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فاطمه و ما

دردانه هستی، فاطمه زهرا )سالم الله علیها( را می توان از مناظر متفاوت و در قاب های 
گوناگون دید، قرآن کریم اولین تابلو زیبایی است که درخشش چهره فاطمه را به نمایش 

گذاشته است.
در این قاب زیبا خداوند متعال فاطمه را خیر کثیر و پیامبرش را به خاطر دریافت چنین 
ا  ِإَنّ است:  فراخوانده  قربانی  و  نیایش  مناسک  انجام  به  فرخنده،  و  فرهمند  عطیه ای 

ْبَتُر »3«.
َ
َك َو اْنَحْر »2« ِإَنّ شاِنَئَك ُهَو اْل ْعَطْیناَك اْلَكْوَثَر »1« َفَصِلّ ِلَرِبّ

َ
أ

شریف  بیت  اعضا  دیگر  و  فاطمه  نازنین  وجود  نفیس  تابلو  این  دیگر  گوشه  در  خداوند 
پیامبر را پاکیزگانی معرفی می کند که اراده خدا بر دوری آنان از هرگونه رجس و پلیدی 
َرُکم َتطهیًرا« در  هَل الَبیِت َوُیَطهِّ

َ
جَس أ ُه ِلُیذِهَب َعنُكُم الرِّ ما ُیریُد اللَّ تعلق گرفته است »ِإنَّ

گوشه دیگر، نمادی از بلندی روح و پاکیزگی درونی این انسان. با بیان گوشه ای از کارنامه 
سیرًا(.

َ
ِه ِمْسكینًا َو َیتیمًا َو أ عاَم َعلی  ُحبِّ مردم مدارانه او به نمایش می گذارد )َو ُیْطِعُموَن الطَّ

فاطمه و فرزندانش روزه دارانی بودند که در سه روز متوالی روزه داری قوت ساده ی افطار 
خود را به سه فرد از گرفتاران و درماندگان جامعه تقدیم داشته و این بخشش ایثارگرانه 
را صرفًا با نگاه به رضا و محبت خداوند انجام گرفته، نه برای اینكه پاداشی دریافت کنند 
ِه َل ُنِریُد ِمْنُكْم  َما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الَلّ یا از سپاس و قدرشناسی دیگران بهره مند شوند )ِإَنّ

َجَزاًء َوَل ُشُكوًرا(.
در این تابلو زیبای عقل و عاطفه نواز قرآنی  منظره ای که خداوند متعال از چهره تابناک 
فاطمه به نمایش گذاشته است، فاطمه را خیر فراوان، پاکیزه از هرگونه رجس و ناپاکی 



و ایثارگری که درد مردم و طبقات نیازمند جامعه را دارد بدون اینكه نگاهی به مزد و 
پاداش و حتی سپاس و قدرشناسی داشته باشد معرفی و خدا خود می داند که این تابلو 

چقدر زیبا و دوست داشتنی است.
در قاب دیگر، فاطمه از منظر پیامبر بزرگ اسالم دیده می شود، آن انسان وال که هرگز 

از روی هوا و هوس سخنی نمی گوید.
ي «.  فاطمه پاره وجود  سیمای پرفروغ فاطمه را این گونه ترسیم می کند » َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمِنّ
من است یا در گوشه دیگر این تابلو می بینیم که پیامبر خدا فاطمه را این گونه به تصویر 
کشیده است )إَنّ اللَه َلَیْغَضُب ِلَغَضِب فاِطَمَة َو َیْرضی ِلِرضاها( خشمگینی فاطمه خشم 

خدا و رضا و خشنودی فاطمه عامل رضایتمندی و خشنودی خدا خواهد بود.
در این قابی که پیامبر از چهره فاطمه به دست دارد پیوستگی فاطمه با خدا و رسول او 
به روشنی دیده می شود. او پاره ای از وجود پیامبر است، چنانچه اذیت و آزاری متوجه او 
شود مستقیمًا این آزار و اذیت به پیامبر منتقل می شود و با خدای خود چنان پیوند خورده 
است که خشم و خشنودی او مستقیمًا به خشنودی یا ناخشنودی خدا منتهی خواهد شد.

فاطمه  کرده اند  ترسیم  فاطمه  چهره  از  رسول  و  خدا  که  تابلوی  اساس  بر  بنابراین 
خدایی ترین زن تاریخ و برترین رسالت به دوشی است که خشم و خوشنودی اش خشم 
پیامبران چنان  و خاتم  و رستگاری  توحید  پیام آور  آخرین  با  و  و خوشنودی خدا است 

همراه و همسو است که پاره ی وجود او شناخته می شود.
 و اما قاب سوم تابلو متنوع و گسترده ای است که بازگوکننده، نگاه و منظر صحابه پیامبر 
و تابعین، عالمان و فرهیختگان، شعرا، ادبیان و سخن سرایان و همچنین عالقه مندان 

و شیعیان و شیفتگان راه و رسم فاطمه و پیروان آن حضرت است.
 این تابلو بسی رنگارنگ و متنوع است و نشانی از تنوع نگاه ها و برداشت ها و انتظارات 
فراخور  به  انسان ها  تابلو  این  اساس  بر  بردارد  در  قرن ها  و  سال ها  طول  در  مردم 

توانایی های معرفتی خویش، حقیقت فاطمه را دریافته و در این تابلو حضور می یابند.
 عده ای فاطمه را دردانه رسول و ازاین جهت او را شایسته ستایش می دانند، عده ای او را 
انسانی پاک و منزه، مادری مهربان و همسری وفادار می شناسند و این ویژگی ها امتیاز 
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و  دنیا  به  بی توجهی  او،  نورانی  و  قدسی  گروهی چهره  می شود.  تلقی  او  برانگیز  ستایش 
عبادت و خداخواهی او را در این تابلو پررنگ می بینند، حق طلبی و دفاع جانانه او از حریم 
ولیت را عده ای منشأ ستایش خود از فاطمه می بینند. گروهی از عالمان و فرهیختگان در 
قاب ذهنی خویش زنی را می بینند که در مسجد پیامبر در میان جمع کثیری از مهاجران و 
انصار چنان خطبه ای انشاء می کند که مالمال از معرفت، تبیین عالمانه اصول و محكمات 
اندیشه اسالمی و بیان روشنی از فلسفه و اهداف جزءبه جزء معارف اصلی و فرعی اسالم و 
مكتب پرفروغ محمدی است از منظر اینان بعد از شخص پیامبر، زهرا اولین درس آموخته 
این مكتب است که به بهانه دفاع از حق خویش یک دوره کامل دین شناسی ارائه کرده و 
جایی برای انحراف عقیده و تحریف باورهای دینی باقی نگذاشته است. این عده از علما و 
فرهیختگان فاطمه را نسخه بی بدیل حقیقت محمدی و میراث دار حقیقی اندیشه و عمل 

او شناخته و در تابلو ذهن خود او را نماد علم و عمل پیامبر تلقی می کنند.
در گوشه دیگر این تابلو، مردمانی می بینیم که قاب ذهنی خود را پر کرده از زیبایی های 
و  سرمایه  را  او  محبت  و  می ورزند  عشق  حضرتش  به  فاطمه،  آسمانی  و  قدسی  چهره 
توشه راه آخرت خود قرار می دهند اینان انتظار خود را در قالب شفاعت او محدود و جز 
اشک ریختن بر مظلومیت و تأسف خوردن بر ناروائی هایی که بر او رفته است گامی فراتر 
نرفته اند گرچه این عشق و ارادت در کنار باورهای عالمانه ای که فاطمه را نسخه اصیل 
تاریخ  بلندای  به  یاد فاطمه )ع(  و  نام  تا  باعث شده است  پیامبر می داند  اندیشه و عمل 
جاودانه و ماندگار شود اما یک نكته تأسف بار در این قاب عاشقانه وجود دارد که با آفات 
سطحی نگری غلو و پیرایه های ناهمگن با شخصیت آن تالی پیامبران همراه شده است در 
این بخش از تابلو عالوه بر سطحی نگری آفت دیگری نیز دیده می شود و آن سودجویی ها 
و کاسب کاری های عده ای است که از عشق ناب و سوزان ارادتمندان آن حضرت استفاده 
کرده و دنیای خود را با توسعه پیرایه ها و تعمیق سطحی نگری ها جستجو کرده و می کنند.
بر ماست که با ژرف اندیشی در دو تابلو  و قاب زیبایی که خدا و رسول او برای ترسیم چهره 
گاهی  فاطمه ارائه کرده اند با چاشنی عشق و ارادت در کنار عالمان و فرهیختگانی که آ
بخشی و اوج معرفت افزایی حقیقت فاطمی را در قاب باورهای خود پررنگ کرده اند قرار 
بگیریم. ارادتمان به فاطمه را، پلی برای رسیدن به قله انسانیت که فاطمه مظهر آن است 
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قرار دهیم، او را اسوه خود قرار داده و باور کنیم که نیازمند شفاعت هدایت گرایانه زهرا در 
این جهان قبل و پیش از نیازمان به شفاعت آن جهانی، آن حضرت هستیم چراکه شفاعت 
زهرا یعنی تربیت زهرایی و فاطمی و گام نهادن در مسیری که او گام نهاده است اگر این 
نوع شفاعت نصیب حالمان شود می توانیم امیدواری کامل داشته باشیم که شفاعت آن 
جهانی حضرتش نیز نصیبمان ن خواهد بود و اگر در این جهان الگویی غیر از فاطمه و 

