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انه
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بي ر

ه اد
جايز

عار 
 اش

وعه
مجم فهرست مطالب

بخش اول: اشعار سپيد

۱۱ نقاشی 

۱۲ زخمی 

۱۳ کبود...تر 

۱6 گوی سرگردان 

۲0 تو... 

۲۱ عجیب 

۲۲ مسجد النبی 

۲۴ تکه های آسمان 

۲۵ ماورا 

۲7 تار و پود 

۲۹ زخمی 

۳۲ سکوت آفتاب 

۳۴ درد 

۳6 التماس شبانه 

۳8 شرم سرخ 

۳۹ نیلی صبح 

بخش دوم: اشعار كالسيك

۴۳ قنوت 

۴۴ بهشت امت 

۴۵ آغوش 



4

انه
يح
بي ر

ه اد
جايز

عار 
 اش

وعه
۴6مجم این زن 

۴7 حسرت 

۴8 درد دوری 

۵0 هم رتبه 

۵۲ سبد سبد گل یاس 

۵۳ پیوند آسمانی 

۵۴ حریم 

۵۵ هل اتی 

۵6 پیشانی رنگین کمان 

۵7 صفای عشق 

۵8 زادگاه 

۵۹ مادر 

60 زنده کن 

6۲ پهلو 

6۳ فدک 

6۴ آفتاب 

6۵ روح لطیف 

66 بهار 

67 شرم خورشید 

68 معطر 

6۹ شکوه 

70 جاده 
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انه
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عار 
 اش
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مجم 7۱ آتش افتاد 

7۲ سوره کوثر 

7۳ خانه گلین 

7۴ هفت آسمان 

7۵ قحط برادر 

76 باران 

77 بی بی 

80 متجلی 

8۱ فاطمه 

8۲ داستان 

8۳ مبارک قدم 

8۵ سالم 

86 وصل 

87 مالک 

88 بانو 

8۹ به سختی 

۹0 داغ عظیم 

۹۱ کینه نامرد 

۹۲ آتش 

۹۳ روشن 

۹۴ نظاره ماه 
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انه
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عار 
 اش

وعه
مجم مقدمه

همایش های فرهنگی، گردهمایی مردمانی است که دل در گرو اندیشه های نیک 
بسته   اند. اندیشه هایی که انسان را به راه درست رهنمون نماید و سبب سالمت 
نقس و خلوص نیت گردد. این امر محقق نمی گردد. جز با بازشناسی الگوهای 

اخالقی که در ذات شخصیت های به نام دینی اقوام نهفته است.

الزم است که جوانان امروز جامعه ی اسالمی، ایده آل های خویش را در پرتوی 
مقدس اهل بیت و ائمه بیابند و در این نگرش، به حضرت زهرا)س( بیندیشند که 

از اهم اسوه های اسالم و به ویژه مکتب تشیع است.

ریحانه النّبی اتفاق مبارکی است که در زادروز این اختر تابناک جهان اسالم پا 
به عرصه همایش ها و جشنواره ها گذاشته تا سرور و شادی را به دل ها نشاند و 

سبب شادی جسم و روح پیروان ایمان گردد.

در این مجموعه جشن های هفت روزه بناست تا با نام حضرت زهرا)س( هوای 
عترت  شوکت  و  شأن  و  قرآن  آیات  دل انگیز  آوای  و  گردد  عطرآگین  جنوب 
خاندان نبوت، دل ها را صفا بخشد و شادی را به ارمغان آرد. در این اتفاق مبارک، 
نیت بر کوتاه کردن فاصله هاست تا جوانان را به بازشناسی آئین ها و عقاید ناب 

دینی ترغیب نمایند.

بنابراین امید است که همگان در اندوه ائمه معصومین اندوهگین و در شادی آنان 
شاد باشند شادی نمایند.

سيدعبدالواحد موسوی الری

رئيس همایش
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مجم فاطمه قائدی 9 ساله- خرامه

نقاشی

رویبادنقاشیمیکشم

نقاشییکدرسوخته

یکپهلویشکسته

نه

مننمیتوانمدردهایتورا

نقاشیکنم

شرمندهامیافاطمه
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زخمیمجم

حضرتفاطمهپشتدراست

چرامنغمگینم؟

میخواهمآسمانراسیاهکنم

منفکرمیکنم

میخ؛درپهلویاووکودکش

فرومیرود

امابهاومیگوید

دشمنانمرامجبورکردهاند

زخمیاتکنم

اما

مندوستتاندارم
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مجم مهدی نظارتی زاده ـ اصفهان

كبود...تر

بقیع

ادامهیچادرتوست

عکسدوازدهماه

میافتددرحوضی

کهکوثرشمیخوانی:

آیهیاول:

کبودترازپهلویتو

کبوترانسیاهیهستند

کهپرچمعزایتورا

بهاهتزازدرمیآورند

آیهیدوم:

پدریدرباد

باسهفرزندخویش

دارنددنبالپرهایگلمحمدیمیگردند...

...
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مارسمداریممجم

برایتسلیت

گالیلبیاوریم

آنهاهیزمآوردند

آری،رسمهایزیادیهست

مثلرسمالخطقبرها

مردی

درخیبرراازجاکند

دریکهسوخت

بهانهیخیبربود

آب

مهریهیتوست

یقینچوبدریکهسوخت

اززمیننبود

ازجایدیگریآبمیخورد

انگشتاشارهام

برایفاتحه
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مجم کدامنقطهازخاکفرودبیاید؟

وقتیمزارت

چونماهیسرخیاستدراقیانوس...

بگذارراویقصهاییباشم

کهوقتیقصهبه

سر

رسید

کالغهابهخیمهرسیدند

وچهخوبشد

خیمههامسمارنداشت!

آه!بانو!

باد

موهایپسرتراپریشانکند

یاخاکچادرترا

باالیسرگودالبتکاند؟

آیهیسوم:

گالیلسفید

پایانخوبینیست...
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سيدمجيد موسوی ـ اصفهانمجم

گوی سرگردان

مغزها

معدهاند

دستها

چنگال

دهانها

دودکشیکاتاقخواب

گویخاکی

گویسرگردانیست

درزمینمنها

میفهمم

میخورم

میخواهم

می،مِیاست

کهگرمکرده

سرهارا
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وعه
مجم بهچندصفحهینورانی

مار!معشوققشنگشلنگهاست

گاو

باسمفونیچوپاندروغگو

بهجنگلعلوفهمیرود

تاچندلیتربیشتربهمابرسد

....سرمیزصبحانهها

آفتابراتعریفکنم

برایچهکسی؟

کهپَراستنباشد

شب،سیاه

صبح،سفیدازآبدرآید

سرها

گردانعقربههاست

پولشمارها

بیشترمیفهمند

نبضراتادستپیرطبیب

سقوطمیکنیم

باخندهاییبرلب
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وخانهاییکوچکدرمدینهخاکمیخوردمجم

تاکسینفهمد

یکروزکاربرایکنیز

یکروزکاربرایرییس

یعنیچه؟

بخشیدنلباسعروس

برایعروس؟

خندهداراست

زرهیفروختهشود

امیریزندگیاششروع

وصلح

انگشتبهدهان

خودشراپیداکند

میاندونفر

رویفرشزمین

زیرسقفآسمان

ستارهپشتستارهبیاورند

وماشبها

رویپشتبام
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مجم جهتدیشهارا

درستکنیم

تاستارههایسینما

ازدهاننیفتند

عربَست

اروپَست

زندگیپَر

پیدانشوی

زمینیدرانتظارت

دلشراخالیمیکند

برگرد

آفتابرا

ازالیکتاباستخارهات

بیرونبکش

شایدپیداکنی

خانهیکوچکیرا

کههنوززمینوصلبهاوست
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تو...مجم

دریا

هرچقدرطوفانی

چندکشتی

جانمیدهند

زمین

هرچقدرلرزان

چندشهر

جنگ

هرچقدروحشی

...چندلشکر

تو

درکدامحادثهرفتی؟

کههنوزباورماننیست

کشتنیکنسل

کاریکلگدباشد
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مجم عجیب

دستهایقبلهرابستی

عجیبنیست

حکمدهی

نماز

...بادستبستهبخوانند
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فاطمه بيرانوند ـ خرم آبادمجم

مسجد النبی

پیراهنت

جنازهچندزیباییرادرخودپنهانکردهاست

آنطرف

بقیعدستشراازنردههابیرونمیبرد

تاگذشتهرالمسکند

مسجدالنبی

دستشراازعبایشبیرونمیآورد

تاآسمانراشفابدهد

فدک

دستشرادرجیبهایشمیگذارد

تاکمیبیشتربهتوفکرکند

چقدرغمگیناندحروف

وقتیحرفمیزنند

وآرامنمیشوند

بهسقیفهفکرمیکنم
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مجم کهدرخوابحرفمیزند

ومیدانم

مرگ

بهتعدادکلماتیکهدوستشانداریم

زندهمیماند
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تکه های آسمانمجم

کلمات

تکههایآسمان

وتسبیحاترادرصدایتپیدامیکنم

صدایت

کهبادگرمسیری

وتابستانهایطوالنیرا

ازتنهاییدرمیآورد

درپوسترهایاتاقآسمانراپیدامیکنم

کهدرصدایشپرنده

وعطرسالهایبعدرانگهداریمیکند

درشعبابیطالب

بادها

وپرندههاییکهبرنمیگردند

امادربیتاالحزان

دستهایتدرهاییهستند

کهروبهفرداوقسمتیازآسمانبازمیشوند
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عار 
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وعه
مجم یعقوب سهوزاده ـ هرمزگان ـ ميناب

ماورا

معصوملرزانندهدرعبادتگاه

گاهبهگاه

نگاهتحسرتقبلهاستو...

خضوعماوراییات

دهانجهانرابازنگهداشتهاست

جهانحرفداردازتو

دهانبهدهان

نسلبهنسل

ویرانهیقلبهاراآبادکردهایی

معصوملرزانندهدرعبادتگاه

ماهوامداردستهایتوست

وامدارعمیقپینهها

خورشیدبهسجدهو...

