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نسيم باد نوروزى
ىازاجه حافظ شيرخو

ز كوى يار مى آيد نسيم باد نوروزى
از اين باد ار مدد خواهى چراغ دل برافرازى

رده اى خدا را صرف عشرت كنُچو گل گر خ
كه قارون را زيان ها داد سوداى زراندوزى

سخن در پرده مى گويم, چو گل از پرده بيرون آى
كه بيش از پنج روزى نيست حكم مير نوروزى

چو امكان خلود ايدل در اين فيروزه ايوان نيست
مجال عيش فرصت دان به فيروزى و بهروزى

مئى دارم چو جان صافى و صوفى مى كندعيبش
خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزى

طريق كام جسنت چيست? ترك كام خود كردن
رك بردوزىَكاله سرورى اين است اگر زين ت

جدا شد يار شيرينت, كنون تنها نشين اى شمع
كه حكم آسمان اين است اگر سازى دگر سوزى

جب علم نتوان شد زاسباب طرب محرومُبه ع
بيا زاهد كه جاهل را هنى تر مى رسد روزى

ندامن نوحه قمرى به طرف جويبار از چيست?
مگر او نيز همچون من غمى دارد شبان روزى

مى اندر مجلس آصQ به نوروز جاللى نوش
زمدح آصفى خواهد جهان عيدى و نوروزى

به صحرا رو كه از دامن غبار غم بيفشانى
به مجلس آى كز حافظ سخن گفنت بياموزى

عيد آمد
ان ثالث (م. اميد)مهدى اخو

عيد آمد و ما خانه ى خود را نتكانديم
گردى نسترديم و غبارى نفشانديم

ديديم كه در كسوت بخت آمده نوروز
از بيدلى او را ز در خانه برانديم

هرجا گذرى غلغله ى شادى و شور است
ما آتش اندوه به آبى ننشانديم

آفاق پر از پيك و پيام است, ولى ما
پيكى ندوانديم و پيامى نرسانديم

احباب كهن را نه يكى نامه بداديم
و اصحاب جوان را نه يكى بوسه ستانديم

من دامن و غمگين دلت, اى خسته كبوتر
سالى سپرى گشت و ترا ما نپرانديم

صد قافله رفتند و به مقصود رسيدند
ما اين خرك لنگ ز جويى جنهانديم

ماننده ى افسونزدگان, ره به حقيقت
بستيم, و جز افسانه ى بيهوده نخوانديم

نوروز مبانيد
ايه يغمايىپير

نوروز مبانيد كه ايام شماييد
 آغاز شماييد و سراجنام شماييد!

آن صبح نخستين بهارى كه ز شادى
مى آورد از چلچله پيغام شماييد!

آن دشت طراوت زده, آن جنگل هشيار
آن گنبد گردنده ى آرام شماييد!

خورشيد گر از بام فلك عشق فشاند
خورشيد شما, عشق شما, بام شماييد!

نوروز كهنسال كجا غير شما بود?
اسطوره ى جمشيد و جم و جام شماييد!

عشق از نفس گرم شما تازه كند جان
افسانه ى بهرام و گل اندام شماييد!

هم آيينه ى مهر و هم آتشكده ى عشق
هم صاعقه ى خشم بهنگام, شماييد!

امروز اگر مى چمد ابليس غمى نيست
در فن كمين, حوصله ى دام شماييد!

گيرم كه سحر مرده و شب دور و دراز است
در كوچه ى خاموش زمان, گام شماييد!

ايام  ز ديدار شمايند مبارك
نوروز مبانيد, كه ايام شماييد!