اسوه ای جز او داشته باشیم چگونه انتظار شفاعت آن جهانی او را خواهیم داشت.
آن  نام  از  بهره گیری  افتخار  که  فاطمیه  اسالمی  مرکز  سطور  این  نویسنده  اعتقاد   به 
حضرت را دارد و دست اندرکاران و همراهان این بنای معرفت بنیان باید بستری فراهم 
آورند که زنان و مردان ما الگوگیری های خردورزانه از راه و رسم فاطمه زهرا را بر هر 
راه و طریقی دیگر ترجیح داده عشق و ارادت به آن حضرت را معبری برای درک هرچه 

بهتر حقیقت فاطمی قرار دهند.
 مرکز اسالمی فاطمیه که نقشه راه خود را تعمیق و بسط و گسترش فرهنگ اسالمی 
پژوهشگران  علما،  از  دعوت  با  بكوشد  باید  است  داده  قرار  اطهر  زهرای  منظر  از 
و  پژوهشی  علمی  آثار  دریافت  و  هدف گرا،  ادیبان  و  نویسندگان  شعرا،  اندیشه ورزان، 

ادبی آنان زهرای اسوه را به عاشقان و دلباختگان آن  حضرت و همگان معرفی نماید.

خداوندا به ما معرفت و شناخت حقیقت فاطمی و تبعیت از راه رسم آن 
حضرت عنایت بفرما )آمین(

عالــم صــدف اســت و فاطمــه گوهــر اوســت
گیتی عرض اســت و این گهر جوهر اوســت
در فضــل و شــرافتش همین بــس که ز خلق
احمــد پدراســت و مرتضــی همســر اوســت

سید عبدالواحد موسوی
اول اسفند هزار چهارصد برابر با 
هجدهم رجب هزار چهارصد و چهل وسه
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پیشگفتار

»فاطمه یک زن بود، آن چنان که اسالم می خواهد که زن باشد. وی در همه ی ابعاد 
گوناگون زن بودن نمونه شده بود. مظهر یک دختر در برابر پدرش. مظهر یک همسر 
در برابر شوی اش. مظهر یک مادر در برابر فرزندانش و مظهر یک زن مبارز و مسئول 

در برابر زمان و سرنوشت جامعه اش.
فاطمه شدن آسان نیست ... «1

نخستین بار بود که افتخار گردآوری اشعار جایزه ادبی ریحانه نصیب من شد. حسی 
اما  می کردم؛  تحمل  را  زیادی  خستگی  اول  روزهای  که  دارم  یاد  به  وصف.  غیرقابل 
علی رغم تمام سختی ها، فشارها و استرس ها، این همه شور و همت خالصانه شاعران 
گران قدر از سراسر ایران در ارسال اشعاری در وصف بانوی عشق و معرفت، باورنكردنی 

بود. اشعاری که هم بغض داشت هم شوق، هم درد داشت و هم درمان.
اشعار چه ها که  و جمع آوری  پاسخگویی  فراخوان،  ارسال  آن همه دغدغه ی  میان  در 

نخواندم از سینه ی علی، از َدرهای نامهربان، از صبرهای عظیم.
نور. یک باره  این دریای  نمی توان گفت در وصف  از هرگونه شعار هیچ  فارغ  بی شک 

همه چیز فراموش می شود؛ تنها تو می مانی و فاطمه... .
پس کالم هر چه کوتاه تر شود بهتر است؛ زیرا که خواندن همین دل نوشته ها زیباترین 

توصیف است.

1. بخش هایی از کتاب »فاطمه، فاطمه است« دکرت علی رشیعتی



در آخر دور از انصاف است اگر از دغدغه و همت و تالش و راهنمایی های جناب آقای 
دکتر بهزاد مریدی نگویم که قدم به قدم در کنار جمع آوری این مجموعه بودند.

و همچنین دوست و همكار بسیار خوبم سرکار خانم زهرا امیری که دلسوزانه و صبور 
در جمع آوری اشعار کمک کردند.

امیدوارم خوانندگان این کتاب، زیر سایه ی بانوی دوعالم راه روشن زندگی را بیابند.

راضیه عابدینی

ن
نها

ه پ
ما

10



فهرستشعرایشرکتکننده

15....................................................... ابراهیم حاج محمدی
19.................................................................... آرزو حقیقی
21............................................................... آرش اوستاییان
24.................................................. اعظم السادات طباطبایی
اعظم زارع.....................................................................26
29................................................................... الهام نجمی
امید امیدزاده..................................................................32
35.................................................................... امیر عاملی
36........................................................... امیرعباس فهیمی
ایرج خواجوی.................................................................38
39....................................................... ببراس سلیمی کوچی
بنت الهدی شرافت...........................................................41
پروین لطفی...................................................................42
44................................................................. پریزاد مرادی
تبسم رضازاده »شدتی«.....................................................50
جواد رحیمی )راحم(.........................................................54
حامد فرد.......................................................................57
حسین پروند...................................................................58
61............................................................... حسین جعفری
65............................................................... حمید روزبهانی



67.................................................... حمیدرضا سرور عظیمی
68........................................................... خدابخش صفادل
77................................................................... رضا نیكوکار
85.................................................................. زهرا صالحی
91.................................................................... زهرا نعمتی
96................................................................. زینب رحمانی
101............................................ سحر سلمانی نژاد مهرآبادی
سید حسین عمادی سرخی..............................................102
سید شهاب الدین مرتضوی...............................................107
شهال عالی پناه.............................................................112
115........................................................... عبدالله افتخاری
علی ذوالقدر.................................................................118
علی سلیمیان...............................................................120
علیرضا بشكوه..............................................................124
127............................................................. فاطمه موسوی
128............................................................... فرامرز اکبری
130............................................................... فرزانه شفیعی
فروغ زمانی..................................................................134
137................................................................ قاسم پهلوان
139............................................................... کاظم رستمی
کرامت اله آبسالن مزیدی...............................................142
ماشاالله سبزی.............................................................143
144......................................................... مجید رضا تقی پور
146............................................................. محبوبه یوسفی
147......................................................... محسن ذوالفقاری
محمد مرادی فارسی......................................................151
محمدجواد الهی پور.......................................................152

ن
نها

ه پ
ما

12



محمدحسن اسفندیارپور..................................................158
161......................................................... محمدرضا سلیمی
162............................................................. مرتضی حسنی
163............................................................... مریم آقاجانی
164............................................ مریم السادات صائم کاشانی
167................................................................ مریم غالمی
مسلم اسدالله...............................................................168
169........................................................... معصومه افسری
معصومه هنر................................................................170
178................................................. معصومه سادات شاکری
ملیحه یعقوبی...............................................................185
مهدی بستان اهل.........................................................186
میثم داودی.................................................................187
192..................................................... نوازوله رشیدی کوچی
هما ایران پور................................................................193

ن
نها

ه پ
ما

13





ابراهیم حاج محمدی

دمیده در گلشنی مهّذب جمال پر فّر و زیِب کوثر
شكوهمندِی اوِج پاکی، زللِی محِض طیِب کوثر

شروع فصل شكفتنی را خدا رقم زد به کلک حكمت
که گل کند در بشر تحّیر به جلوه ی دل فریب کوثر

به قاب قوسین اگر تدّلی کند امین بی شک است ازآنجا
که بوده است از ازل فراسوی کهكشان ها نشیب کوثر

کنده تر تجّلی از این کجا کس سراغ دارد؟ تأللؤ آ
یگانگی در خجسته فّری نبوده اّل نصیب کوثر

به سلسبیل اعتنا ندارد کسی که با کوثر است سرخوش
نقیِب تسنیم اگر نباشد کجاست زمزم رقیِب کوثر؟

دریغ از خود مدار آنی تأسی از مشی ناب او را
هوای کس را خدا ندارد چو مثل َمن َیهَتِدی به کوثر

پرد ز سر هوشت از تحّیر نسیم رحمت اگر وزد تا
طراوتی گل شمیم آنی تراود از سمت سیب کوثر

پر انفعال است و پرتالطم هر آذرخشی و موج قلزم
که داغ هر لله ای است روشن نشانه ای از شكیب کوثر



به رنگ لله چراغ طور از گداز قلبش گرفته سوسو
ن ُیجیب کوثر که پر ترّنم لب استش از دل نوای امَّ

مخیله ی ملحدان تهی بود از این که باری به رغم آنان
خدای سبحان نبخشد اّل عطیه ای سرمدی به کوثر
بدل ندارد چو ذات حق در جاللتشان و عّزتش، پس

چرا ننازد نبی به زهرا؟ چرا نبالد علی به کوثر؟
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شب است آبستِن َشّری و بر خود موج می پیچد.
درنگی مات،

در آئینه بهت آمیز،
چون کابوس پابرجاست!

