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سخن سردبیر
اگر شعر را دستگیری از مخاطب در مسیر رسیدن به باطن عالم و گذر از 
ظاهر حوادث عالم تعریف کنیم، می توان گفت انقالب اسالمی ذاتا انقالبی 
شاعرانه است چرا که در پی عبور دادن جامعه بشری از ظاهر به باطن عالم 
است. پس غریب نیست اگر سخنگویان این انقالب هم همواره شاعران 
بوده اند و حرف انقالب را بیش از سیاستمداران و مدیران و حتی فیلسوفان و 

تاریخدانان از زبان شاعران شنیده ایم.
شعر انقالب در این نیم قرن پر فراز و نشیب تاریخ معاصر ایران، هرگز 
تافته جدابافته ای از کلیت تاریخ شعر فارسی و ادبیات فارسی نبوده است. 
همان گونه که انقالب اسالمی ادامه طبیعی حرکت تاریخی مردم ایران به 
ایران است.  ادبیات  تاریخ  ادامه طبیعی  انقالب هم  حساب می آید، شعر 
انعکاس و امتداد صدای فردوسی، نظامی، حافظ، سعدی، بیدل، صائب، نیما، 
اخوان و... را می توان در شعر انقالب اسالمی رؤیت کرد؛ آن هم به گونه ای 
وصالی که گویی همه این صداها در ترکیب تازه ای با هم شنیده می شوند. 
شعر انقالب هرگز در موضوعی خاص نیز محدود نشده است و پابه پای 
زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان و همنفس با تحوالت منطقه و جهان پیش 

آمده و تجربه هایی نو بر تجربه های هزار ساله شعر فارسی افزوده است.
جشنواره شعر انقالب هم آیینه ای ست برای مشاهده این تجربه های 
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شعر  بخش  نوید  و  رنگ  رنگ  رویشهای  از  جلوه هایی  خوبی  به  و  تازه، 
فارسی را در این عصر، پیش چشم صاحب نظران می آورد. در این دوره 
را می بینیم  پخته  و  و طبع های رسا  یافته  قلم های رشد  از جشنواره، هم 
که اوراقی خواندنی بر کتاب شعر انقالب افزوده اند و هم جوان ترهایی که 
جوشانی و زایایی این چشمه را مژده می دهند و ما را به آینده شعر اجتماعی 

در ایران امیدوارتر می کنند.
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مهدی جهاندار

فتنه 1
فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد

آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد

گرگی تیزدندان فتنه شاید در لباس میش، 
در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد

کتابی؛ کسی الی  کنج پستوی  فتنه شاید 
فتنه الزم نیست حتمًا در خیابان بوده باشد

فتنه شاید در صف صِفین می جنگیده روزی
فتنه شاید در زمان شاه، زندان بوده باشد

کودکی همسایه بوده فتنه شاید با امام از 
که در طّیارۀ پاریس_تهران بوده باشد یا 

فتنه شاید تابی از زلف پریشان نگاری
فتنه شاید خوابی از آن چشم فّتان بوده باشد

فتنه شاید اینکه دارد شعر می خواند برایت؛
وا مصیبت! فتنه شاید از رفیقان بوده باشد

ذّره ای بر دامن اسالم ننشیند غباری
گر همنام سلمان بوده باشد نامسلمانی ا

دورۀ فتنه است آری، می شناسد فتنه ها را
کربال عّباِس دوران بوده باشد آنکه در این 

فتنه خشک و تر نمی داند خدایا وقت رفتن
کاشکی دستم به دامان شهیدان بوده باشد
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محمدرضا طهماسبی

انتظار
شرار هجر تو بر جان عاشقان زده اند

که نوبتی آخرالزمان زده اند بیا 

که میل و مهرش را چه پرچمی؟ چه نمازی؟ 
نهان ز چشم تو بر چشم و بر دهان زده اند

به دست زور چماق سیاهکاری را
دوباره بر سر افراد ناتوان زده اند

که منشور سازمان ملل زمانه ای است 
که بر صورت جهان زده اند طپانچه ای است 

ک مرده پاشیدند به زلف پنجره ها خا
گهان زده اند به روی آینه ها سنگ نا

که بوالحسن بصری و شریکانش بیا 
کنار راستۀ صادقان دکان زده اند

که باز شغاالن پیر دور از تو بیا 
تبر به پای سپیدار نوجوان زده اند

کاروانساالر که دور ز چشمان  بیا 
کاروان زده اند حرامیان همه بر قلب 

که طشت زر آورده اند و جام شراب بیا 
که بر لب خورشید خیزران زده اند بیا 

کربال به همین خاور میانه نگر به 
سنان به پیکر حر خولی و سنان زده اند
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بخوان ز خوان فلسطین و میهمانانی
که نان خود همه بر خون میزبان زده اند

ز افسران و مدال شجاعتی بنگر
کودکان زده اند کشتار  که روی شانه ز 

گلوله و تیر که خود  بخوان ز اوج سخاوت 
خریده اند و به مظلوم رایگان زده اند

بخوان ز هجرت جانسوز آن شهیدانی
کدان زده اند کهنه خا که خون خویش بر این 

بخوان ز غربت غواص های بی نامی
کارون به آسمان زده اند که خود شبانه ز 

ز دست بسته بخوان و ز چشم باز بخوان
که زین مکان همگی راه المکان زده اند

کینۀ خویش که تیغ  کسانی  ببر امان ز 
هماره بر سر مظلوم بی امان زده اند

کند کسی ظهور  ز ترس آنکه نهانی 
به پای رکن یمانی نگاهبان زده اند

ببین چگونه هراسان حرامیان حریص
گوشۀ شامات پادگان زده اند گوشه  به 

که در نیرنگ بگو به اینهمه دشداشه ای 
هزار طعنه به زنار و طیلسان زده اند

که بر صفوف شما شیعیان عیان بزنند
چنانکه بر صف صفین و نهروان زده اند

که از شراب هزار و دویست سالۀ تو
گرفته جرعۀ نور و به جام جان زده اند
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کنند افتخار این مردان به نفس خویش 
نه الف فخر ز یک مشت استخوان زده اند

گرفته اند ز خود اعتبار لشگر نور
نه دم مدام ز بهمان بن فالن زده اند

که به نام و نان مستید درست عکس شما 
هماره تکیه به منان مستعان زده اند

که ابوجهل و بولهب امروز بگو چه شد 
به خود نقاب سلیمان و اردوغان زده اند

گرفت که منبر بوزینگان رواج  چه شد 
چه شد به ماء معین خوک ها زبان زده اند

گروه توبه شکن کفر و نفاق این  اشد و 
که دست خویش به دامان طالبان زده اند

به خرمن خودشان اوفتد نه بر تبریز
که بر بلخ و بامیان زده اند شرار فتنه 

کرمانشاه گوش نجیب  نمی رسد به دو 
گر زوزه این میان زده اند سگان ز فتنه ا

که به خواب این سگان وهابی شنیده ام 
دوباره پوزه به دامان زاهدان زده اند

چو اشتران نجاست خور این خسان در خواب
به پنبه زار پر از مهر سیستان زده اند

که بود خانۀ تهمتن و زال به سیستان 
که بود پر ز پهلوان زده اند به سیستان 

گرگان به اشتباه این بار گلۀ  بگو به 
کنام یکی شرزۀ ژیان زده اند اَبر 
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به پیش منطق ببر بیان شغاالن را
بگو چگونه دم از قدرت بیان زده اند

کره ای؟ به زیر سایۀ تهدید چه مذا
گمان زده اند چرا به سرو یقین تیشۀ 

کاینان بگو به علم جوانانمان قسم 
قدم به تجربه بر فرق فرقدان زده اند

کاین قوم بگو به قامت پیرانمان قسم 
کمان زده اند به چشم دشمن خود تیر از این 

کارشناسان فتنه و تزویر بگو به 
که حدس بیهده بر توس و طابران زده اند

کفر کابل است و نه موصل بگو به لشگر  نه 
به سد محکم ایران باستان زده اند

که تو را در مثل مناقشه نیست بگو بگو 
کاهدان زده اند بگو به دستۀ دزدان به 

که بالفد یالن ایرانی هر آن دهان 
به اینچنین دهنی مشتی آنچنان زده اند

که به خورشید خیره می نگرند قبیله ای 
به آفتاب نه بر چشم خود زیان زده اند

گل آلودند گر برکه ای  که برکه اند ا
گر جنگلی خزان زده اند که جنگل اند ا

که مسلمین امروز اذان بگو و ارحنا 
به قله پرچم عزت از این اذان زده اند

شمیم دلکش صبح ظهور می شنوم
که نوبتی آخرالزمان زده اند بیا 
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حسین صیامی

آشنایان
کوچه هایت در خویش دارد نشانی گر  از عشق ا

کاسه آسمانی هر چند روی زمینی هم 

تا مهلت پر زدن هست از خویش خویشت برون آ
گر در طریقت دنبال نام و نشانی ای وای ا

دور است از ساحت تو، بازیچه رنگ بودن
هم رنگ مردم نباشی، از جنس مردم بمانی

که هر دشمنی را، هر دوستی را نشانی است آن سان 
که از دوستانی عمامه روی سر تو یعنی 

گاهی هم اندیشه فرما! پس دوستی پیشه فرما! 
با مردمانت چه رنگی؟ با مردمانت چه سانی؟

که تا منبری هست هر فرصتی منبر توست باید 
گوش مردم بخوانی از سوره های رسیدن در 

یک سو امید است و ایمان، یک سو غم و نا امیدی
با حرفهایت به دلها بذر چه را می نشانی؟

کار را محکماتی است، پس قبل و بعد از نصیحت هر 
کن، با غصه ها هم زبانی با دردها هم دلی 

کار تو در چشمها و حرف روی زبانهاست
شاید خودت هم نبینی، شاید خودت هم ندانی

گرفتن پرواز تا المکان است کسی را  دست 
کن آسمانی! کسی را بگیر و پرواز  دست 
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سعید مبشر

در هوای اربعین
غ تر از نسیم مهیای جاده ایم فار

که چنین صاف و ساده ایم عشق است میزبان 

از چند ملتیم ولی زیر پرچمت
که یک خانواده ایم احساس می کنیم 

کربال نماز حضور است موج موج تا 
کجای مسیر ایستاده ایم وصلیم هر 

گشایش است که اصل  بی ذکر یاحسین 
مثل لبان دوخته بی استفاده ایم

کند ک تشنه نظر بیشتر  باران به خا
دلخوش به دست خالی و پای پیاده ایم

کوله پشتی است صدها دعا ضمیمۀ هر 
بر دوش خویش بار امانت نهاده ایم
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کبری علی ا

نخل کهنسال
کهنسال تنومند زانو مزن ای نخل 
آسوده مباش ای دل دریایی اروند

جنگ است هنوز ای تن بی تاب تکاور
آرام مگیر ای نفس تند پدافند

از پا منشین ای شرر شعر حماسی
شوری بنگار ای قلم قهر خداوند

نه شرقی و نه غربی و نه هر بت دیگر
کفتار شریکند کشتن ما، روبه و  در 

ُحِد زخمی تاریخ جنگ است هنوز ای اُ
ننگ است بمیریم به ترفند دو لبخند

هشدار فراموش شود فتنۀ دوران
که قرآن به سِر نیزه نخوانند زنهار 

که علی زنده بماند رفتند شهیدان 
له به پابوس دماوند یک دشت، پر از ال
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علی فردوسی

در یک غروب سرد
کاشت در زمین در یک غروب سرد مرا 

که... نقطه چین با دست خسته مرد غریبی 

کار مزرعه انگار دست داشت کشت و  در 
گر نداشت به جایش در آستین یک دست ا

ک، ولی حدس میزدم تاریک بود خا
پر باشد از بنفشه و ریواس و یاسمین

گاهی صدای پایی از اطراف میگذشت
که مرا ببین میخواستم صدا بزنم 

ک که سر بزنم از میان خا می خواستم 
که همنشین با سبزه زارها بشوم تا 

طی شد چقدر بر دل من روز و ماه و سال
که به آن روز واپسین نوبت رسید تا 

کودکی مرا کرد پای شیطنت  له 
کار شرمگین طفلک چقدر هم شد از این 

که یک لنگه پا دوید کرد  آنقدر هول 
کفش دیگرش افتاد بر زمین آن لنگه 

ک سر زدم با شور و شوق جستم و از خا
دیگر ولی به یاد ندارم چه شد... همین

گذاشتند یک تابلو به جای من آنجا 
متن نوشته اش: "خطر انفجار مین"
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فاطمه عارف نژاد

دعای سوختگان
»واهلل روز قیامت از همه دربارۀ این موضوع سؤال می شود.«
)سید حسن نصراهلل، سخنرانی ظهر عاشورای محرم ۱۴۴۰(

کنند مخواه راه برای تو انتخاب 
کنند که با فریِب دلت، عقل را مجاب 

عجیب نیست همیشه در اوج فاجعه ها
کنند رسانه ها همه تجویز قرص خواب 

سکوت ضرب در آتش شد و به خون تقسیم
کنند؟ چطور می شود این داغ را حساب 

از این قیام و از این غم سوال خواهد شد
کنند بترس روز قیامت تو را جواب 

چقدر روضۀ مکشوف پیش چشم همه ست!
کنند گلو خضاب  چقدر چهره به خون 

کم می آورد جوهر که جهان  قسم به خون 
کنند کتاب  گر  مصیبت تو و من را ا

رسیده اند سپاه یزیدیان زمان
کنند کودک کشی ثواب  که با جنایت و 

گر یمن را آه... دگر چه جای تعجب ا
کنند؟ کربال خطاب  از این به بعد همه 

کودکشان به مادران یمن در عزای 
کنند گریه برای دل رباب  که  بگو 
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در این زمانۀ تحریم، هرچه سقا بود
کنند که فکری برای آب  به خط زدند 

که واجب شد بگو به لشکر آزاده ها 
کنند برای پاسخ هل من معین شتاب 

بنای قلعۀ دشمن به هم بریزد باز
کنند که فتح باب  شبیه فاتح خیبر 

رجز رجز همگی با سالح یا حیدر
کنند به قهر بر سرشان خانه را خراب 

به تیغ غیرت و با سوز آه مظلومان
کنند! چه ساده می شود این قوم را عذاب 

از این جماعت خون خوار اثر نخواهد ماند
کنند که مستجاب  دعای سوختگان را 
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فرزانه شفیعی

نو عروس
شبیه نوعروسان عرب، پوشاند رویش را

گلویش را کرد از نامحرمان، زخم  و پنهان 

ِپِی دیروز خود، ویرانه های شهر را چرخید
ِپِی فردای خود، وارونه دید او آرزویش را

ک ها را زیر و رو می کرد کرده بود و خا گم  گلی 
کند جایی جواِب جستجویش را مگر پیدا 

به روی دست می آورد طفل خردسالی را
و بیرون می کشید از پنجۀ آوار شویش را

گر چه زندگی، پنهان برایش دردسر می بافت ا
کرد مویش را  گر چه مرگ، در پایان پریشان  ا

که به مرداب هرگز رو نخواهد زد ولی دریا 
و با خون برادرهاش می گیرد وضویش را

که افتخار جنگ، صلح با ضعیفان است گر  ا
»یمن« باید بگوید آخرین راز مگویش را :

خدا وقتی بخواهد هیچ غیری، غیر ممکن نیست
گلویش را گر خنجر، نمی ُبَرد  بخواهد هم ا

که اویس دیگری بر دست های شهر یعنی 
گرفتند عطر و بویش را ... لحج، مارب، تعز، صنعا، 
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لیال بنی تمیم

که می رود از تن... سری 
به شهید مدافع حرم "محسن حججی"

کویر، زخم عمیقی به شانۀ شن هاست
گلوله بار بزرگی به دوش ضامن هاست

کشیده ضامن خود را تفنگ های عجول!
کاسۀ صبری ُپر از مسّکن هاست که  و سر، 

چه درد مستندی می شود نگاهت مرد!
که پخش زندۀ اندوه، روی آنتن هاست

که می رود از تن به راه عشق، سر است سری 
که از تن تنهای این جهان منهاست سری 

سکانس آخر بازی غرور محسن نیست
سکانس آخر بازی مرور محسن هاست



28   یازدهمین جشنواره بین المللی 
شعر و داستان انقالب )بخش شعر(

مریم قادری

دوربین ها
کمی جلو آورد دوربین را 

کمی عقب تر برد روسری را 
کمتر مراقبت می کرد هرچه 

عکس ها الیک بیشتر می خورد

دوربین را جلو عقب می برد
عکس ها را یکی یکی می دید

به خودش توی عکس زل می زد
به خودش توی عکس می خندید

چند عکس آن طرف تر، از اتوبوس-
دوربین ها یک به یک پیاده شدند

نور بود و فالش ها خاموش...
کادر ها بی ریا و ساده شدند

ک اندکی برداشت راوی از خا
ک عاشق بود گفت این آب و خا

کسی کشید  ضامن بغض را 
هقهق آهنگ این دقایق بود

"فاو، فّکه، دوکوهه، اندیمشک
ک اینجا به عشق مدیون است خا

کسی رفته خوب می داند هر 
که جزیره چقدر مجنون است"

رفت در خاطرات شیرینش
بغض روی لبش تبسم شد
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لحظه ای بعد خندۀ تلخش
گم شد زیر آوار سرفه ها 

“شهدا زنده اند می بینند”
کشید گوش دختر عجیب سوت   -

“جنگ اینجا هنوز جان دارد”
- دوووور شد از خودش، به جبهه رسید

گذشت رفت و از سیم خاردار 
تق ت تق... ازدحام...، خمپاره
کردند "چند خرچنگ دوره مان 

گوشم، تمام...، "خمپاره من به 

دیده بان از دکل منور زد
گردنش افتاد چفیه از دور 

کی و خونی و سیاه و سپید خا
باد آن را به دست دختر داد

زوم شد لنز تانک ها رویش
دوربین شد سالح دور و برش

چند ماشه چکید، عکس افتاد
کشید روی سرش چادرش را 

کمی لرزاند کسی  شانه اش را 
کرد یک نفر از خودش صدایش 

چادرش جای چفیه دستش بود
کمی جلو آورد روسری را 

کی است چادرتان” "خواهرم خا
سر دختر هنوز سنگین بود

که آمدید از آن “این مسیری 
سال ها قبل از این پر از مین بود”
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هشتگ پست بعدی اش این بود:
چفیه، چادر، وصیت شهدا

آخرین عکس حال خوبی داشت
کی و بدون ریا چادری خا
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مریم پیله ور  

بوی پیرهن
کافی ست که تو باشی به فکر من  همین َقَدر 
کافی ست! همیشه معتقدم؛ دوست داشتن 

که مرد خطر باشی و به حرف دلت همین 
کافی ست کوه ها بزنی...، این برای زن  به 

که تویی در قفس نمی ماند کبوتری 
کافی ست در این هوای غم آلود پر زدن 

کنار هم زیباست؟! گفته عشق فقط در  که 
کافی ست که از تو خبر می رسد به من  همین 

□
لباس خونی تو مست بوی باورت است

کافی ست برای عشق، همین پاره های تن 

که سوخت را بگذار! پالك و چفیه و عکسی 
کافی ست بیار باد صبا... بوی پیرهن 
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مصطفی توفیقی

جنگ و صلح
که شعر جنگ غمگین است می خواستم از »جنگ« بنویسم، دیدم 

که بغض شهر سنگین است می خواستم از »صلح« بنویسم، دیدم 

پروانه ای از پنجره آمد، من را پِی خود تا خیابان ُبرد
ِخ ماشین است کردم و دیدم پروانه زیِر چر یک لحظه غفلت 

گشتم، دیدم شهیدی نیست، مردی نیست گشتم و  گشتم...  در شهر 
که این شهر پر از پوچی، خالی از عشق و شعر و آیینه است دیدم 

کوچه مردی رفت که: از این  کوچه ای نام شهیدی داشت یعنی  هر 
ُکشی یک رسم دیرین است انگار در تاریخ این مرُدم، عاشق 

گشتم و دیدم این ُمرده های ظاهراً زنده گشتم...  در شهر 
از تو فقط یک »اسم« می دانند، افسوس... رسم روزگار این است

که می رفتم، پروانه ام را بادها ُبردند برگشتم از راهی 
باید برای »جنگ« بنویسم هرچند حرِف ُصلح، شیرین است...
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میالد حبیبی

بنا نبود
که تا آب از آسیاب بیفتد بنا نبود 

یکایک از همۀ چهره ها نقاب بیفتد

که تا بوی نان تازه ای آمد بنا نبود 
دهان سیرترینها دوباره آب بیفتد

کی خود را رسید هرکسی از راه، باخت پا
که در شراب بیفتد شبیه قطرۀ آبی 

که حتی عقیل نزد برادر قرار بود 
به یاد سوختن از آهن مذاب بیفتد

که بدهکار حرف هیچکسی نیست گوش ها  چه 
که نباید از آب و تاب بیفتد چه بحث ها 

کالم روشنت ای مرد نمی برند نصیب از 
کور نگاهش به آفتاب بیفتد چنانکه 

□
به یاد ُدور زدن های بیشمار میاید
گذار هرکه به میدان انقالب بیفتد





یݤݤݤݤݤݤݤ
ت

�
ݡس�ن

عر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ش ݧ ݧ ݧ ݨݨݨݨݨݨݨݧ

موعه ݣݣݣݣݣݣ� م�ج



محمدمهدی خانمحمدی
مجموعه شعر »هیاهو«
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ی
ّ
تجل

تویی پیداتر از پیدا نمی یابیم پیدا را
چرا ماننِد ماهی ها نمی بینیم دریا را

کوهستان نشانت می دهد جنگل، بیابان، رود، 
کرده دنیا را گمانم یک نفر آیینه کاری 

نسیمی می وزد وقِت اذان از دورهای دور
به آرامی نوازش می کند پلک سحرها را

تجّلی می کند حّتی همین بیِد حیاِط ما
گر من هم بلد باشم تکّلم های موسی را ا

تویی روشن ترین مضموِن بکِر دفتِر هستی
ولی از زودیابی ها نفهمیدیم معنا را
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لحظه
پیچیده در صدای خودم بودم

تحریِر رّبنای خودم بودم

تقصیر من نوشتِن تقدیر است
نفرین خود دعای خودم بودم

درگیر خودپرستی و خودسازی
هم عبد و هم خدای خودم بودم

گاه ابلیس گاهی فرشته بودم و 
کاش جای خودم بودم یک لحظه 

عمرم رسیده بود به پایانش
من تازه ابتدای خودم بودم

بگذار تا برای خودت باشم
گر برای خودم بودم بگذر ا
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فرشته
برای مادرم

وا می شود هر روز شببویی به دستت
وقتی نوازش می شود مویی به دستت

کردم گوش  کودکی موسیقی ات را  از 
وقتی تکان می خورد نأنویی به دستت

بگذار مادر، ظرف ها را من بشویم
شاید، زبانم الل، چاقویی به دستت...

