




آاثر برگزیده شمشین جشنواره بین املل شعر انقالب
شیراز  _ ۷ و ۸ دی ماه ۹۵ 

برگزار کننده:

حوزه هرنی انقالب اسال

رئیس جشنواره: فاضل نظری
دبیر علمی جشنواره: مرتضی امیری اسفندقه

دبیر اجرایی جشنواره: محمد کرم الهی

رسدبیر کتاب: عباس یکرنگی
 مدیر هرنی: مصطفی عامنیان 



شــعر انقــالب آن شــعر اســت كــه در خدمــت 
هدف هاى انقالب اســت يعنى در خدمت عدالت، 
انســانيت،  دين،  وحدت،  رفعت ملى، پيشرفت همه 
جانبــه كشــور و در خدمت انسان ســازى به معناى 

واقعى كلمه است.

رهبر فرزانه انقالب اسالمى



  فهرست

پژوهش / صفحه ٩
شعر کهن - مجموعه / صفحه ٢٧
شعر کهن - تک اثر / صفحه ٨٣
شعر نو - مجموعه / صفحه ١٠٥
شعر نو - تک اثر / صفحه ١٣٣

شعر ملل / صفحه ١٤٧



ســر ســخن
مرتضی امیری اسفندقه ؞
دبیر علمی جشنواره ؞

بى در نظر گرفتن آثار شركت كنندگان مشتاق ششمين جشنواره ى بين المللى 
شعرانقالب كه اتفاقا بسيار چشم گير هم بود، يادآور است كه؛

اين ششمين خوان، از چشم انداز موضوع و موضع شعر پارسى از مهم ترين هاست
كه راه را براى رسيدن به خوان هفتم به بصيرت و بى نيازى هموارتر و هموارتر 
توجه  شعر،  حوزه ى  در  كه  حيات  و  حيث  اين  از  است  اين  مهم تر  مى كند. 
عمقى كارآگهان امر به همه ى قالب هاى شعر پارسى ست به شور و شناخت.

عالوه بر تك اثر، مجموعه اثر شاعران نيز مورد داورى است. آيا شاعرى كه در 
سرايش يك شعر موفق بوده است، در به انجام رساندن يك مجموعه نيز موفق 
هماهنگ،  نه  اگر  كلى  و  جزء  با  مجموعه اش  در  است  توانسته  و  است  بوده 

دست كم يك روى همراه باشد؟



 در بخش پژوهش نيز همين تامل و تانى حضور دارد. آنان كه شعر انقالبى كه
جهان  از  خاص  زمينه اى  و  زمانه  در  پارسى  شعر  اطوار  از  خاص  برهه اى 
آشوب زده است از منظر نقد، نقل مى كنند و كرده اند، آيا تا كجا با اين مقوله 
و مقام آشنايند؟ آيا توانسته اند رساله اى علمى و نه شتاب زده به دست بدهند 
مورد  اين  روضه؟!  و  حوزه  اين  در  قلم  اهل  كوشش  و  جوشش  سال  از 30 
شامل مقاله هاى ارائه داده شده نيز مى شود. دقت در ارائه اين بخش از فصول 
حتما  اين كه  در  دقت  هست.  و  بوده  برخوردار  خاص  اولويتى  از  جشنواره، 

نمونه ى مقاالت، عالوه بر پيام، از پيكره اى علمى نيز برخوردار باشند.
اما در بخش شعر؛

برتر  نمونه  هاى  اما  نيستند؛  سال ها  اين  شعرهاى  بهترين  مجموعه  اين  شعرهاى 
شعرهاى شركت كنندگانند.شعرهايى كه به هيچ وجه مدعى نيستند، ولو سخت 
دليل  قالب هاست  همه ى  در  شعرها  ارائه ى  اين كه  باشند.  جاندار  و  جوششى 
اعتقاد و اعتمادى است كه حوزه ى علمى جشنواره به ظرفيت و ظرافت هاى 

قالب ها دارد.
از  همه  و  همه  جشنواره  اين  داوران  اما  دارند.  تپنده  قلبى  كه  قالب هايى 
كار آگاهان حوزه ى ادبى اند. دل آگاهان توان مندى كه عالوه بر سرايش شعر،

در حوزه ى تالش هاى ادبى، نقد و پژوهش نيز صاحب رتبه و امتيازند. هيچ 
كدام از داوران نيستند كه خود در برهه اى از سه دهه شعر انقالب اثرى قابل

مالحظه ارائه نداده باشند. چه در مقام نظم و چه در مرحله ى نثر. از اين سر 
سخن كوتاه هيچ گونه معرفى از هيچ كدام از آثار به دست نمى آيد. اين قدر 
درباره ى  كه  كتاب  اين  به  ورود  براى  است  بابى  فقط  و  فقط  كه  هست 
و  شعر  بقاى  باقى  و  بس  و  همين  است.  انقالب  شعر  جشنواره ى  ششميمن 
ادب و همه ى هرچه هنر انقالب اسالمى ايران كه باشكوه و سربلند روى در 

شدن ها و شدن ها دارد.



بخش پژوهش

دکرت محمد رضا سنگری

دکرت عبدالحمید ضیایی

سعید یوسف نیا

بخش شعر کهن

محمد علی بهمنی

محمد  کاظم کاظمی

محمود حبیبی کسبی

بخش شعر نو

مصطفی علی پور

محمد رضا عبدامللکیان

علی محمد مودب

ـــــ هیئت داوران ـــــ





ــــ پژوهش ــــ
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پیامهای انسا و جها شعر انقالب
غزاله صباغیان طوسی

چكيده
صحبت از ادبيات انقالب اگرچه از سال هاى ميانى دهه شصت مطرح 
صاحب نظران  از  بسيارى  پراكنده  نوشتارهاى  و  مقاالت  كتب،  و  بوده 
اين عرصه منتشر شده است كه همه سعى در تبيين آن داشته اند، با اين 
حال فقدان پژوهشى علمى و روش مند كه گستره ى اين ميراث پنجاه 
ساله را تحت پوشش خود قرار دهد، هم چنان باقى است. خصوصا كه اغلب كارهاى انجام شده در 
اين زمينه  بيشتر ناظر بر مشخصه هاى ظاهرى و فنى آثار يا جمع آورى نمونه اشعار است و با توجه 
به اين كه ادبيات و شعر محمل انديشه هاست، هنوز پژوهش مستقلى كه به صورت مجزا به بررسى 
مضامين ادبيات انقالب بپردازد، صورت نگرفته است. يكى از مضامين برجسته در مجموعه اشعار 
شاعران ادبيات انقالب، توجه به جهان پيرامون و تامل در ويژگى ها، احوال و روحيات انسان معاصر 
است. در اين پژوهش با بررسى آمارى اشعار منتشر شده شاعران از لحاظ تنوع مضامين مطرح شده 
عنوان  شش  در  انقالب  شعر  در  شده  مطرح  انسانى  مضامين  پربسامدترين  موضوع،  هر  فراوانى  و 
«تنهايى»، «رنج و اندوه»، «ازخودبيگانگى»، «بازگشت به اصل»، «عشق» و «مرگانديشى» معرفى و 
نمونه هايى از هر موضوع تحليل شده است.  در كنار تمام مباحثى كه علوم مختلف درباره اين شش 
مقوله مطرح كرده اند، تامل در نگاه شاعران انقالب به عنوان انسان هايى انديشمند كه هرچند مانند 
فرهنگى  آبشخورهاى  از  ليكن  آنند،  ملزومات  و  مدرن  دنياى  از  متاثر  عصر  اين  انسان هاى  ساير 
سرشارى چون ميراث غنى اسالمى، تشيع و فرهنگ عاشورا، ميراث حماسى ملى، پيشينه ى غنى 
عرفانى، تجارب زيسته ى عصر انقالب و دوران هشت سال دفاع مقدس و امثال آن برخوردارند، 
ايران و جهان بى سابقه  اندازى بديع و بى سابقه به اين موضوعات مى گشايد كه در ادبيات  چشم 
است. اين چشم انداز به عنوان ره آورد انقالب اسالمى در عرصه ى ادبيات قابليت ارائه به ادبيات 

جهان را دارد. 

کلیدواژها: ادبیات انقالب، شعر انقالب، مضامین انسانی، تنهایی، رنج و اندوه،  ؞
ازخودبیگانگی، بازگشت به اصل، عشق، مرگ اندیشی ؞
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ما علیه ما
ساجده تقی زاده

بررسی مضمون اعرتاض و خوداتهامی در شعر دفاع مقدس

چكيده
فرهنگى كه انقالب بر آن پايه گذارى شد و باور رزمندگان را تشكيل 
كه  الهى  و  مادى  غير  ارزش هاى  از  نظامى  بر  بود  مشتمل  مى  داد، 
جامعه  ى پس از انقالب را تبديل كرد به صحنه  ى به روز صفاتى چون 
ساده زيستى، دين باورى؛ واليت محورى، تقوا، پرهيز از تجمل و مصرف گرايى، پرهيز از استغراق 
نفس و  تهذيب  مقام و  از جاه و  فداكارى، دورى  و  از خود  گذشتگى  روزمره، شوق  زندگى  در 

ترجيح دادن ديگران برخود.
اين صفات تنها در بين مردم عادى تجلى نيافت، بلكه اكثر سياستمداران از خود امام(ره)گرفته تا 
يك سرباز بسيجى متخلق به اخالق اسالمى بودند. گرچه شمارى از مردم و مسئولين نيز از اين 

جرگه بيرون افتادند، اما اين موجى بود كه در سطح جامعه و سياست پوشش خوبى داشت.
جنگ  پايان  با  مى  كنيم،  مقدس»  دفاع  «فرهنگ  يا  جنگ»  به«فرهنگ  تعبير  آن  از  ما  آن  چه  اما 

رفته  رفته، دچار تغييراتى ـبه لحاظ حضور در جامعه ـ شد.
با روى كار آمدن دولت  هاى مختلف با چشم اندازى موقت، ديدگاه اقتصادى، سياسى و فرهنگى 
متفاوت و برنامه  ريزى و گفتمان جديد و با به عرصه رسيدن نسل جديد، نسلى كه انقالب و جنگ را 
از نزديك درك نكرده بود، همچنين به واسطه  ى تغيير مناسبات بين المللى و ظهور حوادث مختلف 
و بروز مكاتب جديد در سطح جهان، نظام ارزش هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى دست خوش 
تغييرات مختلفى شد. اين تغييرات به گونه اى بود كه اينك بعد از حدود سى سال از بروز جنگ، 

ما به وضوح اين تفاوت  ها را مى  بينيم.
در اينجا مقصود ما مثبت يا منفى دانستن اين تحوالت نيست. طبيعتاً زمينه  ى اين تحوالت هم مثبت 
سنجش  دنيا،  مردم  فكرى  فضاى  با  آشنايى  و  آگاهى  تحصيالت،  سطح  افزايش  منفى.  هم  است 
احزاب  پويايى  سياسى،  بينش  افزايش  اجتماعى،  مشاركت  رشد  ديگران،  با  مقايسه  در  خود  توان 
سياسى؛ آزادى انديشه و بيان و... همه عواملى هستند كه وقتى در يك جامعه ارتقاء مى  يابد، به تبع 
آن بازنگرى ارزشى نيز صورت مى  گيرد و از يك سو تغيير ارزش ها نشان از باال بودن سطح اين 

شاخصه  هاى سياسى و اجتماعى در ايران دارد.
اما وجه منفى اين زمينه  ها نيز، عدم معرفى صحيح و مناسبى از انقالب و جنگ به نسل جديد است. 
نهادهاى مدنى اجتماع به آن حدى كه در مقابل تهديدات خارجى توانستند از ارزش ها دفاع كنند 

در مقابل تهديدات و تحوالت داخلى توفيق نيافتند.
در اين جا، ما به نقش ادبيات در هشدار نسبت به اين چرخش ارزشى مى  پردازيم. طبيعتاً ادبياتى كه 
متعلق به دفاع مقدس باشد، اين گونه فاصله گرفتن  ها را يك مسئله  ى مثبت تلقى نمى  كند و به دنبال 
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علل از دست رفتن تدريجى ارزش هاى انقالب و دفاع مقدس است. در اين مسير شعر دفاع مقدس 
با بيانى كامًال متفاوت نگاه خود را از زمان جنگ و مضامين آن چون توصيف و ياد شهدا، تحسين 
بيان  و  عرفانى  و  حماسى  مضامين  رزمندگان،  تهييج  پيروزى،  جديد  افق  هاى  ترسيم  دالورى ها، 
سلحشورى ها و... مى  گيرد و به امروز پس از جنگ مى  نگرد. دراين فضا سه متهم اصلى را مى  يابد 

و مورد اعتراض قرار مى  دهد.
1- اجتماع

2- سياست دولت  هاى بعد از جنگ
3- مِن درونى شاعر

در برخورد با دو مورد اول شاعر به مضمون«اعتراض» مى رسد و با لحنى گزنده، قالبى بلند، موسيقى 
خاص و زبانى متفاوت به افشاگرى دست مى  زند. اما در مورد سوم، شاعر در مسئله  ى فراموشى 
ارزش ها، خود را متهم اصلى مى  داند و به محاكمه  ى درونى مى پردازد. اين«مِن» مورد اتهام گاه 

كامًال فردى و گاه يك مِن اجتماعى است.
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دگر دی سنت در غزل مدرن
اسامعیل محمد پور

با نگاهی به آثار شاعران جوان انقالب

چكيده
شعر فارسى پس از سده  ى سوم هجرى قمرى، به دليل تطّورات اجتماعى، 
سياسى،مذهبى و فرهنگى در ساختار حكومت و جامعه، از نظر سبك، 
سبك ها و  دگرگونى هاى چشم گير شد.ايجاد  زبان دستخوش  قالب و 
فرم هاى متنوع - اگرچه گاه تزئينى و تفنّنى - بى شك در راستاى ايجاد تحّو ل در شعر و تالش براى 
كالسيك  شعر  متأسفانه  نوآورى،  در  سنّت گرا  شاعران  تالش  همه ى  با  است.  بوده  ديگرگونگى 
در چند دهه ى اخير، هيچ گاه به طور جّدى دچار تحّول نشد. در دهه ى هفتاد شمسى، تعدادى از 
شاعران جوان، موجى را آغاز كردند كه بنيان هاى نحوى، ساختارى و عروضى شعر كالسيك را به 
چالش كشيد. اين موج كه در فضاى مه آلود شعر دهه ى هفتاد و هرج و مرج تئورى هاى پر طمطراق 
به عاريت گرفته شده از مكاتب ادبى اروپا و قرائت هاى متكثر از نظريه ى پست مدرنيسم در محافل 
ادبى ايران شكل گرفت، با ديدگاهى مترقّى و گاه افراطى ، سرايش شعرهايى را تجربه كرد كه 
بسيارى از مرزهاى قراردادى شعر كالسيك را در هم نورديد. اين ُجستار با دقّت در تجربه هاى 
پراكنده ى ارائه شده در دو دهه ى اخير و از وراى عناوينى چون «غزل امروز»،«غزل سپيد»،«غزل 
پست مدرن»،«غزل فرانو»،«غزل فرم» و... به شناسايى و برشمارى مؤلفه هاى غزل مدرن كه برآيند 
همه ى بردارهاى تئورى و تجربى عناوين فوق است ، خواهد پرداخت. با توجه به فراوانى آثار ارائه 
شده در كتاب ها، نشريات و منابع سايبرى براى اجتناب از ورود چهره هاى افراطى در اين پژوهش، 

در انتخاب شاعران دو معيار در نظرگرفته شد:
1- اين شاعران از نظر بعد زمانى در فواصل متناوب از يكديگر قرار گرفته اند. در نتيجه بررسى 

آثارشان در تناوب زمان، فراز و فرودهاى موج مدرن را آشكار مى سازد. 
2- از آن جا كه پايگاه ادبى بسيارى از شاعران اين موج، فضاهاى مجازى است و آثارشان از طريق 
منابعى منتشر مى شوند كه در پژوهش هاى علمى نمى توان به آن ها استناد كرد، تنها به شمارى از 

شاعرانى پرداخته شد كه داراى اثر مكتوب مورد تأييد مراجع قانونى نشر هستند.

 واژه های کلیدی: غزل مدرن، شالوده شکنی، آشنایی زدایی، روایت، دهه ی هفتاد ؞
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برر مضامین اشعار انتظار در شعر بعد از انقالب اسال
نجمه طاهری ماه  زمینی

دکرتای رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهرن کرمان

چكيده
انقالب،  بودن  مذهبى  به  توجه  با  اسالمى،  انقالب  پيروزى  از  بعد 
ايران  كشور  در  شيعى  عقايد  ويژه  به  و  اسالمى  باورهاى  و  اعتقادات 
رواج يافت. يكى از اين باورها، انتظار موعود و منجى آخرالزمان است 
كه در همه ى اديان الهى به ظهور و حكومت او اشاره و تأكيد شده  است. بر اين اساس، شاعران 
انقالب اسالمى در ترسيم آينده ى بشرى، به ظهور امام زمان(عج) بسيار توجه نموده اند و در اشعار 
خود به دادخواهى و طلب يارى از ايشان پرداخته اند و عالوه بر آن به شكوه از غيبت طوالنى و عصر 
غيبت، بيان ظلم و ستم مستكبران بر مستضعفان و ترسيم عصر ظهور و فراوانى نعمت و عدل و داد 
پرداخته اند. نكته اى كه در در اين اشعار جالب توجه  است، باور عمومى به ارتباط انقالب اسالمى 
ايران و شهداى اين راه با زمينه سازى ظهور امام زمان(عج) است. البته شاعران به اين باور دل خوش 
نكرده اند و در اشعار خود در برابر بى عدالتى ها و كژ روى هاى موجود در جامعه اعتراض مى نمايند 

و بدين صورت وظيفه ى خود را در خصوص زمينه سازى ظهور منجى به جا مى آورند. 

واژه های کلیدی: انقالب اسالمی، شعر معارص، انتظار، منجی، ظلم و ستم، عدالت. ؞

1- مقدمه
مسألة موعود و انتظار يكى از مهم ترين مباحث دين اسالم است، به طورى كه گويا تمام خلقت 
براى رسيدن به آن دوران باشكوه آفريده شده است. در اديان مختلف نيز نويد آمدن مصلح و برپايى 
حكومت عادالنه توسط صالحان داده شده است. چنان كه خداوند در قرآن كريم مى فرمايد: «و لََقْد 
اين  مورد  در   .  (105  / (انبياء  الّصالُِحون  ِعباِدى  يَِرثُها  اْالَْرَض  اَنَّ  ْكِر  الذِّ بَْعد  مِْن  بُوِر  الزَّ فِى  َكتَبْنا 
اديان  همه ى  در  اويند. (قمى، 1411: 77)  اصحاب  و  قائم  همان  صالح»،  روايت، «عباد  طبق  آيه، 
اين مسألة موعود مورد توجه  بوده است. با اين تفاوت كه هر ملتى، ايشان را با نام و لقب خاصى 
مى شناسند. «زردشتيان، او را [به نام سوشيانس (نجات دهنده جهان)]، ايرانى و از پيروان زردشت 
مى دانند؛  جهودان،  او را از بني اسرائيل و پيروان موسى مى شمارند؛  عيسويان،  او را هم كيش خودشان 
و مسلمانان از دودمان بنى هاشم و فرزند پيغمبرش مى داند. در اسالم به طور كامل معرفى شده، ولى 

در ساير اديان چنين نيست» (امينى، 1385: 69) 
 «انتظار» نيز يك مفهوم گسترده است و از زواياى مختلف، تعاريف متفاوت دارد. از نظر لغوى، 
انتظار به معنى: «چشم به راه بودن، چيزى را چشم داشتن، چشم داشت» است. (لغت نامه دهخدا) 
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در اصطالح مذهب شيعه: «انتظار اميدى است به آينده اى نويدبخش و سعادت  آفرين كه درآن به 
رهبرى قائدى عظيم،  جهان از مفاسد و بدبختى ها رهايى يافته و راه خير و صالح، آسايش و امنيت 
را در پيش مى گيرد. (قائمى،  1366: 13) بر اساس اين آموزه  ها، همه ى مردم جهان در انتظار اين 
موعود هستند و هر كسى به نحوى ارادت خود را به ساحت مقدس آن پيشواى غايب نشان مى دهد؛ 
و  تفكرات  تأثير  تحت  بسيار  فارسى  ادبيات  و  زبان  كه  آن جا  از  است.  شعر  شيوه ها،  اين  از  يكى 
باور هاى مذهبى مربوط به دين اسالم و مذهب تشييع است، اين عقيده ى موعودگرايى و به تبع آن 

مسأله ى انتظار وارد ادبيات فارسى شده است. 
به طورى كه مى توان اين نوع ادبى را يكى از انواع غالــب شعر در بعـد از پيروزى انـقالب اسالمى 
دانست. برخى شعر انتظار يا شعر عدالت و يا شعر مهدوى را زير مجموعة شعر پايدارى دانسته اند. 
(امينى پژوه، گنجى، 1390: 38) اما از منظرگاه دقيق تر بايد گفت كه اين ادبيات پايدارى است كه 
زير مجموعه ى ادبيات مهدوى يا انتظار است؛ چون تنها افراد متعهدى كه چشم به آينده روشن 
جهان دوخته اند، نمى توانند ظلم و ستم را تحمل كنند و براى رسيدن به مطلوب خود و  زمينه سازى 
ظهور منجى دست به قيام و مبارزه مى زنند و در نهايت به يكى از احدي الحسنين مى رسند: يا فيض 

شهادت در راه خدا و يا  زمينه سازى جامعه براى پيروزى نهايى حق بر باطل [با ظهور منجى].
بيان مسأله

در دوره  معاصر ايران كه از عصر مشروطه آغاز مى شود، شعر فارسى از جنبه هاى مختلف محتوايى 
دگرگون شد؛ اين تحوالت در حقيقت در اثر نگاه اجتماعى و فراشخصى شاعران و روشنفكران 
معاصر به وجود آمدند. يكى از موضوعات پركاربرد در شعر معاصر «انتظار و موعود» است كه 
تحت تأثير باورهاى دينى شاعران متعهد و انقالبى وارد عرصة شعر و ادبيات معاصر گشت. بعد 
از پيروزى انقالب اسالمى اين مضمون  پررنگ تر گشت و گويا شاعران متعهد، انقالب اسالمى 
را راهى براى انقالب جهانى امام زمان (عج) مى دانند؛ براى همين در اشعار اين دوره از جنبه هاى 
مختلفى به مسأله انتظار، فرج، غيبت، ظهور و.. توجه شده است و شاعران، عقايد و باورهاى دينى 
و  مشكالت  مستكبران،  ستم  و  ظلم  غيبت،  عصر  از  اعم  مسائل  اين  مورد  در  را  خود  مذهبى  و 
سختى هاى مردم زمان، نشانه هاى ظهور، رجعت، فراوانى نعمت در دوران ظهور و.. بيان نموده اند 
كه در اين پژوهش، نگارنده سعى كرده به بررسى 40 مجموعه ى شعر از 34 شاعر دوره ى انقالب 
اسالمى بپردازد، تا شايد گوشه  اى از  مضامين مشترك اشعار انتظار را شرح و توضيح دهد. تا ضمن 
دست يابى به باورها و بن مايه هاى شعر انتظار ميزان فخامت و پويايى اين اشعار نسبت به دوران گذشته 

مشخص شود.
پيشينه تحقيق

با توجه به اهميت مسأله ى «انتظار» تاكنون آثار زيادى در ارتباط با اين موضوع چاپ شده  اند. از 
جمله مى  توان كتاب  هاى «سيماى مهدى موعود در آيينه شعر فارسى»، «تشييع و انتظار»، «شعر آيينى 
و تأثير انقالب اسالمى بر آن» و.. را نام برد. از ميان پايان  نامه  هاى دانشگاهى مى  توان به «بررسى 
از  امينى پژوه  از زينب  امين پور»  انديشه ى انتظار موعود در شعر محمود درويش و قيصر  تطبيقى 
دانشگاه اصفهان. «تحليل شعر مهدويت پس از انقالب اسالمى» از حسن نوروززاده از دانشگاه قم. 
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«درون مايه انتظار در شعر شعراى برجستة انقالب اسالمى از سارا سادات حسينى از دانشگاه عالمه 
طباطبايى اشاره نمود.  هم چنين در مورد مفهوم انتظار در اشعار شاعران مختلف مقاالتى نوشته شده 
است. مثل: «بررسى انتظار به عنوان عنصر پايدارى با تكيه بر شعر قيصر امين پور و سلمان هراتى». از 
دكتر احمداميرى خراسانى و قاسم صدقيان زاده، «بررسى عناصر موسيقيايى اشعار انتظار» از زهرا 
بهراميان، حسن دلبرى، مهيار علوى مقدم، «بررسى واژگان  شناختى اشعار انتظار در دورة معاصر» 
و سايت هاى معتبر و مستند علمى هم چون entezar.ahlolbait.com , mahdi313.org و.. اشاره 
نمود. اما در هيچ كدام از اين منابع به طور خاص به بررسى مضامين مشترك اشعار  انتظار دوره ى 