درب

ازدربدری
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وعه
پهلوبهپهلومجم

بهتوپناهآوردهبود

کهمینوازی

کهمیسازی

لبهایترا...عبادتدرعبادت
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مجم تار و پود

میدوم

نورهمانکوهیکهآوازمیشود

کفنیکهبهشیطانسنگمیزند

تارعنکبوتوپودمن

منوعنکبوت

درهمآمیختهمیشویم

هشتمینپاییکهدشمنراگمراهمیکند

اینک!

پاسدارمقدسکوهستان

زمینرالکهداراجنبیست

حیعلیالنبی

ولیالعشر

فیلیلهالقدر

فکرمقدس

مریمنازلمیشود

مرضیههاقدمیکشند
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عار 
 اش

وعه
جاهلیتکوتاهمجم

منبیمحاباکوهستانرادورمیزنم

...

ومادرم

بهفاطمهاشافتخارمیکند
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عار 
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وعه
مجم محسن كلهر ـ همدان

زخمی

امشب

بهتمامگندمزارهایده

گرههایکورافتادهاست

ساقههازارمیزنند

ودخیلبستهاند

بهکبوترانزخمیتو

خبریازماهنیست

خوشههافلجشدهاند

وابرهادرآسمانهفتمدردمیکشند

دشت

سکوتسرسامآوریبهخودگرفته

وتاصبحکبوترانبیقرار

مثلپدربزرگخیلیزودپیرمیشوند

مثلهمیشهخودترا

بهموقعمیرسانی
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عار 
 اش

وعه
قبلازاینکهمجم

مادربزرگریحانهدقکند

وازچشمانسرخ

کبوترانصحرایی

باالمیآیی

وجوانهمیزنی

فصلدومگندمزاررا

ماهبامادرم

حیاطخانهراجارومیزند

وخورشید

پابهپایپدرازمعدنعشقمیآید

تاسالشانراجدیدکنند

ومن

چترمرا

ازایوانخانهبرمیدارم

وبهعیادتخوشههایزرد

زیربارانمیدوم
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عار 
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وعه
مجم ملخهاهمهمردهاند

امامترسک

هنوزنفسمیکشد

بهدنبالسیبهاکهمیدوم

سرازبهشتدرمیآورم

آنجا

توباچهارپسرت

زمینرامیچرخانی

امامنوچهاربرادرم

باهمقهرکردهایم

پادرمیانیکنبانو!

تامثلخوشهها

آشتیکنیم

زیرنورماه
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كاظم رستمی ـ زنجانمجم

سکوت آفتاب

وقتیکهآفتابسکوتکرد

ماباختهبودیم

ازحالوتآفتاب

دورشدیمازجذبهیخداوند

دلسپردندمردانی

کهمردیرادرشمشیردیدهبودند

سکههایضربشدهدرشقاوت

وبدبختی

میدانستندتاریکیخواهدبارید

رویشهریکهآفتابآشیانهداشت

وماهتابگریههایش

شهریرادرخودفروبردهبود

عمقظلمتهارامیشددید

درکاسههایگداییگدایانسرسپرده

کجایاینشهرپناهبایدمیگرفت
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عار 
 اش

وعه
مجم ازشراهریمنانیکهبتهارا

خدایانیمیپنداشتندازسرذوقی

ارثپدرانیجاهل

ماهتابرامردم

بادستهایشانکشتند

ستارههابهسوگنشستند

وزمینباردیگر

بریازمهرشد

کهیادگارخداوندبود
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عار 
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دردمجم

اثرینیستازتو

درهیچکجایشهر

مردمیکهتنها

اسمترایدکمیکشند

برایدردهایشان

میگریند

غربتغریبیاترا

زمانبهدوشمیکشد

تاهمینروزهایدرحصار

کالمعشق

بادستهایتوبارورمیشود

جانمیگیرد

دردآوراست

ازدستدادنت

برایمردیکهدنیایشمیشوی

خاک
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مجم باچهشرمیتوراپذیراخواهدبود

وقتیدنیاییزیرخاکخفتهباشد

پرپرشدنگلها

دورازانتظارنخواهدبود
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مهسا عسکری ـ شيرازمجم

التماس شبانه

بانویآبها

بهچشمانممیبافم

هرشبگیسهایشوردریارا

تاالتماسشبانهامرا

سبزکنی

حضورتمیانلحظههایم

شعریباشد

برایلبهایخشکیدهیدفترم

***

بغضآبمیشکند

پنجرهیسکوتوتنهایی

توراصدامیکند

قسمبهثانیههاییکهمیسوختند

وپرمیزد

شوقیازوجودمادرانهات
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مجم آنالالییآخررا

دوبارهبخوان

برایقلبماتمگرفتهیاینزن

کهدخیلبستهاستتمامزندگیاشرا

بهنیمنگاهیازاحساسسبزت
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شرم سرخمجم

شکستهتمامپنجرهها

امشب

میگریدسکوتسوختهیدر

شرمسرخآتش

التهابزمین

دردرافریادمیزنند

کاشبارانیمیگرفتانلحظه

مثلسیلیکهپهنایصورتزینبراگرفتهبود
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مجم نیلی صبح

حسغریبیمیتندسکوتخانهرا

ودردیکهمیپیچدپهلویگهوارهرا

تونیلیصورتصبحرامیفهمی

سوختن

شکستن

گریههایخاموششبرا

عمقغربتخاک

بوسهمیزندزخمهاشرا

دستبرپهلونمینالد

سایهبهسایه

قدمبهقدم

میآید

تالطماحساسمادرانهاش

تاعطرسیبیکهمیپیچدپیکرهیدشترا

مادر

مدینه
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گهوارهمجم

وحاالکهایستادهاست

گودالغریبیاترا

زخممیزنند

بهلبخندخیسخدا

لبهایدعاخوانمادر

ـدستانتاریخآویختهبهگردنآسمان

التماسباراناستـ

خونمیچکدازسرانگشتانزمان

تکراربارانهمنمیشوید

گناهزمینرا

***

مادربخشیدهاستمهرشرابهدستانفرات

اماعطشمیشود

سهملحظههایکربال
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مجم حيدر منصوری ـ بندر دیر

قنوت

چهابریصفکشیدهدرمسیرچشمهایتوشکوفهدرشکوفهگلنشستهدرسرایتو

کـهفـرداآفتابیتازهبنشـیندبـهپایتوشبازچشمزاللتشاخههاینورمیچیند

کهمردمتوشهمیگیرندازذکردعایتویقیناینخانهبالدیگریدرآسماندارد

چـهصبحتازهاییروییدهبعدازربنایتوقنوتتراپرازعطرخوشهمسایههاکردی

فقیرانرابهپایسفرهمیخواندصدایتوقناعتمیکنیامابهوقتسفرهیافطار

پسـرهایبزرگیقدکشـیدهدرهوایتوپدررامادریکردی،علیرادلبریکردی

جهـانرامثلبارانمیکندجغرافیایتوخیالینیست،فرداازمدارعشقسرشاراست
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وحيده گرجی ـ قممجم

بهشت امت

نگاهتمیکندامواجدریاراخروشـانتربهاذنچشمهایتابرهاهرلحظهبارانتر

وجبریلاستسـمتآستانتوشتابانتربهشوقدیدنتبانومالیکهمشتابانند

پیمبرهمنخواندازوحیچشمانتوقرآنتربهشــتامــتطاهــا،دلیلخلقــتدنیا

ـــه ـــارالجن ـــهقســـیمالن ـــهجن ـــیحب وجودتوستیازهرادراینتفسیرفرقانترعل

کهازمهرعلیگردیدههردمبوسهبارانترغبارچادرتمهرمالیکبوسهگاهیناب

نگینیکهسلیمانمیشدازحرزشسلیمانترشرفشمساعتبارازنامتاندارد،عقیقزرد

کهمشکاتاستهرآیینهدروصفتوحیرانترشـدهآیینهبندانآسمانازآیههاینور

کدامینعیدخواهدبودازعیدتوقربانتربـهپایتمریموهاجرذبیحآوردهانداما

کسیکهکمبگویدذکریازهراپشیمانترپشیمانمیشودهرکسکهذکریاعلیکمگفت
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مجم پروانه نجاتی ـ شيراز

آغوش

ولـیبرخلقـتحوادلیلـیمعتبربودیتوهجدهسالتابیدیاگرهممختصربودی

براییکشبتاریکمفهومسحربودیتکانمیخوردباگهوارهیتوخوابیکتاریخ

درآغوشمحبترویزانویپدربودیکنــارگورهــایســرددخترهــایبیفــردا

وباورداشتندازدخترانشهرسربودیشرنگننگبابالیدنتازرنگوروافتاد

زمانیالتیـامزخمیکمردخطربودیزمانـیغمگسـاررنجهـاییـکپیـامآور

ولینسبتبهزرقوبرقدنیابینظربودیپیمبـرزادهبـودیدخترفرمانروایعشـق

بهشبهایعبادتمستبودیشعلهوربودینمازتخانهرالبریزبویآسمانمیکرد

برایکودکازآغوشمادربیشتربودیچهمکتبخانهاییشدسبزدامانتوزهراجان

براییکزنکاملنماییتازهتربودیتورامحبوبهیهستیاگرخوانیمچیزینیست
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اين زنمجم

نگاهمیخدرازماتمشخونباراینزنکیستبهخودپیچیدهمابیندرودیواراینزنکیست

زمینوآسمانازپیشچشمشتاراینزنکیستگرفتهدستبرپهلویمجروحابریابری

طرازشعلههایکینهیاشراراینزنکیستدفاعازحقنمودنجرمسنگینیستدراینشهر

شهیداشکوآهونالهیبسیاراینزنکیستنمیفهمنداینمردانسنگیحرفهایشرا

سزاوارعذابیاینچنیندشواراینزنکیستزبانــماللماننــدغریبیکــهخطاکرده

دچاراینهمهدلتنگیوآزاراینزنکیستزبانماللاوخیلیشبیهحضرتزهراست

ومانعمیشدوبابغضبااصراراینزنکیستکسیرادستبستهبعدازآنازکوچهمیبردند

بهصورترویخاکافتادهدرانظاراینزنکیستکسیمثلعلیرامیکشیدندوبهدنبالش

نمیدانستاینشهرمصیبتباراینزنکیستهنوزازخطبههایشمسجدومحرابمیلرزند
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مجم دادیار حامدی ـ رشت

