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نصرت الله نوح
گفتند زودتر بشتابد بسوى شهر
شايد ورا بزخم يكى مرهم اوفتد

شايد طبيب حاذقى او را شفا دهد
در ده چنين طبيب معالج كم اوفتد

***
 شفا»2موقوف شد دميدن «ادعيه

زيرا قرار شد بشتابد بسوى شهر
اشكال كار بود فقط كيسه تهى

مسموم را چه هست دوا غير پادزهر?
***

 ده جار ميزدند2فردا ميان تكيه
حراج بود طشت و حلاف و حصير او
از مال روزگار بجز يك پسر نداشت

آن نيز گشته بود سراپا اسير او
***

طى شد سه روزه راه زيادى بصد اميد
در پشت سر شدند ده و ده نشين و دشت

بيمار ما رسيد بآن شهر ايده آل
اميدوار در همه ى پايتخت گشت

***
ميديد,كاخها بفلك سر كشيده اند

چون كوههاى دهكده اش سخت و استوار
مستحكم و ظريL عمارات پر شكوه

مانند آن بهشت كه او دارد انتظار
***

ميديد همچو كبك خرامان بهر طرف
سيمين بران مست دل انگيز و دلربا

 نديده بودًآنسان كه او بعمر خود اصال
بيدار ميكنند هوسهاى خفته را

***
ميرفت و ميرسيد بهر كس سئوال او

تنها (مريضخانه كجا هست) بود و بس
او را منانده بود دگر طاقت و توان

 از تنگى نفسًدر ناله بود دائما
***

در قلب پايتخت پريشان و سرگران
 خود تكيه داده سر2مبهوت روى سينه

هر گوشه ميخزيد كه شايد بروى او
در بى شود گشوده ز درمانگهى دگر

***
ديروز رفته بود بدرمانگهى و ليك

گفتند:«چند روز دگر آى, جاى نيست»
پولش متام گشته و باالتر از همه
اينجا بغير فقر ورا آشناى نيست

***
چون مرغ تير خورده بهر گوشه مى فتاد

از سوز درد و رجن ز پا اوفتاده بود
Lافتاده بود بر در درمانگهى ز ضع
عفريت مرگ بر سر او ايستاده بود

***
ديگر نداشت شكوه ز درد نهفته اى

لبخنده اى بكنج لبش نقش بسته بود
محكوم شد مبرگ چو در كيسه زر نداشت

بر سنگ فقر جام حياتش شكسته بود
***

 يك روزنامه را2بعد از دو روز گوشه
ميداد جلوه ها خبر صاف و ساده اى:

«يك ناشناس جنب فالن كوچه مرده بود
كاورانه بود خانه و نه خانواده اى»

تهران ۳۳/۸/۷
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ژاله اصفهانى
ما - نسل روياهاى رنگين

بر اسب ها, رم كرده  در ميدان پيكار
از نسل ما, روى زمين كم مانده بسيار.

ما, آرزومندان خوشبختى انسان
برخاستيم آن سان,

كه روزى مزدك آزاده برخاست
ما نيز مزدك وار,

- نه -
هرگز منى گويم درو كردند ما را,

تك - تك به جا مانديم و روييديم,
اما,

با آن همه سرو فرو افتاده بر خاك,
يك گل به آزادى نداديم.
يك گل به آزادى نداديم!

جمع جدايان ايم ما
آغاز پايان.

در رزم ها و رجن ها,
دوران ما آمد به سر.
جان تو و جان رهايى

اى پيك دوران هاى ديگر.
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نداند رسم يارى, بيوفا يارى كه من دارم
بآزار دلم كوشد, دالزارى كه من دارم

وگردل را بصد خوارى, رهامن از گرفتارى
دالزارى دگر جويد, دل زارى كه من دارم

 سرو بلند او2بخاك من نيفتد, سايه
ببين كوتاهى بخت نگونسارى كه من دارم

گهى خارى كشم از پا, گهى دستى زمن بر سر
بكوى دلفريبان, اين بود كارى كه من دارم

دل رجنور من از سينه هر دم ميرود سوئى
ز بستر ميگريزد طفل بيمارى كه من دارم

ز پند همنشين, درد جگر سوزم فزون تر شد
هالكم ميكند آخر, پرستارى كه من دارم

رهى, آمنه بسوى من بچشم ديگران بيند
نداند قيمت يوسL, خريدارى كه من دارم
رهى معيرى - تير ماه ۱۳۲۷
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مصطفى سرخوش
شبى در دهى دزدى آمد فرود

