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شکوه گلشن رازی مگرنه؟
مفاتیح الجنان سازی مگرنه؟
توبرپایی و ظلمت می گریزد
چراغ شهرشیرازی مگرنه؟
شهر شیراز عالوه بر تمام جاذبه های تاریخی ،فرهنگی و
ادبی که در همه ی جهان اعتبار و جایگاه ویژه ای دارد ،در
گنجینه ی ســینه ی پربرکت خود دردانه ای چون حضرت
احمدبن موســی/ع /را دارد که از دیرباز زیارتگه عاشــقان
آل اهلل بوده اســت .مردم فارس و کشور پهناور ایران و حتا
خارج از کشــور ارادت خاصی به این حضرت داشــته ،در
تمام ایام سال همچون کبوتران عاشق به زیارت ایشان نایل
شــده ،حال و هوای معنوی خاصی را بر گرداگرد ضریح و
صحن منورش رقم می زنند.
پس از آن که مقام معظم رهبری شــیراز را به نام سومین
حرم اهل بیت /ع /یــاد کردند ،به خصوص در زمان تولیت
معظــم آیت اهلل ســید علی اصغــر دســتغیب در این حرم،
تحوالت شگرفی هم در امر گسترش زیرساخت ها و فضای
درونــی و بیرونی هم ترویج چشــمگیر فعالیت های مذهبی
و هنــر آیینی صورت گرفت .انجمن ادبیات آیینی آســتان
مهر که با درایت تولیت محترم آســتان در زیر مجموعه ی
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی شکل گرفته ،با اهداف
جذب نخبه های فرهنگــی ،هنرمندان آیینی و فعالیت های
فرهنگــی ،ادبی و هنری در ســطوح مختلف در حال انجام
امور مربوط است.
سلســله مطالب این شماره با توجه به موضوع های ثابت
و مناسبت های هفته به دل نوشته های شاعران و نویسندگان
آستان مهر در موارد مذکور اختصاص دارد.
خلیل شفیعی  -شهریور ماه نود و پنج
(با همکاری اصغر پرویزی ،کورش رحیمی
و زهرا سادات جعفری)

چش

م اندا ز اول

شعر حضرت شاه چراغ(ع)

شعری دمید و دور و برش را خدا گرفت
اینبار هم بهانه ی صحن شما گرفت
حسی کبوترانه به جانم نشست و بعد
سمت نگاه گرم تو دست دعا گرفت
مست از نسیم عطر تو شد شعرهای من
حس غزل تمام حرم را فرا گرفت
فهمیده ام که با غزلی می شود شبی
از دست های باکرمت کربال گرفت
تو آفتاب شهر منی ،شوکران عشق!
شیراز از نگاه رئوفت صفا گرفت
شاعر شدند قافیه ها از همان شبی
که کودکی به هرم دعایت شفا گرفت
اشکی نشست بر دل این شعر و بعد از آن
از خاک پات چشمه ی زمزم به پا گرفت
قسمت نشد که سنگ صبور رضا شوی
حتی دل خدا هم از این ماجرا گرفت
گنبد طال و صحن تو فرقی نمی کند
شیراز با قدوم تو عطر رضا گرفت
فائزه سادات نقیب القرا
***
مشهد و کربالیتان زیباست
شور و عشق و نوایتان ،زیباست
از مسیر مدینه تا شیراز
همه جا رد پایتان ،زیباست
آن کبوتر که دور گنبدتان
می پرد در هوایتان ،زیباست
چون نگینی میان انگشتر
در دل شهر جایتان ،زیباست
همچو قاسم به ظهر عاشورا
مرگ هم از برایتان ،زیباست
چون علی ابن حمزه وقت عروج
سر از تن جدایتان ،زیباست
اشکهایی که همچنان باران
می چکد در عزایتان ،زیباست
عشقتان را خدا به ما داده
شاهکار خدایتان ،زیباست
شیعه محتاج یک نگاه شماست