چه نیرنگی مگر دژخیِم خون آشاِم خوک آیین به سر دارد؟
که برمی خیزد آه از سینه ی تفتیده ی خورشید از ماتم.

گمانم، کینه ی دیرینه ای دارند کفتاران.
در آتش موی اهریمن درافكندند انگاری،

که از تشویِش خاکستر شدن آتش خودش را باخت.
َسِمج،

در کار خویش اند آن چنان خّفاش ها هر شب،
که پنداری اثر از »نور« در عالم نخواهد ماند.

ولی خورشید می داند،
که هرگز در زمین »َزمَزم تر« از »کوثر« نجوشیده ست.

ولی خورشید می داند
- اگرچه در پلشتیدن َسِمج باشند ناپاکان،-
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که »نور«، این گوهر ِاز ذاِت شب بیزار،
در »ِمْشكاْت«

تا صبِح ابد باقی است.
نبندد َطْرفی از شمشیِر کین آهیختن، ظلمت.

ولی خورشید می داند
بی تشویش، از جنجال خّفاشان،

که یک ارزن شكوهیدن1 ندارد فتنه جویی های کودن ها،
که خود،

در منجالِب ُپر َعَفن پرورده ی دستاِن خود غرقند.
و در تلواسه ای2 بی حّد، گرفتارند.

تا آن حّد که حّتی از وجوِد خویش بیزارند.
و »نور«،

این زبده پیشاهنِگ بیداری ست، عالمتاب

1. شکوهیدن: ترسیدن

2. تلواسه: اضطراب، بی قراری، اندوه، ماللت
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آرزو حقییق

بانو سالم، عرض ارادت به ساحتت
عالم امید بسته به لطف و اجابتت
آن دم که بر زمین خدا پا گذاشتی
دنیا نشست بر سر خوان کرامتت

وقتی که آمدی همه عالم به صف شدند
»دف دف ددف دددف دف ددف ددف«
کل می کشید عالم لهوت و بعد از آن

آمد سروش: »غصه تمام است، لتخف«

هستی به گرد نور وجودت مدار بست
بانو خطاب آیه ی شمس الضحی شدی

نامت مبارک است و خدا خواست »فاطمه«
ریحانه وار، مادر بدرالدجی شدی
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آری تو آمدی که  جهان زیر و رو شود
بانو! برای جان جهان آبرو  شدی!

اما دریغ و درد که در کوچه پشت در ...
با درد روی درد فقط روبه رو شدی

بی شک بهشت زیر قدم های ما نبود
مادر شدی و شأن تو ما را نصیب شد

مشكل گشای هر چه گره خورده گشتی و ...
نامت عجین آیه ی »امن یجیب« شد

حال که شعر من به نگاهت تبرک است
باشد که باز گوشه ی چشمی به ما کنی

ما خوشه چین خرمن لطف و کرامتیم
باشد که خاک را به نظر کیمیا کنی

20
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شب بهاران شكوفه باران ستاره در خواب آسمان آمد
سحر درخشید سپیده خندید دلیل پیدایش جهان آمد

تازه خواهد شد عطر شب بوها
خیره خواهد ماند چشم آهوها

دل خون و سوز و گداز شب اشک و راز و نیاز
به شفاعت بر همگان چو خدای بنده نواز

چه بگویم از غم جان
که نمی آید به زبان

که ماه کامل این چنین زمین ندیده
که آسمان ستاره ای چنین نچیده

آرش اوستاییان

21



ن
نها

ه پ
ما

تو بارانی، بهارانی
طراوت بخش بوستانی

تو روح راح و ریحانی
گلستان در گلستانی

تو شأن سوره کوثر
تویی تو فیض جان پرور

تویی محبوب پیغمبر
سرور و سور آن سرور

تو خورشیدی درخشانی
دلی جانی تو جانانی

تو هم ام ابیهایی و هم ام امامانی
تو آهویی که شیر آرد
چنان شیری دلیر آرد
که کفر اندر کفیر آرد

از آن اوجش به زیر آرد
22
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یكی شیری دگر زینب
که چون آرد سخن بر لب

سخن افتد به جان چون تب
کند روز ستم را شب

تو خورشیدی درخشانی
دلی جانی تو جانانی

تو هم ام ابیهایی و هم ام امامانی

23
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بخوانم نامی را که عالم دگر شود؟
بنازم بنامش که قلبم به در شود؟

چونان که اروند، غرِق نامش، پیروز گشت
هم جواِر ذکر نورش، فیروز گشت

شرِح عالم را در یک کالم، می شود نوشت؟
شگفتا، مادر را... مگر می شود نوشت؟

گیِن پیغمبر که راه می آید یاِس عطرآ
چنین رایحه بهشتی فقط از کساء می آید

جهان را این تطهیر، بهار می کند
وضو می شود به تن، نماز می کند

دو سّیِد اهل بهشت را مادر بود
ِمهر بی منتهایش، از آن خاطر بود
صدِف خانه که مرواریدش داشت

از همه حیث دلش، آرامش داشت
به گرمای آن حضور نورانی بود

که ولیت از جهاتی، به هدایت رانی بود

اعظم السادات طباطبایی

24
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لحظه ای غفلتش، از یاد خدا نمی گرفت
آنكه قرآن، از عبادتش فاصله نمی گرفت

نام ُگل بانوی پیغمبر، زهراست اما
هزاران ناِم دیگر، زیبا، داراست اما

خدایا راه ما را سمت او بر
به یاد و خاطرش، جان از هوش بر

می نگارم تا توانم، وصِف عشق
کی نگارش تواند، اما تماِم عشق

25
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اعظم زارع

26

پر کرده عطر ِچادرت بانو، خیابان را
صحن و سرایت آبرو داده غریبان را

از گنبد و ایوان زرد این حرم پیداست
داری هوای مادراِن، دل پریشان را
نقاره می کوبد زنی آهسته می گوید
آرام کن درگیری، دریا و طوفان را

در دست هایش می فشارد نسخه را با بغض
در کاسه اش انداختی، یک فاِل درمان را

موجی به هم تابیده و نقاره می کوبد؛
لبخندها پر می کند چشماِن گریان را

ساعت حدود 5 بود و پنجره فولد
در کاسه ها می ریخت نوری جنِس باران را

در ازدحام زائرانت شور برپا شد
آرام کردی فاطمه )س(، موج خروشان را

حال کبوتروار دور صحن می چرخم،
ام ابیها، فاطمه )س(، این عیِد قربان را
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زن _کوپه ی سرِد قطاِر مكه تا...
از خواب برمی خیزم و... زهرای )س( تابان را

با زنگ اول، نهدوم، نه... الو من خوب می دانم
دارد هوای ما کلیمی های ایران را

27
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بوی گالب و عود و بوِی ناِب اسپند است
عطری بهشتی در جهان امشب پراکنده است

با هلهله حور و ملک باهم غزل خوانند
زهرا )س( به دنیا آمده، خورشیِد تابنده است

شوری به پا گشت و زمین، غرِق تبسم شد
این موهبت از جانب عرِش خداوند است

آغوش وا کرده خدیجه، نور می آید
لبخند شیرینش به دنیامان، برازنده است
از آسمان ها می رسد بانِگ خوِش تبریک

بر قاِب لب های محمد )ص( حمد و لبخند است
دف می زند جبرئیل و میكائیل می خواند:

مكه نگه دارش که »کوثر« بی همانند است
با مهر می آید... سفیر آیه ی تطهیر

آن گونه که دیوار و در... یا کوچه، شرمنده است
او بی نهایت مهربان، او بی نهایت عشق
در پیشگاهش هر که آید، آبرومند است