ز چوپان ده گوسپندى ربود
كشانيد و آوردش اندر سراى

چو شد روز سر كردش از تن جداى
بشاخى بن پاى او كرد بند

هم اندر زمان از تنش پوست كند
تن پيلوارش پراكنده كرد

يكى سينى از گوشت آكنده كرد
از آن گربه ى خانه آگاه شد

بدزديد دانگى و در راه شد
تبهكار را چشم بر وى فتاد

زبان را به دشنام و نفرين گشاد
ز خشم درون چهره پر تاب كرد

بر او سنگى از كينه پرتاب كرد
بدانسان كه بيچاره را سر شكست

بهر سو روان شد بكردار مست
سر اجنام از دست آن زشت نام

كشانيد خود را بباالى بام
برآورد بانگ از دل دردناك

بدو گفت اى دزد بيشرم و باك
بدانگى كه دزديدم از خوان تو

تو گوئى بر آمد ز تن جان تو
چه خاكى كند بر سر آن مستمند

كزو خود ربودى يكى گوسپند
اگر بد بود, خود چرا كرده اى?

اگر نيست بد از چه آزرده اى?
فرو رفته در كژى و كاستى

كجا رجند از كار ناراستى?
بدانگى اگر باشد اين كيفرم

كه با سنگ بايد شكسنت سرم
چه باشد ترا كيفر اى نابكار?

بدين داورى كز تو آمد ببار
مرا با كسانيست روى سخن

كه دزدند و گويند دزدى مكن
بدزدند صد دانگ و گر نيم دانگ

بدزدد كسى, خود بر آرند بانگ
همه كارشان كژى و كاستيست

سخنهايشان يكسر از راستى است
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محمد پيمان
عاشقانه مى رفتم تازه ابتدايت را

اى رهى كه ديدم زود خط انتهايت را
اى سراب ناكامى, راه آرزو بودى

طى نگشتى و كشتى اسب باد پايت را
 بلند من,اى اميد من, اى زن!2جاده

برده اى ز ياد انگار مرد آشنايت را
بر لبان تو هر چند داغ مهر خاموشى ست

مى كند دلم احساس گرمى صدايت را
آخرين نگاه ما, اول جدايى بود

زد به اشك من پيوند غصه گريه هايت را
اى بالى دامنگير! در جهان تنهايى

اين چنين مكن خالى پشت مبتاليت را
همچو ابر بارانى غمگنانه مى بارد

ديده, تا دل تنگم مى كند هوايت را
مرغ عشق من بودى, باز سرنوشت اما

 همايت را2از سرم گرفت آخر سايه
آنقدر بدان هرگز در دلم منى گيرد-

بعد از اين كسى ديگر در زمانه جايت را
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سياوش كسرايى
پرنده بود از اين دشت تفته پر زد و رفت

ستاره بود بر اين بام خفته سر زد و رفت
سوار پى شده اى بود پيك مشتاقان

شبى ز كوچه ما برگذشت در زد و رفت
چو الله بر تن و جان پرده حرير گرفت

به روى كوه و كمر پرچم خطر زد و رفت
خوشا بدوست كه در بند جاودانى عشق

ز خون خويش به ديوار و در اثر زد و رفت
مباد سبزى ايامش آنكه از سركين

نهال نازك اين باغ را تبر زد و رفت
چه بود در تب طاعونت اى بالى سياه

كه آتش نفست بار خشك و تر زد و رفت
 قفنوس ما همايون باد2شكوه نغمه

 سحر زد و رفت2كه بال خويش به خونشعله
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ابوتراب جلى
بهر چمن كه گلى هست و جويبارى هست

مرا به ياد تو از گريه يادگارى هست
بيا كه با همه حرمان و ياس و ناكامى

در انتظار تو قلب اميدوارى هست
به دام زلL توام پايبند و, مدعيان

گمان برند به دست من اختيارى هست
در آن ميان كه كند جلوه قامت و رخ دوست

چه احتياج به سروى و الله زارى هست
 شوق2 عشق نه, كه بوسه2قدم به باديه

زند به پاى تو هر جا كه نيش خارى هست
 صافى طلب نه از زاهد2مدد ز باده

اگر به خاطرت از رجن و غم غبارى هست
اگرچه عمر سر آمد, ولى هنوز مرا

به راه دوست «جلى» چشم انتظارى هست
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ما مانده ايم و كوچه هاى مه گرفته
با خاطرات و يادهاى مه گرفته

 دلواپسى ها2تنها كنار سايه
اندوه و حسرت, سال هاى مه گرفته

پرواز در اوج فلك انديشه مان بود
كو رخصتى, با بال هاى مه گرفته?