فکر و ذکر و نگاهتان ،زیباست

م .خدامی

***
شد محرم من و اندوه و غم و شاه چراغ
سینه و نوحه و اشک و علم و شاه چراغ
سبحه و ذکر و نماز و من و قران و دعا
جاری چشمه ی چشمان نم و شاه چراغ
گوش در گوش پر از وای حسین وای حسین
اشک در اشک قدم در قدم و شاه چراغ
ناله درناله ی جانسوز فغان روی فغان
آه در آه غبار حرم و شاه چرا غ
ضجه بر ضجه نوا روی نوا داغ به داغ
سر به سر هیا تی محترم و شاه چراغ
جامه بر جامه سیه سینه به سینه همه غم
مویه در مویه به هر دم به دم و شاه چراغ
پا به پا مرد و زن و پیر و جوان صحن به صحن
دست در دست حرم در حرم و شاه چراغ
کتف بر کتف مساوی شده دارا و ندار
دور از غصه ی هر بیش و کم و شاه چراغ
چشم در چشم نظر روی نظر غم در غم
دل به دل بسته به فیض کرم و شاه چراغ
عبدالنبی زارع عارف
***
وقتی به ما زالل ضریحت عطا شده است
یعنی بساط عشق و صفامان به پا شده است
یعنی که از خزانه بی انتهای حق
لطفی بزرگ قسمت دنیای ما شده است
تو منبع همیشه نوری که سالهاست
هر سوی شهر سوسوی نابت رها شده است
«شیراز و آب رکنی این باد خوش نسیم»
از حسن هم جواری تو با صفا شده است!
جز با حضور سبز تو باغی عفیف نیست
از یمن نام توست اگر دلگشا شده است
حتی ارم به سمت تو تعظیم کرده است
اصال تمام شهر به عشقت بنا شده است!
بیچاره سینه ای که از این شور خالی است
خوشبخت آن دلی که به این عشق وا شده است
«در کوی تو شکسته دلی می خرند و بس»
هر دل که پا گذاشته حاجت روا شده است
پس بی دلیل نیست که شهر از غزل پر است
عشقت چنین که همنفس کوچه ها شده است
***
شاعر مردد است که با این دو بیت شعر
نذرش چنان که باید و شاید ادا شده است؟!
سید اکبر سلیمانی
***
خاتم بود این شهر و نگین شاه چراغ است
شیراز مزین به همین شاه چراغ است
آن عروه ی وثقای قلوبی که خدا گفت
بر معتصمین حبل متین شاه چراغ است
مصباح هدی حبل متین بارگه نور
در قلب همه معتصمین شاه چراغ است
گر زاهد و عابد همه دنبال بهشتند
در منظر ما خلد برین شاه چراغ است
هر گاه به این خلق غمی حمله نماید
آرامش دلهای حزین شاه چراغ است
خورشید رسول است و امامان همه ماهند
این اختر حق روی زمین شاه چراغ است
شک نیست که در عالم معنای تفقه
زیبا ره واصل به یقین شاه چراغ است
معراج شهیدان و مصالی فقیهان
چون مهبط جبریل امین شاه چراغ است
سوم حرم اطهر اوالد پیمبر
یک پنجم این پایه ی دین شاه چراغ است
محکم بود ارکان امامت به حضورش
در کاخ وال رکن رکین شاه چراغ است
توحید به هر گوشه اگر صاحب حصن است
بر پارسیان حصن حصین شاه چراغ است
فردوس اگر می طلبی راهی او باش
چون دفتر فردوس برین شاه چراغ است
عارف به ردیف غزل خویش ببالد
در قافیه هم وزن وزین شاه چراغ است
عبدالنبی زارع عارف