گذشتی از زرق وبرِق زندگی آسان 
دیگر نمی بینم النگویی به دستت

گل های قالی جان بگیرد تا بگیری
دستی به زانویی و جارویی به دستت

کردی آرام تا شانه هایم را نوازش 
ترمیم شد بال پرستویی به دستت
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زندگی 1
کهنه ای دور آخر سرکشیدم زهِر ناِب 

کهنه ای تا نباشم بعد از این مسِت شراِب 

زندگی خواِب حبابی بود روی دوِش موج
کهنه ای موِج سرگردان و موهوِم سراِب 

کجا؟ تا دِم پیری دویدم یک نفس اّما 
کهنه ای که هستم آسیاِب  دیر فهمیدم 

در تِن فرسوده ام اّمید رفتن مانده است
کهنه ای شوِق پروازم ولی در بنِد قاِب 

کسی یادی نکرد درِس عبرت بودم و از من 
کهنه ای کتاِب  ک خوردم سال ها مثل  خا
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زندگی2
کشف وشهوِد تازه ای شرشِر رود و من و 

چشم هایم چشمه ای، جاری ست روِد تازه ای

گل های شیپوری شکوفا می شود شور در 
کن، داوود می خواند سروِد تازه ای گوش 

رشته ای از پنبۀ خورشید را نخ می کنم
تا ببافم جامه ای با تار و پوِد تازه ای

در زمانی بی زمان و در مکانی المکان
گرفتاِر قیوِد تازه ای بازهم بودم 

کاش می شد یک نفس خسته ام از این که هستم 
در خودم ایجاد می کردم وجوِد تازه ای
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خجالت
َسحر از آینه ها نقرۀ مذاب چشیدم

دوباره لمعه ای از قرِص آفتاب چشیدم

به نیش و نوش تو در آیه های خوف و رجایت
کمی ثواب چشیدم کمی عتاب شنیدم 

چه قدر خوشۀ یاقوتی از نگاه من افتاد
گرفتم و با رّبنا شراب چشیدم سبو 

گلدسته ها شمیم اذانی دمید از همه 
گالب ناب چشیدم شکوفه زد صلواتی 

کنار سفرۀ رحمت، دلم غرِق خجالت
دو جرعه آب شدم تا دو قطره آب چشیدم
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نه
بسته ام چشِم امیدم را به رویت باز؟ نه

رازها در سینه دارم، جرأت ابراز نه

گرفتارم، تو از سختی رها من به سختی ها 
کردم، از قفس پرواز نه با قفس پرواز 

بازِی روز و شِب دنیای ما یکسان نبود
شاه در شطرنج می ماند ولی سرباز نه

کنده است بر تنم چاقو هزاران یادگاری 
چشم آزارم میان باغ، چشم انداز نه

درِد مادرزادی ام را هیچ کس درمان نکرد
گریه نه، لبخند نه، فریاد نه، آواز نه!
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جرعه
که یخ زده ام یا تو چای تازه دمی منم 

َل الَحریُق َفمی ُلک َقّبَ فإن ُیَقّبِ

و سرکشیدمت، این گونه ما یکی شده ایم
و ال َتفاُوَت َبیَن الُوجوِد َو الَعدِم

شبیه طعِم غریِب تو شعر می گویم
که جرعه ای عربی بود و جرعه ای عجمی

تویی تنّفِس صبح و تویی تنّفِس عصر
که بازدمی گر نفس بکشم این تویی  ا

تمام روشنی ات را نفس زدم ای ماه
که با من شبانه هم قدمی چه عاشقانه 

گفت وگو به بوسۀ من همیشه ختم شده 
کتاِب خدایی؛ عزیز و محترمی تو هم 
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دور
ک شدم دانه بودم چه شدم؟ خا

ک شدم بعد، باران زد و نمنا

آن قدر دور خودم پیچیدم
ک شدم که بی خود شدم و تا تا 

عاشق خوشۀ پروین بودم
ک شدم خیره در چرخش افال

شاخه ریسیدم و دستم نرسید
ک شدم رعد زد... مشتی خاشا

آتشی تیز به جانم افتاد
ک شدم ِمی شدم، سرکه شدم، پا

چشم از هستی خود پوشیدم
ک شدم کفن خا دانه ای در 
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کوزه 2
کوره ای کوزه ای در  سال ها پختم شبیه 

از ترک خوردن ندارم بعد از این دل شوره ای

کی پیر می پیچم به خویش درد دارم، مثل تا
که از چشمم نریزد غوره ای آن قدر َمردم 

زندگی در سرگذشتم دشمنی سرسخت بود
من ولی با سختی از خود ساختم اسطوره ای

مانده ام چشم انتظاِر اشتباِه عابری
کلبه ای متروکه هستم در دِل ده کوره ای

عاقبت از غار خود یک صبح بیرون می زنم
شاید از سوی خودم آورده باشم سوره ای
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کتاب
تقدیم به قیصر امین پور

کتابهای دم نشرند برخی 
کشته مردۀ جنجالند که  از بس 

کرده و در فکرند برخی سکوت 
کهنسالند کتابهای  مثل 

در لحظه های سخت زمستانی
یک عده واژه واژه شکوفایی

در حجره های ضیق تحجر نیز
ک خوردۀ تنهایی یک عده خا

که می خواند هرکس بنا به آنچه 
که چروکیده یا تازه مانده یا 

کدام نویسنده اندیشۀ 
ک روح ریشه داونیده در خا

تلفیقی از تصور و تصدیقم
که می خوانم کیستم؟ هر آنچه  من 

تمثیل فکر های خودم هستم
تلفیقی از فرشته و شیطانم

کتابش را هرکس نوشته است 
کتابخانه های عبرت هاست دنیا 

کتاب شعر شدم شاید شاید 
کتاب آخر من فرداست نقد 



کثیر ل  مرتضی حیدری آ
مجموعه شعر »از جیِب درختان«
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غزل عشق1
عاشق شدم...به شعله بگو وقت صحبت است

این شعر نیست، جاِن تو عین حقیقت است

کن مرا چیزی بگو دو مرتبه مبعوث 
آخر مگر رها شدن از خویش راحت است؟

که مرا پند می دهی ای عقل باز هم 
دیوانه ای تو؟این چه زمان نصیحت است

که زیان می کنی مرو زنهار می دهی 
گر زیان تو بفرما چه قیمت است؟ این است ا

من دوست دارم اینکه زمین می زند مرا
این اقتضای پر زدن از بام عادت است

من دوست دارم اینکه طپش های خویش را
گوش می کنم از روی حسرت است هرگاه 
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غزل عشق2
عشق است این... همیشه ببینش...ولی مبین!

گل خداست... ببویش... ولی مچین! دسته 

می توفد  از تصور آن  باد آنچنان
می رقصد از مشاهده اش آتش این چنین

عشق است این ... نیامده در خواب عاقالن
عشق است این نخورده به چشم منّجمین

که دست داد که به هرکس  این حّس واشدن! 
دستی در ابر دارد و دستی در آستین

این روزها چه ساده مرا می برد به اوج
وآنگه چه باشکوه مرا می زند زمین
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غزل عشق3
تلخ است عشق، لحظۀ از خود به در شدن

شیرین... شبیه حّس غریِب پدر شدن

آماج تیر و طعنۀ نامرد مردمان
وآنگه برای خاطر مردم سپر شدن

که دل ندهی جز به سوختن عاشق شو! تا 
که تن نسپاری به هر شدن عاشق شو تا 

گاهی برای رد شدن از لذت جهان
گلوی آینه از آه، تر شدن مثل 
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خلوتیان
ک، هاله ای در آسمان هاللی و بر خا
له ای گذِر باد، ال که در  داغ، آنچنان 

که زوایای عمر را خوشبختِی منی 
می گردم و هنوز درونم مچاله ای

پوسیده اند از این همه خاموشی ای خیال
گلوی خلوتیان را به ناله ای ترکن 

گشته است کودکی ام باز  در را نبند 
کوچه با قیافۀ هفتاد ساله ای از 

که باز لرزه بیفتد به جان من بهتر 
وقتی میان پنجه نباشد پیاله ای

گرسنه گان مگذار آخرین غزلم را 
کنند در دل سطل زباله ای پیدا 
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زادۀ شوش بودن
کن از پنبه درگوش بودن رهایم 

که لب تر نکردم به خاموش بودن

کم! ولی غیِر حرمان گنِج خا کهن 
چه می بینم از زادۀ شوش بودن

که چون برگ به پائیز دستی ندادم 
بسوزندم از داغ مفروش بودن

کن ای »شیِر سنگی« هال! عزم صیدی 
بتارانم از النۀ موش بودن

نه تنها پریشاِن زخمی عتیقم
که بی حّسم از فرِط منقوش بودن

کندن ای شهر! بهتر از این ریشه دل 
که با تیشۀ خود هم آغوش بودن

کردند ببین بادل دانیالت چه 
ترک خورده خشت ...از فراموش بودن

مناعت بس!...از خویش رستم بیفشان!
به تنگ آی، از این سیاووش بودن

چرا باِر حرمان؟خوشا دعبالنه
در این زیستن دار بر دوش بودن
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فراتر از گوشی
دوباره رفته جهانم به خواب خرگوشی
بخوان برای من از آفتاب، )چاووشی(!

کلمات بگیر خستگی ام را به سیلی 
درآورم شبی از تختخواب بیهوشی

کالم از ابتذال خود آویخته ست حلق 
چه شد مرارت دوران دار بر دوشی

که نیست، خراباِت شهوت است و درآن غزل 
گوشی نرفته نعرۀ مستان، فراتر از 

کنج اتاق کافه نشسته ست و عشق  جنون به 
و رنج می برد آیینه  از فراموشی

کسی برای تو از صبحدم نخواهد خواند
کر است از هجوم خاموشی گوش نغمه  که 

بخوان برای من از ناله آه تنهایی!
گریه چشم می پوشی که داری ازآن  تو هم 
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فراتر از بینی
نرفته وسعت دیدت فراتر از بینی

گر خویش را نمی بینی عجیب نیست، ا

کن دو بیت شعله بزن سینه را مهیا 
کن چون دوشمع بر سینی دو آه زمزمه 

کن گریۀ مطبوع خویش مهمان  مرا به 
ببر فراتر از این اشک های تزئینی

کن! استاد درس عرفان است به شب نگاه 
رفیق آینه باش ...این معلم دینی

گریزان شو از وجود خودت سپند باش و 
که خواب هم بپرد با تمام سنگینی

کاغذ تو گرچه از ننوشتن پر است  ا
گر چه میز مالقات را نمی چینی ا

کن کاری  جلوِی تیغ نگاهت بایست، 
که ال اقل به دل تنگ خویش بنشینی
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جنِب روزگار
که خانه خریدم در این دیار غافل منم 

ک شدن، جنِب روزگار کوچۀ هال در 

که از چهار جهت می رسد به مرگ آنجا 
کشیده ام از این طناب دار گاهی سرک 

پژمرده ایم ودرصف باران نشسته ایم
که نه! همین عرق شرم روزگار باران 

از خاطرات خویش بریدیم و دوختیم
خود را به یک ردای جنون خیز وصله دار

تاریکی است، می چکد از جام آسمان
ِگِل شبیم، شبی روبه انفجار پادر 

گمانم به باتالق دریاندیده! رفته 
کند این رود بیقرار خود را معرفی 

ماخسته ایم؛ خسته ازاین راه بی عبور
که بی گدار... کاش می زدیم به آبی  ای 

یک ذره آفتاب نچیدیم  از طلوع
یک تکه آسمان نخریدیم از بهار

تیغیم و زنگ خوردۀ پیکار، الَجَرم
کنار مارا ببوس یک شب وبگذارمان 
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کتابی برای من
گرفته است و نقابی برای من قابی 

آیینه دیده است؛چه خوابی برای من

»تنهائی عزیز! به قلبم خوش آمدی«
کتابی برای من از من بخوان دوباره 

گذشته پشت به آینده می دوم سمِت 
دنیا نریخت، غیر سرابی برای من

کی ام؟ولی از خود سوال می کنم:آخر 
کاری نکرد هیچ جوابی برای من

که بر این میز چیده اند کیستم  مهمان 
جامی برای باد و حبابی برای من

گوشۀ جهان قربان دستت ای غزل از 
با خود بیار حال خرابی برای من

که هیچ گناه سر زده، با من بمان  عشق ای 
ننوشته اند جز تو ثوابی برای من
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هیوالیم ای عشق...
گرفتم به دندان که آن  شب  دلی را 

گنجشکهای خیابان سپردم به 

دلم را همین بوسۀ لب ندیده
گریزان گنجشک از خود  همین جوجه 

َپرم بسکه ازخواب، ُپر شد؛تنیدند-
وجوِد مرا سیم های خیابان

کن به شعری بیا مرِگ من!زنده ام 
درون تنم روح من را برقصان

توآهسته آهسته تابیدی و من
کنارت چکیدم شتابان شتابان

هیوالیم ای عشق و فرقی ندارد
کنارت بمانم چه انسان چه این سان 

گاه نمی خواهم آئینه باشی فقط 
به من شوکت آه را بازگردان

گرفته ست جهان بوی یک زخم چرکین 
چرا ایستادی؟بزن باز باران!
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از جیب درختان
شهر از هجوم باد و باران در نمی آید

ج زمستان در نمی آید امسال هم خر

گذشت از دوش باغ امسال که  با این خزانی 
گنجشکی از جیب درختان در نمی آید  

هم دست شستند آسیابانان دگر از آب
گیری از نان در نمی آید هم چیز دندان 

شهر از هیاهوی زلیخاها پر است اما
یوسف در این بازار، ارزان در نمی آید

افتاده در دست حرامی ها چراغ انگار
کاروان از این بیابان در نمی آید چون 

کاالی ما عشق است و رهزن جهل و ره تاریک
از دل ولی این داغ پنهان در نمی آید

ک بیرون ریخت گلوی خا که چون رود از  داغی 
که جز با چنگ و دندان در نمی آید رودی 

دیگر مرا از بانگ طوفانها نترسانید
پیش خروشم چنگ طوفان در نمی آید
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حسنا محمدزاده
وز« ی ر مجموعه شعر »َپر
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بی نوری کشدار
کرده شاید شانه ام را قحطی پرواز ویران 

کرده شاید غم مرا در شیشه ای دربسته زندان 

کال غی اشتباهی برده با خود چشم هایم را 
کرده شاید با خیال اینکه الماس است پنهان 

چاله هایی نیمه خالی مانده پشت پلک هایم
کرده شاید کشدار طغیان  شب از این بی نوری 

کشیده ک و خون  بند رخت و پیرهن ها را به خا
کرده شاید بغض محجوب مرا هم باد، عریان 

کلیه اش را پنج شاهی می فروشد زندگی 
کرده شاید سفره ای بی رنگ و رو دل ضعفۀ نان 

بوی نفت سوخته می آید از لب های سردم
کرده شاید کتمان  گر گر قلب مرا لبخند 

در تمام نسخه اش قرص شفا بخشی ندیدم
کرده شاید درد را دنیا فقط با درد درمان 
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ژولیدگی
ک دانه های عزیز! بر آورید سر از خا

نشان دهید خدا را نشانه های عزیز!

کرده مزرعه را خزان و زیده و تاراج 
قسم به جیب تهی تان خزانه های عزیز!

کوچه چقدر قحطی مردانگی ست در 
جنین مرده نز ایید خانه های عزیز!

گنجشک های مستأ جر امان دهید به 
گرانی بی رحم النه های عزیز! در این 

به این زمانۀ ژولیده و شب پر پشت
دوباره نظم ببخشید شانه های عزیز!

به یاری من و چشمان سر کشم بروید
برای هق هق امشب، بهانه های عزیز!
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جامه دران
برای وطن

گرفتند تو را رهگذرانت نشنیده 
با وسوسۀ از همه جا بی خبرانت

که فقط بوی مفاتیح می آمد روزی 
گنجۀ بغض پدرانت کهنه ترین  از 

فریاد خلیلی و خدا خواست نبیند
در آتش نمرودی غم، شعله ورانت

که دویده به رگ باد توفان شده از بس 
آه دل آزردۀ خونین جگرانت

که هر روز از سوز نوای تو عجب نیست 
شن های بیابان بشود جامه درانت

که شدند این همه جان بخش! کن  آسوده سفر 
آیینه و قرآن خدا، همسفرانت



یازدهمین جشنواره بین المللی   67   
شعر و داستان انقالب )بخش شعر(

رستاخیز
یا از غمی عارف تر از پاییز می گفتی

یا از »انا الحق«های حلق آویز می گفتی

من مولوی تر بودم از لب های تو هر وقت
از خانقاه و صوفی و پرهیز می گفتی

در شام آخر با مسیحای نفس هایت
از عشق ـ این جاِن جنون آمیز ـ می گفتی

که ویران شد پر از موج صدایت بود چشمم 
انگار از آغاز رستاخیز می گفتی

روحم بخارا و دلم خوارزم بود آن روز
که از تازاندن چنگیز می گفتی روزی 

من آتشی در معبد زرتشتیان بودم
پیش از صدایت باد بودم، بادبان بودم

ک نجیب سرزمین سیستان بودم خا
جریان رودی در دل هاماوران بودم

تندیس بودا در غروب بامیان بودم
کلیسایی جوان بودم شاید صلیبی در 

کاهنی در قلب مصر باستان بودم یا 
من تکۀ جامانده ای از آسمان بودم 

پیش از تو و پیش از صدایت یک جهان بودم«
که شورانگیز می گفتی  شوراندی ام از بس 
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پرچم های یک رنگ  
پرچم تکان می داد آرام، جغرافیای باد ها را

مرز میان رنگ ها و... بیداد قوم عاد ها را

گهوارۀ درد زمین را پرچم تکان می داد آرام، 
قنداقه های غرق خون و... بی رحمی جالد ها را

کوه، برخیز! ای غیرت نستوه، برخیز! ای شانه هایت 
کن! اندیشۀ فرهاد ها را از تیشه های تشنه پر 

والَعصر ها، والَفجر ها را، آیه به آیه زجر ها را
کن از نای قرآن، »سوِز لِبالِمرصادها را«! آزاد 

باید بپیچانند هر روز، فریاد های شعله افروز
گوش اهرام ثالثه، »فرَعون ِذی االوتاد ها را« در 

کودکان را گلوی  از دفتر مشقت بجوشان! خون 
کتابت، با فصل هایش یاد ها را باید بلرزاند 

ای نو عروس حجلۀ خون! تاجی بساز از برگ زیتون!
باید چهل تکه بدوزی، پیراهن داماد ها را

□
گنج مال قهرمان هاست کی نداریم، این  از موج ها با

کشتی به ساحل می رساند، یک روز توفان زاد ها را
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سووَ شون
کوچۀ پشتی جنو نم را فراری داده ام از 

به هم می ریزد اما دیدنت ترکیب خونم را

نگاهی بی تفاوت می کنم هرگز نمی فهمی
تما شایت بریده دست زن های درونم را

کن دلم را سرزمینی بعد آتش بس تصور 
که رونق داده یادت تاج و تخت سر نگونم را

که بوی امنیت دارد ک مو عودی  تو تنها خا
تو سکنی داده ای در شاهرگ هایت قشو نم را

که با حرفی دو معمار زبر دستند لب هایت 
مرمت می کنی ویرانی سقف و ستونم را

گر یک »دوستت دارم«... گر یک جمله می گفتی، ا ا
ک می کرد اشک های بدشگونم را صدایت پا

گاهی کوکی می شناسندم، تو هم  عروسک های 
کودک روحت مرا و چند و چونم را بپرس از 

گر این بار سالم برنگشتم از دل آتش ا
کن در سکوت چشم هایت سوَوشونم۱ را به پا 

که در سوگ سیاوش هر ساله برگزار  1. سوَوشون: تلفظ محلی سیاوشان و مدلی از عزاداری است 
می شده است.
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کلید
حاال تو مراد منی و شعر، مرید ت

حاال نفسی می شود آیا نکشیدت ؟!