معاصر پرداخته نشده  است.
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق

با توجه به مضامين اشعار انتظار و اميد به نزديكى ظهور در اين اشعار و در عقايد دينى ما شيعيان، 
نگارنده بر خود فرض دانسته تا اشعار انتظار را از جنبة محتوايى و مضمونى مورد بررسى قرار دهد 
تا افق روشن آينده ى موعود بهتر ترسيم گردد. هم چنين اين تحقيق مى تواند راهنماى مفيدى براى 

محققان در اين زمينه و همه ى دل شيفتگان و پويندگان مسير ظهور آن حضرت باشد.
بحث

در  مذهبى  باورهاى  و  اعتقادات  آن،  اسالمى  رويكرد  به  توجه  با  اسالمى  انقالب  پيروزى  از  بعد 
جامعة ايران بسيار رونق گرفتند و شاعران زيادى به تبليغ اين عقايد پرداختند. يكى از اين اعتقادات 
مذهبى، ظهور منجى آخرالزمان است كه زمينه ى بسيارى از اشعار معاصر بوده است. در اين  جا به 

بررسى اشعار با موضوع انتظار در گذشتة ادب فارسى پرداخته مى شود.
شعر انتظار در گذشتة ادب فارسى

 «مسئله ى موعود، در شعر فارسى يكى از موضوعات كهن و ديرينه  است و در شعر بسيارى از شاعران 
گذشته از جمله: سنايى،  سعدى،  مولوى،  خواجوى كرمانى،  جامى  و... به آن اشاره شده است. اما 
«در سده هاى آغازين هجرى از نام مقدس مهدى بيشتر به عنوان يك نماد تاريخى استفاده مى شد. 
كفر  نابودى  و  اسالم  جهان  شمولى  پيروزى،  عدل،  و  قسط  و  آرامش  و  صلح  يادآور  كه  نمادى 
جهانى است، همان گونه كه دجال نيز به صورت يك نماد، نمادى كه مظهر قساوت، فتنه، جنگ و 
خونريزى و كفر و شرك است، ياد كرده اند» (مجاهدى،1380، 63، به نقل از پايان نامه امينى پژوه، 

گنجى، 1390: 38) از جمله نمونه هاى شعر مهدوى در شعر كالسيك عبارت است از:
اين پرده كه آسمان جالل آستان اوست        ابرى است كافتاب شرف در عنان اوست
بلـقيس بانـوان و سليمان شه اخســـتان           كز عدل و دين مبشر مهدى زمان اوست 
                                                                                             (خاقانى، 1375: 119) 

اما از دوره ى مشروطه به بعد توجه به منجى و ظهور فردى صالح براى تحول جامعه و رفع ظلم و 
ستم ضرورى شناخته  شد و شاعران شيعه و متعهد از بى  عدالتى ها و ظلم و ستم حاكمان وقت خود 
همواره نزد امام زمان شكايت مى كنند و از ايشان يارى طلب مى كنند. در دوران منازعات سياسى 
همواره توجه بيشترى به اين نوع شعر مى شود؛ چرا كه انسان در شرايط سخت و دشوار بيش از پيش 
به ياد منجى و نجات دهنده مى افتد.از جمله ى آن ها، بيت زير ملك الشعراى بهار است كه در آن 
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درخواست ظهور و بيان ظلم و ستم روزگار را با هم آورده  است:
  خيز و عيان كن به خلق جلوه دادار         خيز كه حق خفت وگشت باطل بيدار(بهار، 1387: 157) 
اميرى  مثل  مذهبى  شاعران  توسط  زيادى  اشعار  نيز  اسالمى  انقالب  پيروزى  از  قبل  دوران  در 
اشعار  در  اين ها   بر  عالوه  سروده شده است.  و..  تبريزى  شهريار  ورزى،  ابوالحسن  فيروزكوهى، 
شاعران مربوط به مباحث پايدارى و مقاومت نيز، اشعارى با مضمون انتظار منجى وجود دارد. 

از جمله: 
و خوب مى دانم روزى را در نظر آرم / كه هر چه هست واژگون شده باشد؛ / و آن پرتو گرامى  / در 
دوردست، / اين كاروان در به درى را / به سايه  سار موعود رهنمون شده باشد / گيرم پس از سپيده 

دمى  / كافاقش / يك چند غرق خون شده باشد. (خويى، 1356: 43) 
منجى  ظهور  و  انتظار  موضوع  انقالب،  از  قبل  اشعار  اين  از  برخى  در  كه  توجه داشت  بايد  البته 
شايد به معنى ظهور امام زمان نبوده است،؛ بلكه ظهور فرد روشنفكرى بوده كه اوضاع نابه سامان 
انقالب  دورة  انتظار  اشعار  بررسى  به  اين جا  در  پيشينه  اين  بيان  از  بعد  بخشد.  سامان  را  جامعه 

اسالمى پرداخته  مى  شود.
بررسى مضامين اشعار انتظار در دوره ى انقالب اسالمى

هم زمان با پيروزى انقالب اسالمى در ايران با توجه به رويكرد اسالمى و مذهبى آن، مفاهيم مذهبى 
مساله ى  مفاهيم،  اين  از  يكى  نمود.  پيدا  رواج  ايران  جامعه ى  در  شيعى  ارزش هاى  خصوص  به  و 
بيت  اهل  يادگار  آخرين  از  مذهبى  و  متعهد  شاعران  و  بوده است  موعود  فرج  انتظار  و  مهدويت 
آخرين پيامبر خدا (عليهم السالم) در اشعار خود بسيار ياد كرده اند و مضامين بسيار عميقى را از 
جنبه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى با توجه به مساله انتظار در اشعار خود به 
كار برده اند و در واقع انتظار را در همه اليه هاى جامعه موثر  دانسته اند. از جملة اين مضامين مى توان 

به موارد زير اشاره نمود:
2-2-1- طلب ظهور

يكى از مهم ترين مضامينى كه در اشعار انتظار بسيار به كار رفته است، درد دل كردن با امام زمان 
(عج) و درخواست ظهور ايشان از درگاه خداوند متعال است. در واقع در كمتر شعرى است كه 
همه ى  نمايندگان  عنوان  به  شاعران  و  ندارد  وجود  جهانى  حكومت  پايى  بر  و  ظهور  درخواست 
تصوير  به  خود  شعر  در  را  درخواست ها  و  دلتنگى ها  اين  خود،  ادبى  زبان  با  عالم،  سوختگان  دل 

كشيده اند. مثل: 
كى مى شود كه ديده ى يعقوب وا شود؟

كى مى شود كه يوسف دل آيد از سفر؟                                                                
                               (قزوه، 1389: 133)
بازآ كه  ملك جان ز فروغ تو خرم است
اى ماه من كه روى تو خورشيدعالم است

                       ( شاهرخى، 1387: 167)
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 بيا كه خانه ايمان آسمانى من                     
ز بعد فاصله در امتداد ويرانى است 

                           (اوستا، 1386: 31)
2-2-2- گاليه از طوالنى بودن غيبت امام زمان(عج)

از  گاليه  و  شكوه  به  مربوط  مضمون  پربسامدترين  (عج)،  زمان  امام  ظهور  درخواست  از  بعد 
طوالنى شدن غيبت است. هر چند وجود امام زمان در اصل همواره حاضر و ناظر بر ما است، 

چنان كه شاعر مى گويد:
او همين جاست همين جا / نه در خيال مبهم جابلسا / و نه در جزيره خضرا / و نه هيچ كجاى دور از 
دست / من او را مى بينم / هر سال عاشورا / در مسجد بى سقف آبادى / با برادرانم عزادارى مى كند 

(هراتى، 1364: 97) 
و در واقع اين ما هستم كه از محضر ايشان غايبيم، اما از آن جا كه انجام بسيارى از اقدامات عملى 
امام زمان و ياران ايشان منوط به ظهور و پرپايى حكومت عادالنه است، براى همين شاعران در اشعار 

خود دائماً از غيبت طوالنى شكوه نموده اند. از جمله:            
اى بلندتر ز كاش و دورتر ز كاشكى 

عمر انتظار ما حكايت ظهور تو
روزهاى هفته بى شمار شد نيامدى

قصه بلند روزگار شد نيامدى 
                           (وحيدى، 1378 : 46) 

ترس بيشتر عاشقان حرم يار از اين است كه اين طوالنى شدن غيبت به پير شدن و مرگ  در واقع 
آن ها بينجامد و آن ها از ديدن معشوق خود محروم شوند. مثل: 

اين دود معطر، به گريه ام مى اندازد / و تعبير باران / گاه / جز ديدارى دوباره نيست / باز هم اسپند بر 
آتش / باز هم انتظار و باز هم انتظار / آن قدر كه نمى آيى / و باران / گاه / تعبيرى جز مرگ ندارد 

(شكارسرى، 1389: 72) نمونه ديگر:
سپيد گشت به راه سپيده ديده من        

چو غنچه وا نشد از خنده پگاه، دلم
                             (شاهرخى، 1388: 60) 

2-2-3- ترسيم عصر غيبت    
جامعه  و  مردم  گير  گريبان  زيادى  ناماليمات  و  سختى  شده  وارد  روايات  طبق  غيبت،  دوران  در 
گونه هاى  به  شاعران  همين  براى  مى شوند.  دادخواه  و  مضطر  مردم  همه  كه  طورى  به  مى شود، 
مختلفى به ترسيم زمان غيبت امام زمان (عج) پرداخته اند و درماندگى و استيصال خود و مردم را به 

تصوير كشيده اند. از جمله:
خون دل از ديده جاريست مستضعفان جهان را       

 بر سينه شان زخم كارى از خنجر نابكاران
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بر عرصه خون و شـمشير چون پا نهى بهـر پيكار           
ريزند سر پيش پايت از بيم جان تكسواران

(براتى پور، 1378: 90)
نيامدى آسمان هدر شد؛ زمين گرفتار شور و شر شد

بهشت پنهان! مگر نگاهى به حال زار بشر نكردى 
(قزوه، 1391: 71)       

گونه  بدين  را  غيبت  عصر  و  اشاره شده  مظلومان  بر  ظالمان  ستم  و  ظلم  به  نمونه ها  اين  همه ى  در 
گستاخى  مرداب،  جسارت  «روزگار  چون  عباراتى  با  شاعر  زير  نمونه ى  در  كشيده اند.  تصوير  به 

قارچ هاى مسموم و..» وضعيت آخرالزمان را توصيف كرده است:
اى مقتداى آب هاى آشوب / در روزگار جسارت مرداب / و گستاخى قارچ هاى مسموم / طوفان 

آخرينى / كه بر گسترة خاك خواهد گذشت (هراتى، 1364: 25) 
2-2-4- بيان نا اميدى از ظهور منجى 

بزرگترين خطرى  كه هر جامعه  را تحريك مى كند و سقوط و انحطاط آن را قطعى مى سازد، ياس 
و نااميدى از رسيدن به كمال و سعادت است. اگر اين بيمارى خطرناك به ذهن و انديشه جامعه و به 
خصوص جوانان سرايت كند، مى تواند به راحتى آن جامعه را به قهقرا و نابودى بكشاند. اين خطر، 
امروزه بيشتر از گذشته جوامع انسانى را تهديد مى كند و بشر امروزه علي رغم پيشرفت هاى علمى  
و تكنولوژى، نتوانسته به منشور سعادت خود دست يابد و حتى بيشتر از گذشتگان خود، احساس 
سرگردانى و نااميدى مى كند. نقطه ى مقابل اين نااميدى «انتظار و باور عميق و قلبى به فرا رسيدن و 
ظهور موعود و سامان يافتن اوضاع پريشان بشر است. (محدثى خراسانى، 1388: 287) اين مضمون 

در اشعار اين دوره به طور اندك ديده مى شود. مثل:
به خيره گوش مخوابان، از اين سوى ديوار

صــالى ســّم ســمندان شهـــسواران را                
 (منزوى، 1388 : 29)

هر هفته گفتندآن سوار اين بار مى آيد                  
اما قراش باز هم گويا به هم خورده است

 (ميدان هاى تحرير، 1391: 126) 
بيداد - و  ظلم  اجتماعى،  فساد  توسعه  برابر  در  هرگز  واقعى  مسلمان  كه  توجه داشت  بايد  اما 

همين  نمى شود،  مأيوس  عمومى جهان  اصالح  از  و  نمى زند  زانو  جنگ ها؛  و  اختالفات  گرى، 
اميد و انتظار آن ها را در برابر مفاسد اجتماعى بيمه مى كند، و ازخودباختگى و آلودگى نجات 
مى بخشد. مسلمان با ايمان بر خالف آن چه  «بدبين ها» تصور مى كنند عاقبت جهان را به «شر» 
نمى داند و معتقد نيست كه نسل بشر در آينده طى يك «جنگ خانمان سوز اتمى » نابود مى شود، 
بلكه معتقد است؛ بشريت آينده ى درخشانى دارد و روزى فرا مى رسد كه در ساية قيام يك مرد 
شيرازى، 1343:  ساخت. (مكارم  خواهد  ايمان  و  علم  عدالت،  صلح،  از  مملو  جهانى  آسمانى، 
16) بنابراين، بسيارى از شاعران شيعه با نگاهى روشن به آينده تاريخ بشرى همواره روح اميد را 
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در كالبد جامعه دميده اند و ظهور منجى را بسيار نزديك دانسته اند. در واقع اميد چراغ پر فروغ 
زندگى است  و در سايه اميد است كه زندگى بشر رونق مى يابد. در حديثى گران بها از پيامبر 
اسالم (ص) نقش فوق العاده «اميد» در زندگى بشر به خوبى نشان داده شده كه مى فرمايند: «اََالَمُل 
َولَدَها َو الَغَرس غاِرس َشَجرا» ! «اميد و آرزو يك  َرحَمه ِالَُمتى، َو لَوال اَالَمل َما َرضيت والِدهِ 
رحمت الهى است، اگر اميد و آرزو نبود هرگز مادرى كودك خود را شير نمى داد و باغبانى 

درختى نمى كاشت»! (مكارم شيرازى، 1343: 15) 
بر اساس اين اميدوارى به آينده، شيعيان و تمامى  ستم ديدگان جهان چشم به آينده ى دنيا دوخته اند 
كه در آن زمان حكومت از آن صالحان و پاكان خواهد بود. اين مضمون اميد به آينده و ظهور 

منجى در اشعار زيادى مورد تاكيد قرارگرفته، همان گونه كه  
شاعر مى گويد:

مگو به يأس برادر كه رنگ شب تازه است  
قسم به فـجر صبح پشــت دروازه است

 (معلم، 1360: 19) 
آه!  اى درخت ها ! / آه  اى درخت هاى بى قرار / كه با ابر و آفتاب قرارى داريد / در ازدحام شال 
سبز تماشا / راهى  است. / كه ما، در آن، شكسته، خسته، به دشوارى / فرجام بى قرار جهان را / دنبال 

مى كنيم (ميرشكاك، 1368: 134)  
 مى آيى / و جهان زير پاى تو / سبز مى شود  و جهان به عطر نرگس / دوباره با عدالت آشتى مى كند 

/ و دوباره... (شرفشاهى، 1378: 26-27) 
در واقع اميد به ظهور امام زمان (عج) اصل همه ى مبارزات و تالش هاى مسلمانان را تشكيل مى دهد 
و حركت هاى اعتراضى و قيام هاى ملت هاى منتظر،  همه در سايه اميد و حاكميت عدالت صورت 
مى پذيرد و حقيقت انتظار،  يعنى با سالح اميد جنگيدن،  يعنى اعتراض، يعنى مبارزه با ظلم و تباهى و 
نفى سستى و هراس. (اميرى خراسانى، صدقيان، 1391: 20) البته انتظار در چشم انداز آينده  پژوهى، 
از حالت اميد به آينده فراتر مى رود و به آينده  نگرى و تأمل و جست وجو در حوادث و شناخت و 
معرفت درست اوضاع تبديل مى شود. «مهم ترين ركن اين انتظار، آينده  نگرى، مسؤوليت  شناسى، 
پويا»  را «انتظار  آن  مى توان  كه  است  مطلوب  وضعيت  به  رسيدن  براى  زمينه  سازى  و  الگوبردارى 
ناميد» (على اكبرى، 1392: 155) و اين مساله اصلى ترين فرق انتظار منجى در قبل و بعد از انقالب 
اسالمى است؛ زيرا در شعر انتظار اين دوره، به راحتى مى توان ديد كه برخالف شعراى مهدوى-

 سراى قبل از انقالب اسالمى- مثل اميرى فيروزكوهى، شهريار تبريزى، ابوالحسن ورزى،  شاعر 
كامًال فعال و پويا است، كار مى كند، اهل عمل است و آرام و قرار ندارد (حسن نوروز زاده،1390: 

23) مثل:
تمام خاك را گشتم به دنبال صداى تو            ببين باقى ست روى لحظه هايم جاى پاى تو

 ( ميرشكاك، به نقل از ميرجعفرى، 1376: 92) 
2-2-5- رابطة شهدا و مساله ى انتظار منجى (عج) 

در دوران پس از انقالب اسالمى تجلى مفهوم انتظار در اشعار بسيار بيشتر ديده مى شود و حتى اوج 



21

ـــــــــــــــــ
ــــكـتابــــــــ
ــــشـشميـنـــــ
 ـــجشنوارهــــــ
ـــــ ــــشــــعـر
ــــانـقالبــــــــ
ـــــــــــــــــ

آن  را پس از شكل گيرى اشعار دفاع مقدس به دليل ويژگى هاى اين نوع شعر مى توان ديد. تا آنجا 
كه مى  توان گفت بسيارى از مضامين اشعار انتظار، در دوران دفاع مقدس شكل گرفته اند؛ چون 
انتظار فرج موعود كه مساله اى سازنده و اميدبخش است و از فرهنگ دينى ما سرچشمه مى گيرد، 
يكى از انگيزه هاى رزمندگان و شهداى ما بوده است و آن ها به اميد ظهور امام زمان و پايان ظلم 
و  حال  و  مقدس  دفاع  كلى  طور  به  مى پرداختند.  دشمنان  با  مبارزه  به  عدالت  برقرارى  و  ستم  و 
نوعى  صدام  مثل  آن ها  وابسته ى  عناصر  و  مستكبرين  جنايات  مشاهده  و  رزمندگان  خاص  هواى 
پااليش روحى در مردم ايران ايجاد كرده بود و بدين واسطه آن ها ظهور امام زمان (عج) را نزديك 
مى گرداندند.  سهل  را  ظهور  ناهموار  راه  شهيدانشان،  خون  نثار  با  ايران  مردم  واقع  در  مى ديدند. 

همان طور كه شاعر مى گويد:
من زخمى سالـيان نورم           همــزاد طليعه ى ظهورم
همراه ستارگان شبگرد         پيوسـته در انتظار نورم

در جارى روشن سپـيده        چاووش طاليه ى ظهـورم (نخل و نارنجك،1392: 61)
در واقع شهدا و ديگر ايثارگران، خود را طاليه دار سپاه عدالت و آزادگى مى دانند تا اينكه اين 
پرچم عدالت را به دست صاحب حقيقى آن بسپارند. در جاى ديگر شاعر در استقبال از پيكرهاى 

شهداى جنگ چنين مى گويد:
اى منتظران سفره دل باز كنيد                اين ياسمن از فصل ظهور آمده است 

يا:                                                                                   (مهاجران فلق، 1386: 78) 
زمينه ساز ظهورند، شاهدان شهيد  

اگر چه هجرتشان داغ بر جگر بسته است 
                         (طهماسبى، 1382: 47)

شب رفت ، اي صبح زخمى، كز راه يارى بيايد        
                                                             ياران به خون چهره شستند، تا تك سوارى بيايد

گل ها به گلشن شكفتند، از يار گفتند و گفتند          
                                                                گل از گـلم مى شـكوفد گـر غمـگسارى بـيايد 
                                                                                                      (كاشانى، 1380: 82) 

ز هر كرانه شقايق دميده از دل خاك
پى تسلى دل هاى داغدار بيا 

         (شاهرخى، 1388: 97) 
2-2-6- رجعت

رجعت، يكى از مسائل مورد اختالف ميان مذاهب اسالمى است كه از عقايد مسلم شيعه به شمار 
مى آيد و مورد تأييد اهل بيت (عليهم السالم) نيز قرارگرفته است. (بحاراالنوار، ج 53: 92) بر اين 
 اساس، گروهى از مؤمنان راستين و عده اى از كافران بدسرشت، هنگام ظهور منجى عالم بشريت، 
حضرت مهدى (عج) به اين دنيا بازگردانده مى شوند تا مؤمنان به ثواب يارى آن حضرت در تشكيل 
حكومت عدل و قسط جهانى نائل آمده، از درك و تماشاى عظمت و شوكت دولت كريمه اسالم، 
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اين  برسند.  ننگين شان  اعمال  از  پاره اى  سزاى  به  كافران  و  ج 1: 125)  الهدى،  (علم  ببرند  لذت 
مضمون يكى ديگر از مضامين مورد اشاره در اشعار انتظار شاعران انقالب اسالمى است. از جمله 

اين اشعار به موارد زير مى توان اشاره نمود: 
ما تشنگان قسط و عدالت / ما مردم زمان / منتظر آن سقّا هستيم / كه چون قيام كند / سقاى كربال 
را / همراه قافله ى رجعت با خود مى آورد / ما تشنگان قسط و عدالت / هماره منتظريم (صفارزاده، 

 (85-84 :1383
در اين بند شاعر از اين اعتقاد شيعه ياد مى كند كه در عصر ظهور امام زمان (عج) ائمه ى اطهار 

(عليهم السالم) از جمله امام حسين و ياران ايشان رجعت مى نمايند.
شبى شكوفه نرگس را بگو كه خنده زندبر باغ  

كه الله ها همه برخيزند زخواب هاى زمستانى 
                              (وحيدى، 1375: 10)

در اين جا گويا شاعر اعتقاد دارد كه در زمان ظهور منجى، بسيارى از شهداى انقالب و جنگ همراه 
با امام زمانشان رجعت مى نمايند. نمونه ديگر:

اى آفتاب ابرى / بر ما ببار / تا بشكفيم در بهار ورودت / از خاك انتظار (صفارزاده، 1366: 144) 
2-2-7- بيان عاليم ظهور      

نشانه ها   و  عاليم  از  برخى  تحقق  به  منوط  (عج)  زمان  امام  ظهور  اسالمى  همواره  روايات  در 
بوده است. عاليمى  نظير: خشكى رود نيل، خروج سفيانى، نداى آسمانى جبرائيل و.. همانطور كه 

شاعر مى گويد:
پيش از دميدن موعود / باران تيز پرى خواهد آمد / كه ميوه ها  همه را خواهد پوساند / خروجى 
سفيانى / باران خشم / سر زدن خورشيد از مغرب / ظهور ذوالفقار واليت / فرو طپيدن بغداد / طلوع 

هرج و مرج جهان / همه / همه / همراهند (صفارزاده، 1366: 40) 
در بعد از پيروزى انقالب اسالمى اعتقاد مردم به نزديك بودن ظهور امام زمان بيشتر شد و حتى 
جامعه  جارى  حوادث  با  ظهور  نشانه هاى  به  مربوط  احاديث  تعبير  و  تطبيق  به  موارد  از  برخى  در 

مى پرداختند. در نمونه ى زير شاعر به طور مجمل به اين تطبيق نشانه ها اشاره نموده است:
يكايك مى دمد طبق رواياتى كه مى گويند كنار جمعه يمـــوعود، گل هاى ظــهور او  

ولى پيداست ديگر آن عالماتى كه مى گويند            زمين در جست وجو هرچند بى تابانه مى چرخد 
                (بيگى حبيب آبادى، 1389: 11) 

اشارات زاللى از ظهور تازة نرگس
پياپى مى وزد از سمت ميقاتى كه مى گويند 

                                             (همان: 12) 
2-2-8- اشاره به انتظار و فراوانى نعمت و شادى در دوران ظهور

مسئله اى كه همه ى اديان، در رابطه با حضرت حجت پيش بينى مى كنند، اين است كه عدل كامل، 
پيش بينى  همان  واقع  در  شد.  خواهد  برقرار  كامل  امنيت  و  كامل  سالمت  كامل،  رفاه  كامل،  صلح 
تاريخ و تكامل بشريت است؛ يعنى زندگى بشر در آينده منتهى مى شود به عالى ترين و كامل ترين 
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زندگى ها (مطهرى، 1378، ج15: 178). در آن دوران همة گنجينه ها اعم از مادى و معنوى به طور 
يكسان در بين مردم تقسيم مى شود و همه ى مردم در رفاه و سالمتى به  سرمى برند. اين مضمون  كه 

نوعى انگيزه  بخشى به منتظران آن حضرت است، در اشعار انتظار نيز وجود دارد. از جمله:
تمام باغ پر از برگ و بار مى ماند شنيده ام كه اگر باز هم تو برگردى  

                      (وحيدى، 1378: 43) 
گرگ را با ميش بينى در چراگاه زمين     يوسف ما چون برآرد سر ز چاه المكان  

