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بهار مى�شود
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

دل 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

تشنه در آب
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

نگ راَنگ تُدر جستجوى روزنه اى ت
- 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!.

نوروز و تاريخ
- روز نو شد - گل شگفت,

در متاشاى بهار مرغ با پروانه گفت.
ابر رقصيد و تپيد. برقى از گنبد جهيد.

 كهنه دريد.a 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 زدaبوسه

 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 كشيدaچكمه
باز اين شاهين پرنده سمبل آزادگى,

 شاه زمان پر مى كشيد.aاز 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 نبوغ شاه اجنم.شاه دنياى رباعى, زان سپس

سال 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,a آتش ز شوق مژدهaدوده

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 باستانaدر نبرد چيره
 تازى بباختaهفت 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,aرقص نرم شعله
 آئينه تافت,aباز 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
 رامشگرانa- 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

نغمه ات جاويد تا خورشيد بر روى زمين تابنده است!!!
نوروزتان جاويد. ليلى حسامى- روحپرور
مارچ- ماه بهارى ۲۰۰۵

و بهار است...
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
حيu باشد كه زحال همه غافل باشى

گر چه راهى ست پر از بيم ز ماتا بر دوست
رفنت آسان بود ار واقu 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

كاش من هم
مصطفى موسوى

كاش من هم چو توجوان بودم
تر و شاداب و شادمان بودم
خنده ام بوى آشنائى داشت
و لبم برگ گونه هاى تو بود

از كمند نهان رها بودم
خاطرم در هواى فردا بود

بوسه مى ريختم به ساقه تو
غنچه هايت به سايه مى شستم

كاش من هم چون تو جوان بودم
سينه ام از غبار خالى بود

همه جا نور و مهر  مى ديدم
حلظه هايم ز شور شيرين بود
شوق من در تب جوانى بود

آسمامن ستاره باران بود
كاش من هم چو تو جوان بودم

مى ربودم نگاه مهر ترا
شب در احالم نور مى خفتم

بامداد من از بهاران بود
در دل موج خانه ميكردم
سفرم در مسير توفان بود

كاش من هم چو تو جوان بودم
عشق پرواى آزمودن داشت

ناز آزرده از نياز نبود
و سرودم چو بانگ الالئى

ره به روياى تشنه ات مى برد
كاش من هم چو تو جوان بودم

همه در بزم آرزو بودم
بر درختم جوانه مى روييد

شاخه ام قدرت شكفنت داشت
و تنت از شكوفه ام پر بود

كاش من هم چو تو جوان بودم
كاش من هم چو تو جوان بودم

فاحته جان خويشنت
هما گرامى

گر به دست عشق بسپارم عنان خويشنت
از كu خود مى دهم اين بار جان خويشنت

بس كه در سر واله گيها, در دلم ديوانگيست
سوختم بنياد جان تا استخوان خويشنت

قصه تكرارها و قصه تكرارها
قصه سوزاندن صبر و توان خويشنت

سيل آتش رو بگردان از دل من, ورنه من
فاحته خوان مى نشينم پاى جان خويشنت

مى توان هر روز عاشق تر شد از روز دگر
آتشى شد ريشه سوز خامنان خويشنت

مى توان فرهاد شد با تيشه زد بر فرق دل
سوخت هستى را پى نا مهربان خويشنت

مى توان, اما منى بينم توانى در تنم
تا به دست عشق بسپارم عنان خويشنت

در سرم سوداى هستى سوز دل در خاك شد
ورنه مى دادم ز كu اين بار جان خويشنت

فرياد درون
نوش آفرين بهرامى (ميرفخرائى)

گرچه خاموشم به ظاهر گرچه لب بر بسته ام
ليك فرياد درومن سخت غوغا مى كند

 خويش پنهان مى كنمِبا تبسم گرچه درد
رنگ زردم راز دل را گفته رسوا مى كند
اين چه غوغائيست در من اين كدامين آتش است
كاين چنين در جان و در تن شعله برپا مى كند

من پى از ياد بردن ليك او در عمق جان
بهر ياد آوردن من راه پيدا ميكند

ا مى كنمّمن به سختى در ره كتمان تقل
او به آسانى حقيقت را هويدا مى كند

 در دم دست بر دامان خوابِمن پى نسيان
او به فريادى مرا آشفته رويا مى كند

هاتفى از اندرون است و دمى آرام  نيست
ظاهر آرام من را سخت حاشا مى كند

به ياد دوست
رحيم رستاخيز

دارم هواى دوست بسر در غياب دوست
آيا شود كه بازگشايم نقاب دوست

بنشسته ام در آتش هجران به انتظار
شايد پيام مهر فرستد جناب دوست

روزى كه دوست بر من شيدا دهد پيام
جان را حوالتش دهم اندر جواب دوست

 مهرت به دل فتادaاز آن زمان كه سايه
بنهاده ايم جان و تن اندر ركاب دوست

ماتشنه لب دوان پى جامى ز دست او
در اين كوير نيست بغير از سراب دوست

بخت حضورنيست, اميدم كه يك شبى
شايد كه جلوه گر شوم آنى بخواب  دوست

رفتم به ميكده كه به يادش شوم خراب
از بخت بد بريخت به خاكم شراب دوست

رنگ گونه او
حشمت حافظى

گل سرخى گرفتم هديه از دوست
مرامحبوب جان است آنچه از اوست

گهى بر موى و گه بر رخ نهادم
ولى بر سينه جايش سخت نيكوست

به روى قلبم او را جاى دادم
تو گوئى قلب من بشكفته از روست

گلم همرنگ مرجان و عقيق است
و يا همرنگ خون سرخ آهوست

منى دامن چو خورشيد غروبست
و يا رنگ شقايق هاى خود روست

چنان شاداب و سرشار حيات است
كه رنگى را ندامن گفت چون اوست

رسيد آن كودك شيرين زبامن
كه خوش خوان تر ز مرغان سخنگوست

چو سر بر سينه ام بنهاد ديدم
 اوستaگل سرخم به رنگ گونه

كبادعاشقان عيدتان، مبار
ازديوان شمس تبريزى

عيد, برعاشقان,مباركباد
عاشقان, عيدتان مباركباد!

عيد, بويى ز جان ما دارد
بر جهان, همچو جان, مباركباد

برتو, اى ماه آسمان و زمين
تابه هفت آسمان مباركباد

عيد آمد به كu نشان وصال
عاشقان, اين نشان مباركباد

عيدتان آمد, اى سبكروحان
رطل هاى گران مباركباد

گر نصيبى منى دهد, گويم
بر من و بر فالن,مباركباد

شمس تبريز, همچو عيد آمد
برمن و دوستان, مباركباد!

آن زمرد دلتنگ!
سياوش كسرايى                                             
با انفجار طبله رنگينت اى بهار

وقتى كه ميروى
از دره ها به سينه كش دشت و كوهسار

وقتى گل از گلت به چمن باز ميشود
زير شكوه تورى باران ريز بار

وقتى كه رقص سبز تو در بازوان باد
طرح هزار منحنى نو ميافكند

بر شيب كشتزار
يادآر از آن زمرد دلتنگ

آن نازنين گياه
آن ساق سبز خمشده برخويش زير سنگ

آن را كه برنيامده پژمرده
آن را كه باد, برگ و بنش برده

يادآر اى بهار!
فروردين ماه ۱۳۶۲


