم باز
استاده سوار پرچم كاوه به دست

***
هر چند كه سنگالخ و شب تاريك است

هر چند كه پرتگاه و ره باريك است
با اينهمه رهنورد ها مى دانند

از نيمه گذشته شب, سحر نزديك است
***

ما خسته اگرچه,شب ز ما خسته تر است
تاريكى اگر چه دم به دم بيشتر است

تاريك ترين زمان هر شب اما,
دامن كه همان حلظه ى پيش از سحر است

***
با كوله ى خاطرات خونين در پشت
آواره شديم در جهان ريز و درشت

هر حلظه ولى به پشت سر مى نگريم
بفشرده كليد خانه هامان در مشت

***
آواره اگرچه ايم و ميهن در بند

با ميهنمان به جاست عهد و پيوند
يك روز به سوى خانه مان مى آييم

روزى كه نه دير است به فردا سوگند

جور و جفا بكن
از احمد سهيلى خونسارى

سنگ دال چرا دگر جور و جفا منى كنى
جور و جفا بكن اگر مهر و وفا منى كنى

هر چه غم و بال رسد, از تو بجان ما رسد
دور ز جان خستگان رجن و بال منى كنى

اى كه ترش نشسته اى, تيغ چرا منى كشى?
زخم چرا منى زنى, قهر چرا منى كنى

زخم دگر بزن بدل, مرهم اگر منى نهى
درد دگر بده اگر, خسته دوا منى كنى

عهد هر آنچه مى كنى, وعده بهر كه ميدهى
عهد زياد ميبرى, وعده وفا منى كنى

در ره دوست شسته اى دست اگر ز جان دال
جان بلب رسيده را از چه فدا منى كنى

اى بت سر و قامتم منتظر قيامتم
خيز چرا نشسته اى فتنه بپا منى كنى

تير غمم زدى بجان تا كه بخون نشانيم
هر چه كنى بكن بتا ز آنكه خطا منى كنى

كيست? سهيلى اى صنم خسته دلى ز درد و غم
كام دل شكسته ام از چه روا منى كنى

خت عشقدر
ثريا پاستور

من آن تك درختم به دشت محبت
متام بر و بار من, عشق و ايمان

به سر سبزى و سايبانى, منونه
منم مآمن عشقى از بهر جانان

به تكرار هر موجى از عشق و مستى
بر و بار من, ميشود نور باران

بهاران كه فصل گل و گشت و ذوق است
سراسر وجودم,شكوفه است و باران

به بستر بنه, غنچه هاى ترم را
كه بوى صفا دارد و مهر خوبان

مرا خوب درياب, اى باغبامن
مرا پرورش ده,تو با مهرت اى جان

سرم تا «ثريا» ز عشقت رسيده
سرم را به پايت نهم,با دل و جان
۱۵ نوامبر ۲۰۰۵لس آجنلس

‘—«eÖ*
مهدى اخوان ثالث

خدايا, پر از كينه شد سينه ام.
چو شب رنگ درد و دريغا گرفت,

دل پاكرو تر ز آئينه ام.
***

دلم ديگر آن شعله شاد نيست
همه خشم و خونست و درد و دريغ
سرائى درين شهر, آباد نيست

***
خدايا!زمين سرد و بى نور شد.

بى آزرم شد, عشق ازو دور شد.
كهن گور شد, مسخ شد, كور شد.

***
 آبگون)مگر پشت اين پرده

تو ننشسته اى بر سرير سپهر
 چند و چون?)بدست اندرت رشته

***
شبى جبه ديگر كن و پوستين

فرود آى از آن بارگاه بلند
 خويشنت را به بين.)رها كرده

***
زمين ديگر آن كودك پاك نيست.
پر آلودگيهاست دامان وى
كه خاكش بسر, گرچه جز خاك نيست

***
گزارشگران تو, گويا دگر

زبانشان فسرده است. يا روز و شب
دروغ و دروغ آورندت خبر.
***

كسى ديگر اينجا ترا بنده نيست
درين كهنه محراب تاريك, بس
فريبنده هست و پرستنده نيست.

***
على رفت, زرتشت فرمند خفت
شبان تو گم گشت و بوداى پاك

رخ اندر شب جاودانى نهفت
***

منانده است جز من كسى بر زمين
دگر ناكسانند و نا مردمان
بلند آستان و پليد آستين.

***
همه باغها پير و پژمرده اند.
همه راهها مانده بى رهگذر

همه شمع و قنديلها مرده اند.
***

اگر مرده اى جانشين تو كيست?
كه پرسد? كه جويد? كه فرمان دهد?
و گر زنده اى, كاين پسنديده نيست.

***
مگر صخره هاى سپهر بلند,
كه بودند روزى بفرمان تو,

سر از امر و نهى تو پيچيده اند?
***

مگر مهر و توفان و آب ايخداى!
دگر نيست در پنجه پير تو?
كه گوئى بسوز و بروب و بر آى.

***
گذشت, آى پير پريشان!بس است

مبيران كه دونند و كمتر زدون
بسوزان كه پستند و زانسوى پست.

***
 خشم را)يكى بشنو اين نعره

براى كه بر پا نگهداشتى
زمينى چنين بيحيا چشم را?

***
گر اين برد بارى براى من است,
نخواهم من اين صبر و سنك ترا
نبينى كه ديگر نه جاى منست?

***
ازين غرقه در ظلمت و گمرهى,

 ناسپاس)ازين گوى سرگشته
چه مانده است جز قرنهاى تهى?

***
گرانست اين بار بردوش من

گرانست اين مهر و شرم و شرف
كه فرسود روح سيه پوش من

***
خدايا! غم آلوده شد خانه ام
پر از خشم و خونست و درد و دريغ

 پير ديوانه ام.)دل خسته
تهران- مهرماه ۱۳۳۴
* اخوان دو شعر با عنوان «گزارش»دارد يكى با
مطلع«گوش كن سرهنگ اين سرباز حرفى مختصر

  در ماهنامه پژواك چاپ شده است.ًدارد»كه قبال
شعر گزارش فوق فقط در مجموعه «زمستان» كه
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