28
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آفتاب
با نگاه کودکانه ای

التماس می کند
التماس نور

چادِر سیاه تو
گاهوارۀ ستاره هاست

رودها
یاس ها، کبودها

از دل شكستۀ تو سر زدند
از عنایت تو

چشمه ها
رزق های بیكران گرفته اند

ناگهان گرفته اند
ای پناه ذوالفقار

مادر مقاومت
ما کبوتران جبهه ی علی

تا همیشه تحت سرپرستی توئی

الهام نجمی

29



پروانه ها با شادی
رو دامنت نشستند
دور و بر تو با شوق

بال هاشونو می بستند
گلدوِن توِی خوَنت

بهشت خوب خداست
فرشته ها میگن که

این خونه خیلی زیباست
بچه های عزیزت

امامای ما هستند
بخشنده و مهربون

شبیه دریا هستند
دختر پیغمبری

ای گل یاس زیبا
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برای دوست داشتنت
بهشتو داده خدا
همسر مول علی
ای مادر خوبی ها
یا حضرت فاطمه

دوست دارم یه دنیا

ن
نها

ه پ
ما

31



ن
نها

ه پ
ما

امید امیدزاده

32

بغض این مرثیه ما را در گلو پیچیده است
شرح آثارش دراز و راز او پیچیده است

نكته ها باریک تر از موست در اینجا ولی
موبه مو خواندم روایت هم چو مو پیچیده است

جام لله خون شد و داغ شقایق تازه گشت
طعم صدها درد در کام سبو پیچیده است

شعله با در صحبتی مرموز و حرفی گرم داشت
از تبش پرهیز کن این گفت و گو پیچیده است
بوی یاس سوخته در بوی دود و خاک و خون

در فضای خانه چندین رنگ و بو پیچیده است
پشت سر آه و نوای کودکان نوحه خوان

داد و فریاد اراذل روبرو پیچیده است
سرو را در سینه ترسی نیست از سوز خزان

گر چه در این باغ بادی کینه جو پیچیده است
خواهش تابوت، آمال علی را پنبه کرد

نسخه ی بهبودی این آرزو پیچیده است
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یک نفس بعد از پدر راحت نبود از درد و رنج
بر تن و جانش بال از چارسو پیچیده است

حل این مشكل به دست »دست حق« ممكن نشد
این گره کور است؛ آسانش مجو، پیچیده است

33
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افسوس روزگار به آن مهربان نساخت
هرگز جهان به حاِل دِل عاشقان نساخت

نورش دلیل روشنی چشم عرش بود
منزل کسی چو فاطمه در لمكان نساخت

می ساخت با مصائب دنیا ولی دریغ
چرِخ ذلیل ناشده با آن جوان نساخت

آزاده بود و بندگی اش تاجری نبود
قصری به نام خویش به هفت آسمان نساخت

زانو بغل گرفته و ُکنجی نشسته است
با ماجرای عشق مگر می توان نساخت؟

دیگر دل ودماغ ندارد بالل هم
غیر از برای حضرت زهرا اذان نساخت

رنِج علی و غربِت اسالم و داغ و درد
چون او زنی به چند بال هم زمان نساخت

قبرش نشان نداشت ولی خود نشانه ای ست
توحید را خدای جهان بی نشان نساخت 34
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امیر عامیل

35

بگذر از این دریغ و درنگی که پیش روست
چنگی بزن به پردۀ چنگی که پیش روست

بگذار کینه را و بیا در کمند مهر
بگذر ز سنگالخ و ز سنگی که پیش روست

دارد بهار می رسد ای دوست باده خواه
تبدیل کن به صلح، تو جنگی که پیش روست

بشكن تفنگ را و شكار پلنگ را
آهو شود ز مهر، پلنگی که پیش روست
یا با خزان بمان و زمستان نصیب باش
یا باش، با بهار قشنگی که پیش روست
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امیرعباس فهیمی

36

برترین زن در دوعالم فاطمه
همسر و یار امیرالمؤمنین

نقطه نقطه از وجودش پند و درس
وای از آن روزی که افتادش زمین

کوه ها لرزید و هفت افالک هم
از غم او نعره ای را سرکشید

اسوه و الگوی پاکی و حیا
رفت و سوی حق تعالی پر کشید
عشق او در قلب ما جاری شده

زخم عشق او دگر کاری شده
مهدی زهرا بیا که روز و شب
کار چشمم گریه و زاری شده

العجل هایی که فریاد من است
تا سلیمانی که در راه حرم

اربا اربا شد که تا روی زمین
غوطه ور در خون نباشد این علم
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از سلیمانی بگویم چند خط
عاشق معشوق بود و پرکشید

شربت شهد شهادت را که در
راه زهرا آخرش او سرکشید

آرزو دارم که در راه خدا
در جهاد اکبر با دشمنان
عاشقانه سمت تو آید دلم

در میان لشكر صاحب زمان
عشق تو یا فاطمه روح مرا

درنوردیده است و بیمارت شدم
باز آمد فاطمیه قسمت است

باز امسالم عزادارت شدم

37
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ایرج خواجوی

38

به صفا و صدق ای زن تو چه آیتی خدا را!
که جهان ز تو بیاید همه پاکی و صفا را

چو همای فال گستر بپرد به کوی مهرت
به قدم بسایدت پر، که تو سایه ای هما را

شرف زنان عالم، ُدر بی بدیل خاتم
به جهان عشق و ایمان، گهری است او وفا را

چو دل از وفا بگوید، ره مهر او بپوید
به رضای او بجوید، سِرچشمه ی رضا را

ُدر ُدرج گنج رحمت، سِر رشته ی امامت
که به مهر پروراند، شهدای کربال را

دو جهان خموش گردد، همه عرش گوش گردد
چو ز سوز دل برآرد، به سحرگهان دعا را

برو ای زبون ابتر، نكنی تو فهم کوثر
که ز فاطمه است یكسر، همه نسل مصطفی را

به جالل و عزت او نتوان شمرد کس را
که به پیش آفتابش نبود بها ُسها را
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برباس سلیمی کوچی

39

در باغ نبی چون گل احمر هستی
الگوی اصیل زن و دختر هستی

مرضیه تویی، صدیقه هستی و بتول
تو دخت نبی، همسر حیدر هستی

ای فاطمه جان، مادر زینب و حسین
مصداق عظیم حوض کوثر هستی

ای مادر گل های گلستان علی
ریحان نبی، یاس معطر هستی

ای نور درخشان چهارده معصوم
در بین ستاره ها، تو اختر هستی

تو مادر خلقی، نه تنها سادات
بر خیل زنان، یگانه سرور هستی
گر مرد ُبدی، یقین پیامبر بودی

از مادر عیسی، تو برتر هستی
ای پیرو حق، مرید مولی زمان
اندر پس در، فدای رهبر هستی
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قبرت به بقیع هست و ندانیم کجاست؟
در شهر نبی، گمشده گوهر هستی

ای ام ابیهای عزیز احمد
بر گفته ی او شافع محشر هستی
در روز قیامت که همه محتاجند

تقسیم کننده ی بهشت و کیفر هستی
ما دست به دامان توییم یا زهرا

چون پیش خدا همچو پیمبر هستی

40
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بنت الهدی رشافت

41

مادر رخت ها را با خورشید می شست
و کالبد من نفحه آفتاب را داشت

پرواز نگاه در همین یک قدمی می ماند
و تیزِی بغض گلویم را می فشرد

آن روزها از دیده خوِن دل می چكید
و چگونه نفس از گلو بازمی گشت؟

که می داند آن درد را، آن روزها درد استخوان سوز بود
نفس هامان بوی خون می داد

و آرزو ...
آرزو ها پر می کشیدند

چگونه می توان از دل برون کرد این موج غم را
سر سپید کرد، دل زمین گیر، شفق دیده نشد...
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پروین لطیف

ایستاده ای به بلندای آفتاب
در صحن ابدیت تاریخ

تو فاطمه ای

دردانه ی، دردانه ی خدا
بانوی بیت علی )ع(

با چشمه ی کوثر وضو گرفته ای
تا نماز بندگی بخوانی و مرثیه ی تنهایی

خاک سرخ فدک پابوس قدم هایت
مدینه مأمن ابدی آرزوهایت

تو فاطمه ای

تبلور شرافت در حسن
تجسم آزادگی در حسین
تندیس شهامت در زینب

و انتهای پاکی در محسن
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تجّلی ات قدر و کوثر و انسان
کرامتت آبروی شیعیان

ای بی ریا، ستودنی
طاهره و راضیه و بنت ابی
زکیه و مرضیه و دخت نّبی

آخ! بشكند آنكه شكست پهلویت
ای ماندنی ترین حماسه ی تاریخ

تو قسم های سخت خدایی
بر اثبات نجابت

شعرهایم همه کوتاهند
چه کنم که در قلم نمی گنجد دنیایت

ببخش مرا بانوی در عالم
قاصرم از شرح مقام والیت
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پریزاد مرادی

