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ویژه ایام فاطمیه
دوشنبه  24اسفند 1394

پیام آیت اهلل سید علی اصغر د ستغیب تولیت آستان احمد ی و محمد ی/ع، /نمایند ه ی مقام معظم
رهبری د ر آســتان و نمایند ه اول مرد م استان فارس د ر مجلس خبرگان ،به برگزار کنند گان و گروه های
شرکت کنند ه د ر «عصر شعر و مد احی ترنم یاس»
بسم اهلل الرحمن الرحیم
//تعاونوا علی البروا التقوی//
گــروه های چهارگانه مبلغیــن د ینی ،مد احان اهلبیت(ع)  ،هیأت های مذهبی و شــاعران آیینی ،با اهد اف
مشــترکی که د ارند  ،زمینه ی تعامل و همکاری بین آنها فراهم شــد ه و تا حد ود ی فعلیت یافته است ،اما البته
تشــکیل کار گروه هایی از پیشکسوتان و نخبگان مجموعه های یاد شد ه نقش مؤثری د ر ساماند هی این مهم
ایفــا می نماید و طبعا محصوالت و فرآورد ه های هنری ،نتایــج مطمئن تري از حيث منابع تاریخی و تأثیرات
مطلوب تری از لحاظ علمی کاربرد ی خواهد د اشت .امید است با یاری خالق بیان و قلم و حمایت مرد م صاحب
ذوق و گوهر شــناس ایران اســامی شاهد د رخشش بیشــتر و توفیقات روز افزون گروه های چهارگانه مزبور
باشیم.
سید علی اصغر د ستغیب
بیست ویکم اسفند ماه نود وچهار
عصر سه شنبه  18/12/1394مجموعه ی فرهنگی
هنری آستان مهر برگزارکنند ه ومیزبان عصر شعر ترنم
یاس د ر سالن شهید د ستغیب شاه چراغ /ع /بود .
د ر این نشست تعد اد چشمگیری از شاعران آیینی،
مد احان اهل بیت و هیات های مذهبی کشــور شرکت
کرد ه بود ند که ازنظر گرد همایی بزرگ این ســه گروه
نشستی بی ســابقه بود  .قرائت قرآن ،سرود جمهوری
اسالمی و نماهنگ ویژه راس ساعت  15آغازگر رسمی
جلسه ی پرمحتوایی بود که تا ساعت  15/18به طول
انجامید .
آنچه پیش روی شماســت گزارش مصوری از این
عصر شعر و مد احی است:
د ر ابتد ای این همایش جعفر زارع (خوشد ل) شاعر
ارسنجانی ،شعرخوانی را آغاز کرد :

ای د وست د ر رحمت خالق باز است
د ل د ر گرو خد ای بی انباز است
د انی که چرا فارس پر از عشق و صفاست
چون شاهچراغ د ر د ل شیراز است ...
نوبت به راضیه اســفند یاری زاد ه (باران) از شیرازرسید وی شعر فاطمی خود را قرائت کرد :

باران اند وه نگاهش را که د ید م
من د ر خیالم نقش چشمش را کشید م
از زخم سیلی سوزش پهلوی یک زن
هر شبنمی  ،غمنامه ای می خواند با من ...
فخرالد یــن زارعی نژاد /شاعرمرود شــتی/اینگونه ند ای غزلش را سر د اد :
گرچه آتش گرفت بالت را ،ســرد شــد
آشیانه ات برگرد
ای د ل کوچکم به قربان مرقد بی نشانه ات،
برگرد
با تو آرام می گرفت این د ل ،چه کنم بی تو
ماند ه غمگین د ل
آه از این روزگار ســنگین د ل ،د ل گرفته
بهانه ات برگرد ...
 شــاعر پیشکســوت اراکی ،غالمعلی مهد یخانی (مجرد ) یک رباعی و یک غزل فاطمی خواند ::
آیینه چوبین د ر و د یوار شکست
خورشید کنارش صد و د ه بار شکست
آنسان که رسید ناله از عرش به فرش
پهلوی تمام عشق انگار شکست
علــی مــراد ی از مرود شــت ،د رد و د لکود کانه ای را با ماد ر بزرگ شــعرش اینگونه ســرود ه
بود ::
ماد ربزرگ ساد ه خود را که د وست د اشت
سر را به روی سینه ی سنگی او گذاشت
بی بی گلم سالم ،چطوری عروسکم؟
صد ساله شی به حق همین لحظه رود کم...
اولین مد احی که اجرا شــد توســط مــد اح اهلبیت(ع) حاج رسول مومنی بود که حال و هوای مد ینه
را برای حاضرین به ارمغان آورد :
بهترین بند ه ی د رگاه خد ا فاطمه است
سینه زن ها! به خد ا ماد ر ما فاطمه است
د ر همه عالم امکان به خد اوند قسم
صاحب اصلی عصمت و قبا فاطمه است
مختاری ،نمایند ه هیئت های مذهبی بعد از تقد یرو تشکر از خلیل شفیعی به د لیل برگزاری همایش ترنم
یاس ،به موضــوع هیئت ها و مراســم مربوط به روز
شهاد ت بانوی د و عالم حضرت فاطمه زهرا پرد اخت.
ســپس نوبت به مجتبی صاد قی شاعر آئینی کشور
رسید :
جهان سیاه شد و د ر د ل سیاهی ماند
میان مرگ و مد ارا سر د و راهی ماند
بمیرد آیا بعد رفتنت یا نه
همیشه د ر ذهنش پرسشی شفاهی ماند ....
مهد ی جهاند ار شاعر نامد ار اصفهانی با شعرهایشــاهچراغ و فاطمی اش شور و حال خاصی به مجلس
بخشید:

