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هـــــو الجــــميل

از آن هنگام كه شــمع وجود اهــل بيت عصمت و طهارت)عليهم الســام( 
زينت آراي جهان هســتي گرديد و بركت وجود اين شــموس تابان چراغ راه 
ســالكان طريق معرفت و تشــنگان درياي رحمت الهي گشت، هر شيفته اي 
و دلباختــه اي آنچنان كه از قوت دســت و زبانش برآيــد، لب به مدح و ثنا 
گشــود و روي بر خاك ارادت و بندگي ســائيد. گاه دلدادگي اش را بر لبان 
فرزدق نشــاند و گاه بر زبان دعبل قصيده عاشــقي خواند، به اميد آنكه شور 
جان را پيشــكش آســتان جانان نمايد و پيراهني از حصــن الهي به تبرك 
برد. و چه خوش فضل اين چشــمه هاي جوشان هميشــه تاريخ، كه چنين 
شــور و دلدادگي را فراتر از پندار خاكيان ميهمــان بزم افاكيان مي كنند و 
واژه واژه اين عاشــقي را پله پله تا ماقات كردگار، نردبان عروج مي ســازند.

آستان مائك پاسبان سلطان سرير ارتضاء حضرت علي بن موسي الرضا)عليه 
الســام( نيز ازدير باز ملجأ عاشــقان و مأمن دلدادگان خانــدان نبوت بوده 
و هســت و آنچنــان كه وجود مقــدس آن بزرگوار در طــول حيات متبرك 
خويــش، شــاعران و ارادتمندان اهل بيت)عليهم الســام( را مــورد تفقد و 
عنايــت مهربانانه خويش قرار مي داده اند، خدمتگــزاران اين بارگاه ملكوتي 
در طول قرون گذشــته، اهتمام به پاسداشت مقام و منزلت شاعران و مداحان 
اين آســتان داشــته و در اعتاي اين هنر متعالي و قدســي كوشــيده اند.

مؤسســه آفرينش هاي هنري آســتان قــدس رضوي با اشــاره مؤكد مقام 
معظم رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي بر شــعرديني و توصيه ايشــان در 
تشــكيل انجمني ادبي متبــرك به نام مقدس حضرت رضا)عليه الســام( و 
نيــز با عنايات توليت عظماي آســتان قدس رضوي حضــرت آيت اهلل واعظ 
طبســي، اقدام به ايجــاد و اداره » انجمن ادبي رضــوي« با حضور جمعي از 
اساتيد، شــعرا و دلدادگان اهل بيت عصمت و طهارت)عليهم السام( نمود تا 
با برگزاري جلسات مداوم و مستمر پاسبان حريم شعر واليي و رضوي باشند.

آنچه پيش روست گزيده اي از اشعار اين انجمن در مدح و ثناي بزرگان دين 
بويژه وجود مقدس حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا)عليه السام( در 
ســال 1391 است. اميد است با الطاف خداوند متعال و در سايه سار توجهات 
خاصه حضرت رضا)عليه آالف التحيه و الثناء( اين مجموعه به عنوان كارنامه 
انجمن ادبي رضوي هر ساله با شموليت آخرين آثار اعضاي اين انجمن به زيور 
طبع آراسته گردد. باشد كه خدمتگزاران اين آستان آسماني در مؤسسه آفرينش 
هاي هنري نيز در خيل عاشقان و ارادتمندان حضرتش، مشمول عنايت گردند.

علی ثابت نيا 
مديرعامل مؤسسه آفرينش های هنری
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«شلمچه»

بــه شــلمچه گل روي شــهدا را ديدم
ديــدم را  كرببــا  حــرم  عاشــقان 
پي جانبــازي و ايثار و شــهادت طلبي
صف ياران ز ســمك تا به ســما را ديدم
تير و خمپاره و و تركش،تن گلگون و كفن
 نتــوان گفت كه در عشــق چها را ديدم
انگيز غروبي،چه غريبانه شــبي چه غم 
بــه مناجات و دعا دلشــده هــا را ديدم
اللــه رو تــازه جواني به درون ســنگر
دوختــه بــر بدنش تيــر بــا را ديدم
چهره ي پاك شهيدي كه تبّسم مي كرد
قامت افراشــته چون ســرو ُسها را ديدم
همــه زيبايي و حــق بــود نمايانگر ره
به شــلمچه بــه علي نور خــدا را ديدم

اميد استيفا
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واژه هاي شرمگين

چه شــاعرانه شگفت است سير سيرتتان
كه شعر خوب حقير است پيش ساحتتان
حياســت ماهي مبهوت مــوج هاي بلند
نجابتتــان نورانــي  ي  بيكرانــه  بــه 
رســيده است به گل هاي سرخ داغ شما
درخت، شــانه تكان است در مصيبتتان
در آن زمان كه نماز نشسته مي خوانديد
شكست پشــت زمان از شكست قامتتان
به روي ماه نشــاني ز تيرگي پيداســت
كبــود كرده خودش را شــبيه صورتتان
زكوچــه هاي شــما بوي اللــه مي آيد
چقدر ســرخ و كبود است رنگ غربتتان
به شــرمگيني ايــن واژه ها قســم بانو
زبــان مرثيه الل اســت در شــهامتتان

با كاروان نيزه و گل
«تقديم به كوچك ترين فرشته زخمي»

اي گل بخواب شاخه شكستن تمام شد
فريــاد گنــگ كوچه و برزن تمام شــد
پاييز برگ ســوز كه با نعره مي كشــيد
شــّاق در برابــر شــيون تمــام شــد
بــا كاروان نيزه و گل همســفر شــدن
بيم و اميد و ســايه و روشــن تمام شد
كوچك ترين فرشته ي زخمي تو بوده اي
راحت بخواب ســوز دل و تن تمام شــد
بر شــبنم نگاه تو خورشــيد گريه كرد
ماه گرفته خنده ي دشــمن تمام شــد
آري تمام شــد بــه خدا نيشــخند غم
پــرواز دود و آتــش دامــن تمام شــد
در اين خراب خانه كه سقفش از آه توست
مهماني، اي ســتاره روشــن تمام شــد
درياي واژه هاســت ســفر ناله هاي تو
يك قطره بود ســهم دل من تمام شــد
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مطلع خورشيد

بيا به مطلع خورشــيد رهســپار شويم
قطــار راه مــي افتد بيا ســوار شــويم
بيــا ســوار  قطــار خيــال نــازك من
كــه ميهمان غــزل هاي داغدار شــويم
قطار مي رود آنجا كه تا ابد ســبز است
و مي شود همه از سبزي اش بهار شويم
قطار مي رود آنجا كه غم تماشاييســت
بيــا مســافِر غمگيــِن آن ديار شــويم
به »سامرا« به بهشتي كه مملو از عشق است
بيا به ســوي دو شــاه بزرگوار شــويم
به پايبوســي شان با زالل ساده ي اشك
شــبيه صخــره و امواج بي قرار شــويم
مــی طهور بنوشــيم از دو بركه ی  ناب
بترســيم هوشــيار شــويم آنكه  بدون 
دلــم پُر اســت از اين ابرهــاي تو در تو
بيا به مطلع خورشــيد رهســپار شويم
                                                                                                                                                     

   سيد سجاد ايوب نژاد

بعد واقعه

زينــب قافلــه  بيقــرار  دل  قــرار  اال 
بگــو چگونــه توخوانــدی نمازنافلــه زينب
ميان خطبه سرودی كه كوچكی تو به چشمم
بــه آن ســتمگر كافــر در آن مجادله زينب
پــی قيــام امامت به شــام وكوفــه نمودی
به يك خطابــه قيامت بــه اوج غائله زينب
چگونه از تو ُســرايم توئی كه كشته ی اشكی
توئــی كه از غــم دنيا نكــرده ای ِگله زينب
توســربلندی و باشــد جهان فدائــی نامت
كه با خــدا تو نمودی چنيــن معامله زينب
به مدح تو چه بگويم ااَل شــفيعه ی محشــر
اميــد تا كه بگيرم ز دســت تــو ِصله زينب
اگرچــه فاصلــه دارد ضريح پاك تــو با من
ميــان مــا و تو اّمــا نبــوده فاصلــه زينب
به »رهگذر« نظری كــن ز راه لطف وعنايت
زينــب قافلــه  بيقــرار  دل  قــرار  ای  تــو 



1415

گريست

 غزل به پاكی روح تو عاشــقانه گريست
دلش گرفت وبياد تو بی بهانه گريســت
توئــی كه در غمــت ای روح آب وآيينه
دل تمامــی عالم در اين زمانه گريســت
هجوم تيغ ســتم بود و يك تن بی دست
نه آسمان كه زمين هم در آن ميانه گريست
به ياد ساغر چشمت كه شد زخون لبريز
قلم به خون جگر در غمت شبانه گريست
رســيد بر ســر بالين ماه خود خورشيد
و در فراق تو ای مردجاودانه، گريســت
در آرزوی لبت ســربه سنگ می زد آب
و چشم خيس شما رو به خيمه ها نگريست
گريست چشم زمين و گرفت قلب زمان
شكست بغض دل مشك و غمگنانه گريست
نه » رهگذر« كه جهانی در اين حماسه ي سبز
بيــاد پاكی روح تو عاشــقانه گريســت

مجتبی ابوالقاسمی «رهگذر»

خون خدا

ای كشته ای كه ذات خدا خون بهای توست
ايجاد عرش وفرش همه از برای توســت
ای ســّومين امام بحق ای شــهيد عشق
ای آنكه بر لب همه مدح و ثنای توســت
تــو نورچشــم حضرت زهــرا و حيدری
بر روی دوش احمد مختار جای توســت
ای پيشــوا و ســرور آزادگان حســين
در اهتــزاز تا بــه قيامت لوای توســت
گرديــده كعبه محترم از جــان نثاريت
بهتــر زكعبه آن حرم با صفای توســت
جای خداست دردل و اين بس عجب بود
بر هر دلی كه می نگرم مبتای توســت
روزی به عهد خويش وفا كردی وگذشت
هر جا َرويم صحبت عهد ووفای توســت
راضی شــدی به آنچه رضــای خدا بود
زيرا رضای حضرت حق در رضای توست
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محكــوم نيســتی و زوال اســت هر بنا
محكم چو كوه مانده به عالم بنای توست
هفتاد و دو شهيد كه جانـــها فدايشان
 از جان گذشته و دلشان در هوای توست
جايی كه مســتجاب شــود نزد حق دعا
آنجــا حريم محتــرم و دلربای توســت
ازهركســي ســؤال نمودم دراين جهان
ديدم كه در دلش هوس كربای توست
درهركجــا كــه بــزم عزايت شــود بپا
مهدّی فاطمه است كه صاحب عزای توست
گشتی شــهيد با لب عطشان لب فرات
ای آنكه خضر تشــنه ی آب بقای توست
زينــب چو ديــد رأس تو را بــر فراز نی
گفتا حسين اين سر از تن جدای توست؟
» با مشـكي « ام گدای در خانه ي توام
چشمم هميشه بر كرم و برعطای توست

   سيدمهدی بامشکی

گالب اشك

ای بانويــی كــه آينه ی حــق نما تويی
تويــی ابتــدا  را  خلقــت  بلنــد  كاخ 
دريائــی و ســفينه و امواج و ســاحلی
يك آســمان ســتاره ی بی انتها تويی
از گلشــن حضور تو عصمت دميده است
گل واژه ی قداســت و خير الّنســا تويی
ای كوثــر زالل نبــوت، مــدار وحــی
تويــی انبيــا  جاودانگــی  نجــوای 
يــار علــی به وســعت طوفــان زندگی
هم مــادر امامــت و نور هــدی تويی 
 هــم از حريم دامــن تو ســر زد آفتاب
هــم ســوگوار حادثــه ی كربــا تويی
ريزد گاب اشــك تو در ماتم حســين
يعنــی فــرات و علقمــه و نينــوا تويی
تــا مبتا بــه آتــش نمروديان شــدی
تنهــا فتــاده در گذر شــعله هــا تويی
آنجا كه ضّجه هــای غروب تو می چكد
از ســينه ی گرفته به غــم مبتا تويی
فانوس غربت تو ز قبر تو روشــن اســت
با آن كــه چلچــراغ دل مصطفی تويی
پرونده ی » ُمريد « پر از واژه ی خطاست
اما چه غم كه واســطه اش تا خدا تويی
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صحرای جنون

        عشــق آمد و بنمــود خريدار تــو ما را
تــا بُــرد شــبی جانب بــازار تــو ما را
سر گشته به صحرای جنونم مگر امشب
يــاری كند آن لحظه ی ديــدار تو ما را
    هــم پــای شبســتان خيالم بــه تكاپو
تــا كــی بدَمد اختــر انــوار تو مــا را
 آن بخت كجا مانده كه در فرصت اين ُعمر
يكبــاره كنــد واقــف اســرار تــو ما را
كوته شــده دســت از همه جا باز برآنيم
كوته نشــود دســت نگهــدار تــو ما را
آيينه ی رمز دو جهان عشــق تو باشــد
چــون باد بَــَرد جانــب گلزار تــو ما را
ترســم كه بَرم رخت از اين عالم خاكی
حاصل نشــود ديدن رخســار تــو ما را
من مانده ام و شــام فراق تو كه شــايد
شامل شــود آن دولت سرشــار تو ما را
 اميد »مريد« از كرم لطف تو اين اســت
پايان برســد وعــده ی ديدار تــو ما را

سفينه ی عشق

بيا به خانه ی آن دل كه در اجاره ی توست
بهشــت ممتد ما پلكی از اشــاره ی توست
َســَحر ز شــبنم گلبــرگ روی تــو ُگل زد
و بهترين هنر آســمان ســتاره ی توســت
ســنجيدم آفتــاب  ُگل  ذّره  ذّره  چــو 
طلوع معجزه ی ســبز ماهواره ی توســت
كليــد بــاغ دلم را به دســت كــس ندهم
كــه پا يگاه تو و شــوق يادواره ی توســت
قســم به غربت عدل تو ای سفينه ی عشق
هنــوز در دل دريــا غم هزاره ی توســت
هنــوز می طلبــد نخل هــا صــدای تو را
هنــوز هم جگر چــاه پاره پاره ی توســت
هنــوز مــی تنــد از كوچه هــای كوفه ندا
مدار چشــم يتيمان به پشــتواره ی توست
صعــود حضرت جبريــل از كرانــه ی نيل
خاصه ای ِزِ َدم ســر مِد دوباره ی توســت
» مريد « هر چه غزل پَرَورد از او پيداســت
كه از ادامه ی انعام بی شــماره ی توســت

داراب بد خشان
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پنجشنبه

زير آوار دفن شــد خورشيد در ســقوط نهان پنجره ای
آسمان وزمين به سوگ نشست در غم ناگهان پنجره ای
سنگ در دست كودكی رند است ايستاده ميان يك كوچه
می روم ســنگ را بگيرم از او تا نيفتد به جان پنجره ای
من بدون تو ســخت بيمارم پنجــره بی تو غصه ها  دارد
تــو تمام وجود من هســتی تــو تمام تــوان پنجره ای
پنجره ماِت چهره ی تو شــده دهنش بازمانده از تو و تو

مثــل ماِه شــِب چهاردهــم در ميان دهــان پنجره ای 
مــاه رفته... ولی هنوز انگار تــه صدايی به گوش می آيد
ته صدايی شبيه يك خواهش: » امشب اينجا بمان« پنجره ای

يك روز ز پشت ابر در می آيی
با سيصد و سيزده نفر می آيی
دنيای عجيبی است بيا ای موال
تو از پس اين زمانه بر می آيی....

جواد بنی اسدی

پیام آوران

رهروان دشت خون در عشــق نام آور شدند
با نثــار جان خود بر اهل عالم َســر شــدند
در َرِه احیــای دیــن با نهضتی شــورآفرین
شــدند زیــور  را  تاریــخ  دفتــر  تاقیامــت 
زنده شــد روح فــداکاری و ایثار وگذشــت
تــا مقابل بــا ســتمکاران طغیانگر شــدند
ظهر عاشــورا» زهیر و ســعد و َعمر«جانفدا
در نمــاز عشــق راهی نــزد پیغمبر شــدند
بــا »حبیب بــن مظاهر« بــود یارانی صدیق 
جملــه فرمانبر ز ماه هاشــمی منظر شــدند
»عون وجعفر همچو قاســم«نوجوانان بهشت
جانفشــان و رهــُرو آن بهترین رهبر شــدند
اکبــر آن شــبه پیمبر بــا اباالفضل رشــید
چلچــراغ بزم هفتــاد و دو مه پیکر شــدند
اصغــر از تیر عدو جان داد روی دســت باب
شــیعیان دل خون ز داغ آن گل پرپر شدند
ننگ وذلّــت در دل آزادگان جایی نداشــت 
گرچــه آمــاج ســنان ونیزه وخنجر شــدند
رأس گلگون شــهیدان روی نی تا شــهر شام
همره زینب ز دشــت خون پیام آور شــدند
»ارمغان« کروبیان در عرش و انسان در زمین
در غم خورشــیدیان اســپنِد بر مجمرشدند
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قطعه ای از بهشت

 اين سرزمين پاك واليت كه مشهد است
يك قطعه ازبهشــت خداوند سرمد است
باشــد هبوط خيل مائك بــر اين مكان
زيرا حريم پاك رضا )ع( شهرمشهد است
خورشيد آســمان كه زمشرق كند طلوع
تعظيم او به صاحب اين صحن و گنبد است
از نور آســتان رضا)ع( شــب بَُود چو روز
گويی به هر غروب طلوعی مجّدد اســت
روی آورنــد جمله ی درمانــدگان به او
آری امــام جود به رأفت ســرآمد اســت
ای زائران كوی رضا )ع( خوش به حالتان
چون از شما سام و ز موال خوش آمد است
بايــد زجــان زيــارت موال طلــب كنيد
زيرا كه در زيارتشــان فيض بی حد است
گر هستی » ارمغــان « ز غامان كوی او
ايــن موهبت زلطف خداوند امجد اســت

محمد تربتی » ارمغان« 

يا فاطمه زهــرا)س(

زبــان الکــن الفــاظ نیســت قابــل او
قلــم چگونه جســارت کنــد مقابل او

چگونه گــردش پرگار در میان بکشــد 
به قدر یک سر ســوزن هم از فضایل او
مــدار چرخ فلک بود چرخش دســتاس
میــان خالق و مخلــوق حــّد فاصل او
افتــاد اتّفــاق  تاریــخ  غربــت  تمــام 
در آســتانه ی درد آشــناي منــزل او
سکوت پشت در از خشم خود مرّدد بود 
و گرنــه جان علــي بود تیــغ حایل او
کشید ناُخن حیرت به چهره اش خورشید
مبــاد آتــش نفریــن برآیــد از دل او
نــگاه آینه شــرمنده شــد از آن روزي
که دید رّد خســوف اســت بر شمایل او
علي شــبانه خودش بُرد قلب یاسین را
نداشــت عالم امکان کســي معــادل او
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غزل

