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عيدى پدر
ى (پيروز)محمد كالنتر

آه,اى كودك نازنيم
اى به شيرين زبانى  چو شكر

اى چراغ شب افروز بابا
اى ز تو, شام تارم منور

باز هم سال نو آمد و من
شرمگينم زرويت دگر بار
باز عيد آمد و روز «نوروز»
واى از اين عيد و روز الم بار

ديده بر دستهايم چه دوزى?
دست خالى متاشا ندارد

من تهيدستم و غرق اندوه
عيد ما شور و غوغا ندارد

آه. اى نازنين كودك من
داده ام بارها, من نويدت
وعده دادم كه چون عيد آيد
جامه  ها ميخرم بهر عيدت

عيد هم آمد و چون گذشته
عهد ديرينه ات را شكستم
در جواب سؤالت, بناچار
مهر بر لب زده كام بستم

ديده تا چند دوزى برويم
شعله برجان من زد نگاهت
كودكم! از چه رو نيست ديگر
خنده بر چهره بى گناهت?

دامن اين را كه عيد است و هركس
طفل خود را بدامان نشاند
جامه اى نو بگيرد برايش

شهد هستى بكامش چشاند
دامن اين را, كه اطفال معصوم
حال و روز پدر را ندانند
دامن اين را, كه با جامه نو
سرخوش و خوشدل و شادمانند

دامن اين را, كه عريانى تو
موجب شادى ديگرانست

ليك بايد بدانى تو, اين را
كاين ستم از نظام زمانست

اين گنه نيست برگردن من.
ديگران خنده برلب, تو غمگين
بايد اين را بدانى, كه اينك
بار, بردوش ما گشته سنگين

ديده تا چند دوزى برويم
رو سياهم ز شرم نگاهت

ترسم آخر مبيرم, نبينم
خنده بر چهره بى گناهت

بهار خونين
ت الله نوحنصر

«هوا چون سرب سنگين است»
كام غنچه خونين است و چشم نرگس اشك آلود
زبان در كام خشك سوسن آزاد خشكيده است

غريو زاغ جاى بلبالن در باغ پيچيده ست
بروى سبزه پژمرده غير از خلته هاى خون

نشان الله پيداست
چه افتادست عالم را?

دم باد بهارى روح بخش و زينت افزانيست.
رداى زنبق كافور گون زرد است

بنفشه, سرافكنده, زردسيما, رخ پر از گرداست
پرستوئى منى آرد نويد ماه فروردين

هوا چون ماه دى سرد است
پندارى

است. «اوان دولت برد»
خزان بار سفر بسته است

چرا از چشم گوهرريز ابر ماه فروردين
سرشك سبزه شوى و پاك و گوهر سا منى ريزد?

مگر اين گرد باد تيره درد است?
يا تصويرى از دود دل خونين?
گلستانهاى ديگر را بهارانست

زياس و زنبق و الله همه صحرا گل افشانست
فضاى سبزه, جان بخش و زمردگون ز باران است

بساط باده گسترده كنار جويباران است
نشان از تيره زاغان بدآوانيست
گلستان زيرآهنگ هزاران است

روز عيش ياران است.
✦✦✦

بهارا! خلته ابرى بر سپهر دشت ما بفرست
كه تا بر روزگار ما بگريد همچو چشم ما

زسرماى روانكاه و غم افزاى زمستانى
به شريانهاى مايخ بسته خون و درد وخشم ما.

✦✦✦

بهارا! چين ز ابروى زمان بگشاى
سپهر قيرگون را همچو دريا نيلگون گردان

دل سرماى بيرحم زمستان را
چو قلب الله خون گردان.