حسرت
بسیارتنهابود

یکعالمهغمداشت

انگاراوچیزی

بیمادرشکمداشت

ازابرپرمیشد

چشمانپیغمبر

وقتیکهمیبارید

درحسرتمادر

ازآسمانآمد

یکدخترخندان

شادابترازموج

زیباترازباران

مهمانپیغمبر

یکماهزیباشد

زهراینورانی

مامانباباشد
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درد دوریمجم

نوگلعلیبودی

نازنینپیغمبر

نوبتشکفتنبود

ناگهانشدیپرپر

درددوریتتاکی

رویسینهمیماند

پسکجاستجایتو

هیچکسنمیداند

توغریبوتنهایی

منپرازغمودردم

کاشکیمزارترا

غرقبوسهمیکردم

دلخوشمکهخاکیپاک

تویشهرمانداریم

یکنفرشبیهتو

خوبومهربانداریم
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مجم بارگاهمعصومه

ازشمانشاندارد

گوشهگوشهیخاکش

عطرآسماندارد
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سيدعلی رضا شفيعی ـ اهوازمجم

هم رتبه

ـــدشـــد ـــانخواه ـــزاافش ـــاروزج ـــهت ـــوآنرازیک ت

شـبقـدریتـو!هرگـزمثـلتـوپیـدانخواهدشـد

ـــتهـــم ـــاقیام ـــم؛ت ـــهمری ـــواون ـــهح ـــهآســـیه،ن ن

کســیهــمرتبــهیصدیقــهیکبــرانخواهــدشــد

ـــــو ـــــریت ـــــرکثی ـــــدا؛خی ـــــبدادهخ ـــــرلق ـــــوراکوث ت

بـهغیـرازتـوکسـیتاویـلاعطینـانخواهـدشـد

ــد: ــداگفتنـ ــیرانیکصـ ــانواسـ ــرانویتیمـ فقیـ

ــد ــدش ــانخواه ــگرتدری ــتبخشایش ــبدس رقی

نـــهخورشـــیدونـــهمهتـــابونـــهفانـــوسونـــهآیینـــه

شـد نخواهـد زهـرا زهـرهی بـدون روشـن زمیـن

ـــرب ـــعمغ ـــتارهموق ـــحوس ـــیدیدمصب ـــوخورش ت

تـوکـهباشـیجهـانمقهـورظلمتهـانخواهدشـد

»بـــهحـــقفاطمـــه«گفتیـــمبعـــدازذکـــر»یـــافاطـــر«

کـه»یـافاطـر«بـدون»فاطمـه«معنـانخواهدشـد

خداونـــدآفریـــداورابـــرایتـــوکـــهمیدانســـت

کسـیغیـرازعلـیبـافاطمـههمتـانخواهـدشـد
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وعه
مجم ـــرایمرضیهســـت ـــرزه ـــامدیگ ـــهن ـــمک ـــیگفت عل

علـــیکـــهشـــعرمـــنبـــینـــاماوزیبـــانخواهـــدشـــد

ـــس ـــاپ ـــشیقین ـــودهثناگوی ـــشب ـــهخالق ـــیک عل

مدیحگوشــهچشــمشهمبهشــعرمجانخواهدشــد

ـــت ـــماواتاس ـــزوروددرس ـــاماورم ـــهن ـــیک عل

بـــدوننـــاماودرهـــایجنـــتوانخواهـــدشـــد

ـــهدم ـــازدمزهراســـتدمب ـــدراســـتوب دممـــنحی

ـــدشـــد ـــردانخواه ـــنف ـــروزم ـــدونعشقشـــانام ب

بـــهوقـــتکارزارمـــرگتنهـــادلخوشـــیمایـــناســـت

کـههرکـسعاشـقایـندوشـودتنهانخواهدشـد

ـــه ـــنگون ـــسای ـــیعهپ ـــدابوالش ـــیازروزاولش عل

ـــدشـــد ـــانخواه ـــرایم ـــادرب ـــهم ـــزفاطم کســـیج
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سبد سبد گل ياسمجم

ازوجودشفضامعطربودشهرحالوهوایگلشنداشت

غنچهرویلبانخودلبخندچلچلهشوقپرکشیدنداشت

خندهاشمژدهیبهارانبودهردعایشنویدبارانبود

تاهمیشهسبدسبدگلیاسباغازبرکتشبهدامانداشت

جلـوهلطفوجودایزدبوددسـتاودرکرمزبانزدبود

بـرلبشدرجوابسـائلهاالجزائوالشـکورابود

ازفراســـویبـــاورمـــردمآمـــدودرحجـــازغوغـــاشـــد

هرکهمیدیدجایگاهشرایکتلقیتازهاززنداشت

همهیخلقماتجلوهیاوآمدازغیبنغمهیفطموا

خواستمتاببینمشامادرجوابمبهلبفقطلنداشت

نــوراوازمیــانروزنههــارفــتتــارویبــامماذنههــا

آریآریهمانکهزهرابودشهررابیچراغروشنداشت

دوستداراناوبهصفبودند،گوهراوصدیگرانصدفبودند

بردرخانهیبهشتیاوهرکهیکرتبهیمعینداشت

ولیافسوسهرکهپیمانبستهرکهسوگندخوردیکرنگاست

پردهافتادوناگهاندیدیمازقضاباطنیملونداشـت

ناگهانوضعشهردرهمشدگونهاشمیزبانشبنمشد

قامتماهشدهاللیترآسمانریسمانبهگردنداشت

شــدهتاریــکدفترتاریــخازغمماجرایســینهومیخ

تاابدپرسشیاستبیپاسخ؛گلباغرسولچیدنداشت



53

انه
يح
بي ر

ه اد
جايز

عار 
 اش

وعه
مجم زهراسادات جعفری ـ شيراز

پیوند آسمانی

کامـــلنشـــدجهـــانوخـــداکوثـــرآفریدعالــمبهشــوقنــورتوآمدشــبیپدید

درقلـبیاسهـایجهانعطـرتوتپیدمهرتدرآســمانوزمینمنتشــرشدو

تقدیـــرکودکانـــهشـــدوازلبـــتچکیـــدبـــارانمادرانـــهیامـــنیجیبهـــا

ـــو ـــیت ـــدعل ـــهآم ـــرازمالیک ـــــــــپیدواالت ـــــــــمانیتانازازلس ـــــــــدآس پیون

جبریــلغــرقزمزمــهیهلاتیرســیدجـــاریشـــدآبوآینـــهازروحپاکتـــان

......

شیطاندوبارهفتنهبهپاکردونقشهچیددرگیــرودارحادثــهآتشبــهدرگرفت

طفلـــیمیانحســـرتدیوارودرشـــهیددســـتیشکســـتحرمتآلرســـولرا

درکوچههــایســردمدینهغمــتوزیدپایـانگرفـتآیهیتطهیـروبیگمان

مــاهازســکوتشــبنمگلپونههــاخمیــدبـــاراناشـــکبـــودوبلنـــدایآســـمان

تکــرارگریههــایتــورامیتوانشــنیدبغضتنشسـتهبردلغمنامهیبقیع
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ساراسادات باخترـ آران بيدگلمجم

حريم

دریــااســیرتوســتپهنــاورکــهباشــیدریـاحریمتمیشـودگوهرکهباشـی

بیانتهــاوآســمانگســترکــهباشــیمــاهآفریــنوروشــنی!،خورشــیدبانو!؛

بــرظلمــتدنیــاهدایتگــرکــهباشــیبایــدبتابــیصبــحمصبــاحالهــدیرا؛

آیینــهقلــبومهربانپــرورکــهباشــیهــرمدعایــتخانههــارامیکنــدگــرم؛

ـــیقلــبپیمبــرهســتنفــسالمطمئنــه؛ ـــهباش ـــرک ـــندخت ـــاونگی امابیه

ازدختـــرانهـــردوعالمســـرکهباشـــیمهریهاتبارانوبختتآســمانیاست؛

بیــنهمــهقدیســههابرتــرکــهباشــیحتــیحصیــرزیــرپایــتمیشــودمــاه؛

ــد ــاگلوبن ــیی ــنعروس ــنجش فرقــینــدارددخــتپیغمبــرکهباشــی؛پیراه

یکچیزدیگرمیشـویکوثرکهباشیتــوبــاتمــامســادگیمیبخشــیاصال؛

ــا؛ ــامدنی ــرزدب ــدبل ــهاتبای ــیازخطب ــهباش ــدرک ــاورحی ــاهوی ــاپن تنه

ــخآتشــینرا؛ ــاشمی ــو!مواظــبب باغنچهیششماههپشتدرکهباشی؛بان

ازبرگهــاییــاسنازکتــرکهباشــیســیلیحریــرصورتــترامیخراشــد؛

حجتدوچندانمیشودهاجرکهباشیبیــندرودیــوارقربانگاهســختیاســت

سـلطانغمهامیشـویمادرکهباشیبــابــازوانزخمــیاتنانمیپــزیباز؛

***

بایــدازاوعــزتبگیــریهرکــهباشــیخــانیــاگــدااربــابیــانوکــرنداریــم
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مجم هل اتی

بــاجاللنــد؛فراوانــیعــزتدارنــدبهتریننـــد؛عزیزنـــد؛لیاقـــتدارنـــد

اهـلبیتانـدبهخورشـیدشـباهتدارندازازلبـــردلتاریـــکجهـــانمیتابند

ازبــسایــنبیــتغریبانهکرامــتدارندهلاتینقطهعطفیاستبهخاللبشان

دردلســجدهیشبشــورقیامتدارندصبحدممــیوزدازنورنمازشبشــان

شــیرمردندکــهچونکــوه؛صالبتدارندمسجدکوفهبهلرزآمدهازخطبهینور

هرچهبارانهمهازاشکتورحمتدارندآبمهریهیچشـمانتوشدبانوجان!