چه روز ها که یک به یک غروب شد نیامد ی
چه بغض ها که د ر گلو رسوب شد نیامد ی
تمام طول هفته را د ر انتظار جمعه ام
د وباره صبح ،ظهر ،نه غروب شد نیامد ی
خالصه ای از سخنرانی
حجت الســام والمســلمین محقق /مد یر حوزهعلمیه رضویه شیراز:/
باز د لم آمد ه د ر شور و تاب انقلب ینقلب انقالب
همچو گیاه لب آب روان اضطرب یضطرب اضطراب
یک جمع بسیار با ارزش و زیبا ،ترکیبی از عزیزاند لسوخته ،شاعرانی که همه سرمایه شان عشق است و
طبع روانی که خد اوند به آنان عنایت فرمود ه و عزیزان
مد احی به ســرمایه آنها هم عشق و آن نغمه الهی که
خد اونــد به آنها مرحمت کرد ه و از نعمت صوت جمیل
که هد یه الهی اســت ،برخورد ارند کمتر محفل اد بی را
مــی بینیم که اینگونه شــاعران و مد احان اهل بیت و
هیئات های مذهبی مانند امروزد ور هم جمع شــوند .
این نعمت بسیار بزرگی است برای عزیزانی که د ر تمام
طول ســال افتخار خاد می اهل بیت را د ارند  .خد اوند
د ر قرآن یک چهار چوبی را برای شــاعران عزیز بیان
کرد  ،آنجا که فرمود  ”:الذیــن آمنو و عملوا الصالحات
و ذکــر اهلل ذکر اکثیرا” شــاعرانی که اهــل ایمان و
عمــل صالح و زیاد اهل ذکر خد ا هســتند و چهارمین
ضابطــه ای که خد اوند د ر قرآن بیــان کرد “ :وانصرو
من بعد ما ظلموا” آنهایــی که پرچم کمک و یاری را
با زبانشان برای کســانی که مورد ظلم واقع شد ه اند ،
به کار می گیرند  ،د ارای ارزش الهی هستند؛ شما حتم ًا
این روایت متواتر را شنید ه اید که پیامبر (ص) فرمود :
”و ان من الشــعرلحکمه”بعضی از اشعار حکمت است؛
بزرگان ما د ر معنای حکمــت بیان کرد ه اند  :حکمت،
یک نور الهی اســت که خد اوند بــه بند ه اش عنایت
می کند که می تواند حق را از باطل تشــخیص د هد .
این نور حکمت است .وقتی که مشرکین می خواستند
روحیه مسلمانان را د ر صد ر اسالم تضعیف کنند  ،پیامبر
اســام(ص) فرمود “ :آنها را با شــعر مورد هجمه قرار
د هید و فرمود ند که ســخن و شعر شما مانند تیر هایی
است که به طرف آنها پرتاب می شود  ،لذا عزیزان شاعر
باید قد ر این نعمت بزرگ را بد انند  ،بخصوص که شعر
را د ر راه هد ف مقد ســی که مکتب اهل بیت و فاطمه
زهرا سالم اهلل علیها اســت قرار د اد ه اند و آن را ابزار
ترویج حق ،معنویت ،اخالق ،محبت و نیکی به د یگران
قــرار د اد ه ،از این ابزار د ر راه تعالی و ترقی انســانیت
استفاد ه می کنند .
شــعرای ما مانند آن منابعی هستند که با توجه به
طبــع خد اد اد ی معارف را تولید می کنند که مبنای آن
اطالعات و معلومات د ینی آنهاست ،مد احین و ذاکرین
این تولید ات با ارزش را توزیع می کنند  ،طبیعی اســت
د ر تولید و توزیع معنویات ،اخالق و فرهنگ اهل بیت
بایــد هر د و گروه تولید و توزیع کنند ه با هم د ر ارتباط
باشــند و محتوایی را ارائه د هند که مورد اســتفاد ه ی
مطلــوب قرار بگیرد  ،عزیزان مد اح و ذاکر از اشــعاری
اســتفاد ه کنند که محتوای غنی د اشته باشد  ،اشعار و
لحن هایی که مناســب شأن ،مقام و منزلت معصومین
نیســت طبع ًا آن نتایــج الزم را ایجاد نمــی کند و از
طرفی هم شــاعران بزرگوار ســعی کنند تولید اتشان
به گونه ای باشــد که شــرایط عرضه را د اشته باشد .
حتی شــاعران بزرگی مانند سعد ی و حافظ آن د ست
از اشعارشان که بیشتر قابل استفاد ه بود ه ،فراگیر شد ه
و برای مرد م و د ل نشــین تر و یک آهنگ روان تری
د اشــته ،بعضی بزرگان ســرود ه های پیچید ه ای هم
د ارند که بعض ًا اص ً
ال مطرح هم نمی شــود  .لذا باید هم
شاعران بزرگوار و هم ذاکران عزیزرعایت کنند  .این را
هم بد انیم که شــاعر اهل بیت(س) مقام بسیار واالیی
د ارد  .امامان ما به شــعرایی که نام علی (ع) را د ر یک
شــرایط بسیار سخت بر زبان جاری می کرد ند  ،عنایت
ویژه ای د اشــته اند  .امام رضا(ع) وقتی شاعری شعری
را د ر منقبت اهل بیت بیان می کرد  ،او را مورد عنایت
ویژه ی خود قرار می د اد و سایر ائمه هم گاه صله های
با ارزشی به شــاعران می د اد ند .فرزد ق ،د عبل ،کمیت
و ســید حمیری ماجراهای معروفی د ارند که همه ی
عزیزان شنید ه اند  .مطلبی را د ر خصوص سید حمیری
عرض می کنم و سخنانم را به پایان می رسانم .حارس
همد انی اهــل همد ان (منطقه ای د ر یمن) بود این ها
بــه د لیل ارتباط با امام علــی (ع) عالقه ی زیاد ی به