44

فاطمه یک شاخه نیلوفر است
فاطمه آیات نیک کوثر است
دم به دم از عشق او دیوانه ام

فاطمه هم راز و مهر حیدر است
شیعیانش چون دم از همت زنند

مادر یازده امام و مادر پیغمبر است
فخر عالم کشتی از بهر نجات

فاطمه بحر خروشان گوهر است
مظهر آیات حق در شأن او

لولو مرجان به زیب اطهر است
 ذات حق بانوی عالم برشمرد

مادری بنگر، که زهرا مادر است
مه به زیر ابر چون بندد حجاب

خود چو بسم الله صفات اکبر است
ذات پاک کبریا اندر حرم

جبرئیل بر فاطمه فرمان بر است
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یا علی این گل به تو تبریک باد
چون گل احمد صفات دیگر است

پاک دل بیند جمال روشنش
آنكه بی زهرا رود کور و کر است
گریه بر شوق و شرف دارد مدام

دست به دامان کور بینا، جابر است
ای »پری« بیچاره در مّرات حق

صف نشین عرش کبرا ذاکر است
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از ازل تا به ابد کرده شرف دار علی
حور از عرشی و چون قبله ی دادار علی

نه ملک بود و نه از جنس بشر بود نه خور،
بر شه ملک عرب یار وفادار علی

مادر بابی و چون قبله حاجات بشر
از چه رو دست بشر خار و دل افگار علی

نازنین زوج علی مادر یازده فرزند
به حسین و حسنش بوده نگهدار علی

فاطمه عشق خدا راحت آرام نداشت
روح قدوس چنان عشق ز اسرار علی

بحر در بحر رسید لولو مرجان آورد
ملک العرش تویی خارج اشرار علی

اشک در چشم علی حلقه ز دوری تو بود
ز محبت به علی چشمه ی سرشار علی

شوق در قلب علی زمزمه ی شوق تو بود 46
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بر دفاع شه دین یار و مددکار علی
وصف تو در بشر و وهم نگنجد هرگز

کبریایی که به جنت تو خریدار علی
بانوی هر دو جهان فاطمه ی زهرایی )س(

نام نیک تو یقین دور ز اغیار علی
قرةالعین رسولی و به او پاره ی تن
یک امانت به شه حیدر کرار علی

بیرق نور تجلی به در خانه ی تو
خور خاموش شدی چشم علی تار علی

وصف در پرده عصمت نتوان گفت »پری«
گر که از دل نبود وای گرفتار علی
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مبارک باد بر زهرا که چون شوهر علی دارد
در این دریای بی پایان چنین گوهر علی دارد

پیمبر شادمان گشته از این وصلت به امر حق
پسر عمش به دامادی، که او حیدر علی دارد

گرفته دست زهرایش، سپرده دست مول را
مالئک تهنیت گویان، خدا صفدر علی دارد

بخوان آیات نورانی، همان اّنا أتیناک
بلی در شأن زهرا شد، همین کوثر علی دارد

نگر شیر شجاعت را، شده داماد پیغمبر
که دشمن سرنگون کرده، دِر خیبر علی دارد

عروسی می کند زهرا، که پیراهن ببخشاید
مسلمان، نیكویی بنگر، که نیک اختر علی دارد

نمی خواهم بگویم من، که مهر فاطمه چند است
بترسم کس گند شرمی، چنین زیور علی دارد 48
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دگر هرگز نمی ترسم، چو هستم شیعه ی زهرا
نمی سوزم قیامت را، که چون قنبر علی دارد

چو بلبل قدر گل داند، گرم یک هفته ای باشد
دل روشن روان داند، که پیغمبر علی دارد

کجا الگوی زهرایی، تو میدانی جهازش چیست،
خجالت می کشم گویم، ولی اطهر علی دارد
ُعَمر غاصبگری کارش، در آن خانه سوزاند

که آن بدشوم بداختر، چه حقی بر علی دارد؟
شبی که در زند دشمن، علی تنهای تنها بود

خداوندا تو دانستی، که پشت در علی دارد
»پری« دم درکشی بهتر، نگویی داغ پیغمبر

که بعد از رحلت احمد، گل پرپر علی دارد
اگر در کعبه مولودش، چرا مقتول در محراب

که زینب دیده گریان شد، شكاف سر علی دارد
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بار الها یئنه گوستر منه طاها قاپیسین
حضرت فاطمه اول ام ابیها قاپیسین

هم بو دنیا هم او دنیاده سعادتدی منه
یاردیم ائت تا کی تاپیم هر ایكی دنیا قاپیسین

بیر بولنلیق چایام اما هدفیم دریادیر
نئیلرم وای اگر باغالسا دریا قاپیسین

شكر اول هر کس و نا کسدن اوزوم قورتولموش
تاپمئشام تا بؤ سون ایلرده تول قاپیسین

بو قارانلیق اوره یی تاکی ایشیقالندرسین
تا نفس وار دؤیرم عشقیله اعال قاپیسین

حضرت مریم آلیپ نام و نشان زهرادن
نه مسلمان؛ کی تانیر گبر و مسیحا قاپیسین

تبمس رضازاده »شدیت«
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نئیلیرم دولت دونیانی نه لزمدی منه
آچسالر گر اوزومه؛ عالم معنا قاپیسین

اوره گیم درده گلیب کیمسه سیزم یا زهرا
اوز توتوب گلمیشم آچ دولت عظما قاپیسین

چكمرم اوزمرم ال دامن زهرادن من
گلمیشم تا کی دویم من یئنه مول قاپیسین

ناامید اولموشام هریئردن عالجیم کسیلیپ
تاپشئرئپالر منه دوی حضرت زهرا قاپیسین

یوخ مزارین کی گلم فاطمه جان دیداره
دویورم نازلی قیزین زینب کبرا قاپیسین

دئدیلر یوخدی مزاری خانیمین آختارما
قبرینی تاپمامیشام؛ تاپمشام اما قاپیسین

بویوروپ فّضه یه پئشواز ائله سین مهمانی
بویوروپ باغالماسین سائله اسما قاپیسین

بیر تبسمله کنیز ائیله یه زهرا منی کاش
چكمم ال؛ ترک ائله مم عمرده حاشا قاپیسین
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ترجمه فارسی

خداوندا دوباره در خانه ی آل طاها را نشانم بده
در خانه حضرت فاطمه ام ابیها را نشانم بده

هم در این دنیا وهم در آخرت برای من سعادتی است
کمكم کن تا که پیدا کنم در ِ هر دوجهان را

رودی گل آلودم اما هدفم دریا شدن و به دریا رسیدن است
چه کاری از من برمی آید وای اگر دریا هم درش را به رویم ببندد

شكر خدا از هرکس و ناکس دل بریده ام
چون در این سال های اخیر دِر تول را پیدا کرده ام

تا این دل تاریک و ظلمانی مرا روشن کند
تا نفس در سینه دارم با عشق این در بهترین ها می کوبم

حضرت مریم هم از خانم فاطمه زهرا نام و نشان یافته
نه تنها مسلمان بلكه یهودی و مسیحی هم در این خاندان را می شناسد
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ثروت دنیا را می خواهم چكار به چكار من می آید
اگر به روی من دنیایی از مفهوم و معنا باز کنند

دلم پر از درد است بی کس و تنهایم یا زهرا
رو به سمت درگاه تو آوردم این در عظما را به رویم باز کن

من از دامان تو دست برنمی کشم کوتاه نمی آیم
آمدم باز در خانه ی مولیم را بزنم

ناامید و. پریشان آمدم بریدم از همه جا و همه کس
به من سفارش کرده اند در خانه خانم زهرا را بزنم

مزاری نداری فاطمه جان که به دیدارت بیایم
از این رو در خانه دختر خانم زینب کبرا را می زنم

گفتند خانم مزاری ندارد نگرد دنبال مزارش
مزارش را پیدا نكردم اما در خانه اش را یافته ام

دستور داده به فضه به پیشواز مهمان برود
فرمان داده که در خانه را به روی هیچ گدایی نبندد

ای کاش با تبسمی به لب مرا کنیز خودش حساب کند
من دست برنمی دارم از در این خانه و حاشا هم نمی کنم
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جواد رحیمی )راحم(

54

در کشمكش شب و شكوه فردا
بر باغ خیالمان سحر می باری

الماس نظر شكفته از چشمۀ نور
در باور کوه و دشت باشد جاری

در ذهن زمان همیشه گرم و روشن
از نسل سحر ستاره هایی تابان،
تا بوده و هست می کند نورانی

صحن حرم دل و جهان انسان
تا گم نشود میان صدها فرقه

هر سینه به کوثر نگاهت وصل است
زیرا عطش دل و دماغ و سِر ما

در مكتب حبتان دقیق واصل است
سرسلسله ی بهار و همراز چمن،

از قله به سمع دشت و دریا برسان
پیغام بهار و نغمه های رویش

بر بال نسیم و ابر و صوت باران
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بگریزد از آسمان دل ها، غم و درد
آرامِش غنچه ها، دو چندان گردد
دردانه شود کالم و شعِر »راحم«