چش
م اندا ز دوم

ادبیات عاشورایی
اين صداى كيست مى خواند لهوف از قتلگاه
خون می افتد بر تمامی حروف از قتلگاه
ابن طاووس است آن سو تر می آشوبد مرا
روضه خوان تشنه می بیند کسوف از قتلگاه
جاده امشب از شمیم الله عباسی پر است
می وزد حس علمداری رئوف از قتلگاه
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نیزه ها ابن زیادند و سنان ها حرمله
دشنه پی در پی می آید در صفوف از قتلگاه
هیزم آوردند رقص شعله ها بر نیزه هاست
ریخت دستی طرح صحرایی مخوف از قتلگاه
«کاف ،ها »...،این سوره ی بر نیزه ،یحیای نبی ست!
گل می اندازد تمام این حروف از قتلگاه
ساعتی بعد آن طرف تر راهبی با اضطراب
پشت هم می خواند آیات خسوف از قتلگاه
این قوافی کرده زنجیرم کمک کن ابر بغض
تا بخوانم روضه ای تنگ غروب از قتلگاه
خونی است اوراق مقتل بر گلویم آتش است
می وزد مصرع به مصرع سنگ و چوب از قتلگاه
خط شان کوفی ست مهر نامه شان شام خراب
شرمشان باد از عبور پایکوب از قتلگاه
این نزول سوره ی کهف است بی سر دیدنی ست
جشن گرگان را می آشوبد چه خوب از قتلگاه!
می گذاری حس کنم ترکیب بند گریه را
تا که دارم یک سر مویی وقوف از قتلگاه
می نشینم در مدار خیمه های سوخته
با دو تکه ابر می خوانم لهوف از قتلگاه
حجت االسالم محمدحسين انصارى نژاد
***
از دور می آید سری بر روی نیزه
قرآن سرخ پرپری بر روی نیزه
با یک جهان شور و شگفتی می کند باز
لبهای خود پیغمبری بر روی نیزه
دارد تالوت می شود آیه به آیه
با سوره های بهتری بر روی نیزه
هر بار می جوشد زمین از عمق گودال
مثل طلوع محشری بر روی نیزه
القصه بارانی ست امشب شانه ی شعر
دریای طوفانی ست امشب شانه ی شعر
هر واژه ای با درد می بوید تنت را
در خود تنیده زخم ها پیراهنت را
ای آیت سرخ زمین بال و پرت کو!
قرآن مهمانی شده پیغمبرت کو!
کو دستهایی که تو را در بر بگیرند
از دشمنانت تیزی خنجر بگیرد
قرآن بخوان ای بر سر ِسرنیزه ها سرخ
ای از شروع عاشقی تا انتها سرخ
ای بند بند ِپیکرت اهلل اکبر
ورد ِزبان خواهرت اهلل اکبر
عمریست بر لب تشنگان باران امید
می بارد از چشم ترت اهلل اکبر
اهلل اکبر از دل آشفته ی تو
ازقصه های گفته و ناگفته ی تو
از کهف چشمانت که آغاز غزل بود
هر سوره ی قران تو را ضرب المثل بود
از کعبه ی کرب و بال برگشته ای ،عشق!
تا هفت دریا ،هفت صحرا تشنه ای ،عشق!
احرام بسته آسمان گرد سر ِتو
می گردد هر شب آفرینش در بر ِتو
تنها خدا شایسته ی زیبایی توست
اعجاز ِخلقت ،شور عاشورایی توست
هر که تو را آموخت ،دنیا پرپرش کرد
با بوسه هایی سرخ تر همبسترش کرد
این قصه ی تکرار ِزخم است وشبیخون
تکرار ِمردی از همیشه تا به اکنون
مردی که دنیا را به حیرت می کشاند
آغوش ِظلمت را به ذلت می کشاند
مردی که می خواند سرش برنیزه قران
درحیرت ِ اندیشه ی محدود انسان
باور کن اینجا کربال برپاست آقا
هر روز_ این دنیا عاشوراست آقا
الهام می گیرند از نام تو هر بار
خورشیدهای خفته در تاریکی غار
تا زخم ها را وا کند اندیشه هاشان
از پا بیندازد تبر را تیشه هاشان
کرب و بال آیینه در آیینه راز است
کرب و بال یک قصه با پایان باز است
زهرا نعمتی
***
روضه می خوانم و از من لحظاتی باقی ست
از تشهد و سالمم ،صلواتی باقی ست
سال ها در قفس عشق اسیری ست ،منم
پشت این شه ِر زمستان زده پیری ست ،منم
در دلم آتش خشم ست ،دلم سوخته است
پدرم چشم به خاموشی شب دوخته است
بانگ سفر می ریزند
...در سراپرده ی خون ِ
آسمان ها به عزا خاک به سر می ریزند
پدر آماده ی زنجیر زدن می شود؛ آه!
مشک با صاحب غمگین خود افتاده به راه
جاده در گرد و غبار است ،به خود می پیچد
مرگ در راه بهار است ،به خود می پیچد
پشت هر پیچ ،چهل گرگ کمین می سازند
ماه را در ب ِد این حادثه می اندازند
ماه دل می برد از دست و غزل می خواند
یک نفر حی علی خیر عمل می خواند
چشم های تو فقط دوخته بر راه کسی