ایــن امام همام پید ا کرد ند  ،لذا قوم آنها بعض ًا به مد ینه
مهاجرت می کرد ند و آنجا ســاکن می شد ند  ،یکی از
این افراد حارس همد انی اســت .ایشــان د ر حالی که
بیمار شد ه بود بر حضرت علی (ع) وارد شد ند  .حضرت
احوال او را پرســید ند او عرض کرد  :حال خوبی ند ارم
روزگار با من سر ناسازگاری گذاشته ،از لحاظ بد نی هم
ضعیف شــد ه ام و این بحثی که بین د وستان شماست
من را آزرد ه کرد ه
حضرت فرمود ند  :چــه بحثی؟ حارس گفت :بعضی
راجع به شــما و آن سه نفر حرف هایی می زنند بعضی
د ر حق شــما مبالغه و بعضی ظلــم می کنند  .حضرت
فرمــود  :حارس شــیوه ی من “النمط االوســط “ حد
متعاد ل و وسطی اســت که آنکه غلو کرد ه است باید
برگــرد د و آنکه راجع به من عقــب ماند ه باید بیاید و
خود را برســاند  .حارس به حضرت عرض کرد  :جانم
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به فــد ای شــما ،مارا
مقد اری آگاه و روشن
کنیــد و بصیرتمان را
بــاال ببریــد  .حضرت
فرمود نــد  :ای حارس
د یــن خــد ا را بــه
اشــخاص ،نشناس! “
ان د یــن اهلل ال یعرف
بالرجال  ،بــل به آیه
الحق “ اگر حق رابشناســی اهلش را خواهی شناخت،
تا آنجا که فرمود ند  :من همان اول هســتم ،من همان
کسی هســتم که همراه پیامبر بود م  ...تا آخر حضرت
مقام و منزلت خود شان را بیان کرد ه ،فرمود ند  :حارس!
من بشارتی را به تو می د هم وقتی که من را هنگام پل
صراط می بینی هنگام مقاسمه و حوض کوثر می بینی،
مــن را هنگام جان د اد ن هم خواهی د ید د ر همین جا
حضرت فرمود نــد  :فمن یمت یرنی “ که گفته اند  :ای
که گفتی فمن یمت یرنی... ...
حارس از این خبر خیلی خوشــحال شد ،بلند شد و
حرکت کرد و متوجه نشــد که رد ایش د ارد روی زمین
کشید ه می شود و می رود .
سید حمیری این ماجرا را به شعر د ر آورد ه:
یا حارس همد ان یمت یرنی
من مومن اومنافق قبال....
تا آخر؛ ســید حمیری د ر مــد ح و منقبت حضرت
علی(ع) اشــعار بســیار زیاد ی د ارد ؛ د ر هنگام مرگ و
احتضار همســایگانش که ناصبی بود ند اطرافش جمع
شد ند و د وستانش که علوی و شیعه هم بود ند اطراف
بســترش گرد آمد ند ؛ زمان امــام صاد ق (ع)* بود  ،د ر
همین لحظه د ید ند که چهره او د ارد ســیاه می شود .
د وستان علوی او د چار حزن شد ند بعد د ید ند که یک
نور د ر پیشانی سید حمیری ظاهر شد و به تد ریج تمام
چهــره ی او را گرفــت و د ر همین لحظه که علی (ع)
بر بالین او آمد ه بود شروع به خواند ن اشعاری د ر مد ح
علی (ع) کرد و با این نورانیت از د نیا رفت.
د ر بحار االنوار آمد ه است که امام صاد ق (ع) برای
سید حمیری کفن فرســتاد ه کسی پشت سر او غیبت
کــرد که امام صاد ق فرمود  :خد اونــد به اوتوفیق توبه
د اد و از د نیــا رفت ،و نامه ای را ارائه کرد ند و فرمود ند
این توبه نامه ی ســید حمیری اســتکه به من نوشته
وبرای او د عا کرد ند  .او قبالکیســانی مذهب بود و به
واسطه ی امام صاد ق (ع) پیرو اهل بیت شد و اشعاری
راجع به اهل بیت ســرود  .لذا بسیاری از شیعیان جمع
شــد ند و با عزت و احترام خاصــی او را د فن کرد ند .
عزیزان و بزرگــواران ،مد اح و شــاعر اهل بیت مقام
بسیار واالیی د ارد  .ان شااهلل که قد ر این نعمت و مقام
را بد انیم و تا آخرین نفس از ابزار هنر شــعر اســتفاد ه
کنیم .بحمد اهلل شما عزیران از کسانی هستید که برای
شــعر هد ف قایلید  ،نه گروهی که شعر را برای شعر و
هنر را بــرای هنر می د انند  .خد اوند به همه ی شــما
بزرگــواران توفیق روز افزون عنایــت بفرماید  .از همه
بزرگواران خصوص ًا از براد ر عزیز شــاعر گرانقد ر جناب
آقای خلیل شفیعی که ایشان حد ود یک سالی می شود
که نهضتی برپا کرد ه  .باور کنید مبالغه نیست .د ر جوار
امامزاد ه ی واجب التعظیم حقیقت ًا یک حرکت با ارزشی
را شــروع کرد ه اند و چند ین مرحله نشست های فاخر
و زیبایی برگزار شــد ه و اشعار بسیار با ارزشی از سوی
عزیزان شاعر عضو آستان مهر سرود ه شد ه که انشاهلل
این حرکــت اد امه پید ا کنــد و مخصوص ًا د ر د وره ی
جد ید تولیت آستان حضرت شاه چراغ (ع) که حضرت
آیت اهلل د ستغیب از طرف مقام معظم رهبری به تولیت
این آســتان منصوب شد ه اند  ،د ر تمام شئون اد اره ی
این حرم تحوالت با ارزشــی صورت گرفته که انشاهلل
همچنان اد امه پید ا کند .
والسالم علیکم و رحمه اهلل برکاته

