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زندان شب يلدا
چند اين شب و خاموشى? وقت است كه برخيزم

وين آتش خندان را با صبح برانگيزم
گرسوختنم بايد افروختنم بايد

اى عشق بزن در من كز شعله نپرهيزم
صد دشت شقايق چشم در خون دلم دارد

تا خود به كجا آخر با خاك در  آميزم
چون كوه نشستم من با تاب و تب پنهان

صد زلزله برخيزد آنگاه كه برخيزم
برخيزم و بگشايم بند از دل پر آتش

وين سيل گدازان را از سينه فرو ريزم
چون گريه گلو گيرد از ابر فرو بارم

چون خشم رخ افروزد در صاعقه آويزم
اى سايه سحر خيزان دل واپس خورشيدند

زندان شب يلدا بگشايم و بگريزم

هوشنگ ابتهاج «سايه»
تهران, تير ۱۳۵۷

مطايبه*
السالم اى شاعر تردست ما 

شاعر افسونگر سرمست ما
 نغزت چو خواندم سربسرKچامه

آفرين گفتم به تو شاعر پسر
راستى بيداد كردى مرحبا

شعر نو ايجاد كردى مرحبا
سعدى ار مى ديد اين دست و قلم!

دست خود مى كرد جا در جا قلم
صد هزار افسوس ايرج نيست حال

تا بداند معنى سحر حالل
بى شك ارمى ديد ايرج چامه ات

خود اتو مى كرد زير جامه ات
«اندرين عصر مشعشع قرن بيست»

چون تو ايرج را دگر شاگرد نيست
رودكى و خواجه حافظ, انورى

بلكه قاآنى و شخص عنصرى
جمله شاگردان را هت بايدا

طفل سان اندرپناهت بايدا
با همه اينها چرا با اين وضوع

مى كنى تعري_ از اشعار نوح
نوح بايد تازه شاگردت شود

بى تكبر دست پروردت شود
گرگك مجروح او چيزى نبود

ندش خنجر تيزى نبودُتيغ ك
گرك او جز پوستين دوزى نبود

شعر او آش دهن سوزى نبود
نداشتً وزن و ردف و نايره اصال

 نداشتًگرد بود و دايره  اصال
تا تو هستى گرگك مجروح چيست?

موج و محمود و شرنگ و نوح كيست?
غيراز اين ديگر سزا وار تو نيست

باعث گرمى  بازار تو نيست
هركه سرپيچيد از گفتار تو

يا غلط پنداشتى پندار تو
زود او را دوركن از خويش دور

تا نباشد او مزاحم در حضور
بايد اكنون بنده باشم عذرخواه

چونكه كردم درحضور تو گناه
دم زدم از كار شعر و شاعرى

در حضور حضرت واالترى
ديگراز حاال شكستم خامه را

با ارادت ختم كردم نامه را
تا به ك_ گيرى تو افسار سخن

تازه ساز يكهنه بازار سخن
برشوى و برشوى و بر شوى

انقالب شعر را رهبر شوى
 شعر و ادبKريزى از نوپايه

دست ايرج را ببندى , از عقب!
افتى از سعدى و فردوسى جلو

شعرگويى بهتر از ته چين پلو
 ديركهنKبرسر ويرانه

برفرازى پرچم شعر و سخن
زنده كن, آبادكن, بيداد كن

انقالبى در ادب ايجاد كن
همسر فردوسى و سعدى بشو

تازنى كم كم از آنها هم جلو
چون شدى بر شعر و بر شاعر خداى

لط_ كرده يادى از مخلص مناى
۳/۱۳۵۵/نصرت الله نوح ۲۳

* اين شعر طنز آلود يا به قـول ادبـا مـطـايـبـه  را در
پـنـجـاه و چـنـد سـال پــيــش بــراى شــاعــرى كــه مــى
پنداشت در فن شعر از همه برتـر اسـت سـاخـتـه ام
اين شعر در صنعت مدح شبيه ذم است و مقصود از
«گرگ مجروح» منظومه اى از من است و موج و
محمود و شرنگ  اشاره به خليل سامانى (مـوج),
محمود  پاينده و دكتر محمد عاصمى مى باشد.