خاک خروشان نفسی
بر نمی خیزد از این ِ
بارش
برادر
خون
مشک برگشت ،ولی
َ
خانه ای مانده که برپا شده بی دیوارش
...روضه می خوانم و خون می چکد از حنجره ها
باز ماندند به پایان سفر پنجره ها
آخرین مرد به دنبال شهادت می رفت
باز هم حال جهان رو به وخامت می رفت
بال در بال پریدیم ،به شب افتادیم
ما به دنبال تو بودیم ،عقب افتادیم
کوفه از جهل خود افروخته آتش انگار
اشک می ریخت به پای تو سیاوش انگار
شاه می افتد و از فرط جنون می گریم
روضه می خوانم و می سوزم و خون می گریم
روی هر نیزه به دنبال تو می گردد باد
پدرم از غم و اندوه تو از پا افتاد
...کاش می شد که نفس های تو آغازم بود
رخصت پروازم بود
پیش مرگ تو شدن
ِ
کاش می شد که به اندوه تو پایان بدهم
کربال باشم و در پای سرت جان بدهم
کاش ...این کاش پریشان پریشانی ماست
چاره ای نیست به جز درد که زندانی ماست
روضه می خوانم و از راز ،نیازی باقی ست
صلواتی بفرستیم ،نمازی باقی ست
رضا آسیایی
***
دستی شراب خون فشان در ساغرم ریخت
در کوفه یک بار دگر بال و پرم ریخت
در کوچه های سنگی نامرد کوفه
یارب کدامین دست ،آتش بر سرم ریخت
با وسعت اندوه تو شد همسفر دل
باهر نفس ناگاه خون از حنجرم ریخت
منزل به منزل تا قلم خون گریه می کرد
این قطره های سرخ روی دفترم ریخت
زخم نگاهم بود از تصویر گودال
اشکی که از دریای چشمان ترم ریخت
وقت مناجات سحر هم پای نیزه
با گوشه ی چشمی دل غم پرورم ریخت
از کربال تا کوفه با آشوب توفان
درموج خون گل های خورشیدآورم ریخت
آن آتشی که از مدینه شعله ور شد
در کوفه شد خاکستری بر معجرم ریخت
محمد مهدى عبدالهى
***
با بارش اشک ،سنگ را سوزاندم
شب ،ياد تو را به خيمه برگرداندم
من با دل تاول زده اى در سينه
گهواره ى خالى تو را خواباندم
***
آن روز که ابرهاى دنيا خشکيد
هرچشمه فقط سراب شد يا خشکيد
اين ماه که قطره قطره بر خاک چکيد
رودى ست که روى دست دريا خشکيد
***
نه قصه ى صلح و جنگ بود اى دنيا
نه جاى کمى درنگ بود اى دنيا
بيرون زد از تو ماهى کوچک من
در تنگ تو ....جاش تنگ بود اى دنيا
رباعيات عاشورايى اذان به افق نيزه
سعيده اصالحى
***
تقدیم به شش ماهه امام حسین (ع)
و خدا شعر تو را ناب تر از ناب نوشت
چهره ات را به تماشایی مهتاب نوشت
شوق معصومیت غنچه ی لبخند تو را
مثل شهد شکر آغشته ی عناب نوشت
با وجودی که عطشناک شکفتی اما
طرح عطشان تو را خرم و سیراب نوشت
مست خندیدی و باران گل لبخندت را
به سراسیمگی پنجره بی تاب نوشت
خاک از صاعقه ی خون تو صد خرمن سوخت
خرمن خون تو را ,خاک سرود ,آب نوشت
لیال فکور
***
داشت می رفت سراسیمه به دریا بزند
تا مگر نیل گلی بر سر موسی بزند!
نوح باشد بزند کشتی این مشک به آب
تا چنین عشق از این حادثه ها جا بزند!!
یوسفی باشد و پيراهن مهتاب ،تنش
آن چنان ماه  ،که چشمان زلیخا بزند!
جرأت هیچ پلنگی نرسیده است که دست-
به تن ماه شب چاردۀ ما بزند!
از لبش علقمه ها آب بنوشند سپس -
تشنگی طعنه به سیرابی لبها بزند!
مشک ،آهو شد و آهسته لب چشمه رسید
صیاد به این صید مبادا بزند!
چشم ّ
صید لب تشنه حرام است ،مبادا تیری
قصۀ ما را بزند!
آهوی تشنه لب ّ
تیر از چلّه رها شد و چه پایان بدی!
تیر می رفت به اقبال خودش پا بزند!