گره خورد نگاهت به نگاهم هر بار 
یک چشم به حرف آمد و یک چشم شنید ت

دلبستگی ساقۀ خشکیده و ریشه ست
دل بستن انگشت من و موی سپید ت

کاش بی عطر تنت سخت پر یشانم و ای 
کمی از حجرۀ عطار خر یدت می شد 

ای شانۀ تو خانه ترین خانۀ ممکن!
کلید ت سر مستم و در دست من افتاده 

دل را به تنم می کنم و با تو می آیم
پیراهن بخت است الهی به امیدت!
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جشن موریانه ها
که در حصار النه هاست چون عقاب سرکشی 

روح آسمانی ام اسیرِ دام و دانه هاست

کشیده ام هوای عصر سنگ را من نفس 
بقچۀ دلم پر از سکوت رازیانه هاست

ِسیل، می برد تمام حاصل بهار را
که غرق در جوانه هاست ـ ـ شاخه های تازه ای 

چنگ می زند به تخته پاره های روی آب
کرانه هاست که راهی  قایقِ شکسته ای 

کدخدای روستایمان همیشه خواب بود
شاهدم خرابی ستون و سقف خانه هاست

کلبه ها گرفتۀ تمام  پایه های نم 
تا همیشه محفلی برای موریانه هاست

باد برده با خودش شکوفه های سیب را
باز هم زمین به انتظار عاشقانه هاست
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اشک انار
برای شهدای مفقود االثر

که شب مرگ عاشقانۀ پروانه عازم سفری شنیده ام 
کوچۀ سحری پر ازهوای پریدن، پر از شکوهِ رسیدن به 

که بمانی، مسافر هیجان! کجای قصه نهانی؟ نرفته ای 
چقدر بغض نهفته! چقدر درد نگفته! چقدر دربه دری!

هنوز مثل سرابی، هنوز در تب و تابی، هنوز نایابی
گرچه بی اثری عزیز مثل قدیمی، سوار بال نسیمی، ا

گدازم، همیشه غرق نیاز پر از نشیب و فرازم، اسیر سوز و 
که بشکند به دعایی، طلسم بی خبری نشسته ام به هوایی، 

تو را به چشمۀ جاری، به بال بال قناری، قسم بیا و ببین
کالغ است خانۀ پدری خزان نشسته به باغ و... پر از صدای 
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آبی اروندی
برای وطن

کوه  ترین بغض دماوند ی را! گریه کن 
گونه ات ـ این آبی اروند ی ـ را کن  خیس 

ک، همان سر بندی ـ کن به سر خا گره  پس 
که به پیشانی هر پنجره می بندی را

کندی از دامن پر چیِن خزر با دستت
ترکمان چای ترین وصلۀ پیوندی را

که هر روز مسیحا نفسی زنده ای زنده، 
بر تنت می دمد آن روِح خداوندی را

که بخشید به تو سرو من! چشمۀ خون بود 
این همه سبزی انبوه و تنومندی را

مادر عشقی و با شیرۀ جان باید داد
حق بالندگی مادر و فرزندی را
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سپیدۀ صادق
برای سپیدۀ صادق )عج(

که رسد به تو دیدۀ عاشق ما چه دمی بشود 
بتپد دل غرق طلوع تو در شب مشرق ما

که شبی چه َقَدر دل تشنه به موج بال بزند 
کشتی نوح تو قایق ما برسد به حوالی 

که صالبت »اشهد اّن محمِد« روی لبت
بچکد به منارۀ بی نوسان دقایق ما

کوفه قسم کبوتر مسجد  به سپیدی قلب 
که شکسته نشد پر بستۀ بال حقایق ما

خبری شده؛ شاید از آن سر فاصله ها بدمی
گمشده! شهر ستاره! سپیدۀ صادق ما مه 
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پورماسوله ساجده جبار
مجموعه شعر »سین.جیم«
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قاصدکی در مشت
کاش نماز ابر باران باشد ای 

له فراوان باشد گل ال در دشت 
باعشق شهید میشوم تا روزی

برتابوتم پرچم ایران باشد

)1
بخوان دوباره قناری جان حیات تشنه آواز ست

که موسم پرواز است از آشیانه بیا بیرون، بپر 

گریه نشست این زن، جوانه سر زده بر دامن چنان به 
که عشق خانه برانداز ست کسی با من  چرا نگفت 

کوچه پر از نامرد گرچه  گرچه نان خورش ما درد ا ا
به انتظار در این خانه همیشه پنجره ای باز است

همیشه روزنه ای روشن، نوید رفتن تاریکی ست
گلدان نشان روشن اعجاز است گلی برآمده از 

که در مسیر تو میکارم گلی دارم  درون سینه 
کوچک تو انگار هنوز بر لب من راز ست و نام 

که از هوای تو بنویسم نسیم بوی بهار آورد 
که آغاز است به نام عشق  که می ماند، به نام دوست 
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)2
له از میان بیابان بلند شد آال

بوی بهار بین زمستان بلند شد

گذشت که عطر مسیحایی اش  از پنجره 
گلدان بلند شد گل با قیام از دل 

کویر یک قطره از قبیله دریا در این 
در راه آفرینش باران، بلند شد

شب ها نسیم خانه به خانه پیام برد
با هر پیام آمده طوفان بلند شد

از مشت های سر زده، از بام خانه ها
واژه به واژه آیه قرآن بلند شد

که آن را ادامه داد راهش بلند باد 
که از دیار خراسان بلند شد یاری 
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)3
تقدیم به مادران چشم انتظار

کند کشیده پیرهنت را اتو  عشقش 
کند یک نامه را به خاطر عطر تو بو 

در بین روزنامه و اخبار و لیست ها
کند با اضطراب نام تورا جستجو 

کنار در که نیستی بنشیند  وقتی 
کند گفت وگو  کودکی ات  با قاب عکس 

کی به انتظار تو چشمش به سمت در... تا 
کند؟ کی لباس خاطره ها را رفو  تا 

کرده است گریه  او سال ها به خاطر تو 
کند حّق ش نبودو نیست به این حال خو 

مادر چقدر پیر شده  کاش یک نفر
کند که راز تو را بازگو  راضی شود 
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)4
دیروز از قبیله جدا شد امروز خانواده ندارد
کجای شهر بگرید اینجا امامزاده ندارد باید 

اینجا نماز های سپیدار از بس غریب بوده شکسته ست
آواز صبحگاه قناری در شهر استفاده ندارد

گم گم، در بوق ها صدای اذان  در حصر دود ماه جهان 
که بگیرد یک دلخوشی ساده ندارد گر  آدم دلش ا

کورند.. یک عده از تبار غرورند ... یک عده دور مانده و 
کاری به این پیاده ندارد شاهی سوار تخت روانش، 

که باز نیست ببیند کجای شهر بگرید؟ چشمی  باید 
کرده بغض خودش را دیگر ولی اراده ندارد... زنجیر 
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)5
کسی به یاری چشمان تر نمی آید

تحملی هم از این شانه بر نمی آید

تو نیستی وجهان من از سکوت پر است
و از زمین وزمان حرف در نمی آید

گفتن حالت، فقط جواب بده به حد 
چقدر نامه نوشتم، مگر نمی آید؟!

که تویی آن طرف تر از قاف است پرنده ای 
به بوی سوختن بال و پر نمی آید

صدای رهگذری و نگاه سوی دری
گر تو در نزنی قصه سر نمی آید ا
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)6
از زبان یک جانباز به همسرش

هرروز در برابر روح مطنطنت
سوهان شدم دوباره بر اعصاب آهنت

گزیر روزی هزاربار ازاین درد نا
آورده ام پناه به چشمان روشنت

کاش روی شانه سستم شکسته بود ای 
کهنه پنهانی از منت آن بغض های 

کاش رفته بودم و روحم نمی خرید ای 
این عمر را به قیمت آزاردیدنت

گونه ات سیبی نداشتم بنشانم به 
که قطره قطره چکیدم به دامنت خونم 

که مارا به پای هم... دنیا قرار بود 
گفت چه بد، پیر شد زنت! که دید  هرکس 
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)7
تقدیم به همسران شهدا مفقواالثر

کربالیی حسین یادت هست؟
ک بستی و تاب آوردم سا

که اشکم ریخت گلی  زیر چادر 
کاسه ای اشک و آب آوردم

گم شدی، رفتی کوچه  در خم 
رفتی و بّچه ها نفهمیدند

گرم مشق و بازی بود سرشان 
سردی خانه را نفهمیدند

تو نبودی چقدر جنگیدم
با تب بّچه ها اسیر شدم

کردم تو نبودی وعاشقی 
کهنه پیر شدم پای این قاب 

تهمت ناروا به من بستند
کردم کوچه ومحل  پشت به 

کرد زن همسایه مان حسودم 
کردم بی تو زانوی غم بغل 

که میرسد از راه پنج شنبه 
منم و رازهای سر بسته

منم وغّصه نیامدنت
منم و بغض های نشکسته

کربالیی حسین یادت هست؟
با سوالم جواب آوردم

تابگیرم غبار نامت را
گالب اوردم شیشه ای هم 
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من و این انتظار طوالنی
گریه ها، خیالی نیست منم و 

خوش به حالت شبیه من سهمت
درد ودل روی قبر خالی نیست!
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)8
کرجو تقدیم به شهید ناهید فاتحی 

له چیدن آمدی راه بیابان را به قصد ال
ک بنویسند شعر باز باران را بگو برخا

چه حسی داشتی وقتی سرت را می تراشیدند
کردی زمستان را ک حس  چگونه زیر تلی خا

گریه های مادرت باشد چگونه پاسخ شب 
کبودی تنت برده ست از رو رنج زندان را

کرده بود و ده به ده عکسی نشان میداد گم  گلی 
گشت شاید جسم بی جان را... تمام شهر هارا 

گل زخم هایت را... کسی مرهم نمی آورد تا 
گلبرگ های روی دامان را کسی محرم نشد 

که با آن در بیابان راه می یابند تو ناهیدی 
گلدان را گل دادی تهیدستی  که  تو خورشیدی 

کافی نیست برای قدردانی از تو خطی شعر 
که خواهم داد در راه تو روزی تحفه جان را
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)9
تّکه ای ماه بود انگاری، پدرت بوی آسمان می داد

کنج حیاط، صبر می کرد تا اذان می داد با وضو می نشست 

الاله...صداش می لرزید، اشهدش را بلندتر می خواند
با همان دستهای بی دستی، خانه را مشق آب و نان می داد

کامل بود، و جنون در نگاه ساحل بود که ماه  گاهی  گرچه 
که موج می انداخت، چهره اش پیرتر نشان می داد تن دریا 

“ملک الناس یا اله الناس"، "بچه ها رو زدن نیا...عباس”
“داره خمپاره میزنه برگرد"، پدرت ذّره ذّره جان می داد

کریم پرید دیشب از آسمان ستاره چکید، از سر شاخه یا 
گهان می داد زندگی روی دیگرش را دید، خانه هم بوی نا

ک سرد می پاشید زن همسایه مهربان شده بود، بر سرت خا
گریه هایت بلندتر می شد، سوژه ای دست نوحه خوان می داد
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)10
تقدیم به شهدای مدافع حرم

باز از آیینه قرآن پر شده پایانه ها
گل بکارد لشکر پروانه ها می رود تا 

گویی قرن هاست که  می رود دیدار آن شمعی 
روشن است از قطره اشکش شب ویرانه ها

مست می چرخد بسوزد هم خیالی نیست، هست؟
چند سالی بوده مست از آب سقاخانه ها

که آخر خواب دنیا بشکند می رسد روزی 
از صدای سخت برهم خوردن پیمانه ها

□
کنیم کوچه را آذین  گفت باید  قبل رفتن 

گفت می آید ولی شاید به روی شانه ها

چشم ها در انتظار و در دل طوفان سوار
پرچم انا فتحنا... بر فراز خانه ها



علی رضا محّمدعلی بیگی
مجموعه شعر »دلواپسی ها«
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منطق الطیر
صبح است و ساعت هیجان پرنده هاست

غوغای رستخیز میان پرنده هاست

باالیی اند و شه پر جبریل بال شان
ایوان آفتاب از آِن پرنده هاست

برخیز ای پرنده زمان پرندگی است
جوش وخروش در فوران پرنده هاست

گر هنری آسمانی است آفاق را ا
رقص فرشته ها و اذان پرنده هاست

که فراسوی دّره ها بسم الّلهی بگو 
آغاز بی کران جهان پرنده هاست. 
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چشم انتظار
زندانی سیاهی محض ام؛ سپیده ام

پیش از طلوع، منظره ها آفریده ام

کمی آری! به لطف پنجره های قفس 
از پشت میله عطر رهایی چشیده ام

پلکی ببند چشم...
کن َو حاال نگاه    
ناقابل است هدیه برایت خریده ام

دست ام نمی رسید بچینم ستاره ای
کشیده ام کهکشان ستاره برایت  یک 

که بدانی چه می کشم تنها نمانده ای 
روزی هزارمرتبه از خود بریده ام

چون یاِس تکیه داده  به دیواِر سنگ دل
بر شانه های محکم تو آرمیده ام

چشم انتظار آخر این ماجرا مباش
پیش از تولدم به شهادت رسیده ام.
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دلواپسی ها
گر آن روز می بردیم سوی اش دست بیعت را ا

نمی دیدیم چندین قرن تأخیر اجابت را

نمی دیدیم هرشب یوسفی در چاه می افتد
گر عمق مصیبت را کمی احساس می کردیم ا

خ و سبز، یک جا جمع نمی شد این همه تابوت سر
نمی بردیم پشت دوش، رنج استقامت را

کوچه باغ ما پرستوها؟ کوچیده اند از  چرا 
نمی دانیم علت را؟

نمی جوییم علت را   

یکی اجر رسالت را یکی تاج خالفت را
گوی سبقت را گروهی می ربایند از شهیدان 

قنوت مستجاب الدعوه ها هم رو به بی حالی است
یکی شربت دهد این تشنگان استراحت را

در این مرداب بی ساحل به مرگ خویش تسلیم ایم
کشتّیِ سالمت را مگر از عرش بفرستند 

نخواهد رام شد اسب چموش فتنه ها اال
یداللهی بگیرد دست اش افسار حکومت را

من و سّجاده و تسبیح، عمری منتظر هستیم
کند روز قیامت را که با قدقامت اش بر پا 

گرم ما اشک است می گرییم شاید اشک سالح 
کشاند جنگ هفتاد و دو مّلت را. به خاموشی 
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سفر بی چمدان
خسته ام خسته تر از برِگ به مرگ آویزان

که معّلق شده بین هیجان دوجهان
وقت افتادن برگ است به دامان نسیم

پلک بر هم بزنی راه می افتد باران
هستی و نیستی ام را به خدا می سپرم

دوست دارم بروم یک سفر بی چمدان
که بدانم چه خبر آن باالست بی قرارم 

دوست دارم بنشینم در اتاق خلبان
الف و باء نخوانده بدوم تا معراج

که نیاید به زبان آیه هایی بنویسم 
خسته ام فرصت خوابیدن من نیز رسید

کند آوای اذان تا دم صبح بلندم 
مثل آونگ به یک سرنِخ ناپیدا بند

مثل شّماطۀ زندان شده در حجم زمان،
نگرانی نگرانی نگرانی نگران

نگران ام نگران ام نگران ام نگران
که از شاخه پرید »کودکی« منظره ای بود 
کمان گنجشک و من و تیر و  وسط بازی 

که نمی خواست معطل باشد و »جوانی« 
کنار فنجان پا شد و شاخه ُرزش ماند 

گفت: پیرمرد از لب ایوان به افق زل زد و 
کسلی! یک دو نفس روضه بخوان« »چه غروب 

بعد آرام شد و رو به قیامت چرخید
صندلی خورد تکان خورد تکان خورد تکان...



یازدهمین جشنواره بین المللی   93   
شعر و داستان انقالب )بخش شعر(

تناقض
روی رسوایی ندارم مست عصیان ام ولی

شیِخ رو به قبله ام آلوده دامان ام ولی

دست باید شست از جان قهر طوفان است و موج
گریزان ام ولی تشنۀ دریایم از دریا 

ک انداخته است آفاق را باد عقیم در هال
شورشی افتاده در جان نیستان ام ولی

کو زلیخامریمی دل بستۀ یوسف مسیح
جان من جان عزیزی نیست می دانم ولی

من هم آغوش توام هرچند رسوایی است این
کرده از آتش چراغان ا م ولی کورم  عشق 

َکندم به عرش آویختم چون غبار از فرش دل 
غ حیرت آشیان ام با سلیمان ام ولی. مر
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غّواص توحید
به جمال آفتاب

آمدم جانی بگیرم با تو اما رفته بودی
خضر بودی یا مسیح از دار دنیا رفته بودی

پرده ها را پس زدم من بودم و مشتی ستاره
خواب بودم یا نبودم مثل رؤیا رفته بودی

کرده بودم روشن اما خلوت ذاتی فراهم 
کجاها رفته بودی یوسف ام! تنهای تنها پس 

کردم رفته ای شرق حرم نیلوفرانه فکر 
رفتم و چرخی زدم آن جا، از آن جا رفته بودی

کردم رفته ای مثل همیشه خواهی آمد فکر 
برنمی گشتی مگر هربار دریا رفته بودی

فکرکردم... فکرکردم... فکرکردم... فکرکردم...
چارسو بن بست بود انگار باال رفته بودی

یونس غّواِص اقیانوِس بی پایان توحید!
تا تماشای خدا تنهای تنها رفته بودی

کیفّیت سیر تو را آیینه باشم که ام  من 
وه چه زیبا وه چه زیبا وه چه زیبا رفته بودی

کنعانی ات را کودک  پیر من! دست خدا ده 
 رفته بودی!