ازشير
تگركتر لطفعلى صورد

هر باغبان كه گل به سوى برزن آورد
شيراز را دوباره به ياد من آورد

آجنا كه گر به شاخ گلى آرزوت هست
گلچين به پيشگاه تو يك خرمن آورد

نازم هواى فارس كه از اعتدال آن
ن شكوفه مه بهمن آوردُبادام ب

آتش به كار نايدمان روزگار دى
با آتشى كه ساقى سيمين تن آورد

نوروز ماه فاخته و عندليب را
در بوستان نواگر و بربط زن آورد

ابر هزار پاره بگيرد ستيغ كوه
چون لشگرى كه رو به سوى دشمن آورد

من در كنار باغ كنم ساعتى درنگ
تا دلنواز من خبر از گلشن آورد

آيد دوان دوان و نهد بر كنار من
آن نرگس و بنفشه كه در دامن آورد

ساقى كه مير مجلس انس است پيش ما
چون روز تيره گشت مى  روشن آورد

مردى گريز پايم و دور از ديار خويش
زان اندوهم زمانه به پاداشن آورد

از شهر من هر آنكه رساند خبر مرا
زى گيو گوئيا خبر از بيژن آورد

 پروازِپر
شمندكتر مجتبا هود

روزى از روزهاى تابستان
دل من خسته بود همچو خزان

گريه برحال خويش چون باران
خود خموش و به سينه ام طوفان

كوچه ها را نظاره مى كردم
خارج از شهر سر برآوردم

✦ ✦ ✦

تا نشستم به زير سايه ى تاك
سينه ام را از كينه كردم پاك

پر كشيدم به عالم افالك
چشم جامن فتاده بود به خاك

همه جا صحبت از بهاران بود
عطر ياس و شكوفه باران بود
✦ ✦ ✦

غنچه ها با نسيم وا مى شد
با شكفنت سر و صدا مى شد

شاخه ها سبز چون دعا مى شد
گل اميد من كجا مى شد

گل من پيش خارهاست اسير
در سيه چال فكر خود زجنير
✦ ✦ ✦

با خودم خلوتى است با دل سرد
دست تقدير را چه بايد كرد

جان من خسته است زين همه درد
گلنب هستى ام چرا شده زرد?

كشته ى من دراين جهان گم شد
چون لگدمال پاى  مردم شد
✦ ✦ ✦

طى اين سال ها دور و دراز
زندگى را مرور كردم باز

سر من در نيامد از اين راز
بر جواب سؤال بود نياز

 پرواز من چرا بشكست?ِپر
چشمه ى هستى ام چرا يخ بست?

شنبه سورىچهار
نتو)ريتا احمد پناهى (تور

اى آتش رقصان زيبا,
اى شعله هاى گرم پرنور

اينك دوباره حلقه بستيم,
رد تو خندان و پرشورِبرگ

✦ ✦ ✦

 من از تو,ِگفتم كه زردى
 رخسار تو از منِسرخى

اى سردى دستامن از تو
آن قلب تبدار تو از من

✦ ✦ ✦

 هر سال در آن چارشنبه
 روشن با تو بنديمِپيمان

 داغتِبا نيزه ى رخشان
بر دشنه ى  سرما بخنديم

✦ ✦ ✦

من از ديار آريايم...
اقليم پاك روشنائى

شايد كه نسبت با تو دارم
پس مغتنم باد آشنائى

✦ ✦ ✦

بگذار, اى آتش كه امشب
راز مگو را با تو گويم

 دلم راِشايد تسالى
در گرمى ذات تو جويم

✦ ✦ ✦

خفاش, امشب از دل سنگ
پر را به شبگردى گشوده ست

آواى گنگ و پر ماللش
آرامش شب را ربوده ست

✦ ✦ ✦

بيگانه با اين روشنى هاست
چشمان تنگش دشمن نور

اين شعله ها را بر نتابد
آن ديده ى بى باور كور

✦ ✦ ✦

دست من و دامانت امشب
اى آتش زيباى رقصان

با تير گرم اخگرانت
اين شب پرستان را بسوزان

✦ ✦ ✦

سوگند برگرماى روحت
وين نغمه هاى شادمانه

بگذار تا لبخند ياران
امشب مباند جاودانه

خوش آمد بهار     
ىفريدون مشير

خوش آمد بهار
گل از شاخه تابيد خورشيدوار

چو آغوش نوروز پيروزبخت
گشوده رخ و بازوان درخت

✦ ✦ ✦

گل افشانى ارغوان
نويد اميد است در باغ جان

كه هزگز مناند به جاى
زمستان اهريمنى

بهاران فرا مى رسد
پرستيدنى

بهاران فرا مى رسد
سراسر همه مژده ايمنى

✦ ✦ ✦

درين صبح فرخنده تابناك
كه از زندگى دم زند جان خاك

بيا با دل و جان پاك
همه حلظه ها را به شادى سپار

نوائى هم آهنگ ياران برآر:
خوش آمد بهار!