مـه
سـت
آ ان ر
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این هفته :توماس مان
توماس مان نویسنده و محقق آلمانی قرن نوزدهم و بیستم
بود .وی در شــهر لوبک آلمان متولد شــد پدر توماس بازرگان
غالت بود که بعدها به ســمت سناتوری شهر لوبک هم رسید.
توماس تحصیالتش را تا  ۱۹ســالگی در لوبک گذراند و پس از
مرگ پدرش همراه خانواده اش راهی مونیخ شد .در همان زمان
وارد دانشــگاه مونیخ شد و رشته های تاریخ و ادبیات و اقتصاد
سیاسی را دنبال کرد .در همین دوران نیز چندین اثرش را چاپ
کرد و به شهرت زیادی رسید.
در سال  ۱۹۲۹جایزه نوبل ادبیات به او اهدا شد .او نخستین
آلمانی بود که این جایزه را به دســت آورد .در سال ۱۹۳۳دولت
هیتلر او را مورد تعقیب قرار داد و وی ناچار از آلمان به سوئیس
رفت .در ســال ۱۹۴۹در جشــن  ۲۰۰ســالگی گوته بعد از ۱۵
سال تبعید به آلمان بازگشت .در همان سال دولت آلمان شرقی
جایزه ادبی گوته را به او اهدا کرد و دکترای افتخاری دانشــگاه
آکســفورد را کسب نمود .در ســال  ۱۹۵۳دولت فرانسه نشان
افتخار صلیب لژیون دونور را به او هدیه داد و دانشگاه کمبریج
نیز دکترای افتخاری به او اعطا کرد.
وی ســرانجام در روز  ۱۲اوت  ۱۹۵۵در پایان یک بیماری
چند روزه و بر اثر عارضه قلبی در بیمارســتان شــهر زوریخ در
میان جمعی از نزدیکانش در گذشت.
برخی از آثار توماس مان عبارتند از:
گوتــه نماینده بورژوازی قدیم ،ماریو و جادوگر ،یوســف در
مصر ،فروید و آینده ،آلمان و آلمانی ها ،تریســتان ،گرسنگان،
ســاعت دشــوار ،گوته و تولســتوی ،تاریخ یعقوب ،یوســف و
برادرانش ،اعلی حضرت ،اروپا هوشیار باش ،تالش ها ،افتاده ها.
ســخنی زیبا در مورد سرور و ساالر شهیدان امام حسین(ع)
از توماس مان:
«If the sacrifice of Christ and
Hossein(PBUH) will be compared
Imam Hossein›s will be higher
because he went to fight with all his
»family members.
ترجمه:
«اگر فداکاری مســیح(ع) و حســین(ع) با هم مقایسه شود،
حتما فداکاری حســین(ع) پر مغزتــر و با ارزش تر جلوه خواهد
کرد .زیرا روزی که مســیح(ع) می خواست فدا شود زن و فرزند
نداشــت و در فکر آنان نبود که بعد از او به چه سرنوشتی دچار
خواهند شــد .اما حســین(ع) زن و فرزند داشت و بعضی از آنها
خردسال بودند و به پدر احتیاج داشتند ».توماس مان
تحقیق از :نرگس السادات گل زاده