ّ
ای که عمری بی عصا بر باِم اال
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حجاب
حجاب روی حجاب و غبار پشت غبار

ترک بر آینه افتاد یا أولی األبصار

کوره راه بی خبری کورم و در  گرچه  ا
که خبرهاست پشت این دیوار شنیده ام 

شهید و شاهد و ساقی علیهم الصلوات
میان میکده مستند اولئک األبرار

کفاِن معبد انس سماع حال خوِش عا
چه خوش زدود از آیینۀ دل ام زنگار

سراغ حجلۀ دنیا نمی روم دیگر
قسم به توبۀ مستغفرین باألسحار

کوثر نمی شوی تطهیر؟ به آب زمزم و 
 الّنار

ّ
بسوز لیس دواُء الِفراِق اال

»میان عاشق و معشوق، هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی« این حجاب را بردار!
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شرح حاالت
آن روزها بی دردسر بود اشتغاالت ام

پر می زدم در ابرها... نه، در خیاالت ام

گردش گری با قاصدک ها آرزویم بود
گرد ایالت ام فرزند چوپان های صحرا

مادر صدا می زد مرا از قلب رؤیاها
مادر بخوان من زنده با الالی الالت ام

گل می آمد و هم صحبت ام می شد گل پشت 
گل های اطراف محالت ام پنداری از 

دنیای من با دیگرآدم ها تفاوت داشت
کلی از سؤاالت ام بی راه حل بودند 

هرکس سر و وضع مرا می دید می فهمید
سرگرم جان بخشی به تصویر مجالت ام

کهکشان ها را می خواستم در بر بگیرم 
که آن سوی محاالت ا م گاه می دیدم  نا

کسیر ُدمباِل »ماشیِن زمان« یا قطره ای ا
آینده را می ساختم با احتماالت ام

آقامعلم های من پیغمبران بودند
اما هنوز انگار طفلی بی مباالت ام

گرد خوبی بوده ام آقا؟ نه، قطعًا نه شا
کم نیست اغالط ام من امتحان پس داده ام 

کردی کمک  آقامعلم مهربان! ممنون 
کوه سؤاالت ام نگذاشتی سنگین شود 
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کوچک ام را بال و پر دادی جغرافیای 
کماالت ام صدآفرین بردی رساندی تا 

کودکی ترها کودکی ها شاعرم از  از 
ح حاالت ام. گفتنی شد شر عاشق شدم نا
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آدم برفی
چندماهی هست از نور تکامل خالی ام

کالی ام کمال  »ترش و تلخ« و »شور و شیرین« در 

»کودکی« دارد جهان ام را به هم می ریزد و..
لی ام می سراید شعر عقل نیمه استدال

در خیال ام روز و شب رنگین کمان ها ساختم
بس که رویش راه رفتم نخ نما شد قالی ام

کردی اما رد شدم در بزنگاه امتحان ام 
طبل توخالی است حتی نمره های عالی ام

گورستان خلوت می زنم بعد از شکست سر به 
کشور اشغالی ام امپراطوری ندارد 

کردم و موجی زد و از دست داد ماسه بازی 
قلعۀ پوشالی ام را قدرت پوشالی ام

آی دریا قایق ام را هل بده سمت غروب
غ بالی  ام رو به اتمام است تابستان فار

مثل آدم برفی رو به بهار آمیخته است
گریۀ خوشحالی ام خندۀ خوشحالی ام با 

که با یک یاعلی ترسی از مردن ندارم نه! 
می پرد رنگ از شبستان سیه اقبالی ام.
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حیرانی
سوسو زده ای در من پنهانی و نورانی
تو ماه ُمحاقی یا خورشید زمستانی؟

گلوبندم اندوه ام و لبخندم بغض است 
دنبال چه می گردم حیرانی و حیرانی

صدنکته به دل دارم افسوس نمی دانم
فرمایِش جبریل است یا شبهۀ شیطانی

کرد: مجموعۀ عمرم را تقدیر دوقسمت 
یا بی سر و سامانی یا بی سر و سامانی

می گرید و می رقصد شور غزلی در من
دریایِی دریایی طوفانِی طوفانی

اینک سر آن دارد از زلف تو بنویسد
این شاعر زندانی در حال پریشانی:

کستر خاموش ام خاموش فراموش ام خا
که برخیزم ای آتش پنهانی برخیز 

تو خود دگرستانی من جز تو نمی خواهم
ای عطر تو دل خواهم در باغ فراوانی

کن تا فرصت دیدار است ای عشق تجلی 
کفر است مسلمانی در حادثۀ رفتن 

صبح است و تماشایی است آیینۀ شیدایی است
گلستان خیز دل های بیابانی چشمان 

او با من و من با او خاموشی و غوغا او
سکرآور و روح افزاست این خلوت روحانی.



  محمدجواد شاهمرادی
مجموعه شعر »ال«
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یک
گرفته از این روزگاِر بی َبروباری دلم 

ز عشق های َمجازی، ز قلب های اجاری

گرفته از این »شهِر بی سبب خوش و خندان«         دلم 
گریه و زاری کاِر  از این جماعِت سرگرِم 

که روزنامۀ صبحش گرفته ز دنیا          دلم 
ُپر است از خبِر وحشت آوِر سِرکاری

کت و سردم که سا گرفته ِز دسِت خودم          دلم 
در انتظاِر بهارم در این هوای بهاری!!!

گرفته و باید         از این دِل الکی خوش، دلم 
دگر به راه بیفتم به جای لحظه شماری

کیست؟ آه، یکی من!         زمینه ساِز ظهوِر تو 
که نشستم به جای راه سپاری یکی منم 

        ظهوِر توست بهاِر حقیقِی دِل تنگم
ُگم شده در بخشنامه های اداری! بهاِر 
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 دو
ای جاِن من و جاِن تو جان های موازی!

کوچم ِده از این جای َمجازی کن و  لطفی 

کاِر جهان خسته ام ای دوست!     از صبح و شِب 
کن از این شعبده بازی ای دوست! رهایم 

م مثِل عزیزاِن شهیدت
َ
    عاشق ُبُکش ا

کن از این معرکۀ روح ُگدازی دورم 

که بشر ساخت     مشتاِق تو هستم؛ نه بهشتی 
که تو با عشق بسازی مشتاِق بهشتی 

    باری برسان بویی از آن یوسِف موعود
پیراهنی از یوسِف موعوِد حجازی

    یا مثِل شهیدان برسانم به بهشتت.
اینک تو و نازک دلی و بنده نوازی

کن؛ به شهیدان برسانم     تغییِر قضا 
ای نقطۀ پیونِد جهان های موازی!
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سه
که با دلی سنگی خوشا سعادِت بذری 

شنید بوی تو را از هزارفرسنگی

    شنید بوی تو را، مست شد، ز جان برخاست
کماِل خوش رنگی ُگلی در  گشت  شکفت و 

    شکفت و با نفِس جارِی تو خوش بو شد
شکفت غنچه و آزاد شد ز دلتنگی

که ناِم دیگِر توست     خوشا بهاِر طبیعت 
خوشا ترّنم نامت؛ به این خوش آهنگی

    تو داده ای به شهیدان، بهاِر ایمان را
کشتۀ جنگی وگرنه جنگ زیاد است و 

    شهید، روی تو را دید و تا بهشت رسید
شنید بوی تو را از هزارفرسنگی

کتاِب جاِن شهید     تو نقِش عشق زدی بر 
که چشم بست بر این نقش های ارژنگی
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چهار
که می گویند نیست داستاِن عشق، آن طوری 

عرشۀ جانبازی است این، عرصۀ سوگند نیست

ُکن، قدم در راه ِنه کم      چند حرفی از سخن 
بعد از این می میری و دستت به جایی بند نیست

کن، حق را ببین     خویش را جای شهیدان فرض 
انتخاِب حّق و باطل، جای چون و چند نیست

کن بر حاِل خود، بر شومِی اقباِل خود     گریه 
بی تکامل زیستن، شایستۀ لبخند نیست

    این جهان تا عرصۀ جوالِن ظلِم ظالم است،
جای آرامیدِن مرداِن غیرتمند نیست

    کاِر ازخودراضیان، با ظالمان پیوستن است
مرِد حق جو، بی سبب از زندگی خرسند نیست

که جز باطل نمی گنجد در آن     بشکن این دل را 
غیِر خون در راه حق، این ظرف را پیوند نیست
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پنج
زحمتی نیست ز نارنج و خزان باِغ مرا

رحمِت صاعقه آتش زده ییالِق مرا

    لِب خاموِش من از سنگدلی لعل نبست
له ندارد جگِر داِغ مرا چمِن ال

    دِل من نقشْ فراموش تر از آینه بود
ورنه داد آِه سحر جیره  ی شاّلِق مرا

کستر زاد کستر، خا     صبح، پرپر زد و، خا
داد بر باد، نسب نامۀ میثاِق مرا

گنبِد دیگر َنِنَشست     جغد شد حسرت و بر 
جفت شد با غم و واریخت ز هم طاِق مرا

    پرچِم طالعم از منزِل خورشید تهی ست
گرانْ جانِی آفاِق مرا شب مپندار 

گذشت که  که از سایه نشینان      گو به خورشید 
به شهیدان برساند خبِر داِغ مرا
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 شش
که خوابیده در آب... نکند این منم؛ این نخل 

کسی دیده در آب؟! جسِم بی جاِن خودش را چه 

که اطراِف من اند؟ ند 
َ
خ ا     دسته ای ماهی ُسر

که تابیده در آب؟! یا همین عکِس غروب است 

گوشه ی شط خوانده تفنگ ـ     ساعتی پیش، چه در 
که تنم ثانیه ای بیش، نرقصیده در آب؟!

کشید، که نّقاشِی لب های مرا تشنه      آن 
ُکشته پسندیده در آب لحظه  ای بعد، مرا 

    روزه بودم... بُگذارید ببینم، پریان!
کسی سفره ی افطاِر مرا چیده در آب؟! چه 

که هم بغِض من است     خوِد اروند، شهیدی ست 
گریه ی دزدیده در آب نیست دلچسب تر از 

گم شد و ماند از بدنم خاطره ای؛     راِه من 
که َتْرکیده در آب... تاوِل خونِی مهتاب 
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 هفت
به هشیاران بگو؛ آن ِمی به ساغر برنمی گردد

بگو آن روزهای خوب، دیگر برنمی گردد

    بگو آن قدر نومیدیم از برگشتِن مستی،
که ساقی را به سوی تشنگان سر برنمی گردد

کستر     بهشِت آتشینی ساختیم از خون و خا
شفیعان سوختند و روِز محشر برنمی گردد

    خبر، تلخ است اّما بهتر است از بی خبر بودن
کبوتر برنمی گردد خبر این است؛ دیگر آن 

که می گردند؟     میاِن این همه تابوت، دنباِل 
که پیش از خواِن آخر برنمی گردد بگو، رستم 

    قلندرها طلسِم عشق را همراِه خود بردند
طلسِم عشق برگردد، قلندر برنمی گردد

کلبه ی احزان حقیقت داشت     از این افسانه، تنها 
تو یوسف باش ـ بنیامین! ـ برادر برنمی گردد
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 هشت
کناِر پنجره که می یاد، می یام  بوی اسفند 

اختیاِر دلُم می َدم به دسِت خاطره

ُکنه از این همه بی خبری     می ذارم دوَرم 
ِبَبره تا روزای سادگی و برادری

کی بودن کوچه ها خا که آدما ُو      روزایی 
کی بودن پینۀ پیشونیا نشونۀ پا

    چفیه ها تو باد می رقصیدن... لباسا ساده بود
کوچیك و بزرگ، برای جون دادن، آماده بود

ُگف: »باید دُل به دریا بزنین«، که      رادیو 
پوتینا شوُن پوشیدن آدمای نازنین

ِخ شوُن یادم نمی ره     پیشونی بندای سر
ِخ شوُن یادم نمی ره حّسِ  لبخند ای سر

که َهس؟     پرچمای سبِز »یا حسیِن«شون یادت 
که َهس؟ هیْوَده  ـ  هیژَده ساله ها ُر بیِن شون یادت 

    اونا رفتن و رسیدن و ما ُر صدا زدن
قرعۀ امروز و فردا ُر به اسِم ما زدن

که مونده واَسم یادگاری     ...قلِب من، زخمیه 
توی رگ های تنم، شهید می یاَرن انگاری

کناِر پنجره   بوی اسفند، می ِکشه مُن 
کوچه شهید می یاَرن... مِث توی خاطره... ُتو 
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ه
ُ
 ن

ما چو عاشوراییان تا پاِی پیمان زنده ایم
چارده قرن است در شاِم غریبان زنده ایم

کربالست     چشمۀ آِب حیاِت ما تنوِر 
تشنۀ عدلیم ما، با ناِن ایمان زنده ایم

    آبشاریم و تباِر ما به باران می رسد
که می افتد به دامان زنده ایم با همین اشکی 

گون، روشنَگریم له های واژ     چون چراِغ ال
گریبان زنده ایم گلو، سر در  داِغ بغضی در 

    غنچۀ شوقیم و در راِه بهاری منتظر
آرزویی در بغل داریم و با آن زنده ایم

    باِغمان تا َبر دهد، َنشُکفته َپرَپر می شویم
چون شهیدانیم؛ از بخشیدِن جان زنده ایم

    هرچه توفان تندتر شد، ما فروزان تر شدیم
پرچِم عشقیم و با یاِد شهیدان زنده ایم
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َده
شبی در خواب دیدم ماه را زندانِی باران

کابوس ها بسیار می بینند تب داران از این 

کابوسی که  گیرم      دلم خوش بود خوابی دیده ام، 
کابوِس بیداران! ولی بیدار بودم؛ آه از 

گر از خواِب خوش یکباره برخیزی کرد ا     چه خواهی 
گنج را در دسِت خود در چنبِر ماران ببینی 

    پریشان می شوی از دیدِن یاراِن دربندت
گرفتاران چه بدتر این که خود را هم ببینی از 

 الّصخره« ـ
ُ

کرد؟ وقتی می رود تا »قّبۀ     چه باید 
ُکهساران گریان چشم می دوزم به  که  دلم، وقتی 

لّدوره« می افتم؟ گاه یاِد غربِت »اَ     چرا نا
زماِن دیدِن سرشاخه ی ُترِد سپیداران

که دیدم را     دلم می خواست می شد زخِم جوشانی 
ُگِل سرخی ببینم ُرسته بر پیراهِن یاران

کودکاِن »غّزه« ُو »قانا«     دلم می خواست جاِی 
ببینم خرمِن اردوِی شیطان را شررباران

    دلم می خواست، من هم در طلوِع صبحدم، »باشم«
کفتاران که می میرند خّفاشان و  همان صبحی 

  گواهم، سوره ی »الفجر« و »الّزیتون« است و »الفتح« است
طلوِع صبح، نزدیک است؛ نزدیک است، ای یاران!
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یازده
کاش، خدا بْفرستد، افواِج ابابیلش را ای 

ِک سیه بنشاند، این ابرهه ُو پیلش را بر خا

    این جائِر از قرآن دور، این شاِه به مکنت مغرور،
از آب، تهی خواهد دید، سنگینِی زنبیلش را

    ناخوانده و نافهمیده، آیاِت عذابی دیده
از دیِن خدا نشنیده، بانِگ َپِر جبریلش را

گمراه گاه، چون غاصِب صهیون،      پیِر خرِف ناآ
با خادمِی بیت اهلل، پوشانده اباطیلش را

    از عقل و شعوِر مطلوب، قانع به ِعقالی مرغوب
کند ایلش را کز نشئۀ نفت و مشروب، سیراب 

کج، سرعت گیر     در عرصۀ حج، بی تدبیر، در جادۀ 
در راِه سقوط، عزرائیل، حیران شده تعجیلش را

    ای مرتجِع ناقابل! حّجاِج منا را قاتل!
فره و تأویلش را که چه سان خواهی دید، پاداَ بنگر 

که چه سان خواهد بود، احواِل تو روِز موعود     بنگر 
که خدا بگشاید، آدینۀ تعطیلش را روزی 



 اعظم سعادتمند 
مجموعه شعر » باران پس از برف «
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1
کفشی دیگر از شادی به پایم   کفشی از اندوه و 

کفش های تابه تایم   می دوم در جاده ها با 

 می گذارم پشت سر روباهها، خرگوشها را 
 قصه هایی تازه می گویم برای بچه هایم 

 هم شبیه مادری با چهرۀ غمگین و جدی 
 هم شبیه دختری با خنده های نابه جایم 

 □ 
 حرف هایم با شما باشد برای بعد، حاال

 گفتگو دارم سر میز تفاهم با خدایم 

 تلخ تر، پررنگ تر هر قدر باشد بهتر اما 
که از فنجان چایم...   دوستتر دارم بخاری را 

که روزی روزگاری خواهد آمد   خوب می دانم 
 شعر خواهم خواند و او هم دست خواهد زد برایم 
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 2 
گریه برایت نوشته ام خوبم   به خط 

 بپرس حال مرا از صدای مرطوبم 

 هنوز مثل همان وقت سربه زیرم و سخت 
 هنوز صاحب آن چشم های محجوبم 

که غمگین است   نگاه دختر زیبایی ام 
 سکوت دفتر پروانه های مصلوبم 

گرفته از این روزهای بیخبری   دلم 
گر به جعبۀ اخبار مشت می کوبم   ا 

گرم بیا   برای دیدن من با لباس 
 هوای خانۀ من برفی است محبوبم! 
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 3 
که داری در میان سینه ات سوگند   به قرآنی 
کند   که هرگز از تو و از خاندانت دل نخواهم 

کرده   و ایمان دارم ای مهرت قیامت ها به پا 
 گنهکاران چون من عاشقت را زود می بخشند 

 
 پر از حس غریب روزهای آخر سالم 

کستر اسفند  که برمی خیزد از خا   پر از دودی 

کوچه های تا حرم تنگ است   دلم امشب شبیه 
 دلم در حسرت ایوان دلباز شما تا چند؟ 

گاری ها   و غمگینم به قدر شانۀ سنگین 
کم را به سختی تا خیابان تو آوردند   که سا

که در غربت...  گدایانی   و مسکینم به قدر آن 
  فقط امید دارم از تو ای شاه نجف لبخند 

 □ 
گوشۀ صحنت برایت شعر می خوانم   نشستم 

گر این لحظه ها حس می کنم هستم سعادتمند   ا 
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 4 
کو برگ و باری؟   کو سرخی شاتوت ها؟ 
گنجشکی نه ساری   بر شاخسارانم نه 

کند بر پوستم باز   کو عاشقی تا حک 
 با زخم خنجر قلب های بیقراری 

گر روزی بیاید   خوشحال خواهم شد ا 
کاجستان دوری قارقاری   از سمت 

 
که دیگر این حوالی   آنقدر تنهایم 

کاری   هیزم شکن حتی ندارد هیچ 

 بعد از زمستان هم زمستان شد دوباره 
که من هستم نمی آید بهاری   اینجا 

که روزی دوستم داشت   باید بداند او 
کس دیگر ندارم انتظاری   از هیچ 
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 5 
که مادری از دست داده ام   چون- خانه ای 

 کاخی بدون شاهم و بی استفاده ام 

 گرد و غبار روی لباسم نشسته است 
 کو خیل خادمان به صف ایستاده ام؟ 

که همهمۀ شهر می شکست؟   کو آن زمان 
گام لشکریان پیاده ام   در زیر 

 
 دارد عبور می کند از من جوانی ام 

 خاموش سر به راه زمستان نهاده ام 

 کم کم می افتم از نظر مردمان شهر 
که اشراف زاده ام   از یاد می برند 

 در خلوت غریب خودم پیر می شوم 
گرفتن دست نواده ام   در حسرت 

 می آورد درشکۀ بی سرنشین باد 
 تنها دوباره عطر تو را سوی جاده ام 
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 6 
کویری ا م  کن یک ده   سال هاست سا

کلبه ای حصیری ام  کوچک   نورگیر 

 دوستم همیشه با سارهای سروها 
گرمسیری ام   عاشق پرنده هاست طبع 

 آسمان من پر از سکۀ ستاره هاست 
 گرچه چشم من پر است از غم فقیری ام 

کنار پرده را به این امید   صبح می کشم 
 می رسد امیرزاده ای به دستگیری ام 

گذشتم از دورۀ جوانی ام   منتظر 
 کاش با تو بگذرد روزگار پیری ام 
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 7 
کودکی این سو و آن سو میک شد   چادرش را 
کت تا سخنگو می کشد   از عروسک های سا 

 می برد هر شب »پری« زنبیل نان خانه را 
کوه را با زور بازو می کشد   کاه دارد 

 گاه در آیینه اش تصویر مردی جدی است 
 خندهای بر چهرۀ این مرد اخمو می کشد 

 خط قرمز می کشد دور لبان خسته اش 
که بی او می کشد   تا نگوید رنج هایی را 

کودک بی تاب را   تا بخواباند به دامن 
 روی بوم شیشه های خانه لولو می کشد 

کی های دور   آرزوی یک سفر دارد به پا 
 با قطار بچه های شهر هوهو می کشد 

که دلش از غم پر است   می رود مشهد زمانی 
 می رود صحن دلش را باز جارو می کشد 
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 8 
 گر چه حوضی منجمد در انتهای بهمنم 

که از دریا فراتر دوستت دارد منم   آن 

گر  کاش می دادی ا   باله هایت را تکانی 
 دوست داری موج بردارد سکوت دامنم 

 هم زبانم باش با من حرف هایت را بزن 
 روزی آخر باز خواهد شد زبان الکنم 

که تابستان بیاید دیدنی ست  کن! وقتی   صبر 
کودکان درچشم های روشنم   جست وخیز 

 ماهی من! عشق می داند چگونه زنده ای 
 در زمستان های من زیر یخ پیراهنم 
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 9 
کجا؟ ای همۀ آبی ها!   می روی سوی 

 می روی پشت سرت نالۀ مرغابی ها 

گرفته ست یتیم  که در دامنت آرام   ای 
 کیستم بی تو به جز دختر بی تابی ها 

 شبم از بارش چشمت شده روشن برگرد 
گو با دلم از قصۀ بی خوابی ها   باز 

 رفت عمار؛ رفیقان اصیلت رفتند 
 مانده ای در وسط حلقۀ قالبی ها 

 می روی مثل پرستویی از ایوان جهان 
کوچ تو مهتابی ها   بی صفایند پس از 

 □ 
کویر   جلگۀ ما شده دیگر دل سوزان 

 نیست جز رفتن تو علت بی آبی ها 
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10
 باید لباسم بهترین پیراهنم باشد 

 هرگز نباید لکه ای بر دامنم باشد 

که مهمان غزل هایم شما هستید  کنون   ا 
 باید حریر سبز روشن بر تنم باشد 

گردنبندی از مهر شما بانو   ای کاش 
گردنم باشد   تنها نه امشب تا ابد بر 

کربال نه آرزو دارم   حتی نجف نه 
گوشۀ پنهان عالم مدفنم باشد   آن 

که سر بر زانوان لطفتان دارم   امشب 
 ای کاش می گفتند وقت رفتنم باشد 
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 11 
که موسم باران است، ایام سوگواری انسان است   این روزها 

که روی سینۀ قرآن است   بی وقفه، بی مالحظه، می سوزد، زخمی 

گریه آب داده ام از اول، اندوه یاس های بنفشم را   با 
گلدان، بر قامت خمیدۀ ایوان است   انگار از ازل غم این 

کرد  که خواهد رفت، در یاد من غروب نخواهد   هرچند روشن است 
کوتاهی، در بین خاطرات زمستان است   چون روز آفتابی 

 حتی یهودیان همه می دانند، اعجازهای چادر زهرا را 
 یعنی شما صحابه نمی دانید؟ این دختر امتداد رسوالن است 

 در چشم های خستۀ او مردم، دیوارهای در حرکت هستند 
 دیگر مدینه شهر پیمبر نیست، آنجا برای فاطمه زندان است 

که بام شهر پر است امروز، از دسته های الشخوران، آری   وقتی 
گریخته ایمان است۱ که از قلب ها   افسوس آن پرندۀ غمگین 

 □ 
کوچه در میان در و دیوار   مادر صدا زدهست تو را هر بار، در 

 این فاطمیه های عزاداری در انتظار نیمۀ شعبان است 

کس نمیدانست  1. و هیچ 
کبوتر غمگین   که نام آن 

گر یخته ایمان است   کز قلب ها 
   "فروغ فرخزاد" 
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روزا رودینی

دوربین
تقدیم به شهدای غواص

نشست بر صندلی مصاحبه
و دوربین ها زیر آب فرو رفتند

...
اروند ماهی بزرگی

که باله هایش را بسته بودند
و اقرار دهانش

به تبرک استخوان ها
سوگ را به لباس مادران، وصله می زد

...
در شروه خوانی های خواهران

پرندگان سوخته
نشت می کردند

و ادامۀ خواب ها
بریده بریده

حافظه را
چهل تکه ای می دوخت

تا بر میز مصاحبه
چنگ بزند

...
میکروفون ها الل شده بودند

و مختصاِت آب
در چهرۀ چروک پدران

شناسایی نمی شد



128   یازدهمین جشنواره بین المللی 
شعر و داستان انقالب )بخش شعر(

...
گمنام این عکس های رنگ پریدۀ 

که نام تو بر شانه اش کوچه  این 
سنگینی می کند

و این تسبیح
که خودش را تا بی نهایت ادامه می دهد

هیچ یک
کابوس های مادران به 

کات نمی گوید
....