گندسو
از على اطهرى

به مهر تو اى ماه زيبا قسم
به چهر تو اى چهر رخشا قسم

 همچو صبح بهارKبه آن سينه
به آن زل_ چو شام يلدا قسم

به اشكى كه از ديده عاشقى
به دامن چكد ژاله آسا قسم

به آهى كه از سينه اى سوخته
كشد شعله تا عرش اعال قسم

به آن دردمندى كه نوميد وار
فروبسته چشم از مداوا قسم

زگمكرده راهى كه از كاروان
جدا مانده , افتاده از پا قسم

به موجى كه از دست ساحل مدام
خورد سيلى بى محابا قسم

به خونين جگر الله داغدار
كه بنشسته تنها به صحرا قسم

به جانهاى از عاشقى بى قرار
به دلهاى عشاق شيدا قسم

به آن ناله هايى كه پر مى كشند
كه در كوى يارند رسوا قسم

به هجران و حرمان و ديوانگى
به عشق و اميد و متنا قسم

به عمرى كه در آرزويت گذشت
به ديروز و امروز و فردا قسم

به آئين طنازى و دلبرى
به شيرين , به عذرا, به ليال قسم

به پرهيز و تقوا و زهد و ورع
به ساغر, به مينا , به صهبا قسم

به ميخانه و مسجد و خانقاه
به دير و كنشت و كليسا قسم

به آن آتشين پرتو ايزدى
كه تابيد بر كوه سينا قسم

به هر دين و هر كيش و هر مذهبى
به موسا, به يحيا و به عيسا قسم

اگر مى شناسى خداوند را
به ذات خداوند يكتا قسم

كه عشقت ز دل رفتنى نيست , نيست
به پرودگار توانا قسم

براى ايران
اردشير لطفعليان

دور از آفتاب تو, زرد و نزار مى شوم
گرنفسى به من دمى باغ و بهار مى شوم

 زندگانى ام تشنه آب جوى تستKريشه
گرنرسم به جوى تو گردو غبار مى شوم

جادوى عشق را نگر زانكه چو من فسرده اى
تا سخن از تو مى رود شيفته وار مى شوم

اى ز تو هست و بود من ساز من و سرور من
يار مخوان مرا اگر جز به تو يار مى شوم

 جاودانى ات مانده به تار و پود جانKجذبه
مى كشدم به هر رهى راهسپار مى شوم

نغمه سراى خلومت حافظ آسمانى ات
با مى بى خمار او باده گسار مى شوم

 رجن از اين و آن با گذرى به بوستانKخسته
تازه كنم دماغ جان تازه به كار مى شوم

از سخن نظامى ات مى شنوم پيام دل
با غزل عراقى ات شور و نثار مى شوم

رقص و سماع مولوى مى بردم ز خويشنت
چون يخ اگر فسرده ام همچو شرار مى شوم

گرچه به دست اهرمن مانده اى راى نگين من
دير مناند آخرش خود به شكار مى شوم

 انتظار را دوخته بر كرانه اتKديده
تا خود از اين كران غم كى به كنار مى شوم

*پاسخ طنز خسروشاهانى به شعر سوگند اطهرى

صبح كاذب
ايرج ايزديار

آجنا در امتداد شب بيكرانه اى
 زرين آفتابKآجنا كه بود خوشه

در بند تيرگى و نبودش ره فرار
آجنا كه نور بود اميد و بهانه اى

آجنا كه آرزو شده بر باد چون سراب
ناگه جرقه اى ز دل شب شد آشكار

شادى ز حد گذشت كه آمد نشانه اى
از صبح صادقى كه بيان گشته در كتاب

گشتند جمله پير و جوان شاد و بيقرار
آمد زكوه و دشت نواى ترانه اى

كاى خفتگان بى خبر از نشئه شراب
از ره رسيد طالع انوار پايدار

د جز كمانه اىَُبافسوس آن جرقه ن
از نور آختران دگر, گشته بازتاب

اهريمنان شدند دگر بار, كامكار

شهر بدآئين
جهانگير صداقت فر

فتنه ها برپاست در اين شهر بدآئين,
 آب و خاك و بادش جمله زهرآگين:ِاين خراب آباد

قلبها از كينه ماالمال
سينه ها آكنده از حرص و هراس و خشم

 تزوير پنهان در درون آستينKدستهاى حيله گر را دشنه

فتنه ها برپاست, آرى
 فرزند از خون پدر رنگينKپنجه

با برادرها برادر سنگدل, بى رحم, بيگانه
دوست, دشمن

مادر از فرزند دلچركين...