چشـمهایتوعجـبنورنجابـتدارند!!حجـــبپوشـــاندهتـــوراازنظـــرنابینـــا

همــهازســادگیاتخوبحکایــتدارندکاســههایگلــیخانــهیپرزیــورما؛

دسـتهایتوبهاینعاطفهعادتدارنددرشبعشق؛توپیراهننومیبخشی

چشـمهاتازرخمننیزخجالتدارند؟؟سربهزانویغمتبردهعلی؛میگوید:

چشــمههاازغمچشــمتــوروایــتدارندبیتاالحـزاننگاهتوچهسـوزیدارد!!

دستهایتوچطوراینهمهطاقتدارند؟!!!آسیابیکهبهخونرنگشده؛میپرسد:

قلبهایــیکهبهعشــقتــوارادتدارندآیبانــو!چــهقشــنگنددرآیینــهیتو

همــهدر»نــورعلینور«اصالــتدارند...کهکشــانآینــهیپنجتنآلعباســت
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پیشانی رنگین كمان

اشـکیشدوبرسـفرههایآسمانافتاددلسـردبودمشـعرتلخـمازدهـانافتاد

یکقطرهازپیشـانیرنگینکمانافتاددرمدحاوشــرمندهترشــدآســمانشــعر

مسـئولیتبـردوشالگـویزنـانافتادتقدیرکوتاهشسراسـرجانفشـانیبود

نوریبهرویصورتمازکهکشـانافتادوقتـیلبـمگویایتسـبیحاتزهراشـد

کوثرتجلیکردوچونرودیروانافتادجاریشدازعطروجودشبویریحانها

درقـابدینتصویربانـویجهانافتادوقتیکهدراینچارچوباسالمپیداشد

بررویغلتکخودبهخودچرخزمانافتادماننــدمــادردردهایــمراتســلیداد

وقتـیکـهبرمنآننـگاهمهربانافتاددلگـرمشـددنیـایوهـمآلـودتاریکـم
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زنیازهرچهزنبیندبهخودتاریخبهترراخدایکعمراندیشیدطرحیازجهانسررا

بسازدبهترازصدمریموحواوهاجررانشستوهیقلمزدخطزدوازنوقلمزدتا

وبازیروبمشآمیختگلهایمعطرراصفایعشقرابانوروشبنمدرگلشنتاباند

زاللعفــتیــکدامــنمعصومپــروررابهآنبخشیددرآمیزهاییازآبوآیینه

کهدرچشمشبخواننداهلدلاهللاکبرراسحرباشوردرگوششاذانیسبزجاریکرد

سپسباشوقمیالدتونازلکردکوثرراوبسماهللگفتوجرعهاییازآندمیددرخود

کـهگلگیرددهانیاوهگویقومابترراوبــاتوامتدادنوروپاکیرابشــارتداد

شبیازگورهایجهلدنیاهرچهدخترراطنیننامسبزتبرکتتاریخشدبرداشت

وبارانشـدوجودتسالهاداغپیمبرراگلخندهبهیمنتبرلبایمانشکوفاشد

تویاریکردیاماجایصدهامردحیدرراخدازنآفریدتمثلگلازابرازباران

کهبایکضربهازجاکندکفردربحیدرراشکوهقوتعشقتودربازویموالبود

ازاینکهخلقکردآنطرحبیهمتایمحشرراخدالبخندزدبالیدبرخودبعدمیالدت

ندیدهاستونمیبیندبهخودزهرایدیگررازمانهچرخزدهیچرخخواهدزدولیهرگز
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بهرام مژدهی  ـ رشتمجم

زادگاه

اشکمیریزندحالوهوایکوچههامانشـکلپاییزند آجرخشتهایش به آجر

قلـبمرایـکدردبیاندازهپرکردهسـتشعرمراهرچندحرفیتازهپرکردهست

همســایهیاندوههــایزادگاهتوســتدردیکـهمثلکوههایزادگاهتوسـت

شبگریههایشرافقطیکچاهمیفهمدبانـو!هـوایخانـهاترادردمیفهمـد

نیشوکنایهخوردنازنامردهاسختاستپهلوگرفتهکشتیاشایندردهاسختاست

ــدتلخســتشــیریدرکفکفتارهاباشــد ــاباش ــندرودیواره ــیبی ــاسنب ی

ــایدردتراکفتارهــابســتندوقتیدســتمــردترا ــانژرف ــردیناگه ــادب ازی

دیگـرنمیشـدپیشموالبیشـترباشـیدیگرنمیشـددرمدینههمسـفرباشـی

تاهمسـرتدرخوابباتوهمقدممیشدبایدسفرمیکردیوغمهاتکممیشد

توسـتآنسویمرزپیکرتچشمانتظارتوست کنـار کودکیهایـت شـبیه بابـا

دلشـورهدارددخترتشـبهایبعدازتودرماننخواهدشدتبتبهایبعدازتو

بعدازشماهرکوچهاییبابغضمیخوابددرخانهدختربچهاییبابغضمیخوابد

باچـادرتغمگینواشـکآلودمیخوابدبـابغـضمیخوابدمیـاندودمیخوابد

ایناشـکهادرکربالازمشـکمیریزدازگوشـهچشـماندنیااشـککیریزد

بانـویبارانوسـپسرنگینکمانجاریبانــویپنهانمانــدهدرقلبزمانجاری

درخطبـهیزینبصـدایتـازهمیرویدازچــادرتکمکــمهوایتــازهمیروید

جـامانـدهردضربههـابـررویبازویـشمادرنشسـتهگوشـهاییبادردپهلویش
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مجم عارفه دهقانی ـ تهران

مادر

خوشبختشدآنکسکهباتوهمنشینباشدتومادریآنراکهباداغتعجینباشد

پلکـیبزنکهجانمادرآسـتینباشـدایمرجـعتقلیـدزنهـایسـبکپرواز

باشـدچادرسیاهتشببهشبپهناستودرهرروز سـرزمین آفتـاب نمـازت چـادر

چونچادرتتصویریازحبلالمتینباشدبایدکهدستیزدبهاینچادر...توسلجست

تـاقامـتریحانههـاپنهانترینباشـدارثیـهینابـت..حجابتسـایهپرورشـد

جزتوچهکسخیرالنسائالعالمینباشددربندگـیوهمسـریومـادریوعلم

لوالکدرمدحتوقطعاشـرطدینباشددسـتانتوچرخاندهدسـتاسدوعالمرا

باشـدنهسالنوریعشقرادرخانهجادادی امیرالمومنیـن بـا فراقـت در تـا

لبخنـد آیینـهوآبوگلو ایکاشمانندتویکزناینچنینباشدایمـادر
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زنده كنمجم

بایدآیینهراقسمبدهم

صورتترابهمننشانبدهد

دیدنرویماهتوتنها

میتواندبهمنتوانبدهد

روگرفتی...خسوفشدشبها

آهازسوزماندهبردلها

نفسیزندهکنمراکهفقط

میتوانددمتوجانبدهد

انتروحالحیات..لمیرضا

بعدکجسمناعنالدنیا

دونناالتسافریزهرا

کاشهجرانکمیامانبدهد

جزمنوکودکانوسلمانو

دوسهیاربهحقمسلمانو

یکنفرنیستدرمدینهبهما

برسد...آبدستمانبدهد
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مجم کمیآبروانبریزاسماء

عذرمیخواهمازهمهسادات

روضهسنگینشدهکسیباید،

آبقندیبهروضهخوانبدهد
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مژگان دستوری ـ شيرازمجم

پهلو

هزارانشـعلهاشدرسینهتاریخجاماندهنهتنهاآتشآندربهپهلویشمامانده

شدهنیلیمیانرنگهارنگیجداماندهازآنروزیکهردسیلینامردرویترا...

کهپیشچشمشانخورشیدزیردستوپاماندهنمکنشناسیاینقومبایدتاکجاباشد

یقینًاشعلهاییازدربهقلبمجتبیماندهنمیسوزدجگرتاآتشیبرآننیاندازی

ازآنآتشسرششماههایبرنیزههاماندهشهیدآتشدیوارودرشدمحسنتبانو
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فدک

نــاگاهدســتهدســتهکبوتــربلنــدشــدازشــاخههایســرووصنوبــربلنــدشــد

ازعشــقاوجوانــهزدوســربلنــدشــدنخلــیکــهازمحبتاوآبخوردهاســت

ازهــرطرفشــقاوتوخنجربلندشــدطوفانهمینکهباغفدکرااحاطهکرد

دیــدمصــدایضجــهیمادربلندشــدتــاکینــهتازیانهبدســتخــودشگرفت

بــاآیههــایســورهیکوثــربلنــدشــدچونهقهقازتالوتتطهیرشدشروع

فریــادوآهازبغــلدربلنــدشــدوقتیکهشــعلهازســردیوارهمگذشت

ــهیتوحیــدناگهــان درعــرشنالههــایپیمبــربلنــدشــدآتــشگرفــتخان
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پریوش عصفوری ـ شيرازمجم

آفتاب

غنچــهعمرتورادســتشــقاوتچیدهایمیــاندرودیــواربهــمپیچیــده

ــدهگرچهنیلیشــدهبــازویتــوازکینهولی ــانتابی ــردوجه ــوب ــابرخت آفت

آبوآیینــهبــهنــامتــوبهخــودبالیدهســیبرارایحــهیذاتتــوبــرمیتابــد

ــا ــتام ــبوتاب ــذردازت ــالهامیگ داغتــوبــردلمــنبــازنمکپاشــیدهس

کوثــرمهــرتــودرجــامدلــمجوشــیدهعطــشعشــقتــوبانوچــهصفایــیدارد

یــاسخوشــبویمزارتــوکجــاروییدهحســرتدیدنقبــرتوبــهدلماندههنوز

گوشــهیتربــتپــرنورتــورابوســیدهایخوشاحضرتمهدیکهبههرجمعهشبی
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مجم روح لطیف