 حجت االسالم انصاری نژاد شاعر نامد ار بوشهریسوی مد ینه نگاه کرد و گفت:
اینجا چقد ر شعله وزید ه است پشت د ر
باغ اینچنین کبود که د ید ه است پشت د ر
د ر کوچه های شب زد ه آتش شروع شد
یا هق هقی برید ه برید ه است پشت د ر

سید حســن رســتگار ،از د یگر شــاعران آیینیاصفهان اینچنین نغمه سرایی کرد ::
رد می شود بانویی از این کوچه آرام
د یوار و د ر مشغول حسین ،کوچه آرام
د ارد به سمتش می وزد باد ی سبک سر
با گام های سرد و سنگین کوچه آرام...
مرتضا طاهری ذاکر و شاعرنامد ار اهل بیت (ع) ازتهران شعری را که خود سرود ه بود با صد ای آسمانیش
مد احی کرد که حاضر ان را به شــد ت تحت تاثیر قرار
د اد :
خواهم از ذات حق مد د گیرم
مد د از د ست بی عد د گیرم
ناظم خامه بر صحیفه عشق
نکته ها گیرم از لطیفه عشق...
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 :لیال د اد راست از شــیراز ند ای فاطمی شعر چنین
سر د اد
باید از چشم تو آغاز کنم
رو بسمت تو د ری باز کنم
بنویسم زتو تا شعر شوم
و به یک خلسه د یگر بروم ...
ره آورد مهسا عسکری از شیراز ،د و قطعه شعر سپید
بود :
د ست بر پهلو نمی نالد
سایه به سایه قد م به قد م می آید تالطم
احساس ماد رانه اش
تا عطر سببی که می پیچد پیکر د ستت را
ماد ر
مد ینه
گهواره...
 احمد خانی شــعرش را به ســاحت اهل بیت (ع)تقد یم کرد :
آتش زد ه بود عشق بر جان حسین
شب بود و ستاره بود و یاران حسین
فرد ا به امام ما خیانت می شد
بر ساحت فاطمه اهانت می شد ...
فرزانه یزد انشــناس غزلی را به پیشگاه بانوی د وعالم تقد یم کرد :
غمت به قامت گل پیچ و تاب می ریزد
ز شهر قمصر چشمت گالب می ریزد
ز د ست ساقی کوثر پیاله ای زد ه ام
چنان که از لب شعرم گالب می ریزد
رحمان ستایشگر و موســوی از د یگر ذاکران اهل
بیت (ع) بود که به مد ح فاطمه/س /ند ا سر د اد .
زهرا ساد ات جعفری غزلی فاطمی قرائت کرد :
عالم به شوق نور تو آمد شبی پد ید
کامل نشد جهان و خد ا کوثر آفرید
مهرت به آسمان و زمین منتشر شد و
د ر قلب یاس های جهان عطر تو تپید
خلیل شــفیعی ،محمود رضا برامکه ،اعظم قلند ری،
اســماعیل زاد ه شــیرازی ،اهلل یار خاد میــان و اصغر
معصومــی ،شــاعران و جهانگیری ،بنــاکار ،د وران و
موســوی مد احانی بود ند که د ر این نشســت باشکوه
هنرنمایی کرد ند .
 حــاج صمد عد ومی زاد ه پیشکســوت مد احان وهیات های مذهبی شــیراز د رخصوص ضرورت تعامل
شــاعران و مد احان د ر فرازهای متعد د سخنان مهم و
جالب توجهی ایراد کرد
 پیشکســوتان هیات های مذهبی و پد ران شهد اد ر این همایش حضور پررنگ و تاثیرگذاری د اشتند .
 د ر این نشســت از مجموعه ی شــعر ترنم یاسکه حاوی اشــعار فاطمی و منقبــت حضرت احمد بن
موسی/ع /بود  ،رونمایی ،و به همه ی شرکت کنند گان
اهد ا شد .
 مقررگرد یــد این گرد همایی هرســه ماه یک بارد رآستان مقد س آحمد ی و محمد ی/ع /برگزارگرد د .
 آیت اهلل ســید علی اصغر د ستغیب/متولی اصلیهمایش/به د لیل شرکت د رنشست مجلس خبرگان د ر
این جلسه حضور ند اشت ولی ضمن ابالغ پیام مکتوب
پس ازاجالس خبــرگان ،حجت االســام محقق به
نمایند گی از ایشان شرکت و سخنرانی کرد .
***
آثار نغمه سرایان عصر شعر ترنم یاس
د ر منقبــت و تعزیــت حضــرت فاطمــه ی زهرا
صد یقه ی کبری /س /وحضرت شاه چراغ /ع/
باید از چشم تو آغاز کنم
رو به سمت تو د ری باز کنم
بنویسم ز تو تا شعر شوم
و به یک خلسه د یگر بروم
نام تو آمد ه شعرم شد ه مات
گیج ومستند تمام کلمات
ای سراسر غزل ای شعر سپید
آه ای تازه تر از هر چه جد ید
باید از تو به تکامل برسم
به ته روشنی و گل برسم
تو که اسطوره ی تاریخ زنی
تو که د لخواه ترین شکل منی
تو که د ر خلقت خود تک شد ه ای
مثل یک سوره مبارک شد ه ای
زن طغیان و تپشهای نجیب
زن عطر خوش و محبوبه و سیب
زن آیینه و تکثیر د عا
زن برگشته ز پهلوی خد ا
زن تمثیل د ر آرامش روح
زن د ر حاد ثه ها کشتی نوح
گنج مخفی شد ه د ر غربت خود
هر چه گفتند جواب تو نشد
تو معمای بزرگ همه ای
تو به تعبیر خد ا فاطمه ای
چارد ه قرن گذشته ست ولی
تو هنوز آخر هر چه غزلی
چارد ه قرن سالم و صلوات
به تو ای چهره د ر آینه مات
چارد ه قرن تو د ر پشت غبار
و حقیقت سر هر کوچه به د ار
گاه د ر مرثیه کم آورد ند
گاه تفسیر به رایت کرد ند
و فقط گاه فروپاشی تو
ایستاد ند به نقاشی تو
تو خالصه شد ه د ر چند خبر
د ر و د یوار و غم و هجر پد ر
بعد ها نام تو شد یاس کبود
و همین بود همین...هر چه که بود
ای سرا پا غزل ای شعر سپید
آه ای تازه تر از هر چه جد ید
گنج مخفی شد ه د ر غربت خود
هرچه گفتیم جواب تو نشد
کاشکی زود بیاید ز سفر
مرد ی از آینه ها آینه تر
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بوی د ل انگیزی ست آری ،بوی سیب است
تنها نصیب لحظه ها بغضی غریب است
بر شانه ی شیر خد ا سر می گذارد
خیره به د ر ماند ه ولی باور ند ارد
***
د ر اوج رویا شبنمی بی تاب د ید م
گویا تمام غصه ها را خواب د ید م
تنها کنار د رد هایش می شکستم
تا بر نگاه خسته ی ماد ر نشستم
شرم از نگاه مهربان او ند ارید
خود را به اوج بی خیالی می سپارید
بر زخم های آینه آیا د وا نیست؟
د ر این د ل تنگ شما آیا وفا نیست؟
باران شرمی بر نگاهم نقش بسته
از غفلت من ،مهربان قلبش شکسته
تا آسمان د فترم امشب سفر کن
د ر لحظه های شعر من ،ماد ر نظر کن
هجد ه ستاره می نویسم عاشقانه
آیا حاللم می کنی بااین بهانه؟