از شوکت ماه بی مثال احمد
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روی هر در بنویسید هوا دم دارد
گوشۀ باغ و چمن یاس چرا کم دارد؟!
می چكد غصه از ایوان و بر و بام خیال

تار و پود دل و وجدان بشر، نم دارد
بنویسید که سرما شده حاکم، حتی
نرگس باغچه، افسرده و ماتم دارد

سبزه ها چشم به راهند، بیاید باران
سرو هر کوچه خمیده، رِخ درهم دارد

»راحم«، اوضاع سحر، هیچ ندارد تعریف
با بساطی که شِب تیره ی پرغم دارد؟!
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حضرت عشق تو را روی زمین مهمان کرد
ماه را صورت نورانی تو تابان کرد
چادر خاکی تو باعث اعجاز شده

روزبه را نخی از چادر تو سلمان کرد
هم نفس با تو علی بود که بعد از هر جنگ

زخم های بدنش را نفست درمان کرد
دست شیطان به تو سیلی زده، آن دستی که

دشمن کور تو را صاحب نخلستان کرد
گنج بودی و علی قدر تو را می دانست

او که از چشم زمان قبر تو را پنهان کرد

حامد فرد
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حسین پروند

58

فاطمه )س( فاطمه بوده است ولیت دارد
به علی )ع( ساقه ی کوثر که رسالت دارد

شیرمردی که بهار از نفسش می روید
دختر پاک پیامبر )ص( که شجاعت دارد

ساده گویم که جهان یكسره مبهوت خودش
بس که رویش همه جا لطف و کرامت دارد

ماه تابنده چه حاصل که محاقی دارد
جلوه گاهی که خودش حق زیارت دارد

باغبانی که دلش لله و شبنم می خواست
با گل یاس چرا حس صداقت دارد

در و دیوار گواه است که شمشیر زدند
پس چرا پشت کمر، میخ رفاقت دارد؟

بوتراب است و غم و ناله ی شب هایش آه
کو جهانی که فقط عشق سالمت دارد
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دل درمانده فقط راه نجاتی دارد
تا که با فاطمه احساس سعادت دارد

به خدا، بیرق ما فاطمیون موعود است
چون که با عشق حسین )ع( راه شفاعت دارد
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ماه کامل شده انگار زمین غمگین است
کوفه با عطر نفس های علی )ع( سنگین است

آفتابی که خودش حس طراوت دارد
بی گمان با نفس آینه هم آیین است

در دل ثانیه هایی که فقط زهرا )س( دید
گریه در چاه بیابان به خدا تسكین است

باد و پرواز کبوتر چه تماشا دارد
بس که پرواز دو عاشق به افق شیرین است

مادری چشم به راه پسرش می آید
آه، مهتاب غزل های دلم مشكین است

میخ بر پیكر زهرا و دلی در آتش
کوچه با رقص دو شمشیر و تبر آذین است

مادری رفت و از آغوش زمین فارغ شد
سوره ی کوثر او فاتحه یا تلقین است
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دل به دنبال تسالی خودش دیگر نیست
مبتال بر تب غم های خودش دیگر نیست

خانه ماتمكده و کوچه گذرگاه غم است
زندگی صحنه زیبای خودش دیگر نیست

غیر داغ تو که روی جگرم جا دارد
هیچ چیزی به سر جای خودش دیگر نیست

آسمان بعد تو از خانه شده کوچک تر
که زمین نیز به پهنای خودش دیگر نیست

تكیه گاه دل من حال که رفتی به سفر
حیدرت بی تو روی پای خودش دیگر نیست

بعد تو واژه خوشبختی و دنیا زهرا
مثل دیروز به معنای خودش دیگر نیست

غربت دفن شبانه کمرم را خم کرد
مرتضی آن یل زهرای خودش دیگر نیست

حسین جعفری
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چادر سوخته ای فكر مرا ریخت به هم
سر در اندیشه فردای خودش دیگر نیست

دخترت زیر لبی با دو برادر می گفت
مادری بود که همتای خودش دیگر نیست
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نشست بر سر منبر و رو به مردم کرد
و بهتر از همه قدیسه ها تكلم کرد

سوار موج خروشان غیرت آمده بود
چگونه وصف کنم تا چه حد تالطم کرد

سند به دست که برگشت سمت خانه خویش
شعاع دست غریبه بر او تهاجم کرد
به خانه چند قدم مانده بود تا برسد

میان کوچه آخر مسیر را گم کرد
نمای صورت آتش گرفته ای برگشت

نگاه آینه ای را پر از تألم کرد
علی تمام رخ آمد به دیدنش اما

فقط ز گوشه چادر کمی تبسم کرد
برای اینكه بفهمند او مسلمان است

شبانه روز به همسایه ها ترحم کرد
و او ز داغ جگر هم مضایقه نكند

کمی ز سوزش خود را نصیب هیزم کرد
اگرچه آه کشید و دل زمین لرزید
به زیر تیغ علی با همه تفاهم کرد
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یک چشم من از حادثه کوچه تر است
چشم دگرم ز روضه ها خون جگر است

یک روز به خاک مادرت می افتم
در سجده دلم به دوست نزدیک تر است

***

هرلحظه دلم بهانه ات می گیرد
از باد صبا نشانه ات می گیرد

دنبال مزار مخفی ات بی بی جان
در روضه سراغ خانه ات می گیرد

***

تا هست علی فقط قرینش زهراست
انگشتر عشق حق نگینش زهراست

با اینكه علی خودش بود کعبه ی عشق
معشوق سماوات و زمینش زهراست
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حمید روزهباین
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عشق آورده برایم خبر آزادی
لزم آمد که ببندم کمر آزادی

مرگ زرد و سیه و سرخ و سفیدست ولی
مرگ سرخست شود هم سفر آزادی
وصل معشوق میسر نشود تا نكنی

مخلصانه تن و جانت سپر آزادی
هر الهه که بود در دل تو در ره او
باید انداخت برون آن ضرر آزادی

مال و اولد و مقام وزن و اسباب حیات
بگذار ار که تو را هست سر آزادی

کن فدای ره جانان و به میدان نبرد
پای بگذار و برو در سحر آزادی

جان فدای دل عشاق که در مذهب ما
یاد دادند به شیعه هنر آزادی

»جگر شیر اگر آب در آن معرکه بود«
داشت زهرا به سقیفه جگر آزادی



ماه و خورشید خجل گشته از آن آتش کین
که نهادند به شاخ شجر آزادی

شاخه و ساقه اگر سوخت ز بیداد چه باک
ریشه اش ماند و فزون شد ثمر آزادی

یاد بگرفت ز مادر هنرش خون خدا
رهد از دام وزند بال وپر آزادی

یادمان داد در آن معرکه کرب و بال
که چسان حلقه زنیم دور و بر آزادی

سال ها دور فلک گشته و هرساله شود
بیشتر تابش شمس و قمر آزادی

آن ذخیره که خدا کرده نهان باز کند
معنی واژة خوف و خطر آزادی

چون که ظاهر کندش بر همه منتظران
شب تاریک رسد بر سحر آزادی

آنكه را عشق به سر باشد و میلی به وصال
می گزیند ره و رسم و اثر آزادی

افتخار است حمید ار که تو هم از سر شوق
بسرایی ز وفا شعر تر آزادی
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حمیدرضا رسور عظیمی
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یک شب تمام فاصله ها را به هم بزن
دل را گره به دامن شاه کرم بزن
بار دگر به رسم گدایی اعاده کن

در هر نفس از آیه ی تطهیر دم بزن
همواره باشد آینه ی هستی ات علی

در سایه سار سبز ولیت قدم بزن
یک عمر عاشقی کن و با عشق اهل بیت

در سایه ی محبت زهرا قدم بزن
هر وقت می روی سر سجاده ی نیاز

زنگار را ز وسعت قلبت قلم بزن
در فكر استجابت اگر هستی یک نفس

از سوز سینه نغمه ی یا ذالكرم بزن
آن وقت با امید آمدنش از لبت بخوان

عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان...
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خدابخش صفادل

بیا غریبه که راهی نمانده تا خورشید
بگو- که لل نمیری- بلند، یا خورشید

مباد آن که بینیم آسمان خالی است
چه عهد بسته مگر باز با خدا خورشید؟

بپرس مرد مسافر که دیر خواهد شد
به این شتاب کجا می رود کجا خورشید؟
برای رفتن از این شهر- شهر دل تنگی-

چه روزها که نمی کرد پا به پا خورشید
چه ز مهریر عجیبی به جانم افتاده است

از آسمان دلم می شود جدا خورشید
شكوه بودنش از یادمان نخواهد رفت

چه قدر با دلمان بود بی ریا خورشید
هنوز طایفه ی ما سیاه می پوشند

مپرس نسبت ما را عزیز! با خورشید
رفیق شاعرمان گفت: ماه بانو بود

شگفت مانده ام او ماه بود یا خورشید!