من اگر از حال و روز خود خبر مي داشتم
با همه تنهايي ام يك همسفر مي داشتم
توده ی بغض نفس گيري گاويزم نبود
از دهان بسته ي خود دست بر مي داشتم
آسمان در دست هاي خالي ام جا مي گرفت
سهم اگر از هيچ بودن بيشتر مي داشتم
شــانه هايم َخم نمي شد با هجوم بادها
جاي دل در سينه ام سنگي اگر مي داشتم
مي شكستم توبه ام را باز بُت مي ساختم
من اگر غير از پشــيماني هنر مي داشتم
چون سپيداري كه پيش مرگ زانو مي زند
زخم ها برُگرده از خشــم تبر مي داشتم
مي شدم كبريت و آتش مي زدم بر دل اگر
درسرم انديشه اي غير از خطر مي داشتم
كاش پاي رفتنم در بنــد زنجيري نبود
يا به جاي دســتهايم بال و پر مي داشتم

غزل

 بايــد كه با اين سرنوشــت بد بســازي
بــا روزهاي هــر چه پيش آمد بســازي
يك عمــر ناچاري كه از پشــت نگاهت
بــا ميلــه هاي ســاكت رد رد بســازي
سخت اســت تا بغضي بتركد در گلويت
 با شــانه ات وقتي كه مي لرزد بســازي
تــا ابرهــاي گريــه مــي بارنــد بايــد
با دست پيش چشــم هايت سد بسازي
بايــد بــراي كندن گــور خــودت هم
تــا زنــده اي تابوتــي از بايد بســازي
سخت اســت با آتشفشان حسرتي سرد
در ســينه ات وقتي كه مي سوزد بسازي
 وقتي كه سقفت آسمان فرشت زمين است
بايــد كه بــا رنگ همين گنبد بســازي

سعید تقي نیا
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بعثت محمد)ص(

تباهــي و  كفــر  ي  هنگامــه  آن   در 
كــه حاكــم بــود بــر عالــم ســياهي
جهالــت دلگيــر  دوران  آن  در 
كــه هــر فرزانه مــي ُمــرد از خجالت
خدايــي بــي  ســياه  عصــر  آن  در 
جدايــي ديــن  از  و  كينــه  زمــان 
مطلــق جهــل  ســياه  شــام  آن  در 
حــق از  دوري  شــوم  ايــام  آن  در 
جهالــت توفــان  توفنــده  آن  در 
كــه بــر دار فنــا مــي شــد عدالــت
در آن عصــري كــه بُت جــاي خدا بود
خــدا مهمــان قلــب مصطفــي بــود
بــه دل در خلوتــش تــاب و تبــي بود
بــه لبهايــش چــه يــارب ياربــي بود
در آن روزي كه عالم رنگ شــب داشت
محّمد)ص( ســوي او دست طلب داشت
چه شــب ها آسمان در ســينه اش بود
بــود اش  ديرينــه  همــدم  حقيقــت 
رداي معرفــت پيچيــده بــر خويــش
انديــش چــاره  دل  ســرگردانِي  بــه 

بــود جــدا  مافيهــا  ز  و  دنيــا  ز 
بــود حــرا  غــار  اش  هســتي  تمــام 
آِخــر شــام  آن  روز  فرخنــده  آن  در 
َفاَنــِذر ُقــم  محمــد  آمــد  نــدا 
داد پيغمبــري  خــدا  را  محّمــد)ص( 
داد رهبــري  نشــان  و  ُمهــر  او  بــه 
در رحمــت بــه روي خلــق بگشــود
محّمــد)ص( را خــدا مبعــوث فرمــود
خدايــي بــي  و  كفــر  ايّــام  آن  در 
رهايــي آوردش  َره  آمــد  كســي 
كســي آمد كــه ُگل در ســينه اش بود
بــود اش  آئينــه  جبرئيــل  نــگاه 
بــود للعالميــن  رحمــٌة  كــه  كســي 
بود االميــــن  مرُدمانــش  بـــــــراي 
كســي كه او ُگل به جاي خار مي كاشت
هر آنچــه بُت ز هــر بُتخانه برداشــت
كســي آمــد كه بــا حــق آشــنا بود
كســي كه او حامي اش تنهــا خدا بود
محّمــد)ص(  آمــد و بُتخانه بشكســت
درون كعبــه ي حــق نــور بنشســت
كســي آمد كــه حرفي تــازه مي گفت
ســخن از عــدل و از انــدازه مي گفت
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 كســي آمد كه مــي گفتند اُّمي اســت
ولــي علمــش خدايــي و لَُدنّي اســت
كامــش گــوش جــان را آشــنا بود
ســخن از خــود نمي گفــت از خدا بود
صفــاي ســينه اش خورشــيد ايمــان
قــرآن آيــات  مكتبــش  فــراز 
محّمــد)ص(  آمــد و دنيــا دگر شــد
تــو گفتــي عالمــي زيــر و زبر شــد
بخشــيد شايســته  عّزتــي  را  زنــان 
تســّايي بــه جــان خســته بخشــيد
از آن پــس دختــران ُدردانــه بودنــد
چــو زهــرا گوهري يــك دانــه بودند
كســي آمد كــه دل ها خانــه اش بود
دل مســتضعفين كاشـــــانه اش بــود
گرديــد روز  هــا  دل  تاريــك  شــب 
گرديــد پيــروز  اَهرمــن  بــر  خــدا 

احمــد بــود  معلــم  را  شــهامت 
ســخاوت در خــوِر نــام محّمــد)ص(
به يــاران غنچه هــاي خنــده مي داد
به دشــمن پاســخي كوبنده مــي داد
بــه يــاران مرحبــا اي يار مــي گفت
اَِشــّداُء َعلَــي الُكّفــــــــار مي گفــت
بــه رگ هــاي زمــان جــاري زاللش
بالــش گويــد  مــي  عشــق  اذان 
اســت آخريــن  محّمــد  را  نبــوت 
پيامــش روشــن و دينش مبين اســت
بَرافراشــت را  ديــن  پرچــم  محّمــد 
پــس از وي اِبــِن عــّم او نگه داشــت
علــي بعــد از محّمد جانشــين اســت
ِوالي حضرتــش اِكمــال ديــن اســت
قيامــت تــا  تــو  نهضــت  محّمــد 
امامــت بــا  پويــا  و  جاويــد  بُــود 
اســت اذان  بانــگ  اُّمتــت  شــعار 
ازيــن رو مكتــب تــو جاودان اســت
بــاد پاكت»ُمصلحــي«  نــام  فــداي 
بــه فــرداي قيامــت كــن از او يــاد
 
ابوالقاسم جليليان ُمصلحي
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مهمانی

وقت آن است كه از خواب گران برخيزم
بازهنگام ســحر از دل و جــان برخيزم
 حق به مهماني خود چون كه فراخوان داده است
َسَحري هست كه من بي هيجان برخيزم
رمضان موســم بازار كســاد دنياســت
تا من از دغدغه ی ســود و زيان برخيزم
 بي دعا بر تو مباد اي فرجت حاجت من
كز ســر ســفره ي ماه رمضان برخيزم
تا َســَحر هر شــب اين ماه نشينم تنها
به اميدي كــه بگويي تــو اذان برخيزم
 ترسم از اينكه نيايي چو توان هست مرا
آيــي آن روز كــه ديگر نتــوان برخيزم
پيشــكش كرده ام از بحر وصالت جان را
»مژده ي وصل تو كو كز سر جان برخيزم«

دعای عهد

يك شب نشد كه چشم من از اشك تر نبود
يــا اين كه بــي قرار نگاهم بــه در نبود
بگــذار تــا خاصــه بگويــم بــراي تو
از دولــت فــراق شــبم را ســحر نبود
از سرگذشــت خود نكنم شكوه اي ولي
ايــن زندگي بدون تو جز درد ســر نبود
 نگذشت جمعه اي به من منتظر كه من
گــوش دلم به بانــگ انــا المنتظر نبود
از عهــده ي غامــي تــو بــر نيامــدم
خواندم دعاي عهــد و ز عهدم خبر نبود
آقا دلــم گرفتــه و اين دل نوشــته ها
بــا تو بــه غيــر درد دلي بيشــتر نبود

سيد جواد حسيني
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اوج مردانگی

بــود ُگل  ديــدن  ســرگرم   آب 
اللــه چشــم انتظــار بلبــل بود
آســمان را زميــن جــا می داد
عطــر ُگل بــوی كربا مــی داد
آتش عشــق شــعله ور شده بود
موجــب خلق يك اثر شــده بود
اقتدار زمــان به هم مــی خورد
اوج مردانگــی رقــم مــی خورد
بود ســوگواری  ســرگرم  مّكــه 
بود جــاری  ونهــار  ليل  اشــك 
كوفه در آتش غضب می سوخت
كربــا در تب ادب می ســوخت
قتلــگاه گلــی حــرم شــده بود
خــاك تفتيده محترم شــده بود
خواندنــد را  نانوشــته  مطلــب 
مركــب خويــش تا خــدا راندند
دل بــه دريــای بيكــران دادند
نخــل ها ايســتاده جــان دادند
هركــه از جــام كربــا نو شــد
رخــت ِعّزت بــه آخرت پوشــد
بايدگفت از مــراد  چون »مريد« 
گوهــر از بحر عشــق بايــد ُرفت

خبر

 كــه ديــده چشــم تــر آتــش بگيرد
بگيــرد آتــش  جگــر  داغ  از  دل 
كه ديــده خشــك و تر با هم بســوزد
ســری بــی درد ســر آتــش بگيــرد
كــه ديــده اشــك خونبــار شــفق را
بگيــرد آتــش  َســَحر  هنــگام  بــه 
شــهاب شــاهد شــب را كــه ديــده
بگيــرد آتــش  قمــر  درآغــوش 
كــه ديــده مظهــر هســتی بســوزد
بگيــرد آتــش  در  پشــت  در  يــا  و 
و خيبــر فاتــح صفّيــن  ديــده  كــه 
بــه تنهــا يــك خبــر آتــش بگيــرد
عشــق آبــی  آســمان  ديــده  كــه 
بگيــرد آتــش  بشــر  فتــوای  بــه 
مظلــوم آه  از  خبــر  دارد  كســی 
كــه گاهــی مختصــر آتــش بگيــرد
عشــق ســوزنده  آتــش  از  »مريــد« 
بگيــرد آتــش  اينقــدر  ديــده  كــه 

حسينی كدكنی « مريد »
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ُقرب معشوق

 آنچه از غم عاشقانت را دمادم مي رسد
دل شود آشفته و گويد به ما كم مي رسد
ادعّاي ســلطنت در ملك فقر آسان بُود
لِيك كمتر كس به ابراهيم ادهم مي رسد
هــر كه دّكان ريا بندد به شــوق بندگي
 تا مقامات فريد الّدين مســلّم مي رسد
ِدل چو حّاج از كمان چرخ بر ابروي دوست
بسته چون شد بر مقامات مّكرم مي رسد
از زمين تا آسمان را راه چندان دور نيست
مركِب اين راه آه است و به يك دم مي رسد
اي»حميدي« ِده سام از ما به غم چون معرفت
ازنسيِم صبر و از گل واژه ي غم مي رسد
                                      

علی

در دين مبيــن كمال دين اســت علي
بــر خاتــم انبيــاء نگيــن اســت علي
بنوشــته َملَك بر در ميخانه ي عشــق
همپايــه ی كوثــر به زمين اســت علي

احمد حميد زاده )حميدي(
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جاده ی نور

ــور ن خــــانــــواده ي  يـــوســـف  ای 
ــور ن ــاده ی  ــ بـ ــســت  م تـــو  نـــام  از 
ــور ن جـــــاده ی  ســــوار  ــه  ــك ي ای 
نــور زاده ی  و  ــی  ــوي ت ــد  ــي ــورش خ
سامت تــنــت  ــب  ش ی  فتنه  از 
ــت ــام ـــ ام دولـــــت  وارث  ای 
من ــدا  گـ ات  ــه  ــان خ در  بــر  ای 
ــب َمـــَنـــت بـــه دامـــن ــل دســـت ط
بامن ــرده  كـ ــه  چ غمت  ــه  ك بنگر 
من ــا  ي شــمــاســت  از  فــاصــلــه  ايـــن 
توست از  عنايت  ولــی  ــت  ــاس ازم
توست از  كــرامــت  و  ــو  زت احــســان 
آی بـــاز  نسيم  ــان  چــن ــه  ــت رف ای 
آی بــاز  ــم  كــري ــو  ت خصــلت  ای 
ــاز آی ــاء الــعــظــيــم بـ ــب ــن ــن ال ــاب ي
ــاز آی ــ ب ــم  ــي ــوي ــظــر ت ــت ــن ــا م مـ
را جـــان  ببخش  صــفــا  و  آی  بـــاز 
را ــان  ــ ــدگ ــ دي ــه  ــت ــرف گ ــار  ــگـ زنـ
است نديده  را  تو  رخ  كه  چشمی 
ــت ــام تـــريـــن آفـــريـــده اس ــاكـ نـ

است رسيده  لب  به  جان  تو  درهجر 
است چكيده  ام  زديــده  كه   اشكی 
هاست ــم  غ و  رنــج  تــمــام  ــای  ــوي  گ
ــم هــاســت ــ ــن ال ــره ــب تــفــســيــر م
ــوری ــال نـ ــ ــد س ــن  انـــــــدازه ی چ
دوری ــت  ــوس ت و  مـــا  دل  ــن  ــي ب
ــوری ــل ب دل  ــن  ايـ ــده  شـ ــر  پَـ لــب 
ــوری ــب ــد بـــه شـــام غـــم ص ــن ــاچ ت
ــارا ــهـ ــار نـــــديـــــده ای بـ ــ ــگ ــ ان
را ــا  ه ــه  ــدب ن ــر  ابـ ــوده ی  ــ ت ــن  ايـ
سياهم شــب  مــن  و  ــی  ــاه م تــو 
مــاهــم روی  مــحــاق  كـــه  ابــــرم 
ــم ــاه ــن ــرت گ ــ ــث ــ ــده زك ــنـ ــرمـ شـ
نگاهم ــو  ت راه  ــه  ب اســـت  ــده  ــان م
شعری ــيــت  ب ــدام  ــ ك بــه  ــهــان  ــن پ
شــعــری ــت  ــي ل ــر  ــع ش ــدر  ــص م ای 
نيست دل  حــرف  غير  به  گفته  ايــن 
نيست خجل  كس  هيچ  تو  ز  من  چون 
نيست وگل  آب  جز  دل  تو  عشق  بی 
نيست مشتعل  سينه  كه  شرمنده 
من تــغــافــل  هــمــه  ز  ــذر  ــگـ بـ
من ــل  ــوّسـ تـ ــن  ــي ــم ه ز  حـــّتـــی 
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حضرت زهــرا)س(

زدند بهم  را  زمان  و  زمين  يورشی  با 
زدند دم  اســام  ز  كه  مردمی  نامرد 
آن جاهان كه در دل خود كينه داشتند
زدند قلم  را  علی  نــام  روی  دانسته 
بشكنند و  كشيدند  بند  به  خدا  دست 
آن دست ها كه چنگ به دست صنم زدند
اش دسته  و  دار  و  لهب  ابی  يدا  تبت 
پا كه بر خط نون وقلم زدند زان پشت 
نريخت چرا  اما  شد  لرزه  به  خدا  عرش 
وقتی كه ظالمان به حريمش قدم زدند
خادمش بود  امين  جبرئيل  كه  در   آن 
زدند حرم  قلب  به  تير  و  زدند  آتش 
روزگــار شياطين  و  كرد  نظاره  عالم 
زدند رقم  را  خود  جنايت  ترين  سنگين 
خم غدير  از  دلشان  در  بود  كه  بغضی 
زدند الكرم  باب  در  بر  و  آتشی  شد 
برايشان ندامت  و  است  حسرت  اسباب 
اين خانه كم زدند بر در  آنان كه حلقه 
ما می گذاشتند قريحه ی  ای كاش در 
زدند محتشم  درقلم  كه  جوهری  زان 

طاها خراسانی

باران گرفته است
)ميالد امير المومنين)ع(( 

باران گرفته اســت زميــن را خبر كنيد
امشــب تمام عرش بريــن را خبر كنيد
شــب رفته است اهل يقين را خبر كنيد
قرآن رســيده اســت امين را خبر كنيد
اعجــاز خلقت دو جهان مي رســد ز راه
تنهــا دليل خلقت جان مي رســد ز راه
عالــم تمــام مســت گل روي مــاه او
صدهــا عزيــز در طلــب يك نــگاه او
يوســف نشسته است پريشــان به راه او
امشــب حريم خانه ي حــق در پناه او
آسوده باش كعبه كه مهمان رسيده است
امشب تمام جلوه ي ايمان رسيده است
وقتــي علي به روي  جهان ديده باز كرد
وقتي خدا به دست خود افشاي راز كرد
دستي هم آسمان سوي حيدر دراز كرد
كعبه ســه روز پشــت ســر او نماز كرد
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َحّجت قبول كعبه كه ســعيت تمام شد
از ايــن به بعــد نام تو بيت الحرام شــد
    امشب نواي جّن و ملك يا علي شده است
امشب صداي ارض و فلك يا علي شده است
            وقتي تمام نان و نمك يا علي شده است
حتي دعاي باغ فدك يا علي شــده است
مــوال علي ولــي علــي و مقتــدا علي
رهبــر علــي امام علــي جان مــا علي

« ميالد امام حسين )ع( »

آن شــب خدا براي بشــر مثنوي سرود
يــك مثنوي به قافيه ي معنوي ســرود
يك مثنوي كه قافيه هايش تبارك است
هر واژه اي در آن بگذارد مبارك اســت
اين شــعر را به آينه هاي جهان نوشــت
در هــر رديف قافيه را آســمان نوشــت
كم كم دلم هواي تفــأل گرفت و بعد...
شــعرم دوباره حّس تغّزل گرفت و بعد...
اول بــه پــاي مقــدم تو كيميا ســرود
خــاك تــو را براي بشــر توتيا ســرود
وقتــي بــراي زائر خــود كعبــه آفريد
آنجــا بــه خاطــر دل ما كربا ســرود
وقتي شــنيد پاي شــما پير مي شويم
در بيت هايش آيه ی»قالوبلـــي« سرود
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وقتش رسيده بود كه ما هم كسي شويم
ما را ميان صحن و ســرايت گدا ســرود
ُفطرس رســيد پشــت در خانه ي شما
وقتــي خدا بــراي مائك تو را ســرود
برقي زد آســمان و ســرودن شروع شد
چشمي گشــود و معني بودن شروع شد
نوبــت رســيده بود بــه ابراز شــعر من
يعني دوبــاره لحظه ي پرواز شــعر من
پَر مي زنم به ســمت شــما تا حريمتان
آن قدر مي پرم كه شــوم يــا كريمتان     

واژه ها يك به يك به شور آمد
)در حسرت زيارت كربال(

زائري با نگاه باراني،آســمان را به من نشان مي داد
و صداي غريب روضه ي تو   عاشقانه به عشق جان مي داد
عطر سيب حرم نمايان شد   واژه ها يك يه يك به شور آمد
و نسيمي كه با لطافت خود پرچم سبز را تكان مي داد
آرزو كردم آن وسط من هم كاش مثل كبوترت باشم
تا كه دست محّبت و َكَرمت   در شلوغي به من امان مي داد
راه حق را به من نشان داده ست   از همان كودكي،همان آغاز
خط نوري كه در سياهي ها  آبرويي به آسمان مي داد
باز وقت نماز آمده بود بشتابيد اگر كه جا مانديد...