                            (مردانى، 1386: 279) 
در شعر زير نيز شاعر تصويرى زيبا از تمام اشيا و موجودات عصر ظهور ترسيم نموده و هر كسى 
را ترغيب مى كند تا آن دوران آرمانى را تجربه نمايد:  از گمارها مى گذرم / از سايه روشن ها / - 
تسبيح آن بلند باال در دست- طوفان گل نرگس است / پلك مى زنيم / آمده اى / زمين در باران / 
آسمان در گياه / تفنگ ها به درخت برمى گردند و بار مى دهند / گونه هاى گرسنگان در بوسه باران 

نان و گل.. / دعاها پيش از گشايش لب / مستجاب (دركنار چشم خدا، 1385: 35) 
2-2-9- اعتراض و انتظار

شاعران شيعه مذهب، انتظار را راهى براى رسيدن به جهان مطلوب مى دانند و براى همين با مقايسه 
اوضاع كنونى و آينده آرمانى، تفاوت بسيار زيادى را بين اين دو دوران مى بينند و مى دانند هر نوع 
تغييرى در پى اعتراض به وضعيت كنونى شكل مى گيرد. براى همين شاعران سعى مى كنند اشعار 
انتظار خود را از حالت يك بعدى و شكوه و گاليه صرف خارج نمايند و با طرح مسائل اجتماعى 
و انتقادى، سعى دارند وضعيت موجود را به حالى مطلوب و قابل  قبول تغيير دهند؛ پس آن  ها در 
قالب يك فرد منتظر، ايده ها و افكار اصالحى و اعتراضى خود را مطرح مى  نمايند. چنان  كه شاعر 

مى  گويد:
پيشواى كاروان عشق! / كاروان حماسه مى سرايد اين چنين: / انتظار سهم ماست / اعتراض نيز / 

منجيا، يقين تو نيز منتظر / چشم بر اشاره خدا نشسته  اى! (هراتى، 1364: 115) 
جمله  اين  روى  رسيده،  اسالم  پيشوايان  از  (ع)  مهدى  قيام  درباره  كه  احاديثى  از  بسيارى  در 
تكيه شده است «يمالء اهللا االرض به قسطا و عدال!» صفحه زمين در سايه قيام او مملو از عدل و داد 
مى شود !. ..» بر همين اساس است كه در اشعار انتظار تبعيض هاى طبقاتى و تجمل گرايى ها از جانب 

همه ى اقشار جامعه نكوهيده  شده است. مثل: 
و خانه ى خالصه او / نه شوفاژ دارد و نه شومينه / او هم مثل خيلى ها از گرانى، از تورم / از كمبود 
از  و   / مى آيد  بدش  طلب  فرصت  آدم هاى  از  و   / مى سوزد  انقالب  براى  دلش  او   / مى برد  رنج 

آدم هاى متظاهر متنفر است. (هراتى، 1364: 100) 
در واقع شاعر منتظر، از وضع موجود جهان ناراضى است و در پس رسيدن به افق بيكران موعود 
است. شعر انتظار با دردها و زخم هاى جامعه گره خورده  است و به اين شكل است كه مى بينيم اين 
موضوع شعرى، بسترى مناسب براى طرح مسائل (اجتماعى ـ انتقادى) فراهم آورده  است. مساله ى 
ديگرى كه نظر خواننده را در اشعار انتظار جلب مى نمايد، شكوه و گاليه از نفس خود شاعر است 

كه در واقع به نمايندگى از همه ى افراد هم فكر خود سخن مى گويد:
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   هر شب و روز بسان سحر سبز ظهور                جلوه غيبى  اش از هر طرفم بايد و نيست 
                                                                                                    (اخالقى، 1374: 46) 

عالوه بر اين ، در اين اشعار نوعى اعتراض به تفكر گناه كارى و گناه كردن براى زمينه  سازى ظهور 
منجى وجود دارد. در واقع اين تفكر در اثر كج فهمى هاى افراد سودجو و كاهل در جامعه رواج 
يافته است. آن ها معتقدند كه براى ظهور، تنها وظيفه ما افزودن بر گناه و فساد در جامعه است. در 
حالى كه اسالم هيچ گاه چنين تفكرى را نمى پذيرد. زيرا فلسفه انتظار در شعر شاعران پارسى  گو 
داشتن روحيه  اميد و انگيزه و صبر سازنده  است و هرگز  انتظار به مفهوم منفى، رخوت، رها نمودن 

كارها و از بين رفتن فرصت  ها نيست.  از جمله ى اين موارد مى توان به نمونه هاى زير اشاره نمود: 
و الل باد آن / كه دهان به غيظ مى گشايد / و باغ را / و چراغ را / با دم هرز خويش / مسموم مى دارد 
/ اينسان كه به تقديس معصيت نشستى / و چشم از آفتاب بستى / بدان كه جوالن شيطان / به طلوع 

عشق نمى انجامد (هراتى، 1364: 28) 
 هم چنين در احاديث به ما دستور داده اند؛ شب كه به بستر استراحت مى رويد در انتظار اين باشيد 
كه صبح مقدمات قيام و انقالب منجى (عج) شروع شود. به اين ترتيب به ما اجازه يك «آن» غفلت 
و سهل انگارى داده نشده است. اما عده اى از افراد بر اثر نداشتن رشد فكرى مسئله انتظار قيام امام 
زمان (ع) را وسيله اى براى تنبلى، بيحالى، وادادگى، فرار از زير بار مسئوليت ها و دستاويزى براى 
عدم انجام وظيفه قرار داده اند (مكارم شيرازى، 1343: 17) براى همين است كه شاعران به اين طرز 

تفكر اعتراض مى نمايند:
        دل بسته اند بر تو و از خود بريده اند                 اين مردمان كاهل دل بسته بر اميد                   

                                                                              (موسوى گرمارودى، 1362: 66)  
جامعه  مردم  آگاهي بخشى  زمينة  در  عملى  اقدام  به  منجى،  انتظار  كنار  در  آن ها  خود  مقابل،  در  و 

مى پردازند. مثل:
هميشه منتظرت هستم / بى آن كه در ركود نشسته باشم / هميشه منتظرت هستم / چونان كه من / 

هميشه در راهم / هميشه در حركت هستم / هميشه در مقابله (صفارزاده، 1358: 71)
نتيجه گيرى

      بر اساس آنچه گفته  شد، دريافتيم كه موضوع انتظار و موعود يكى از مسائل مهم شيعيان و در 
سطح وسيع تر مورد توجه همه ى مردم جهان است و آينده ى بشر سرانجام خوب و خوشى خواهد 
داشت. اين مضمون در اشعار همه ى دوره ها مورد توجه بوده؛ اما در دوره ى انقالب اسالمى توجه 
بيشترى به آن معطوف شده  است و نشان مى  دهد كه اين نوع شعر از جهت بروز، ظهور و فراوانى 
تابع وضعيت سياسى و اجتماعى جامعه است. هم چنين مضامينى كه در اين اشعار به كار رفته  اند 
متناسب با دوره و روزگار معاصر هستند. مضامينى چون: جنگ، شهدا، مشكالت اجتماعى، دلتنگى 
ناشى از طوالنى شدن غيبت، بى عدالتى و همچنين اعتراض به منتظرنماها و.. كه خود نشانه ى پويايى 
و رو به جلو بودن اشعار انتظار و  آينده  نگرى شاعران و توجه آن ها به مسائل روز دنيا است.                           

فهرست منابع
الف: كتاب  ها
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ات خاکریز خدا
خدابخش صفادل

آخرین یادگار مادر بود!  ؞

دو سه شب پيش خواب مى ديدم رنگ خورشيد جور ديگر بود
خواب مى ديدم اين كه دور و برم، آسمان آسمان كبوتر بود! 
رو به سمتى كه سايه ى من بود - در فراسوى دشت- مى ديدم 

يك نفر ايستاده بود آرام، مثل من خاطرش مكّدر بود
قّصه ى آشنايى او را در دل خود مرور مى كردم 

داستانى شگفت، درد انگيز، كه از احساس من فراتر بود! 
[فصل بى برگى درختان را ترجمان دوباره اى بايد ]

مى شد از چشم هاى زن فهميد درد در جان او شناور بود 
جانب دشت را هراز گاهى با سر انگشت خود نشان مى داد 
روى بومى به وسعت تاريخ، طرحى از غنچه هاى پرپر بود

در نگاهش هزار و يك اندوه، موج مى زد به آسمان مى رفت 
صبر اگر كوه....! مى شكست آن روز، صحبت از نخل هاى بى سر بود 

داستان را كمى جلو رفتم رو به سمتى كه خيمه ها مى سوخت، 
دخترى از قبيله ى خورشيد آخرين يادگار مادر بود
با هم از پيش آشنا بوديم: مى شناسند مردم اين شهر 

پدرى را كه بى پسر شده بود خواهرى را كه بى برادر بود! 
[ داشت مى باخت آسمان خود را] گرچه از قتل عام آينه ها، 

قرن ها مى گذشت امّا او گونه هايش هنوز هم تر بود
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 انتظار آفتاب  ؞

كابوس مى وزد به شب انتظار من 
از بس كه دير آمده آيينه دار من! 

حتماً شنيده اى كه در اين روزهاى سخت 
ديگر نمانده هيچ كسى در كنار من!؟ 

ديريست ناتنى شده اند اين برادران 
يعنى پر از شغاد شده رهگذار من! 

حتماً خبر رسيده كه در باشتين، هنوز 
باالى در مانده سر سربدار من 

دردى مضاعف است كه با اين عطش، كسى 
آبى نمى زند به دل بى قرار من، 

بيش از هزار بار به او قول داده ام، 
خوابش نبرده كودك شب زنده دار من 

تنها به چشم هاى تو اميد بسته ام 
از من دريغ مى كنى آن را بهار من! 

هر لحظه فكر مى كنم اين جا نشسته اى 
بند آمده ست گريه ى بى اختيار من 
ديدم به خواب آمده اى آفتاب وار 

پايان گرفته است شب انتظار من 
ديدم رسيده اى، غزلى تازه  گفته ام 
گل داده است ديده ى امّيدوار من 
تلخ است بيستون غزل هاى من، بيا 

شيرين شود دوباره مگر روزگار من 



30

ـــــــــــــــ
ــــكـتابــــــ
ــــشـشميـنــ

 ـــجشنوارهـــ 
ــ ــــشــــعـر
ــــانـقالبـــــ
ــــــــــــــ

او در كدام سمت جهان ایستاده بود  ؞

مرد ايستاده بود و زمان  ايستاده بود 
مشكى به شانه دل نگران ايستاده بود 
 افتاده بود سايه ى دستى به روى آب 

حاال فرات از هيجان ايستاده بود 
پايين تر از هميشه ى خود بود آفتاب 
در چشم هاى مرد جوان ايستاده بود 

دشتى پر از سوار به او خيره مانده بود 
عبّاس در برابرشان ايستاده بود 

ديگر كسى از آب سراغى نمى گرفت 
حتى «سكينه » مويه كنان، ايستاده بود 

يك لحظه بعد  روى زمين قد كشيده است 
نخلى كه با تمام توان ايستاده بود
شاعر! هنوز دفتر خود را نبسته اى 

با ما بمان و شعر بخوان، ايستاده بود
در چشم هاى باورمان خيره مى شود 
او در كدام سمت جهان ايستاده بود 

از عمق زخم هاى به جا مانده مى سرود 
مردى هنوز دل نگران ايستاده بود 
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 بهانه ی این شعر ناگهان باشی ؞

خدا نخواست كه تنها در اين جهان باشى 
خدا نخواست كه بى نام و بى نشان باشى

كشيد نقش تو را با كمال استادى 
كه شاعرانه ترين بركه ى جهان باشى 

به غير حضرت او هيچ كس نمى دانست
به روى خاك تو بخشى از آسمان باشى

تو را به چشم حقارت نگاه مى كردند: 
«چنان كه بركه اى از جنس ديگران باشى»

به سايه سار تو آمد رسول بار انداخت 
و خواست در نظرش سبز و جاودان باشى

گرفت شاخه گلى را به روى دستانش 
مگر بهانه ى اين شعر ناگهان باشى
به جانشينى خود برگزيد موال را 

و از تو خواست خدا، شاهدى بر آن باشى
گرفت پيش تو پيمان، قرار بر اين شد

به جاى آينه تا آخر الزمان باشى 
عدالت از تو به گوش جهانيان برسد
و شانه هاى زمين را كمى توان باشى
خدا نشست تو را رسم كرد با دقت 

كه در وجود جهان تا هميشه جان باشى 
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بی التفات عشق ؞

دستى، چنان چه پشت سر اين جهان نبود
اين سقف بى ستون بلند آسمان نبود

بى التفات حضرت او گل نمى شكفت
از جنس آفتاب دلى بى گمان نبود
لبخند اگر به گونه ى حوا نمى نشاند

چيزى به نام عشق در اين خاكدان نبود
زيبا نمى نوشت اگر قصه را چنين

نقشى براى سيب در اين داستان نبود
دستى نمى كشيد به زلف قلم اگر،

اين شعر هاى ساده پر از ناگهان نبود
از تاك ها كه تا كمر كوچه مى دوند
بى التفات عشق، در اين جا نشان نبود

افسرده مى شدند تمام پرنده ها
پرواز اگر زمينه اى از آسمان نبود

در بوم آفرينش اگر شوق پر نداشت
ميلى به آب و آينه در جانمان نبود

مانديم اگر به ساحت اين خاك قرن ها
چيزى به جز اطاعت از آن المكان  نبود

با اين همه گناه چه مى كرد آدمى؟
اميد اگر به رحمت جان جهان نبود

آن روز بى اشاره ى او شب نمى شكست
خورشيد با تمام جهان مهربان نبود

باران اگر قصيده ى گل را نمى سرود
چيزى به غير دلهره در باغبان نبود

نشات نمى گرفت جهان از جمال دوست،
احساس، عشق، عاطفه در اين ميان نبود
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خاكریز ماه...   رد پای بهار  ؞

به آب و آينه ديريست دست مان بند است  
ميان ما و بهار از قديم پيوند است

به خود چگونه نبالند مردم اين شهر، 
به ميزبانى دريا كوير خرسند است؟ 
تو را هميشه ى جارى! بهار مى گويند

تو را دوباره نشابور آرزومند است 
براى مردم اين خّطه رّدپاى شما 

طلوع هديه اى از جانب خداوند است 
از آن زمان كه از اين كوچه ها گذركردى
به روى گونه ى مان تا هنوز لبخند است

نگاه كرده اى آيا كه نذر چشمانت 
به دست دختركى يك عدد گلوبند است؟ 

از آستان تو دارند التماس دعا 
چقدر آهوى كوچك هنوز در بند است!

نبرده شاعر اين بيت ها تو را از ياد 
تمام عمر به عهدى كه بسته پابند است

به يمن نام تو نام اين شهر، در جهان امروز 
شكوه مند تر از قامت دماوند است! 
خدا كند كه دوباره بهار برگردد

كه پنج فصل زمين زير پاى اسفند است
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    «روایت گر عاشورا» ؞

بمان، نظاره گر اصل ماجرا باشى 
بمان كه شاهد آن ظلم ناروا باشى
قدم به جانب ميدان مباد بگذارى
كه بعِدِ واقعه بايد كنار ما باشى ...

ميان خيمه، در امواج تب فرو ماندى
كه بعد، ياور گل هاى مصطفى باشى
براى اين كه ببينى عميق فاجعه را
قرار شد كه به آن درد، مبتال باشى

خدا نخواست سر مويى از تو كم بشود
كه تكيه گاه اسيران كربال باشى

سرشته اند تو را، تا به وقت دلتنگى 
به داغ سينه ى يك كاروان دوا باشى
قرار شد كه بمانى و در تمام مسير
براى آن همه سرگشته، رهنما باشى

براى غربت بانوى كربال، بايد 
ميان آن همه بيگانه، آشنا باشى ...

بمان، كه شرح دهى نكته نكته علقمه را
بمان، چنان كه روايت گر وفا باشى
برادران تو آن روز، تشنه جان دادند

چنين شكسته، هم از داغ آن دوتا باشى
تو با صحيفه ى گل ها هميشه همراهى

دلى چو آينه، سرشار از دعا باشى
چه فصل ها كه سر از سجده بر نداشته اى

كه لحظه هاى صميمانه، با خدا باشى!
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سپید بخت ترین  دخرت جهان  ؞

تو را سرشت خدا، شعر ناگهان باشى
تو را سرشت كه از جنس آسمان باشى

براى همسرى ات، آفتاب آمد، تا 
سپيد بخت ترين دختر جهان باشى

مسير آينه ها را مباد گم بشويم 
تو را سرشت، مگر در زمين نشان باشى
به يمن مادرى ات، آب ها زالل شوند
و تا هميشه ى اين فصل ها روان باشى
به آب هاى جهان بلكه آبرو بدهى
براى تشنگى باغ ها ، امان باشى

تو را كه ديد در اين خاك، بى همانندى 
نوشت زود كه از چشم ها نهان باشى

نوشت نام تو را، اين چنين مقدر شد: 
كه دردناك ترين بخش داستان باشى

كسى نديده مزارى در آسمان...، مى خواست: 
بهار گم شده در خاطر زمان باشى! 

شبيه عطر پراكنده در گلستان ها، 
هميشه اليق آنى كه بيكران باشى! 

به كربال، پس از آن ماجرا، صالح اين شد، 
كه داغ دارترين مادر جهان باشى

بقيع مثل من اين روزها زمين گير است 
مباد بى خبر از بغض هاى مان باشى...
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شاید كمی غزل بتكانم برای تو ؞

 بيش از هزار سال نشستم به پاى تو 
باور نمى كنى شده ام مبتالى تو 

هرگز به مهربانى تو شك نكرده ام 
جز تو نداده ام به كسى دل، فداى تو!

شايد به ظاهر از تو جدا مانده ام ، ولى 
پيوسته در ميان دلم بوده جاى تو

 هر شب به عمق خلوت خود مى برم پناه 
زل مى زنم به آينه ى چشم هاى تو 

هى كوچه كوچه ياد تو را  مى زنم قدم 
شايد كمى غزل بتكانم براى تو 

حاال به چشم روشنى من نگاه كن 
شايسته هست تا كه بريزم به پاى تو 
شعرى سروده ام كه مگر از گناه من 
مثل هميشه چشم بپوشد خداى تو

 امشب عجيب بوى خوشى دارد آسمان 
ِكل مى كشند دختركانش براى تو

 آقاى سبز پوش! به مهمانى ام بيا 
بگذار تر شود نفسم در هواى تو
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 عکسی به خانه آوردند ؞

خبر چه بود كه آن را شبانه آوردند؟ 
غمى بزرگ به اين آشيانه آوردند

براى آن كه بدانى كه بى پسر شده اى 
لباس سوخته اش را نشانه آوردند 
براى آن كه گلوى بريده ى او را 

به چشم خويش نبينى، بهانه آوردند
به رسم رايج دامادها، رفيقانش 

تمام راه، گل ات را به شانه آوردند
از آن پرنده كه با آسمان صميمى بود 

شكسته بال و پرى را به النه آوردند 
به قصد اين كه دلت را فقط بسوزانند! 
ببين چه بر سرت از اين زمانه آوردند، 
از آن درخت تناور كه روى خاك افتاد

فقط براى تو عكسى به خانه آوردند 
چقدر پشت سرش، صبح، آب پاشيدى 

جنازه ى پسرت را شبانه آوردند  
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آن ها که دیده اند
رضا نیکوکار

یک ؞

گــفتند از شـراب تو ميخانه ها به هم
ُخــم ها به وقت خوردن پيمانه ها به هم
تو آن حقيقتى كه تو را مژده مى دهند
اسطوره هاى خفته در افســانه ها به هم

در هر نماز عطر تو تكثير مى شود
در امتداد وحـــدت اين شانه ها به هم

هر خانه اى مناره ى اهللا اكبر است
اين گونه مى رسند همه خانه ها به هم
جارى شده ست عقد اخّوت ميان ما

اى باب آشنايى بيــگانه ها به هم!
وقتى كه شمع جـــمع تو باشى چه ديدنى ست

دل دادن دوباره ى پروانه ها به هم
چون دانه هاى روشن تسبيح باهميم
در هم تنيده سلســله ى دانه ها به هم

اعجاز بى نظير تو عشـــق است و عشق تو
ما را رسانده از دل ويرانه ها به هم... 
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دو ؞

زائرى بارانى ام،آقــا، به دادم مى رسى؟ 
بى پناهم،خســته ام،تنها،به دادم مى رسى؟ 

گرچه آهــو نيستم اما پر از دلتنگى ام 
ضامن چــشمان آهوها! به دادم مى رسى؟ 

از كــبوترها كه مى پرسم نشــانم مى دهند 
گنبد و گلدسته هــايت را،به دادم مى رسى؟ 

ماهـــى افتاده بر خاكم، لبالــب تشنگــى 
پهنه ى آبى ترين دريا! به دادم مى رسى؟ 

ماه نورانـى شب هاى سياه عمر من! 
ماه من،اى مــاه من! آيا به دادم مى رسى؟ 

من دخيل التماسم را به چشـــمت بسته ام 
هشـــتمين دردانه زهــــرا! به دادم مى رسى؟

باز هم مشــــهد،مســـافرها،هـياهــوى حرم 
يك نفر فرياد زد،آقــــــــا...به دادم مى رسى؟
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سه  ؞

با اين كه مى رسم به تو و بار چندم است
قلبم براى ديدن تو در تالطــم است

در سينه ام شكســته اگر يك ســبو ، چه باك
صــدها دِل شكــسته فداى ســِر ُخـــم است

آن قدر دل به عشق تو جارى شده سـت كه
دريا شبيه قطره در اين بيكـــران گــم است!

در من كــبوترى ست كه مســت حــرم شده
اين مستى مُدام نه از بوى گــندم است

از وصــف عاجزند مرا خيل واژه ها
حالم اگر عصــاره ى اشــك و تبســم است

بيهوده نيست روز و شب اين شــهر روشن است
عشــق تو آتشى ست كه در جــان مردم است

اين جاست بركــه اى كه در آن غير ماه نيست
معصــومه اى كه خواهــر خورشــيد هشــتم است

جايى كه عطــر چــادر تو مى وزد در آن
مى پرسم از خودم كه بهشــت است يا قــم است...
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چهار ؞

اگر رســول خـــدا و امـــير قافـــله باشـــد
بگو به اُسـقف اعظــم كه بيــم زلـــزله باشـــد

اگر كه فاطـــمه (س) باشـــد كــنار او حســنينش عليهم السالم
عــلى (ع) كــه در َخــم مـويـش هـــزار ســلسله باشـــد

چـو بـــيد بر ســر ايمــان خويش بلــرزند!
اگر برابر عاشــق هــزار عاقله باشـــد

كه سنگ سنگ بســوزد تمام وادى نجــران
كه خشــت خشــت بريزد اگر مقــابله باشـــد

اگــر كه آل عـبا هــم ، كه جــان «اَنُفِسنا...» هــم
هــمين كه دســت خــدا هم در اين مــعامله باشـــد

كه آن چـه مانده پس از تو به روى دست حـريفان
شناســنامه ى دلخـوش به مـُهر باطــله باشـــد

بگو به حاكــم نجــران سخـــن ز فضــل نگويد
كه بعِد ديــن محــمد (ص) مديــنه فاضــله باشـــد

خــدا يكى ست علــى (ع) و علــى (ع) يكى ست خــدا ...كــو؟-
كـسى كه قــادر به حــل اين مــعادله باشـــد؟

خـــدا يكى ست به غير خـــداى عــّزوجــل نيست
مــباد بين خــداى من و تو فاصــله باشـــد
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پنج ؞
این شعر دخیل شاهچراغ است  ؞

از ياد برده است دلم ديگر انبوه دردهاى فراوان را
حاال كه در مقابل خود ديده ست تنها بهشت كوچك ايران را

يك ُگل ز بوستان خدا اين جاست ، ُدردانه ى امام رضا (ع) اينجاست
سعدى نشسته است كه بنويسد از ابتدا دوباره گلستان را!

بايد ببينى عطرمحمد(ص) را ، صحن و سراى حضرت احمد(ع) را
جايى كه ردپاى خــدا جارى ست ، جايى كه زنده مى كند انسان را

پيچيده در مشام مسافرها ، در ازدحام اين همه زائرها
عطرى كه مست جام خودش كرده ست حتى گالب قمصر كاشان را!