آه, آيا من
كاينچنين نازك دلم با دوست, با دشمن

سرسالمت خواهم از اين مهلكه آخر برون بردن?

 توِآرزوى روى
ر درفشىّمظف

چشم از همه سو بسته نظر سوى تو دارم
دل در گروى زل_ سمن بوى تو دارم

 من جلوه ندارد گل شادابKدر ديده
 تو دارمِتا چشم بديدار گل روى

زيبا نبود در نظرم سرو خرامان
تا پيش نظر قامت دجلوى تو دارم

با كعبه نباشد سر و كارم دگر اى بت
بروى تو دارمَ اِمن سجده به طاق خم
در فكر بهشتند همه عارف و عامى

من قصد اقامت بسر كوى تو دارم
گاهى بنوازى و گهى دورمنائى

سرگشتگى و حيرت از اين خوى تو دارم
ّاشادم كه شدم كشته بشمشير تو ام

شرمندگى از رجنش بازوى تو دارم
در شهر بشيرين سخنى شهره ام آرى

شورى بسر از لعل سخن گوى تو دارم
سهمى كه نصيبم شده از باده مهرت

 پاك صفاجوى تو دارمِاز لط_ دل
 عشق چه دارىKگفتى كه در اين معركه

 موى تو دارمِگفتم كه دلى در شكن
گفتى كه بدل آرزويت چيست «مظفر»

«در هر دو جهان آرزوى روى تو دارم»

درد پنهان
مشفق كاشانى

م نيستمّگريه پنهان كرده ام درخنده خر
خنده برلب دارم اما فارغ از غم نيستم

تا ديار خلوت خورشيد پر وا مى كنم
چند مى گويى كه بى پروا چو شبنم نيستم

شعله برجان دارم از تاب و تب خاكسترى
كزچه بر زخم دل آيينه مرهم نيستم

باغ بى برگى نشان از راز استغناى ماست
در كوير او كم از جوبار زمزم نيستم

تا بود جام سفالينم به بالين مراد
 جم نيستمKت پذير بادهّدر جهان من

گر تهى شد سفره ام از نعمت الوان چه باك
 رنگين حامت نيستمKريزه خوار سفره

گر بدانى درد پنهان مرا دانى چرا
دردمند درد بى دردان عالم نيستم

 مقصود را ره دور نيستKحرمان كعبهُم
واى بر من كعبه دل را كه محرم نيستم

مهر فرزندى است در خومن چه غم سهراب را
خنجر پهلو شكاف خشم رستم نيستم

در غزل جانى زنو دادم به شعر فارسى
د پور مريم نيستمّگرچه چون روح مجر

شكوه هاى ناگفته
هما گرامى

زشكوه هاى نگفته لبم چه سنگين است
زگريه هاى نكرده دلم چه غمگين است

هميشه مامت امروز و حسرت فردا
ز رفته ها چه بگويم كه قسمتم اين است

هواى ديدن رويت به سينه غوغا كرد
هميشه با دل من آسمان سركين است

بهانه پشت بهانه براى ديدن دوست
به ياد دوست دل از پا به سرغم آگين است

بيا به دامن تو زار سر نهم اى دوست
كه شكوه هاى نكرده چو كوه سنگين است

به ميهمانى يادت شبى بيا و ببين
هميشه سفره دل با غم تو رنگين است

به آسمان شب هاى هاى  غربت دل
ستاره هاى هواى تو گوهر آذين است

وجود من همه, عاشق, بهانه معشوق است
منم كه سجده به محراب عشقم آيين است

من و خيال تو و آرزوى ديدن تو
همه تبلور عشقم, بهانه ام اين است

مرد كه مرد!
سه شعر از جالل بقائى نائينى

تا سر بام  بنا, ناوه كشى
ل ميبردِبام تا شام همى گ

روزى از بام در افتاد بزير
كمرش بر سر تيرآهن خورد

 پشت و ستون فقراتKمهره
 جانفرسا خردKشد از آن ضربه

جابجا جان ز تنش بيرون نشد
روح برقابض ارواح سپرد

زن او داد به ارباب خبر
ل هستى شويم پژمردُكه ك

با تفنن بسر نعش آمد
دستها را به كمر برده چو لرد!