کـــهسرچشـــمهیســـبزدرختانـــینــهاهــلزمینــینــهازآســمانی

آفرینــش مســتودع ســر ـــیتویــی ـــسوجان ـــتان ـــنخلق ـــهواالتری ک

ــی ــرنگاه ــهمه ــیچ ــهروحلطیف روانــیچ و روح محــض آرامــش تــو

ــدهیتوســت ــتبرازن ــراندازعصم ـــیس ـــایزنان ـــبوحی ـــویحج ـــهالگ ک

ـــه ـــه،رضی ـــریهـــمزکی ـــوهـــمکوث ــیت ــردوجهانـ ــایهـ ــاالرزنهـ وسـ

ـــیســـرایتـــوکانـــونگـــرممحبـــت ـــیرازدلمیتکان ـــرغصهای ـــهه ک

بـــــــرایپـــــــدرمـــــــادریمهربانـــــــیبـــرایعلـــیهمســـریبینظیـــری

ـــان ـــرازج ـــتصمیمیت ـــاکودکان کــهداریدرایــنعشــقشایســتهآنــیوب

ـــه ـــواماالئم ـــتیت ـــههس ـــزیک تـــوکـــهقبلـــهگاهامـــامزمانـــیعزی

ــیچــهمیشــدبنایــیضریــحتــوباشــد ــودبخوان ــرخ ــرازائ ــدم ــهمیش چ

ــــــت ــــــعخیال ــــــابقی ــــــرزدهت ــــــمپ ــــــانیدل ــــــرابینش ــــــاچ ــــــادریغ دریغ
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بهار

بهارهاسـت شـکوه بـه تبسـمت مهـرتدلیلسـبزیسـرووچنارهاسـتبـاغ
نامــتگرهگشــایگرههــایکارهاســتدستاستآردکردهبهیکچرخمشکالت
ــتقالـیزیـرپـایتـوبـالمالئکهاسـت ــ ــهاتدردارالقرارهاسـ ــ درگاهخانـ
عشـقتدلیـلزندگیچشـمسارهاسـتمـادربرابآبهایـیومحبوبـهیخدا
ــد ــبیهاتنیافری ــیوش ــوتعالم اوکـهخـدایدانـهیسـرخانارهاسـتیاق
بـرگـردکهکشـانوجـودتمدارهاسـتگشـتنددورقامتتوشمسووالضحی
درزیرسـایهاتتمامینصفالنهارهاستمیکوچـدابرلطفتوازاسـتوابهقطب
آرامشـــتقـــراردلبیقرارهاســـتدریــایذکــرحــقشــدهآرامدردلــت
خیـرکثیـریوثمـرتصـدهزارهاسـتشـاننـزولسـورهیکوثرفقـطتویی
ــــو ــــزت ــــالموکنی ــــامغ ــــمانمق ــتدرآس ــااعتبارهاسـ ــهبـ ــوقاوجرتبـ مافـ
ــتمعنایسبزروضهیرضوانرضایتوست ــتزنارهاس ــدبرائ ــنودیتکلی خش
کفـوتـوبیـنجملـهیخواستگارهاسـتتـوبرتـرازفرشـتهییوفقطشـیرحق
ــتبخشــندهایچنــانکهزمانعروســیت ــراوندارهاس ــتفق ــهقام ــتب رخت
ــتگلبرگسرخقسمتاللهاگرشدهاست ــارنارهاس ــوایث ــارت ــهمیهیتب س
ـــر ـــازرومگی ـــیب ـــکاسرویعل ــتازانع ــتانکسارهاس ــهدربدن ــیک آیینهای
وقتـیکهدرغالفقضاذوالفقارهاسـتبادستبستهیحقشیرمیشودشغال
شـاخهگلیجـوانکهمیانفشارهاسـتحتـیبدونشـعلههمازدسـتمیرود
ازویژگـیعمـربهعشـقتدچارهاسـتسـردرمیـانچـاهبـهیـادتوسـوختن
ـــتسـربندسـروسـازتویافاطمـه)س(فقط ـــدونمزارهاس ـــهیدهایب ـــهمش س
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شرم خورشید

وخداخواستپیشچشمانتشرمخورشیدشعلهورباشد

دسـتهایظریفوکوچکتومرحمسـینهپدرباشد

ماهیکتکهازنگاهتبودکهبهآغوشآسـمانافتاد

تببهتبآبازخدامیخواستتاابدبیتودربدرباشد

حسگیجیشـبیهدلتنگیدرتنقطرههاشـناوربود

چشمهلبتشنهآرزومیکردکهبهعشقتومفتخرباشد

رگبهرگعطربودنترابادازمسیربهشتمیآورد

سرنوشـتتچنینمقدرشـدمادربهترینپسـرباشـد

ـــددررکابتبســـمتباشـــند کـــهتمـــامســـتارههابای

کهکشانهمهبوطکردوشکستکهگفتبیرقیبترباشد

صحنهچرخیدجزرومدزمانعطشلحظههایبیتابی

دردلشابرآرزومیکرد...سفرشکاشبیخطرباشد

آهبانویآبهایجهانرجبهرجموجرابهگریهبدوز

کهقراراستاشکاقیانوسبرتنزخمیشسپرباشد
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معطر

ـــهای؟خورشــیدزخــمطایفــهبانــو!گرفتــهای ـــراروگرفت ازآســـمانخســـتهچ

بــااخمهــایتلــخزمــانخــوگرفتهایشــیرینترینتبســمدنیــاکــهبیصــدا

ــهایچشــمانمــنهمارهبــهنامــتمعطرند ــببوگرفت ــتعارهازگلش ــااس ت

یــکلحظــهمادرانــهبــهزانــوگرفتهایایکاشمیشــداینکــهببینــمســرمرا

دســتمــرادوبــارهازآنســوگرفتهایروبهســقوطمیروموچونفرشــتهها

ــهایتــانوبــتســفربرســدزودتــربــهتــو ــتوگرفت ــکلپرس ــدرش ــوچق بان

....یعنیغروب...کشـتیپهلوگرفتهایوقتیکـهآبهایجهانشـورمیزنند
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مجم علی اصغر شيری  ـ قم

شکوه

بانویوحی!هسـتیپیغمبردرخانهیتوعشـقفراواناسـت

ازکوهنورغارحرامیگفت:اقرا...کهخانه،خانهیقرآناست

تابیدهنوروحیبهتقدیرتخورشـیدوماهیکسـرهتسـخیرت

بیشـکشـکوهآیهیچشـمانتبااولیننگاهمسـلماناست

درخانهیتونورعلینوراسـت،بالفرشـتهفرشقدمهایت

قرآنبخوانوسورهیکوثرراتفسیرکنکهخانهچراغاناست

سجادهرابهسمتخداواکندرآینهدوبارهتماشاکن

تسـبیحپـارهپارهیاشـکتـومعراجعاشـقانهیباراناسـت

چــادرنمــازلیلهاالســراراوقــتدعــادوبــارهگلافشــانکــن

بـویعفـافمیدهـدآیینـتآیینهمحـوطلعتایماناسـت

بانـویشـاعرانهترینایجـاز،اعجـازوحـینامهیبیـتالنور

وقتیکهواژههایتورادارم،حتاسـرودنغزلآسـاناسـت
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یـــاعلـــیگفتـــهودرجـــادهقـــدمبـــردارمنیمهشــببــوددلمگفــت:قلمبــردارم

دستازاینسفرهیبیبرکتغمبردارمکولهبــارســفرمهرچــهســبکتر،بهتر

کهدگرگونشده...رفتمکهعلمبردارمشــکندارمکهبراتســفرمراآنشــب

ــردارمروضهخوانگفتبهمنراهحرمنزدیکاست ــدمب ــدق ــوختهگرچن ــادلس ب

بایــدآنجــاکمــیازخــاکحرمبــردارمدمدرپیرزنیگفتکهچشمشکمسوست

صحـــنایـــوانطـــالپیـــشپیمبـــردارمدردلــمشــوقزیارتبهخــودممیگفتم:

آه،امـاحرمـشگنبـدوگلدسـتهنداشـت
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آتش افتاد

آشیانسوختکبوترکهنبایدمیسوختگیرمآتشبهجفا،درکهنبایدمیسوخت

باغوبسـتانپیمبرکهنبایدمیسوختآتـشاینبارگلسـتاننشـدانـگارولی

همهیحاصلحیدرکهنبایدمیسوختآتشافتاددراینمزرعهگندمهاسوخت

خیمههاسوخته،معجرکهنبایدمیسوختزیـرخاکسـتردرشـعلهگرفـتآتشباز

چادرخاکیخواهرکهنبایدمیسـوختظهراگرسوختبرادروسطمعرکه،عصر

اینقدرهمدلدخترکهنبایدمیسوختازتنـــورآمـــدهبابـــاوســـطتشـــت،ولـــی

سوختازغصهدلهرکهنبایدمیسوختنهفقطشـمعنـهپروانهکهدراینآتش
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ـــوریدارد ـــاکاســـتآســـمانمن ـــدهیخ ـــوگزی ـــات ـــهب مک

همهجاعطریاسپیچیدهاستخاکبویمعطریدارد

گفتهبودندبیپسـرمانده،چوبخشـکاستوبیثمرمانده

غافــلازاینکهیکنفرماندهآخــراینمرددختریدارد

مـردقـرآن!بگوچهغمداریغممخورتوسـهآیهکمداری

هـان!فصـللربکوانحـر،سـورههایتوکوثـریدارد

مـــاخلقـــت...مگـــربـــرایعلـــیوعلـــیرامگـــربـــهخاطـــرتو

راسـتیایرسـولخلقتتوجزعلیشرطدیگریدارد

حرفازماهوصحبتاززهرهاست،حرفازآبوحرفازآیینهاست

مـادرآبرخنمـودهاسـتوپـدرخـاکهمسـریدارد

یـاعلـی!اقتـدارکافینیسـتتکیهبـرذوالفقارکافینیسـت

غممخورهرچهیارکافینیستذوالفقارتوخواهریدارد

بــسکــهزیباســتذکرتــانبانــو!همهگفتنــدوبــازمیگویم

آمــدیوبــازپیغمبــربــاتــوحــسکــردمــادریدارد
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خانه گلین