پرچم سرخ روي گنبد تو  باز در قلب من اذان مي داد                                                                                                                                

محمد جواد خراشادي زاده



4445

قامت دين

شبی كه صبح سعادت دميد از سحرش
شبی كه گشت عيان هر كسی عيار زرش
شبی به وسعت دنيا و آخرت كه حسين
به غير عشــق شــهادت نبود درنظرش
حســين آنكه جهانــی دراختيارش بود
بَُودگــدای درش حســين آنكه دوعالم 
حســين آنكه چوفردا شــود فــرازد نور
ز روی نيزه چو خورشــيد تابناك سرش
حســين قامت دين بود ونخــل آزادی
كه سوخت آتش سوزان تشنگی جگرش
كسی كه زندگی و مرگ دراطاعت اوست
شكســت از غم مرگ بــرادرش كمرش
برای كشــتن او زخم تيغ الزم نيســت
كه جان نمی بََرد از داغ فرقت پســرش
خوشا به حال شهيدی كه چون علی اكبر
ســرش بُــَود َدم آخر به دامــن پدرش

چه بود حــال دل باغبان گل چون ديد
به تير حرمله پرپر شــد آخرين ثمرش
از آن حماسه ی خونين كه آفريدحسين
هنــوز مانده بــه تاريخ زندگــی اثرش
بــه آفتــاب رخــش آفتاب مــی تابيد
كســی كه بال َملَك بود سايبان سرش
ســزدكه آب فرات از خجالت آب شــود
زكام خشك حســين و زديدگان ترش
نهال ديــن خدا بارور به خــون گرديد
كه جاودانه بود ســبز وتازه برگ و برش
غم زيــارت او بُرده تاب از » خســرو «
خــدا كند كه فتد ســوی كربا گذرش
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آينۀ ارباب نظر

از غير خدا بســته اگر چشــم تو باشــد 
آيينــه ي ارباب نظر چشــم تو باشــد
از آنچه خدا نيســت رضا ديده بپوشــان
تــا خانه ي دلدار مگر چشــم توباشــد
هر جای ميفكن نظــر ای مرد خردمند
حيف اســت كه بيهوده نگرچشم توباشد
برخيــز و بزن دســت به زانــوی توّكل
تا چند نشــينی و به در چشــم تو باشد
گر تكيه به الطاف خدا داشــته باشــی
حاشا كه به احســان بشر چشم توباشد
تا صبــح قيامت نرود بخــت تودرخواب
بيدار اگر وقت َســَحر چشــم توباشــد
آبــی كه از آن ســرد شــود آتش دوزخ
آن قطره ي اشكی است كه درچشم توباشد
بــی مهر علــی طاعت حق ســود ندارد
گر ســرخ زخوناب جگر چشــم توباشد
» خسرو « تو هم از غير خدا ديده بپوشان
بگــذار كه منظور نظر چشــم تو باشــد

آتش دل

به سان غنچه، لبی گر خموش دارم من
درون ســينه دلی پُرخــروش دارم من
هــزار باديــه گــردد زآه مــن روشــن
اگرچه آتــش دردل خمــوش دارم من
رســد ز هر طرفــی بانــگ الرحيل مرا
هنــوز پنبه ی غفلت به گــوش دارم من 
نصيحــت دگــران را نمــی كنــم باور
اگرچه گوش نصيحت نيــوش دارم من
نهــاده رو بــه زوال آفتاب ُعمــر وهنوز
به كسب مال جهان جنب وجوش دارم من
ز هول روز قيامت بــه خويش می لرزم
كه كوله بار معاصی بــه دوش دارم من
به تَــرك جان و جهان آنچنــان مهّيايم
كــه انتظــار  پيــام ســروش دارم من
بُــَود محّبــت مــردان آشــنا بــا حق
اگر بــرای ســفر زاد و تــوش دارم من
شدم چو مســت می مهر ســاقی كوثر
چه خواهشی دگر از می فروش دارم من
به بحر خوف و رجاء دست و پا زنم » خسرو «
اميــد بر َكــَرم جــرم پــوش دارم من

 سيد محمد خسرو نژاد )خسرو( 
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مسيحاي مکه

آئينــه بســته انــد ســراپاي مّكــه را
تــا بنگرنــد آينــه ســيماي مكــه را
مــاه ربيــع و گاه ربيع اســت و بنگريد
صبــح طلــوع مهــر دل آراي مكــه را
در عرش قدســيان به تماشا نشسته اند
را مكــه  زيبــاي  شــكوفه  روئيــدن 
مــي آيــد آن خيل تبــار تبر بدســت
تا ريشــه كن كند همه بُت هاي مكه را
امروز مكه صحنة ســيناي ديگر اســت
بنگــر دوبــاره طــور تجلّــي مكــه را 
با يك نفس به جسم جهان روح داده است
موســي ســتوده كار مســيحاي مكه را
از زمزمــش كــه زمزمة عشــق مي وزد
پُــر كــرده انــد جــام گــواراي مكه را
صبح ظفر دميد و محّمد)ص( طلوع كرد
بشكســت نور او شــب يلــداي مكه را
در جشــن عيد او به زبــان قلم»نويد«
دارد بــه لــب مــدام تمّنــاي مكــه را

موج همهمه

آن شب زمين به زمزمه مي گفت يا حسين
در خيمه موج همهمه مي گفت يا حسين
يك كودك سه ساله و بي تاب از عطش 
با اضطراب و واهمه مي گفت يا حســين
مشگي پر از اميد به دندان و غرق عشق 
ســّقا كنار علقمه مي گفت يا حســين
فريــاد بــود و ِولِولــه بود و شــراره بود

يك زن ميان آن همه مي گفت يا حسين 
وقتــي كه تيغ ســر ِز تَن اللــه مي بُرد
در قتله گاه فاطمه مي گفت يا حســين
                                                                                                                       

محمد علي خطيبي)نويد(
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شرط ارادت

بايــد دری بــه جانب اخــاص وا كنيم 
ايوان عشــق وهّمت خــود را طا كنيم
با زائــران كعبــه ی دل همنوا شــويم
در آســمان ســبز دعــا ربّنــا كنيــم
آســوده از تمامــی غمهــا شــويم اگر
دل را دخيــل پنجــره ی التجــا كنيم
جانــا دراين كرانه ی توفيق ســعی كن
تا ســينه را خزانه ی عشــق خدا كنيم
در پيشگاه شمس هدايت به هوش باش
خــود را ز قيــد وبند عايــق رها كنيم
شــرط ارادت است كه درمشــهد الّرضا
از كارهــای منكــر وباطل حيــا كنيم
خواهــی اگر رضايت پــروردگار خويش
بايد امام خويشــتن از خــود رضا كنيم
بين رواق لطف واجابت به شــوق وصل
بهــر ظهــور منجــی عالم دعــا كنيم
بايــد كبوترانــه ی احســاس خويش را
بــا دانه های اشــك طلب آشــنا كنيم
»پرتو« بكــوش در حــرم ثامن الحجج
تــا دردهای كهنه ی خــود را دوا كنيم

يار عشق

درخيــال خويــش فانــی شــد دلــم
دلــم  شــد  معانــی  دريــای  غــرق 
گفتــم اينــك باده ای ســر می كشــم
تــا بلنــدای ســخن پــر مــی كشــم
آفتــاب ديــار  تــا  كشــيدم  پــر 
آفتــاب كنــار  ديــدم  كوكبــی 
گفتم ای دل كيســت اين صاحب كمال
بــی مثال گفــت حمــزه جنگجــوی 
بــا خــودم گفتــم دمــی نجــوا كنم
حمــزه را شــايد كمــی معنــا كنــم
شــد بــاز  تــا  ام  انديشــه  دفتــر 
شــد  آغــاز  ســخن  بيــت  اّوليــن 
حمــزه يعنــی اّوليــن ســردار عشــق
حمــزه يعنــی يــار احمــد يار عشــق
رســول واالی  عــّم  يعنــی  حمــزه 
جــان فــدای مكتــب وحــی و اصول
حمــزه يعنــی لحظه ی خــوف وخطر
حامـــــی جــان بر كــف خيرالبشــر
برتــری پيشــتاز  يعنــی  حمــزه 
باوری حـــــق  جبهــه ی  ســـــرفراز 
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حمــزه يعنی راســت قامــت مثل كوه
پــای تــا ســر هّمت وعــزم و شــكوه
حمــزه يعنی هــم نــوا با نای عشــق
عشــق زيبــای  ی  عرصــه  پاكبــاز 
حمــزه يعنــی عــّزت و جــاه وجال 
كمــال اوج  مردانگــی  مظهــر 
حمــزه يعنــی اينكــه موســای  اُُحد
اُُحــد ســينای  العّشــاق  ســّيد 
حجــاز مــرد  اَبَــر  هاشــم  وارث 
ســرفراز و  ســربلند  عالــم  دو  در 
پــاره پــاره چاك چــاك از تيــغ كين
زميــن بــرروی  افتــاده  قامتــش 
پيكــرش كنــار  ريــزد  مــی  اشــك 
پيغمبــرش او  از غــــــــم جــان كاه 
نيســت» پرتــو« را دگــر تــاب مقال
تــا بگويــد وصــف آن نيكــو خصــال

شمس هدايت

هر دل كه زعشــق تو مصّفا شــده باشد
جــا دارد اگر قبله ی دلها شــده باشــد
موسی صفتی چون تونديديم كه در توس
جــای قدمش طور تجّا شــده باشــد
درحصــن تــواّلی تو ايمن شــود از غم
هرســينه كه در كوی تو سينا شده باشد
از نفخــه ی انفــاس تو گر بهــره بگيرد
بيمار تو زيبد كه مســيحا شــده باشــد
جز مشهد اين شمس هدايت حرمی كو 

تامشــرق روحانــی دنيا شــده باشــد
شك نيست كه در گوشه ی ايوان طايش
هر دم گره از كار كســی وا شــده باشد
بگذار در اين روضه كه گلزار بهشت است
اّميد به صدجلوه شــكوفا شــده باشــد

پــروا نكنــد بنده اگر در ســفر عشــق 
با دســت رضا نامه اش امضا شده باشد
»پرتو«مدد از شعر » شفق« يافت و گرنه
حاشا سخنش اين همه شيوا شده باشد
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مادرايثار

البنيــن  ام  حضــرت  ادب  روح 
بر تــو وانديشــه ی تــو آفرين
ای َســَحر آيينــه ی لبخندتــو
صبــح در انديشــه ی پيوند تو
درحــرم عاطفــه َمحرم شــدی
نــادره ی عــّزت عالــم شــدی
در شــرف و جاه تو اين نكته بس
بــا گل توحيد شــدی هم نفس
آينــه ی قلــب علــی جــای تو
تو به ســيمای  نورگره خــورده 
نقــش تــو در عيــن خداباوری
مــادری علــی  اوالد  خدمــت 
شــانه زدی گيســوی مهتاب را
موی دو خورشــيد جهان تاب را
بارقــه ی نــور در آغــوش تــو
خرمنــی از عاطفه بــر دوش تو
پــرده نشــين حــرم حيــدری
فاطمــه ای فاطمــه ی ديگری

محمدرضا دلخوش «پَرتو»

همســر و همــراه اميــر عــرب
ادب و  وفــا  و  ايثــار  مــادر 
چشــم تو آيينه ی بيدار عشــق
علمدارعشــق مهــد  تــو  دامن 
ای شــده پرپــر ز خــزان بــا
دركربا تــو  ســــرخ  چــارگل 
گرچه بســی اهل قلــم گفته اند
شــرح مقامات تو كــم گفته اند
»پرتــو« اگــر آينــه باورشــود
مدح تو شــايد كه ميّســر شود
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اختيار نبود

زمانــه با من بــي دل،اگر چــه يار نبود
ســياه بختــي ام از جــور روزگار نبود
نه از فلك گلــه دارم نه از زمين و زمان
ز بخت خويش از اين بيشــم انتظار نبود 
ننالم از بــد دوران كــه در نظام جهان
ســپهر كج روش و چرخ كــج مدارنبود
هر آنچه دست قضا داد چون و چند نداشت
اگر چه نيك و بدش بر من آشــكار نبود
نبود اگر غم و از باغ و گل ســراغ نداشت
نبــود داغــدار  آاللــه  و  شــقايق  دل 
بدون درد دل از عاشــقي نشانه نداشت
پيام عشــق اثــر بخش و مانــدگار نبود
نَُبــرد راه به ســر منــزل مــراد دريغ
سمند طالع » دلخوش « كه راهوار نبود
براي من ســخن از ُحسن انتخاب مگوي
كــه انتخاب مــن از روي اختيــار نبود

گوهر پُر بها

اي گوهـــــر واليــت تــو  پُربها  تريــن 
مــا را نــگاه رأفــت تــو كيميــا ترين
دارد نســيم مشــهد تو،نكهت بهشــت
باشــد صفاي روضــه ي تــو دلرباترين
اينجا سخن ز حاجت و حرف از اجابت است
هر ملتجي به لطــف تو،حاجت روا ترين
اينجا دعا به عرش خــدا مي كند عروج
اي بــاب جود و رحمت بــي انتها ترين
ســر تا به پــا نياز مــن و دل نــواز تو
صاحب َكَرم تو هستي و من بي نوا ترين
دارم گره به كار ونگاهم به ســوي توست
اي دســت مهربان تو مشكل گشا ترين
تشــويش آهوانه ي چشــم مــرا ببين
اي بــا غــم نهانــي دل آشــنا تريــن
» دلخوش « به يك نگاه كريمانه ام ولي
خواهم دلي به مهر شــما بــا صفا ترين
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  تقديم خاك پاي شما

 
ايــن روزها ثناي شــما مي شــود غزل 
هر واژه اش فداي شــما مي شــود غزل
چــون ســاغري لبالب،شــهد مديحتان
لبريــز از صفاي شــما مي شــود غزل
چون ذّر ه اي رها شده در آسمان عشق
َگردي ز خاك پاي شــما مي شود غزل
وقتي به اشــتياق شــما مي كند عروج
مشــتاق كرباي شــما مي شــود غزل
تشــريح ســوز فاجعه در ســاحل فرات
تفســير ماجراي شــما مي شــود غزل
گاهــي گواه غنچه ي پژمــرده از عطش
تشــبيه الله هاي شــما مي شــود غزل
با لحظه اي تّصور خورشــيد در شــفق
تصويري از مناي شــما مي شــود غزل
از طبع بي بضاعت» دلخوش « چكامه اي
در مشــهد الّرضاي شــما مي شود غزل
بــا اين كه با طراوت گلواژه هاي عشــق
تقديم خاك پاي شــما مي شــود غزل
تب مي كند ز شرم و خجل مي شود ز خويش
شــرمنده ي ثناي شــما مي شود غزل

غالمحسين دلخوش «دلخوش»

سرفصل تازه

پژمــرده مــي شــوند ميــان زبالــه ها
از ايــن بــه بعد جان تو و جــان الله ها
در روزنامــه هــا خبري از بهار نيســت
بايد عوض شــود همه ي ســر مقاله ها
مــن شــاعر تمام غــزل هاي مــرده ام
اين برگــه ها ي باطله كاغــذ مچاله ها
يك عمــر در ميان غزل ســوختم ولي
اي آن كــه آه مي كشــمت بين ناله ها!
مي آيد آن زمان كه غزل اشك مي شود
از اشــك پــر شــود ضربــان پياله ها
بايد كســي بيايد و شــب را سحر كند
ســر فصل تازه اي شــود از استحاله ها
از ايــن بــه بعد تيغ من و قلــب روزگار
از ايــن بــه بعد جان تو و جــان الله ها
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دست توّسل

اي َحَرمــت ملتقــاي گونــه و بــاران
از َكَرمــت ارتجــال آينه جاري اســت
پنجــره هــا رو بــه اقتــراح تــو بازند
با نفست حجم هر چه فصل بهاري ست
خرمــن مو روي چشــم هاي تــو يعني
رجعــت خورشــيد در مــزارع گنــدم
زلفــت ســرادق  بــر  صبحــك  ا... 
عليكــم الّســام  آيينــه  حضــرت 
ساســت غــرق  زالل  َســَيان  اي 
دوشم هر چند سخت چون سبان ست
وقــت دعــا ابــر و روز واقعــه طوفان
آه نگاهــم هميشــه در خجان ســت
آه دراعجــاز آه ها چه شــكوهي ســت
آه مــن از آه آهــوان تــو كم نيســت
دســت من از التجــا به دامنتان ســبز
حّتي دريا شــبيه چشــم ترم نيســت
چشــم مــن آشــفته از تّموج َمد شــد
شــهر پر از آيه هاي شــوم و سياه ست
آن چه به روحم خطور مي كند امشــب
دســت توّســل زدن به دامن ماه ســت