آقو! سالم ،چشم و چراغ من! سادات عشق ؛ شاهچراغ من!
   بيتاب كرده شوق وصــال تو آهـــوى بادپاى گريــزان را    

در من چه قدر شور غزل جارى ست، انگار شاعرانه تر از اين نيست
وا مى كنم چه ساده پس از عمرى اين بغض هاى كهنه ى پنهان را

اى دل! شب بهانه تراشى نيست، در عشق جا براى حواشى نيست!
جز وصل روبه راه نخواهد كرد اين شاعر هميشه پريشــان را
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شش ؞

قلبم پُر است از هيجان، بى قرار توست 
اين رود سرخ در جريان بى قرار توست 

اى قبله ى دوباره به سمت نماز كه 
«حى على الصالة » اذان بى قرار توست 

آن قدر از سخاوت تو گفته اند كه 
حتى خود امام زمان (عج) بى قرار توست 

تنها نه من كه دانه خور گنبد توام 
قلب كبوتران جهان بى قرار توست 

منظور از «الهه ى ناز» غزل تويى 
آواز سوزناك «بنان» بى قرار توست 

«من در ميان جمع و دلم جاى ديگر است» 
چون كودكى كه در صف نان بى قرار توست 

باران اشك، شوق رسيدن ، تب حضور 
تنها نه من، تمام جهان بى قرار توست 
شاعر نشسته است به تو فكر مى كند 

قلبش شكسته است...به تو فكر مى كند 
شهرى ست روى نقشه كه قلب جهان شده است 

يك تكه از زمين كه خود آسمان شده است 
يك تكه از زمين كه خدا آفريده بود 

امروز تك ستاره ى يك كهكشان شده است 
اين سرزمين كه قبله ى حاجات قلب هاست 

با كعبه اى مراد دل عاشقان شده است 
اين گنبد طال كه مرا خيره مى كند 

انگار آفتاب زمين و زمان شده است 
انبوه چشم هاى پر از اشك كار كيست؟؟؟ 
هر روز در مسير تو رودى روان شده است 
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در سينه چيست جز دل تنگى براى تو 
چاهى كه غرق يوسف اين داستان شده است 

آقا سالم ! معجزه ات را نشان بده 
حاال كه عشق با همه نامهربان شده است 

...شاعر دلش شكست كنار حرم نبود 
شاعر كه داشت با نفسش از تو مى سرود 

در بيكران فاصله ها هم كنار توست 
هر كس كه روز و شب نفسش بى قرار توست 

با من چه كرده اى كه چنين عاشقت شدم 
با اين ستاره كه همه شب بر مدار توست 

من يك گداى پاپتى ام كه دلش خوش است 
مثل كبوتران حرم جيره خوار توست 

شاعر دلش اسير غزل هاى معركه ست 
با واژه هاى داغ كه آتش بيار توست 
جاى شراب جرعه اى از آسمان بريز 

در چشم هاى شب زده ام كه خمار توست 
اين آيه هاى يأس به پايان نمى رسند 

دستى تكان بده كه فقط كار كار توست 
با دست روحبخش تو اين حال و روز هم... 

دارد غروب مى شود و من هنوز هم....



45

ـــــــــــــــــ
ــــكـتابــــــــ
ــــشـشميـنـــــ
 ـــجشنوارهــــــ
ـــــ ــــشــــعـر
ــــانـقالبــــــــ
ـــــــــــــــــ

هفت  ؞

شب سياه جهان روشن است از رويش
نشسته چشمه ى كوثر به زير ابرويش
بهار مى رسد از راه با همين يك گل
به خاك مرده بتابد اگر كه سوسويش
اگرچه كوچ به قصد رسيدن است ولى
چگونه دل بكند خانه از پرستويش؟
حبيبه اى كه چنين رو گرفته از دنيا
چگونه طاقت سيلى بياورد رويش؟

هميشه در كه به يك پاشنه نمى چرخد!
ولى چگونه بچرخد به سمت پهلويش؟
بپا شده ست گمانم جهنمى به بهشت
خبر رسيد قيامت شده ست در كويش
خبر چه بود كه اين گونه از نفس افتاد

چگونه شير خدا خم شده ست زانويش؟
همان كسى كه چونان كوه در كشاكش دهر

گره نخورده به هم هيچ وقت ابرويش
خبر چه بود كه بعد از هزار و اندى سال

على هنوز نشسته به سوگ بانويش
بناست قافيه ها را شكسته بنويسد

گذاشت شاعر اگر دست روى پـ  هـ  لـ  و يـ  ش...
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هشت ؞

كيستى اى كسى كه به هم زد خلق تو نظم هر دو جهان را
شوق نامت به حركت در آورد در دلم كوه آتشفشان را

آه...وصف تو شعر است و شور است ، مثل كوهى كه سنگ صبور است
چشم هايت دو تنگ بلور است، بيخود از خود نكن ماهيان را

مثل ماهى كه در آبگيرى، زمزم چشمه اى در كويرى
بهترين اتفاق غديرى، سرورى كن زمين و زمان را

چيزى از روشنى كم ندارى، روى بال مالئك سوارى
مثل يك نور دنباله دارى ، غرق خود كرده اى آسمان را

چشم ما محو انگشتر تو، ما گدايان پشت در تو
فكر يك جرعه از ساغر تواز تن ما رها كرده جان را

رفته تا عرش دست تو باال، عطر لبيك پيچيده هرجا 
ايستاده خدا به تماشا اين غزل آبى بيكران را

ياد تو شدت هر عالقه، جارى شهد نهج البالغه
اى كه باياعلى گفتن من نام تو كرده خوشبو دهان را

نيستى و جهان غرق آه است، چشم هاى يتيمان به راه است
كاش اين جمعه قسمت كند عشق در دل كوچه ها بوى نان را
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نه ؞

دست نبى و ســاقى كوثر به هم رســيد
پاى ُخــم غدير دو ســاغر به هم رســيد

پيچيد عاشــقانه به هم شــاخه ى دو تاك
شور شــراب و حظ برابر به هم رســـيد

يك دست جام باده و يك دست، دست يار
شاخه نبات و قند مــكّرر به هم رســـيد

از جــان بركـــه شوق تماشـــا شروع شد
وقتى كه بال هاى كــــبوتر به هم رســـيد

تا اين كه گرم باشد و روشن شود جهان
شمس الّضــحى و مــاه منّور به هم رســـيد

تا سايه باِن از نفس افتاده ها شود
شاخه به شاخه ســرو و صـنوبر به هم رســـيد

آدم رسيده بود به آدم هـــزار بار!
تا ناگـــهان دو كـــوه تناور به هم رســـيد

بزم رســول آخر و مــوالى اول است
روز غديـــر ، اول و آخـــر به هم رســـيد...
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ده ؞
«دچار یعنی عاشق...» ؞

زمين دچارت شد، آسمان دچارت شد 
گرفت دست تو را و جهان دچارت شد 

گرفت دست تو را آفتاب و در چشمش- 
گدازه هاى دو آتشفشان دچارت شد 
كوير بود ولى عاشقانه از دل خاك 

هزار چشمه ى جوى روان دچارت شد 
زمينيان به تماشايت ايستادند و 

دل تمامى افالكيان دچارت شد 
چقدر« اشهد اّن على ولى اهللا »...

چقدر حنجره وقت اذان دچارت شد 
فقط نه اين كه عزيز پيمبرى موال!

فقط نه اين كه دل كاروان دچارت شد 
فرشته هاى خدا هم تو را كه مى ديدند 

يكى يكى دلشان بى گمان دچارت شد 
خداى كـعبه خودش اعتراف كرد على! 
كه وقت خلقت تو ناگهان دچارت شد 

تو عاشقانه ترين اتفاق تاريخى 
جنون مان ... دل مان ... دين مان دچارت شد 

«ستاره اى بدرخشد و ماه مجلس شد» 
به چشم هم زدنى كهكشان دچارت شد 

و فكر كن كه چه تنهاست شاعرى كوچك 
كه تازه آخر اين داستان دچارت شد 

چه روزها كه از آن روز بى نظير گذشت 
نشد كه «قدر» بدانم ...نشد....«غدير» گذشت...
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چند هزاره آن طرف تر
سعید مبرش

۱ ؞

يا رب سفر من به سفر ختم شود
در باز شود، باز به در ختم شود

در سجده هميشه آرزويم اين است: 
هر سجده به سجده اى دگر ختم شود

۲ ؞

ماييم و هراِس قدرتى پوشالى
ترسيدن از اژدهاى روى قالى

بعد از دو سه قرن عاقبت مى فهميم
ما كشته شديم با تفنگى خالى 

۳ ؞

در فقر چه عاشقانه مى رقصيديم
با ساده ترين بهانه مى رقصيديم
موسيقى جير جير در هيچ كه ما

با چك چك سقف خانه مى رقصيديم
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۴ ؞

سنگى به دل آينه زد با ترديد
يك سنگ دگر در آب، محكم كوبيد  

تأثير غرور و نرم خويى اين بود:
آيينه شكست! ... آب لختى خنديد! 

۵ ؞

يك قطره ى كوچكم ولى بارانم
آيينه ى جيبيم ولى حيرانم

در ملك وجود كمترينم اما
با اين همه عاشق توأم ... انسانم!

۶ ؞

خود را به كمى سكوت دعوت كردم
تنهايى خويش را اجابت كردم

ديدم كه هنوز خلوتم خلوت نيست 
با خلوت خود دوباره خلوت كردم

۷ ؞

اى كاش دلى ترك محبت نكند
ابليس به قوم ما حسادت نكند
اى كاش هميشه باز باشد درها

تا ذهن درى به قفل عادت نكند
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۸ ؞

دنيا به وصال شادى و غم زيباست
بيهوده سوا مكن كه درهم زيباست
اى بى خبر از لطافت سنگ زمخت
سوگند به آسمان زمين هم زيباست

۹ ؞

بى وقفه ... مدام ... دم به دم سجده كنم  
اصال به وجود آمده ام سجده كنم 

 پيراهن اگر ز روح من بردارند
بينند كه در قيام هم سجده كنم

۱۰ ؞

 آماده شويم، ابتدا منتظر است
پايان ببريم، انتها منتظر است 

مشغول به غفلتيم و خود مى دانيم 
عمريست كه پشت خط خدا منتظر است 

۱۱ ؞

در باغ دلم نهال خواهد روييد
يك شاخه گل محال خواهيد روييد

اين گونه به آسمان كه مى انديشم 
از شانه ى من دو بال خواهد روييد 
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۱۲ ؞

با حال نياز و ناز بر مى گردى 
از دور و بر حجاز بر مى گردى 

به به چه سالم دلنشينى دادى 
انگار كه از نماز بر مى گردى

۱۳ ؞

جارى شده رود پا به پاى من و تو
گنجشك نشسته در صداى من و تو

بى ذوق نباش! با همه دست بده
صف بسته درخت ها براى من و تو

۱۴ ؞

گفتيم گل امضاى خدا...چيدندش
گفتيم پرنده ... زود بلعيدندش

آن خط رگ غيرت خدا بود اما
مردم به غلط صاعقه ناميدندش

۱۵ ؞

افسوس كه شعرها رياضى شده اند
باران و درخت فعل ماضى شده اند
در عصر پرنده هاى بى احساسيم

آن ها كه به سيم برق راضى شده اند
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۱۶ ؞

گلدسته اگر به نخل ها مى ماند
سرى است در آن كه اهل دل مى داند

باالست و با بهانه ى چيده شدن
خرما همه را به آسمان مى خواند

۱۷ ؞

لب باز نمى كنى معما دارى !
صد خاطره غم به رنگ خرما دارى
جانباز كدام جنگ خونين هستى ؟
اى نخل تنومند كه يك پا دارى

۱۸ ؞

ما معنى واژه هاى ديگر هستيم
يكتاى هميشه نامكرر هستيم

از ساعت ما، زمان عقب افتاده 
ما چند هزاره آن طرف تر هستيم

۱۹ ؞

زاهد به همه از ابتدا شك دارد
در هر عملى جدا جدا شك دارد

بى شك ز پل صراط خواهد ترسيد
 وقتى كه به سازه ى خدا شك دارد
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۲۰ ؞

در اوج اسارت از قفس شعر نگفت
از خويش گذشت و با هوس شعر نگفت

تكرار خدا ميان انسان ها بود
مردى كه شبيه هيچ كس شعر نگفت

۲۱ ؞

هر ذره به وسع خود مسلمان باشد
در بهت فرو رفته و حيران باشد

جز سجده چه حالتى به خود مى گيرد؟
گر كل جهان به شكل انسان باشد 

۲۲ ؞

با درد بساز! درد محبوب خداست
اين قطره ى اشك ، بنده ى خوب خداست! 

دنبال كدام راه حل مى گردى؟
هر كوچه ى بن بست ، درى روبه خداست

۲۳ ؞

عادت نكنيد زود بر مى گرديم
با جان و دلى كبود بر مى گرديم

فانوس به دست ها ! تجسس تا كى؟
اينجا خبرى نبود ... بر مى گرديم
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۲۴ ؞

بر دار و درخت برگ و گل مى دوزند
در كوچه ى شب چراغ مى افروزند 

آن روز كه جام صبر خورشيد شكست
چون پنبه تمام ابرها مى سوزند

۲۵ ؞

جز ياد تو در سرم نباشد اى كاش 
غير از تو برابرم نباشد اى كاش
يا سر نكنم بلند از اين سجده

يا سجده ى آخرم نباشد اى كاش

۲۶ ؞

ما مرگ پلنگ را به ديوار زديم  
جنگل جنگل درخت را بار زديم
با چند چراغ روشن بى مصرف
از سقف هميشه نور را دار زديم

۲۷ ؞

يكسر چپ و راستش، هوس مى سازد
گل را با مرگ هم نفس مى سازد

دستش برسد يقين بدانيد بشر
دور و بر ماه هم قفس مى سازد
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۲۸ ؞

آلوده ى نفس ناشكيبا هستيم
دلبسته زرق و برق دنيا هستيم

افسوس كه از درون و بيرون غرقيم
چون كوزه ى پر داخل دريا هستيم

۲۹ ؞

شد فصل بهار و عطر گل ها پيچيد
بوى نِم خاك، بوى صحرا پيچيد
باران كه تمام شهر را آذين بست

در مأذنه ها صداى دريا پيچيد

۳۰ ؞

آرى بايد حكمت شر را دانست
با فايده بودن ضرر را دانست

روزى كه صداى اره برقى آمد
جنگل تازه قدر تبر را دانست

۳۱ ؞

ترسيد كه رودها گل آلود شود
سرتاسر آسمان پر از دود شود

در لوله ى تانك، كفترى كه مرده است
مى خواست مسير مرگ مسدود شود
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۳۲ ؞

زندانى زندان تن خود هستيم
محدودتر از پيرهن خود هستيم 
كى بار ز دوش ديگران برداريم؟
وقتى كه وبال گردن خود هستيم 

۳۳ ؞

اى كاش كه از خطر نمى ترسيديم
از دلهره ى سفر نمى ترسيديم 

ما نيز مسافران دريا بوديم
از غرق شدن اگر نمى ترسيديم

۳۴ ؞

آغاز نماز من صدا بود و سكوت
معجون قشنگى از دعا بود و سكوت

كم كم گله هاى دل فروكش مى كرد...
در سجده آخرم خدا بود و سكوت

۳۵ ؞

از خيمه ى شب، عطر خدا مى آيد
عطرى كه به جانم آشنا مى آيد

باد خنكى كه در سحرگاهان است
از پر زدن فرشته ها مى آيد
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۳۶ ؞

اين چشم تمام اعتبارش گريه است 
 باور بكنيد دل بهارش گريه است
از علت گريه ام چرا مى پرسيد؟  

 من رودم و رودخانه كارش گريه است

۳۷ ؞

كم كم دارم كمى به خود مى آيم 
 از اين همه دلدادن بى پروايم 

 هر كس كه به من رسيد خطى زد و رفت
 من چرك نويس عشق خيلى هايم 

۳۸ ؞

روزى غم و دل خوشى برادر بودند  
آن روز كه كوچه ها معطر بودند 

 ايام گذشته بى تكلف بوديم 
 گنجشك و كالغ هر دوتا پر بودند 

۳۹ ؞

از قعر عدم مدام در مى آيم  
 آغاز نكرده باز  سر مى آيم 

 من يك صف ممتدم كه در هر لحظه  
من مى روم و منى دگر مى آيم
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۴۰ ؞

در باغ عروج برگ ها را ديدم  
احساس لطيف خاك را بوييدم

رگ هاى تنم پر از محبت شد كه
بى خود شدم و درخت را بوسيدم

۴۲ ؞

از قلب خداى خشك را جمع كنم
اين حال و هواى خشك را جمع كنم 

ارابه به دست شهر را مى گردم
تا رابطه هاى خشك را جمع كنم

۴۳ ؞

پاييز ...غروب...باد...غوغايى بود
در پنجره ، صحنه غرق زيبايى بود

باران كه گرفت خيره تر شد چشمم...
حمام درخت ها تماشايى بود 

۴۴ ؞

انگشت پر از اجازه اى باال رفت
از پله سوال تازه اى باال رفت
پاسخ نشنيد و گفت: انا هللا

بر دوش يقين جنازه اى باال رفت
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۴۵ ؞

مى سوزد و سوختن برايش ساده است
بسيار شبيه عاشقى دل داده است

از دورى جنگل است شايد، كبريت
هر لحظه براى خودكشى آماده است

۴۶ ؞

اين منطقه آشناست! ...اين در!... انگار
انگار گذشته ام از اين در صدبار

صدبار و هزاربار و ...پس مقصد كو ؟
يك مرتبه كاش بگذرم از تكرار

۴۷ ؞

 از فرط گناه جان من بى درد است
 آن دل، دل شعله دار ديگر است

 افسوس كه مثل چوب كبريتى خيس
 در من تب سوختن فروكش كرده است

۴۸ ؞

در من لحظات زندگى پير شده
هر ثانيه ام دچار تأخير شده

با ساعت من چه كار كردى اى مرگ
هر قدر عقب كه مى كشم دير شده

۴۹ ؞

آواز پرنده ：آسمان رنگين است
پيغام بهار ：زندگى شيرين است

اى اهل كوير دل به دريا بزنيد
هم خوانى باد و موج و ساحل اين است

۵۰ ؞

گفتند كه سر عشق را باز نكن
با درد خودت بسوز و ابراز نكن

در حق كسى جنايتى بيش از اين؟!
گفتند پرنده باش و پرواز نكن
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بر آستان جاانن
محمد جواد شاه مرادی

تحمیدیه ؞

اى شِب مهتاب در سوداى روى ماهِ تو
آفتاب از روضه خواناِن زيارتگاهِ تو

ما َرگ و خونيم... ترتيِب مالقاتى بِده  ـ
بيِن خط هاى موازى؛ راهِ من با راهِ تو

خواِب خوبى ديدم و در خويش زندانى شدم
خواب ديدم تا ابد افتاده ام در چاهِ تو

با چه ناِم درخورى اين بار نجوايت كنم؟
اى تماِم اسم هاى خوب، خاطر خواهِ تو!

مختصاِت خاِل پاييِن لبت را ازبََرم
... نقطه را فهميده ام از باى بسم اهللاِ تو
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نعت نبی (ص) ؞

چشماِن تَر از هتِك حريمت نگران اند
آسوده تر از پيش، «حقيقت نگران»اند

با سنگ زدن، حرمِت اين آينه نشكست
آنان كه شكستند در اين جا، دگران اند

بگذار به خورشيد زند كوردلى سنگ
آه از دو سه ديوانه كه كوته نظران اند

فردا تو درخشان تر از امروزى و اينان ـ
فرداى قيامت، همه تن، شعله وران اند

بر دامِن دريا ننشستَه ست غبارى
اين آب ِگل آلودُكنان، بى خبران اند

دريايى و در سينه ى تو ُدرِج فضائل
لب تشنه ى ُحسِن تو كران تا به كران اند

ذكِر صلواِت تو، بهاِر لِب مستان
ُگل ها به نسيِم نَفست جامه دران اند

فردا به اميِد تو سر از گور بَرآرم
دل بسته ى خورشيد، سَحرخيزتران اند



63

ـــــــــــــــــ
ــــكـتابــــــــ
ــــشـشميـنـــــ
 ـــجشنوارهــــــ
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منقبت دخت نبی (س) ؞

خدا ناِم تو را آَورد و جان بخشيد جان ها را
شبى پيِش قَدم هايت زمين زد آسمان ها را

...زمين، شد مُهره اى از مُهره هاى مسِت تَسبيَحش
كه با يادت بچرخانَد زمان ها را ... زبان ها را

اگر حّوا، اگر مريم، اگر عيسا، اگر آدم،
به نامت ـ اسِم اعظم ـ صبر كردند امتحان ها را

اگر تقدير، چون دستاس در دستت نمى چرخيد،
همه بيهوده مى ديدند كاِر كهكشان ها را

«چرا ناموِس خلقت آشكارا شد چرا پنهان»،
ّ ِ الَمكان ها را حديِث مست و مستورى ست ِسر 

تو را از روِز خلقت خواب مى بينم... عَجب خوابى!
كسى پُر مى كند با استكانَش استكان ها را
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منقبت امیراملؤمنین (ع) ؞

كيست موال؟ آن كه نفسش را اسير آورده است
از ركاب فخر، دنيا را به زير آورده است

كيست موال؟ آن كه روى تيغه ى شمشيِر عدل
از حكومت، دسِت پاك و چشِم سير آورده است

كيست موال؟ آن كه در كوى يتيمان، نيمه شب
آب و ناِن خويش بر خواِن فقير آورده است

آن كه حتّى ماه هم در شاِم ضربت خوردنش
چون يتيمى نوحه خوان، يك كاسه شير آورده است

كيست موال؟ خانه زاِد صاحِب بيت الحرام
آن كه بوى بوستان را در كوير آورده است

دسِت حق باالست؛ در دسِت نبى دسِت على ست
حق، اميِر ديگرى بعد از امير آورده است

ال فتى اّال على، ال سيف اّال ذوالفقار
شّمه اى جبريل از مافى الّضمير آورده است

واژه هاى شعِر من را مثِل بارانى زالل،
چند ابر از آسماِن الغدير آورده است



65

ـــــــــــــــــ
ــــكـتابــــــــ
ــــشـشميـنـــــ
 ـــجشنوارهــــــ
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منقبت کریم اهل بیت (ع) ؞

از گيسواِن بسته گره باز ُكن كه شايد،
باِل دِل مرا بگشايند در هوايت

امشب دلم گرفته شبيِه دلت گرفته
امشب دلم گرفته برايت، دلم برايت ...

بشكن سكوت را ـ كلماِت جهان فدايت! ـ
بگذار وا كند گرهِ بغض را صدايت

درخود نريز زهِر جگرسوِز گريه ات را
راضى نشو كه گريه كنند ابرها به جايت
پلكى بزن كه غرق شَوند ابرها در اشكت

چيزى بگو ـ فداى لِب ُخشك خوش نمايت! ـ
ماننِد شب بزرگى و همُصحبتى ندارى

هرشب به خواب رفته شِب قدر با دعايت
ماننِد شب غريبى، ماننِد شب غريبى ...

با بغِض پيله بستهى مهتاب؛ آشنايت
روحى تمام غربت و نوحى تمام صبرى
كوهى و آشيانهى خورشيد، شانه هايت
فرزنِد ذوالفقارى و با خون برادر، امّا،
ُجز ُصلح نيست راوى درِد بى انتهايت

امشب دلم گرفته برايت ... دلم گرفته ...
مى خواهد از خداى تو ... مى خواهد از خدايت،

تا چون بقيع، دفن شود، دفن در كنارت
ماننِد جاِم زهر، بيفتد به پيِش پايت
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ــــــــــــــ

منقبت سّیدالّشهدا (ع) ؞

خورشيد، چو شيرى ست برآُشفته بَر و رو
بازآمده از بيشهى هفتاد و دو آهو

عصرى ست پُر آوازه تر از صبِح قيامت
پرده َدر و َدرپرده تر از ظهِر هياهو

از رنِگ افق، سادگى حادثه پيداست؛
پيشانى خونين و پريشانى گيسو

هرگوشه بهارى َسرى افكنده به زارى
از هر طرف، ابرى گره افكنده به ابرو

چون خيمگيان، شعله  به جان، پاى به زنجير
باد است خرامنده به اين سو ُو به آن سو

اين عطر، پراكنده از اين ساقهى نرگس؟
يا خاطره اى مانده از آن چشِم غزل گو؟

امروز مگر الله نِكشتند در اين دشت؟
پس چيست شكوفايى چندين ُگِل شب بو؟!

خشَكش زده خورشيد... ببينيد و نپرسيد
از ُسرخى چشماِن من و چشِم تَِر او



67

ـــــــــــــــــ
ــــكـتابــــــــ
ــــشـشميـنـــــ
 ـــجشنوارهــــــ
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منقبت سّقای کربال (ع) ؞

شمعى كه روشن كرده ام، با شعله اى ِكشدار،
از پِلك هاى خيِس من پروانه مى سازد

قلبم شبيِه سينه ُسرخى اوج مى گيرد
مى آيد و روى َضريحت النه مى سازد

از ِشش طرف، ِشش َمرد را بى دست مى بينَد
ِشش بار از مهتاب و آب افسانه مى سازد

با دستهى زنجير زن ها راه مى افتد
ـ  عشِق تو از هر عاقلى ديوانه مى سازد ـ

گيسوپريشان مى رود با كاروان تا شام
از ُهرِم انگشتاِن زينب، شانه مى سازد

دل را به دريا مى زند با غربِت خورشيد
مى سوزد، امّا با غرور... امّا نمى سازد

يك قطره از َشمعى كه روشن بود، مى افتد
چشِم من از آيينه سقّاخانه مى سازد
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منقبت امام رئوف (ع) ؞

بى فروغ است فلك پيِش چراغانِى كويَت
ياِس مهتابى اگر هست، شكفته ست به بويت

آفتابى ست فروزنده ى شب هاى غريبان
گنبِد روز درخشنده ى شب آينه جويت

شب، شِب دنِج دعاهاى زالل است و زيارت
خوش به حاِل دِل من؛ معتكِف تشنه ى كويَت

دِل اليعقِل من ارزِش سوزاندن دارد؟!
هركه اين جاست، چرا مست نباشد ز سبويت؟!