همینبساستچهکاریبهسایریندارندگلیــمپــارهودســتاسوپوســتیندارند

فرشــتههایخــدا،خانــهیگلیــندارنــدبـهعمدتاخودشـانراشـبیهتانبکنند

بــهآیههــایرســوالِنخــودیقیــندارندمـنازسـبویسـفالیِنسـفرهفهمیدم

ــهآســتاِنکریمــاِنهلأتــیســوگند همیشــهدســِتَکــَرمرادرآســتیندارندب

جماعتــیکهتــورانقشبــرنگیندارندنشـاِنحلقهیعشـاق،حسـبنااهللاست

ازآنامامفروشــانکــدامدیــندارنــد؟پیالهنـوِشتوبودن،بِهازمسلمانیسـت

شـبیهچـادِرُپروصلـهیتـوچیـندارندوازتصـــوِرچیـــزی،چقـــدرپیشـــانی

بـهمـنببخشاگـرنالهیحزیـندارندوالدتاست،تواینبیتهایمحزونرا

ــــوالنی ــــهیرس ــــتناگفت ــــوآنحقیق کهجملههایجهانبیتونقطهچیندارند...ت
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عشقهمچونپیچکیبرجاِنماپیچیدهاستعطِراینگل،قرنهادرکوچههاپیچیدهاست

درخبرهاییکهازباِدصباپیچیدهاسـتعدهایآشفتهگیسویندوجمعیسربهزیر

حضرِتروحاالمینرادرحیاپیچیدهاستچیستآیاچیستآناسمیکهدرهفتآسمان

هرطرفرفتیمشرِحماجراپیچیدهاستبویگلرابادرسوامیکندهرجاکههست

نوبهاراستونسیمیدلگشاپیچیدهاستمیشناسمصاحِباینخانهراازُحسنُِخلق

پیچیدهاستسفرهپهنوابرهاییدستودلبازآمدند هوا در شفاعت باراِن بوی

نسخهیمارادرایندارالشفاپیچیدهاستدردبســیاراســتامامــادِرایــنخاندان

بهشت سمِت از آوردند نذری آش بازهمدرکوچهعطریآشناپیچیدهاست...باز
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دردتــورابــهچــاهبگوینــدبهتــراســتیـــاایهاالعزیـــزچـــهقحـــطبـــرادراســـت

اختیــاردار ازخودمــان نیســتیم ایـنروضههااشـارِتابرویدلبراسـتمــا

هرچندرویصحبتماینباربادراسـتمــنســالهاگالیــهبــهدیــوارگفتــهام

نامتوچونگلیاستکههربارمیبرماینقدرتويکوچهبهقرآنقسـمنخور

دســتودلوزبانودهانممعطراستبیهودهاستفاطمه)س(!اینقوم،کافراست

اربـاِبخیرخواه،خودشبندهپروراسـتخبـطوخطا،بهانهیاظهاِربندگیسـت

خلقیشرابخوردهیآنحوضکوثراستخلقـــیُمعّطـــلنـــدســـِرزلـــِفآننـــگار

ــال ــیرودوگاهکرب ــهم ــیمدین داغحســیندیگــروداغتــودیگرســتگاه
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باران

ـــوبرکـتریختـهدرکشـورسـلمانبـاتو ـــات ـــراوانب ـــهبســـیارف ـــتریخت برک
ابـرازجانـبتـوآمـدهبـارانبـاتـورحمتازسایهیدستانتوجاریشدهاست
عظمــتیافتــههــرجایخراســانباتوآیهیاشـرقتاالرض،بهمشـهددادی
سـرزدازعرش،چهـلاخترتابانباتوسـّرٌمستودعخودراکهبهقمبخشیدی
چلچراغـانشـدهدروازهیقـرآنبـاتوشـعربـانـورتـوآمیختـهدرشـاهچراغ
آیبیبی!چهشـدهخطهیگیالنباتوسـبزیکوثرتـانرابـهشـمالآوردنـد
زعفـرانریختـهدرزیرهیکرمـانباتواصفهانرانفسـتنصفجهانترکرده
یـاسآمیختـهدرقمصـرکاشـانباتوعسلنامتودرسینهیسوهانقماست
زاهـدانپـرشـدهازبـادپریشـانبـاتوداغتـانرابـهکویـرانجنوبـیدادنـد
آببـادسـتعلـیآمـدهونـانبـاتـوبـرسـرسـفرهیلبریـزگلمـابیبـی
متحـولشـدهازسـورهیانسـانبـاتواینهمهشورکهدرآیهیآدمجاریست
میرسـدرایحـهیحضرترحمـانباتومـیوزدبویخوشعشـق،فراوانازتو
پرچـمافراشـتهبـاالیجمـارانبـاتـوپسـرتروحخدابودهکهبادسـتعلی
اسـتواریمهنـوزایـنهمـهدورانبـاتوهشتسالآتشوخونازتومددمیجستیم
خاک،اینخاکشدهشهرشهیدانباتویاسبااللهچهترکیبملیحیشدهاست
کـهگذشـتیمازآنمرحلـهآسـانبـاتومشـقمـاپیچوخمشـعبابیطالببود
ــیاهللاســت ــامول ــون میشـودکشـورماملـکسـلیمانباتوحــرزانگشــترت
ـــن ـــسفروردی ـــبیهنف ـــادش ـــاودانب مــرزجمهــوریاســالمیایــرانبــاتــوج
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مجم بی بی

یهمدتهستصبرمرفتهازدست

شدهمبیحوصلهکمظرفبیبی!

نمیدونمبگمیاکهبذارم

بمونهرودلماینحرفبیبی

حسودیمیکنمچنوقتیهمن

بهاوناییکهحالیسبزدارن

خصوصاتویهیاتپایروضه

بهاوناییکهشالیسبزدارن

بهاینعمامهمشکیهایمجلس

بهعطریاسیپیراهناشون

بهاونهاییکهازمابهترانند

بهسیدها،بهمادرگفتناشون

میدونمچیزخوبینیستاما

دارمبدجورعادتمیکنممن

ازاینوردوستشوندارمشدیدا

ازاونورهمحسادتمیکنم
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اگرخاکم،چراآخرغباِرمجم

حیاطخانهیموالنباشم

مثاینبچهسیدهایخوشبخت

چرامنبچهیزهرانباشم؟

نمیشدجدهیمنهمتوباشی؟

منمبابایسیدداشتهباشم

مثاینسیدحسن،اونسیدابوالفضل

منمکاکایسیدداشتهباشم؟

دلملکمیزنهمنهمبتونم

یهشالسبزیازدستتبگیرم

ببوسمخاکپایتراوبعدش

همینجا...رویاینخاکابمیرم

کمککنتابرایچندلحظه

منماینحالواحساسوبفهمم

بهبالینمبیاشایدکهمنهم

یهذرهحالعباسوبفهمم
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مجم چقدخوبهاجازهدادیآخر

حسادتهاوحسرتهاموگفتم

مثفضهمیخوامدورتبگردم

مثقنبررواینخاکابیفتم

پرمازمریموآویشنویاس

پرمازقلهواهللوتبارک

اجازهمیدهیدورتبگردم

بگویممادرمروزتمبارک؟

نه،چیزقابلعرضیندارم

خونهراجاروکردممیپذیری؟

برایروزمادرهدیهیتو

دلمراکادوکردممیپذیری؟
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متجلیمجم

ــیازفاطمــهشــدنــوربــههــرجــامتجلی ــامتجل ــیشــدودری صحــرامتجل
ایــنگونــهشــدآینــهیاســمامتجلییــافاتــحویافاطــرویافاطمهرخشــید
آدممتجلــیشــدوحــوامتجلــیازشــوقتماشــاشــدنشبرکرهیخاک
ــیشیثآمدونوحآمدوهودآمدوادریس ــدشــدوموســیمتجل عیســامتول
ــاداتقریشــی ــدیس ــرهیتوحی عشــقآمــدوشــدســیدبطحــامتجلــیدرتی
ــیدرســورهیمکــیمدنیهــایمقــدس ــامتجل ــدوطاه ــؤش ــرمتألل کوث
پیــشازهمهشــدحضرتمــوالمتجلیتــاحفــظشــودشــأنیتفاطمــهدرکفو
زهراســتدرایــنآیــهیعظمــامتجلیدرکعبــهعلــیآمــدودیدنــدمالئــک
تــااینکهشــودچهــرهیزهــرامتجلیچــلروزمحمــدبهحرارفــتودعاکرد
متجلــیشــبهاییتیمــیمحمــدبــهســرآمــد امابیهــا در آمنــه شــد 
ازفاطمــهشــدایــنهمــهدنیــامتجلیازفاطمــهانــوارکثیــریجریــانیافــت
ــور ــنمتص ــمپایی ــهدرعال ــکبارق ــیی ــاالمتجل ــمب ــعهدرعال ــدشعش ص
آنقــدرکــهشــدیوســفمعنــامتجلــیُحسنشبهحسنجلوهیخورشیدگریداد
متجلــیبخشــیددلــشرابهحســینشکــهببیند را خــدا خــون کرببــال در
بخشــیدکــهشــدزینــبکبــریمتجلیامــاجبــلالصبرتریــنخصلــتخــودرا
نُهشــاخهازآنشــاخهیطوبیمتجلیچرخیــدزمینوپــسازآنواقعهگردید
ــودش ــرازوج ــتاب ــدفرص ــروزنش باشــدکــهشــودفاطمــهفــردامتجلــیام
آنگاهشــودنــورمســیحامتجلــیدرامــرفــرجاذندهــدحضــرتزهــرا
آنجــاکــهشــودیوســفزهــرامتجلــیفــردایزمیــنهیمنهیفاطمیوناســت
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مجم محمدحسين ملکيان ـ اصفهان