چشمه ی مهتاب

دســتان شــب گرفته گريبان كوفه  را
چشــمان كافــران مســلمان كوفــه را
ســر دردها بروي غــزل پا گذاشــتند
خود را كنــار مثنوي ام جا گذاشــتند
فريادهــاي خســتگي ام آه مي شــوند
هــم صحبتي براي دل چاه مي شــوند
صــد تند بــاد حادثه بر كوه عشــق زد
زخمي بروي ســينه ي مجروح عشق زد
رگبار اشك چشــم مرا زخم كرده است
آيينه روبــروي رخم اخم كرده اســت
با تــو برادرانه ســخن گفــت خواهرت
وقتي كه زير ُســّم ستورســت پيكرت
با تــو برادرانه ســخن گفــت خواهرت
وقتي بــروي نيزه گذر مي كند ســرت
بــر روي مــوج نيزه ســوارند كــوه ها
قالــب تهي كننــد درين مــوج نوح ها
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بــر روي مــوج نيزه سوارســت كوكبي 
افتــاده گيســوان قمر، دســت عقربي
امشــب تمــام دشــت پُــر از آه آهوان
مــي گيرد آخــر آه جهان ســوز زينبي
رفته ســت روي ني سِر مردي شبيه ماه
رفته ســت روي نِي ســِر آيينه مذهبي
بــاران اشــك هاي غــم آلــوده ام ببار
بگــذر از ازدحــام غزل هاي من شــبي
اين چشم هاي گمشده در بارش غم ست 
يا جــام ُگر گرفتــه ي از خــون لبالبي
امشــب تمــام دشــت پُــر از آه آهوان
هر ســو رميــده اند غــزاالِن بــي امان
هر ســو فتاده اســت ســري از قفا جدا
ســرها بريــده بيني و تن هــا جدا جدا
بر روي خاك عطر تن آب مانده اســت
بوي گاب چشمه ي مهتاب مانده است
ايــن خاك بوي عطر تو را مي دهد هنوز
بــوي نمــاز وتر تــو را مي دهــد هنوز

هاشم رضازاده

« پرواز اوج»

تفســيرزندگی به شــكوه وجال نيست
مفهوم آن به عقربه ی ماه وســال نيست
تقدير هركســی كه ِكِدر از كدورت است
از َگرِد ِخيل توســن َوهم وخيال نيست
فــوالد را بــه كوزه بَــَرد عزم راســتين
نقشــی بديع ، بر تن آهن َمحال نيست

بيــن دوجــام آينــه مــأوا گزيــده ايم 
تكثير درد خنده ی ما ،ُجز مال نيســت
اجبار جام می شــكند عزم خود ســری
جــام جهان نمای فلك را زوال نيســت
از ايــن حصار تنِگ دروغين شيشــه ای
پــرواز اُوج بايــد و ما را َمجال نيســت
حّقی بــه گردنم پــر و بالم نهــاده اند
بعد از خزان زدن كه مرا پَر  َوبال نيست
پــرواز اُوج  از مــن خــود بايــدم به ما
پرواز با هدف كه به جز آن كمال ، نيست
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 مقام معلم 

بَس رتبه های بی حد و َمر را شنيده ايم
ايــم نديــده  معلّــم  از مقــام  باالتــر 
از ســعی پُر تــوان معلّــم در اين جهان
با تيغ ِعلم ودين دِل شــب را دريده ايم
در شأن ودر مقام معلم همين بَس است 
از جام مصطفی می صافی چشــيده ايم
محّمديــم  آل  مكتــب  َرهــُروان  مــا 
ازهرچه جــز رضايــت او دل بريده ايم
ما هــم زخاك و از ملكوتيــم و ُجملگی
خّطی زســوی خاك به اعلی كشيده ايم
تــا از جمــاد نامی و حيوان تن شــديم
با اوج خود به ســيِر اِلی اهلل رســيده ايم
از علم روح ما زَملك پَر كشــيده اســت
تــا عقل كّل و  تا به احــد َهم پريده ايم
تجليــل از مقــام معلّــم عبادت اســت
ما اين مقــام را به دل و جان خريده ايم
بــا يــاد آن شــهيد ُمطّهــر ُمطّهــری
روزی بــه يادبــود معلّــم گزيــده ايم
اكنون به پاس زحمت اســتاِد ُخسروان
مرهون آن عطوفــت و خلق حميده ايم
                                                                                                                                                     
      رضا رضايی

غزل

در دل اهــل هوس خانه چــرا بايد كرد
دل از انديشــه ي اين قوم جدا بايد كرد
دل آيينه ي خود را كه اهورا نسب است 
پــاك از اهرمــن هــرزه درا بايــد كرد
گوهر معرفت اي دوســت اگر مي طلبي
تــرك هم صحبتــي اهل ريــا بايد كرد
دست بر دامن خار و خس سياب مزن 

اي گرفتــار تــوّكل بــه خــدا بايد كرد
همه شب كسب گدايي مكن از غير چو ماه
آتش عشــق چو خورشيد به پا بايد كرد
بال هّمت بگشــا و به قفس دل مســپار
ســير بر بام فلك هم چــو هما بايد كرد
گفت »ساالر« پي چاره گري در همه كار
دســت بر دامن تدبير و دعــا بايد كرد
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حضرت زينب )س(

بعد از آن واقعه تا دور زمان سهم تو شد 
گل پر پر شده و جور خزان سهم تو شد
تا كه بر ني سر خورشيد شد از دست قضا
آشيان سوختن و اشك روان سهم تو شد
كارواني همه سر گشته و حيران در دشت
غرق در ماتم و بي تاب و توان سهم تو شد
عوض تســليت اي دختــر ناموس خدا
در رِه شــام با  زخم زبان ســهم تو شد
وارث فاطمــه و غربــت غم هــاي علي
عجبي نيســت اگر داغ گران سهم توشد
اي پيــام آور آزادگــي و خون و شــرف
شرح كن نهضت خود را كه زمان سهم تو شد
شــد برافراشــته بر بام فلك بيرق عشق
تا علم داري خونين كفنان ســهم تو شد
كوفه در كوفه فرو ريخت ز شور سخنت 
تا كه در كاخ ستم ُحسن بيان سهم تو شد
خطبه ي شام تو بر شد ز َفلَك مرتبه اش
تا كه عنوان خود و نام و نشان سهم تو شد
اي فدايت همه ي هستي »ساالر« بخوان
قّصه ي عشق كه اسرار نهان سهم تو شد

شبی در حرم رضوی

امشــب شــبيِه آينــه ام نــه كبوتــرم
ِگــرد حريــم ُحرمــت آيينه مــی پرم
ِحّس می كنم كه يك نفر از جنس آفتاب
دســت مــرا گرفتــه بــه آيين بــاورم
دراشــتياق آتــش دل شــعله ورشــدم
خورشــيد هشتم اســت مگر در برابرم؟
كارم گذشــته است زمســتی وعاشقی
يعنی كه پُر شده است از اين باده ساغرم
تــا در رواق قبلــه ی هفتم نشســته ام
از آســمان هفتــم ايــن شــهر برتــرم
بگذار تــا كه پر بزنم در حريم دوســت
شــوق طواف روضه ی مينوست در سرم
زيباتريــن ترنّــم بــاران بــه مــن ببار
شــور دوباره ای بــه دل و ديده ی ترم
»ساالر« در حريم حرم خوش سرود و گفت
احســاس می كنم كه من امشب كبوترم
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  نماز عاشورا

امــام عشــق صــا داد تــا اذان دادند
و قبله را به سر انگشت خود نشان دادند
شــكوه وجلوه به قد قامت الصالة آن روز
به دشــت ماريه از مهر عاشــقان دادند
شــميم واژه ي تكبير درهــوا ُگل كرد
فرشــته ها همــه در كربــا اذان دادند
دو ســرو در صف اّول به پاسداری عشق
به رسم عهد و وفا عاشــقانه جان دادند
رســيد ركعــت دّوم، قيــام قامــت ها
سرود شــوق شهادت به آســمان دادند
تمام هســتی خود را قبيله ی خورشيد
يكايك از ســر پيمان بــه ميزبان دادند
چــه بــود ّســر كام امام وقت ســام
كه بی ريا همه از شــوق دل به آن دادند
نمــاز را به تماشــا گذاشــت خون خدا
ولی دريــغ مگــر كوفيان امــان دادند
ســام بر همه ی دل سپردگان در عشق
كه بر نماز چنين شــرح جــاودان دادند
سخن  زقامت پاكان چه گويم ای »ساالر«
اگر چه شــعر مــرا قدرت بيــان دادند

محمد علی ساالری ثانی

غزل

كولي عاشــق و دلــداده ي مــادر زادم
پنجه در پنجــه ي اين پنجره ي فوالدم
من ِگل آلوده ام اما به گايول ســوگند
دل بــه ُگلهاي زري َونــِد ضريحت دادم
من همان دلشده ي بست نشينم كه هنوز
اهــل آبادي گمگشــته ي هيــچ آبادم
راه را گنبــد زرد تــو نشــان داده ولي
من به تاريــك ترين چاه زمــان افتادم
كندوان عسلي رنگ دو گلدسته ي توست
كــه ِشــكر طعم زيــارت نــرود از يادم
شايد امشب به همين بحر غزل غرق شوم
دل بــه دريا زده ام هر چــه كه بادا بادم
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غزل

در انتخــاب نــور و ســياهي مــرّددم 
يك روز خــوِب خوبــم و روزي بِد بدم
روزي كنــار اَبرهه شمشــير مــي زنم
محّمــدم آل  قائــم  مريــد  روزي 
هر شــب ميان دوزخ و دروازه ي بهشت
با يك قطار وسوســه در رفــت و آمدم
شــش خانه در دونبش جهّنم خريد ه ام
با آن كه در بهشــت خدا اهل مشــهدم
مــن اعتراف مــي كنم امشــب برايتان
»نبايدم«                                                                                                                                         »بايــد«  اشــتراكِي  محصول 

محمد رضا سرساالري

پايگاه علم

ای َســر نهــاده بــر حرمت ســرفرازها
مخفی نماند از نظرت ســوز و ســاز ها
هم خواهــر امامــی و هم دختــر امام
امتيــاز هــا را  تــو  داده  آری،خــدای 
تــو دختر گرامی موســی بــن جعفری
جوينــد چــاره از كرمت چاره ســاز ها
كــوی تو را بهشــت نخوانم كــه از صفا
قــم را بــود به جنــت فردوس نــاز ها
تــا آورنــد دامن لطــف تو را بدســت
مردم،نمازهــا تــو  حريــم  در  آرنــد 
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قــم پايــگاه ِعلــم شــد از احتــرام تو
بــر او گذشــت گر چه نشــيب و فرازها
ای در حجاب و عفت و عصمت گشوده دست
بر حــّل مشــكات و بــه رفــع نيازها
قم شاهد اســت داغ دلت را كه داشتی
از دوری بـــــرادر سوز و گدازهــــــا
ســر تا به پــا حقيقت و آيينــه ي دلت
هرگــز كــدر نشــد ز غبــار مجازهــا
معصومه ای و جلــوه ای از عصمت بتول
در جــان توســت ز آيت تطهيــر رازها
را  بهشــت  ورود  و  كربــا  ديــدار 
دســت گره گشــای تو بخشــد جوازها
آنجا كه خوان لطف تو گسترده می شود 
هســتند ميهمان تــو مهمان نــواز ها
از خاطــر »مؤيّد و ســروی«تو پاك كن
گــرد نفاق و كبــر و ريا حــرص و آزها

جانمايه ی اميد

در پيكــر مقّدس دين جانی ای شــهيد
در بزم عشــق َمحرم جانانی ای شــهيد
در يــاری حقيقــت و در اعتــای دين
عّمار جان نثاری و ســلمانی ای شــهيد
جان كرده ای نثار و به جانان رسيده ای 
مســند نشــين جّنت رضوانی ای شهيد
رمــز محبتــی تــو و جانمايــة اميــد
مفهوم عشــق و معنی ايمانی ای شهيد
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تنهــا نه انقاب ز ســعی تو پــا گرفت
دين را هماره يار و نگهبانی ای شــهيد
دارد خمينی از تو بســی فخر چونكه تو
در انقــاب پايــه و بنيانی ای شــهيد
ای بوســه گاه رهبر ما دســت و بازويت 
مانا كه خــود مدافع قرآنی ای شــهيد
تو قلــب پــر تحــّرك اين انقــاب را
خون روانه در رگ و شــريانی ای شهيد
ای آن كــه كردگار،تو را خــون بها بود
خود مظهر شــرافت انســانی ای شهيد
گر شــد خدا وكيــل تــو در خاندان تو
شايســتة عنايــت يزدانــی ای شــهيد
من بر تو رشك می برم آنجا كه صبح و شام
در پيشــگاه قادر ســبحانی ای شــهيد
ای قبله ي تو مرقد شش گوشه ی حسين
در كربــای جبهه،تو قربانی ای شــهيد
چون خاتم شريف شفاعت بدست توست
در روز رســتخيز ســليمانی ای شــهيد
»سروی« شد از عنايت تو سربلند و گفت
در پيكــر مقّدس دين جانی ای شــهيد

جانباز

منم خدای تــو آن بی نيــاز ای جانباز
تو دل شكســته و من دلنواز،ای جانباز
گذشتی از سر هســتی و كرده ای ايثار
بدان چه داشــته ای خود نياز،ای جانباز
شــهيد زنده ای و شــمع شاهدی با من
بگو حكايت اين ســوز و ســاز ای جانباز
منم كه ناز تو را می خرم به هر دو سرای
بيــا به درگــه جانــان بنــاز ای جانباز
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بيا به درگه ما زان كه دوســت می دارم
شكســته بســته بخوانی نماز ای جانباز
نماز توســت به درگاه قــدس ما مقبول
هميــن نماز بــود كار ســاز ای جانباز
اگر چه جســم تو از جنبش اوفتاده ولی
لــوای دين شــده در اهتــزاز ای جانباز
به نقص عضو مينديش و ســرفرازی كن
كه دين ما ز تو شــد ســرفراز ای جانباز
سعادتی است تورا چون ز ما در اين سودا
گرفته ای به شــفاعت جــواز ای جانباز
ميان ما و تو ّســری اســت جاودانه ولی
تــو َمحرمی مكن افشــای راز ای جانباز
شنو نصيحت »سروی« كه اجر در صبرست
بيــا بيــا كــه منــم دلنــواز ای جانباز

                            قاسم سرويها

رباعی

دلبســته بــه روي مــاه تــو خيلي ها
هــا خيلــي  تــو  راه  غبــار  هســتند 
رفتنــد و بــه معنــاي حقيقــي بودند
در حســرت يــك نــگاه تــو خيلي ها

 
در هجــر تو بــي قرار بوديــم اي كاش
در عشــق تــو مهزيار بوديــم اي كاش
امــا لياقــت  نداريــم  آنكــه  بــا 
زيــر قدمــت غبــار بوديــم اي كاش

بــا نالــه و آه يــاري ات خواهــم كرد
تــا آخــر راه يــاري ات خواهــم كرد
آقــا به تــو قول مــي دهم بعــد از اين
با تــرك گنــاه يــاري ات خواهم كرد

 
خواهــي كه لبــم پُر آه باشــد باشــد
چشــمم بــه در و به راه باشــد باشــد
گر خواســته ي شما در اين است كه دل
در حســرت يــك نــگاه باشــد باشــد
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ولي نشد

گفتــم كه بي قرار تو باشــم ولي نشــد
تنهــا در انتظــار تو باشــم ولي نشــد
گفتم ميان جذر و مد اشــك و آه شــب
در گــردش مدار تو باشــم ولي نشــد
گفتم كه مي رسي تو و من هم دعا كنم 
در دولــت تــو يار تو باشــم ولي نشــد
گفتــم كه خاك پاي تو را تاج ســر كنم
يا خــاك رهگذار تو باشــم ولي نشــد
گفتــم بــه قــدر آه دل دلشكســتگان
در عهــد و روزگار تو باشــم ولي نشــد
گفتــم دعــا كنم كــه بيايــي ببينمت
ماننــد مهزيــار تــو باشــم ولي نشــد
گفتم شــميم ماه مّحرم كه مي رســد
در روضــه بي قرار تو باشــم ولي نشــد

خوف و رجاء

ديده در حســرت ديدار شما مانده هنوز
بــه تمنــاي نگاهت دل ما مانــده هنوز
بوسه يك روز به خاك قدمت خواهم زد 
دل به اميد همان بوسه به پا مانده هنوز
در فراقت زدلم صدق و صفا كم كم رفت
ِمهرت اما به دلم،شــكر خدا مانده هنوز
مي شــود ديدن روي تــو نصيبم يا نه؟
دل من بين همين خوف و رجاء مانده هنوز
به همــان ناله ي بين در و ديوار قســم
مادرت چشم به راهت به خدا مانده هنوز
اي اميــد همه دل هاي شكســته برگرد
دختــري در عقب قافله جــا مانده هنوز  
همــه حاجات بــه لطف تو روا شــد اما
با شما يك ســفر كرب و با مانده هنوز
اي آن كــه تويــي بــا خبــر از احوالم
بالــم باشــد  تيــر گنــه شكســته  از 
يــك لحظــه نمي بــري مــرا از خاطر                              
بــا آن كه دلت خــون شــده از اعمالم    
                                                                                                                                                 
سيد مجتبي شجاع
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«دغدغه»

مي كشــد ديده ما چون گلــِه ما در راه
كاش روشن شود اين جمعه دِل ما در راه
مي شود سينه ام از بُغض جنون مجنون تر
بسكه سر مي كشد از شوق تو ليا در راه
گفته بودند پــس از دغدغه اي طوالني
جمعه اي مي رسد و مي نهد او پا در راه
گفتــه بودند كه آن جمعه اگر جلوه كند
چشم حس مي كند آن حّجت حق را در راه
جمعه اي مي رسد از هرچه عطش آبي تر
مي شود تشــنه ترين عاطفه دريا در راه
مــا پريشــاني  شــب هاي  آئينــة  آي 
نيســت جزهيأت پنهان تــو پيدا در راه
ســبز از حلقة شــال تو فقــط مي رويد
سرخ با دســت تو ُگل مي كند آقا در راه 
ســحر از مشــرق پيشــاني تو مي آيد
صبح سر مي زند از روي تو حتي در راه
كوهها سر به قدم هاي تو خواهند گذاشت
مي شــود صحنة مجنون تو صحرا در راه
ســنگها در قدمت چشم زليخايي ماست
كي قدم مي نهي اي يوســف زهرا در راه

«عطر عطر»