دل، نه غربى ست نه شرقى ست. در اين هوِل قيامت،
دِل من قبله نمايى ست كه چرخيده به سويت

دِل من! محشِر كبراست... تو شايسته نبودى
گرچه او خواست بيايّى و نياورد به رويت

مى روى از حرم و مانده چو هنگاِم رسيدن
حسرتى سوخته در سينه و بغضى به گلويت 
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در هوای انتظار ؞

نيست چشمى كه طلبكاِر تماشاى تو نيست
چشِم گرياِن مرا طاقِت حاشاِى تو نيست

هركجا ميگذرم، هر طرفى مى نگرم،
هم تويى در نظرم، هم نظرم جاِى تو نيست

اين همه آينه، حيران به كجا مى نگرند؟
اين همه آينه تا كى به تمنّاى تو نيست؟!

روزها پيِك امان نامه ى ديداِر تواَند
نامه ى ماست كه شايسته ى امضاى تو نيست

غرق ُكن كشتِى ما را ُو به ساحل برسان
اشِك جوشاِن كه را راه به درياِى تو نيست؟

سنگ بَردار و بزن آينه ام را بِشكن
نكته ها هست و مرا جرأِت افشاِى تو نيست...
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در هوای انتظار ؞

گذشت از خوابم پيِر سبزپوشى دوش
هالل قامت و شوالى آفتاب به دوش

كليِد باطل در دست و نوِر حق بر دل
ِز ُگل لطيف تََرش تَن، ِز برِگ ُگل تَن پوش

پياده شد، به مِن خسته ُجرعه اى نوشاند
فُرونشست مرا آتش از مى پُرجوش

نشست با من و برخاست از كشاكِش عرش
به تندرستى او بانگ بانِگ نوشانوش

مرا خبر داد از انتهاى كاِر جهان
ـ كه؛ عشق، عالَمگير است ـ با لِب خاموش!

مرا گرفت در آغوش و تار و پوِد زمان،
به َهم بَرآمد و ما را گرفت در آغوش

به هوش آمدم از ذوق و رخصت از كف رفت
كليد، ُگم... هستى، بى قرار... من، مدهوش...
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تفسیِر آه
محمد حسین ملکیان

شعر اول ؞

شكاف آيا دليلش چيست وقتى خانه در دارد؟
كسى بايد كه از اين راز كعبه پرده بردارد

دهان كعبه را با نقره گيرم پر كنند اما
دهان كعبه چون حق گوست تنها جاى زر دارد

لباس كعبه را هر سال گيرم نو كنند اما
لباس نو به زخم كهنه ى او كى اثر دارد؟

من از جهل عرب حيران كه شق الكعبه را ديده
و از پيغمبر خود خواهش شق القمر دارد

خدا را شكر هنگام طوافم يا على گفتم
خدا را شكر ذكرش هم چنان بر من اثر دارد

به سمت شرطه ى ركن يمانى رفتم و گفتم
كه اين جا خانه ى شير است، پنهان شو! خطر دارد!   
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شعر دوم ؞

پس خدا قرار را به خلقت جهان گذاشت
«حم» را در ابتداى داستان گذاشت

هل اتى َعلَى ال... به چهره ى على نگاه كرد
با على هر آن چه را كه داشت در ميان گذاشت

با على چقدر حرف هاى عاشقانه زد
سوره اى سرود و نام سوره را دخان گذاشت

وعده ى بهشت داد و ديد صبر ما كم است
در نجف بهشت را براى دوستان گذاشت

ميزبان... چه ميزبان اليقى ست اين على
رزق بچه هاش را جلوى ميهمان گذاشت

ميهمان... چه ميهمان عاشقى ست اين على
چشم روشنى ليله المبيت، جان گذاشت

چشم ها...چه چشم هاى نافذى ست با على
در جهان كه جز على دو تير در كمان گذاشت؟

كعبه... ذوالفقار... فرق سر... خدا به يك شكاف
در مسير رفت و آمد على نشان گذاشت

دست معجز پيامبر شكافت ماه را
امتداد آن مسير را در آسمان گذاشت
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شعر سوم ؞

اى سمت خود كشانده خواص و عوام را
درياب اين سپاه پياده نظام را!

با هر عمود، رو به تو تجديد مى كنم
مثل وضو به نيت قرب احترام را

هر كس سالم داد تو را در سفر، گرفت
در موكب نخست، جواب سالم را

از دست خادمان تو نوشيد هر كه چاى
يك جا چشيد لذت شرب مدام را
يك بام داشت با دو هوا در مثال ها
تا اين كه ديد چشم كبوتر دو بام را

گفتم كه « السالُم َعلى َمن بََكتُه... » برد
اشك على الدوام، قوام كالم را

« ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش »
ما قابليم نوكرى اين امام را

پاى پياده آمدم و روى  من سياه!
پاى برهنه نيستم اين چند گام را

با دست خالى آمدم و روى من سياه!
چيزى نبود قابل عرض اين مقام را
مصراع آخر است، رسيديم كربال

بايد چه كرد اين همه ُحسن ختام را؟

آمِء(سالم بر کسی که فرشتگان آسامن بر او گریستند)  ؞ َکُة السَّ ُه َمالِئ َکْت الُم َعىل َمْن َب أَلسَّ
 زیارت ناحیه مقدسه ؞
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شعر چهارم ؞

زن، خودش پيغمبر عشق است وقتى مادر است
مادر اين خانه تنها دختر پيغمبر است

واقعه، تين، فجر، ياسين... پنج سوره پنج تن
سوره ى پنجم خود زهراست، زهرا كوثر است

پرده ى پوسيده ى خانه گواهى مى دهد
پشت اين پرده مالك ُحسن، چيزى ديگر است

باز شد در، در زدن هاى پيمبر پشت در
بر صحابه حرمت اين خانه را يادآور است

سائالن گفتند اين «در» باز بوده از قديم
استناد راوى اما بر لگد روى در است

ادعاى سائالن حق است، مى دانم، ولى
استناد راويان ماجرا محكم تر است!

. . .
حلقه ات يك روز دامن گير حيدر مى شود

او كه دامن مى كشد آن روز اى « در »! حيدر است
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شعر پنجم ؞

اين صحن كه بين الحرمين عتبات است
در اصل، همان عرشه ى كشتى نجات است

درياب مرا نور چراغ سر گنبد!
تو نور على نورى و عالم ظلمات است

آن قدر كه جان بخشى و آن قدر كه جان سوز
پابوسى هر سال تو محيا و ممات است

هر نوحه ى زوار، مضامين لهوف است
هر ناله ى زوار، دعاى عرفات است

هر آبله در راه تو يك پله ى عرش است
هر قطره ى پر شور عرق، آب حيات است

در راه حرم، خوردن و خوابيدن زوار
در مسلك صاحب نظران، صوم و صالت است

سوغات من اشك است براى تو و افسوس
نام تو در اين شهر قتيل العبرات است

گفتم غزلى تازه بخوانم، چه بخوانم
دل چسب ترين زمزمه اين جا صلوات است
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شعر ششم ؞

قدم گذاشت درون حرم، سالم نكرد!
ضريح را جلويش ديد، احترام نكرد!

على الخصوص به دور و بر ضريح نرفت
توجهى به تكاپوى خاص و عام نكرد

و پا فراتر از اين ها گذاشت، وقت نماز
نشست روى زمين با همه قيام نكرد

و در زمان عبور از در خروجى صحن
نگاه حتى بر گنبد امام نكرد

ولى امام ضمانت از آهوى تنها
به اين نگاه كه وحشى ست يا كه رام، نكرد
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شعر هفتم ؞

يكه بود و بى حريف، اين شد كه لشگر باب شد
لشگرى را كشت، جنگ نابرابر باب شد

تيغ بر كف با نقابى از دل لشگر گذشت
در عرب، تشبيه ابروها به خنجر باب شد

قامتش را چون موذن داخل محراب ديد
ابتداى هر اذان اهللا اكبر باب شد

شيعيان توحيدشان را در واليت يافتند
در نماز اين شد كه بعد از حمد، كوثر باب شد

اصال از وقتى كه فهميدند كوثر با على ست
ختم قرآن كريم از جزء آخر باب شد

از همان روزى كه زهرا پشت در پهلو گرفت
ذكر حيدر واى حيدر واى حيدر باب شد

از همان روزى كه خون از سينه زهرا چكيد
شير دادن طفل را با ديده ى تر باب شد

گفت پيغمبر انا علم على باب ها
در مدينه ناگهان سوزاندن در باب شد!

هر چه را شد باب كردند، آخرش اما چه شد؟
آخرش حيدر اميرالمومنين ارباب شد
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شعرهشتم ؞

چقدر ريخته هر گوشه وكنار ، غم اين جا
نشسته روى دو زانو امام هر قدم اين جا

درست پاى همين نخل راست قامت رعنا
امام بر سر نعش كسى شده ست خم اين جا

همان كه برلب اين رود شست از تن خود دست
نخورد يك كف دست آب اگرچه دست كم اين جا

سرش هنوز به اين سمت مانده ، اين سوى ميدان
اگر غلط نكنم خورده بر زمين علم اين جا

نمانده فاصله اى در ميان اين دو برادر
اگر چه يك حرم آن جا ... اگر چه يك حرم اين جا ...

رسيده اند دو آدم ... نه ! بهتر است بگويم
رسيده اند دو تا كوه بى گمان به هم اين جا

اگر كه فرشچيان طرح خود كند تن او را
هزار مرتبه بايست بشكند قلم اين جا

كه بند آمده در وصف بند بند تن او
زبان قاصر تركيب بند محتشم اين جا
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شعر نهم ؞

اهللا اكبر بر قد و باالى اكبر
ديگر نخواهد شد كسى همتاى اكبر

او اشجع الناس است، يعنى باز مى گشت
مى رفت اگر هر كس به ميدان جاى اكبر

او اشبه الناس است، يعنى مات مى كرد
هر ديده اى را چهره ى زيباى اكبر

« ال يُوثِر الُدنيا َعلى دينِه» ، كه دارد
حال و هواى ديگرى دنياى اكبر

« َمن ال يَبيُع الحق بالباطل » به جز او؟
الحق كه شكى نيست در تقواى اكبر

هر كينه اى در سينه پنهان داشت كوفه
امروز يك جا مى گذارد پاى اكبر

اين اكبر ليالست، واويالى ليال
با كوفيان تنهاست، واويالى اكبر

اين ارباً اربا اكبر ليالست، پيداست
از گريه ى پنهانى ليالى اكبر

گفتند راوى ها حسين آن روز مى گفت:
لطفى ندارد زندگى منهاى اكبر
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شعر دهم ؞

كسى دكان نگشوده ست بى جواز على
كه رزق هيچ كسى نيست بى نياز على

خدا به داد ترازوى عادالن برسد
اگر حساب بسنجند با تراز على

جهان سوال بزرگى ست، كشف خواهد شد
اگر كه چاه بگويد چه بود راز على

گره به كار خود انداختى طناب! چرا؟
چه خواستى كه نداده ست دست باز على

بپرس از آنكه دو دستى غالف را چسبيد
چه ديده از دو دم تيغ يكه تاز على

به كوفه نيست اميدى كه مسجدش نشكست
نماز هيچ كسى را به جز نماز على
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شعر یازدهم ؞

تو بى تابى و اين را پيچ و تاب جاده مى فهمد
سرى بر نى، تنى در قتلگاه افتاده مى فهمد

تو مظلومى و اين را مادرت در سجده مى گويد
و حرف  مادرت را تربت سجاده مى فهمد

تو تنهايى و امضاهاى پاى نامه مى گويد
و اين را هر كه دعوتنامه  نفرستاده مى فهمد

تو آرامى و اين آرامش پيداى پنهان را
فقط طفلى كه دستش را به دستت داده مى فهمد

تو بى تابى، تو مظلومى، تو تنهايى، تو آرامى
تو را اما كه با اين شرح حال ساده مى فهمد؟

تو زينب زينب يك لهجه بى غل و غش هستى
تو اوج نوحه اى! اين را  مؤذن زاده مى فهمد
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شعر دوازدهم ؞

شيعه را عمرى ست دلخوش مى كند، غم را ببين!
يازده ماهند حيرانش، محرم را ببين

بارها شمس و قمر را ديده اى اما جدا
داخل يك قاب حاال هر دو با همرا ببين

يك طرف عباس جوالن مى دهد يك سو حسين
چرخش تيغ دو دم را، مرگ در دم را ببين

پا زمين كوبيد اصغر اى زمين كربال!
سنگ دل! نازك دلى چاه زمزم را ببين

مثل موجى ها جهان را ريختى بر هم فرات!
حال بنشين قدرت اين اشك نم نم راببين

دوست دارم يك كبوتر باشم اما با دو بام
اين حرم تا آن حرم... بدنيست، حالم را ببين!

آى كورش آى اسكندر سر از قبرت درآر
امپراطورى بين اين دو پرچم را ببين!



ـــ شعِر کهن ـــ
(تک اثر)
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علی رضا محمد علی بیگی  ؞
در جستجوی خرض ؞

توانى كو؟! چراغى كو؟! عصايى نيست ماهى نيست
اگر آب حياتى هست جز در كوره راهى نيست

رفيِق نيمه راه ام، شور و شوق ام، رو به خاموشى است
اگر حال دعايى هست  گاهى هست گاهى نيست

دِر هفت آسمان بسته است  بال ام از دعا خسته است
كه جاى توبه بسيار است  اما سوز آهى نيست

زليخا مستجاب الدعوه شد: يوسف به زندان رفت
كه دنيا معبد عشق است و عاشق را گناهى نيست!

زمينا! متّهم هايت چه قدر آزاد مى گردند!
كه قاضى هست شاهد هست اما دادخواهى نيست

اسير بادهاى شرق و غرب افتاده ايم اى قوم!
ولى هم راه ذو القرنين ما اندك سپاهى نيست

 ؞

زمين را آب و جارو كرده مژگان پر از اشك ام
براى چشم من جز مقدم ات آرام گاهى نيست.
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پیامن طالبی ؞
 به محرض پیامرب اعظم (ص) ؞

نظر به سدره بيانداز، اين كم از جهان تو خواهد بود
سر نياز مالئك نيز، بر آستان تو خواهد بود

ز هول ملحمه ات ترسان، به يوم مرحمه ات راغب (1)
بهشتيان همه فهميدند، جنان ، جنان تو خواهد بود

نهاده دست و دلت گردن، به امر «كافّه للناس» 
و سنگ هاى نبى نشناس كه ارمغان تو خواهد بود

زشعله پر جبرائيل مشخص است كه بعد از اين
حدود پر زدنش ديگر، در آسمان تو خواهد بود

براين رسالت مامورى، مسافر جبل النورى
«كرم نما و فرود آ..» هان! كه اين مكان تو خواهد بود

در اين مباهله هارونت، عصاى دست تو خواهد شد
تو مانده اى و على مانده ست، على كه جان تو خواهد بود
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به نزد ياوه درايانت، و يا ستيزه سرايانت
چه حاجتى به سخن گفتن؟ على زبان تو خواهد بود

بخوان به عرصه شواهد را، بنا كن امت واحد را
كه اين حقيقت اسالم است، و در توان تو خواهد بود

تفاوتى نكند با هم، برادران مسلمانت
اگر كه شيعه اگر سنى، ز دودمان تو خواهد بود

امان ز مردم آن وادى، كه تو برآن پا بنهادى
امان ز قوم پليدى كه، ز دشمنان تو خواهد بود

يمن اسير بال گشته ست، شبيه كرببال گشته ست
چنين مصيبت خونبارى، غم گران تو خواهد بود

يكى يكى همه جا كشتند، برادران مرا كشتند!
چنين مجادله اى بى شك، غمى به جان تو خواهد بود

دل زمين و زمان ناخوش، امان ز قوم مسلمان كش
به روز واقعه، خون خواهى، فقط از آن تو خواهد بود

جهان غرق سيه بختى، به فكر رجعت خورشيد است
سپيده اى كه در آن ديگر، زمان، زمان تو خواهد بود

۱. روزی که پیامرب ص با ۱۲ هزار لشکر وارد مکه شد، شنید که یکی از یارانش می گوید:  ؞
«الیوم امللحمه» یعنی امروز روز جنگ است. پیامرب علی (ع) را فرستاد تا به او گوشزد کند و  ؞
در میان مردم بگوید: «الیوم یوم املرحمه» یعنی این روز، روز عفو و رحمت و بخشایش است. ؞
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علی سلیامنی ؞
چشم جهان روشن  ؞

اى باد ! غمگين باش ، تنها برگ مى ريزى
با ريشه مى ترسى بجنگى باد پاييزى

با ريشه مى ترسى بجنگى، ريشه مى ماند
فرهاد اگر افتاد، جاى تيشه مى ماند

باكى ندارد باغ وقتى برگ ريزان است
چشم جهان روشن كه پايان زمستان است

دل دادگى باقى ست تا دل دار برگردد
با خاطرات روشن ديدار برگردد

اين خاك آماده ست بوى خون بگيرد باز
تا قصه ى جنگيدن انصار برگردد
شبلى پرستان را بفرماييد بنشينند

منصور مى خواهد به روى دار برگردد
نانى اگر در سفره هاشان نيست باكى نيست

خورشيد بايد سوى گندم زار برگردد
مسجد به مسجد خون شده محراب ها امشب

وقتش رسيده از سفر مختار برگردد
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بر دوش مردان كيسه ى نان است اين شب ها
حرفى نمى جوشد به جز تكبير بر لب ها
شمشير مى خواهند مردانى كه در راهند

وقتى شهادت نيست رضوان را نمى خواهند

در باور سرخ عزاداران اميدى هست 
بعد از عزا بى شك اميد صبح عيدى هست 

راه شهادت مانده و هر سو كه مى بينم 
مُهرى، پالكى، عطر و سربند شهيدى هست 

از انتظاران مادران چيزى نمى گويم 
شام سياهى مانده و موى سپيدى هست 

مثل حسين بن على ديگر نمى آيد 
تاريخ اما ديده هر دوره يزيدى هست 
نورى اگر بر نيزه تا شام خطر مى رفت 
در باور ما شعله ى نور جديدى هست 

يك روز مى آيد اميرى كه سپهدار است 
يك روز مى آيد كسى كه مرد پيكار است 

مى آيد و قلب زمان از كار مى افتد 
شمشير از دستان استكبار مى افتد 
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لیال بنی متیم  ؞
 جهان ؞
 به آقای زمان و جمعه های انتظارش ؞
با بهانه ی شیخ ابراهیم زکزاکی، جنبش اسالمی نیجریه و جهان ؞

دلش به حال و هواى درخت ها خوش نيست
جهان كه تير و كمانش پرنده كم دارد
جهان حقيقت تلخى ست شيخ ابراهيم

چقدر گرگ و شغال و درنده كم دارد!

زنى ست شكل جهان گاه توى آيينه
كه زير رنگ رژ اش واژه اى كبود شده

شبيه سلفى خندان دوربين ها نيست
جهان حقيقت تلخى ست خنده كم دارد

شبيه ابر كه گاهى چشيده خواهش را
و بخش كرده خيالش، حروف بارش را
و چكمه اى كه نفهميده است ارتش را...

به قلب حادثه تيرى كشنده كم دارد

 ؞

و جمعه اى كه نروبد خيال روزنه را
به كوچه ها نسپارد درخت بى تنه را

و كج كند سر و روى هجوم گردنه را
نگاه پنجره نورى زننده كم دارد

مى آيد و سر و سامان گرفته خواهد شد
و دردها كه به درمان گرفته خواهد شد
و رودخانه به جريان گرفته خواهد شد
زمين كه غيرت رودى رونده كم دارد
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مجتبی احمدی ؞
شگفتی در چند پرده ؞

یک. ؞

زمين به وسعت هفت آسمان، شگفت آور
زمان درست شبيه مكان، شگفت آور

هنوز مى رود اين راه، سوى كرب و بال
و باز مى رسد آن كاروان، شگفت آور

غبار دشمنى دشمنان، مالل انگيز
نسيم دوستى دوستان، شگفت آور

چه قصه اى ست؛ زنان كوه، مردها دريا
چه ساحتى ست كه پير و جوان، شگفت آور

چه منظرى ست كه هر سمت آن پُر از عشق است
چه منبرى ست كه شرح و بيان، شگفت آور
چه روضه اى  ست كه آيد از آب ها شيون

چه نوحه اى ست كه آه و فغان، شگفت آور
(چه مستى است ندانم، كه رو به ما آورد)

سالم ساقى ما! مهربان! شگفت آور!
نديده ماهى از اين دست، پيش از اين خورشيد

پس از تو نيست چنين آسمان، شگفت آور...
(هر آن كه جانب اهل وفا نگه دارد

خداش در همه حال از بال نگه دارد)
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دو. ؞

و ايستاد امام آن چنان كه پيغمبر
و گفته اند كه گفت آن چنان شگفت آور

كه ترس، همهمه ى صنف دين فروشان شد
- چه خطبه اى است كه هر حرف آن، شگفت آور؟

بگو به طبل؛ بكوبد به سر، كه مى گويند
على ست اين كه گشوده زبان، شگفت آور
و خيمه خيمه ى اين كاروان «على» دارد

همان بزرگ، همان حق، همان شگفت آور
(غالم نرگس مست تو تاج دارانند
خراب باده ى لعل تو هوشيارانند)

سه. ؞

سالم اى نفست نور! آبروى زمين!
سالم اى شده با تو جهان، شگفت آور
تو كيستى كه چه تن ها فروتنانه، دلير
سپرده اند به پاى تو جان، شگفت آور
هزار پرسش بى پاسخ است هر زخمت
بپرس تا شود اين امتحان، شگفت آور

نه موج بود و نه طوفان؛ صدا صداى تو بود
كه از گلوت چنين شد روان، شگفت آور:
بگو به آب؛ دو ركعت به خاك مى افتيم

بگو به باد؛ بگويد اذان، شگفت آور
بگو به تير؛ ببارد، بهار خواهد شد

بگو روان شود از هر كمان، شگفت آور
بگو به نيزه؛ مهياى آن سفر باشد

كنار هم سفرى بى گمان شگفت آور
بگو به خيمه؛ گلستان شود، كه سر زده اند
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شكوفه هاى من از هر كران، شگفت آور
بگو به شمر؛ بيايد، كه سخت دل تنگم
سنان بياورد اينك سنان، شگفت آور
(چو برشكست صبا زلف عنبرافشانش

به هر شكسته كه پيوست تازه شد جانش)

چهار. ؞

غروب، سفره ى سور شكم پرستان شد
كه خون پاك تو گسترد خوان، شگفت آور

هزار چشم به دنبال پيكرت مى گشت
به نيزه رفت سرت ناگهان، شگفت آور
نه باد بود و نه باران، صدا صداى تو بود
همان صداى رسا، جاودان، شگفت آور

خوشا تالوت و تفسيِر توأمان بر نى
سر و زبان تو شد هم زمان شگفت آور

به روى نيزه سرت آيه اى است اى قرآن!
اگرچه سنگ ببارد؛ بخوان شگفت آور
(سر ارادت ما وآستان حضرت دوست

كه هرچه بر سِر ما مى رود ارادت اوست)

پنج. ؞
... ؞
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محمد برزگر ؞
 ” قطعه “ ؞

چنان اين روزها از غم پرم، از گريه سرشارم
كه گويى ابِر ناباريده اى در پيرهن دارم

افق هاى دلم ابرى ست، اشكم بغِض بى صبرى
مبادا هيچ كس را روز، چون شامى كه من دارم
به مغرب رو نمودم، تَسَخِر كفر است بر ايمان
به مشرق مى سپارم چشم را، بيت الحَزن دارم
از آن سو نابرادرهاى خونى، دشمِن خونى

كه از الطاف شان پيراهنى خونين به تن دارم
از آن سو بارِش باراِن آتش بر عطش زاران
از اين سو غنچه ها، قنداقه هايى در كفن دارم

هزاران الله در من روشن است اين روزها، آرى
شباهت هاى بسيارى به شب هاى چمن دارم
نگو روشن غِم اين شمع را با شمعدانى ها

كه مى سوزند از آهى كه پنهان در سخن دارم
بشارت هاست هر شب در اذاِن صبح و اينك من ـ

رواياِت نويى از آن اشاراِت كهن دارم
مياِن صيحه ها و شيهه ها، اين جمعه ها، چشمى ـ

سوى بيت المقّدس، گوشه چشمى بر يمن دارم..
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مصطفی توفیقی ؞
گل های عاشورا ؞

خاموش مانده است به چون و چرا، چراغ
در حيرت است از پس اين ماجرا، چراغ

خاموش مانده است چراغ و شده ست خود
در بى چراغى كشتى، ناخدا، چراغ
تنها چراغ بود كه در ُظلمتى چنان

مى ديد مى شوند چگونه جدا... چراغ
فرقى نمى كند كه چگونه جدا شدند

يك عّده بى چراغ... و يك عّده با چراغ
اين لحظه را كه ترك شود كشتى نجات

مى ديد با نگاه خود از ابتدا چراغ
بيچاره سوخت تا كه ببينند راه را

از راه مى روند به بيراهه تا چراغ- 
-وقت فرود آمدن خيمه بر زمين

افتد فرو به دامن كرب بال، چراغ...