فاطمه

هرچنــدنیســتدرخــورایمــانفاطمــههســتیشدهســتدرازلازآنِفاطمــه

دسـتاسکهنهایسـتبهدستانفاطمهچـرخفلککهماتجاللشمنوتوایم

ــهآوردنپیـــامالهـــیبهانـــهبـــود ــانفاطم ــبن ــوددرطل ــلب جبری

کردنــداشــارهایبــهنمکــدانفاطمــهگفتیمشـورعشـق،کجایافتمیشود؟

هرکسکهوعدهایشدهمهمانفاطمههرگزفقیرنیســت،یتیمواســیرنیســت

جانمناسـت،جـانتووجانفاطمه«پیغمبــرخــدابــهعلــیگفــت:»فاطمــه

فــوراکمانــهکــردبــهفرمــانفاطمــهآمــدچــهتیرهــابــههــوایعلــی،ولــی

منظــورآیــهآیــهیقــرآنفاطمــهوهللنیســتهیــچکســیجزخــودعلی

دســتخــودعلیســتبهدامــانفاطمهبااینکهدستخلقبهداماناینعلیست

ــت ــاتفاوتیس ــیوم مــاهعلیســتصــورتپنهــانفاطمــهدرروزهداریعل

ــهپیداسـتبندزندگیایندومحکماست ــهیارزانفاطم ــایجام ازوصلهه

فاطمــهکشورگشاســت،کارگشانیســتتیغزور مســلمان شــدند ایرانیــان

شــاگردکــودکاندبســتانفاطمــهدرعاقبــتمراجــعدیــنتــازهمیشــوند

مــارابساســتلطفدوچنــدانفاطمهمارانظربهلطفنهچندانغیرنیسـت

...«:فاطمه!لطفیکنایخداکهبگوییمروزحشــر پاسخبه»هلاتیعلیاالنسانِ
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داستانمجم

»حــم«رادرابتــدایداســتانگذاشــتپسخداقراررابهخلقتجهانگذاشت

باعلیهرآنچهراکهدیددرمیانگذاشت»هلاتیعلیال...«بهسمتفاطمهنگاهکرد

سورهایسرودونامسورهرادخانگذاشتبـاعلـیچقـدرحرفهـایعاشـقانهزد

رزقبچههاشرابرایمیهمانگذاشـتمیزبان...چهمیزبانالیقیسـتفاطمه

پادرونخانهیعلیگذاشت،جانگذاشتمیهمان...چهمیهمانعاشقیستفاطمه

ناناگردرستشدبرایاینوآنگذاشتازتنـوروآسـیابخانـهاشخـداگـواه

ـــی ـــهیعل ـــاسخان ـــود،ی ـــارب غنچهزدکهگلکندولیمگرخزانگذاشت؟اولبه
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مجم مبارک قدم

چـهمبـارکقدمـیوچهمبـارکغزلیدمبهدمفاطمهباهرقدمشگفتعلی

ــفبشــر ــٌیبشــٌرکی وعلـیگفـتکـهزهرابشـٌرُکفـوعلیوخــداگفــتعل

وعلـیکیسـت؟همانیکهنـداردبدلیکیستزهرا؟همهگفتندهمانندعلیست

ازلـیبـهخـداگفـتهـوادارعلـیتـاابـدم از علـی هـوادار گفـت خـدا و

کهنماندپسازاینالتوعزیوهبلیگفتآهتبهدلسـنگاثرخواهدکرد

بـهعلـٍیبـهعلـٍیبـهعلـٍیبـهعلـیبعـدهـرذکردعـا،فاطمهنجـوامیکرد

پـردهخانـهاشازبالوپرجبریلاسـتعصمتفاطمهیکسورهپرازتاویلاست

ـــدابســـپارد ـــهگ ـــوراب ـــهن ـــردجام ازهمیـنپیرهـنکهنـهرضایـتداردمیب

سادگیپهنشدهرویگلیمش،پیداستازپسپردهببیندستکریمشپیداست

سـایهاینخانهکوچکراجاروزدهاستسایهایخمشدهودستبهپهلوزدهاست

ابروبادومهوخورشیدوفلکدربندشکیستاو؟نیستکسیدردوجهانمانندش

پیشاوسسـتتراستازنخگردنبندشریسمانیکهبهپایهمهبستهاستزمین

فرزنـدشآدمـیبندگـیآموخـتاگـرازپـدرش از آموختـه آزادگـی عالـم

درِتزویـر،دریبـودکـهحیـدرکندشدرِتوحید،دریبودکهدرآتشسوخت

کـهمگـربـازشـودبـازگللبخنـدشکارمـوالشـدهبـرچهـرهاوزلبزنـد

......



84

انه
يح
بي ر

ه اد
جايز

عار 
 اش

وعه
ذرهکوچکترازآناستکهحایلباشدنـوربـاآینـهوقتـیکـهمقابـلباشـدمجم

کهدراینبینفقطعاطلوباطلباشـدنور،زهراسـتوآیینهعلی،ذرهکجاست

کـهعلـینیـزبـهزهـرامتوسـلباشـدبرترینخلقتدنیاست،عجبنیستاگر

قبلـهبایسـتبهسـمتشمتمایلباشـدروبـهقبلهسـتهمهعمر،خـدامیداند

تـرسدارمکـهنمـازهمـهباطلباشـداگراینطرزنمازاسـتکـهاومیخواند

بیـنزهـراوخـدافاصلـهقائـلباشـددلمحالاستولیعقلدلشمیخواهد

قید،عشـقاسـتاگرفاطمهفاعلباشدفعلاگرچرخشودسداساگرمفعولاست

پشتدربازهمایکاشکهسائلباشدیـکنفـرآمـدهدررابـهلگـدمیکوبد

ماهدیگربهدلشنیسـتکهکاملباشدنیمـرخمیشـود،انـگارعلیآمدهاسـت

***

بـسکهبیماروپرسـتارشـبیهندبههمماندهدردسـتکهراویبگـذاردمرهم
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مجم روح اهلل قناعتيان ـ جهرم

سالم

ســالمســیدهخاتونســالمعشــقامیرســالمحضــرتکوثــرســالمخیــرکثیر

نزولشــانتوشــد،شــانآیــهیتطهیرشناســنامهیتــوصبــحلیلهاالسراســت

ـــردی ـــهب ـــددلازهم ـــدرروزتول چقدردلکهبهدستشمانشدزنجیرچق

ــد ــتآوردن ــدبرای ــنروزتول ــهیم فرشــتههایبهشــتیلباسهــایحریــرب

بگیربــهبندهپــروریتــوفقیــرعادتداشــت لفظخوب به بفرما، بهجملههای

ونیــمدیگــرآنراعلــی،ولــیتقدیر...تــونیمزندگیتراشــدینصیــبپدر...

ــیدارد ــهلذت ــدرچ ــارحضــرتحی فقطتوباشــیوآقــا،دولقمهنانوپنیرکن

میانخانهیموالهماندوقطعهحصیرسـراسـتازهمهیفرشهایکاشانی

فرشــتهنــه،تــوبگــومــاه،مــاهمنیــرهمینکهنیتخندهکنیفرشـتهشدی

ــربرایحضرتحیدرسـهروزشـیرینبود ــو،وروزغدی ــو،عروســیت والدتت

بــهنــامنامیتــومیزنــدعلیشمشــیرتــوســهمدارفتوحاتشــوهرتهســتی

بـهروزههایپیاپی،بهنامخالیوشـیربــهروزهــاینــداریچقــدرســرکردی

اگرکهبدشدهبیبیببخشوخوردهنگیرتــوبرتــرازغزلــی،مــنزیادکــمگفتم
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وصلمجم

زنیکهبانفسیحقسرشتوصلتداشتزنیکهازجلواِتبهشــتطلعتداشــت

همانزنیکهاگرزننبودامامتداشتزنیکهخوننبوتبهرگرگشجاری...

زنیکهجزبهعلیبرهمهوالیتداشتزنــیکــهطبــقروایــتولیــهاهللاســت

همیشهدرهمهجارویلبکراهتداشتپــدربهبــردننامــشبدونعطــروضو

بلندایعرشقدمتداشتهمانکهفیضوجودشدلیلخلقتبود همانکهقدِّ

میــانباغچهیخانهاشاقامتداشــتزنــیکــهســدرهوطوبــیازاولخلقت

زنیکهمخملِیچادرشطراوتداشـتزنــیکهبرســرســجادهعطربــارانبود

زنیکهازگلاحساسوعشقخلعتداشتدوآبگینهویککوزهیسفالیوَمشک

بــهبنــدهپــروریاوفقیرعادتداشــتبـهجملههایبفرما،بـهلفظخوببگیر

چهعاشقانهبراینزندگیمحبتداشتچهعاشـقانهغزلهایزندگیمیخواند

بههمسرشچهقدر،فاطمهارادتداشتبــهالیالیــِی)اِشــبهاباِک(اوســوگند

چقدرماندناودرزمینضرورتداشـتبــرایماندنآئیِنعشــقوخوشــبختی

همیشهدغدغهیلحظهیشفاعتداشتفـــدایاوکـــهدرایـــنزندگـــیکوتاهش
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قـدریخـروشحیـدراترازبـاندهیخوانـدیخطابهتاعلمـیراتکاندهی