ذكر پابوس شــما از لب باران مي ريخت
ابر هم زير قدم هاي شما جان مي ريخت
هر چه درد است به اميد دوا آمده بودن
از كِف دلت دعاي همه درمان مي ريخت
عطر در عطر در ايــوان حرم مي پيچيد
باد بر دوش همه زلف پريشان مي ريخت
نور در آينه هاي َحَرمت ُگل مي كاشــت
از نــگاه در و ديوار گلســتان مي ريخت
روي انگشــت همه بال دعــا پَر مي زد
از ضريح لب تو آية احســان مي ريخت
چشــم در قاب مفاتيح تــرا خط مي بُرد
روي اسليمي دل ذكر تو توفان مي ريخت
بس كه در كوچه ي ديدار غريب آمده بود
از شبستان شما شام غريبان مي ريخت
روز برقامت خورشــيد فلك شب در ماه
نور از چشمه ي خورشيد خراسان مي ريخت

غالمرضا شکوهي
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گلهای ُحسن يوسف

هميشــه ياور زينب حسين بود حسين
تمــام باور زينب حســين بود حســين
گشــوده بود از آغاز چشــم در چشمش
كام آخــر زينب حســين بود حســين
اگر چه كرب وبا غرق ُحسن يوسف شد
ُگل معطر زينب حســين بود حســين

در آن چمن كه خزان هر چه بود غارت كرد 
بهــار پَرپَر زينب حســين بود حســين
به گــوش كوفه ي نامرد بــا تمام وجود
شــكوه منبر زينب حســين بود حسين
كشــيد شــعله ي آهي زدامــن َمحمل
كه در برابر زينب حســين بود حســين
هال يك شــبه او را خطــاب كرد ولي
مه مّنــور زينب حســين بود حســين
دليل آنكه در آن ظهر پيش چشــم خدا 
شكسته شد سر زينب حسين بود حسين

غربت دل

درديــم و جز بــه آه مداوا نمي شــويم 
چون غنچه بسته ايم و شكوفا نمي شويم
گلزخم حســرتيم و سراپايمان غم است
با خنده هاي خون زده زيبا نمي شــويم
چون ماهيان ســرخ به تُنــگ حقيرمان
خو كــرده ايم و راهي دريا نمي شــويم
در كوچه هاي خواهش دلهاي ســردمان
آنگونه گم شــديم كه پيدا نمي شــويم
در فكر غربت دل خويشيم و سال هاست
هــم صحبــت غريبي موال نمي شــويم
فردا كه عاشــقان همــه غوغا به پا كنند
ما در ميان شاديشــان جا نمي شــويم
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تعبير خواب

وقتي كه بُغض،تلخ و گلو گير مي شــود
نــاگاه مــرد حادثه هــا پير مي شــود
مي خواهي از حصار عطش بگذري ولي
هر ميله ي قفس به تنت تير مي شــود
هستِي تو چو اشك ز چشماِن خسته ات
مــي لغزد و به گونه ســرازير مي شــود
درد و غمي كه در همه ي عمر ديده اي 
بــر روي اشــكهاي تو تصوير مي شــود
در خواب ديده اي كه كسي آشناي توست 
بيدار مي شــوي و چه تعبير مي شــود
فرياد مي شــوي و كســي نيست بشنود
نا چــار از زمانه دلت ســير مي شــود
هر كس به قدر خويش تو را طعنه مي زند
هر طعنه اي چو ضربه ي شمشير مي شود

 شيرزاد

نيايش ودعا با امام رضا)ع(

يا رب از سر چشمه ي رحمت لبی تر كن مرا 
بی نياز از چشمه ي جوشان كوثر كن مرا
ســاغرم را ازشــراب معرفــت لبريزكن
مست وسرخوش وارد صحرای محشر كن مرا
رفت عمر و مانده ام از خامی خود شرمسار
آرزوی ســوختن دارم ســمندر كن مرا
نيســت تخت وتاج شــاهان جهانم آرزو
بــا گدايــان دِر خود آشــناتر كــن مرا
قّصه ی منصور و دار و بوريا افســانه شد
بــر ســردار فنا منصــور ديگــر كن مرا
از دل من شوق فقر و تنگدستی را مگير 
وز قناعت رشك درويش و توانگر كن مرا
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می كشــم در بزم مســتان تو آزار خمار
زان می نابی كه می دانی به ساغر كن مرا
زين مس پست و جود خويشتن شرمنده ام
آشــنا با راز عشــق كيمياگــر كن مرا
تا كــه از نايم برآيد نغمه ی اين الملوك
خاك پای زاده ي موسی بن جعفر كن مرا
تا بََرد بر دولت من رشــك عنقا در فلك
در طــواف آســتان اوكبوتــر كــن مرا
كن دلــم را از تمّنای دو عالــم بی نياز
بر ســر كوی رضا از خاك بستر كن مرا

ُشکر

به غم خو كرده جان آرزومندی كه من دارم 
ندارد هيچ كس با درد  پيوندی كه من دارم
به فرزندی سخن را برگزيدم از همه عالم 
چه بی آزار فرزندی است  فرزندی كه من دارم
نمی كردی مامت   چون مرا بی تاب می ديدی
اگر می داشتی بر پای دل   بندی كه من دارم
نهال آشــنايی را به خــون ديده پروردم 
كه دارد اين چنين نخل برومندی كه من دارم؟
زشادی نيست  گاهی بر لبم گر خنده ای بينی
كه باشد ريشخند عمر  لبخندی كه من دارم
»ُسهی« گر زهر عالم را فلك درساغرم ريزد
نبيند كس گره بر چهر خرسندی كه من دارم
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خواب غفلت

مســت از می باينــد رنــدان ال ابالی 
زيــن باده ســاغر من يــارب مبادخالی 
خوردم به جای روزی انــدوه ديگران را
درسفره ی جهان نيست رزقی به اين حالی
از خــواب غفلت آخر مــا را نكرد بيدار
چنــدان كه داد مــارا ايّام گــوش مالی
چون ديگران نديدم فصل شباب خود را
آغــاز پيريــم بــود پايــان خردســالی
گر چشم جان گشاييم  زين خاكدان كه ماييم
يك گام بيشــتر نيست تا ُملك بی زوالی
بر شــاخ هر نهالــی دامی نهــاده صّياد
ما را درين چمن نيســت جای فراغ بالی
آن خار بی نصيبم كــز بطن خاك زادم
در دامــن كويــری هنگام خشكســالی
طبع سخن َگَرم نيست، عشق سخن مرا هست
دلبســته ی» كمالم« درعين بی كمالی
دوران شادی وغم كس را » سهی« نپايد 
ايــن جام را دمادم پُر مــی كنند وخالی
                                                                                                                                                    
                             ذبيح ا... صاحبکار)ُسهي(

بی پناهم پناه می خواهم

باز  بجويم  ــدا  خ ای  را  ــو  ت ــا  ت
باز لحظه لحظه به جست و جويم 
گل چون  هم  كه  آمــدم  و  خــارم 
باز بــرويــم  ؛  ــان  ج ــاغ  ب دل  در 
شب  خلوت  بــه  مگر  تــا  آمـــدم 
باز توبگويم  ــه  ب را  دل  ــم  غ

ــاری  ي ــر  از س ــه  ك ــا  ت ــدم  ــ آم
باز ــم  رويـ ــه  ب دری  بگشايی 
ــاز بـــرســـر كــويــت ــ ــدم ب ــ آمـ
بــاز بــبــويــم  مــگــر  را  ــا گــلــی  ت
آوردم سويت  به  را  ام  هستی 
باز سويم  بــه  كنی  نگاهی  تــا 
استغفار آب  ــه  ب را  دل  لــوح 
باز بشويم  تا  لحظه  در  لحظه 
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كرمت  ي  چــشــمــه  ــوی  سـ ــدم  ــ آم
محترمت ــم  حــري آن  و  ــن  م ايـــن 
است مــن  گناه  ــر  اگ ــزون  افـ حــد  از 
ــن اســت ــاه م ــگ ــون ــر لــطــف ت ــاز ب بـ
ســياه گشــته  آه  دود  از  روزم 
چشــم گريــان مــن گــواه من اســت
احــوال همــه  در  تــو  يــاد  كــه  ای 
مونــس قلــب بــی پنــاه مــن اســت
مــی كشــم هرچــه رنــج ودرد و بــا
خــود گواهــم كــه از گنــاه من اســت
ســرمهر  از  حالــم  بــه  كــن  نظــری 
ای كــه لطــف توتكيــه گاه من اســت
رحمــت آور بــه مــن كــه درهمــه جا 
چــاه هــا در مســير راه مــن اســت
زيبايــت نــام  كــه  خدايــی  ای 
ذكر هــر صبــح و شــامگاه من اســت
خواهــم مــی  پنــاه  پناهــم  بــی 
خواهــم مــی  گنــاه  عفــِو  تــو  از 

ندويــدم اگـــــر  دويده بگيـــــر
نرســيدم بــه تــو رســيده بگيــر
را مــا  دل  ات  درخانــه  جــز 
هــر كجــا ديــده ای نديــده بگير
را  تــو  نــاز  كــه  اگــر  نازنينــا 
نخريــدم بــه جــان خريــده بگير
گفتــم گل  اگركــه  باغبانــا 
بگير  ناشنيده  ــو  ت رضـــای  ــی  ب
يارب  را  خويش  لطف  ی  سايه 
بگير كشيده  ستم  هــر  ســر  بــر 
راهت در  كه  ــی  دم را  ما  جــان 
بگير تپيده  خون  به  كبوتر  چون 
باغ درايــن  كه  را  غنچه  هر  دست 
بگير دريده  تن  به  گل  چون  جامه 
نــمــازگــزار ــد  ش ــه  ك را  ــا  م دل 
وامــگــذار خويش  بــه  ــی  آن هيچ 
شبگردم اخــتــران  چــون  كه  من 
گـــردم مـــی  آفـــتـــاب  پـــی  در 
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ازدرخـــــــــانه  ات خــــــــداونـدا
نكنـــــــــد نــا امــــيد برگردم
چمن ــگــاه  ن تــريــن  ــاری  ــه ب در 
زردم زده  ــزان  خـ بـــرگ  مــثــل 
آگــاه ــم  دل از  نيست  كــس  هيچ 
اگـــر هــمــه دردم ــر  ــا س ت پـــای 
منم آن كس كه چون صدف در دل
ــروردم ــ پ داغ  و  درد  ــر  ــوه گ
كــرمــت از  نــاامــيــد  نـــشـــوم 
كردم معصيت  عمر  يك  گرچه 
امشب اميد  جهان  صد  با  كه  من 
آوردم ســويــت  ــه  ب را  دل  روی 
ــی خــواهــم ــاه م ــن ــی پــنــاهــم پ ب
خواهم ــی  م گــنــاه  عفو  ــو  ت از 

ضامن آهو

هياهو  ُملك  اين  در  فتنه  از  شد  وقت  هر 
ــرمِ ضــامــن آهو ــ ــرســان درح ــود را ب خ
خويش دل  به  را  رضــا  مهرِ  درِ  بگشای 
او مرحمت  از  ــود  ش آســان  مشكلت  تــا 
ايــن جا حــرم امــن خــداونــد جهان است
خداجو دل های  خانه ي  حــــرم  اينجاست 
خضرا گنبد  از  برترشده  كه  اينجاست 
اينجاست كه خوشتر شده از روضه ی مينو
فراتر تجّاست  ــور  ط از  كه  اينجاست 
پهلو زده  ُمَعلّی  عــرش  بر  كه  اينجاست 
اينجاست همان چشمه ی رحمت كه بشويند

رو  ی  آينه  از  غم  َگـــردِ  دوجــهــان  خلق 
گل صدچمن  از  به  هست  گری  درجلوه 
خاری كه برون می شود از خاك در اين كو
تومعّطر روی  گــل  از  ــان  ج گلشن  ای 
توخوشبو ــز  آوي دل  عطر  از  دل  ــاغ  ب ای 



9495

مشكين تو  بــوی  از  من  عمر  رهگذر  ای 
ُمشكو بــه  بفرماي  رنجه  قدمی  را  مــا 
عشقت ی  ــرده  ســراپ به  دل  بَـــرَد  راه  تا 
ــرو اب خــم  ــا  ب دمــی  ــت  راسـ ره  بنمای 
شايد كه  خلق  دل  به  را  ــی  ره بنمای 
دارو به  تو  ــوی  ك سر  بر  ــد  رس درد  هر 
ارادت راه  از  ــه  ك يــاد  از  مبر  را  ــا  م
ثناگو هستيم  و  تو  ســوی  به  ــرده  ك رو 
عمری تو  جانسوز  ی  قِّصه  از  دل  آنكه  ای 
زانو به  اســت  نهاده  خويش  سر  ُغّصه  با 
رحمت ی  ديده  بگشا  افشان«  زر   « و  برما 
ــود از لطف تــو نيكو ــِد مــا ش ــال ب تــا ح

محمد علی صفری «   زر افشان»

ميالد رحمت

باز از سمت خدا از عرش مهمان می رسد
مژده ي رحمت شكوه لطف واحسان می رسد
اشتياق شور  كرده  پر  را  آفاق  ي  پهنه 
رويش صد جلوه از صبح غزل خوان می رسد
باغ سبز مصطفی از  نسيم  آرد  می  مژده 
رسد می  گلستان  از  خليلی  ُگل  تبار  از 
آفتاب منيرش  سيمای  مبهوت  شود  می 
چون كه از سيمای او انوار رحمان می رسد
نوروُگل پاشد به راه مقدمش دست نسيم
چشمه ی فيض حضورش گوهر افشان می رسد
عالم آل محّمد)ص( هشتمين خورشيد عشق
رسد می  بهاران  از  موسی  پور  سبزپوش 
عطرآگين می كند هم عرش را هم فرش را 
عطر خوبش از مدينه تا خراسان می رسد
آينه روح  است  سرشار  عيش  هوای  از 
ازدحام شور و شادی بر دل و جان می رسد
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افق ذهن  در  نور  های  واژه  ُگل  وسعت 
نغمه ی اشراق وصلش تا به كيوان می رسد
او نور  را  زمان  تاريك  قلب  شكافد  می 
نبض هر آيينه را خورشيد تابان می رسد
باد عطر افشان و گل ريزان به خاك مقدمش
رسد می  ريحان  بوی  دنيا  ديوار  و  در  از 
وحی  امّيد  ساحل  در  او  مياد  رويش 
ايمان می رسد اهل  بر  انتها  بی  رحمتی 
رضا مياد  ادراك  رونـــق  ــوع  ــل درط
بر رگ هستی دوباره نور سبحان می رسد
وجود باغ  شود  می  قرآن  روح  از  سرفراز 
باده ی بی غش به جام باده خواران می رسد
رحمت حق ای فروغ گلشن ايمان وعشق
صدهزاران باغ گل با تو خرامان می رسد
جميل ذات  ی  جلوه  وجودش  نور  پرتو 
قله ی درك طلوعش تا به جوالن می رسد

آينه  و  عطر  مياد  تابش  حضور  از 
جلوه های معرفت تا حّد امكان می رسد
شود می  معنا  خورشيد  روشن  درخيال 
رسد می  كيهان  طاق  بر  او  نور  واژه  واژه 
عارفان  ــام  ام فيض  پر  مياد  شب  در 
مكتب آل علی را حسن و برهان می رسد
را ــور  ن ــای  ه آيينه  ــی  آب ــاب  ن عطر 
رسد می  رضوان  باغ  از  رضا  رخسار  بوی 
گرچه سر تا پا گناه و رو سيه دارم يقين
عفو و احسان رضا بر روسياهان می رسد

ناصر عرفانيان مشيری نژاد
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 طربناك تر از باران 

بهار مي كرد  گله  گلچين  ز  كه  بامدادان 
بهار كــرد  مي  چلچله  قــدم  نثارِ  ُگــل 
خزان بود  دل  دو  باغ  از  خداحافظي  در 
در همان حال كه دل يكدله مي كرد بهار
دي غــارت  خاطره ي  شود  فراموش  تا 
بهار كرد  مي  حوصله  دگر  ساِل  تا  كاش 
كا ش با وا شدن غــنچه غــــم دل ها را
پاي در حلقه ي صد سلسله مي كرد بهار
يار به ُگل و الله گره مي زد  را  سبزه ها 
باز تأكيد در اين مــــرحله مي كرد بهار
تا شود دشت و دمن غرق شميم ملكوت
بهار كرد  مي  يله  را  چمن  گيسوي  عطر 
پشِت پَرچين افق همهمه مي كرد نسيم
بهار كرد  مي  هلهله  سحر  پاچين  پيش 

روي سّجاده ي سرسبز چمن شب همه شب
بهار كرد  مي  نافله  نفِس  از  فيض  كسب 
بود هنوز ُگل  بر سر  ُسهي  سايه ي سرو 
كه ز بي مهري گلچين گله مي كرد بهار
صحبت از دوري دل ها شد و نزديكي عيد 

فصل گل حيرت از اين فاصله مي كرد بهار
نشد سبز  نفسي  اّما  شد  سبز  جا  همه 
با خود انديشه از اين مسئله مي كرد بهار
باغبان دست و دعا بود كه در محضر ُگل
بهار كرد  مي  راحله  و  سفر  خير  ذكر 
به هوا خواهي محبوب سفر كرده ي خويش
بهار كرد  مي  قافله  ي  بدرقه  را  شوق 
را باران  از  تر  طربناك  شعر  اين  »شفق« 
جاي آن داشت كه غرق صله مي كرد بهار
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چتر بهشتي

من مــــوجم و سر گــرم پريشاني خويشم
خويشم پيشاني  خط  ــواد  س حيران 
با آنكه بهار است و هوا مشك فشان است
خويشم زنداني  و  مانده  هوس  دام  در 
بنويسم اشكم  جوهر  بــا  كــه  بــگــذار 
خويشم قرباني  دايــره  اين  در  نفس  اي 
تسليم َســِر  از  ــا«  »رض آرام  ساحل  در 
خويشم طوفاني  دل  دوش  به  خانه  من 
دوست ــدم  ق غبار  به  بــگــذارم  سر  تا 
خويشم باراني  ي  ديــده  از  تر  تاب  بي 

پيداست كه در محضر اين حّجت معصوم
خويشم پنهاني  ي  گريه  از  تر  شرمنده 
ياسين گلشن  در  و  خارم  از  تر  قدر  بي 
خويشم افشاني  گل  فصل  آرزوي  در 
من ذّره ي ناچيزم و در چشمه ي خورشيد 
خويشم گرداني  آينه  از  زده  حيرت 
اما نشد  غزالي  بخت  من  قسمت  گر 
دل خوش به همين شور غزل خواني خويشم
تا بر سر من سايه ي اين چتر بهشتي است 
خويشم ساماني  و  سر  بي  از  دل  آسوده 
است  » امين   « زيباي  غزل مصرع  پايان 
خويشم« خراساني  ياران  ي  بسته  »دل 
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قيام قامت ها