دين ١٣٣٧همدان فرور

مانهگذار زعشق در ر
جهانگير صداقت

پيرانه سر دگر بار گلبانگ عشق, ز نهار
برشاخسار بهمن تا چون نشيند اين بار

در موسم  زمستان بر شاخه برف زيبد
گيرم شكوفه بارد ارديبهشت پندار

خوش بود وصل خوبان در حجله ى جوانى
اينك مگر به رويا افتد قرار ديدار

در شعله زار خواهش شوق نوازشم هست
 جامن اما, خاكستر است انگارِتن پوش

از آرزوى وصلت تا ملتقاى امكان
فرسنگ تا به فرسنگ, ديوار تا به ديوار

با جرعه ى نگاهى از بركه هاى آبى
ارّاز هوش ميبرندم لولى و شان خم

ميعادگاه مستان در واحه ى بهار است
نقد شكوفه ها را در پاى جام بگذار

تا ميوه بار آيد در دامن شكوفه
آفات در كمينند, اى هوشيار هشدار

درياب بخت پيروز تا فرصتى است امروز
فرداى تا چه آيد برفال تو پديدار

در برگريز پائيز با عشق در نياميز
پوشيده دار اسرار از ديدگاه اغيار

آرامگاه عشاق در باغ نسترن هاست
هرجا شميم گل بود, بارى, مرا به يادآر

خنده نوروزك عيدتان  فرمبار
حىد بدومحمو

دال پروانه شو فصل بهار است
بهرجا سبزه و گل در كنار است

به پروازآ بدشت و كوه وگلشن
كه صحرا كرده پر, از سبزه دامن

بساز از جام نرگس شمعدانى
بگير از برگ سنبل شهد و كامى

بساز از شهد خوشبو شمع و عودى
بسوزان شمع و بر ميخوان سرودى

اال اى عاشقان گرد هم آئيد
ز جام الله صهبايى بجوييد

كه مى در جوش و دل اندر خروش است
براى عاشقان وقت سروش است

مبارك عيدتان فرخنده نوروز
و هر امروزتان بهتر ز ديروز

�٢٨بهمن ماه ١٣٨١ 

لىگ نازمر
احمدشاملو

نازلى! بهار خنده زد و ارغوان شكفت
درخانه , زير پنجره گل داد ياس پير

دست از گمان بدار!
با مرگ نحس پنجه ميفكن!

بودن به از نبود شدن, خاصه در بهار...»
نازلى سخن نگفت:

سرافراز
دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت...

-نازلى!سخن بگو!
مرغ سكوت, جوجه مرگى فجيع را
در آشيان به بيضه نشسته است!»

نازلى سخن نگفت,
چو خورشيد

از تيرگى برآمد و در خون نشست و رفت ...
نازلى سخن نگفت

نازلى ستاره بود
 يك دم در اين ظالم درخشيد و جست و رفت...

نازلى سخن نگفت
نازلى بنفشه بود

گل داد و مژه داد: «زمستان شكست!»و رفت...

انعاشقا خيز كامد بهار
شيجنيما يو

شكوه ها را بنه خيز و بنگر
كه چگونه زمستان سرآمد

جنگل و كوه در رستخيز است
عالم از تيره رويى درآمد

چهره بگشاد و چون برق خنديد
توده برف بشكافت از هم

قله كوه شد يكسر شد ابلق
مرد چوپان درآمد ز دخمه
خنده زد شادمان و موفق

كه دگر وقت سبزه چرانى است
عاشقا, خيز كامد بهاران

 كوچك از كوه جوشيد¥چشمه
گل به صحرا درآمد چو آتش
رود تيره چو طوفان خروشيد

دشت از گل شد هفت رنگه
آن پرنده يى النه سازى

برسر شاخه ها مى سرايد
خار و خاشاك دارد به منقار

شاخه سبز هرحلظه زايد
بچگانى همه خرد و زيبا

آفتاب طاليى بتابيد
بر سر ژاله صبحگاهى

ژاله ها دانه دانه درخشند
همچو املاس و در آب ماهى

بر سر موجها زد معلق

نشان صبح قيامت
ىصائب تبريز

بيا و تازه كن ايمان به نوبهار امروز
كه شد قيامت موعود آشكار امروز

شكوفه از افق شاخسار اختر ريخت
نشان صبح قيامت شد آشكار امروز

چمن چنان به صفا شد كه هر نهالى را
توان كشيد به آغوش جاى يار امروز

هوا خمار شكن, گل پياله گردان است
پياله نوش و مينديش از خمار امروز

بهشت نقد طلب ميكنى اگر «صائب»
چو غنچه سر زگريبان خود برآر امروز

تشنه در آب
ىفريدون مشير

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!.

كبادعاشقان عيدتان، مبار
ىان شمس تبريزديواز

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!

بامداد نوروز
سعدى

بر خيز كه مى رود زمستان
بگشاى درسراى بستان

نارجن و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان

وين پرده بگوى تا بيكبار
زحمت ببرد ز پيش ايوان

برخيز كه باد صبح نوروز
درباغچه مى كند گل افشان

خاموشى بلبالن مشتاق
در موسم گل ندارد امكان

آواز دهل نهان مناند
در زير گليم و عشق پنهان

بوى گل و بامداد نوروز
و آواز خوش هزار دستان

بس جامه فروخته است و دستار
بس خانه كه سوخته است و دكان

ما را سر دوست بركنارست
آنك سر دشمنان و سندان

چشمى كه به دوست بركند دوست
بر هم نزند زتير باران

سعدى چوبه ميوه مى رسد دست
سهل است جفاى بوستان بان