مرد ی از نسل پر آوازه ی تو
که غریب است به اند ازه ی تو
تا به هر چشم چراغی بد هد
و به هر باغچه باغی بد هد
تا به سمت تو د ری باز کند
و تو را از خود ت آغاز کند

الالیی ات زیباترین شعر و ترانه
آغوش تو آرام بخش خستگی ها
لبخند تو سرسبز ،احساست یگانه
خورشید قلبت گرم و پر مهر است ماد ر
وقتی نباشی سرد و بی نور است خانه
بذر محبت را تو پاشید ی به قلبم
د ر د ل بنا کرد ی تو عشقی جاود انه
ماد ر کجای بچگی هایم شد ی پیر
کی برف بر مویت نشست و کرد شانه

لیال د اد راست /گروه شعرآیینی کبوتران حرم
شیراز
«گنج حضور»
یک جهان عشق و عنایت ماد ر است
منب ِع مهر و حمایت ماد ر است
َسر سِ ُپرد ه ،عاشقی بَر زند گی
مهربانی بی نهایت ماد ر است
مثل کوهی اُستوار
با غرورش ِ
د ل شکیب و با د رایت ماد ر است
وقتی از غم ها لبالب می شوی
َمرحمی بر زخم هایت ماد ر است
هم َمسی ِر د رد هایت می شود
تکیه گاهی بی شکایت ماد ر است
نجش تا اَبَد
آنکه
ِ
حرف نُکته َس َ
می کند بر جان سِ رایت ماد ر است
آن زمانی هم که تنها ماند ه ای
آشنایی با کِفایت ماد ر است
اوست د ل را مید هد بَر ماجرا
می رساند د َم به غایت ماد ر است
حال خانه را فرمان د هد
حِس و ِ
قهرمان این والیت ماد ر است
ِ
نج حضور
نامد اری هست د ر َگ ِ
واژۀ نور و هد ایت ماد ر است
جوشان مِهرش بیکران
چشمۀ
ِ
حافظِ لفظِ سقایت ماد ر است
عشق بیکرانش را بد ان
قد ِر
ِ
معنای رضایت ماد ر است
چونکه
ِ
ست گرم و َهر نگاهش آیتی
د ِ
آنچه را باشد روایت ماد ر است
ای این غزل با نام او
ابتد ِ
انتهای این حکایت ماد ر است
ِ
طاهره شیرازی
گروه شعر آیینی کبوتران حرم
شیراز
حضرت فاطمه پشت د ر است
چرا من غمگینم !
می خواهم آسمان را سیاه کنم
اما او خود ش سیاه می شود
او چیزی شنید ه
از د ر
د ر گفت من را مجبور کرد ند بسوزم
پهلویت را شکستم
اما د وستت د ارم
فاطمه قائد ی کالس د وم د بستان مد رسه
رازی هشت ساله
سیب از خانه ام می ریزد
د لم برای ماد رم تنگ می شود
برای سیب ها غمگینم
من برفم
شاید هم باران باشم
صد ای باران می آید
من فکر می کنم
د لش برای فاطمه (ع) و غربتش تنگ است
که صد ایش
اینقد ر قشنگ است
***
ماد ر
سجاد ه ات خوشبو ،نگاهت عاشقانه

کی رفت از د ستت جوانی و طراوت
کی برد یغما لحظه هایت را زمانه
ماد ر شد م ،عاشق شد م ،فهمید م امروز
عشق تو ماد ر پاک هست و بی بهانه.
پروین جاوید نیا
گروه اد بی کبوتران حرم
شیراز
عالم به شوق نور توآمد شبی پد ید
کامل نشد جهان وخد اکوثرآفرید
مهرت د رآسمان وزمین منتشرشد و
د رقلب یاسهای جهان عطرتوتپید
باران ماد رانه ی امن یجیب ها
تقد یرکود کانه شد وازلبت چکید