بدهيد اذان  عاشقان  اي  شد  ظهر  صاة 
بدهيد آن  از  بعد  مردي  جوان  امتحان  و 
صاةِ ظهر شد از جنگ دست بايد ُشست
كه دل به جلوه ي آن يار مهربان بدهيد
ها« قامت  آري»قــيــام  شد  ظهر  صــاةِ 
به شوق سجده به شمشير خود امان بدهيد
صاة ظهر به »محراب و قبله و به نماز«
شما كه سينه سپر كرده ايد جان بدهيد
اول»نــمــاز بــگــزاريــد« ظهرشد  صــاة 
بدهيد جاودان  روح  خود  فريضه  اين  به 
اهلل بِــــحوِل  عاشقان  اي  ظهرشد  صاة 
بدهيد كهكشان  به  خود  نفس  از  ستاره 
آري  » الصلوة  قامت  َقد   « موقع  رسيد 
به اين »دو ركعت« خود عرش را تكان بدهيد
همين كه آيه ي »ايّاَك نَسَتعين« خوانديد 
بدهيد آسمان  به  دل  زمين  فرشتگان 

محمد جواد غفورزاده«شفق»

كنيد است سعي  پُراز ظلمت  اگر چه دشت 
بدهيد ــان  آرم به  عقيده  به  روشني  كه 
ــاز شما ب ــان مــي زنند  ــم زب ــر چــه زخ اگ
بدهيد زمـــان  ي  آيينه  ــه  ب ــور  ن ــاِم  ــي پ
سفر وقت  و  است  كردن  سپر  سينه  زمــاِن 
بدهيد ــوان  ارغـ ــاغ  ب ــن  اي به  ــازه  ت شكوهِ 
نيست ــروا  پ تير  پـــرواز  ز  كــه  را  پــرنــده 
بدهيد پرنيان  ــِگ  رن زره  هــاي  حلقه  به 
بستيد عاشقي  اِحـــرام  كه  مقام  ايــن  در 
بدهيد نشان  را  عشق  هنِر  دشمنان  به 
آريد ــرود  ف سر  سجده  ترين  عاشقانه  به 
بدهيد محراب،سايبان  به  سايه  مهر  به 
رســيــد،آري مي  معراج  به  نماز  ــن  اي از 
اگر چه در وسط »حمد و سوره« جان بدهيد
عهد به  وفاي  از  شد  سعادت  غرق  »سعيد« 
به اين گذشته ز جان مژده ي جنان بدهيد
عاشورا«ست »عصر  ــاز  ب من  ــِر  آخ نمازِ 
بدهيد قدسيان  و  شهيدان  به  خبر  شما 
»شفق« دوســت  حضور  فيض  به  رسيد  نمي 
بدهيد امتحان  عشق  ي  آينه  در  مگر 
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ساقي نامه غدير

كــوثــر ســـار  چــشــمــه  ــي  ــاق س اي 
پيمبر)ص( هــمــدل  و  هــمــدم  اي 
ــي ــان ــم آس لــطــف  ــر  ــه ــظ م اي 
مــعــانــي ُدر  ــريـــن  تـ ارزنـــــــده 
عــالــم خـــوب  تــريــن  خـــوب  اي 
همدم هميشه  دالن  خسته  ــا  ب
جستجويم بــه  را  تــو  هـــمـــواره 
ــي بــگــويــم ــل ــي ع ــل ــه ع ــت ــوس ــي پ

عشقي ــال  ــ ــج ــ ذوال ســـّيـــد  ــو  تـ
عشقي كـــمـــال  ــوش  ــ خ ــات  ــ آيـ
تـــو رهــنــمــايــي ــشــر  ب و  بـــر جـــن 
گشايي ــره  گـ ــدا  خـ ــت  دسـ ــون  چـ
كن وا  تــو  ــره  گـ مــا  مــشــكــل  از 
كن ــا  ــن آش حــقــيــقــت  بـــه  را  مـــا 
گفتگويم بـــه  مـــن  تـــو  يـــاد  بـــا 
ــي بــگــويــم ــل ــي ع ــل ــه ع ــت ــوس ــي پ

ــم ــام ك ــت  ــنـ زيـ تـــو  نــــام  اي 
مــرامــم در  نيست  ــو  ت عــشــق  ــز  ج

است عجين  تــو  عشق  و  مــن  قلب 
اســت همين  در  عــشــق  ــي  ــاي ــب زي
ســبــويــم مـــي  ز  ــكــنــي  ن ــر  ــ پُ ــا  تـ
ــي بــگــويــم ــل ــي ع ــل ــواره ع ــ ــم ــ ه

ــور غـــديـــري ــ ــّن ــ ــد م ــيـ ــورشـ خـ
ــري ــي ــان ام ــي ــان ــه ــب ج ــل ــر ق بـ
واليـــت ــد  ــن ــس م ــب  ــاحـ صـ اي 
قيامت در  شيعه  ــع  ــاف ش اي  و 
دست زد  كــه  آن  هــر  تــو  دامــن  بــر 
پيوست ــاب  ــت آف ــه  ب ذّره  ــون  چـ
جــهــانــي ســـــرور  و  ــّيـــد  سـ تـــو 
ــي ــان ــن ــؤم م امـــيـــر  و  مـــــوال 
جستجويم بــه  را  تــو  هـــمـــواره 
ــي بــگــويــم ــل ــي ع ــل ــه ع ــت ــوس ــي پ

نيست ــن  م ــوان  تـ در  ــو  ت اوصـــاف 
نيست ــن  م ــيــان  ب و  قلم  در  ــم  ه
ــی ــاي ــري ــب ــود حـــريـــم ك ــ ــول ــ م
ــي ــاي ــي ــب مـــحـــبـــوب تـــمـــام ان
كــوثــر ســـار  چــشــمــه  ــي  ــاق س اي 
مــكــّرر را  تــو  دم  هــمــه  خــوانــم 
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ســبــويــم مـــي  ز  ــكــنــي  ن ــر  ــ پُ ــا  تـ
ــي بــگــويــم ــل ــي ع ــل ــواره ع ــ ــم ــ ه

ــي تــو ســبــو تــو ســاغــرم تو ــاق س
تو ــرم  ــبـ رهـ و  دوجـــهـــان  ــار  ــ ي
ــي  ــات ــن ــائ ــام ك ــمـ ــو عـــشـــق تـ ــ ت
حياتي ي  چشمه  ي  چشمه  ســر 
ــا شــكــيــبــم ــ آرامـــــــش قـــلـــب ن
غريبم ابـــد  تـــا  تـــو  ــق  ــش ع بـــي 
طـــــوف حـــــرم تــــو آرزويــــــم
ــي بــگــويــم ــل ــي ع ــل ــه ع ــت ــوس ــي پ

سياهم رو  و  حــقــيــر  ــد  ــب ع مــن 
گناهم ــه  ــم ه قـــدم  بـــه  تـــا  ســـر 
بستم تـــو  ــت  ــاي ــن ع بـــه  را  دل 
دستم بگير  ــان  ــه ج دو  ــر  ه در 
را ــدا  خـ ام  خـــوانـــده  ــو  ت ــام  نـ ــا  ب
ــا« را ــ ــا »رضـ ــم ــرم ن ــ لــطــفــي زك
مناجات بــهــتــريــن  ــو  ت ــر  ذكـ اي 
حاجات جمله  رفــع  ــو  ت نــام  وي 
جستجويم بــه  را  تــو  هـــمـــواره 
ــي بــگــويــم ــل ــي ع ــل ــه ع ــت ــوس ــي پ

مهر واليت

علي يا  پايت  خاك  من  ديده ی  توتياي 
علي يا  سرايت  مشتاقان  دلهاي  خلوت 
است عالم  پروردگار  شما  مّداح  كه  تا 
علي يا  ثنايت  در  ندارد  جايي  من  شعر 
هر كه باشد جرعه نوش جام عشقت تا ابد
بي خود از خويش است و در بند وفايت يا علي
از همان روزي كه ديده دوختم بر اين جهان
عشق هّمت كرد و دل شد مبتايت يا علي
چون كبوتر پر گرفته دل به اوج آسمان
علي يا  هوايت  در  عاشقانه  پر  زند  مي 
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دوست دارم گر خدا ياري كند مهمان شوم
يا علي ايوان طايت  لحظه اي در كنج 
مي كشم من انتقام از درد اگر دستم رسد
علي يا  دارالّشفايت  تربت  و  ضريح  بر 
كند افشاني  نور  عالم  قلب  بر  نجف  از 
علي يا  باصفايت  گلدسته هاي  پرتو 
در طواف كعبه و در مروه و سعي وصفا
علي يا  پايت  رّد  جاي  جاي  دارد  بوسه 
كريم خداوند  فرمان  به  خم  غدير  در 
علي يا  ثنايت  گويد  پيغمبران  خاتم 
لكم  اَكملت  اَليوم  ــه ي  آي طنين  با 
علي يا  واليت  نور  از  عالم  مّنور  شد 
بعد پيغمبر صبوري كرده اي هر صبح وشام
شكوه ها كردي ز قوم بي وفايت ياعلي
نياز و  راز  خلوت  و  تار  شبهاي  دل  در 
چاه همدم مي شود با ناله هايت ياعلي
مسجد كوفه شهادت مي دهد صبر تو را 
كاش در اين غم بميرم من برايت يا علي

عشق راه  صبور  اي  عالم،  مظلوم  اّولين 
مي سزد گر عالمي گردد فدايت يا علي
شماست آن  از  عشق  انتهاي  و  ابتدا 
علي يا  كربايت  شهيد  تأييدش  مهر 
مشكل افتاده به كار خلق عالم چاره اش
نيست هرگز جز يِد مشكل گشايت يا علي
ديده ي من بي فروغ و خانه ي قلبم خموش
علي يا  واليت  بي  ندارد  حاصل  طاعتم 
يك نگاه مرحمت تا عاقبت ما را بس است
يا علي مبتايت  و دل  ديده  اي هزاران 
شك ندارم من در اين دنياي وانفسا كه هست
علي يا  عطايت  و  لطف  شامل  ما  كشور 
فاش مي گويد »رضا« و هر چه بادا باد باد
باد                                                                                                                                          آباد  علي  روي  گل  از  دوعالم  هر 
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سرشتند ــو  ت مــهــر  ز  را  ــا  م ِگـــل 
نوشتند دل  ــل  اه قلب  و  ــوح  ل بــه 
اســت ــر  ــدي غ روز  ــن  ــ روش ــام  ــي پ
بهشتند ــل  اهـ هــمــه  هــا  ــي  ــ والي

 
دوست اي  نجاتم  اهــل  ي  قافله  از 
دوست اي  حسناتم  بحر  ي  ــداده  دل
امشب غــديــرم  ــاده ي  زبـ مست  ســر 
دوست اي  صلواتم  ذكر  ي  تشنه  من 

«آسمان گير»

چشمت زنجير  ــه  ب بسته  بــاد 
چشمت ــر  ــي درگ گشتيم  پــيــر 
بسته ــاي  ــ دره پــشــت  ــي  ــدگ زن
چشمت تقدير  ــود  ب ــن  اي شايد 
است كرده  فتح  ناكمان  غم  چشم 
چشمت ــر  ــي ــا م پ ــر  ــي پ قـــلّـــه ي 
نپاشد ــم  ه از  ــه  ك نگشا  پلك 
چشمت ــر  ــي ــاه ــم ج اتّـــحـــاد 
بنوشيم مــا  تــا  ــمــاي  ــن ب راز 
چشمت مــزامــيــر  از  اي  جــرعــه 
باد  مــا  چشمان  بخش  روشــنــي 
چشمت                                                                                                                               آســمــان گــيــر  ــوه ي  ــل ج

جليل فخرايي
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انتظار

چشم مهّيا  َمقدمت  بر  مانده 
چشم با  تو  فراق  سازد  چه  تا 
را سال،جانها  ــر  دي غــم  ــن  اي
چشم يا  و  رساند  مي  لب  به  يا 
نديد تشنه  تيغهاي  تب  جز 
بانگ برداشت تا به هر جا چشم
ــددي! م زمينيان  طلوع  اي 
چشم آسمانها  در  شب  سوخته 
سر به فرمان توست آنچه تو راست
!چشم! ــوال  م توئيم  ــر  ام رام 
ماند خواهد  باز  تيره  شب  زين 
چشم ــردا  ف ــام  زب طلوعت  تا 

 كربال 

عشــق مــوالی  مدفــن  ای  كربــا 
بوســه بر خاكت زند شــيدای عشــق
آســمان  از  برتــری  اّمــا  خاكــی 
عشــق  مينــای  گنبــد  از  برتــری 
ای كــرده  گوهــر  ز  بهتــر  را  خــاك 
عشــق واالی  همــت  بــر  آفريــن 
از تــو می جوشــد هزاران مــوج خون
كربــا ای بحــر طوفــان زای عشــق
ای داده  جــا  را  عبــاس  دلــت  در 
آنكــه باشــد بهتريــن ســّقای عشــق
خــاك تو ُخم خانه ي عشــق خداســت
در تو می جوشــد عجب صهبای عشــق
بهتــر از مشــك اســت بوی خــاك تو
خوش بــود آن بوی روح افزای عشــق
كربـــــا ای قبلــــــه گاه عاشـــقان
عشــق ومــأوای  مأمــن  زمينــت  ای 
خون يــاران حســين آن دم كه ريخت
در تو جاری شــد همه غم های عشــق
قهرمان چشــم اميدش ســوی توســت
ای حســين ای ســرور و موالی عشــق

محسن قهرمان
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پيش گاه موال علي بن موسي الرضا)ع(

است باز  پيوسته  دارالــوال  اين  درهاي 
اين جا كريمي چاره ساز و دل نواز است
يزدان محبوب  الّرضا  موسي  علي  موال 
است نياز  روي  را  بر درگهش هر شيعه 
هلل اَلحمُد  نصيب  شد  جــوارش  را  ما 
است سرفراز  را  او  قدر  بداند  كس  هر 
محّمد)ص( آل  عالم  بر  شد  مشهور 
است اهتزاز  در  پرچمش  گنبد  روي  بر 
پذيرد مي  را  گدا  و  شاه  درگهش  بر 
است نواز  مهمان  و  بخشنده  ما  موالي 
يزدان امر  با  كند  مي  گشايي  مشكل 
است باز  پيوسته  دارالــوال  اين  درهاي 
دل بر  بخشيده  صفا  و صحنينش  ايوان 
باب المرادش هر كسي را چاره ساز است 
هستم ــده  زن تا  آرزو  ايــن  مــرا  باشد 
است باز  ديده  تا  دمي  ديدارم  به  آيد 
نيايد مــوال  آن  توصيف  ــر«  ــارگ از»ك
است نياز  ما  مدح  به  كي  را  او  اوصاف 

عبدالخالق كارگر

حضرت زهرا)س(

نيست شدنی  وا  گرهی  زهرا  تو  نام  بی 
هرگز نفسی بی تو مسيحا شدنی نيست
است رسول  تومعراج  دستان  بوسيدن 
نيست شدنی  ابيها  ام  كسی  فرزند 
سلمان كه مسلمان شده ی دست نبی بود
فهميد كه بی اذن تو »مّنا« شدنی نيست
پيمبر داشت  پسر  به  نيازی  چه  اصا 
نسل نبوی جز به تو احيا شدنی نيست
خورشيد زيادی است به هرجا كه تو باشی
مانند تو هر زهره كه زهرا شدنی نيست
گــذارد واژه  قلمم  بر  خــدا  كه  بايد 
چون جمله ی هم شأن تو پيدا شدنی نيست
از چشم تو  تا عرش خدا فاصله ای نيست
نيست فريبا شدنی  فردوس  تو  عطر  بی 
كبودی چرخ  اين  بانی  منحصراً  تو 
درخلقت ما نقش تو حاشا شدنی نيست
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امام رضا )ع(

دلم  ــی  ــوراي اه شهر  ــاه  ــادش پ ای 
دلم تنهايی  شب   ، مخاطب   ، آقــا 
اين دل كه با ضريح تو پيوند خورده است
چون كاشی تََرك تََرك بند خورده است
بر روی سنگ مرمر صحنت نشسته است
هر گوشه يك دلی كه ز صد جا شكسته است
اين جا حرم نه گوشه ای از عرش اعظم است
است عالم  به  مايك  بيای  برو  اوج 
نداشتيم يقينی  نبود  اگــر  مشهد 
نداشتيم زمينی  عرش  برای  جايی 
باران نوردر شب صحنت چه ديدنی است
است چشيدنی  حضورنگاهت  شيرينی 
در اين حرم كه هم نفس عرشيان شديم
از آسمان شديم پر  بهشت  با  همسايه 
ما شعور شد اين جا كه شور كودكی 
پس پا به پای چشم رئوفت جوان شديم

رضا يا  نوشتيم  چه  هر  جای  به  اّول 
پس نسل پشت نسل همه خوش بيان شديم
ما ــم  اي بـــوده  ــت  ــدن آم بهر  ــاده  آمـ
شديم ــاودان  ج قدمت  با  و  آمدی  تو 
رسانَيم می  خــدا  به  تا  پلّه  پلّه  تو 
رسانَيم می  كجا  به  تا  سام  يك  با 
سپرد شما  نگاه  به  مــرا  پــدر  روزی 
فشرد مرا  دست  تو  مهر  روزدست  آن 
گنبدت به  رو  خود  كودك  كنار  حاال 
می گويم از نوازش و از لطف بی حدت

حسن ُكردی
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 صالي شهادت 

بر خاست جان  بوي  باغ  از  و  آمد  بهار 
برخاست ز گلستان  بلبل  نغمه ی  دوباره 
به باغ باز به هر شاخه اي شكوفه نشست
به راغ الله ی خونين ز هر كران بر خاست
به گل نشست درختان ميوه دار چو پار
ز خاك رايحه ی گل به آسمان برخاست
زميــن خفتــه زبــاد بهــار شــد بيدار 
جهان پير ز خواب گران جوان برخاست
گريست ابر  و  رعد  ناليد  و  دژم شد  هوا 
چمن به خنده شد و مرغ زآشيان برخاست
پيچيد آسمان  در  تندر  غّرش  طنين 
خروش ضّجه ی باران ز ناودان برخاست
گشود ديده  ناز  به  زيبا  نرگس  دوباره 
دوباره سوسن خاموش ده زبان برخاست
دويد قطره ی باران به روي صفحه ی گل
نسيم با نفس خوش ز بوستان برخاست