 ؞

با تاخت مى رود پى يك جرعه آب، مشك
تا تر كند لب طفالن، با شتاب، مشك

لب تشنه است ليك فراموش كرده است
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وقتى كه خيمه هاست به رنج و عذاب، مشك
هرگز نديده است كسى مشك اين چنين

يك پاره پوست كرده چنين انقالب: مشك
تا مى رسد فرات، دلش آب مى شود
سيراب تا كند لب آن آفتاب، مشك
تا مى رسد فرات، گلو تازه مى كند

بى آب، از محاسِن در خون خضاب، مشك
بى دست مى برد به دِر خيمه خويش را

آبى نمانده در كف آن جز سراب: مشك

 ؞

افتاده هر طرف سر هر بام و كوى، دست
برده ز آب هاى زمين آبروى، دست

آن قدر تيغ زد كه بگيرد دو جرعه آب
لب تر نكرد از لب آن ُخرده جوى، دست

دستى كه نام اعظم زير عقيق داشت
با ذوالفقار بود به سّر مگوى، دست

يك دست سمت مشرق و يك دست در غروب
يعنى كه عارف است به هر سمت و سوى، دست

دستى كه آب داد به لب تشنگان حق
دستى كه عشق داد به دستش سبوى، دست
از كتف و ساعدش بچكد خون و باز هم
با غير دست حق نكند گفت وگوى دست

 ؞

عريان شده ست تا برود در ميانه تيغ
از هر طرف ميانه ميدان روانه تيغ

تَنِگ زمين، نفس به نفس، اسب پيش اسب
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در آسماِن سرخ، كران در كرانه تيغ
رقصى چنان ميانه ميدان كه آرزوست

در خون چگونه رقص كند عاشقانه تيغ؟
جان بر َكَفش نهاده كه قربانى اش كنند
شايد به مرگ سرخ شود جاودانه تيغ
بسيار ديده است از اين دست چيزها
بسيار خورده است چنين تازيانه، تيغ
تيغى كه نام حق را بر آن نوشته اند
هربار بشكند، زند از نو، جوانه، تيغ

خون مى چكد ز قّد رشيدش مدام، تيغ
تا مشكند غروِر اماِم زماِن تيغ

 ؞

بر دست مى برند به اندوه، نيزه ها
بى اختيار، پيكِر انبوه، نيزه ها

ياللعجب! به ديدن اين رستخيِز خون
گويى ِز جسم مى ََرَدم روح، نيزه ها

يك نيزه دست مى برد و يك نيزه رأس را
دارند قصد ساختن كوه نيزه ها؟

درياى نيزه ها كه به خون موج مى زند
هم مى برند كشتى و هم نوح، نيزه ها...

 ؞

در زير سّم اسب و ستوران، كاله خود
افتاده است غرقه ى خون، بى گناه، خود

سم ضربه ها به اين طرف و آن طرف دوان
هر سو روان به ضربت شان بى پناه، خود

از رأس كيست اين كه زمين اوفتاده است؟
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رأِس به نيزه رفته و افتاده... آه! خود!
جرمى نداشت خود كه افتاد بر زمين
هرگز كسى نديده بِر رأِس ماه، خود
گريان مباش خود! كه فردا دگر شود
همواره باد صاحب شاهّى و جاه، خود
فردا كه روز، روز غنيمت گرفتن است
بر دست مى برند تو را يك سپاه، خود!

 ؞

آتش گرفته جان من و جان خيمه گاه
جانم فداى حضرِت جاناِن خيمه گاه
جانم فداى هر كه گرفته است دامنش
جانم فداى هر كه به داماِن خيمه گاه

آتش زدند بر شرِف مُلِك كبريا
آتش زدند بر صف حيران خيمه گاه
آتش! چگونه جرأت كردى  فرو برى

دستت به خوِن پاِك شهيدان خيمه گاه؟
آن جا حريم آل رسول و بتول بود

در دوزخ است جاى تو، تاواِن خيمه گاه...

 ؞

تيغ و سنان و نيزه و نيرنگ: قتلگاه
تركيب بى نظير ُگل و سنگ: قتلگاه

افتاده آسمان كف گودال، حيرتا!
آن رفعِت عظيم در اين تَنگ؟ قتلگاه!

معناى بى نهايتى ظلم: قتلگاه
مفهوم بى كفايتى جنگ: قتلگاه
ماهِ هزار تّكه ى بى رأس: قتلگاه
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خورشيد سرِخ گشته به خون رنگ: قتلگاه
جاى سقوط انسان و هم عروج او
تعبيِر ارجمندى و هم ننگ: قتلگاه

 ؞

مى آيد از ميانه ى ميدان تكيده، اسب
بر روى و موى و پهلوى او خون چكيده، اسب

رويش نمى شود برود سمت خيمه گاه
گويى كه جان ز جسم نحيفش رميده، اسب

زن هاى خيمه گاه دويدند سوى او
سر برنكرد اسب، مگر كه چه ديده اسب؟
زينب كشيد دست به ياِل به خون خضاب
پاهاى او شكسته و پشتش خميده، اسب
هى اسِب تيرخورده! چرا گريه مى كنى؟

هرگز نديده ايم چنين داغديده اسب!

 ؞

با هلهله، به نيزه برآرند پيش: سر
خورشيد تابناك در اين گرگ و ميش: سر

ده ها هزار نيزه و هر نيزه با خودش
يك قطعه ماه دارد و تنها يكيش سر
قرآن روى نيزه اگرچه كه ديده ايم

قرآن نديده ايم بدين خون و ريش: سر
در پاى نيزه ها چه سرى زير دست و پا

بر روى نيزه هاست از آن دست، بيش، سر
اى واى از اين جماعت كوفى! بريده اند
آخر چگونه از تو، به دستاِن خويش، سر
بى آبرو شدى تو در اين روزگار، آب
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 ؞

بر آب تا زدى تو چنين بى گدار، آب
رويت چگونه شد كه ندادى تو جرعه اى

بر آن لباِن تشنه ى در انتظار آب
نفرين به تو كه مشك عمو غير خون نداشت

وقتى علّى اصغر شد بى قرار، آب
از بخل و كينه ى تو، على اكبر حسين

افتاد تشنه لب بِر آغوش يار، آب
اى آب! بعد از اين، تو و لب هاى كوفيان

سيراب تا شوى به همين افتخار، آب!
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میثم داودی ؞
جا مانده  ؞

كشيدم خويش را از پيكرى تا پيكرى ديگر
كه جز نعش رفيقانم نديدم سنگرى ديگر

شكستم بغض را آرام ، زير آتش دشمن
گشودم قطره قطره در نگاهم معبرى ديگر

چه مى شد تشنه لب در قتلگاه كربالى چار
سرم بر خاك مى غلتيد دنبال سرى ديگر

اگر ققنوس بودم، بى هراس از سوختن، آتش
به من مى داد با هر شعله اش بال و پرى ديگر

اگر ويران نمى شد در هجوم درد، ايمانم
بنا مى كردم از ترديد هايم باورى ديگرى

چه دور افتادم از دوستان زنده ام ، دردا!
شناور نيست بر مرداب تن، نيلوفرى ديگر

رفيقان بى بدن برخواستند از خاك و من تنها
كشيدم خويش را از پيكرى تا پيكرى ديگر
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میالد حبیبی ؞
به قتیل العربات و حامسه ی اربعینش ؞

به پاى شوق طى كرديم صبح و ظهر  و شب ها را
به عشق اين كه بگذاريم بر خاك تو لب ها را

پيمبر نيستى اما چه اعجازى از اين بهتر
كه با هم مهربان كردى عجم ها و عرب ها را
عزادار تو عزت دارد و جاى شگفتى نيست

تو آن نخلى كه باال مى برد با خود رطب ها را
چنان بر زخم پاى عابران تو شفا پيداست

كه نزديك است از رونق بيندازى مطب ها را
زيارتنامه ى  اشك است جارى روى لب هايم
كفايت مى كند اين گريه ترك  مستحب ها را

به «باب القبله»ات تعظيم كردن دست زائر نيست
شكوهت با ادب كرده است  حتى بى ادب ها را

 ؞

«سه شب» در اربعين مهمان تو بوديم و بعد از آن
به «آه»  و «اشك» و «دلتنگى» ، سحر كرديم شب ها را
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علیرضا قنربی ؞
صحن ؞

شايد دعاى پنج تن پشت سر توست تا خانه ات از شش جهت آباد باشد
وقتى گرفتار تو شد ديگر طبيعى است از هفت دولت زائرت آزاد باشد

 خورشيد هشتم! عرش عرش مرقد تو! اى نه فلك ناظر به رفت و آمد تو
هرگز نمى بيند جهان دست رد تو، شاهد مثالم قصه ى صياد باشد

 هستى به نامت شد ازل تا بى نهايت! اى آب و خاك وآتش از ديوانه هايت!
عطر خدا پيچيده در صحن سرايت، انگار مويت در مسير باد باشد

 در چشم هاى خيس هر زائر نوشته است: حتى زمستان در حرم اردى بهشت است
هر كس كه از جنت برايم گفت، گفتم: اين ها كه وصف صحن گوهرشاد باشد!

 هر كس كه از هر راه و بيراهه به ناگاه پايش به اين جا باز شد برگشتنى نيست
هرگز درى بسته نبيند آن كسى كه دستش دخيل پنجره فوالد باشد

پلكى بزن حل كن تمام مشكلم را از من بگير اين هستى ناقابلم را
اميد بستم باز كن چشم دلم را حتى اگر دل كور مادرزاد باشد

بينى و بين اهللا ترس از مرگ دارم، اى كاش باشى آن دم آخر كنارم
اى كاش مى شد شهرتم در روز محشر آن كس كه در آغوش تو جان داده است باشد.



ـــ شعِر نــو ـــ
(مجموعه)
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دچار
اشکان پناهی

 
{ ۱ } ؞

بارها شنيده ام مين، مى تواند روياى حقيقى رفتن باشد
و اداره ى پست، روياى يافتن تكه هايى كه هيچ گاه به صاحبان خود برنگشته اند

مثال پدر، پاهاى خودش را چند سال قبل از دست داده بود
دوستش دست هايش را و

مش رحيم، كه چشم هايش، روشن بودند...
امروز

زنگ خانه ى ما به صدا در آمد و
يك جفت پا به پدرم هديه دادند
يك جفت دست به همسايه مان و

يك جفت چشم به پير مرد سر كوچه . .
ولى، اين پا براى پدر جوان است ! 

{ ۲ } ؞

باور كن تعادلم را از دست داده ام
مى خواهم لى لى كنم

اما صداى خمپاره بازى ام را خراب مى كند
مى ترسم از دويدن

در حالى كه مقتول خودم باشم!
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{ ۳ } ؞

به آهنگر گفتم
لوله ى تانك را طورى بسازد كه كودكان بتوانند بر آن تاب ببندند!

{ ۴ } ؞

پدر نمى توانست آرام زندگى كند
مى گفت دلفين ها بعد از خودكشى مشهور مى شوند

اما
سال هاى زيادى رفته است

و هيچ كس جنازه ى دلفينى را پيدا نكرد، شبيه تو باشد!

{ ۵ } ؞

تابلو را پايين مى آورم
و مرگ را پاك مى كنم

اما لبخندى كه قاب شده است، لبخند مادرانه اى ست!

{ ۶ } ؞

جنگ چون دودى ميان ما بود
و ما بى آنكه بدانيم چه كسى آن طرف ايستاده است

به يكديگر شليك كرديم
من بى آنكه بدانم برادرم راكشتم
دوستم بى آنكه بداند مادرش را

و او كه مى خواهد خودش را بكشد به سينه ى معشوقه اش شليك كرده است ...!
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{ ۷ } ؞

چهل سرباز
سى و هشت كاله خود

هشتاد دست
هجده پا

آيا زمزم مى تواند قاتلى را كه براى كشتن به دنيا آمده است، پاك كند؟

{ ۸ } ؞

در گوش اين سنگ قرآن بخوان
براى او بخواه كه رودخانه ايى از آن بگذرد

چرا كه سنگ هاى شفاف را
انسان ها، صيد مى كنند

و آن ها را در آكواريم شان مى ريزند . .

 { ۹ } ؞

درد اگر بتواند در سلول هاى ذهنم رسوخ كند
نام خودم را تغيير مى دهم

آن گاه
مى توانم با يستم مقابل آيينه و

دهانم كج بشود
مى توانم طور ديگر به صبح زل بزنم

و باد را با انگشت هايم بشمارم
درد اگر بتواند مرا پيدا كند

به او مى گويم
شبيه تو آراسته ام كند
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شبيه تو در موهام بدود
تا بتوانى چهره ى ديگر خودت را ببينى و

غم گين نشوى !

{ ۱۰ } ؞

سازنده هاى بمب مشام هاى قويى دارند
آن ها عاشق عطرى هستند كه

از پشت گردن كودكان تازه متولد شده استشمام مى شود
مى خواهم دست بزنم به صدايت
كه در لباس سياه رفته است و

تالوت كنم باتو
اى تفنگى كه چند برابر وزن ات خشاب به زمين ريخته ايى

نمى توانيد مرگ را طور ديگرى بكشيد؟
كه اگر

سر بر سينه ى پسرم گذاشتم
درخت آن طرف حياط معلوم نباشد ...
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من میز را برای دو نفر  چیمن
اسامعیل محمد پور

آوازمرگ ؞

مرگ، زير شنى ها بود؛
مرگ، روى مين ها

مرگ، پشت خاكريزها
آواز مى خواند؛

بچه ها به خط زده بودند...

واژه های بی جان ؞

آن مرد آمد-
آن مرد در آتش آمد-
آن مرد با تانك آمد-

بى دست- بى پا- بى سر- بى تن- بى رمق- بى خانمان-
 نقطه؛ سر خط...

خط از واژه هاى بى جان پر شده بود!
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آن ها ؞

به گردشان هم نمى رسيد
از خاكريزى به خاكريز ديگر

از شهرى به شهر ديگر
از ساعتى به ساعت ديگر

آن ها از مرگ جلو زده بودند!

آغوش ؞

پدر كودكى بود كه مداد رنگى نداشت
مرد زنى بود كه برايش مىُ مرد

پسر مردى بود كه بادكنك مى فروخت
برادر دخترى بود كه لباس عروسى اش را مى دوخت...

مرگ،
مانده بود كدامشان را در آغوش بگيرد!

خاکریز بی خطی ؞

از ايستگاه اتوبوس ّ هاى خطى
از عاشقانه هاى نسخه هاى خطى

از تيترهاى زرد روزنامه هاى خطى
آمده بودند؛

سربازهاى خاكريز بى خطى...چگ
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روی شانه های آمسان
پیام جهانگیری

۱ ؞

تمام جنگل، آتش بود
تمام آسمان،

تنها چند پرنده
كه خاطره ى جنگل را با خود مى بردند

خواستم 
با اولين قطار

فرار كنم از ريل ها
با اولين هواپيما

فرار كنم از پرواز 
جنگ اما

پلكان اضطرارى نداشت
جنگ اما

دهان پنجره ها را بسته بود
و پرچم سفيد،

تنها دهان زخمى باد بود 
كه البه الى درخت ها مى پيچيد

كه الى موهاى دختركى سوخته مى پيچيد،
كه صدايش سال ها
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در گوش سربازها و پرستارها
خواهد پيچيد

۲ ؞

داستان جنگ، پيچيده بود
و تفنگ ها

ترتيب فصل ها را به هم زده بودند
هنوز پاييز نرسيده بود

كه پرنده هاى رسيده مى افتادند
و درختان سوخته

سنگينى برگى را هم تاب نمى آوردند
تنها برف مى توانست

آن همه تاريكى را بپوشاند
و شهرى سوخته را
به بيمارستان ببرد

كاش زمستان، اين همه به تاخير نمى افتاد
كاش بهار، اين همه به تاخير نمى افتاد

و جنگ
تنها، واژه اى بود فراموش شده

كه در ميان لغت نامه ها
خاك مى خورد!

۳ ؞

جاده ها راه آمدند،
با پاهاى برهنه 

رودخانه ها راه آمدند،
با چهره هاى پر از چين و چروك

و آفتاب
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راه آمد با زائرها
تا نائب الزياره ى آسمان ها باشد

ما به زبان اشك حرف مى زديم
با مردى كه هاى هاى گريه اش

لهجه ى عربى داشت
به زبان اشك حرف مى زد

پيرزنى تنها
كه جايى كنار جاده خانه داشت

و  از نگاهش  به عبور زائرها
مى شد فهميد

پاهايش هم اگر راه نيايند
يك روز پر مى كشد

به سويت

به زبان بى زبانى 
خرما تعارف مى كرد
كودكى كه سينى را

بر سرش گذاشته بود 
تا دست به سينه

مقابل زائرانت بايستد

آن روزها كه اشك
زبانى مشترك

بين مليت هاى مختلف بود
تمام راه را حرف زديم

آن روزها
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از گوشه و كناركربال
زخم هاى زيادى برداشتيم

و با دست هاى پر
از اربعينت برگشتيم.

۴ ؞

تصويرهاى زيادى
در ذهن دارم

از روزهاى خون و آتش
گاهى بر شانه هاى درختى،

كنار شما ايستاده ام
يا در كوچه اى باريك

پشت ديوارى سنگر گرفته ام
گاهى

از پشت بام ساختمانى نيمه ساز
به تظاهرات ملحق شده ام

تصويرهاى زيادى
از روزهاى جوانى
در خاطرم هست
دوربينى هستم

كه پا به پاى شما
انقالب كرده است!
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۵ ؞

گوشى را برندار
حاال كه از آنتن هاى همراه چندم

به پيشوازش رفته ايم
بگذار كمى بيشتر بخواند عبدالباسط

بگذار آيه آيه
به كودكى هايمان برگرديم

ما با صداى عبدالباسط بزرگ شديم
و در وضوى قبل از قرائت

شكست نور در روشناى آب را فهميديم
و قسم نخورديم

مگر به آفتاب و تابيدنش
و قسم نخورديم

مگر به ماه و آمدنش
بارها باران

با حروف مقطعه اش
بر قلب هايمان نازل شد

و الفبا
الف بود و الم و ميم

و الفبا
يا بود و سين

سال ها قرآن را بر سرمان گذاشتيم
كه سرنوشتمان

رنگ بگيرد از الفبايش
بارها با همين آيات

تكليف ترديدهايمان روشن شد

حاال
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گذشته از روزهاى دور
اندوهى ايستاده در صدايمان

كه جز با صوت قرآن
پا پس نمى كشد

حاال كه از برج هاى مخابرات
انس گرفته ايم با آسمان

گوشى را برندار
بگذار كمى بيشتر بخواند عبدالباسط.

“ به امام خمینی (ره) “ ؞

 
پرنده هاى زيادى در سر داشت
و هر وقت به آينده فكر مى كرد

ميله اى كم مى شد از قفس
صدايش

فصل پرواز كبوترها بود
از نجف
از تركيه

از نوفل لوشاتو
صدايش كبوترى بود
كه فريادهاى بى سرپناه

و بغض هاى سرزمينش را
زير بال و پرش گرفته بود

آن روزها كه خيلى ها
پشت رديف براق دندان هاشان

كلماتى چون آزادى را
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حبس كرده بودند
نامش كليدى بود
كه دهان به دهان

در تمام قفل ها مى چرخيد
نامش كلمه اى بود

كه رگ ها را ديوانه مى كرد
و خون را به جوش مى  آورد

حاال
گذشته از آن سال ها

پرنده هايى كه در سر داشت
بر شانه هاى دمشق نشسته اند

و امتداد صدايش
از گلدسته هاى مسجدى در يمن
مردم را به نماز صبح مى خواند

حاال در پرواز هر كبوتر
در بال و پر زدن قطرات خون،

ميان رگ ها
رازى نهفته است

كه روزى در صدايش 
اوج گرفته بود

رازى كه پاى روياها را
به خيابان هاى مختلفى

باز كرده است.
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۷ ؞

يزار است از خودش
تانكى لكنته

كه توپ هايش را
وسط بازى بچه ها انداخت

عذاب مى كشد هنوز
موشكى

كه در يك لحظه
خيابانى را خاكستر كرد

چه حال بدى دارند تفنگ ها
زمان زيادى الزم است

تا كابوس جنگ
پاك شود از ذهن شان

فراموشى،
موهبت بزرگى ست

وقتى چند تكه آهن و سرب
پس از چندين قرن هم

تجزيه نمى شوند!

۸ ؞

اصال از وقتى
عكس هاى قديمى را تا كردند

خط فاصله
درست ميان من و تو افتاد

سال ها بعد
خمپاره

درست ميان من و تو افتاد



118

ـــــــــــــــ
ــــكـتابــــــ
ــــشـشميـنــ

 ـــجشنوارهـــ 
ــ ــــشــــعـر
ــــانـقالبـــــ
ــــــــــــــ

مى دانم 
يك روز

همين طور كه در اين عكس افتاده اى
بلند مى شوى 

و لبخندهاى از دهن افتاده ى مادر را
از آوار سال هاى رفته

بيرون مى كشى
يك روز

اين قاب عكس قديمى
با ديدنت

 سينه ى ديوار
ميخكوب مى شود.

۹ ؞

ابرها
پابرهنه آمدند

به پابوس گنبدت
دريا

از آبى كاشى ها
موج برداشت
براى تبرك

و ماهى سرخى
كه با سيل اشك ها
به حرم رسيده بود

اقيانوس را
در حوض كوچكى پيدا كرد
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اينجا
آسمان هم به زمين مى آيد

حتى مى توان
از باالى گلدسته ها

به گريه افتاد و بلند شد   

من اما بلند شدم
به احترام عصاى چوبى مادربزرگ

كه نائب الزياره ى جنگل بود
به احترام عينكى قديمى

كه فاصله را
بين حرم و چشم هاى پدر

كم تر مى كرد

بلند شدم از روياى حرم
صبح زود

با صداى كبوترها
و پا به پاى اشك

از زيارتت برگشتم!
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۱۰ ؞

باستان شناس نيستم
اما يك روز

با قلم مو
غبار زمان را

برمى دارم از ديوارهاى كوچه
تا تو را به ياد بياورند

و رد خونى دست هايت را

يك روز
غبار از عكس هايت مى گيرم

تا شهرى سوخته را
بيرون بكشم از سينه ات

و ديوارهاى اتاق شكنجه
فريادهايت را
بازگو كنند

يك روز
پاى همه چيز مى ايستم

و پرده برمى دارم
از رازى سر به مهر

كه در پيشانى ات بود
بگذار فقط

كمى قد بكشم
بگذار

كمى بزرگ تر شوم
پدر!
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بیانیه
عباس باقری

آشفته در محاق ؞

ديشب كمى شبيه خودم بودم
وقتى

خود را، از قاِب آينه مى چيدم:
آرام

اما، پر اضطراب
خاموش

در بستر اتاق
اما، آشفته در محاق.

ديشب
دوباره ديدن خود را

در سطرهاى سالياِن دور، ورق مى زدم:
مردى

باليده در كرانه ى امروز
اما

از جنِس روزهاى هرگز نخواهد آمد ديروز

ديشب كسى به من نگفت كه من كيستم
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اما
مى ديدم آن كسى كه تو با او نشسته اى

و سر را
بر روى شانه هاى كاغذى اش تكيه داده اى

من نيستم.

ديشب
كسى مرا نديد

من را
از روى شاخه ى شعرم كسى نچيد.

فاصله ؞

اين همه آدم
از كدام كندوى بى شهد مى آيند

روز را
به كدام آيينه خانه ى بى در و پيكر مى برند

براى چه مى برند؟!
به كدام امانت داِر فرو خفته مى سپارند؟!

شب را
با كدام چشم انتظاِر ناگزير

 تقسيم مى كنند؟!

اين همه عابر
اين همه رونده بى پرسش
در كرشمه هاى تقليدى

جامه هاى ناخوانا
و كلمه هاى من درآوردى!

اين همه پيچ و تاِب دست و حنجره و ابرو
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آن هم فقط براى گفتن:
 ـ تاكسى!

 ايستگاه بعد...!

يك نفر پيدا نمى شود
از ميداِن روبه رو بيايد و

 بگويد:
در اين ازدحام خط كشى شده

پشت چراغ هاى زرد هم خبرى نيست
جز دورى اين همه آدم

از هم!

عیدانه ؞

چه مى خواهى بگوى؟!
كه يعنى هيچ اتفاقى نيفتاده است؟

يعنى
هيچ پروانه اى

 بى بال
هيچ صنوبرى
 بى برگ ريزان
هيچ آرزومندى
 بى شناسنامه

از دست اين پنجره هاى فروبسته
به ستوه نيامده است؟!

حاال، اگر به دغدغه هايت پشت نكرده اى
پاشو، بيا ببين
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اين صف سوءتغذيه كه هى موج برمى دارد
و از مد ِ بى قرارى دريا

بيشتر پيچ و تاب مى خورد
چرا نوبت حرف هايشان به تأخير افتاده است

كه بيايند
روى ديواِر كوتاه رفتگرها برخيزند

 و بگويند:
ـ آقايان!