عاشقانه ها
ىمحمد طاهركترد

به دشت سرخ مجنون پا كشيدم
گل دلبستگى از شاخه چيدم

برون شد شادى از گلخانه دل
غم دنيا براى خود خريدم

✦ ✦ ✦

شبى ابر بهارى ميشوم من
گل شب زنده دارى ميشوم من

به دريا ميزمن دل را و چون موج
سراپا بيقرارى ميشوم من

✦ ✦ ✦

شكسته شد شب و آمد صدايى
صداى خسته و درد آشنايى

صدا آهسته ميناليد و ميگفت
به گوشم قصه تلخ جدايى

✦ ✦ ✦

نگاهت چون بهاران سبزرنگه
سياهى با سپيدى ها به جنگه

بيا شب را در آغوشم سحركن
كه فرداى اميد ما قشنگه

✦ ✦ ✦

لى بودم من و تنهايى و دشتُگ
كه يكشب مرغكى مهمان من گشت

بگوشم راز شيدايى فرو خواند
سحر همچون نسيم از دشت بگذشت

✦ ✦ ✦

باد آمد و قاصدك زگلبوته پريد
در خانه دوست حالى از ما پرسيد

گفتند كه عاشق شده سرگردان است
در خويش فرو نشست و از هم پاشيد

✦ ✦ ✦

عيد آمد و قاصدك پيام آور شد
از ناز و بنفشه بهتر و برتر شد

افسوس كه با يورش رگبار بهار
برخاك فتاد و ناگهان پر پر شد

انه»«نوروز
جهانگير صداقت فر

نوروز نويد نوبهار آورده است
عيدى, خنكاى كوهسار آورده است

 فصل بى باران راِدلسوختگان
امسال دلى اميدوار آورده است

✦ ✦ ✦

از كوچه  شميم آشنا مى آيد
اين عطر بنفشه از كجا مى آيد

گلبانگ بهار است مگر, كز البرز
 غرب سوى ما مى آيدِتا غربت
✦ ✦ ✦

نوروز عزيز مقدمت گل باران
امسال نويد ابر: باران, باران

فصلى دو سه پائيزى غربت ديديم
 بهارى, آنك ايرانِاينك نفس

✦ ✦ ✦

نوروز و بهار توأمان مى آيند
عيد و گل و سبزه همزمان مى آيند

فصل نو و آئين كهن هر ساله
تا دورترين باغ جهان مى آيند

✦ ✦ ✦

نوروز خوش آمدى, صفا آوردى
در شهر چه بوى آشنا آوردى

گل, سبزه, شكوفه, خاك باران خورده
اين محشر كبرا زكجا آوردى

✦ ✦ ✦

نوروز بشارت بهارى دارى
 الله زارى دارىِخوشرنگى منت

صد خاطره ى عشق و جوانى باتوست
 بى قرارى دارىِآهنگ سرود

✦ ✦ ✦

نوروز هماره سرفرازت بينم
بر موج مراد, در فرازت بينم

شصت و سه بهار ديدم, اما اى كاش
صد سال دگر دوباره بازت بينم

✦ ✦ ✦

شصت و سه بهار را اگر چه بر ما رفته است
برفانه به سر اگر چه مان بنشسته است

در سينه هزار قصه ى ناگفته است
در دل دو هزار غنچه ى نشكفته است

فتمعر
سىاجه نصير طوخو

اندره معرفت بسى تاخته ام
واندرصQ عارفان سرافراخته ام

چون ده روزى دلى برانداخته ام
بشناخته ام كه هيچ نشناخته ام

انبهار بوسه بار
قيصر امين پور

گلبو!
باران

با بوى بوسه هاى تو مى بارد
با بوى خيس ياس

با بوى بوته هاى شب بو,
بابونه و بنفشه و مريم,

محبوبه هاى شب...

گلبو!
گلخانه ى جهان

خالى است
لبريز بوى نام تو بادا

بادا!