بهار گــرم  روح  و  ــوروز  ن ــت  دول فــّر  ز 
برخاست سرجهان  از  دي  فسرده ی  دم 
برگي بي  فصل  و  اندوه  موسم  گذشت 
گل از كنار دميد و غم از ميان برخاست
نفس زسينه ی تنگم به شوق بال گشود
گرفت اوج و سبك سوي كهكشان برخاست
به عزم نغمه سرايي به بزِم سبزه و گل
برخاست آشيان  ز  شيدا  بلبل  شوق  به 
باغ  اين  در  زدند  شهادت  صاي  مگر 
كه الله با دل خونين از آن ميان برخاست
پاي ز  فتاد  بوستان  درين  سرو  كدام 
برخاست فغان  باغبان  جگر  از  ناگه  كه 
سرو سِر  بر  گرفت  جا  مگر  زاغ  كدام 
كه باز از دل ُقمري امان امان برخاست
بلبِل زار ز خنده هاي گل و گريه هاي 
زباغ شادي و غم هر دو توأمان برخاست
چه رفته بود درين خاكدان كه بي تقصير
فلك به كشتن ما تير در كمان برخاست
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سمند كينه چنان تاخت فتنه ی گردون
كه آتش از دِل صحراي بيكران برخاست

به نرِد ُعمر كه را ديده اي كه باخت نداشت 
مگر شهيد كه از اين نرد بي زيان برخاست
خوشا كسي كه به روز نبرد چون مردان 
گرفت جان به كف و از سر جهان برخاست
خصم مقابِل  در  سرافراز  بود  كوه  چو 
نداشت واهمه از جنگ و مردسان برخاست
زد پـَـر  آسمان  به  و  شهيد  فتاد  زپــا 
به خون نشست تن او ولي به جان برخاست
او پيكر  كه  اگر  نهان شد  تيره  به خاك 
به جان روشن ازين تيره خاكدان برخاست
صدق سِر  كز  شهيد  آن  بر  ببالد  جهان 
به دل نشاند يقين و از سِر گمان برخاست
را ما  به خانمان  آتش  زد  اگر كه خصم 
پي دفاع ز هر گوشه صد جوان برخاست
وطن و  دين  ثغور  و  حدود  حفظ  براي 
برخاست نگاهبان  هزاران  قبيله  زيك 

بنشست زمين  بر  فتنه  پايداريشان  ز 
برخاست ميان  از  كوه  استقامتشان  ز 
بستند دشمنان  روي  بر  چو  گريز  ره 
برخاست االمان  بانگ  دالن  سياه  آن  از 
شفيق عزيِز  تسليت»سروي«  ــراي  ب
گريست خامه چو اين چامه از بنان برخاست
دلير  جنگجوي  سه  جليلش  دودمان  ز 
نثار كردن جان را به يك زمان برخاست
بود او»محّمد«  برومند  سرو  نخست 
»كمال« از پي و »هادي« ز بعد آن برخاست
يكي فتاد به خاك و يكي نشست به خون
يكي زديده نهان شد و از او نشان برخاست
كشيد رنج  مايه  چه  عزيزان  داغ  ز  دلم 
خداي داند وآن كه او ز سوگشان برخاست
ببين»كمال« كه در اين دو روزه مهلت عمر
چه فتنه ها كه ازين كهنه خاكدان برخاست
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 عذر گناه 

با موج گريه ُشستم، امشب گناه خود را
سرسبز كردم از اشك آخر گياه خود را
نيازي بي  كوي  تا  رفتم،  اشك  همراه 
را خود  آه  سينه  از  آنجا،  كردم  آزاد 
سيل سرشكم امشب با ناله شد هم آواز
را خود  گناه  عذر  پيشگاهش  به  بردم 
رويي سياه  با  گر  بگذشت  عمر  ــام  ايّ
را خود  سياه  روي  كردم  سپيد  امشب 
جانان جمال  نقش  نشيند  گر  ديده  در 
را خود  نگاه  او  از  ــدارم  ن بر  حشر  تا 
خواهند گواه  من  از  محشر  به  اگر  فردا 
را خود  گواه  آنجا  آرم  ديده  خون  از 
رويم به  در  بستند  نهادم  رو  كه  جا  هر 
را خود  پناه  ُجستم  جانان  آستان  از 
اي ضامن غريبان اي دردم از تو درمان
را تباه خود  با كه گويم حال  تو  از  غير 

«همبستر خيال»

ــن من ــرام ــي ــد پ ــاش ــب ُگـــل گـــر ن
من دامــن  در  هست  ــي  دل خونين 
ــكــردم ن ــر  ــرپَـ پَـ را  ــي  ــل ُگ ــز  ــرگ ه
من گــردن  بــر  نيست  كسي  ــون  خ
ــگــردد ــن ن ــبــّســم شــيــري لــب بــا ت
من خنديدن  اســت  تلخ  گريه  چــون 
ديشــــب خـــــيالت هـــمبسترم بود
من پــيــراهــن  دارد  ــو  تـ ــوي  ــ ب
رفت و  ــد  آم ــل  ُگ ــاران  ــه ب ــو  ن شــد 
من گلشن  در  نشكفت  غنچه  يك 
كم شود  مي  كي  ُگل  اي  حسنت  از 
من ــدن  ــ دي از  مـــگـــردان  بــر  رو 
شهر ــر  ــگ ــن روش ــت  ــ روي مــهــر  اي 
مــــن روزن  از  كن  گــــذر  گاهـــي 
ُگل خــرمــن  ــر  ب افــشــان  شبنم  مــن 
ــن من ــر خــرم ــروز ب ــ ــل آتـــش اف گ
غم ــِن  ك بنيان  ــك  اش ــود  ش گفتم 
من كــن  بنيان  شــد  غــم  كــه  دردا 
ميفشان مــن  ــر  ب دامـــن  كــه  گفتم 
من ــن  دامـ ــر  ب دســـت  مـــزن  گفتا 
                                                                                                                                    
احمد كمال پور)كمال(
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 شهر سالم

آبــادی مــا بدونــت آبــادی نيســت
بی مهر تو در ســينه ي ما شادی نيست
از اشــكم نــرم دل پنجــره ات  شــد 
ايــن پنجــره ي بزرگ فوالدی نيســت

از اين كــه مدام در قيام اســت اين جا
من مطمئنم شــهر ســام است اين جا
عاشــق شده اســت كوهســنگی حّتی 
كار دل ســنگ هم تمام اســت اين جا

 
كم داشــت هرآن چه نور آمد برداشــت 
هر قدر طا خواســت زگنبد برداشــت
خورشــيد فروزنــده فــروزان تر شــد
وقتی كه سر از سجده ی مشهد برداشت

برخيز بيا نه جای شــرم اســت اين جا
پشــت دل تو به كوه گرم اســت اين جا
از ايــن كه ردت ُكَند نترســی يك وقت
بــازار َكَرم هميشــه گرم اســت اين جا

بــا آمدنــت بــه شــهر مــا عيــد آمد
آمــد ترديــد  ســياه  شــب  پايــان 
تبعيد شــدی بــه زادگاهــت ای خوب
خورشــيد به ســرزمين خورشــيد آمد

فهميــد را  هــا  معجــزه  راز همــه  او 
فهميــد را  دعــا  ي  هميشــه  تاثيــر 
تجويــز زيــارت رضــا را گفته اســت 
دكتر چــه قشــنگ درد مــا را فهميد

علی گردويی
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داغ گلها

رفتی از امشب به فردا با عشق محفل به محفل
با درد طی شد مسيرت  يك عمر منزل به منزل
از داغ گل ها شكستی  خونين چو برگ شقايق
دردفتر غم نشستی رنگين چوافسانه ی دل
در گردش چشم خيسم با توقدم می زند عشق
ازآسمان ها به دريا از موج دريا به ساحل
با اين كه هم عصر سيبی از زندگی بی نصيبی
پنهان كامل ماه  ای  در آسمان ها غريبی، 
رندانه آخر ربودی جامــی ز خم خانه ی دل
محو توانــد اين جماعت حّتــی گروه مقابل
گرفته غم  مرا  دور  نشستم  تنها  تو  از  دور 
ای وای از اين بغض سنگين  نفرين بر اين دور باطل
وقتی مجال نفس نيست  با توكسی درقفس نيست
پرواز در دسترس نيست ای دل بسوز  ای دل ای دل

ساكن اين شهر

نــی نداريــم ولی نــای و نوايــی داريم
آه ای عشــق عجب حال وهوايی داريم
ای همه هستی ما خوب خودت می دانی
در دل خويــش بــه نام توبنايــی داريم
چشم داريم به گلدســته و گنبد گاهی
صحن تا صحِن حرم سعی و صفايی داريم
ما كه باشيم كه با دوست مناجات كنيم 
از حــرم بــود اگر حــال دعايــی داريم
ما به جز گوشه ی چشم تو كجا را داريم
نــه دل رفتن از اين خانه نه جايی داريم
لطف حق بود اگر ساكن اين شهر شديم 
به خداوند قســم خوب خدايــی داريم
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حضرت جان

ما چشــم به راهــان پريشــان جهانيم
دل ســوختگان نفــس حضــرت جانيم
دلواپــس تنهايــی ديرينــه ي ماهيــم
ما منتظران شــب همه شب ها نگرانيم
تا دســت به دامان تو هســتيم عزيزيم
تا چشــم بــه ديدارتــو داريــم جوانيم
درخلــوت خود با تو و با يــاد توجمعيم
در جمــع بدون تــو اگر هســت نهانيم
هــر لحظه بر آنيم كه از ُملك خراســان
خود را به تو ای يوســف زهرا برســانيم

     سيد حسن مبارز

مثنوی

بــا تمام بــدی ام پيش تو راهــم دادند
زيــر آن گنبد وگلدســته پناهــم دادند
سال ها دل طلب رخصت ديدار تو داشت
سر وپا گوش به هر آيه ی گفتار تو داشت
مــا پُــر از واهمــه ی اذن ارادت بوديم
از همــان روز به دنبال عبــادت بوديم
خاك آن خّطه به خورشيد خدا تن می داد
آسمان تا خود شب رعد به دشمن می داد
آسمان سرخ شــد و ماه نتابيد آن شب
چارده قرن غم وغّصه نخوابيد آن شــب
چــارده قــرن عــزادار حســينيم هنوز
بــاز مشــغول ادا  كردن دينيــم هنوز



130131 ايمان مرّصعی

ما كه هر سال مّحرم دل مان می شكند
تا ســتون های تن منزلمان می شــكند
حتم دارم پدرم شــال عــزا می خواهد
او كه پنجاه وسه سال است تو را می خواهد
قسمت آن بود كه بی او برسم خدمتتان
از بَــِر ضامــن آهــو برســم خدمتتان
قسمت آن بود به من درس مظاهر بدهند
پيش آن پير به ما نســبت شاعر بدهند
خون هفتاد ودو ســرباز رشــادت دارد
عشــق در پرچمتان رنگ شــهادت دارد
با همــه بار گناهی كه وبال همه اســت
باز الطاف شــما شــامل حال همه است

پيامبر اعظم)ص(

توئــي منــادي توحيد يــا رســول ا...

ا... اميــد مــردم نوميــد يــا رســول 
به پاس مقدم تو غنچــه هاي توحيدي
ا... زنخــل عاطفــه روئيد يــا رســول 
هزار چشــمه تســنيم و كوثــر و زنرم
ز فيــض نام تو جوشــيد يا رســول ا...
شــب والدت تــو كاخهــاي اســتبداد
شكســت خورده و لرزيد يا رســول ا...
َملَك به سجده فتاد و ز جان ثنايت گفت
از آن زمــان كه تو را ديد يا رســول ا...
ز بوســتان والي تــو دســتهاي نيــاز
گل اميــد و صفــا چيــد يا رســول ا...
گرفتــه ات دل مــن به اشــتياق تمام
طلوع ســبز تــو را عيــد يا رســول ا...
فــروغ معرفت از رويت اكتســاب كنند
مه و ســتاره و خورشــيد يا رســول ا...
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يا علی )ع(

ای ُركن دين ز ســعی تو آباد يا علی )ع(
حبل المتين وســرور ايجاد يا علی )ع(
دل بســتگان مهــر تو فردای رســتخيز
هســتند ِمهر عرصه ی ميعاد يا علی )ع(
ای افتخار عترت طاها كه َهل اَتی اســت
از قرب حق به شأن تو انشاد يا علی )ع(
ايــزد بــه پــاس َمقــدم واال مقــاِم تو
باب از حرم به روی توبگشاد يا علی )ع(

صغيــر تشــنه مــا از ســوي عرفانــت
شــراب عاطفــه نوشــيد يا رســول ا...
به هرچه مي نگــرم به همه وجود كنند
ز اهلبيــت تــو تمجيــد يا رســول ا...
بود بــراي هميشــه بــه پهنــه گيتي
دوام ديــدن تــو جاويــد يا رســول ا...
اميــد آنكه هميــن مختصــر ارادت را
كنــد خداي تــو تاييــد يا رســول ا...

مطهري نيا
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َكندی چو در زقلعــه ی خيبر صا زدند
افاكيان كه دســت مريــزاد يا علی )ع(
گرديــد با صابــت و با عــزم و رأی تو
محكم اساس محكمه ی داد يا علی )ع(
يك ضربتت به غزوه ی خندق زهم شكست
تومار خصــم وحلقه ی الحاد يا علی )ع(
با خشــم ذوالفقار تو ای قهرمان  عشق
دادی به  باد ريشــه ی بيداد يا علی )ع(
كردی عروج چون به سردوش مصطفی 

آثــار بــت زكعبــه برافتاد يــا علی )ع(
سرآفرينشــی تــاج  اليقيــن  حــّق 
باب المــراد و افضِل زّهاد يــا علی )ع(
بی گوهر والی تو در روزحشــر نيســت
مقبول حق عبــادت عّباد يــا علی )ع(
عشــق تو چلچراغ اميد »مقّدم« اســت
او را مبــر به لطف خود از ياد يا علی )ع(

والدت حضرت امام زمان )عج(

ای جهــان بــر لقــای تو مشــتاق
ای تو در عرش و فرش و عالم طاق
هســتی از نــور توســت نورانــی
مهــر رويــت فكنده چون اشــراق
ســامرا شــد بهشــت اهــل يقين
يافــت حــق از جمــال تومصداق
بــاغ ايمــان شــكوفه زد ز شــوق
آفــاق در  دميــد  نــو  از  مــاه 
شــعف و  ســرور  در  كايناتنــد 
عّشــاق صــف  در  ممكناتنــد 
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رام آفرينــش  تــو  يُمــن  بــه  ای 
از تــو در جــوش چشــمه ی ارزاق
مهــدی و  االوصــــــيايی  خاتــم 
كه شــود حق بــه هّمتــت احقاق
پــرگار نقطه ی  نيســت  تــو  غيــر 
بــر زميــن و زمــان و هفــت رواق
كاش گــردد ظهــور تــو نزديــك
طــی شــود روزگار ســخت فــراق
كعبــه را تكيــه گاه خويــش كنی
اوراق كنــی  را  كفــر  دفتــر 
شــيعه درمحضرت شــود دل شــاد
نفاق اهــل  بســاط  جمــع گــردد 
پــر از عــدل و داد گــردد  عالــم 
اين يقين اســت و نيست يك اغراق

ســيمايت  مــاه  كــه  دريغــا  ای 
مانده چــون ماه آســمان به محاق
نظــری كــن  لطــف  ز  نــوازا  دل 
انفــاق نمــا  كــرم  از  را  خلــق 
بپذيــر اش  چكامــه  »مقــّدم«  از 
بــا توچون بســته رشــته ی ميثاق

حضرت زينب )س(

زنــده و تابنده درتاريخ نام زينب اســت
ثبت و ضبط دفتر هستی پيام زينب است
چرخ گردون درشگفت از اقتدار و شأن اوست
طاق گيتی َخم برای احترام زينب است
گلشن سرخ شهادت تا به صبح رستخيز 
با طراوت ز اشك جان سوز مدام زينب است
نهضت خون بار عاشورای غم بار حسين
تا ابد مرهون صبر واهتمام زينب اســت
بيرق دين نبی بعد از حســين ابن علی
پايدار  از عزت و قدر و مقام زينب اســت
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از زميــن كربا تــا كوفه و شــام خراب
هر كجا را پا گذاری جای گام زينب است
در جهــان آفرينش قهرمان صبر اوســت
گردش گردونه ی ايجاد رام زينب اســت
در مقام كوی جانان از عزيزانش گذشــت
اين صابت شيوه و مشی ومرام زينب است
با بيان آتشــينش كوفه را غــم خانه كرد
خصم دون آشفته از خشم وقيام زينب است
آن چه را ديدم به چشم خود نبود ااِّل جميل
زاده ي مرجانه رسوا زين كام زينب است
با خروشش اقتدار دشمن دون را شكست
پاســداری از واليت در مرام زينب اســت
كاخ اســتبداد را لرزانــد بــا تيــغ زبان
پور ســفيان درهراس از انتقام زينب است
در قيامــت اوليا را ديده بر اكرام اوســت
ماســوا را هم نظر بر فيض عام زينب است
گر »مّقدم« می نمايد مدحت اُخت الحسين
روی امّيدش به لطف باب ومام زينب است

عبدا... مقدم

حضرت زينب )س(

در دشــت پر از ستاره زينب می سوخت
آن كوه ميان آتش و شــب می سوخت
آن روز زميــن وآســمان زخمــی بود
خورشيد دلش گرفته در تب می سوخت

آن قــدر شكســتم كــه خــدا را ديدم
ديــدم را  هــا  آســمان  در  مســتان 
هی چــرخ زدم وهــی شــراب آوردند
مــن ســوختن پرنــده هــا را ديــدم

بوســيد را  وفــا  ســردار  رخ  زينــب 
آن اللــه ی ُســرخ كربــا را بوســيد
صحــرا و زمين و آســمانش خون شــد
تــا نيــزه ســرخون خــدا را بوســيد
                         

سيد مسلم موسوی



140141

خواب باران

به آســتان مقدس به گنبدش خورشيد
برای حضــرت آهو كه ضامنــم گرديد
چقــدر غرق بــا بــودم و نجاتــم داد
چقدر مســت گناهی كه آخرش بخشيد
هــزار دفعــه اگر رو ســياه مــی بودم
هــزار بار مــدارم به لطفشــان چرخيد
بهانه جرأت خوبی اســت نزدشان برسم
علی الخصــوص زمانی شــبيه روز عيد
اگر چه پنجره ی فوالد خواب باران هاست
اگــر چه ميوه ی ما را درخت ها می چيد
جهان به بركه ی چشمان خيس من افتاد
گناه چشــم پلنگــی كه مــاه را فهميد
و بعد اين همه دلتنگی ام دلی در دست
به آســتان مقّدس به گنبدش خورشيد