ما مانده ايم و تك درخت دخلوشى ها
 آن وعده هاى مه گرفته2در سايه

 ترديد روى شيشه خشكيد2گلواژه
ما مانده ايم و شيشه هاى مه گرفته

 سبز جوان زد2ديوى تبر بر ساقه
ما مانده ايم و چشم هاى مه گرفته

خورشيد نورافشان ميان ابر مانده
كارى بكن با دست هاى مه گرفته
حسن نيكبخت
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براى همسرم
 ژاله اصفهانى

ما آن درخت سخت كهن سال ايم,
روييده روى صخره ى سنگستان.

با زخم تيشه,
ضربه ى توفان,

بر ريشه ى تناور خود ايستاده ايم.
با گشت سال ها,

قد بر كشيده,
برگ و گل و ميوه داده ايم.

هان, اى نهال ها!
در آن بهار تازه كه از راه مى رسد,

ما را اگر به ياد نياريد,
گر زنده مان به خاك سپاريد,

باك نيست.
جان جوان سبز شما,

پر جوانه تر!
آوازتان بلندتر و

شادمانه تر!

u� Õd.

جواهرى وجدى
از آنچه ميرسد بتو گر شاد و خرمى

روشكر كن كه دارى,عيش فراهمى
چون گل شكفته باش و مخور غم كه گفته اند:

شادى ندارد آنكه ندارد به دل غمى
 عالم شوى, دريغ2ميخواستى كه شهره

گشتى به نيكنامى, بد نام عاملى
چون كوه اگر كه راسخ و ثابت قدم شدى

گردد مسلم آنكه به نيكى مسلمى
از بيم تيغ خصم مكن روى بر قفا

«باشد گذار زخم تو افتد به مرهمى»
دشمن, دريغ يوسL خود را به سود غير

بر كاروان فروخت به ناچيز, درهمى
«وجدى» چو شد ز آدم خاكى جهان خراب

بايد دو باره ريخت ز نو, طرح آدمى!
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اديب برومند
گردو بنى به سرو همى گفت با غرور

كز من برند پير و جوان گردكان هزار
بسيار كس به ذائقه بخشند لذتى

از گردكان كه هست مرا طرفه خشكبار
 شهرى به بى برى2ليكن تو را كه شهره

از بهر خلق, فايده اى نيست در كنار
سروش جواب داد كه هر چند بى برم

آزاده واز زيسته ام خوش به روزگار
ضرب املثل به خصلت آزادگى منم

شد ز اعتدال, ذكر جميلم به هر ديار
رونق فزاى باغم و زينتگر چمن

سر سبز در خزامن و سرزنده در بهار
نامم شده است زيور اوراق در جهان

در شعر شاعران سخن سنج, يادگار
من مى زيم عزيز كه آزادم از قيود

تو مى خورى لگد كه دهى تن به زير بار
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 شعر تو گذشتم2بى تو من باز آز آن كوچه
كوچه خالى است ولى باز به دنبال تو گشتم

 عشق تو در كوچه نهان ديد2ميشود خاطره
 خويش در آن ديد2 تو خاطره2عاشق كوچه

معجز كوچه در آن است كه اكسير توان ديد
همه پيران جهان را تو در اين كوچه جوان ديد

من به دنبال جوانى خود از كوچه گذشتم
كوچه خالى است ولى باز همى گشتم و گشتم

روز اول كه دل من پى شعر تو روان شد
من در آن كوچه كنار تو نشستم

 شعرت نه بريدم نه گسستم2من از آن كوچه
 شعر تو سر شكم2شاهدم بود در آن كوچه

م خشك2تو گفتم, كه تو آن خرمن ياسى و من آن شاخهبا 
من از آن خرمن تو خوشه اى با داس گرفتم

عطر گفتار تو از عطر گل ياس گرفتم
تا كه در كوى تو آيم همه جا گشتم و گشتم

صيد را مم نه من آن آهوى دشتم
چون تو صياد شدى صيد تو گشتم

 شعر تو من اين قطعه نوشتم2بر سر كوچه
 شعر تو گذشتم2بى تو من باز از آن كوچه

«بى تو اما, بچه حالى, من از آن كوچه گذشتم»
ر- رستاخيز- آذر ماه ۱۳۸۰
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على اشترى (فرهاد)
رفتى ز پيش ديده و بر جان نشسته اى

در خاطرم چو اشك, بدامان نشسته اى
از ما چه ديده اى? كه بصد سوز همچو شمع

خندان ميان بزم حريفان نشسته اى
بر چشم غير, اگر بنشستى بدلبرى

انديشه كن چو اشك كه لرزان نشسته اى
اى غم, اگر چه عهد تو بشكسته ام مبى

نازم ترا, كه بر سر پيمان نشسته اى
اى اشك هر چه ريزمت از ديده زير پاى

بينم كه باز بر سر مژگان نشسته اى