مجال پنجره د یوار میشود بی تو
خیال خانه به پستوی خواب میریزد
تو را به هیات د ریا سرود تشنگی ام
که می خروشد و وهم سراب میریزد
همین که نام تو را میبرم به حرمت تو
خد ا به کاسه د ستم ثواب می ریزد
د وباره سوخته ام د ر غمت نگاهم کن
که یک نگاه تو بر آتش آب میریزد
***
ما باعث غربت نگاه یاسیم
گل واژه د اغ ،بر د ل احساسیم
از فاطمه گفتن آه ساد ه ست ولی
ای کاش کمی فاطمه را بشناسیم
ترنم یاس
فرزانه یزد ان شناس
گروه اد بی کبوتران حرم
شیراز
***
اصال بنا نبود جهان بی وفا شود
د نیا به زخمهای تنت آشنا شود
گل رویت شرا ِرغم
هرگز نخواست بر ِ
هرگز نخواست بر د ِل پاکت جفا شود
می خواست روزگار که باشی وزند گی
با عالمی سرود وغزل هم صد ا شود
میخواست تابه ُیمن قد مهای عاشقت
د نیـا پر از شکوفه صلح وصـفا شود
سخت است بی نشانه ازاین خاک بگذری
سخت است بی ضریح وحرم عقد ه وا شود
از زخمهای بر د ِل تو ماند ه ،تا هنوز
د ِینی ست بر زمانه که باید اد ا شود

واالترازمالیکه آمد علی تو
پیوند آسمانیتان ازازل سپید

......

د ستی شکست حرمت آل رسول را
طفلی میان حسرت د یوارود رشهید
پایان گرفت آیه ی تطهیروبی گمان
د رکوچه های سرد مد ینه غمت وزید
باران اشک بود وبلند ای آسمان
ماه ازسکوت شبنم گلپونه ها خمید
بغضت نشسته برد ل غم نامه ی بقیع
تکرارگریه های تورامی توان شنید

زهرا ساد ات جعفری
گروه اد بی کبوتران حرم
شیراز
غمت به قامت گل پیچ و تاب میریزد
ز شهر قمصر چشمت گالب میریزد
ز د ست ساقی کوثر پیاله ای زد ه ام
چنان که از لب شعرم شراب میریزد
چو ماه چاد ری از نور میکشی بر سر
د ل سیاه شب از این حجاب میریزد
ستاره ها همه د نبال د ار د امن تو
زکهکشانی راهت شهاب میریزد
بیا و پس بزن ای ماه رو نقابت را
ببین که آبروی آفتاب میریزد

زهرا نعمتی
گروه اد بی کبوتران حرم
ارسنجان
زمستان ممتد است
تو
بی
بانو! بهار
ِ
پاییز پا گرفته و حال و هوا بد است
هرچند  ،فصل تازه نشان می د هد زمان
اما زمین برای شکفتن مرد د است
وش عشق ازین کوچه میروی
د اری به د ِ
بر شانه ی کسی که جهان را سرامد است
این قوم نابکار چه کرد ند با د لت
باپیکری که پاره ی جان محمد است
عمریست زائریم تو را ،بی نشانه ای
وقتی که قلب ماست چه حاجت به گنبد است
گاهی به سوی توست د لش ،گاه کربال
شیعه ِچقد ر عاشق این رفت وآمد است

سال بیست و یکم شماره 5718

زمانی پاد شاه عشق از شهر د لی رد شد
و د ر خاک زمینش کاشت یاسی آسمانی را
تمام کوچه های سینه حس می کرد رد ی را
که می آورد با خود لحظه های شاد مانی را
که یک شب آسمان رنگش پرید از سوز و از سرما
عجب از واژه بیرون کرد گرمای معانی را
به د ور یاس او رقصید با شالق و با طوفان
خزانی کرد گلبرگ لطیف پرنیانی را
زمستان رفت یک بار د گر آمد بهار اما
ند ارد یاس د یگر رنگ و بوی نوجوانی را
به خود پچید تا شاید نمیرد آخرین غنچه
ود ر روز تولد هد یه گیرد زند گانی را
کبود ی ها و سیلی ها و رخسار سپید یاس
ند ارد باغبان تاب بهار ارغوانی را

بانو زمین به نام تو می روید
لبالب عطر وعود
با د امنی ِ
اصالت پی د رپی
د ر تیره ات،
ِ
د ر سینه ات سخاوت ِد ریا بود
اسطوره محبت و احساسی
ای ماد رانه با پد رت همراه!
کرامت هر روزش
ای کوث ِر
ِ
د ر تنگای غصه و اشک و آه
آیینه د ار آیه ی تطهیری!
با عاشقانه های د ل انگیزت
نازل شد ه است سوره اعطینا
د ر وصف ِ چشمهای سحرخیزت
بانو د لیل ِ هرچه صد ا هستی
د رزخم خیز ِحنجره هایی سرخ
آنجا که بغض می تِ ِر َکد تا عشق
برخیزد از ت ََرنُم نایی سرخ
ران هزاران د اغ
آنجا که ماد ِ
زایران گنبد ِ گمنامی
این
ِ
غم مویه می کنند غریبی را
د ر البه الی خاک ،به آرامی
آنجا که زخمهای نمک گیرت
سر،باز کرد ه از د ِل د وران ها
الهام از مرام تو می گیرند
زنهای شیر پرور مید ان ها

آهسته می کشد به بر وشانه
نیلگون غریبش را
یاقوتِ
ِ
د ارد به خاک می سِ ُپ َرد امشب
مرد ی ،تمام عشق نجیبش را
زهرا نعمتی
گروه اد بی کبوتران حرم
ارسنجان
“کوچ یاس”
باران اند وه نگاهش را که د ید م
کنج خیالم نقش چشمش را کشید م

راضیه اسفند یاری زاد ه /باران/
“باران د خیل بسته به د امان آسمان”
د ر چشم های خسته این شعر بی نشان
باران د خیل بسته به د امان آسمان
از بیت بیت سرخ غزل د رد می چکد
یک لحظه کم می آورد احساس نیمه جان
این راه بی نگاه تو گمراه می شود
سمت سراب می رود این جاد ه بی گمان
با یک نگاه آینه سرشار پاکی است
با یک نگاه تو که زالل ست و مهربان
د ریای عشق بر لب ساحل نشسته ام
فانوس ماه را تو به من می د هی نشان؟
***
د ست بر پهلو نمی نالد
سایه به سایه
می آید تالطم احساس ماد رانه اش
تا عطر سیبی
که می پیچد پیکره ی د شت را
ماد ر
مد ینه
گهواره
و حاال ایستاد ه است
گود ال غربت عزیزش را
خیزران می زنند
به لبخند خیس خد ا
لب های د عا خوان ماد ر
و د ستان تاریخ که آویخته به گرد ن آسمان
التماس باران است
اما
خون می جکد
از سر انگشتان زمان
تکرار باران هم نمی شوید
گناه زمین را
ماد ر می بخشد
مهرش را
به د ستان فرات
اما
عطش
می شود
لحظه های خیمه ها
و....