این زن که چشمانش چنین اندوهگین است
دلواپس غم های او، روح المین است!

دل تنگی اش را از نیستان ها بپرسید
یک عمر، با چشم انتظاری هم نشین است

دلتنگ تر از او، در اینجا، مادری نیست
هرچند نامش با شكیبایی قرین است

او مادر خوبی برای بیت مولست
انگشتر تنهایِی او را نگین است

در مشق جانبازی، چو فرزندان او نیست
در مكتب جان، لیق صد آفرین است!

از کربال شمشادهایش برنگشتند
یک چند سطر از سرگذشت او چنین است

دلواپس عباس و دلتنگ حسین است
این حال و روز مادری مهر آفرین است

با صبر، این زن نسبتی دیرینه دارد
او آفتابی در بلندای یقین است!
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حال تمام شهر او را می شناسند
روشن تر از خورشید در این سرزمین است

اکنون هزار و چار صد سال است، این زن
از داغ فرزندان خود اندوهگین است!

من سال های سال او را می شناسم
مظلوم تر از هرکسی، ام البنین است

او نسبتی نزدیک با خورشید دارد
او همسر مول امیرالمؤمنین است!
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در چارچوب آینه، زن ایستاده بود
با چادری سپید که بسیار ساده بود

با چادری سپید از الیاف آفتاب
می شد دعای امشبش انگار مستجاب
دستی کشید روسری اش رو به راه شد
دستی کشید، آینه یک پاره ماه شد...

تعظیم می کنند به او آبشارها
پاکیزه می شود نفسش از غبارها

اردیبهشت پیرهنش از شكوفه پر
یک باره می وزند به سمتش بهارها

هر پنج فصل باغ به او غبطه می خورند
پر می کنند دامن او را انارها

حال به گونه های خودش خیره می شود
جاری تر از همیشه ی خود جویبارها
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چونان مسافری که در آغاز جاده است
ِکل می کشند باز برایش قطارها...

تسبیح را به گرمی دستان خود سپرد
نام تو را به روی لب آورد بارها

در جستجوی گمشده اش، رو به آسمان
گل داده بود شاخه ای از انتظارها

سجاده از شكفتن خود بی قرار شد
چادر به روی شانه ی زن آبشار شد

برگشت سمت پنجره، باران گرفته بود
حسی شگفت در دل او جان گرفته بود...

زن ایستاده بود و زمان ایستاده بود
او در کدام سمت جهان ایستاده بود؟
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تو را سرشت خدا، شعر ناگهان باشی
تو را سرشت که از جنس آسمان باشی

برای همسری ات، آفتاب آمد، تا
سپیدبخت ترین دختر جهان باشی

مسیر آینه ها را مباد گم بشویم
تو را سرشت، مگر در زمین نشان باشی

به یمن مادری ات، آب ها زلل شوند
و تا همیشه ی این فصل ها روان باشی

به آب های جهان بلكه آبرو بدهی
برای تشنگی باغ ها، امان باشی

تو را که دید در این خاک، بی همانندی
نوشت زود که از چشم ها نهان باشی
نوشت نام تو را، این چنین مقدر شد:

که دردناک ترین بخش داستان باشی
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کسی ندیده مزاری در آسمان...، می خواست:
بهار گم شده در خاطر زمان باشی!
شبیه عطر پراکنده در گلستان ها،

همیشه لیق آنی که بیكران باشی!
به کربال، پس از آن ماجرا، صالح این شد،

که داغ دارترین مادر جهان باشی
بقیع مثل من این روزها زمین گیر است

مباد بی خبر از بغض هایمان باشی...
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آن روزها، ریحانه ی باغ پدر بودی
در چشم او مانند دریا جلوه گر بودی
پیوندتان در محضر آیینه جاری شد
آن روزها، از آفتاب و ماه سر بودی

با یازده خورشید نسبت داشتی بانو!
دل تنگی شب های مول را سحر بودی

گفتی که باید طی کنیم این جاده را، اما
تا نیمه های راه با او همسفر بودی

ناگاه ابری چهره ی خورشید را پوشاند
آن لحظه می دیدم تو را بی بال و پر بودی

مظلوم تر از تو نبود انگار در آن شهر
در یورش نامردمی ها، پشت در بودی
در یورش نامردمی ها خوب می دیدم

همرنگ با خورشید، در خود شعله ور بودی!
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هرروزمی دیدم تو را با یک بغل اندوه
وقتی میان کوچه در حال گذر بودی
هرروزمی رفتی کنار خانه ی خورشید

دل تنگی خود را در آنجا نوحه گر بودی...
حال درین جا شاعری آیینه گردان است

در چشم او از هرکسی مظلوم تر هستی
مانند تو، دیریست، بغضی در گلو دارد
من حتم دارم از غم او باخبر هستی!
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از عطر یاس در دل دفتر شروع شد
از واژه ای همیشه معطر شروع شد

»شاعر نشست قافیه ها را ردیف کرد«
»زهرا« نوشت و ساقی کوثر شروع شد

لب های عشق خود به سخن باز شد سپس
وقتی که گفت: فاطمه، حیدر شروع شد

وقتی که گفت:»فاطمه« در سینه ی علی
آرامش و تالطم دیگر شروع شد

حیدر نوشت:»فاطمه«، زهرا نوشت: »عشق«
در جان شعر قند مكرر شروع شد

یک خانه بود و مادری از جنس آفتاب
آغاز قصه پشت همین در شروع شد...

یاس نبی ست، جان علی، عشق عالم است
وقت سرودنش همه ی واژه ها کم است

رضا نیکوکار
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آغاز قصه بود و علی بود و فاطمه
غیر از خدا نبود و علی بود و فاطمه

دنیا غبار کهنه ی فرسودگیش را
از سینه می زدود و علی بود و فاطمه

آدم از ابتدای جهان وقت خلقتش
از عشق می سرود و علی بود و فاطمه
روی زمین به لطف خدا لحظه ی ازل

هم چشمه بود و رود و علی بود و فاطمه
عشق علی و فاطمه بود و نشسته بود
در هرچه تار و پود و علی بود و فاطمه

کوهی ست در برابر دریا نشسته است
حیدر که در مقابل زهرا نشسته است

در خانه ی خدا که در آن نور کوثر است
گویا که عرش زیر قدم های حیدر است

عطر ُامید می دهد و بوی زندگی
نانی که روی سفره ی زهرای َاطهر است

این خانه مسجد است، مكّبر نیاورید
این خانه خود مناره ی الله اکبر است

آنجا که هیچ جای زمین نیست مثل آن
باغ معطر است بهشت مصور است
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جایی که عطر چادر زهرا وزیده است
از شاه هم گدای درش معتبرتر است

ای کاش سوِز آه و دل شعله ور نداشت
ای کاش... آه... کاش که این خانه در نداشت....

آن دل که در برابر تو بی قرار نیست
گردی ست روی آینه، غیر از غبار نیست

هر کس که دل نبسته به خورشید مهر تو
سیاره ای ست یخ زده که بر مدار نیست

از کیمیای عشق، مس ام شد طالی ناب
در سینه ام دلی ست که بی اعتبار نیست

دل داده ام به عشق تو تا آخرین نفس
بر شانه های من به جز این کوله بار نیست

هم دل سپرده ی تو و هم سرسپرده ایم
از خیل عاشقان به جز این انتظار نیست

بی مهر تو چه فایده دارد جوانی ام؟
»شرمنده ی جوانی از این زندگانی ام«

لبریز شور عشق تو کردم وجود را
پای تو ر یختم همه بود و نبود را
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بانوی آب و آینه و روشنی، خدا-
وقف تو کرد چشمه و دریا و رود را
در روز حشر، سردر باغ بهشت نیز
باید گرفت از خودت إذن ورود را!

جان داد عاشقانه به جان آفرین خویش
هرکس شنید از لب تو »یا ودود« را!