اين خياباِن منتهى به خيابانى ديگر
 ـ و البته ابتر ـ را

كى مى شود بى بال و بى برگ ريزان و بى شناسنامة باطله ديد؟!
*

كى...؟!

وطن ؞

همين جاست
همين درخت زاِر مؤدب

همين بوستاِن خوش آب و رنگ
همين جاى بازِى اّالكلنگ.

همين جا
كه از چمن هاى مبهوت اش

آرامش بر مى چينم
و دل كويرى ام را

به شب پره هاى الل و
چراغ هاى منحنى اش مى سپارم

همين جا كه درخت هاى مضطرب اش را
گيسو
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به مقراِض بردگى، كوتاه كرده اند
همين جا كه زنبق ها و تاج خروس هايش

رو به روى هم
از خاك، مبعوث مى شوند

اما، كلمه اى با هم حرف نمى زنند.
همين جا كه فواره هايش

به سمت شبستاِن آسمان، خيز بر مى دارند
تا صداى فريادشان را

به گوش كّروبياِن َكر برسانند.
همين جا كه چنارهاى سايه دارش

سى سال آزگار است
يك گوشه، جا خوش كرده اند

و آدم هاى حلزونى
هنوز جا به جا نشده، از ياد مى روند.

همين جا كه نيمكت هاى تاريك روشن
از تماشاى نورهاى سرد، به تكرار مى رسند

همين جا كه رفتگرها
ته مانده نان و تكه هاى آينه و مغازله هاى نيمه شب را

يك جا به زباله دان مى سپارند

همين جا كه پريشانى
ساعت شماطه دارش را كوك مى كند

و شامگاه
پس مانده نگاه ملتمِس آفتاب را

با حرص، ليس مى زند.
همين جا كه پچ پچه ها، خبرساز مى شوند.

كنجكاوى
روزنامه مى خواند



126

ـــــــــــــــ
ــــكـتابــــــ
ــــشـشميـنــ

 ـــجشنوارهـــ 
ــ ــــشــــعـر
ــــانـقالبـــــ
ــــــــــــــ

بيكارى، خميازه مى كشد
و كارگران كافورى

از شيِب كوچه باغ هاى فراموش مى آيند
همين جا

كه ر و به روى تماشا نشسته ام
و نمى دانم

اين زاغچه ى بازيگوش
اين بار، دلش براى كدام بنفشه ى مغموم

 تنگ شده است
و پياده روها
چرا هنوز

در فكر آن نماز شبانگاهى اند
كه آفتاب را

به بعثت گنجشك ها مى رسانَد
و گام ها را

روى همين زميِن مقدس، بيدار مى كند

همين جا
كناِر همين بساط جوراب فروِش كور
حوِل همين آب نماى خسته و مجبور

الى همين سر انگشت هاى تا شده درهم
وطن

همين جاست.
همين جا كه خودم را وادار كرده ام

هر روز به حرف دِل صدها جملله ى خاموش
گوش بدهم

و هيچ وقت نپرسم
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اين واژه ها
چرا سراِغ كبوتران چاهى نمى روند!

همين جاست:
همين بيد غلتيده به پهلو

همين كاِج رو به رو
همين بوستاِن دلواپس

كه نجيبانه
لگد كوِب سردرگمى هاى ماست

 و
 تن

همين جاست!

سیب رسخ بعد از این ؞

گم نمى شود.
خاطرت جمع باشد رفيق!

اين مجرى نياكان
از صندوقچه ى هزار كليد ما، خيلى بزرگتر است

همه ى صداها، كلمات، اشياء
نان پاره ها و آروغ ها و آرزوها
يك جا روى هم تلنبار شده اند.
كليد دارش، پرنده بيدارى ست

كه روزگارى
دانگى آواِز دست و پا شكسته

بر روى بركه اى خاموش، خوانده
و رفته است
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رفته تا خبِر دلتنگى هاى زمين را
به گوِش آسمان برساند

و خدا
به خاطِر نرمك سپيده آوازى

كه روزى
براى قاصدى در راه مانده

 خوانده بود
كليددارى اين خاكداِن پير را

 به او بخشيد.

گم نمى شود
آقاى بى دليِل دغدغه ها!

اين جا
اين مويه هاى فرو ريخته درهم

اين آسماِن مبتال
اين زميِن تلخ

اين خورشيد ناگزير
همگى حساب و كتاِب خودشان را دارند

خروس ها
همان جا بال هاى شان را به هم مى زنند

كه روشنايى
از تيرگى روى برمى گرداند

و سخاوت
سفره اش را به سنّت ديروز مى گسترانَد

اگر غير از اين بود
پرنده ها

هر روز، اين گونه پر شور نمى خواندند

و زمين را
به چيدِن سيِب سرِخ بعد از اين

 بشارت نمى دادند.

گم نمى شود
اين پرنده خوانى

حتى، در زيِر سايه ى كركس.



ـــ شعِر نـو ـــ
(تک اثر)
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نیر فرزین ؞

مگر چه گفته بودى؟
بازجو سيگارش را

پشت سرهم خاموش مى كرد 
بر سينه ات

كاش مى شد صدايت را
پشت ويترين گذاشت
و ساعت ها تماشا كرد

موزه
  جزييات زياد  نقشه را حذف كرده است

(نقشه ى شهرى
كه روى پوستت بود)

جزيياتى كه بازديدكننده ها
طاقت ديدنش را ندارند

خيره مى شوم
به رد شالق ها

خيابان هايى سرخ
كه تظاهرات از آنان شروع شد

از زخم هاى روحت
چگونه عكس بگيرم؟

تو آن مجسمه اى
كه هر چه آب مى پاشند 

روى صورتش
به هوش نمى آيد
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امان اله میرزایی ؞

در جايى كه شما نشسته ايد 
درخت بود 

درخت
باران از روبهرو مى آمد 

از پشت سر 
از آسمان 

باران از زمين مى باريد 
و در فرمان سرجوخه ادوارد خلل وارد مى كرد

در عقب نشينى 
ترس مثل پسته دهانش باز است 

طاعون است لعنتى 
يكى يكى سرايت مى كند به سربازها 

در جنگل هاى ويتنام 
يك متر باران مى بارد 

دليلى كه شكست را توجيه نمى كند 
درست شب پيش 

روى قله ى هندوكش بوديم 
سرما در آرواره هايمان مى پيچيد 

و باد در كمر كوه ترك برمى داشت 
گلوله ساق پاى محمد على را شكسته بود 
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و وزنش سنگينى مى كرد روى دوشم 
مرگ سايه ى سربازها را از بين مى برد 

از كوهان مذهب با دره هاى تند
و از گذرگاه ذهن مى گذرد

انسان جز خشونت 
به ديگر كارهايش ايمان دارد 

جنگ مثل تركش 
داشت صنعا را تكه تكه مى كرد

من و ادنان اضافه شديم به سنگر 
گلوله در سينه ى سرباز مى ماند

نزديك مى شود به قلبش
حتما اين گلوله مى خواهد 

جاى نجمه را بگيرد در دلم 
در كوفه از شير براى درمان استفاده مى كنند 

زخم ناسور است 
شايد شما تجربه كرده ايد!

تشنگى و گرماى بيابان 
آدم را خياالتى مى كند 

ياسر  را جمع كرديم 
در يكى از خرابه هاى خان طومان

پاهايش 
دستانش 

موهايش را كه از وسط به دو نيم باز مى كرد 
صدايش هنوز در گوشم است 

در گلوى مسجد گلشهر 
در پوشش سياه محرم 

ما خودمان را جمع كرديم 
و فاتحه خوانديم 
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ما خودمان را سوار ماشين كرديم 
ما خودمان را... 

                   چهار نفر بوديم 
و مادران مان گريستند 

در بلندى هاى باميان 
در يمن 

در مسير اورشليم به بيت المقدس 
انسان هاى زيادى مرده اند 

يكى از آنها من بودم 
آيا انسان براى خاك مى جنگد؟
از ويتنام تا صنعا، از صنعا تا غزه

ما سربازانى هستيم 
كه بر روى گسل جنگ زندگى مى كنند.
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پیام جهانگیری ؞

ساده نيست گم شدن
آن زمان كه

هر كجاى شهر آشناست
آن زمان كه نامتان، نشان كوچه هاست

ساده نيست گم شدن
جاى پايتان ميان كوچه ها
عابران هر شب و هنوز را

            به آسمان رسانده اند  
قطره هاى اشك ما

بعد رفتن شما
شانه هاى شهر را تكانده اند

يادمان نمى رود
دست هاى روشن شما
سايه ى شبى بلند را

از آسمان شهر دور كرد
حال مى شود مگر

               به سادگى  
از كنار نامتان عبور كرد؟!

مى شود مگر
    به احترام بال هاى زخمى كبوترى

لحظه اى نايستاد؟
يا به دست هاى قاصدك

ميان باد
بال و پر نداد؟!

بايد اين كتاب را
اين دعاى مستجاب را

كوچه كوچه 
تا ابد مرور كرد

ساده نيست گم شدن
ما ولى چه ساده گاه
بين كوچه هاى شهر

گم شديم! 
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كوهى برمى خيزد
و جنازه هيچ تفنگى
 روى زمين نمى ماند

وقتى كه اين روزها
جهان ميز دونفره اى شده است

بين جنگ و جنگ
و من

با هر جوهرى كه بنويسم صلح
باز خون هيچ كودكى  بند نخواهد آمد

امید خرسوی ؞
میز دونفره ؞

 
چگونه شعرى بگويم
وقتى كه اين روزها

تلويزيون را روشن مى كنى
جمجمه ات سوراخ مى شود

و جنگ هنوز
در گلوى هيچ تفنگى عقب نشينى نكرده است

در خيابا ن آفريقا
دنيا شطرنج بزرگى شده است

كه با هيچ  تفنگى
نمى توان آسما نش را مات كرد

ديكتاتور ها مهره به مهره پنچر مى شوند
كه حتى اگر كابوس هايشان را هم اعدام كنند

در شكم هر زن
سربازى سنگر گرفته است

كه روزى جمجمعه شان را فتح خواهد كرد
سربازها آل سياه

هرچه تفنگ هايشان را برق مى اندازند
روياهايشان زيباتر نمى شود

هر سنگ كوچكى كه به زمين مى افتد
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سوملاز صادق زاده ؞
زیر خطبه ی رورسی ات ؞
برای قیام گوهر شاد ؞

۱ ؞

التقاط
كاله اش را

بر سر پهلوى مى گذارد
و گلوله ها

نشئه مى شوند

۲ ؞

صبح
شاپو به شاپو

غروب مى كند
و مشهد را تحت الحفظ

به طهران مى برند

۳ ؞

گودال ها
با دهان باز به دنيا مى آيند

و مرمى ها
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با دهان باز مى ميرند
دهانت را باز كن تاريخ

گوهر شاد
باج و خراج مرگ را مخدوش كرده است

۴ ؞

قزاق ها
بايد مى دانستند

شادى برازنده ى شهيد است
حتى اگر رضاخان

با گورهاى دسته جمعى 
باغ خونى به راه بيندازد

و براى مسلسل ها سخنرانى كند كه؛
درخت هاى صحن بيات شده اند

۵ ؞

برنوها
بايسنقر نمى شوند

و قلدرها
كاشف طال 

حاال بيايند كشف را روى دوش چادرى ها
ساچمه كنند

 يا كفش را باالى سر حرم
يا پهلوى را در مجلس 

ملى.
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۶ ؞

گلدسته هايت
فرمان پايدارى اند گوهر شاد

تا قاشق هاى انگليسى
آب در كام كاريزها نريزند

و كاشى هاى معرق 
زير منبر ممنوع است

قرمز نشوند 

۷ ؞

نه همه ى گردنبندها
الماس مى شوند

نه  همه ى ايوان ها
مقصوره!

نه همه ى شاهزاده ها
گوهر شاد آغا! 

گوهرت را 
آِن كدام مكاشفه سفتند

كه پا در جاپاى مسجد النبى گذاشتى 
و گذاشتى آسمان 

ستارگان شهيدت را حمايل كند

۸ ؞

غنچه جامه مى درد
تا گل ظهور كند

گل ايرانى ام؛گوهر شاد
نور زير خطبه ى روسرى ات

بهار مى كارد...
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محمد صابر رشیفی ؞
 این شعر از سوریه تا یمن را دویده است  ؞

 چند قطره خون 
 قدرى از دعاهاى مادر 

 و حالت خميده ى پدر را 
 مى فرستم براى سازمان ملل 

 مى گويم: 
اجتماع منظم گلوله هايتان در خشاب 

 اين حركت دسته جمعى مرگ به زندگى 
 وطنم را مثل ابرهاى سياه در برگرفته است 

 مى گويم : 

تكليف خواهرم كه لى لى كنان 
 از حياط مدرسه بر مى گشت 

 مرگ نبود 
 حق برادرم 

 كه ويرانه هاى خانه را 
 فتح كرده بود 

 مرگ نبود 
 تا كى جواب گلوله هايتان را 

 با آغوش بدهيم 
 خورشيد تا ابد پشت ابر به خواب نرفته است 

 يك روز 
 پرنده هاى سرزمينم 

 بهار را به خانه مى آورند 
 و بر هر گلى 

 صدها پروانه پرواز خواهند كرد 
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مریم السادات حسینی ؞
آدم ها و قربها ؞

شايد موهاى معشوقت
شايد نهنگ ها
شايد گلوله
فكر كردم

چند تار مو گلويت را بريد
نهنگ ها

چند دندان داشتند
گلوله 

با چند درجه انحراف
به قلبت خورد

بارها به مرگ هايى
كه دوست نداشتى فكر كردم

فكر كردمردر زندانى زيرزمينى
پنهان شده اى

بعد
البه الى افراد مفقوداالثر

بعد 
در همين قبرى 

كه هر روز از كنارش مى گذرم
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و هرروز
به بزرگ شدنم 

لبخند مى زنى 
بعد...

بارها در يك لحظه 
فكرهاى طوالنى داشتم..

دست هايت در نخلستانى وسيع
چشم هايت در يمن

چشم هايت در مسجد سليمان
ثروت يعنى 

دو چاه نفت در چشم هاى تو..

مسخره است اگر بگويم 
خبرها را نمى دانم

گرچه هيچ وقت نخواندمشان
نه قايم باشك  بازى هواپيماها

نه به خواب رفتن قطارها
نه .. تو اين قدر ساده نمى ميرى

مرگ تو پيچيده است
شبيه نامت

وقتى در باغچه اى دفن شدى
كه گياه نادر مى رويد

و زمين شناس ها 
به كشف زغال سنگ

در باغچه مى رسند..

اما عزيزم

هر چه فكر كردم نيستى 
هر چه فكر مى كنم مرده اى 

تنها به اين ختم مى شوم
كه تنها 

آدم هاى زنده
قبرهاى زيادى دارند..
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ملیحه سادات قاضی ؞
آخرین گلوله  ؞

باآخرين گلوله اى
كه درسينه دارم

 سربازهاى زيادى راخواهم كشت
 زودتر اما

آن سربازى كه چشم هاى پدرم رابه غارت برد.
 اتفاقا،

جنگ باهمه چيز،شوخى مى كند
 باصفحه ى چهارم شناسنامه ى مادرم

 با برادرم كه ازتفنگ بازى بدش مى آيد
بامن

كه مجبورم كرد زودتر بزرگ شوم
 وخواهرم،پرى،كه مرا مادر صدا مى زند

اين روزها
چقدر از بوى ماهى دودى بدم مى آيد

پدر را كه از كارون آوردند
 مادر، براى آخرين بار ماهى مى پخت! 



ـــ شعِر ملل ـــ
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سید احمد حسینی - متخلص به احمد شهریار - پاکستان

سيد احمد حسين حسينى متخلص به احمد شهريار متولد 1983 ميالدى در كويته پاكستان است. او 
ليسانس ادبيات زبان اردو را از دانشگاه بلوچستان - پاكستان اخذ كرده است و در حال تحصيل در 
زمينه علوم دينى است. او تا به حال فعاليت هاى مختلفى در زمينه انتشار كتاب، ترجمه و همكارى با 
سايت ها و موسسات معتبر ادبى داشته است كه از آن جمله مى توان به كتاب هاى «اقليم (مجموعه 
اشعار اردو)»، « توحيد مفضل (اشعار كودك به زبان اردو)» و ترجمه چندين اثر به زبان اردو و غيره 
اشاره كرد. او همچنين مقام هاى متعددى از جمله مقام اول اولين كنگره شعر پارسى آيين مهر، مقام 
اول اولين همايش لبيك يا حسين(ع)، برگزيده نهمين جشنواره يارويادگار، برگزيده جشنواره اقبال 

الهورى و... را در كارنامه ادبى و هنرى خود دارد.

انفجاِر نور ؞
(به مناسبت بیداری اسالمی) ؞

مرداِن حق شمائيد اى دوستان خدا را
امروز برگزيده است تنها خدا شما را

مردى كه سال ها پيش اين قصه را رقم زد
در انقالب مى ديد اين انقالب ها را
حتى چهارده قرن آن سوى انقالبش

مى ديد انقالبى از جنِس كربال را
امروز انقالبش يكبارگى تكانده است

كِل جهاِن اسالم؛ يعنى جهاِن ما را
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اين خِط روشنايى از انفجاِر نور است
نورى ز باِب قرآن دل هاى باصفا را
نيجريه و سعودى، زكزاكى و نمرها

از هركسى شنيديم پيغاِم آشنا را
تنها صداى بحرين لبيك يا حسين است

يارب! ز ما نگيرى اين لحِن دلربا را

سوريه و يمن هم آهنِگ كربال كرد
فتِح مبين مبارك مرداِن باوفا را

بگذار خصِم نامرد دستى زند به حيله
بگذار دشمِن پست خونين كند منا را
آنان مريِد شيطان، ما لشگِر خداييم
آنان سالح دارند، ما شاهِ الفتى را
بيدارى من تو آيينه ى ظهور است

از كعبه خواهد آمد مردى كه غرِق نور است

رباعیات ؞
(به بهانه وحدت امت اسالمی و رفعت ملی) ؞

از زابل و زاهدان و قم بايد گفت
بايد گفت از غديِر خم بايد گفت
هرگه سخن از شيعه و سنى باشد

تنها «رحماء بينَهم» بايد گفت

ياراِن امام و دوستداراِن نبى
سنى ست همان شيعه و شيعه سنى
گفتند: بگو: مدينه و كرب و بال
گفتيم: محمد و حسين بن على

بيدارترين امِت عالم باشيم
تا مظهِر ايماِن مجسم باشيم
قرآن و خدا و كعبه و پيغمبر

اين مشتركاتى ست كه باهم باشيم

گر زاده ى زاهدان و گر تهرانى
در پرتِو پرچمت سالمت مانى

ايران ز تو سربلند مى ماند و بس!
ايرانى باش! تا ابد ايرانى
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آینه ترین صبح ؞
تقدیم به روح بزرگ خمینی کبیر (ره) ؞

چه شبى بود، شب فتنه، شِب غم، شِب مرگ

شِب سيالِب سياهى، شِب توفان و تگرگ

شِب تاريك تر از مصدِر تاريكى بود

شِب گمراه ترين باوِر تاريكى بود

شِب خونريزتر از هرچه جنايت كاران

شِب طوالنيى تا حِد زمين، حد زمان

تا به شمعى گذِر عهِد مالمت افتاد

لرزه بر پيكِر خورشيِد قيامت افتاد

شِب ظلمت، شِب غفلت، شِب بيداد و گناه

چه شبى بود، شِب فتنه و توفان، وآن گاه

ديده آيينه ترين نوِر تجال را ديد

هم چو موسا همه جا طوِر تجال را ديد

ديد آن صاعقه ى رشِك مِه عالم را

نوِر حق آمده در كالبِد آدم را

نوِر شب سوز و ضياساز و سحرايجادى

نوِر غفلت بِر دل ها و نظر ايجادى
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بر سِر ديِو شب از چار طرف مى باريد

نجِم ثاقب شده از شهِر نجف مى باريد

شِب تاريك اسيِر سحِر مطلق بود

«زهق الباطل» از آوازه ى «جاء الحق» بود

سحر آمد كه به عشاق سالمى بدهد

مژده ى آمدِن نوِر امامى بدهد

و امام آمد و شب محو شد و شاه گريخت

شير در بيشه ى خود آمد و روباه گريخت

و امام آمد و سرتاقدمش ايمان بود

قول و فعلش همه تفسيرگِر قرآن بود

حق گرا، مرِد خدا، عالِم دين، فاتِح جنگ

دسِت رد زد همه بر سينه ى نيرنِگ فرنگ

تا سخن بر لبش آمد مطهرى گرديد

تا نگاهى به كس انداخت، بهشتى گرديد

در اسارت همه سرشاِر رهائى برخاست

هر كه در بزِم او بنشست، رجائى برخاست

هر كه در بيعِت او ماند، چنين تحسين شد

كاوه و باكرى و همت و زين الدين شد
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ــ ــــشــــعـر
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وآن كه بيعت شكنى كرد به جائى نرسيد

هم از اين قافله جا ماند و هم از خويش بريد

هركه از قافله ى عشق جدا مى گردد

حزِب شيطان شده مقهور خدا مى گردد

حرِف حق باج نمى داد به الادرى ها

امتحان كرد بنى صدر و بنى صدرى ها

عاقبت محنِت يك عمر به بار آمده است

قدم از خانه برون نه كه بهار آمده است

فصِل گل آمد و با خاطره ى ياِر آمد

شبنم افشان شده با چشِم گهربار آمد

اشك دريا صفتم باز تالطم كرده ست

چه كند! صبح ترين آينه را گم كرده ست
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انقالِب اسالمی ؞
به بهانه بیست و دو بهمن ؞

مى نويسم حكايِت دريا، مى نويسم حكايِت باران
بيِن درياى جنبِش مردم، زيِر باراِن رحمِت يزدان

بين كه جارى ست بر لِب تاريخ، داستاِن هميشه تازه ى نيل
بين كه اين بار شاه فرعون است، و خمينى است موسى عمران

باز بوى بهشتِى گِل سرخ با نسيِم رسانه ها رفته است
از گلستاِن كشوِر ايران تا يمن، تا دمشق، تا لبنان

انقالب و خمينى و مردم كلماِت كليدى عشق اند
عشق درياى واژه هاى خداست، عشق رمِز تالطِم ايمان

كلِك حكمت نوشت وقِت ظهور ناِم اهللا روى بيرِق نور
ناِم اهللا را بقا شايد جز خدا كَلُ من عليها فان

انقالب است طرفه تقويمى كه پراست از شكوفه هاى سحر
بيست و دو بهمن است هر سحرش، بهمِن تا ابد بهارستان

هللا الحمد در نكونامى سرخوش از انقالب اسالمى
اين يكى شهرياِر تبريز است، وآن يكى شهرياِر پاكستان
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چند رباعی برای جانباختگان فاجعه ی منا ؞

اين جا بستند راه بر ابن سبيل
اين جا كشتند، آه، بى جرم و بى دليل
ابراهيم! از منا گذر كن، اين جاست

قربان گاهِ هزارها اسماعيل
 

با ناله ى وا محمدا مى آيد
بر دوِش مالئك ز منا مى آيد

اين كشته ى غم كيست كه از تابوتش
بوى شهداى كربال مى آيد

 

ناديده بگير سوزِش بازو را
بهِر آن كه نمى شناسى او را

بر پارچه ى خوشامِد احرامش
با خون بنويس: «سعيكم مشكورا»

 

بر قاتِل حاجيان و بر شاهِ غالم!
هان! دوزخ واجب است و فردوس حرام!