پیش از مرگ
دهان ماهی ها را

بریده بودند
و حرف های مقطع

در آب غوطه می خورد
...

در ذهن اتوبوس های پیر
که پشت شیشه اش هنوز دست هایی 

تکان می خوردند
جزر و مد می رفت

...
رودها به اشک ها قسم خوردند

صور دمیده شد
گور دسته جمعی این 

کرده بود« »تمام چشم ها را یعقوب 
...

غواص ها آمدند
کردند چشم ها را رود 
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حاال
که بال می زنند ماهی هایی 

پرنده های همین نخلند
همین نخل بزرگ

که بر صندلی مصاحبه
چادرش را مرتب می کند

گریه ها غواصی می کند و سکوتش در 
....

دوربین ها هرچه نزدیک تر می شوند
دور ترند.
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محمد خادم

 چرخان
دیوار می آید جلو می رود عقب

                 می آید جلو
می رود عقب

                       می آید جلو
کاله خودم تیر میکشد                                    

                                   زنم  جیغ
سقف می چرخد

اتاق می چرخد
من

می چرخم
 می چرخم

تازه صدای سیلی
گوشم                 می خورد به 

انگشت هایم پچ پچ می کنند
چانۀ زنم چک چک

کشیده                                
   .                          ضامن نارنجکی را

                              به من تعارف می کند:
  .                               قرصات!

پرت میشوم
کمد کنج 

رژ.  ...  ریمل
    خشابی پر

کتاب های صلح!            از 
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با فشنگ اضافه!
دخترم

          بغض هایش
کسیژن کپسول های ا در 

                     می ترکد
 شهر هوای ما را نداشت

شهر می چرخد
 اتاق می چرخد

 آمبوالنس می چرخد
..... 

 این روزها
ارتباط خوبی دارم

کناری ام با انفرادی 
  او به دیوار سالم می کند

با مشت
من جواب می دهم

با سر
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ثریا عبدی

یادگاران جنگ
کپسول سربی رنگ است  جنگ، یک 

که هر شب به تلخی
در لیوان پدر حل می شود

کند تا مشکل سردرد همسایه ها را حل 
بعد پرده را می کشیم

کف دستمان یک ستاره می چسبد 
کسی نمی بیند

من می گویم:
تقصیر ترکش ها نیست

این چشم ها یک جزیره، مجنون دارند
کس را نمی بینند گر هیچ  حق دارند ا

مادر اما معتقد است
که پدر می بیند

اما نمی تواند به ما بفهماند
کور شده ایم که 

و نمی توانیم به درستی
این ویلچر را

کنیم هدایت 
که نیفتد توی چاله

و سرش نزند به هوای ستاره هایی
که هشت سال از دوش آسمان لغزیدند...

گاهی زندگی
به خانۀ ما می آید

ما برایش چای می ریزیم
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و درجۀ حرارت بخاری را زیاد می کنیم
اما او می فهمد

که از درز این سنگرهای خالی
هنوز هم سوز می آید

که: و نمی تواند بشنود 
 -بچه ها در خط مقدم

دارند دسته دسته پر می کشند
کی این مهمات می رسد سید؟ پس 

با اولین انفجار
استکان از دستش می افتد

واو
پالتوی دودی رنگش را

از روی جارختی برمی دارد
کوچه می زند.... و به 

پدر
گور دسته جمعی نفس می کشد که دریک  سال هاست 

و در خواب هایش
هر شب یک ستاره منور می شود

کسی نمی بیند از پشت پرده 
و تاریکی

حرف اول و آخر را می زند....
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شهریار شفیعی

انتظار
که پدر کوچه ای  می رسم به 

برای من
از ابتدای آن آغاز می شود

کوچه در انتهای 
وارد خانه ای می شوم

که از انتظار
دو پلک اش باز مانده بود

و مادر
هنوز هم برای خانواده ای دو نفره

سه بشقاب سر سفره می آورد.
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کاشانی علیرضا رجبعلیزاده 

سلما
تقدیم به »سلما«ی پنج ساله
کودکانه اش و رؤیاهای 
که در »قانا« به خون آغشته شدند...

گام هایش طفل نوپایی  ...آن چنان کو با نخستین 
کس تکیه دارد از دو سو با 

و اضطراب آلوده پوید راه؛
بسته پیوند از دو سو با ساقه ی سروی دو، بارآور...

 سخت معصومانه در موج صدای انفجار اّما
کسی نشنود گوش  آنچه را 

کوچك پاییز، در »قانا« در حیاط 
کودکانه خنده های »تاب سلما« بود...

□
کوچك پاییز در »قانا« در حیاط 

خواب پیش از ظهر قیلوله
کت همسایه را برده ست. خانه ـ باغ سا

خانه ـ باغی با دو سرو سایه گستر، سبز و بارآور
و چنان چون میوه ای نابالغ و نورس

حاصل پیوندشان در بر
گه گاه کت همسایه را  خانه ـ باغ سا

می پراند از خواب
جست و خیز بازی بی تاب »سلما«، آه...

گرم و بدین سان پابه پایش 
روح شاد خانه ـ باغ، آن گاه

تّکه ابری می شد و می خورد
با تکان مهربان دست نسیمی نرم
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تاب همچون »تاب«...
کاش می پایید لختی اّما دیرتر ای 

کوتاه. شادی عمر تماشایی چنین 
که آواری شدی ز اندوه  ای به نفریْن سنگ دْل سقفی 

در شب مهتاب »سلما«
آه...

سخت معصومانه در موج صدای انفجار اّما
کسی نشنود، گوش  آنچه را 

ضّجه های بی صدا در خواب »سلما« بود...
□

خسته از این بازی خونین بی آغاز و بی فرجام
گوشه ای از خانه ـ باغ

آرام
خفته در آغوش آن پیوند

خاك و خون آلوده اش لبخند
»تاب سلما«

آه...
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فهیمه قائدی

باید این خواب را جلو بزنم
برای شهدای غواص

گم شده بود که  بارانی 
در خانه می بارید

من اما
کشیده بودم طوری دراز 

که هرچه بر صورتم
سیلی می خواباندم

پریده میشد
رنگ هایم

 حس می کنم
جای دستانی را

که مثل تکان های آبشش
لب میزند

 حرفی بزن
پیش از آنکه آب

مرا بر دستانش باال بگیرد
و َسر

در بیاورم
که از رودخانه ای 

پشت شیشۀ تلویزیون حبس شده
 بلند می شوی

دکمۀ تلویزیون را فشار می دهی
آب

نشت می کند به بیرون



138   یازدهمین جشنواره بین المللی 
شعر و داستان انقالب )بخش شعر(

به دروِن دهانم
خانه غرق می شود

  ُتک می زنم
که به شکم افتاده به قایقی 

که به صفر رسیده کپسوِل غواصی  عقرِب 
نیشم میزند

حبابی نفسم را می دزدد...
پس چرا

از آب نمی چکد ُشش هایم؟
پس چرا پهلو به پهلو نمی شوم؟

باید این خواب را جلو بزنم
گزارشگری زیر آب دست و پا بزند: که  آنقدر 

شنوندگان محترم توجه فرمایید،
توجه فرمایید...

موج می افتد
روی موج

کانال عوض می شود
که می ایستد  روی ساحل 

ِگل می نشینم به 
که یونس در شکم داشت شبیه نهنگی 

گرفتم پهلو 
که شبیه جزیره ای 

کی اش باال می رفت یونس از شانه های خا
پایین می رفت

پایین تر نه!
ک را از شانه ام بتکان  این خا

گورهای دست جمعی، از 
از دهانت بتکان
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حرفی بزن
پیش از آنکه بگویند:

که در ساحل تقال می کند  “ نهنگی 
برای دیدن هیچ کس نیامده است.۱ “.

گروس عبدالملکیان. 1. بندی از شعر سپید 
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مجتبی صفدری تمرین

سقوط
برخی از ایرباس ها در دریا فرود آمدند

دستی دریا را به هم ریخته  
جای زندگی را

کرده است مرگ تنگ 
اشیای روی آب

بازمانده های یک سفرند
دستی چمدان ها را
کرده است زودتر باز 

سوغات مرگ را
کند بین مسافران قسمت 

می خواهم بدانم
وقتی هواپیما

کرد مسافران را به مقصد برساند فراموش 
وقتی هواپیما

خودش را نصف می کرد
کند مسافرانش را از زندگی پیاده 

وقتی هواپیما
کرده بود از ترس موشک ایست قلبی 
وقتی تو از هواپیما بیرون پرت شدی

دستت به دخترت نرسید
و عقل هیچ ابری

کردن موهایش نمی رسید به خاموش 
دستش به عروسکش نمی رسید

صدایت نمی رسید
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بگویی ترس
به زودی در استخوان های مان فروکش می کند

به زودی فرود می آییم
با این همه آب

هیچ آتشی قلب های مان را نمی سوزاند
وقتی آتش

کستر می کرد ذره ذره دخترت را خا
کردی فرصت 

خدا را
باالتر از مرگ صدا بزنی

قبلت را با خدا در میان بگذاری
که نگاهش می کردی یا همان طور 

آب
آهسته آهسته خاموش کرد

قلبش
برای ماهی ها

کرد رازهای انسان را برمال 
قلبش را با آب ها

دریاها
ماهی ها

گذاشت در میان 
کنند دور از ساحل شنا 

دور از آدم ها
کشتی ها

لنج ها
که فرماندهانش می توانند ناوهایی 

کودکان کشتن  بعد از 
کنند به موج ها نگاه 
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به آینه
و مثل قبل از دستور آتش
کنند سیگارشان را روشن 

و دنبال جای مناسبی روی سینۀ شان باشند
که مدال های افتخار را

کنند نصب 
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محمد صابر شریفی

رفاقت
رفاقت عمیق ماهی ها در تور

گوری دسته جمعی رفاقت چند جنازه در 
رفاقت حیوانات جنگل
کلبۀ شکارچی بر دیوار 

دلهره آور است
حدس اینکه مرگ

همه چیز را به هم نزدیک می کند
که با هم می پرند مرده اند  پس این همه پرنده 

پس این اجتماع منظم انسان ها در خیابان
عبور دسته جمعی مرگ نام دارد

کنم  نه نمی توانم باور 
با من حرف بزن

خ با برف مثل رنگ سر
مثل شاخۀ سبزی میان درختان خشک

با من حرف بزن
که خورشید همین حاال 

گریست که می توان  گوشه ای رسیده  به 
 از تو تنها چند تکه استخوان

از من
کوچک است که برای دردها  پوستی 

به سینه ام چاقو بزن
کن و مرا را از این اندوه بزرگ خالی 
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محمدامین ناظری

از جنگ...
از جنگ...

اتاقی به هم ریخته می ماند
چهار دیواری هایی...

که بوی رفتن می دهند
 جنگ موهاِی سفیِد زیِر چادریست
که استخوان هایت را تاب می دهد

که خواب را از سر می پراند گهواره ای  در 
کن...  تکرار 

با آتش بس چیزی عوض نمی شود
 جنگ...

بلند شدِن دود از خواِب سرباز است
 جنگ...

گلوله خوردن های هر شِب ذهنی ست
بعد از سی و دو سال تنهایی...
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کری معصومه سادات شا

که شاعر است زنی 
گاهی تنهایی یک زن

آن قدر عمیق است
کلمۀ دیگر کلمه ای به  نمی شود از 

از سرزمینی به سرزمین دیگر
به فراموشی برود.

بعضی ها نمی دانند
که شاعر است زنی 

حساس تر,
کنار هم بگذارد تا واژه ها را 

فقط خدا می داند
چقدر باران را قدم می زند...

بعضی ها
که فقط زبان شان را می چرخانند

نمی فهمند
یک زن

که شعر می گوید همین طور 
فکر می کند

که شاهی بیشتری داشته باشد به خرید سبزی 
کارگرش دوست دارد که مرد 

به قبض های ردیف شده
خ خیاطی به چر

کم می آورد که صبوری دست هایش را 
کند کتاب  که جوری حساب و  به این 

کم نیاید. آخر ماه پول اجاره 
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که شاعر است زنی 
نمی گذارد
کودکان را

آموزش نظامی بدهند
که سیاووش ها را سر ببرند.

رو می کند
دست مهدعلیا را
تا حاجب الدوله

گور ببرد حکمش را به 
تا در امان بماند امیرکبیر ...

می تواند مرد باشد
مثل ریزعلی

که ماتم می آورد... قطاری را نگهدارد 
نمی گذارد

آل سیاه
با نام سپید خدا

روی پرچم  اش
نان از جنگ بخورد

که بیشتر از این
سوگوار پرنده ها نباشیم.

نمی گذارد
ملک سلمان

در ضیافت شام دوستانه اش
که موشک ها را می شمارد همین طور 
کند به جشن های رقص شمشیر فکر 

که حقوق بشر به توهم این 
چقدر برازندۀ اوست!

که شاعر است زنی 
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می تواند از بلندگوی شعرهایش
صلح را

در تمام جهان
کند. منتشر 
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ملیحه سادات قاضی

آخرین نامه
گالیه ای ایستاده ای بی هیچ 

ستاره ها برازندۀ شانه های توست
شب های زیادی

چشم هایت سمت خانه رفته است
که گریسته ای با نامه های دختری  و 

نمی دانی باز هم برایت می نویسد
منتطرت می مانم.

آرزو می کنی
گلوله ها صدای 

دنبالۀ هیچ لباس عروسی را نگیرد
کودکان باشد و مرزها دست 

که لبخند بزنند
که تفنگ ها به سربازهایی 

تنها روی قلب هایشان سنگینی می کند
گاه آبنبات های رنگی اشان را و 

کشورهای همسایه کودکان  با 
کنند تقسیم 

ج های نگهبانی روی بر
کرده ای به چیزهای زیادی فکر 

به من بیشتر
که به سمت سینه ات می آید گلوله ای  با اولین 

آخرین نامه ام را
کدام سرباز می خواند؟؟
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ی  پیام جهانگیر
مجموعه شعر »دهان زخمی تفنگ«
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)1
ماه

نشسته بر زخم هر دیوار
و ماهی ها

کنار گوشه و  طوری افتاده اند در 
که انگار رودخانه ای

در تاریکی خیابان تیر خورده
 تو را بسیار دیده ام

تو را
که چشم های سرزمینم هستی

و سال هاست
گریسته ای کارون و اروند را 

تو را
کودکانت را، که 

گرفته ای تنگ در آغوش 
کوچه در خودت می دوی کوچه  و 

که بزنی اما  به هر دری 
تنها سکوت است و سکوت

 و پرده ها
کنان خانه هایند تنها سا

که از موج انفجار می ترسند
 دشمنانت اما

چیزی از نقشه ات نمی دانند
کوچه ات هنوز و هر 

چیزی در آستین دارد
که مسیر تانک ها را عوض می کند

کوچه ات هنوز و هر 
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عطر نان تازه را
چون مهمانی عزیز

عبور می دهد از پیچ و خم هایش
 تو پرچم سرزمینم هستی

خرمشهر
که هیچ وقت

بر سیم های خاردار
نخواهی نشست

  تو بلندترین قله ای
ک بر پیشانی این خا

که پریشانی ات
گر باشد لغزش سنگریزه ای هم ا

آرامش را
گرفت کوهستان خواهد  از تمام 

 من
گرس درخت بلوطی هستم از زا

موجی از خزر
من

ستونی هستم بلند
از تخت جمشید

که هیچ وقت از بودنت
کوتاه نمی ایم.
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)2
که از قطار جا مانده سربازی 

به خانه برنمی گردد
که از قطار جا مانده سربازی 

می نشیند
فشنگ هایش را

قطار می کند پشت سر هم
گلوله ها و با رگبار 

در میدان جنگ، پیاده می شود
 قطار اما

هنوز می دود از ریل ها
در تاریکی عمیق تونل سنگر می گیرد

و زخم هایش را آرام می کند
در انتهای قطار، جایی هست

کرده اند که زخم ها، سنگین ترش 
که سربازها همان جا 

بلند می شوند
گوشه های تاریک خودشان در 

راه می روند
گلویشان هست که در  و بغضی 

با چکاندن هیچ ماشه ای، شلیک نمی شود
جنگ تنهاست

و تنهایی اش را با سربازها
قسمت می کند
و تنهایی اش را

با زن های پشت پنجره
قسمت می کند
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جنگ تنهاست
و در هر ایستگاه

مسافران زیادی را
اضافه می کند به تنهایی اش

 باید یکی بلند شود
ترمز اضطراری را بکشد

باید یکی بلند شود
برگردد به خانه

کند و نخ های مادربزرگ را سوزن 
 جنگ

رفتن است
رفتن آدم ها

دست ها
پاها

 باید یکی ترمز اضطراری را بکشد
سربازها به خانه برگردند

خ های خیاطی، چر
کنند کارشان را شروع 

و خیاط ها بگویند
از هر سرباز

چند نفر
کم آمده است!
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)3
از تو سر در نمی آورم

چون ماهی از دریا
که چون جاده ای 

معلوم نیست چند نفر
از پشت پیچ بعدی اش

سر درنیاورده اند
 گاهی آن قدر سردی

که فکر می کنم آدم برفی هستی
و با تمام دوست داشتن

کرد گرمای خانه دعوتت  نمی شود به 
 زودتر باید می فهمیدم

که آدم برفی ها
به هیچ چیز دلگرم نمی شوند

 زودتر باید می فهمیدم
آدم برفی ها

دست به عصاتر از آن اند
که قدم از قدم

کسی بردارند برای 
یک روز

از تو سر درمی آورم
چون موج ها

که سر از آب درمی آورند و می میرند
چون ماهی ها!
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)4
“به حضرت فاطمه زهرا)س(”

ای بادهای مهربان
گل ها برمی گردید که از نام بردن 

و هر شب
گلی عطر غمگین 

در صدایتان می پیچد
شما بگویید

اشک های مادر
ک بقیع گوشه از خا کدام  به 

سرازیر شوند
گلدان های شکسته و 

گلی پرپر در جستجوی 
کدام پنجره پهلو بگیرند؟ پشت 

 ای بادهای مهربان
گندمزار که بر بغض های نارس 

دست می کشید
و آسیاب را می چرخانید

کدام دستاس با 
می  شود به عقب چرخید

تا به دست های مجروح زنی رسید
در هزاره ای دور

کرد؟ کار بغض ها باز  گره از  و 
که پهلوی زخم ها بزرگ شدیم،  ما 

سال هاست
دست شسته ایم از شادی

و مادر، هر روز
تکه های اندوه را

از بند رخت آویزان می کند.
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)5    
دیگر

برقی در چشم هایم نمانده
میان من و تو

شهری در حال تاریک شدن است!