چامه سرایان آستان احمدی و محمدی علیهما السالم

عالیه مهرابی

***
روزی علمدار سپاه از جنس الماس
می رفت تا دریا شود دریای احساس
هفت آسمان عشق را با خود رقم زد
مشک جهان را با تکا پویش به هم زد
یک مشک بر دوش و دلی بی تاب ناگاه
با آن نگاه آتشین بر آب نا گاه
صد موج در دریای چشمانش خروشید
یک جرعه حتی نه ! چگونه چشم پو شید؟
دریا میان مشت هایش شعر می خواند
از آن همه نامردم بی مهر می خواند
مشک جهان از اشک دریا شد لبالب
می خواست تا دریا شود بر روی هر لب
تنها امیدش شادی آن بچه ها بود
با خشکی لب های آن ها آشنا بود
تکرار تیر و دست خون آلود سقا
تنها ترین فکرش رسیدن بود سقا
مشکی به دندان درپی خیمه روان بود
او ساقی چشمان خشک آسمان بود
درال به الی زخم هایش آب می شد
تیر از شکوه غیرتش سیراب می شد
دستی کنار علقمه تنها نشسته
ماه زمین تا آسمان ها نقش بسته
دریا پر از شیدایی آن مرد اما
آب از خجالت کوهی از صد درد اما
اما جهان هم دست شد با دست عباس
می خواست تا دریا شود دریای احساس
سیمین آقابابایی
***
کوچید تالوت
سومین
پنجره ی رو به آبی پرواز
از کوفه های نیرنگ
با رد اشکهای گم شده اش
به چکمه های بی رحم زندگی
قصه ی تاراج کردن حال و هوایش؛حنجر واژه هایم را برید
وچه خوب!
چشمهام مثله شدنش را ندیدند
ولی آواز باز شدن دریچه ی عشق
ذهنم را نوازش می دهد
تنها یک نگاه:
سالم به
سومین پنجره معصوم برای عاشقی
کافیست
فاطمه موذنی
***
گوش دل صدای بودنش را می شنود
فلک می نالد و گریان ستاره
گرفته دامن دل را شراره
صدای نوحه ای می آید از دور
محرم آمده گویا دوباره

***
محرم آمد و ماتم به پاشد
نیستان در نیستان نینوا شد
علم بر بام عالم زد محرم
زمین و آسمان ماتم سرا شد

فتح اهلل قاسمی

***

درد تو را زنجیر می فهمد
صبر تو را تقدیر می فهمد
زخم دل سرخ تو را ای مرد
زخم زبان تیر می فهمد
یک شیر در روباه ها مانده است
این ماجرا را شیر می فهمد
این دل ،غم سبز تو را موال
افسوس قدری دیر می فهمد
تو ذوالفقاری ،خوب می دانم
شمشیر را شمشیر می فهمد
ماها کجا و شرح عشق تو؟
درد تو را زنجیر می فهمد

چش

دکتر محمد مرادی

م اندا ز سوم

شعر ااظتنر

دوباره دوره می کنیم ذکر یا مجیر را
پر است خوف های سرزمین عشق از رجا
دوباره آسمان انتظار آسمانی است
و از زمین قنوت های اشک می شود جدا
همیشه جمعه صبح آسمان سفید می شود
ظهور می کنی میان چشم های کور ما
به اشتیاق مشرق طلوع چشم های تو
مرور می کنیم عهد و ندبه های جمعه را
دوباره انتظار و اشتیاق جان گرفته است
و ناله های عاشقان :خدا خدا خدا خدا...
***
بیهوده جهان از سر ما می گذرد

چون می گذرانیم؟ چرا می گذرد؟
تقویم قرون انتظارش اما
هر روز شبیه جمعه ها می گذرد
***
باز پاهامو می کشم به زمین
باز می خوام دختر بدی باشم
باز دست بابامو ول کردم
تا توی صحن خوشکلت گم شم
***
می رم و تو حیاط می شینم
وسط کاشیای مهتابی
دلمو می زنم به دریای
گنبد مثل اسمون آبی
***
دل من وقتی تنگ چشماته
دختری لوس و بد قلق می شم
می زنم زیر گریه تا شاید
اشکامو پاک کنی بیای پیشم
***
اگه بابام دوباره پیدام کرد؟
اگه بازم تو رو ندیدم چی؟
من نمی خوام برم خونه آقا
نمی خوام جز تو هیچی رو! هیچی!
***
می شینم تو اتاق گم شده ها
هی فرج می خونم به آرامی
کاش انقدر اینجا باشم تا
تو بیای و بگی که بابامی
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معرفی شارعان آینیی آستان مهر