اینجا کسی تنها نشسته ،مثل ماد ر
می بارد و قلبش شکسته،مثل ماد ر

یا زهرا (س)
خاتون آسمان وزمین ،بانو!
ِ

انگار کوه غصه بر د وشش گرفته
او چاد ر خاکی به آغوشش گرفته

ابری شد ه چشمان معصوم ستاره
سجاد ه باران خورد ه آه ،امشب د وباره

طرف کوچه رفتم و د ید م
د ر و د یوار خانه ای مشکی است
با خود م فکر می کنم حاال
کوچه ی ما چقد ر تاریک است
گریه ،ماد ر ،د وشنبه ،د ر ،کوچه
راستی! فاطمیه نزد یک است...

پس از طوفان آنشب با غبان تنهای تنها شد
د گر هرگز ند ید آواز مرغ شاد مانی را
از آن پس باغبان تنها کنار چاه می گرید
که تنها چاه می فهمد غم بی هم زبانی را

“مریم مغاره”
پهلوي توست گوهر انگشتر علي
يار همه علي و تويي ياور علي
لبخند تو بشارت د ل هاي خسته است
اي شاد ماني د ل غم پرور علي
د ر آينه خد است و غير از خد اي نيست
چشمان توست آينه ي باور علي
د ر يك طلوع گرم د و د ريا به هم رسيد
د رياترت علي و تو د رياتر علي

/قم /حمید رضابرقعی
ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺍﻍ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺧﻢ ﻧﮑﺮﺩ
ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﻍ ﭘﺮﭘﺮ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺧﻢ ﻧﮑﺮﺩ

***
کنار خاک یاسش ،شمع روشن کرد ه بود آنشب
و د ر یاد ش مروری کرد ایام جوانی را

ﭼﺎﺩﺭﺵ ﺧﺎﮐﯽ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﺳﺮﺥ ﺩﺍﺷﺖ
ﻣﮑﺮﺭ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺧﻢ ﻧﮑﺮﺩ
ﺳﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ّ
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮﻥ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﭘﺎﯾﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺍﺏ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﭘﯿﮑﺮ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺧﻢ ﻧﮑﺮﺩ
ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺧﻢ ﻧﮑﺮﺩ

زهرا سپه كار/اصفهان/
بعد از هتک حرمت به حرمین شــریفین
سامرا

مهد ی جهاند ار
/اصفهان/
ای ا ّم ابیها و اَبوها بفِد اها
الشمس ضُ حاها
َوالفجر فد ای تو و َو
ُ

ماد ر رسید و خانه بوی هل اتی گرفت
ماد ر سراغ گنبد و گلد سته را گرفت

با چاد ر خاکی چه کسی رفته عروسی
سوگند به واللیل فقط د ختر طاها

آن قد ر د ر هوای شهید ان گریست تا
این خاک بوی تربت کرب و بال گرفت

تا گریه اش افتاد خد اوند غضب کرد
خند ید و خد ا نیز َو َیرضی ل ِرضاها

آوار را ز روی مزاری کنار زد
که عطر نرگسش همه جا را فرا گرفت

هر ثانیه را تا سحر نیمه شب قد ر
گشتیم و نجستیم ،بگرد یم کجاها؟

سرد اب ناله های غریب شبانه را
ارث از سکوت چاه و شب مرتضی گرفت

فرزند تو د نبال تو تا کرب و بال رفت
یعنی که د ر این راه بالهاست بالها

از پاره های پر پر قرآن سوخته
برگی ز کوثر آمد و این شعر پا گرفت

یارب همه د ست من و د امان بلند ش
چشم من و خاک قد مش باراالها!

از یاس های سوخته ی چاد رش بپرس
این آتش از کجا به د ل سامرا گرفت

زیرا که مالئک همگی خاد م اویند
فضه ی اویند طالها
زیرا که مس ّ

***
راستی! فاطمیه نزد یک است

یک روز تو با یوسف گمگشته می آیی
روزی که به سمت تو شود قبله نماها
مهد ی جهاند ار/اصفهان/

زیر باران د وشنبه بعد از ظهر
اتفاقی مقابلم رخ د اد

قبال این صحنه را ...نمی د انم
د ر من انگار می شود تکرار
آه سرد ی کشید  ،حس کرد م
کوچه آتش گرفت از این آه
و سراسیمه گریه د ر گریه
پسر کوچکش رسید از راه
گفت:آرام باش! چیزی نیست
به گمانم فقط کمی کمرم...
د ست من را بگیر،گریه نکن
مرد گریه نمی کند پسرم
چاد رش را تکاند  ،با سختی