در جواب زن شو داده زك_
كه همى خون دل از ديده فشرد

گفت يك كارگر بيسر و پا!
بجهنم, به درك, مرد كه مرد!

روز داورى!
حجاج جور پيشه چو دورش بسر رسيد

در چنگ مرگ در مرض موت شد اسير
پيوسته از مظالم خود در هراس بود

از بيم انتقام خداوند سختگير
گفتا وزير او كه چرا در تزلزلى?

 آسوده دار خاطر و رجنى بدل مگير
  عمر كرده اىKنيك و بدى كه در همه

هر يك بنا مبصلحتى بوده, اى امير!
گفتا خموش باش كه در روز داورى

نه چون منى اميرم و نه چون تو ايى وزير

تار عنكبوت؟!
ميبرد چون بسوى نوانخانه اش بزور

در راه بذله گوى گدا گفت با عسس
ميخواهم از براى تو اكنون بيان كنم

يك راز آشكار ندانسته هيچ  كس!
اين چيرگى دليل توانائى تو نيست

 افتاده از نفسKبر چون منى گرسنه
محكمتر از طناب بود تار عنكبوت

بر دست و پاى آنكه ضعي_ است چون مگس

عاشقانه ها
دكتر محمد طاهرى

خورشيد از آسمان به ايوامن شد
يك چند به پشت شيشه مهمامن شد

شب واقعه را شنيد از بانگ كالغ
 جامن شدKهّآسيمه رسيد و غص

هوا بارانى و سرماى پائيز
هراسان سينه سرخان سحرخيز

كجايى اى پلنگ زخمى عشق
كه تنهايم در اين دشت غم انگيز

غمى سنگين گريبامن گرفته
تبى سوزنده بر جامن گرفته

بهاران ميزند فرياد : برخيز
چه سازم? اشك دامامن گرفته

تو كه چشمت به رنگ آسمانه
نگاهت دلنشين آرام جانه

چرا پائيز جانفرسا شدى دوست
مگر در سينه است رازى نهانه?

غبار زنگ از آئينه سودم
دلم را از غم دنيا زدودم

هر آنچه داشتم دادم به دلبر
به فكر بيش و كم هرگز نبودم

به تيپا قسم
به جان فريبا و شهال قسم

به مهرى و مينو مينا قسم
به زندان قصر و به زندانيان

به يك القبايان آجنا قسم
به چك هاى برگشته و سفته هام

به موجودى بانك آقا قسم
به شعر و به شاعر, به نظم و به نثر

به مى خوردن نص_ شبها قسم
به چرس و به معجون, به بنگ و حشيش

به نصرت, به نادر, به نيما قسم
 بانگ رفته زك_Kبه سرمايه

به فرش گرو رفته يكجا قسم
به جيبى كه باشد زالطاف دوست

كنون پاك  چون...ن مال قسم
به... نى كه دادم به دربان قصر

به ... رى كه خود ز بابا قسم
كه اين شهر ديگر نه جاى من است

به اردنگ و سيلى و تيپا قسم

اثر دوست روانشـادم عـلـى * براى پيدا كردن شعـر«سـوگـنـد»
اطهرى , براى دوستى, كاغذهاى قديمى را ورق مـى زدم, آن
شــعــر را هــمــراه شــعــر طــنـــزى كـــه دوســـت از دســـت رفـــتـــه ام
خسروشاهانى در استقبال از «سوگند» اطهرى ساخته پيدا كردم
اينك كه هر دو عزيز چشم از جهان دوخته اند با خواندن هر دو

شعر آرامش روان براى هر دو آرزو مى كنم . (نوح)