انتظار نگار

***
با دعای فرجت غصه من می میرد
که چرا هستی و دل از غم تو می گیرد
من همه عمر به پای تو نشستم آقا
کوچه ها را به تماشای تو گشتم آقا
دل تنگم همه جا چشم به در دوخته است
با خیالت همه شب تا به سحر سوخته است
نظری کن به کویری که دو چشمش دریاست
دل تنها و غریبش به امید فرداست
ابر چشم تر من را تو بیا باران باش
بر دل منتظرانت تو بیا درمان باش
ذکر تو مرهم هر فکر پریشان حال است
سینه هایی که در آن مهر نباشد کال است
فاطمه احمدیان

چش
م اندا ز چهارم
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معرفی مشاهیر ادبی جهان

این هفته :مهسا عسکری
«توی فصل هفت رنگ سال ،میان غروب نارنجی برگ ها،
آنقدر قدم زدم که خش خش برگ ها ،ســرودی برای سرودنم
بود .میان کلمات گم می شــوم ،...گاهی غمگین که می شوم
روی نازکی سیم های سه تار قدم می زند انگشتانم( ». ...مهسا
عسکری)
خانم عســکری از  16ســالگی ،حس زیبای سرودن شعر
را تجربه کرده اســت و با جان بخشــیدن به واژه ها ،نخستین
شعرش را تقدیم کرده است به مادرش ،آنکه عاشقانه دوستش
می دارد.
ایشان ،با تالش بسیار و شرکت در انجمن های ادبی ،مراتب
پیشرفت ادبی را به سرعت طی نمود به طوری که طی  3سال
متوالی ،برگزیده ی شبهای شعر عاشورایی شده است .همچنین
در کنگره های شــعر وال ،و شب شــعرهای حضرت علی(ع)،
حضرت زهرا(س) ،حضرت مهدی(عــج) ،توتم کویر ،اوقاف و
تعدادی دیگر؛ به عنوان شــاعر برگزیده انتخاب گردیده است و
موفق به دریافت لوح یادبود جشنواره های متعدد گردیده است.
ایشان به علت دغدغه ها و مشغله های خاص زندگی ،تاکنون
موفق به چاپ مجموعه اشعار خود تحت عنوان یک کتاب نشده