ضريح تمنا

يك آســمان تاوت بر لب سكانس بعد
او مانده بود و جرأت زينب ســكانس بعد
رودی تمام غيرت خود را به دوش داشت
در دست های تشنه ی مذهب سكانس بعد
خورشيد تنگ نيزه ی خونين غروب كرد
تا پشت گريه های تو امشب سكانس بعد
گل هــای اين بهار به پژمردگی رســيد
از بلبل نشســته ی در تب ســكانس بعد
مريم بــرای طاهــره تعريــف می كند
در شوق كربا شــده اغلب سكانس بعد
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تــا صبح گريــه می كنــد و زار می زند
باران چشــم هاش مرتب ســكانس بعد
می ريخت روی دامن چين چين و گل گليش
حاجت گرفت آخرمطلب ســكانس بعد
او بــود و يــك ضريــح تمّنــا مقابلش
با يك دخيل ســبز مقّرب سكانس بعد
تصويــر ظهــر حادثه آمد بــه خاطرش
آن لشكر وســپاه معّذب ســكانس بعد
يك جام زهر مثل تفنگی كه تير داشت
چوپان زرد گلّه ي عقرب ســكانس بعد
ايجاد يك تناقص وحشــی درون شــعر
شب بود و روز بر دل مركب سكانس بعد
تاريــخ را رقــم زد و زنجيــر پاره شــد
در آســمان گيج مخاطب ســكانس بعد
مــن مانــدم وهــزار الفبــای زندگــی 
در كهكشان كهنه ی مكتب سكانس بعد
شــعری تمام زندگيش را غــروب كرد
او مانده بود و جرأت زينب سكانس قطع
                                                                                                                                                                              
امان ا... ميرزائی

ُگل خلقت

ســام فاطمــه اي جلوه ي شــكيبائي
كه نور ُحسن تو جان مي دهد به زيبايي
تويي صبيــح ترين صبح روشــنايي ها
تويي زالل ترين چشــمه ي شــكيبايي 
تويي تو روح واليت به هر ولي ســوگند
تويــي تو عصمت يكتا قســم به يكتايي
ز خاك پاي تو جوشــد افاضه ي ملكوت
بهــار دانايــي تــو خيــزد  ز آســتان 
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ســام اي ُگل خلقــت گاب خوبيهــا
ز مهــر و مــاه فزونــي به عالــم آرايي
بهاي يك ســر مويت فزونتر از دو جهان
غبــار خــاك درت نــور چشــم بينايي
نــزول مايده از آســمان به جــز مريم
كه داشت اين همه جز فضه ي تو كارآيي
بنازمــت به پدر دوســتي كزان حضرت
تــو با غــذاي بهشــتي كنــي پذيرايي
هر آنكه را تو شــفاعت كني به روز جزا
ســزد شــفيع قيامت شــود به تنهايي
بهشت عاشــق آن كس كه سايل تو بَُود
كه ســايل تــو بــود كيميــاي دارايي
تو را كه دست ببوســد نبي عجب نَُبود
كه خاك پاي تو بوســد ســپهر مينايي
ز دامن تو َحسن شــد كريم اهل البيت
ز شــير نــاب تــو دارد حســين آقايي
ز كور چهره بپوشــي كه نشــنود بويت
بينايــي فــروغ  ُمجّســم  حيــاِء  اال 

كسي كه بوسه ز خاكت گرفته مي داند
كه نيســت آب بقا هم بــه اين گوارايي
نگيــن فّضــه ي تــو خاتم ســليماني
معجــز مســيحايي تــو  بــوذر  نــگاه 
قلم گذاشــته تا ســر به صفحه ي تاريخ
تو را ســتوده بــه مظلومــي و توانايي
چرا به گريه چنيــن خو گرفته اي زهرا
اال ز خنــده ي تو عشــق را شــكوفايي
حريم خانه ات آنجا كه مكتب وحي است
كجا و حمله ي ســنگين دالِن هر جايي
دريغ و درد كــه در خانه ات تاقي كرد
شــرار اهرمــن و جلــوه ي اهورايــي
چو دست و سينه ي تو كز فشار در بشكست
شكســت پيش غمت قامت شــكيبايي
علي است با خبر از ماتمت كه مي سوزد
ز داغ گل جگــر اللــه هــاي صحرايي
ز ُغّصــه اي كه شــهادت گرفت دامانت
ز دســت داد علــي دامــن شــكيبايي
چشــيده شــهد واليت ز بوســتان شما
»مويّد« اســت و ثنايت به اين شكوفايي
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دختر زهرا)س( نشان

زنده قرآن از مرام راســتين زينب است
معجز پيغمبران در آســتين زينب است
خانه ي زهرا كه مي جوشد ز خاكش آفتاب
نور باران امشب از نور جبين زينب است
دختري زهرا نشان دارد علي از آن سبب
بسته جانش بر نگاه دلنشين زينب است
پنج تن بر شش جهت فرمانروايانند و باز
مظهر آنــان وجود نازنين زينب اســت

پــدر را  او  نشــد  تنهــا  علــي  واالي  ذات 
هــم معلّــم هــم اميرالمؤمنيِن زينب اســت
بهــره ور ز انفاس قدس هفت معصوم اســت از آنك
روِح علوي نفس ُقدســي ماء و طين زينب است
از والدت تــا شــهادت با حســينش بــود دل
عشــق ورزي با امام عشــق دين زينب اســت
هــر بزرگي را بــود نقش نگيني عشــق گفت
يا حســين ابــن علي نقــش نگين زينب اســت
ريشــه هاي چادرش گر عروة الوثقاي ماســت
رشــته ي عشــق خدا حبل المتين زينب است
در نهــاد آدمّيــت جلــوه اي از مهــر اوســت
بــر زبــان آفرينــش آفريــن زينــب اســت
ِعلــم را آموخــت در دامان مــادر حرف حرف
عشــق حرفــي از كام آتشــين زينب اســت
پنجه ي خورشــيد انــدر پنجــه دارد دامنش
خوشه ي پروين به پاكي خوشه چين زينب است
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تا نبيند كس جمالش چون حسين و چون حسن
مهر و ماهي در يســار و در يمين زينب اســت
با مصايب روبرو گشــتن ز ُحســن باور اســت
راز َمــزدّدُت يقينــا در يقيــن زينــب اســت
كربــا و اوج غمهــا زينــب و قلــب صبــور
صبــر واالهم در اينجا شــرمگين زينب اســت
گــر نبــرد ارث امامت گشــت نايب بــر امام
ايــن نيابــت شــاهد روح امين زينب اســت
َعرضــه ي تقديــم قربانــي بــه درگاه خــدا
در گمانــم ايــن مقــام برترين زينب اســت
كوفه گه در اشــك خجلت گاه در بُهت سكوت
با طلــوع ماه خاكســتر نشــين زينب اســت
ُشــد اگر خون شــهيدان حافــظ مكتب ولي
حافــظ آن الله هــا خون جبين زينب اســت
از كامــش در بــر دشــمن نمايــان قدرتش
خطبــه اش گوياي عــزم آهنين زينب اســت 
شــام را بگرفــت و كــرد او بــر رقّيــه واگذار
آن ســه ساله در رسالت جانشــين زينب است

سيد رضا مؤيّد

معجزه ی بزرگ

چو غنچه تا به تبّســم لبان تو وا  شــد
شكفته چون ُگل از اين خنده خاطرما شد
ز خاكيان و ز افاكيان به عرش و به فرش
به شــوق ديدنــت آفاق پر زغوغا شــد
زمانه تشنه ات ای چشمه ي خروشان بود
كويــر تف زده ي خاك از تو دريا  شــد
بجز به شور و به شــرره نمی سپرد بشر
كــه آمــدی تــو و راه نجات پيدا شــد
زمانه بود پراز ظلم و جور و شرك و نفاق
گــره زكار فروبســته ی زمان وا شــد
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گرفتــه بود ســياهی جهان هســتی را
كــه آفتاب جمــال تــو عالم آرا شــد
شــد از تــو كاخ انوشــيروانيان ويــران
شكسته كنگره ي كاخ و طاق كسرا شد
به پيــش پای تو بتها به خــاك افتادند
شكســته قامت الت ومنات و عّزا شــد
نــه دردهــای دل دختران زنــده بگور
كه خاطر همه غمديدگان تســّا شــد
اال كــه حاصل عمــر تــو مهربانی بود
بزرگ معجــزه ات فتح ُملك دلها شــد
تويــی كــه خاتــم پيغمبــران دورانی
كــه از صفای تــو دنيای مامصّفا شــد
تويی كه گــردش تاريخ را عوض كردی
جهان مرده ز نو جان گرفت واحيا شــد

بــه يمــن هّمــت واال و اســتقامت تو
هر آنچه را كه خدای توخواست اجرا شد
نشــانه ی تو به انجيل بــود و در تورات
كــه زنده از نفس گرم تومســيحا شــد
مدام چشــم بــه راه تــو بود غــار حرا
كــه آفتــاب حضور تــو در تجّا شــد
امين وحی تو را خواند اســوه ی حسنه
وجود پــاك تومحمود حق تعالی شــد
كوثرهــم و  مدثّــری  و  تــو  مزّملــی 
تو را به سوره ياسين خطاب و طاها شد
بســان آيه ي قــرآن تو بــی همانندی
كجــا به مثل تــو در روزگار پيدا شــد
بــه اوج مأذنه هــا جاودانــه نامت ماند
علی شــد از تو علی از توزهره زهرا شد
خداونــدی رحمــت  پيامبــر  تويــی 
تويــی كه واژه ي لوالك با تومعنا شــد
مدينــه عطــر حضورخوش تــورا دارد
مدينه شــهره و شهر رســول بطحا شد
ســام ما به تــو و خاندان پــاك تو باد
درودحــق به تــو و رهروان پــاك توباد
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شقايق

است مــحــور  را  عبا  آل  فاطمه 
است ــور  زي را  خــدا  عــرش  فاطمه 
ــار  ــروردگ فــاطــمــه مــحــبــوبــه ی پ
پيغمبراست ــه ی  ــكــدان ي گــوهــر 
فاطمه يعنـــــی  تطـــــهير  آيه ی 
وكوثراست ــور  ن تفسير  فاطمه 
ــود ــه ی بــحــر وج ــدان ــك ــر ي ــوه گ
است محشر  روز  خاتون  برترين 
او اصل  زهرا  و  است  فرع  خود  ماه 
زهره مشتّق است و زهرا مصدر است
دنــيــانــديــد ــادر  ــ م را  ــری  ــت دخ
است ــادر  م را  پــدر  كو  ــرا  زه غير 
ــان او ــ ــشــرق دام ــز م ــادری ك ــ م
يازده خورشـــــيد عالم گستر است
حسين رگهای  به  جوشد  او  خون 
است ــرور  پ زينب  ــان  دام دامنش 
چرا شوكت  چنين  با  شگفتم  در 
عمــر او از خنده ی گل كمتر اســت
داشــتند افــروزان خبــر كی  آتش 
يك شــقايق بيــن ديوار و در اســت

سمت مشرق

ابر رحمــت به خاك می بارد بزم دلخواه عاشــقان برپاســت
از كرامــت جوانــه می رويد فصــل آيينه كاری دل هاســت
چشــم ها را به اشــك شوق بشــوی  حرف با لهجه ی سكوت بزن
با ارادت نماز عشــق بخوان قبله فرقی نمی كند كه كجاســت
گرهــوای حــرم بــه ســرداری پــر وبالــی كبوترانــه بزن
گــر غريبی و گر كــه دلتنگی آشــنای غريبه ها اينجاســت
ارمغان شكســته دل ها چيســت چشــم  هايی كه جذر و مد دارند
هر چه بی ســرپناه و ســرگردان ديده را دوخته به دســت رضاست
چه خبرهاســت پشــت پنجره اش با خودش هر كــه عالمی دارد
رنگ آيينه ها طا شــده اســت بانگ نّقاره خانه ها برپاســت
با همــه مهربانتر اســت از مهــر كوثر جاری خداوند اســت
تشــنه را با لبان تفتيده چشــم او چشــمه ســار آب بقاست
ای كــه ســنگ صبــور دلهايی بغــض هايی شــگفتنی دارم
تيــری انداختم به تاريكی من كه دســتم زدامنت كوتاســت
ُمهــر مهــر تــو برجبيــن دارم الّســام عليك يا خورشــيد
سمت مشرق هميشه نورانی است هر حديدی در اين حدود طاست
ای كــه گلدســته ی طا داری كــوی تو عطر زعفــران دارد
اَِمــن ِمن َعــذاب يا موال ســايه ســار حريم امن شماســت
شرمســارم مــن ای امــام رئوف بــه اميــد قبول آمــده ام
مــن هم آهو مــرا ضمانت كــن برلبم ذكر التماس دعاســت

محمد نيك
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چشمه ی احسان

دم نزنــم جــز بــه گفتگــوی محمــد
عالــم و آدم بــه جســتجوی محّمد)ص(
افــاك گــردش  و  انبيــاء  ي  سلســله 
بســته وقائم بــه تارمــوی محّمــد )ص(
عيســی وموســی وخضــر و نــوح پيمبر
محوصفا تنــد وخلق و خــوی محّمد)ص(
آنچــه فضيلــت بــوددر عالــم هســتی
ريخــت خداونــد در ســبوی محّمد)ص(
در صــف محشــر بــود بــه روزقيامــت
چشم همه عاصيان به ســوی محّمد)ص(
هيــچ ُگلــی از خــود اين شــميم نــدارد
زان كه بود عطرشــان ز بــوی محّمد)ص(
جملــه ي كــون ومــكان و عالــم امكان
خلق نشــد جــز به آبــروی محّمــد)ص(
چشــمه ي احســان و لطف و مهر و محّبت
ســاری وجاری بــود ز جــوی محّمد)ص(
وصالــش صبــح  آرزوی  مــرا  هســت 
تــا كــه ببينــم رخ نكــوی محّمــد)ص(
طبع مــن از خويــش ايــن فروغ نــدارد
شــمع رهم بــاد گفتگــوی محّمــد)ص(

زمزمه ی عشق

مهدي دل عالم همه شــيداي تو باشــد
ُملك دو جهــان زير قدمهاي تو باشــد
خورشــيد فلك محو تماشــاي تو گردد
طوبي خجــل از قامت رعناي توباشــد
در ديــده ي ما خوار بــود ُملك دو عالم
تــا در دل ما عشــق و توالي تو باشــد
هر جا كه بود زمزمه ي عشــق و محّبت
از عشــق تو و مســتي صهباي تو باشد
هر كس كه بََرد راه به ميخانه ي وحدت
ســر مســت ز پيمانه و ميناي تو باشد
اي يوســف زهرا ز پس پــرده برون آي
زيــرا دل عالــم بــه تمّنــاي تو باشــد
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عمرم سپري گشــت و نديدم رخ ماهت
باز آي كه در ديده ي ما جاي تو باشــد
اي مصلح كل منتظــران ديده به راه اند
تــا كي به جهان غيبت كبراي تو باشــد
جان و تــن من باد فــداي دل و جانت
تاج ســر من خــاك كف پاي تو باشــد
گل جلــوه اي از ُحســن دالراي تو دارد
َمــه پرتوي از چهره ي زيباي تو باشــد
مــي آورد از طلعــت زيبــاي تــو يادم
خورشــيد كه آيينه ي ســيماي تو باشد
بگرفتــه دلــم از غــم ايّام چه ســازم
خّرم بود آن دل كه به ســوداي تو باشد

علی نيك فرجام

حافظ

حافظ چه كرده ای كه چنين جاودانه ای
محبوب عام وخــاص و به عالم يگانه ای
درحكمت وتجلّی عرفان و ســّر عشــق
دريــای ژرف پرگهــر بــی كرانــه ای
گفتــار روح بخش و غزلهــای دلفريب
دارد زشــور وصدق و صفايت نشــانه ای
آهنگ شــعر ناب تو در شــاهدان شهر
َوجــد آوَرد به زيــر و بَم ســاحرانه ای
گويی به گوش می رسد از قدسيان عرش
از خاطــرات دفتــر عشــقت ترانــه ای
اســتوار و  وخداجــوی  زيســتی  آزاده 
ای عارفانــه  زندگــی  طريــق  بــودت 
ايمــان تو در آتش زرق و ريا نســوخت
در دســت كس نيامد از اين ره بهانه ای 
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بی شك قرين رحمت وفضلی كه ِورد تو 
قــرآن و درس بــود و دعای شــبانه ای
اينــك تو ميهمانی و ايــن جمع ميزبان 
دلهــای ما تُراســت پذيرنــده خانه ای
شاديم از اينكه سعدی وفردوسی بزرگ
آرميده درحــرم شــاعرانه ای خــوش 
اينــان  ذخاير ادب كشــورند و نيســت
همتايشــان به هيــچ ديــار و زمانه ای
»هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق«
برتر ز عشــق كو به جهان پشــتوانه ای؟
يگانگيــت بحــق  مــدار  روا  رب  يــا 
در اين وطن شــعار و مــرام دوگانه ای
ايــن مرز و بــوم پاك بــه ايرانيان گذار
بيگانــه را مبــاد دريــن خانــه النه ای

هنوز

به چهره ها اثر از نيكی و وفاســت هنوز
به ِدل صداقت و در ديده ها حياست هنوز
به فرض دوری بی دانشــان ز َشرع نبی
نماز و طاعت مردان حق به پاست هنوز
ز تنــد باد حوادث مباش ســرد و ملول
كه بحر و موج به فرمان نا خداست هنوز
اگر چه رنج و غم آُزرد جســم و روح تورا
شــكيب َمرَهم هر درد بی دو است هنوز
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روان خلــق مرنجان به قهر و نخوت و ناز
كه در قلوب ستمديدگان َرجاست هنوز
نهــال عاطفه ها گر شــكوفه اش پَژمرد
به شاخ و برگ و رگ و ريشه اش بقاست هنوز
دگر مگو حســد و آز و كينه شــد پيروز
به باغ فضل و ادب نزهت و صفاست هنوز
ز برِق ِدشــنه ی بيگانگان مــدار هراس
كه در قبال يكيشان صد آشناست هنوز
غريو نَصــُر ِمن اهلل و بانــگ فتح قريب
به هر مكان و زمانی شــعار ماست هنوز 
به رغم غفلت و بی حرمتی به ساحت او
امــام ثامــِن ضامن زما رضاســت هنوز
شمار ُعمر فزون شد ولی شگفت و دريغ
نشان عشق به سيمای »مصطفی« است هنوز
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