خیال خام زند ه به گور شد ه ی من... .د و روزماند ه
به بو بو بو بود
قصه بود
د و روزماند ه
به نبو نبو نبو نبو نبود ..قصه بود
چشم باز میکنیم ..................
به ..................همین سال های نکبت بار
که مد را شرق زد گی می د انند
تاهمان سال ها
که اتوبوس گذاشتن کنار مد رسه هویزه......
من راوی خود راوی
د رد شد ه
هاگلو کارم نبر گناهمممحمد یاسر میشنی
کاری بکن
بمپی بزن
 محمد روم سیاهآجیل نخود ماشک ند ارم
محمد یاسر میشنی بمپی
تا
اتو ..اتو..اتو..اتو..اتو..اتوبوس
خراب شه
تانبرند ناموس مملکتت را
سکانس آخر
چاد ر گل گل گلیت را
محکم نگه د ار
ماد رم تورا د وس د ارد
باال بلند
(صاد ق کریم پور)
جهرم
چشمان جهان امشب
د ر جمجمه ی خون است
اینجا پر اخبار است
اینجا پر مضمون است
وقتی تروریسم خوب
د ر سوریه میجنگد
د اعش خبر خوبی ست
د نیا پر قانون است
ما حافظ صلحیم و
هی اسلحه میسازیم
امنیت ما د ایم
د ر حال شبیخون است
یعنی که نتانیاهو
از نقش ملک سلمان
د ر منطقه ممنون است

د ر اين د يار گشتم و د ر اين د يار نيست
كو اي نسيم بوي گل پرپر علي

سیب ها روی خاک غلطید ند
چاد رش د ر میان گرد وغبار
“مهسا عسکری”
تقد یم به حضرت زهرا(س)
شکسته تمام پنجره ها امشب
و مهتاب!
می گرید سکوت سوخته ی د ر را
شرم سرخ آتش
التهاب زمین
د رد را فریاد می زند
کاش باران می بارید آن لحظه-مثل سیلی که پهنای صورت زینب را گرفته بود .

ﺧﺎﻧﮥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮﺟﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪ!
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺤﻘّﺮ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺧﻢ ﻧﮑﺮﺩ

چشمان تو زالل تر از حوض كوثر است
اين اشك كيست مي چكد از كوثر علي

وسط کوچه ناگهان د ید م
زن همسایه بر زمین افتاد

چاد ر نمازش چتر باران بود ،ماد ر
د ریای غم های فراوان بود  ،ماد ر

حس غریبی می زند امشب به سینه
پیراهن نیلی به تن کرد ه مد ینه

صبح فرد ا به ماد رم گفتم
گوش کن ! این صد ای روضهء کیست

ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﻠﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺧﻢ ﻧﮑﺮﺩ

سجاد ه ماد ر پر از نور خد ا بود
بر روی لب هایش نوای ربنا بود

کرد ه غروب از این د یار بی وفایی
د یگر نمی آید از این خانه صد ایی

پیش چشمان بی تفاوت ما
ناله هایش فقط تماشا شد

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﻭﺿﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﻨﺐ ﺍﺳﺖ
ﺩﺍﻍ ﺍﮐﺒﺮ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺍﺻﻐﺮ ﺩﯾﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺧﻢ ﻧﮑﺮﺩ

از زخم سیلی ،سوزش پهلوی یک زن
هر شبنمی غم نامه ای می خواند با من

فاطمه زهرا (س)
د وباره از تو نوشتم چقد ر زیبا شد
د وباره از توسرود م که گرم و گیراشد
اگرچه واژه همه کهنه و سخن تکرار
میان د فترم ،امشب ،غرور پید ا شد
ری عاشقانه ها می بُرد
تو را به ماد ِ
همین حد یث قشنگی که خوب معنا شد
تو ماد ر پد رت ،سایه سار عشقی و من!
زنی که بود و نبود ش اسیر د نیا شد
تو از نژاد نجابت ،من از عشیره ی اشک
زاللی آن چشمه ای که د ریا شد
تو از
ِ
هنوز ماند ه جهان د ر سوال مبهم خویش
چگونه د ر د ل تو رنج عالمی جا شد ؟!
کبوترانه رسید م ،ضریح گمشد ه ها!
د وباره بغض د لم د ر خرابه ها وا شد
و نور ،روشنی کوچه های تاریکی
د رخششی زد ود ل وامد ار زهرا شد

یا علی گفت و از زمین پا شد

گرفتش سخت د ر آغوش و نا آرام می پیمود
به د ور از چشم طوفان کوچه های بی نشانی را

آفتاب د ل از بامت
تابید ه
ِ
اینجا د خیل بسته ،گل ِ آد م
تربت همیشه ی گمنامت
بر ِ

هجد ه بهار د ر تو شکوفا شد
وسعت همه د نیا
هریک به
ِ
بعد از تو ماند ه گوشه ی د لتنگی
با د رد های تازه ی خود  ،موال

جاری شد آب وآینه ازروح پاکتان
جبریل غرق زمزمه ی هل اتی رسید

د رگیرود ارحاد ثه آتش به د رگرفت
شیطان د وباره فتنه به پا کرد ونقشه چید
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ویژه ایام فاطمیه

چک
کاسه ی خون...
برگ کال جنون

نه اسلحه های غرب
نه پول سعود ی ها
د نیا به حضور ما
د ر سوریه مظنون است!
اخبار جهان را باز
اسالم هراسان کرد
ما هم که نمی د انیم
اینجا حرم عشق است
صد جور شهید اینجاست
اینجا جسد لیلی
بر شانه ی مجنون است
از سوریه تا لبنان
گسترد ه شد ه ایران
جای همه د زد ان
از منطقه بیرون است.
اصغر معصومی
شیراز
آهم برای آینه د اری که گم شد ه است
یاری که گم شد ه است ،د یاری که گم شد ه است
تقویم ها خزان به خزان زرد می شوند
د ر جستجوی بوی بهاری که گم شد ه است
ای مهربان ! چگونه بگرد م بد ون تو
د نبال د انه های اناری که گم شد ه است
آرام تر بخوان که نلرزد به روی اسب
این بیت را به گوش سواری که گم شد ه است
ترسم ز د شت کرب و بال سر د ر آوریم
د ر حین جستجوی مزاری که گم شد ه است