)6           
تو را

نه پیراهن سرخت شناخت
کشیده اش نه باران تیر، با حرف های 

نه حتی آن زخم
کشید گلویت  که نفس هایش را از 

 آیه ای مقطعه بودی تو
که در جواب عطش نازل شدی

و اذان ظهر عاشورا
از دهان زخم هایت شنیدنی تر بود

 آیه ای مقطعه بودی
که نیزه ها، بلند بلند

و شمشیرها، بریده بریده
کردند قرائتت 

 نبودنت
گردۀ آن اسب بی سوار بر 

سنگین بود
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که زخم هایت را برداشت آن قدر، 
 و به قلب دشمن زد

برای عبای پدر سنگین بود
که جمعیتی از تو را وقتی 

گرفت و برگشت در آغوش 
 برگشتی

اما در آغوش پیامبر بودی
برگشتی

گذاشته باشی بی آن که دست بر دهان زخم هایت 
و خون،

در تمام حرف هایت دویده بود!

)7
جنگ

کرده است گم  گورش را 
گذشته و ما هنوز سال ها    

گورهای دسته جمعی زیادی را
پیدا می کنیم!
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)8
آسیه

با شلیته ای از زخم های عمیق
عدنان

با صورتی متالشی
نجال

کوچک نجالی 
که اشک تمام جنازه ها را درآورده است

ارحام
مرتضی

صفورا
 مانده است این قبر

کدامتان را سنگ 
به سینه بزند!

)9
اسلحه ای

گاوصندوق مانده که در 
به آزادی فکر می کند

زندان
که به تعداد سلول هایش

محکوم به حبس است
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به آزادی فکر می کند
اینجا

بمب ها آزاداند
روی هر سقفی خراب شوند

 ما در عکس های دسته جمعی می ایستیم
گورهای جمعی دراز می کشیم در 

و در محاصرۀ مورچه های سرباز
به آزادی فکر می کنیم

 جنگ اما، ملکۀ سربازهاست
که با پوکه های خالی اش و سربازی 

کند گردنبند بزرگتری درست 
به دیدارش می رود

درست مثل ما
کدام زخم های بزرگتری داشته باشیم که هر 

با دوربین عکاس ها
فرار می کنیم از مرز

 فرار نمی کند اما
که مقابل دوربین دخترکی 

دستانش را باال آورده
ما در جغرافیای او جا نمی شویم

که سال هاست ما 
ک روی زخم های سینه سوز این خا

نفت می ریزیم
نفت می ریزیم و نمی دانیم

هیچ آتشی با نفت خاموش نمی شود!
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)10       
سربازان دریا

به قلعۀ ساحلی ام
هجوم می آورند

سربازان دریا
با سپرهایی از صدف

و سرنیزه هایی از دهان ماهی ها
غ ها مر

می چرخند باالی سرم
 به عقب می چرخم

گریخته لشکری از من به جنگل 
لشکری آب رفته

 من
سرداری تنها

گذشته که آب از سرش 
که آرام سرداری 

در زیبایی دشمن
غرق می شود!



ش پورعلیزاده آر
مجموعه شعر

یده بود« »کاشکی خدا مرا ُمَسّکن آفر
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1
الُم َعَلْیَك ِحیَن َتْقُعُد  الُم َعَلْیَك ِحیَن َتُقوُم الَسّ َسالٌم َعَلی آِل یس الَسّ
 َو 

ّ
َنّ اْلَمْوَت َحٌق

َ
الُم َعَلْیَك ِحیَن ُتْصِبُح َو ُتْمِسی ال َحِبیَب ِإال ُهَو أ ّالَسّ

 َو اْلِحَساَب َحٌق
ّ

 َو اْلَحْشَر َحٌق
ّ

اْلِمیَزاَن َحٌق
زیارت آل یاسین

 پرنده ها صبح شان را
با سالم به آفتاب آغاز می کنند

من صبحم را
با سالم به تو

این شعر را در اتوبوس می نویسم
بخشنامه ها در راه است

و من
در جستجوی یک صندلی خالی

به تو سالم می فرستم
که می نشینی آن هنگام 

و من در تقالی پیاده شدن
در ایستگاِه انتظار

به تو سالم می فرستم
که برمی خیزی آن هنگام 

انتظار اما نام هیچ ایستگاهی نیست
انتظار رفتن است

انتظار تویی
که به رکوع می روی آن هنگام 
این شعر را در اداره می نویسم

بخشنامه ها در راه است
و من

پشِت این میز بزرگ
به نامۀ حسابداری فکر می کنم

که بر آن
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با فونت نازنین نوشته اند:
حساب حق است

حشر خق است
مرگ حق است

یا ال َحبیَب إاّل ُهَو
خسته ام از دوستت دارم های دِم دست

خسته ام از بخشنامه ها
که هیچ نامی از تو

در آن نیست
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2                     
که نرفت ... پیشکش به حدیِث هفت ساله و آن زیارت 

 در سطرهای نخسِت این شعر
باران را

سِر ایستادن نیست
بادها بی واهمه می وزند

و ماهی های خزر
مسافراِن خسته را

صید می کنند
در سطرهای نخسِت این شعر

چلچله ها برای اتوبوس ها
چراغ می زنند  

کلیشه و بچه آهوهای 
دور از چشم منتقدها

»عیون اخبار رضا« می خوانند
در سطرهای نخسِت این شعر

کبوترها
به نثر مسجع آواز می خوانند

»طبقات«ِ دعبل را
کلیشه باشند بی که 

□□□
به نام آزادی

که آوازی می شود ان گاه 
بر لب های شهیدی

که و آن گاه 
نام حیاطی است

از حیاط های بهشت
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و عشق
آواِز غمگین نقاره خانه ها بود

گوهرشاد در 
و عشق

آن بلیِت مچاله بود
همچون آیه ای زمینی

در جیب های »حدیث«
إذِن دخول می خواهم

کستانی در من شراب می شود تا
□□□

من خنده های تو
که بوی برنج می دهند را

در همین حرم خواب دیده ام
و دویدن هایت را

که بال مالئکه آن گونه 
گونه های آفتاب سوخته ات را

کرده بود گلگون 
کیستی تو 

کوچِک تو را کفش های  که 
کفشدارها یک شب تمام 

در خواب دیده اند
□□□

نسیِم نوازشگر
کودکی ات را گیسواِن 

درهم می ریزد  
و من از خواِب دیشبم پریشانم

خواب دیدم
ِع برنج مزار
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بمب های خوشه ای داده اند
خواب دیدم

خاخام های آسانگیر
به ابن سهل 

شراب فرانسه تعارف می کنند
خواب دیدم

مأمون دارد انگوِر اورشلیم را
به زهرهالهل آغشته می کند... 

□□□
کن این حرف ها را حدیث رها 

فردا هفت ساله خواهی شد
و ما هنوز

به آیه های رسوالن امیدواریم
که هنوز است هنوز هم 

خورشید در خراسان
کجاوه بیرون می آورد سر از 

و حدیث سلسله الذهب
طالی هجده عیار را
در بازارهای جهانی

از رونق می اندازد
تو، به خراسان خواهی رفت

و نسیِم نوازشگر
کودکی ات را پیراهِن 

بر بند رخت
تاب خواهد داد
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3
از میداِن مرّدِد حر

تا ایستگاِه امام حسین)ع(
به قبض های آب فکر می کنم

در دوردست ها
صدای آب آب است

و دست فروش های دوره گرد
دست های بریده می فروشند

کارمند خسته ای در من
ُملِک ِری خواب می بیند

آی ابن سیرین!
من از قسط های سِر ماه می ترسم

من از سرهای روی نیزه
کم کردن اضافه کارها من از 

من از ابن زیاد می ترسم آقایان!
تهران چیست؟

تهران چیست جز چاهی بزرگ؟
که موال دیگر

سر بر آن نمی گذارد
زندگی

ـ این تیِر سه شعبه ـ را
روزی سه بار به خوردمان دادند

بس است حرمله
بس است

عجیب نیست
گر پرندگاِن آوازه خوان ا

راه این خانه را از یاد برده اند
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این روزها در آیینه
کوچکم می خوانم خود را به نام 

ـ به ناِم شمر ـ
و مثل همیشه

یک ایستگاه مانده به امام حسین)ع(
خط عوض می کنم
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4                           
 از جنگ مانده است

که مثل فندک و خودکار بغضی 
کوچه می بری در جیب می گذاری و تا 

تا خنده های رهگذران
گریه های تو تا 

تا ایستگاه غمزدۀ مترو
آشفته ای رفیق!

تهران چقدر شانه ندارد برای تو
کتاب ند مردمان با این که در حساب و 

حرِف حساب، حالِی شان نیست
گرفته است در آسمان، دروغ وزیدن 

کاله را طوفان، 
همراه هوش از سِر این شهر برده است

از مصر مانده است
که از تو شبی پاره می شود پیراهنی 

از جنگ مانده است
گلوی تو خمپاره می شود که در  بغضی 

کرد با بغِض توی جیب چه باید 
که روی دلت مانده؟ با حرف ها 

آماده باش
گریستن شده آیا؟ وقت 
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5        
گندم بود. من و چند نفری  ع  که رسیدیم، اطرف خیابان مزار به نزدیکی های باقرآباد 
که صدای تیراندازی شنیدیم. ما هم  از دوستان در میان جمعیت حرکت می کردیم 
کفنی پوشیده بودند،  که لباس سفید  گندمزارها پناه بردیم. تعدادی از افراد  میان 
کفن پوشان از پیشوا بودند به روی زمین افتاده بودند. بیشتر این 
حاج محمد تاجیک اسماعیلی

 پل باقرآباد
آواز غمگینی ست

که دست فروش های دوره گرد می خوانند
پل باقرآباد

باریکه راهی ست
کربال کوفه به  از 

کوتاه است یکی دقیقۀ 
در یقین رفتن و
وسوسۀ ماندن
ایستگاه عقل و

قطاِر عشق
و پیشوا
روسپید

که پوشیده چون پیراهنی 
□

غمگینم
که حسین را چون قبیله ای 

ک سپرد به خا
غمگینم

چون خوشه های رسیده  ای
که به حال خود رها شدند

هنوز از صحن امام زاده
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صدای دروگران خسته می آید
با همان آوازهای بومی مغموم

یادت هست؟
قرار بود

که برگشتی گندم  از غربت 
کنیم آبادی را چراغانی 

»عاشیق« ها آمده ند
اما عشق

راه و بی راه نمی شناسد
محمدآبادی ها هم

از بی راهه  آمده بودند
□

کسیتی؟ تو 
کیستی؟

گام برمی داری که این گونه  کیستی 
چون قطاری

از یقین انباشته
می توانستی لبخندت را

برای دخترکاِن خردسالت
کتی بریزی در پا

گرم همیشگی و با نان 
به آغوِش خانه برگردی

در مسگرآباد، باد می وزد
و دخترکی خردسال

بوسه های از دهن افتاده اش را
در مشت می فشارد
خون های بسیاران

تاریخ را به مخاطره انداخت
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خورشید را
شبانه دزدیدند

و در پانزدهمین ایینه
پیشوا

به »پیشوا« پیوست



ی حسن صنوبر
مجموعه شعر »خیابان مصدق«



یازدهمین جشنواره بین المللی   177   
شعر و داستان انقالب )بخش شعر(

اخبار
لب بسته از ذکر و دعا و توبه و تلقین:

عارف
و چای می نوشد

گنج و رنِج تحصیلش: کنده از افسوِن  دل 
قارون

تورات می خواند
 »امروز روز آخر دنیاست«

گفت اخبار این را 
آیا راست؟!
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  افسانۀ سه برادر
ما

   سه تا برادریم
کنار هم گاه در 

یار و یاوریم
کنار هم گاه هم 

                  ولی ز هم مکّدریم
□

شب به جنِگ روز می رود
                        و روز می شود حریِف شب

این برادراِن من، شبیِه روز و شب
کش و مجادله کشا                                 مدام در 

من غروبم و نظاره گر
طلوعم و میاِن این دو شر

_در تدارک وصال_
این دو مثل روز و شب، همیشه غرِق فاصله

□
مهتریِن مان:

نان و حشمت و دهاش، بیشتر
کهتریِن مان:

صدق نّیت و صفاش، بیشتر
هریکی از آن دگر:

اّدعاش بیشتر
□ 

ما سه تا برادریم
گاِو قّصه را سه تن: کن دو  فرض 

»شنزبه«،



یازدهمین جشنواره بین المللی   179   
شعر و داستان انقالب )بخش شعر(

»نندبه«،
           و من؛

گاِو نر«۱! »باِب شیر و 
کمین نشسته در میان راه باز هم 

»دمنه« _با دروغ هاش_
کارمان تا زند به 

قفِل حیله ای
حیف،

        نیست نزد ما
                       کلیدی از »کلیله«ای

□ 
گاو نیستیم،

نه!
    سه مرِد همسفر

گول نیستیم،
نه!

گه از خطر     سه آ
آوخ، آه... پس چرا...

گاه اینقدر
گم، گیج و 

کر، کور و 
دور

از همیم و  
بی خبر؟   

غافل از نصیحِت پدر؟
 

کتاب ارجمند »کلیله و دمنه« )نصراهلل منشی(. بعضی اسامی و واژه های شعر هم  1.  باب معروف 
کتاب متداول است، مثال »دها« )به معنای زیرکی(. در این 
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□
گر دلیِر صحنۀ نبرد آن برادرم ا

این یکی ست
رنِد صفحه های نرد

من در این میان، نه پیش در دها
                                  نه بیش در صفا، ولی

گر به راستی این دوتن ا
دسِت دوستی به هم دهند

بیرِق دروغ را به زیر آورند
□ 

گاه مهربان پدر
کهترین می زند نهیِب 

                          که: پس چه شد درایتت؟!
گاه می کند عتاِب مهترین:

                                  کجاست پس حمّیتت؟!
این دوتا ولی

بی اعتنا به عیِب خود
ُخرده گیر و نکته بیِن نکتۀ پدر

                                  بر آن دگر
□

گاه از سکوت این
می شود صدای آن بلند

گاه از صدای آن
این سکوت می کند

گاه نان آن به دست این ربوده می شود
گاه آبروی این به دست آن

                                  بر آب می رود
گاه خانه شان به دست هم خراب می شود
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گاه...
آه...

که می کنند ناتنی! آه از این برادران 
چشم بسته بر صفوف دشمنان،

غافل از هجوِم دشمنی،
آه،

ای دریِغ دوستان!
 

□
کاشکی دوباره یک زمان به یاد آوریم

ما سه تا
         برادریم!
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      ابراهیم
»گفتیم ای آتش! سرد و سالمت باش بر ابراهیم«

 سالم، پیِر خراباِت دهر، ابراهیم!
سالم، شیِخ شهیداِن شهر، ابراهیم!

شکسته روی و محاسن خضاب
کوی-                                  -کوی به 

کجا چگونه ات، به 
دست بسته می بردند؟   

گناه بزرگ تو شیعه ای و همین بس تو را 
تو عاشقی و همین بس تو را مصائب سخت

که شیعۀ عاشق
            هرگز نمی شود تسلیم

به رغم این همه آتش
به رغم این همه بت

بلند می گویم:
                سالم ابراهیم! 

□
سالم پیِر خراباِت دهر، ابراهیم!

سالم شیِخ شهیداِن شهر، ابراهیم!
سالم ای دل راضی به ابتالی قضا
رضا به مهر خدا و به قهر، ابراهیم 

□
چقدر حنجره، آواز

چقدر پنجره، نور
چقدر _آه خدایا_ چقدر اسماعیل

که عشق می کاری تو باغبانی هستی 
                                            در آن صحاری خشک

در آن صحاری تشنه
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به پایمردِی فرزندهای تو، از خون
چهار مرتبه جوشیده نهر، ابراهیم

□
به یاد می آرم:

به »َجون« فرمود آن شب امام:
                                  »آزادی«

چه داد پاسخ، آن دم سیاِه پیرغالم؟
چه داد پاسخ، مرِد شکسته دل به امام؟

گرچه پیر شدم »ا
هنوز در دلم آهنِگ خودنمایی هست

هنوز در سرم اندیشۀ رهایی هست
ولی نه از موال«

به »َجون« فرمود آن شب امام:
                                  »آزادی«

که: گفت  و جون 
»آزادم از همه دنیا«.   

□
سپیْدموی سیه  روی! شاِم مهرآیین!
که جهان سپید از تو تو آن سیاه رخی 

امام عاقبت این رنگ را خرید از تو
خ باورت به سبز شال تو و سر

سوگند    
که خون نمی میرد

که بذر، می روید
 

که در بین آتش و دودی سالم بر تو 
کاِر نمرودی که پایان  سالم بر تو 

□
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سالم پیِر خراباِت دهر، ابراهیم!
سالم شیِخ شهیداِن شهر، ابراهیم!

تو در مسیر حسینی و رهروی حسنی
به تیغ شادتری یا به زهر، ابراهیم؟

 
برهنه پای و محاسن خضاب

کوی-                                  -کوی به 
ُکجات با سر و روی شکسته می بردند؟

کجات -مثل علی- دست بسته می بردند؟
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            افسانۀ شب برفی
 آنک میاِن معرکۀ خنده

ِگرِد آتِش رقصنده در جمِع 
که بی نمک همه شوخی ها_ _از بس 

این صوفِی خموش به حرف آمد
برف ایستاد و محِو تماشا شد.

□
از پختگاِن زیرِک جنگاور

که ز میدان در؛ یک دو حریف شد 
آن ُشهره َشنِگ شوخ و شگرف آمد

آن شادنوِش عشوه فروش
آنگاه:    

چشماِن جمع راغِب دیدارش
گفتارش گوش ها مراقِب  و 

هرچه قصیده شعر سپیدی شد
رنگ از همه پرید.

□
کیزه روی و موْی پراشیده پا

خون را به لب _به جاذبه_ پاشیده
ُکفر، خراشیده رگ را به ُعرِف 
و ابرو برای دافعه سرسنگین

قامت نبود و صورِت انسان، این:
تندیِس مرمریِن تراشیده.   

□
دیدار او: تالقی جسم و جان

آرایشش: به قدر نمک در نان
کاِر ُصنع بود، نه آرایش. این    
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فرزانه ای به صورِت بدکیشان
فّتانه ای به سیرِت درویشان:

سرشار از شهامت و آرامش.   
□

از شعر شد سخن به جدل آغاز
کار، چه باالیی گرفت  باال 

گذشت و ز »رویایی« از »شاملو« 
در ارتفاع مبحِث »نیمایی«

آن روِد پر تپش ز نفس افتاد.

کهن برگشت گهان به شعِر  پس نا
_یوسف به پای خود به وطن برگشت_

در مقدمش به صنعِت استقبال،
که ساحراِن سخن را دید: می شد 

»سعدی«، »کمال«، »خواجو« و باقی را
بازندگاِن شاهد و ساقی را

فرزانگاِن سبک عراقی را
کینم، جمع. جمله به مهر او و به 

ناچار،
گام عقب رفتم یک دو   

خود را مگر ز مخمصه ِبْرهانم
بردم پناه بر دِر پیرانم

ِک سبِک خراسانم پیراِن پا

□
تا قافیه نبازد و خود،

با لج   
کج کرد از آنجا  کجاوه  روِی 
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اسِب سخن به سوی سیاست راند؛

باری درست اوِل این میدان
»هشتاد و هشت« را به دو بازی باخت؛

پس با غضب به سوی »جماران« تاخت
اما نبود طالع او مسعود

خنِگ فلک، رفیِق فقیران بود
آنگاه باره اش به زمین انداخت.

و این هنوز، اوِل چوگان بود.

□
ِخ درویش پیچید پس به ریش و ر

گفت »این نشاِن َزْرق ردایان است«
که یادگاِر خدایان است گفتم 

گفتا »به صورت تو نمی آید«
که آمدن به درون باید گفتم 

□
کند ترفند که تازه  زان پیش تر 

از جعِد موی و جذبۀ چشمانش؛  

گفتم:
»تو نه برابر من هستی  

هم سن و ساِل دختِر من هستی

نه ِسحر صورتی نه سخن گستر
گستر! کودِک من  دام از برای 

یک خورده هوش داری و ذوق
آن هم    
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در طعم: بی نمک،
کم«. به زیادت:    

□
گزیده و از حسرت که لب  دیدم 

در چهره غم،
به چشم نم آورده  

ترفند و طعنه را به سخن انگار
کم آورده بسیار خورده است و 

□
گرچه برای خویش سخندانی

گرچه به میدانی ُگردآفرید ا
ُگرِد هم آوردم اما نبود    

او خانه ای، بناش به ویرانی
من هم شبیِه سیلِی طوفانی

کردم ویرانه را خراب ترش    
□ 

کیزه ک باشم و پا که پا می شد 
اما چنین سیاه و ستمگر نه

آسوده:
کالن َرسته گناِه  کز 

آشفته:
کالنتر نه...  گناِه  کز 

□
نه شادی و

نه شوخی و  
نه خنده    

نه معرکه به جاست نه بیننده
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آتش خموش،
کنده. جمع پرا   

کنده کشتگاِن خود آ از داِغ 

تنها نشسته
فاتِح بازنده.   