گفتند: در احرام مگس هم نكشيد!
او كشت هزارها نفر در احرام!
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مژگاِن دریاها ؞
(تقدیم به سقای حرم حرضت عباس علمدار ع) ؞

لِب خشِك تو باريده است بر مژگاِن درياها
چنان كه پرتوى دسِت تو بر دستاِن سقاها

و اينك گردباد از خيمه ى عشاق مى خيزد
دگرگون مى شود با رخصتت قانون صحراها

شجاعت نامه ى تو معتبر مى سازدش ورنه
زمان مشتى ز ديروز است و امروز است و فرداها

لباِن تو بهاِر گلشِن آياِت قرآن است
و قلبت سوره ياسين و جانت سوره ى طاها

شما موالى موالها، شما ارباِب ارباباِن 
غالماِن غالماِن شما هستيم چون ماها
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صورِت چون ماه ؞
(تقدیم به خاِک پای قهرماِن صفین ع) ؞

زمين به لرزه درآمد كه اين جوان چه كسى ست؟
چنين شبيِه على زيِر آسمان چه كسى ست؟

ببين ز لشگِر موال على كه آمده است؟
برو سوال كن اين مرِد پهلوان چه كسى ست؟

نقاِب صورِت چون ماه روشنش هرگز
نداد اجازه، بفهمد كسى كه آن چه كسى ست؟

چه كس ز لشگِر دشمن به جنِگ او آيد
حريِف ضربِت آن دست و بازوان چه كسى ست؟

يكى، دو، سه و... ببين هفت دشمنش را كشت
بيا و حال بفرما كه قهرمان چه كسى ست؟

حريِف صدها تن يعنى ابن شعثاء را
بكشت و نيز نفهميد اين جوان چه كسى ست؟

سپس به لشگِر خود بازگشت و هيچ نگفت
كه اين سوار دالور ز مومنان، چه كسى ست؟ 

نوشته اند كه موال نقاب از رِخ او
گرفت و بر همه معلوم شد كه آن چه كسى ست؟
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رباعیات ؞
تقدیم به مدافعان حرم ؞

اين كاِر كمى نيست، همانا كرم است
تا آخِر عمر هم بباليد، كم است

تنها نه شما مدافعاِن حرميد
زينب خودش از مدافعاِن حرم است

هر آن چه كه جلوه مى كند، گاهى نيست
اين فاصله ها بيشتر از آهى نيست
يك لحظه مدافِع حرم باش و ببين
از سوريه تا كرب و بال راهى نيست

دنيا و هواى نفس را بنده شدم
زينب تو مرا ببخش! شرمنده شدم
هر بار كه از شهيد گفتند و حرم
هفتاد و دو بار مردم و زنده شدم
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هل من... ؞
تقدیم به مدافعان حرم ؞

ما رغبتى به جنگ نداريم، چاره نيست
آرى، سكوت، مرهِم قلِب دوپاره نيست

فرياِد بى صداى حرم «هل من.» و هنوز
آيا وظيفه ى من و تو آشكاره نيست؟

پس حيدرى و زينبى و فاطمى بمان
آرى بمان كه رفتِن تو راهِ چاره نيست

مردانه وار بر دِل طوفان بزن، بيا
زاين معركه كنار كشيدن، كناره نيست

اى باِد شب! مكوش كه اين گنبِد طال
خورشيِد عالم است، چراغ و ستاره نيست

ترديد داشتم كه صدا زد لسان غيب:
«دركاِر خير، حاجِت هيچ استخاره نيست»
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ورِد زبان ها ؞
تقدیم به حرضت علی اکرب علیه السالم ؞

جز غبطه  به حسِن تو نخوردند جوان ها
اين طائفه را ناِم تو شد ورِد زبان ها

اى وارِث خشِم على و حسِن پيمبر
آن روز نبودى و تو را بود نشان ها

الحق كه فرامش نتوان گشت كسى را
يادآوِر ناِم تو بود بسكه اذان ها

دلها همه از جان به تماشاى تو برخاست
آمد همه از دل به تمناى تو جان ها

پرسيد كه: همراه على اكبر او كيست؟
از قافيه رخصت طلبيديم كه: ماييم!
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شوقی بزیع

اين شاعر اهل جنوب لبنان، متولد 1951 و دانش آموخته زبان و ادبيات عرب است. حرفه او معلمى 
بوده و عالوه بر آن سمت هايى در بخش هاى فرهنگى مختلف كشورش نيز داشته است. سردبيرى 
بخش فرهنگى روزنامه معروف السفير، نويسنده برنامه هاى متنوع راديويى  و قلم زدن در روزنامه ها 
است  سروده  مختلفى  مضامين  با  را  شعرهايش  است.  او  فعاليت هاى  ديگر  از  مختلف  مجالت  و 
بر  عالوه  او  است.  مضامين  اين  مهم ترين  از  يكى  مقاومت  هم دوره اش،  شاعران  ديگر  مانند  كه 
طبع آزمانى در زبان عربى فصيح شعرهايى به عاميانه لبنانى نيز دارد.  اين شاعر تا به امروز بيش از 
هجده مجموعه شعر منتشر كرده كه از آن جمله مى توان به اين نام ها اشاره كرد: «سراب المثنى»، 
«مرثيه الغبار»، «صراخ األشجار»، «ال شىء من كل هذا»، «فراشات البتسامه بوذا»، «إلى أين تأخذنى 
از  صوفى  نفس  با  همراه  مسيحى  و  اسالمى  و  فرهنگ  نمادهاى  رنگ  پر  كاربرد  و...  الشعر»  أيها 

خصيصه هاى بارز شعر اين شاعر در دفترهاى شعر اوست.

صدا ؞
(تقدیم به شهید بالل فحص و شهدای مقاومت) ؞

صدايى مى خواند مرا
صدايى بسان جرس هاى كاروان فاطمه

صدايى مرا به خود مى خواند
از رگ گردن بااليش مى برم

تا مشايعت كند
زير نور ماه تمام
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تن تنها و رنجور مرا
چه تلخ است آواز شبانه اش

هنگامى كه تاريكى شب را مى شكافد
و فرياد مى زند:

فرزندم
بالل!

تو را ربودند
اى ماه دوردست من

چشمهايم را به من بده
تا براى تو بگريم

شعله عمر من اگر به كاستى گرايد
چه كسى شبهاى تاريك مرا روشن مى كند

خبرت كه بيايد
چه كسى عصاى دست ناتوانى من مى شود

برخيز مادرم
برخيز بر پلكان جوانى ناكامت

 مرا ببر به سايبانهاى پر تاك سبز
تو صدايم مى زنى: فاطمه!

پژواك مى رسد به گوش من:
 هيچ كس نيست
هيچ كس نيست..

هيچ پژواكى
 كوه ها را به هم پيوند نمى دهد

همه رفتند
و تن توست تنها

هيزم جنگهاى آينده.
باشد اى روزگار من!

باشد
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باشد
من زير اين سر به باد رفته

شعله عزم خود را برمى افروزم
و كفنم را به آتش مى كشم

و مشعلى از آن مى سازم
تا قله قرنها را روشنى بخشم.

…
صدايى مرا مى خواند

نشنيده بگيرم؟!
و بسان كاميونى سرگردان

در جاده هاى شمال
چگونه به تشنگى ريشه هاى درختان بلوط

آبى نبخشم
صنوبرها پناه مى جويند و تكيه گاه
آيا به شانه دشمن تكيه شان دهم

شاخه هاى برهنه صنوبرآيا
رداى اشغالگران به تن كند؟!

چگونه چشم بربندم
بر فرسودگى مدام شاخه هايش

در افق هاى نابودى
برخبز بالل من!

برخيز
من برخاسته ام
در خون من

صداى نوزادانى طنين مى اندازد
كه هنوز زاده نشده اند

و ناله مردگانى در دوردست
در سينه ام مى پيچد
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صدها گور حيران
در خطه سرخ جنوب وطنم

موج مى زند
و مادرانى ايستاده بر آوار كاشانه خود

در من فرياد مى زنند:
بيا! بيا!

ناودان ها
و صداى فاطمه در دور دست

از پرسش باز نمى ايستند
بالل من برخيز!

من به سوى مرگ مى روم
پرچم ها و آرزوها در دست..

و كوه ها به دنبال من راه مى افتند..

تو كيستى!
جز تنى متالطم بر تپه هاى  دور

تو كسيتى!
كه تمام زنان وطنم

با شيهه اسب خونينش
پا برهنه به كوچه ها آمده اند
كسيتى كه تمام مردان ما

به بدرقه ات آمده اند
كيستى

كه مى رود
و مى رود

و در چشمهايش ريحان رسته
و به درختان سترگ كهنسال

پيوند خورده است
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انبوهى از گندم در دو دستش
درختان زيتون در پى او

و بهار نارنج
بدرقه راهش.

مرا با خود ببر!
نداى تاكى بود كه بر سايه بان روحش روييده بود

ما را با خود ببر!
فرياد بلند گله هاى وحشى دشت ها بود

در آرزوى غبار صبحى كه از آن برآمدى
كاش ما هم با تو بوديم

تا با تو بيعت كنيم
اى پادشاه عرش سنگهاى دست مقاومت
آفتاب پرستها را از مژگان تو برمى چينيم

آفتاب پرستهاى گم كرده آفتاب
صداها در سينه نوجوان او موج مى زند

و كالغان بر فراز جسد به خاك خفته اش پر مى زند
ما را با خود ببر!
تمام گندم زارها

شورش باد را به تو هديه كرده اند
تمام دشت ها آزين بسته اند به استقبال مرگ

پيامبر شما نيستم
اما

كوهى هستم
سينه سپر كرده

رو به روى تندباد
اى فاطمه!

نداى مرا بشنو

و تكرار كن
بگو كه عروسى هاى ما در خون است

و خنجرهاى ما ترانه ما است
و زير زخمهاى ما آتشى است

گشوده به سوى لرزه هاى آينده.



161

ـــــــــــــــــ
ــــكـتابــــــــ
ــــشـشميـنـــــ
 ـــجشنوارهــــــ
ـــــ ــــشــــعـر
ــــانـقالبــــــــ
ـــــــــــــــــ

هیالنه عطااله

اين بانوى شاعر، اهل سوريه، متولد 1960 و دانش آموخته زبان و ادبيات عرب است. عضو كانون 
نويسندگان  دمشق، و انجمن شعر دمشق نيز است. بانو در انواع شعر،  از شعر كالسيك تا شعر آزاد 
و سپيد قلم فرسايى كرده است و 4 ديوان شعر به نام هاى «شذرات»، «الصدق فى الزمن الصعب»،  
«بكاء الجبل»، «رفه جناح» را به چاپ رسانده است و دفتر شعر پنجم او به نام «غياب أم حضور» زير 
چاپ است. عالوه بر شعر، پژوهش هايى در روزنامه ها مجالت  در نقد و تفسير شعر شاعران عرب 

نگاشته و در  جهان عرب منتشر كرده است.

صدایم بزن ؞

چابك سوار بى باك من
صدايم زدى

تا آتش تنورم را عاشقانه برافروزم
تا بسان نور

كه در سينه سرخ فام بامداد
روان شوم

من اين جا جنگل كوچكى هستم
كه سبزى درختانش

نويد بخش پيروزى  است
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صدايم زدى
تا جارى شوم
بسان فروردين

در انحناى كمر زيبارويان.

من آنسوى خاك
بر پيشانى تو

تصويرى بافته از سپيدارهاى باران خورده ام
با گيسوانى رجزخوان

در جست وجوى بازوانت
نگاهت مى كنم

كه بسان تندباد وزيدن از سر گرفته
و بيرق هاى سياه شان را

به النه هاشان باز مى گرداند
بهار ما

بيرق سياه دشمن را
تكه تكه مى كند.

چابك سوار بى باك من!
از دل تابناك گل هاى بابونه خورشيد برخاسته ام

قدم قدم به راه تو مى آيم
با دلى بى باك

آرزوها استوار در دل من
من مى دانم مى دانم
كه تو و همرزمانت

بسان صاعقه ايد در پيكار
آذرخش را مى مانيد

بر دوشتان ستاره پاكى
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اى چابك سوار بى باك من!
مى دانم مى دانم
خواهى آمد

با بهارى در راه
از خندقى در پس افق هاى دور

با نسيمى در مشت
و سپيده شبنمى در كف

و شوقى در جان
به انتظار آواز باران در نماز مادران پاكدامن…

گلهاى خوشبوى باغ ها آيا
رنجيده مى شوند اگر

با عطر پيشانى ات جايگزين شوند
پيشانى سوده به پرچمى غسل داده به زخم نيزه ها

چمنزارى هست آيا كه مرا سرزنش كند
اگر بازوان تو قبله گاه من شوند

يا تيرى شود
كه مسير فصلها را نشان دهد.

بازوان تو
نقشه راه من است

تا وقتى كه سهم منى
آسمان درون جمجمه من است

و حرير مژگان ستارگان روسرى من
با انگشترى مقدس عشق

پيمان پايدار ما به گل مى نشيند
خوشه هاى مانوس با تندبادها

در گندمزارهاى ما
شكوه نان گرامى را

پاس مى دارد.
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محمد رصخوه

است.  مديريت  رشته  دانش آموخته ى  و  متولد 1983  تبار،  كويتى  شاعر  صرخوه»   صالح  «محمد 
عضو انجمن ها و جمعيت هاى ادبى سرشناس كويت است. او موسسه فرهنگى مشرق را تاسيس 
كرده و در حال حاضر  اين موسسه را اداره مى كند. عضو فعال كارگاه فلسفى سهروردى است و 
تامالت فلسفى و پژوهش هايى در اين زمينه از دغدغه هاى اصلى اين شاعر جوان است به طورى 
كه وقتى شعرهاى او را ورق مى زنيم نفس فلسفى  و عرفان شرقى را حاكم بر  دفترهاى شعر او 
در  القدس»  الهاويه»، «الروح  السهروردى»، «هنا  حضره  نام هاى «فى  به  او   شعر  دفترهاى  مى يابيم. 
فاصله سالهاى 2010 تا 2016 به چاپ رسيده اند. او چند جايزه ادبى در كشور خود برده است و در 

محافل بين المللى شعر بسيارى شركت كرده است.

خدای غریب ؞

مى گفت
پاسى از شب را

ميان كوچه هاى رؤيا قدم زنيم
گلنار ترديد

در كوچه هاى تاريخ
وميان ملتها تقسيم مى كنيم

شب خواهد آمد
تا سوز سرمايش را از پس ميله هاى زندان من

با خود برد
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شب خواهد آمد
و نسيم شبانه
بر درختان
بر مردم

بر عابران دلگرم
بساز دست سرد ديروز

ميان چشم وخاطره
گذر خواهد كرد.

گندم را باد با خود خواهد برد
واستوارى اين مردم را
اما انگشت ها به سوى

جويبارها و كوره هاى من است!

اى خداى غريب!
بيا برويم

ازسرزمينى كه هيچ كبوترش
به نجواى با تو نمى نشيد

و هيچ جويبارى در تو خود را گم نمى كند
و زردى پيراهن تهيدستان

در رداى تو سبزى خويش را نمى جويد.

بيا اى خداى غريب!
بيا برويم از اين سرزمين

بسان رؤيا
بسان خواب هاى شيرين روزهاى قشنگ
نه آنگونه كه در دستان روزگار گم شوى

بلكه آنسان كه بر خاطر زغال تفته گذر كنى و
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خاكستر شود
بيا به گرگ وميش بى مالل من

بيا در كوچه هاى رؤيا قدم بزن...

اى خداوندگار غريب!
خداى افق هاى بى زوال

اى قبله من و روح رگ هاى گل هاى باغ من!
دستان تو نان اند
دستان تو آب  اند

هزاران دخترك يتيم كوفى
در رگ هاى من مى دوند
در هر سرزمينى كه بودى

حرمى برايت ساخته ام
و راز ابرها

دخيل بسته به اين حرم هاى من است
در زمانه مردمانى زندگى مى كنم

كه از هر  سلول وجودشان
كاشانه خوارج ساخته اند

در زمانه اى زندگى مى كنم
كه جست وجوى چشمه حقيقت،

جستن سراب است
دل خشمگين من را

 قصه اى است
نگاشته با جوهر آتشفشان ها

عصر صفينيان است و
حكومت سربازان معاويه بر جهان.
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اى خداى غريب!
آيا روايت جديد قلعه خيبر را شنيده اى

كه دروازه ديگرى دارد و برجهاى ديگرى..
آيا شنيده اى

كه بر پيشانى خميده منبر كوفه
 كه عرش خدا بود

مشتى نادان نشستند!
آيا شنيده اى

كه اين خيبر جديد
ديوار سترگ ديگرى دارد

كه قوم عرب را در خود جا داده است؟...
اى خداى افق هاى جاودانه!

تو نيز مثل من
بيگانه اى با آشوب معاصر اين جهان،

پس بيا
نور حقيقت را

تاريكى اين شب هاى پر نيرنگ  را
با هم تقسيم كنيم.

آن خداى غريب مرا با خود برد
تا درگاه درياها
آنجا كه موجى

هوش دروغين مرا از سر برد
از اين تن كه عبور كردم
از آب  گذر خواهم كرد

نه صدايى با من
ونه سكوتى با من...

خداى غريب مرا با خود برد
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زبان آب را به آموخت
و زيباترين لهجه هايش را

مرا با خود برد و
عشقى بسان آب درياها

به كامم ريخت
تا هر چه بيشتر بنوشم

تشنه تر شدم
ديگر بار و ديگر بار نوشيدم و

تشنه تر شدم
شوريده كه شدم
هزار پاره ام كرد
كه هر پاره ام

به جست وجوى گل
در دامن دشتها رفت

و گوشى داد كه حتى صداى پاى مورچه ها را مى شنود
تا در خيبر را از قلعه عقل براندازم

ورخسار سبزپوش حق را
ميزبان گندمزار ساحل دجله

و رود نيل كنم
و در ثمر درختان هند
بوى حناى صنعا بشنوم

در باران هاى اربيل
صدايش را مى شنوم
بسان آهنگى دمشقى

در پايكوبى سرخپوستان هندى...
جهان به گل نشست و زنبور شهد جو
و غديرى  بى مقصد و سبز جارى شد

كه تشنگان را آبى دهد

اين جا بود كه عالم به لبخند نشست
و نام اين خداى غريب را

 از آسمان ها پرسيد
تا بشنود نامش

«على» است.
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محمد االمین الکرخی

اين شاعر  عراقى در سال 1970م در بغداد چشم به جهان گشود. در نوجوانى به همراه خانواده از 
ستم رژيم بعثى به ايران آمد و چند سالى در شهر قم اقامت گزيد اما بعد به كشور هلند مهاجرت 
كرد. او سردبير پايگاه اطالع رسانى «الوان» در هلند است و دستى در كار نقد ادبى و سينمايى و 
روزنامه نگارى دارد. اما كفه سنگين كار او شعر و ترجمه ادبيات امروز ايران  به زبان عربى است. تا 
كنون آثارى از سهراب سپهرى، عباس كيارستمى، قيصر امين پور، سيد على موسوى گرمارودى، 

سلمان هراتى، و ديگران ترجمه كرده است.

احتامل هایی چند ؞
    تقدیم به وطنم و مهاجرانش ؞

حتى خيال كن كه سهم خود را از مه فراهم آورده ام
به ُدردهاى حافظه ام

يا به خيال هاى اين تبعيدگاه كه مى خواهد بچرخاند خود را
در ژرفاى درونم 

چون ناقوس
خيال كن نواى آهنگينت را پاس داشته ام

كه رام مى كند خون روان در تن آب
و در رگ هاى ديوار را

خيال كن من بر تمام چراغ هاى خيابان نامى نهادم براى تو



170

ـــــــــــــــ
ــــكـتابــــــ
ــــشـشميـنــ

 ـــجشنوارهـــ 
ــ ــــشــــعـر
ــــانـقالبـــــ
ــــــــــــــ

چراغ به چراغ
و خيابان خيابان

ديروز و فردايم را در دستانت نهادم به گرو
-تراكم كارهايى دشوار در دفتر يادداشتى بى طرف-

با اين همه چگونه جان به در برم از اين لحظه 
كه چون عقربه ى ساعت تيز است؟

يا خواب هايت را رها سازم به به قصدى نامقصود؟
و آتشى ديگر برافروزم
در كاسه ى چشمانت

-شايستگان هميشه ى عشق-
تا
تا

تا به محبتى بى انتها 
راز اين فصل ها را برايم برگويى

كه يخبندان را تخمير كرده اند در دل
اما

چه تضاد پراندوهى!
ترانه ات

 شعرى حماسى شده است كه دشمنت عليه تو مى خواند
نمى توانستى آيا به طوفان بپيوندى كه هيچ روزى َجنين نبوده است

تا اين پرسش حيرت انگيز را به ما ببخشى؟
از كدام نطفه برخاسته اى؟

و زوال فاصله ى آب و سراب را گرامى دارى؟
حافظه ات را به كف دست بپوشانى

تا غريبه اى ديگر بگذرد؟
كشتى هايم هميشه بيم درياهايت را به كيش خود  آورده اند

اما سواحل پر زرق و برق
كه آرامشى لرزان دارند 
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بى درنگ متالشى مى شوند
در ما

به حكمت پيش رفتن هوس در درون مان.
پس يكى از ما 

به كجا خواهد گريخت؟
دشمنان را در خود انباشته
ابرهاى اشتياق را در دل

و بازوانش را به باران گشوده است
بى هيچ اعتنايى به عدم 

كه آذرخش هايش را فراهم آورده است در برابر ما  
و لرزان در برابر ساده ترين مرگ

چون آتش در چشم آهويى گريزان.
خيال كن كه من علف ذهن را در زير سنگى سخت پنهان كرده ام

و افق را به سرفه اى نمناك مرمت كرده ام
آيا مى توانم رمه ى نواهايم را به گذشته بازگردانم؟

سيالب خون روان از شقيقه هاى شادمانى را از رفتن باز دارم؟
جدال شب و روز را به پايان برم؟

روزهايى را كه تنها در شب رهايم كرده اند 
سرزنش گويم؟

و شب هايى كه باده ى شب در من نريخته اند را؟
به راستى حيرت انگيز است كه در وهم دوزخ پرسه  زنيم

چون كودكان در پى ستارگان و كهكشان ها روان 
غافل شويم از دلواپسى هايى كه رنگ به رنگ شده اند

در درون مان 
هر لحظه

چون يك آسمان.
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ديوار هايى سنگين بر زمين مى افرازند
اما زمين فرو مى ريزد

بهتر آن است به خود بگويم:
زمين خسته است چون من

و اندوهگين چون تو
آه! دوست من!

بدين سان مى آيى
بى رخصتى از من هجوم مى آورى 

بر مجنون خانه  ام
در سر؟
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زامیق محمود اف 

متولد 1984 ميالدى شاعر و فعال مذهبى جمهورى آذربايجان است . او ساكن شهر باكوست و 
از اعضاى فعال شعر آيينى و انقالبى شعر امروز آذربايجان محسوب مى شود . او به بداهه سرايى 

كه از سبك هاى ادبى آذرى ست شهرت داشته و مفاهيم شيعى جايگاه وااليى در شعرش دارد .

جهان به مثابه سنگ !  ؞

مثل ناگهان پلك زدن مرده اى هزار ساله 
از بى عدالتى ناگزيرى 

انگار كه دنياى سنگى تكانى مى خورد 
اما لب به اعتراف نمى گشايد 

نه زمزمه اى 
نه خطابى ...

از چشم هاى بين النهرين عراق مى ريزد 
از هالل حاصلخيز 

فلسطين 
از سرمه ى صحارى عرب 

يمن 
آى آدم هاى بى خيالى ، در تجسد هولناك زمين 

برقع از چهره ى كابل اگر برارم 
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نامى غمگين در شناسنامه اى سوخته ...

از تل صهيون باال مى رود 
مرده اى 

كه از انعكاس نورى دور
از زمانى نزديك 

مى هراسد . 

كسى كه كتابم را از دستم مى گيرد
سپس نان و گريه هايم را 

خيال مى كند 
تخته سنگ هاى رود

از خيال ماهى ها 
عبور نمى كنند ...

چشم هاى ما 
اگر چه خشك باريدند 

ياران ما 
اگر چه سنگ پشت هاى بى خانه مان 

مصحفى از زمانى نزديك 
آيه اى از غروب جنوب 

مثل ناگهان پلك زدن ستاره اى 
كه دنباله اش 

سر نگونى سلطان هاست .
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نظام معین از پاکستان
به درگِه شِه مشهد ؞

ابيات من به مدحت احمد رسيده است
اين كاروان شوق به مقصد رسيده است

اين جا كه ذوق و صدق و وال موج مى زند
اين ها همه ز لطف محمد رسيده است

آن فخر جن و انس و ملك، شاه انبيا
تنها به او رسالت سرمد رسيده است

از يمن وصِف سرور كونين و آل او
شعرم به درگه شه مشهد رسيده است

رسچشمه ی آب کوثر ؞

بدين بزم وصف پيمبر رسيدم
به سرچشمه ى آب كوثر رسيدم

به فيضان مدح رسول مكرم
به دربار فرزند حيدر رسيدم



در بیان اینکه انسان قامئ به بدن نیست...

آخر تو به اين تن چه نظر مى كنى؟ تو را به اين تن چه تعلق است؟ تو قائمى 
بى اين، و هماره بى اينى. اگر شب است پرواى تن ندارى، و اگر روز است 
مشغولى به كارها. هرگز با تن نيستى. اكنون چه مى لرزى برين تن؟ چون يك 
ساعت با وى نيستى؛ جاى هاى ديگرى، تو كجا و تن كجا! «اَنَت فى واٍد و اَنا 
فى واٍد.» اين تن مغلطه اى عظيم است؛ پندارد كه او مرد، او نيز مرد. هى! تو 
چه تعلق دارى به تن؟ اين چشم بندى عظيم است. ساحران فرعون چون ذره اى 
واقف شدند، تن را فدا كردند. خود را ديدند كه قائمند بى اين تن، و تن به 
ايشان هيچ تعلق ندارد. و هم چنين، ابراهيم و اسماعيل و انبيا و اوليا چون واقف 

شدند، ازتن و بود و نابود او فارغ شدند.

حجاج بنگ خورده و سر بر در نهاده، بانگ مى زد كه در را مجنبانيد تا سرم 
نيفتد! پنداشته بود كه سرش از تنش جداست و به واسطه در قائم است! احوال 

ما و خلق هم چنين است: پندارند كه به بدن تعلق دارند يا قائم به بدنند.

فیه ما فیه - موالنا  ؞




	jeld-rou-site2
	jashnvare sher negare 5.10.95.indd
	jeld-posht-site2


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