اســت ولی تعدادی از شعرهای او در مجموعه های «عطر یاس
و دلتنگی های حوا»« ،بقچه کلمات» و «این روشنای نزدیک»
به چاپ رسیده است .همچنین کرارا شعرهای وی در روزنامه ها
و مجالت ادبی مطرح کشوری به چاپ رسیده.
ایشــان عنوان می نماید که« :رشــد ادبی و ترقی شعرهایم
را مدیون شــاگردی در کالس واژه های ،استاد خلیل شفیعی و
اســتاد محمود رضا برامکه هستم ،که صبورانه الفبای شعر را به
من آموختند و همواره مدیون و سپاسگزار این دو بزرگوار هستم.
***
بــا هم دلســروده هایی از این بانوی ســپید ســرا را مرور
می کنیم:
نماز ظهر عاشورا()1
راهی نمانده است
تا دو رکعت صبر
مرگ بوسه می زند شانه های دشت را
رنگ سایه ها بلندتر...
*
درد غریبی چین انداخته است غربت چشم هایش را
عطش سرخی دارد
مرد
سجده می رود
توی باران تیر
تر می شود
زخم هاش
لبخند می زند
باز
تیر
تیغ...
خدا کند آخرین ثانیه ها باشد
ثانیه هاش
آخرین برگی که می افتد توی دستان تاریخ
تاریخ تب کند پیشانی بلند زمین را...
کاش موج بیفتد زیر قدم های باد
تیرها به سنگ بخورد
راست بماند قامت عشق
ترک بردارد صورت زمین
و بغض این شعر
توی خلسه مرد خدا
گم می شود رنگ سایه ها...
***
نماز ظهر عاشورا()2
خورشید وسط آسمان رسیده
نگاه سایه ها سنگین تر
خدا از آسمان آیه آویزان کرده است
توی اهلل اکبر ظهر
نفس ها صف کشیده اند
و زخم تیر ها را انتظار
عشق اقامه می بندد
شعر...
*
تیر به گلوی نماز نشانه می رود
قلب می تپد
دست می ریزد
شاخه قطع می شود
درخت قنوت می گوید
و پیکره ی عشق را تراش می زنند
با خون و تیر...
تیر و نار
آسمان توی چشمانش
نی
نی نی می زند
نی
نی لبک
فرشته ها
تا آرام خواب کند
چشم هایی را که در آغوش خورشید
سایه ها را
سبک می شمارد
***
سه شنبه ها تقویم کند ورق می خورد
التهاب ثانیه ها
توی تاریخ زل می زند
نکند! واژه های رفتنم را مردد کنند
این تکرار هر سه شنبه ی من است
شاعر باشم
زن
مادر
عاشق
مچاله کنم هی شعرهایم را
هی درد بکشم
روی صورت آیینه
هی انتظار و انتظار
عبور کنند از میان
دقیقه ها
دق کند
سه شنبه های پستوی ذهنم
کسی نام مرا بخواند
من بغض،زمزمه کنم
سه شنبه است و باز من التهاب رفتن

و واژ هایی که مردد می کنند
شاعرانه بودنم را
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مهسا عسکری
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نش
ست مشارعه عاشورایی و شاهچراغی
به گزارش روابط عمومی آســتان مقدس احمدی و محمدی
علیهماالسالم ،نشست آموزشی مشاعره عاشورایی و شاهچراغی
صبح روز پنج شنبه  95/7/15در سالن اجتماعات کوثر واقع در
حرم مطهر حضرت شاهچراغ (علیه السالم) برگزار شد.

در این نشســت که با حضور صد و بیست نفر از متقاضیان
برگزار شــد ،حجت السالم والمســلمین احمد سالمی ،معاون
تبلیغات و ارتباطات اســامی آستان مقدس احمدی ومحمدی
علیهماالسالم در سخنانی ضمن تسلیت ایام محرم ،این برنامه
را بســیار با اهمیت و اقدامی ارزنده در جهت نشر ادبیات متعهد
به ارزش های اسالمی توصیف و از مسئوالن و دست اندرکاران
امر تقدیر و تشکر کرد.
در این نشســت که به منظور توجیــه و ثبت نام داوطلبان
انجام شــد ،نحوه ی برگزاری مشاعره و همچنین کالس های
آموزشی مرتبط با برنامه مطرح شد و لوح فشرده های آموزشی
حاوی فایل اشــعار با موضوع حضرت شــاهچراغ علیه السالم
و ابیات تفکیک شــده مشاعره که توســط انجمن ادبی آستان
مهر مهیا شــده است ،در اختیار شــرکت کنندگان قرار گرفت
و پرســش های داوطلبان درخصوص نحوه اجرای برنامه پاسخ
داده شد.

در ادامه مراســم ،رضا آسیایی و عبد الحسین خادم الحسینی
از شعرای عضو انجمن ادبی آستان مهر ،به شعرخوانی در جمع
حضار پرداختند.
شایان ذکر است جهت آمادگی هرچه بیشتر شرکت کنندگان
در برنامه مشــاعره حضرت شاهچراغ علیه السالم ،کالس های
آموزشی هر هفته در محل رواق فرهنگی آستان مقدس ،برگزار
خواهد شد.

این برنامه در دو مجموعه با محتوای مشــاعره عاشورایی و
شــاهچراغی با انتخاب تعداد  64نفرشرکت کننده و با همکاری
معاونت تبلیغات و ارتباطات اســامی آستان مقدس احمدی و
محمدی علیهماالســام و صدا و سیمای مرکز فارس ضبط و
پخش خواهد شد.