□
اینک دوباره صوفِی بی خرقه

خیره به منتهای افق تنهاست.

برف آمد و دومرتبه برف آمد.
□

کدام خیابانی؟ آوارۀ 
ای بی ستاره دختِر تهرانی!  



یزدان تورانی
مجموعه شعر »انقالب«
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شعر1
که به سینه می خورد گلوله ای  با هر 

فریادهایمان بلندتر و
گره مشتهایمان پیچیده تر می شد

راه افتادیم
از خیابانها بوی باروت بلند شد

از ما
بوی الرحمن

گازهای لعنتی و این 
گریستن بهانه ی خوبی شدند برای 

گاهایمان را گریستیم و 
کردیم شاخه شاخه شلیک 

گلی نداشتیم که دیگر  آنقدر 
کند تا خالی نیمکت های مدرسه را پر 

تا خالی نیمکت های دانشگاه
راه افتادیم

کنارمان رد شدند خیابانها آرام از 
آزادی از دور نمایان بود

تا در فصلی تازه
به هم لبخند بزنیم
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شعر2
که دردهایش را می فروخت دستفروشی 

کرد کشید و خودش را خاموش  کبریت  عاقبت 
کشید و کبریت 

فریادها سینه به سینه تکثیر شدند
مشت ها تکثیر شدند

که فرعون در اهرام مصر به خود لرزید آنقدر 
کشتی های آمریکایی و 

در سواحل خلیج فارس
کردند طوفان عجیبی را حس 

که تمام ماهواره ها آنقدر 
به زبان عربی حرف زدند

و آنسوی دنیا
کاخها رویای سفید 

روز به روز سیاه تر شد
کودکان بسیاری حاال 

در نقاشی هایشان
کنار خانه های سوخته

باغچه ای سبز می کشند
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شعر3
به شهید ادوارد آنیلی

این بیمارستان روانی شده
عقلش نمی رسد به حرف های تو

نه ستاره شش پر مادر ات
آنقدر روشن بود

که جهان تازه ای را ببینی
نه صلیب پدری ات آنقدر محکم

که با تمام دردهایت
کنی به آن تکیه 

آرام بخواب ادوارد و
این خیانت های آخرین مدل

که زور بزنند هر چقدر هم 
تورا به جایی نمی رسانند

آرام بخواب اداردو
گذاشته اند نباش که برمزارت  نگران صلیبی 

ک تو خا
بوی یاسین می دهد
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شعر4
همین روزها

جنگ تمام می شود
پدرم مثل ژنرالی خسته از جنگ های جهانی

به خانه برمی گردد
بادستی به جا مانده

در دهان خمپاره ها
که باد را تکان می دهد آستینی 

که از آسمان وستاره هایی 
کرده اند کوچ  به شانه هایش 

گردد وغنائم جنگی را برمی 
بینمان تقسیم می کند

سهم من
جیب های خالی پدر است

کودکی هایم نبود که بر سر  وسایه ای 
سهم مادر

صفهای هالل احمر
که هیچوقت پیدا نمی شود وقرص هایی 

ببین
ما غنائم را منصفانه تقسیم می کنیم
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      شعر5
به خلیج همیشه فارس

که می زنی   موج 
کشتی ها به زبانهای مختلف عاشقت می شوند

و مرغان دریایی
پروانه وار دور سرت می چرخند

کن اما تو به بندر فکر 
که هنوز به زبان مادری دوستت دارد

موج بزن
بگذار زبان رسمی دنیا عوض شود

کشتی ها صلح را و 
با بادبانهای سفید

به سرزمین های دور ببرند
موج بزن

که صیادها دست خالی به خانه برنگردند
خوب می دانم

خلیج با همه بزرگی اش
کوچکی است برای تو نام 
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     شعر6
به شهید احمدی روشن و شهدای هسته ای

  نه سرباز بودی
که دستهایت بوی باروت بدهد

نه سیا ستمدار
که حرفهایت بوی خون

تنها معلمی بودی
که هرروز صبح

دانشگاه را به لبخندی بزرگ مهمان می کردی
کرد که تورا خنثی  اما بمبی 

اینها را نمی دانست
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        شعر7
به پدران ارتشی
  در نقاشی هایم

همیشه پدر مرزها را قدم می زند
تا دوباره آب نروند

مدادرنگی هایم را برمی دارم
جنگلی می کشم

که خودرا در لباسهای پدر استتار می کند
و آسمانی

که ستاره هایش
به شانه های پدر چشمک می زند

کن حاال فرض 
قسمتهای سفید این نقاشی

به نشانه صلح خالی مانده است
کنم را بر می دارم پس پا

ک می کنم مرزهارا پا
تا پدر زودتر به خانه برگردد



198   یازدهمین جشنواره بین المللی 
شعر و داستان انقالب )بخش شعر(

  شعر8
به شهدای مدافع حرم

 دور هم نشسته بودیم
که به مرخصی آمده بودگفت : برادرم 

مرگ از دوربین تک تیر اندازی در عراق به ما نگاه می کند
گفت: برادرم 

اسلحه زبان مشترک تمام جنگ هاست
گلوله ها و 

که از دهان آن بیرون می ریزد کلماتی 
کن حاالبه مسلسلی فکر 

که ساعتها سخرانی می کند
و سر سرباز ها را می خورد

کار بیفتد هر وقت مغز سربازی از 
فرسنگها آنطرف تر

قلب مادری تیر می کشد
گفت: برادرم 

خمپاره های عمل نکرده
که یکروز می ترکد بغض مادرانی است 

گفت و بلند شد این را 
کوله پشتی اش را بست

و تا مرزهای حرم پیاده رفت
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شعر9
 آنقدر از خانه دور شدم

کوچکم که رادیوی 
کرده زبان مادر اش را فراموش 

و آهنگهای عربی را از حفظ می خواند
دارم فراموش می کنم

از تهران آمده ام یا تبریز
اهل شیرازم یا نخلهای عقیم همین اطراف

کرده ام دیگر عادت 
به بوی خردلی

گلخانۀ پدر می اندازد که مرا یاد 
مادرم با آخرین نامه اش

کرد کمی از بوی آشپز خانه را پست 
کریزها نشوم تا جلد خا

دست خودم نبود
نامه بدستم نرسیده تیر خورد و

حرفهای مادرم شهید شد
گردم اما یکروز برمی 

پینه از دستهای پدر باز می کنم
و رنگبندی دنیا را

گردانم به چشمهای مادرم برمی 
که رسیدم به خانه 

آشپز خانه مادر
بوی باروت تازه می داد

گلخانه پدر را و 
کرده بودند ترکشها پر پر 
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               شعر10
 قدمهایت آنقدر محکم بود

کوچه ها ماند که جای پایت برتن 
اصال این شناسنامه ها

که همیشه راست نمی گویند
که من از توبزرگتر نباشم کجا معلوم  از 

پس برگرد
کن و هر روز سوزن مادر را نخ 

و مواظب باش این قرصها
به موقع به داد پدر برسند

تا درست تمام شود
من هم بر می گردم

نیامدی
آنقدر نیامدی

کردند کوچه را آسفالت  که 
گم شد و رد پایت 

فرشته ها تورا دیدند
که از آسمان هفتم رد شدی

که طاقت نیاورد و و پدر 
به دنبال رد پایت

به آسمانها رفت
اصال قاب عکست به چه حقی

گریه مادرم را در می آورد هر شب 
گرم است کجا  سرت 

که هنوز به خانه برنگشتی
آنقدر سبک شدی

که دیگر نیازی به این جمعیت نیست
کافی است شانه های من برای بردنت 
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            شعر11
 دستهایش را بتکاند

از هر انگشتش
دربی بزرگ می ریزد

که آرام روی خطوط پیشانیش شعر می شود
ببین

هنوز جوانیش از البه الی چین های صورتش پیداست
ببین

دود از سر اجاق بلند می شود
که مادرم سفره دلش را پهن می کند وقتی 

و حرفهای تازه می چیند
که سالهاست بهشت وقتی 

با قدم های مادرم
به فرشهای خانه تبعید شده

هنوز فکر می کنم
مادرم شاعری است بزرگ

که هر روز صبح
شعر های تازه دم می کند





ن
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یم اسالمی مر
مجموعه شعر »انقالِب برف«
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پاییز
دختر نارنجی پاییز

ساز می زد با فلوت باد
برگ ها آواز می خواندند

بی قرار و شاد
کوچۀ بن بست خلوت بود

باز باران
بر تن خشک در ختان

بوسه های خیس می زد

گربه ای
کهنه زیر یک ماشین 

بچه اش را لیس می زد
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سفر با کتاب
کمی جنگلی بوده ام

کمی سرخپوست
کمی با نهنگان خوشحال، دوست

کمی توی تاریخ چرخیده ام
کمی انقالب

کمی جنگ را دیده ام  
همین هفته دارم سفر می کنم

به قطب جنوب
به مهمانی پنگوئن های خوب

کتاب که من با   چه جاها 
کرده ام سفر 

کرده ام چه بسیار افتاده ام در دل ماجرا و خطر 
تو اما

گوشۀ خانه ماندی چه حیف همین 
کتابی نخواندی چه حیف
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انقالب برف
هیزِم میان شعله ها

نرمِی پلنگِی پتو
کرده اند گرم خواب  چشم های خانه را 

که پشت پنجره بی خبر از آن 
دانه های برف

کرده اند انقالب 

کتابخانه
که خسته اند در سکوت دست ها 
در خطوط دست های خسته ای

که پینه بسته اند
کتابخانه یک 

حرف و داستان و خاطره نشسته اند
کتاب های روزگار  خواندنی ترین 

کار دست های 
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ایستاده
رودخانه می رود

باد می رود
یک پرنده بی خیال و شاد می رود

کشورم ولی پرچم سه رنگ 
ایستاده است

کوه محکم است مثل 
مثل یک درخت

که شکوفه های سبز و قرمز و سفید داده است

حضرت بهار
برف آمده،

نشسته روی بند رخت
روی پشت بام

روی روزگار
بچه دانه ها، جوانه ها

در انتظار
زودتر عبای سبز برگ را بپوش

کفش چشمه را به پا بزن
زودتر بیا

حضرت بهار
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آی آزادی
آی آزادی

خ دوبالت سبز و سر
در نوکت آواز

چینه دانت پر شده از دانه های راز
آی آزادی

گرم دهانت 
گرم خون رقصان در رگانت 

گرم چشم های مهربانت 
 بال بگشا

مثل یک شعر سپید
مثل سیمرغی در اوج آسمان

کن پرواز 
کن بند را از پای دنیا باز 

پاییز در پالتو
در ایستگاه سرد آذر

کوپه ای خالی در 
یک پالتو آرام خوابیده

بر آستین او
از آنهمه پاییز

یک برگ چسبیده
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مادرم درخت
حرف

که می شود از نبودن پدر 
خ غصه سیب های سر
حسرت انارهای عشق
گونه ها ی مادرم روی 

دیده می شوند.
حرف تا به جنگ و جبهه می رسد

شاه توت های آبدار خاطره
از نگاه او

روی دست و دامنش
چکیده می شوند

مادرم
درخت جالبی ست

میوه های او
گهان رسیده می شوند نا
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 صلح
که بگذریم از پرنده ها 

سنگ پشت ها
مورد عالقۀ منند

سنگ می کشند روی پشت شان
ولی ندیده تا به حال

کس هیچ 
سنگ توی مشت شان

 خاطرات
گفت: قار قار تکۀ زغال 

از میان آتش اجاق
گفت: جیک جیک پرتقال 

از میان ظرف میوۀ اتاق
خانه با صدای خاطرات دانه و درخت

گرم شد
بهار شد

صندلی شکوفه داد
که روی آن نشسته بود دختری 

سار شد    
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جای تو
پشت در جای تو نیست

که با من همه جا آمده ای تو 
صبح تا تنگ غروب

همه جا سرزده ای
کفش عزیز پس بیا 

روی این مبل قدیمی بنشین
کمی خستگی ات در برود تا 

کی شده ای گرد و خا
دوش بگیر

کس بخور لقمه ای وا
فیلم ببین

نکند حوصله ات سر برود
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 حواس مرا پرت کن
کن حواس مرا پرت 

گنجشک مثل سیبی به سمت درختان 
کن حواس مرا پرت 

گل  مثل 
روی صحنه

سرم پر شده از عددهای منگ ریاضی
دلم از نمودار

آمار    
کن  حواس مرا در خیابان رها 

به پرواز یک سار
به رقص دو تا برگ در باد

به لبخند یک پنجره روی دیوار



ی عضد مسعود طاهر
مجموعه شعر

رگتر شده« کمی بز »عاشقت 



یازدهمین جشنواره بین المللی   215   
شعر و داستان انقالب )بخش شعر(

آسمان دست صاحبش افتاد
که مثل این اسکناس هایی 

توِی قّلک شدند زندانی
که در این ُتنگ مثل این سّکه ها 

شکِل پولک، شدند زندانی

 داخل حجرۀ پرنده فروش
یک پرنده به جرم زیبایی

هم نفس با قفس فقط شده است...
کنج زندان، رفیِق تنهایی

 قّلکم با دلم دو سه روزی است
مثل یک دوست، همکالم شده!

مثل قلب پرندۀ تنها
طاقِت قّلکم تمام شده!

که بغض تلخش را  دوست دارد 
کند گریه  بشکند، سکه سکه 

گرانبهایش را اشک های 
کند در هوای پرنده هدیه 

...
قلکم مثل آن پرندۀ شاد

بال و پر زد برای آزادی
آسمان دست صاحبش افتاد

همچنان در هوای آزادی
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  سرِو تکبیر
که رسید، چهرۀ ماه بهمن 

کاشت گل  گونه  خندان شد و روی 
یک عالمه عکس یادگاری

از خندۀ ماه، برکه برداشت

 از شوق، به روی باِم ایران
شب، بقچه ای از ستاره بارید

ِح امام، سکۀ ماه با طر
در سینۀ آسمان درخشید

 ایران بزرگ بار دیگر
شد خانه به خانه یک مناره

از روی مناره سرِو تکبیر
پل بست به آسمان دوباره
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تو ساده شبیه روستایی
تو تازه تر از شکوفه هایی

مانند بهار بی ریایی

گل کی و پر از تنفس   پا
تو ساده شبیه روستایی

 تو غرق در آسمان آزاد
از جنس پرندۀ رهایی
 لبریز تو است جانمازم

همراه تو شد دلم خدایی

 لبخند صمیمی و قشنگت
که با من آشنایی می گفت 
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    پرچم
تقدیم به امام خمینی)ره(

  می کشم توی دفتر بی خط
دشت سرسبز و با صفایت را
گیس باز می بافم مثل یک 

چین و خم های رود هایت را

کوهستان  می رسم آن وسط به 
می زند با نگاه ادم حرف

کیست دامنی از سپیدی و پا
کوه ها با مالفه های برف

خ گل سر  می نشانم سبد سبد 
زیر پایت به حرمت خورشید
که چون تو آن سرزمین نابی 

بر تن خود بهار می پوشید

 سرخی ات شوق بوسه ای سبز است
که به روی سپید تو زد ماه

جای آن بوسه مانده بر رویت
بوسۀ "ال اله اال اهلل"
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 پرواز
کفتر رها، تیری سهم یک 

گلوی تفنگ ها شده است از 
خاطراتش در آسمان پرپر

له وا شده است سینه اش مثل ال

گرفته اش آرام  در صدای 
نغمه های امید می جوشد

خ لۀ سر قطره قطره شبیه ال
او لباس شهید می پوشد

 مثل یک پنجره به سمت بهار
چشم او رو به آسمان باز است

با پرو بال بسته اش انگار
بار دیگر به فکر پرواز است
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   تو نمره بیست را گرفتی
در زنگ هنر به یادت امروز

کشیدم نقاشی تازه ای 
از پنجره تا تو، در خیالم

همراه پرنده ها پریدم

 می داد خیال تو به ذهنم
آن لحظه چه سوژه های نابی

در خودروی خود نشسته بودی
نزدیکی میداِن "حسابی"

 نقاشی من به لرزه افتاد
که صدای بمب پیچید وقتی 

که به دست یک منافق بمبی 
هنگام رسیدن تو ترکید

 کارم به مداد قرمز افتاد
که سینه ات سپر شد آن لحظه 

کشیدم له ای  من جای تو ال
نقاشی من قشنگ تر شد

خ شد مدادم  یک ماهی سر
در آبی آسمان شناور

کرد فضای آسمان را پر 
له های پرپر  از سرخی ال

کالس از گر چه شد  آن روز ا
نقاشی من پر از شگفتی

گرفته بودم اما من بیست 
گرفتی! تو نمرۀ بیست را 
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سر کالس بهشت
تقدیم به استاد شهید مصطفی احمدی روشن

کنار تو بودن سهم من از 
جز همین صندلی چوبی نیست

جای خالی تو نمی فهمد
حال من بی تو حال خوبی نیست

گفتی  آمدی توی خوابم و 
بی خبر نیستی از احوالم

گفتی ازدرس و مدرسه چه خبر؟!
درس من بهتر است از حالم

که نام سرخت را  حتم دارم 
ماه امسال در بهشت نوشت

که با فرشته و نور خوش به حالت 
کالس بهشت می نشینی سر 

 در خبر ها نوشته بود تنت
له سر داده شعری از جنس ال

روی دوشت خدا به تو امسال
کوله ها دو پر داده جای این 

 دوست دارم شبیه تو روزی
کارهای بزرگ تر بکنم

مثل تو در برابر دشمن
سینۀ خویش را سپر بکنم
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کاسۀ نذری
کالس که زیر میز     مثل وقتی 

جامدادِی خوشگلم جا ماند
کردم و باز که دیر  مثل وقتی 

اسم من را مدیر مدرسه خواند

که توی دفتر من  مثل وقتی 
خانم امضا زد و نوشت بد است!

گریه ام آمد که  مثل وقتی 
کالس شکست...  گوشۀ  قلب من 

من همین قدر غصه دار توام
که تو مهمان غصه های خودی

کودکی شدی سرباز از همین 
کوچه های جنگ شدی عازم 

که مثل جبهه شدند  کوچه هایی 
کودک نیست که جای  کوچه هایی 

کوچک من پیش آن غصه های 
کوچک نیست گرفتاری تو  این 

کاسه ای پر از نذری است  قلب من 
کوچک چینی مثل یک ظرف 

که شادمان باشی نذر دارد 
کوچِک فلسطینی! کودک 
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 پاسخ تفنگ
پشت تپه های سبز
پشت سیم خار دار

روی سنگ های داغ
زیر آفتاب زار

 می کشی مرا سیاه
می کشی مرا سفید
می کشی مرا چقدر
ک نا امید روی خا

 من شدم برای تو
سوژه ای برای جنگ

دفتر سفید تو
شد دوباره تیره رنگ

خ خالی است  جای سر
کنار رنگ ها در 

بهتر است بشنوی
پاسخ تفنگ را
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گل بهشتی
چشم من تا میان باغ شکفت

گل ها به خنده افتادند همه 
گرم تاب بازی خود ساقه ها 

بقچۀ شوق دست هم دادند

کردم گفت :"من دعا   نرگسی 
هدیه در دست مادری باشم"

گفت :"من دلم می خواست یاسمن 
الی موهای دختری باشم" 

له می گفت: "آرزو دارم ال
ظرف آب پرنده ها بشوم"!

گفت :"می خواهم خ  یک رز سر
توی دست عروس ها بروم"! 