بایدخودت،خودتکهخودرانشاندهیمالـکچرا؟ابوذروسـلمانچرا؟خودت

جایـزنبـوداینکهبهدشـمنامـاندهیدیدیزمان،زماندفاعازوالیتاسـت

تـاکهکشـاننـورویقینارمغـاندهیشـریانشکوشبههیشبراتبرزدی

بایـدبـهوقـتشـرعیمـوالاذاندهیدیدیبهرویمأذنهیسوتوکوِرشهر

یکجووفاوغیرتومردینشاندهیدرمسـجدآمدیکهبهرجالههایشـهر

چـونتیـغذوالفقـاربرآنبـزدالندهیوقتشرسـیدهبودکهایننازشـصترا

چونخواستیبهشتبهاهلجهاندهیتصنیــفخطبــهیفدکــتماندگارشــد

تـابـرتنتکیـدهیمـردمتـواندهیخوردیزمیـناگرچه،ولیایسـتادهای

عاشـقشـدنکنـارولـی،یادمـاندهیعاشــقشــدی،کنارعلیســوختیمگر

تـاجانخویشرابههمانمهرباندهیپروانــهواردروســطشــعلهپــرزدی

پیغـامخویـشرابهزمیـنوزماندهیپسمیشودکهدرپیترویجرسمعشق

ــه ــدفاطم ــودوهمانن ــرب ــیبصی درپـاییـارزنـدهبمانـیوجـاندهـییعن
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کجاسـترایحـهیغمگسـاریاتبانوشکسـتهبغـضمـرابیقـراریاتبانـو

ــه ــنیدمازفضـ ــتراشـ ــورمقدمـ فـدایاینهمهشـبزنـدهداریاتبانوتـ

ــرد ــویخــداوبهشــتمیگی ــدرب فضــایخانــهامازســجدهکاریاتبانوچق

فرسـتاده خـدا انسـان سـورهی ــوتمـام ــووروزهداریاتبان ــرایت ــطب فق

چقدرسـرخوشـمازهمجـواریاتبانوشبعروسیامانرابهسجدهسرکردیم

بـهبـویمریـموعطـربهـاریاتبانوحیـاطخانـهیمـنرابیـامعطـرکـن

چقـدرراضـیامازخانـهداریاتبانـوهمیشـهخدمتمـنرافریضهدانسـتی

کمـیاجازهبـدهتابهیـاریاتبانو....ثـوابدارداگرمردبینخانـهیخود...

چـهبودعلـتاینجانسـپاریاتبانوبـهغیـراینکـهغریبـم،امـاممعصومم

شکسـتهقلـبمـنازبردبـاریاتبانـوچقــدرســعیکنــیتاکــهنالــهاینزنی

بساستمردمازاینخانهداریاتبانوبرایلرزشدسـتتهمیشـهمیسـوزم

رســدبــهدخترمــانیــادگاریاتبانــوتمـامارثتویکچادراسـتوسـجاده

فـدایرایحـهیغـمگسـاریاتبانـوخـدایکـمنکنـدازسـرموجـودتـورا

ولّکـــهلّکـــهیخـــونِانـــاریاتبانـــو!صدایخسخسسینه،صدایسوزنفس

ــمکاریات...!...شـبیبـهحادثهیتیغمیرسـدفرقم ــدزخ ــرنکش ــرااگ م
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به سختی

هــربــاربــاالبــردبــازورابــهســختیمــادربرایــششــانهزدمورابهســختی

زیبــابرایــشبافتگیســورابهســختیهرچندسـنگینشدنفسهایشولیباز

مــادرنــوازشمیکنــداورابــهســختیزینــببــهآرامــیدرآغوشــشنشســته

ــه ــودشدرکاِرخان ــالخ ــهدنب هیمیکشدهرگوشهجارورابهسختیداردب

بـــاشـــالبســـتهدوِرپهلـــورابـــهســـختیدســداسراآهســتهترازقبــلچرخانــد

دســتیگرفتــهچفــتزانورابهســختیمــادربــرایپــاشــدندســتیبــهدیوار

باروســریپوشــاندازاورورابهسختیبابــارســیدازراهومــادرتــاکــهفهمیــد

آخــرتــکانمــیدادابــرورابــهســختیدیــدمکبــودیتــابــهچشــماورســیده

درمانــدهتــادیدســتبانورابهســختیمـــردیکـــهدرازقلعـــهیخیبـــردرآورد

ــیآنگوشــواره پنهانازاوهرروز،هرســورابهسختیدرکوچــهمیگــردمپ
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ــتمدرمطلــعغــزلگلپرپــرگذاشــتم ــرگذاش ــردلدفت ــمب ــیعظی داغ

ــتمدسـتمراگرفـتقلمباخودشکشـید ــرگذاش ــودفرات ــهب ــاراازآنچ پ

خــودرابــهجــایســاقیکوثرگذاشــتمدرازدحـامجهلبهخونتشـنهیعرب

را هزار با یک کشاکش این ــتممنحکم ــاوتداورگذاش ــدهیقض ــرعه ب

بیهـــودهنیســـتقافیـــهرا)در(گذاشـــتمازهرچهبگذریمهدف،شعرروضهاست

ــرشــانههایمرثیههــاســرگذاشــتمازشعلههاگذشتموباصحنهایکه...آه ب

بــاچشــمخیــس،مشــهدمادرگذاشــتماینجــامدینــهاســتولــینــامشــهررا

ایــنبیــتاولاســتکــهآخرگذاشــتممــادرفدایتــانبشــودشــاعرغــزل
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کینهینامردهابهترمشـخصمیشـودپشتدر،تابودنکوثرمشخصمیشود

ازشکستچوبهایدرمشخصمیشودشدتضربلگدهاییکهپشتهمزدند

عهدماازپهلویمادرمشـخصمیشودمـاودرپیونـدخونـیروزاولبسـتهایم

ازپریشانگیسویدخترمشخصمیشوددردپهلـوجایخودمیـزاندردبازویش

جایسیلیاینچنینکمترمشخصمیشودبسـترشراسـمتتاریکاتـاقانداخته

اوجمظلومیتحیدرمشـخصمیشـودازطنابوبیکسیودستهایبستهاش

بعدازاینتکلیفتاآخرمشخصمیشودبعـدزهـرامرتضـیباتیـغمیآیـدبقیع

صبحمحشربرلبکوثرمشخصمیشودفرقماکهشیعهوآنهاکهاهلبدعتند
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آتش

کهاینمیخانهباجوششرابآتشنمیگیرددلیکهسوختباحالخرابآتشنمیگیرد

حرامیهانمیفهمندآبآتشنمیگیردخسوخاشــاکآوردنددریارابســوزانند

اگرازشرمزهرااینطنابآتشنمیگیردسردستعلیبااشکچشمانحسنترشد

بهاینآتشنوشتنهاکتابآتشنمیگیرداگرقرآنجهنـمراروایتمیکندیعنی:

اگرچادربسوزدکهحجابآتشنمیگیردزمانیکعبهراآتشزدندوهمچنانقبلهاست

گرامالماءباشـدبوتـرابآتشنمیگیردشـرارآتشجانکویرازدوریدریاست

دلشسنگاستاگراینآسیابآتشنمیگیرددلترامشتمشتانگاردردستاسمیریزی

ازاینغمهیچکسمثلربابآتشنمیگیردتوکهمیسوختیمحسنعجبآغوشگرمیداشت

پسابراهیموقتیشدمجابآتشنمیگیردســالمانبیــابرتــوجــوابروشــنیدارد

امیدهاجرازسـعیسرابآتشنمیگیردبهزودیزمزمیازهجراسماعیلمیجوشد

اگرروحوتنمروزحسابآتشنمیگیردکنارنامهیاعمالمناینشعرپیوستاست
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خانهوقتیخانهنوراستپسدرروشناستآتشعشقشماباآبکوثرروشناست

رویپامیایستدشمعیکهازسرروشناسترویپامیایستمتادرسرمعشقشماست

اشکیعنیروشنیپسچشمحیدرروشناستآبیعنیروشنیپساشکیعنیروشنی

چونامیرافتادحسبالحاللشکرروشناستزیراینبارگرانحتاعلیخممیشود

چونتوهجدهسالهبودیهیجدهسرروشناستکربالسویچراغسالهایعمرتوست

ماهپشتابرهمیکجوردیگرروشناستآنکبودیذرهاییازنوررویتکمنکرد

ایبخشکیبخت!وقتیهیزمترروشناستدامندرخیسخونودامناوخیساشک

آخراینخورشیدخاموشاست،آخرروشناستروزگارماشبتاراستوروزروشناست

میبرندازکوچهو...تکلیفمادرروشناستچلچراغشـامآخرراچهلمشعلبدست
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نظاره ماه

جــوابحســرتشــبهایانتظــارآمــددعــاینیمهشــبعرشــیانبــهکارآمد

زمیــندومرتبــهبــاآســمانکنــارآمــدبــرایدیــدنخورشــیددرمدینــهشــبی

بهســویشــخصپیمبربــهافتخــارآمدشــبیکهقابلهدرحیــرتازنظارهیماه

شــبیکــهگمشــدهاییازدلغبــارآمــدشــبیکــهآینههــارنــگآفتــابگرفت

بــهیمــنمقــدماوســبزشــد...بهــارآمدکویــرخشــکوزمســتانیبیابــانهــم

......

کهروشـناسـتبهنـورشنـگاهپیغمبررســیدهجلــوهیجــذابســورهیکوثــر

کسیکههیچنیازیبهعطروشانهنداشتبــدوندیدناوآســماننشــانهنداشــت

ــاغدآلرایقلــبپیغمبــر بدونلطـفخداوندیاشجوانهنداشـتکســیکــهب

درآسمانوزمینهیچگوشهخانهنداشتبــهغیــرگوشــهیقلــبپیامبــراینزن

کـهغیرمظلومانباکسـیمیانهنداشـتکسـیکهموقعبخشششبیهبارانبود

بـههیـچآینهاییلطفعاشـقانهنداشـتعلــیبــهغیــرازاودرتمــامزندگیاش

......

علیکهعشقجهانیستپاکعاشقاوستهمیشهدرهمهیلحظههاموافقاوست

چـراکهدریـااینگونهپاکوزیبانیسـتاگــرچهاشــکبریزدشــبیهدریانیســت

همیشههستعلیاینستارهتنهانیستبهوقتغصهوماتمبهوقتشادیوشور
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بـهفکرسـختیاینچندروزدنیانیسـتکسیکهاهلبهشتاستوخانهاشآنجاست

لیاقتــشبــهخداکســبنامزهرانیســتبهقدرنوردرخشـانچشـمهاشکسـی

زنیکهزندگیاشغربتالیاهللهسـتزنیکهدخترنوراستوهمسرنوراست