که داشت پر می زد کبوتر  جز 
کسی نشنید آرزوی مرا 

که ذکر بر لب داشت باغبانی 
آمد آهسته ساقه ام را چید

گل بهشتی خواند  او مرا یک 
اولش از خجالت آب شدم

کارگاهی شاد بعد از آن توی 
گالِب ناب شدم قطره قطره 

که با عنایت تو  خوشبحالم 
آنچه می خواستم شوم، شده ام

دست آخر ضریح را دیدم
عطر خوش بوی این حرم شده ام
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می شود ماه را بغل بکنم
کبوتر تو است سینه ام النۀ 

که غرق در ناز است کبوتر  آن 
که با تمام وجود کبوتر  آن 

عاشق آسمان و پرواز است

در هوای تو می زند پر تا
گنبدت را به او نشان بدهی
که به او آن قدر نذر می کند 

تکه هایی از آسمان بدهی

 حس پرواز او شبیه من است
هر دو غرقیم در هوای حرم

سایۀ عشق تو است روی سرش
سایۀ عشق تو است روی سرم

 درد دل ها و مشکالتم را
که با تو حل بکنم دوست دارم 
کردم در حریمت همیشه حس 

می شود ماه را بغل بکنم
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طاهره شهابی
مجموعه شعر »نوبت بهار«
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ایستگاه پاییز
چترهای نیمه                             باز
ک     های راه راه سا
شال های بی قرار

درکنار بسته های رنگ  رنگ
گرم صحبتند یک زن و دو مرد 

توی ایستگاه   
آن طرف درآسمان

کالغ قیچی سیاه بال یک 
خواب ابر را دو نیم می کند
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بغض قوطی ها
ماه

پارِه پارِه    
روی مخمل دریا،    

صبح
تورهای صیادان

و لکه های خون را قوطی های خالی   
   

به ساحل می برد    

پیامک
درختان به این سو

درختان به آن سو
درختان به هر سودویدند

و بر برگ هاشان پیامک نوشتند:
که پاییز در راه مانده

کجایی تو
باران؟  
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پرچم
در چمدان بزرگ پدر

کوچک من کوله پشتی  در 
ک سربازی برادرم جا می شوی در سا

دست سنگ ها به تو نمی رسد    

تصمیم پدر
مانده بین ما دو تا

پدر
تبلتی سفید، توی یک مغازه

کوه، برق می زند مثل برف روی 
خواهرم

یک پیانو را
پشت ویترین روشنی

انتظار می کشد    
مانده ام،بین ما

کار می کند؟ پدر چه 
فکر می کنم

شادی از نگاه او   
فرار می کند!   
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خاطره
کنج یک اتاِق ُمد

رنگ رنگ وبا شکوه
ُکمد      ایستاده یک 

روز،
از صدای قیژوقیژ

خسته می شود    
شب،

ُپراز سکوت و دلهرِه  
در خودش شکسته می شود    

سینه اش ولی پراز
عطر خاطرات مانده در لباس هاست   

عطرخاطرات رنگ رنِگ مردمان    
خاطرات خوب ها وناسپاس هاست    

خواهرم
زیر باِل شعله ها

گرسنۀ زغال ها گونی 
باز شد،    

ُپرشد ودوباره بسته شد    
خواهرم درخت بود    

شاخه های نازکش شکسته شد    
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خوشبختی
شب،

گرد، ابر آسمان 
کرد گرد را تماشا  مرد دوره 

صبح
جیب هایش

چمدانش
و چشم هایش

پر از سکه های باران بود

سبز
پر از زمزمه

پر از پچ پچ برگ ها
روان می شود بر شیار تن هر درخت

گر نام تو بشکفد ا
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دارو
پنجم مرداد ماه

صبح بیرون آمدم
کفشم محکم بند 

خ خوردم، چر
در تمام طول شهر   
از خیابان های دور   

تا ته بن بست پرت      

شب نشسته روی شهر
گرد با هزاران شمع و یک فانوس 

شهر
خاموش است و خالی  

نسخه ای در دست من   
خیس و ذغالی    
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راز پیامبر
ریختند بر سرش
کروبه را تشت خا

آخرین پیامبر
باز هم مصمم است    

می تکاند از عبا
غبار را    

می تکاند از دلش
تلخ روزگار را    

سال های سال
می روند با نسیم   

آن غبارها    
که می رسند کجا  هر 

گل گل به    
باغی از محمدی   

می شود جهان ما   
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رویا
صبح

گاری ابر شکست
قطره ها

ِقل خوردند  
دهن خشک خیابان خندید
کاج ها سر به هوا سوت زدند

کرد ودوید کفش به پا  جوی هم 

دلشوره
درها وپنجره ها را محکم بسته ام

کشیده ام پرده ها را خوب 
کجای خانه از 

نمی دانم    
هنوز بوی جنگ می آید    
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نوبت بهار
پله

   پله 
      آمدی

روی نرده ها و در
دستمال خشک وتر

سرفه های پنجره
                   تمام شد

رشته
       رشته

                رعد و برق
کی درخت دست خا
صورتی، سفید و سبز

              ریسۀ سالم شد
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همسایه
درخت رفت 

تا در منقلی بهار را جشن بگیرد،
یا در شومینه  ای زمستان را

بعد از درخت
              پنجره های روبرو نزدیک  تر می شوند 

                                                               یا پرنده های روبه رو دورتر؟

نشانی
بهارنارنج ها

  قدم 
       قدم

            قدم
 مرا، به خانۀ تو رساندند
  پنجره ات،هنوزبیداربود

گل های پرده 
کرده بودند کوچه را بی قرار 
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منیره هاشمی
مجموعه شعر

ودم انقالب است« »اسم سر



آن روزها...
ایران چه شکلی بوده اصال

در روزهای آتش و دود
در آلبوم یک عکس دیدم
که از آن روزها بود عکسی 

□
که آن جا عکس پدر وقتی 
یک بچه بوده هم قد من

او ایستاده بین مردم
خ بهمن در روزهای سر

□
آن چشم های شاد و براق

آن خندۀ شیرین و زیبا
یک قطره در دریای مردم

کاش من هم بودم آن جا ای 
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بهترین های خدا
گفته خدا یک روز مادرم 

با محبت ساخته ما را
که او می خواست گفته  مادرم 

بهترین باشیم در دنیا
□

پس چرا بعضی پر از قهرند
قلبشان انگار از سنگ است

من نمی دانم دلیلش چیست
این همه دنیا پر از جنگ است

□
مهربانی، دوستی، لبخند

حرف هایی خوب و زیبایند
پس چرا بعضی از آدم ها

این همه دنبال دعوایند؟
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بمب های گیج
برای بچه های یمن

این بمب ها با خشم می افتند
هر روز روی سقف یک خانه

اصال نمی پرسند آن جا چیست
گیج دیوانه این بمب های 

□
لبخندهایی زیر هر سقف است

کوچک و خوش رنگ لبخندهایی 
هر روز چندین دانه از آن ها

جان می دهد با بمب های جنگ
□

لبخندها هر روز می گویند:
"از روی صورت حذف ما ممنوع

گیج برگردید! ای بمب های 
شلیک سمت بچه ها ممنوع "
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سرود انقالب
این روزها از صبح تا شب

مشغول تمرین سرودم
من خوانده ام با دقت آن را

کت نبودم یک لحظه هم سا
□

اسم سرودم" انقالب" است
از حفظ هستم شعر آن را

در خانه می خوانند هر روز
همراه من مامان و بابا

□
روز دوشنبه جشن داریم

هی روزها را می شمارم
گروهم من عضو تک خوان 

یک حس خیلی خوب دارم
□

ما وقت خواندن روی سکو
گل در دست می گیریم یک 

کن کمک  لطفا خداجانم 
آن را بخوانم مثل بلبل
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آن روز....
کاش من آن روز بودم
ساعت نه در خیابان

کنار مردم شهر در 
توی آن صبح زمستان

□
مثل بابا، مثل مامان

گل توی دستم شاخه ای 
منتظر تا او بیاید

در خیابان می نشستم
□

کاش من هم قطره بودم
قطره ای قاطی دریا

می دویدم با بقیه
تا ببینم صورتش را
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گیر آرش کمان 
گیر کمان  آرش 

یک شکارچی نیست
توی سینۀ او

قلب مهربانی ست
□

تیر او نخورده
کبک و آهو سمت 

تو شنیده ای از
قهرمانی او؟

□
تیر می زد آرش

سمت دشمن ما
او شکار می کرد
دشمن وطن را

□
ک من هست روی خا

صد هزار تا شیر
کشورم پر است از

گیر کمان  آرش 
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خانۀ خوبم
نقشۀ دنیا بزرگ است

نقشۀ دنیا قشنگ است
آب هایش صاف و آبی

دشت هایش سبز رنگ است
□

بین دریاهای آبی
خانه های شاد و خندان

کوچک و غمگین و زخمی ست
خانه ام را دیدم االن

□
خانۀ من هم در این جاست

روی این نقشه نشسته
رنگ دیوارش پریده

کوتاهش شکسته سقف 
□

که قلبش خوب می دانم 
توی نقشه هست غمگین

کاشکی آزاد می شد
خانۀ خوبم فلسطین
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قلب کوچۀ ما
کوچه ها هم اسم دارند

مثل آدم های دنیا
خوب می بینم همیشه

کوچه ها را اسم های 
□

بعضی از این اسم ها هم
مانده توی خاطر من

اسم بعضی ها قشنگ است؛
مریم و مینا و سوسن

□
اسم بعضی ها بزرگ است

مثل اقیانوس و دریا
که نشسته مثل اسمی 

کوچۀ ما ابتدای 
□

که االن اسم آقایی 
خانه اش در آسمان است

کوچۀ ماست خ  قلب سر
او شهیدی مهربان است
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پرچم ایران
در مدرسه یک پرچم است

روی سر ما بچه ها
با رنگ قرمز آمده

در قلب آن نام خدا
□

در انتظار بچه هاست
در مدرسه از صبح زود

ما زیر آن می ایستیم
هر صبح شنبه با سرود

□
محکم تر از فوالد و سنگ

مثل دماوند و سهند
در زیر باران و تگرگ

او ایستاده سربلند
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طیبه شامانی
یتون« مجموعه شعر »یک شاخه ز



باغ ایران
گل در باغ دور هر 

یک عالمه مگس بود
دلشوره داشت سنبل

پروانه در قفس بود

روییده بود صدخار
گوشۀ باغ گوشه  در 

بر شاخه جای بلبل
کرکس و زاغ بودند 

تو آمدی و خورشید
گرم خندید پرنور و 

گلها پروانه دور 
با ذوق و شوق چرخید

کشور ما شد باغ 
سرسبز و شادو زیبا

در یاد ما همیشه
گلها هستی امام 
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االن چهل سال است
گفت: خانم معلم 

االن چهل سال است
ایران شده آزاد

سرسبز و خوشحال است

در بهمن آنسال
وقتی امام آمد

کشور ما رفت از 
آن روزهای بد

این روزهای شاد
این انقالب از اوست
که این جشن یعنی 

داریم او را دوست
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برف شادی
امروز توی دبستان

جشن قشنگی به پا بود
توی هوا برف شادی
بینندۀ جشن ما بود

خانم معلم به دیوار
یک ریسۀ پرچمی زد

از رادیو پخش می شد
گِل سوسن آمد« »بوی 

ما هم صدا شعر خواندیم
ما روی تخته نوشتیم

ایران تو را دوست داریم
ما با تو توی بهشتیم
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سفید و پنبه پنبه
خداوند ابرها را

به دست آسمان داد
از آنها برف و باران

برای ما فرستاد

گفت االن به ابری 
برو پایین پایین

بشو در جنگل ابر
مه زیبا و سنگین

یکی را برد باال
کرد هوا را سردتر 

کرد دلش را یخ یخی 
تگرگی سفت آورد

از آنها ساخت صد شکل
در این نزدیک و آن دور

سفید و پنبه پنبه
قلمبه جورواجور
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رودهای الغر
در تن من روزهایی ست
در سرم در دست و پایم

کوچکی هم رودهای 
در سر انگشت هایم

رودهای الغر من
خون به جای آب دارند

جاری اند آنها همیشه
گرچه پیچ و تاب دارند

قلب هم مثل تلمبه
میدهد خون را به آنها

که کسی  آفرین بر آن 
آفریده رودها را
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بودن و نبودن
سقف آسمان دارد

صد هزار تا پونز
خوشگلند و نورانی

زرد نقره ای قرمز

کی این ستاره ها را 
دانه دانه چسبانده

روی سقف این دنیا
ماهرانه چسبانده

صبح ها چه جوری باز
غیب میشوند آنها
کجا بلد هستند از 

بودن و نبودن را
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درس زبان
به این زبان تنبلم

دوباره درس میدهم
برو جلوی آینه

بگو سالم پشت هم

زبان من تو در نوکت
کرده است گیر  سالم 

ببین خجالتت مرا
کرده است گیر  گوشه  چه 

قیمه پلو
نی نی عروسک دوست دارد

همراه من هیات بیاید
او توی فکر دیدن طبل

یا خوردن نذریست شاید

که مامانم نفهمد طوری 
او را به هیات می برم من

یا اینکه از آنجا برایش
قیمه پلو می آورم من
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هشتاد تا، نه، صد تا
مادر بزرگ من داشت
در خانه روضه خوانی

از صبح رفته بودیم
آن جا به میهمانی

پر بود خانۀ او
از بوی چای و اسفند
هشتاد تا، نه، صد تا

مامان و بچه بودند

گفتم به خاله جانم
با چند ضرب و تقسیم

هر بار توِی سینی
چند استکان بچینیم
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یک شاخه زیتون
من دوست داارم دوست باشم

با بچه ها، هر جای دنیا
در پیش من معنی ندارد
زرد و سیاه و زشت و زیبا

من دوست دارم توی دنیا
یک ذره دردو غم نباشد

از آشتی با هم بگوییم
دعوا و جنگی هم نباشد

کاش می شد جای این بمب ای 
گل ببارند بر روی خانه 

یا جای مین در سرزمینم
یک شاخه از زیتون بکارند
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سعیده موسوی زاده
مجموعه شعر

»خدا نقاش خوبی است«
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تشکر
کالغی آمد از باالی دیوار

به زردآلوی روی شاخه نوک زد
ُقلپ ُقپ ماهی ام در حوض، آرام

کوچکی در آب ُتک زد کرم  به 

سه تا زنبور زرد از اول صبح
گل ها را مکیدند تمام شهد 

گیالس گنجشک هم یک جفت  دو تا 
برای خوردن صبحانه چیدند

که کسی  تشکر می کنم از آن 
غ و پرنده است به فکر ماهی و مر

گفتم کنار سفرۀ صبحانه 
خدای مهربان روزی دهنده است
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خدا نقاش خوبی است
خدا نقاش خوبی است

کشیده سیب و آلو
کمی هم آن طرف تر

کشیده آلبالو

خ است یکی شفاف و سر
یکی سبز و یکی زرد

چه خوب و با سلیقه
کرد هزاران رنگشان 

گفت گوش دانه ها  به 
تو انگوری تو شاتوت

یکی مثل زمرد
یکی شد مثل یاقوت
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باغ لیوان
ایستگاهی در خیابان
چایی نذری به ما داد

گهان لیوان چایم نا
کج شد و از دستم افتاد

پیرمرد خوش لباسی
خم شد آن را زود برداشت

هر چه لیوان از ته جو
یا خیابان بود, برداشت

گفتم ببخشید من به او 
گفت اشکالی ندارد

کرده توی آن ها نذر 
گل بکارد دانه دانه 
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دیسی از خرمای بم
یا حسینم یا حسین

در حرم پیچیده است
نوحۀ زنجیرها

در سرم پیچیده است

سینه زن ها می رسند
صف به صف دور حرم

من تماشا می کنم
کنار مادرم در 

مادرم آورده است
دیسی از خرمای بم
بین صف ها دیس را

من تعارف می کنم
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سوزن چرخ عمو
ِفّر و ِفر می دوزد

خ عمو باز هم چر
مثل یک نقاشی است

گلدوزی او کار 

تق تتق می دوزد
سوزنش از چپ و راست

نخ آن براق است
شاید از جنس طالست

می کشد دستی را
دست سقای جوان

می نویسد خوش خط
»یا ابالفضل« بر آن
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پارچ های بلوری هیئت
که ظهر عاشورا کاش می شد 

باز سقای تشنگان باشم
مثل هر سال با عزاداران

پارچی خوب و مهربان باشم

چ های بلوری هیئت پار
پشت هم می شود پر و خالی
کنارشان بودم کاش من هم 

در حسینیه روی آن قالی

سالها دستۀ عزاداری
با خودم شربت خنک خورده

دل من نازک است و از غصه
طفلک این روزها ترک خورده
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احساس روزه داری
که روزه هستم وقتی 

بوی غذا زیاد است
انگار هر غذایی

توی مسیر باد است

یک لحظه قورمه سبزی
کتلت و آش یک لحظه 

روزه تمام حرفش
صبر است و منتظرباش

سی روز توی نوبت
مانند یک قطار است

تمرین استقامت
تمرین انتظار است

احساس روزه داری
یک حس شاعرانه است

آب و غذا نخوردن
انگار یک بهانه است
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شور و شیرین
باز هم ماه محرم

کوچه ی ما آمده در 
خانۀ ما روضه خوانی ست

می َبرم حلوا و خرما

از رقیه از سکینه
روضه می خوانند با غم

اشک  من هم روی حلوا
می چکد آهسته نم نم

اشک  من شور است اما
مزه ی حلواست شیرین

گلویم شور و شیرین از 
می رود یکدفعه پایین
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ای تشنه
ّ
سق

در هیئت امروز
سقا شدم من

هی ریختم آب
ُکلَمن از توی 

آن آب یخ را
از خانه بردم

یک ذره اش را
اما نخوردم

کردم تقسیم 
لیوان به لیوان

حتی نمانده
یک قطره از آن

فهمیدم امروز
من می توانم

مثل ابالفضل
تشنه بمانم
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او می شود مهمان من
کوچکم با بال های 
هر روز می آیم حرم
گلدسته ها دور و بر 

گنبد می پرم تا روی 

امروز از یک شهر دور
قمری به این جا آمده

بی آب و دانه پر زده
تنهای تنها آمده

کربال در اربعین 
پیدا نکرده النه ای

او می شود مهمان من
مهمان آب و دانه ای
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یک بچه روی شانه ام زد
بابا زیارتنامه می خواند

من هی صدا می کردم او را
گفتم به بابا تشنه ام، آب
گم شد صدایم در صداها

یک بچه روی شانه ام زد
گفت چیزی با مهربانی 

لیوان آبی دست من داد
با خندۀ شیرین و ریزی

گفت او با زبان دیگری 
که مثل یک دعا بود چیزی 

من اهل ایران بودم و او
کربال بود که اهل  شاید 



سمیه تورجی
ع انقالب کودک با موضو شعر 
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نقاشی
کالسیم مشغول تزیین 

این روزها خوشحال هستیم
همراه با آقا معلم

دیوارها را ریسه بستیم

ما بچه ها، باالی تخته
کشیدیم یک پرچم زیبا 
هم بادبادک های رنگی

کشیدیم هم یک هواپیما 

گوشه ظرف عود و اسپند یک 
گوشه عکسی توی قاب است یک 

نقاشی ما روی تخته
از روزهای انقالب است
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فریاد آزادی
دیشب هوای شهر
یک جور دیگر بود

روی لب مردم
کبر" بود "اهلل ا

در باد می رقصید
یک پرچم زیبا

گل سوسن بوی 
می آمد از هر جا

از آسمان می ریخت
یک عالمه شادی

تا دورها می رفت
فریاد آزادی
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کتاب قصه
کیفی می کنم به به! چه 

بابابزرگم قصه گوست
هم فیلسوف و باسواد

هم مهربان و خنده روست

از حفظ می گوید به من
یک عالمه حرف قشنگ

از بهمن پنجاه وهفت
تا جبهه و تیر و تفنگ

هر بار، حرف تازه ای
دارد برایم قبل خواب

کتاب قصه است او یک 
از روزهای انقالب
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داری می آیی
له رویید صد ال

در ماه بهمن
گل شد لبریز 

هر جای میهن

در باغ پیچید
آواز باران

پروانه رقصید
با ساز باران

گنجشک سر داد 
شعر رهایی

اخبار می گفت
داری می آیی
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ایستگاه کودک
راهپیمایی بود

در خیابان امروز
ایستگاهی دیدم

توی میدان امروز

اسم آن را خواندم:
کودک" "ایستگاه 
میهمانش بودند
کوچک بچه های 

صاحبش مردی بود
مهربان و خوش رو

کس می داد او به هر 
کوچولو پرچمی 
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تولد انقالب
جشن تولد دعوتیم

ما بچه ها توی حیاط
در آسمان مدرسه

پر می زند شور و نشاط

صد بادبادک در هوا
کیک تولد روی میز

یک پرچم خیلی قشنگ
تزیین شده آن سوی میز

کالس پیچیده هر جای 
گالب گل و بوی  بوی 

خانم معلم می برد
ما را به جشن انقالب.
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آمده بهمن ماه
ای خدا خوشحالم

آمده بهمن ماه
منتظر بودم من

تا بیاید از راه

المپ های رنگی
در خیابان بستیم

دسته دسته پرچم
دور میدان بستیم

بر لبم لبخند است
توی دستم سینی
می دهم من امروز

شربت و شیرینی
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پرچم
باالی میله ای
در اوج آسمان

با فوت های باد
هی می خوری تکان

بر بام مدرسه
من دیده ام تو را

گوشۀ حیاط از 
بوسیده ام تو را

هر چند بسته است
پای تو را طناب

آزاد می شوی
با زنگ انقالب