هم شیر داده مادر و هم ُمهر کرده است
تا روز مرگ روی لبم این سرود را:

هرگز کسی شبیه به زهرا )س( نمی شود
دنیا بدون نام تو دنیا نمی شود...
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ای مادر همیشه ی ما ناسپاس ها
الگوی بی بدیل تمامی یاس ها

سنگ صبور بغض فروخورده ی زمین
گوش شنیدن همه ی التماس ها

نام تو را که می برم آرام می شوم
وقتی احاطه کرده دلم را هراس ها

مصداق آن گلی که همه عمر لحظه ای
سر خم نكرده است به قانون داس ها

بعد از تو ای معلم آزادگی و عشق
تعطیل می شوند تمام کالس ها

ای آبروی کنگره ها نام توست که-
بخشیده اعتبار به لوح سپاس ها

مست اند پشت شیشه ی عطرت نسیم ها
ای تا همیشه دربه درت یاکریم ها

چیزی جدید نیست غم شاعرانه ام
نام تو بوده روی لبم از قدیم ها
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آن روزها که کوچه ی ما در تب تو بود
با بوی آش نذری و عطر حلیم ها

این روزها بدون تو پای سفر که هیچ
پایی درازتر شده ایم از گلیم ها

از هرچه فكر می کنی ای عشق! کمترم
حتی کالغ هم نشدم روی سیم ها

این روزها که باد مخالف وزیده است
کج می روند راه تو را مستقیم ها

سرد است، خالی است زمین از شراره ها
انگار ماه نیست کنار ستاره ها

فكر مرا به سمت تو مشغول کرده اند
انبوه جمله ها، کلمات و گزاره ها

حرفی بزن که دفترم از شعر پر شود
چیزی بگو فراتر از ایما اشاره ها

چیزی بگو که کر شده گوشم نمی رسد
این روزها صدای اذان از مناره ها

بانو! تو را چه زود فراموش کرده ایم
در روزگار سروری ماهواره ها

ما کوچكیم، قسمت ما این شده ست که
یادی کنیم از تو در این یادواره ها … ن

نها
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شب سیاه جهان روشن است از رویش
نشسته چشمه ی کوثر به زیر ابرویش
بهار می رسد از راه با همین یک گل

به خاک ُمرده بتابد اگر که سوسویش
اگرچه کوچ به قصد رسیدن است ولی

چگونه دل بكند خانه از پرستویش؟
حبیبه ای که چنین رو گرفته از دنیا
چگونه طاقت سیلی بیاورد رویش؟

»همیشه در که به یک پاشنه نمی چرخد!«
ولی چگونه بچرخد به سمت پهلویش؟
بپا شده ست گمانم جهنمی به بهشت

خبر رسید قیامت شده ست در کویش!
خبر چه بود که این گونه از نفس افتاد

چگونه شیر خدا خم شده ست زانویش؟
همان کسی که چونان کوه در کشاکش دهر

گره نخورده به هم هیچ وقت ابرویش
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خبر چه بود که بعد از هزار و اندی سال
علی هنوز نشسته به سوگ بانویش

بناست قافیه اش را شكسته بنویسد
گذاشت شاعر اگر دست روی پـ  هـ  لـ  و یـ  ش...
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زهرا صالحی
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آدمی را می برد تا عرش خلق و خوی تو
جان فدای ذکر یا رب یا رب و یا هوی تو

آینه هستی برای یار در روی زمین
چهره ی او را نمی بینیم جز از روی تو

رو به رویت ماه من خورشید کم آورده است
می درخشی وجهانی مانده خیره سوی تو

تو همان ریحانه ی پیغمبری که گفته است
عطر جنت می رساند بر مشامش بوی تو
تا قیامت روسیاهی مانده بر این مردمان

ضربه ی آن ها چه کرده آه با بازوی تو
پیش رویش صبر زانو می زند با احترام

دختری که سرنهاده بر سر زانوی تو
دل که خود را با تو پشت در تصور می کند

می شود آخر مگر که نشكند، پهلوی تو



نازل شدی از عالم برتر شناختم
با هل اتی و سوره ی کوثر شناختم

توصیف توست آیه ی تطهیر پس تو را
از هرچه پاک از همه برتر شناختم

وقتی که پیش پای تو برخاست مصطفی
قدر تو را به مرتبه بهتر شناختم

گفتند قدر قدرشناس مقام توست
پس قدر را هزار برابر شناختم

رفتی و آه چاه به حال علی گریست
تا من عمیق تر بشوم در شناختم
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پیچید در گوشش صدای در
برگشت مردم را نصیحت کرد

از پشت در بی پرده از حق گفت
آن لحظه را کوچه روایت کرد

وقت اذان بود و تمام شهر
حتی در و دیوار شاهد بود

از اشهد ان علی مول
تنها فقط زهرا حمایت کرد

معلوم شد پشت علی خالیست
پشت در خانه پر از هیزم

آتش دمادم شعله ورتر شد
تا که به جان در سرایت کرد

شمشیر بود و دشمن و دشنام
تهدید بود و تهمت و تزویر
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دست علی را بست و با خود برد
اما فقط زهرا شكایت کرد

تاریكی از هر جا هجوم آورد
ماه مدینه رو به خاموشی ست

ماه خودش را آسمان شهر
بین در و دیوار رویت کرد

تنها صدای پای غربت بود
کوچه سر خود را کمی چرخاند

اما ندید او را کجا بردند
کوچه به کوچه هر چه دقت کرد
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امتحان کردست او را قبل دنیا آمدن
با صبوری گفته که غم های عالم مال من
هر چه خوبی در وجود او خالصه می شود

بهترین الگو برای هر چه مرد و هر چه زن
بی نهایت در دوعالم خاطرش آسوده است

به علی و فاطمه هر کس که دارد حسن ظن
در صف محشر دل ما می شود آرام تر

فاطمه وقتی بیاید با حسین و با حسن
از در و دیوار دنیا ناله می آید به گوش

روضه می خوانیم وقتی از کبودی بدن
این لباس آخرت پیداست دنیایی که نیست

جبرئیل از جنت آورده برای او کفن
علم و غیب هر دو عالم توی مشت فاطمه است

صاحب نون و قلم چون یاد داده فوت و فن
هم پدر هم شوهر و هم بچه هایش تاج سر

کل هستی سر فرود آورده پای پنج تن
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کل دنیا یک طرف زهرای اطهر یک طرف
هم خدا گفته ست این را هم علی، شاه نجف

آسمان ها و زمین از درک او درمانده اند
در احمد تا قیامت هست پنهان در صدف
حلقه ی وصل نبوت با امامت فاطمه ست

می رسد کشتی حق با اعتبارش به هدف
پا به دنیا می گذارد مادر حسن و کمال

پس به خیر مقدمش خیل مالئک صف به صف
آسمان با برق چشم و اشک شوقش دیدنی ست

ابرها در جنب و جوش و می زنند امروز دف
هر که قدرش را نداند هر که حبش را ندارد

هر که و هر جا که باشد می شود عمرش تلف
نور زهرا هر دو عالم را درخشان می کند

چشم بر او دوخته خورشید با شور و شعف
وقت مردن مادر امضا کن که مولمان علی ست

مرغ جان تا پر بگیرد از دل و جان با شرف
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خاتوِن آسمان و زمینی تو
پیچیده در تماِم جهان؛ نامت

اینجا دخیل بسته؛ ِگِل آدم
بر تربِت معطِر گمنامت

اینجا زمین به نام تو می روید
با دامنی لبالِب آلله

دارند ِگرِد باِم تو می گردند
مَرت واله

َ
منظومه های در ق

اسطوره محبت و احساسی
با مادرانه های دل انگیزت

نازل شده ست سوره اعطینا...
در وصف چشم های سحرخیزت

در صورتت نجابتی از سیرت
در سیرتت اصالِت خاتم بود
سرمایه ی جهان ز وجوِد تو
هجده بهاِر سبِز ُمَسَلم بود

زهرا نعمیت
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لبخند مادرانه ی پرنورت
آرامِش وجوِد پیمبر شد

سرچشمه نگاِه درخشانت
شأِن نزوِل سوره کوثر شد

آری تو بانوی دوجهان بودی
زن تر از آنكه بسته ی دل باشی

باور ندارد عقِل زمین گیرم
از جنس آب و آتش و ِگل باشی!

یک زن که بی کرانه ای از امید
در عاشقانه های وجودش بود

یک زن که آب و آیینه و خورشید
در لحظه های سبز سجودش بود

دنیا هنوز مانده ِکه بودی تو؟!
فهِم تو از نبوِغ بشر؛ دور است

نشناختند آینه هایت را
بسیاری از صفات تو مهجور است

شایسته ی ستایِش چشمانت
جز آیه های روشِن کوثر نیست

آری برای امنیِت عشقت
جایی فراتر از دِل حیدر نیست

چون ذره بر مداِر تو می چرخیم
با شعله های روشِن یكرنگی
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ما وارثاِن تشنه ی مهتابیم
ما شیعیاِن کوچه ی دل تنگی
آنجا که زخم های نمک گیرت

سر، بازکرده از دِل دوران ها
الهام از مراِم تو می گیرند

زن های شیر پروِر میدان ها
دنیاست بی قرار بهاری ناب

باید شكوِه تازه برانگیزد
مردی که وامداِر رسالت هاست

از نسِل پایداِر تو برخیزد
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اصاًل بنا نبود جهان بی وفا شود
دنیا به زخم های تنت آشنا شود

هرگز نخواست بر گِل رویت شراِر غم
هرگز نخواست بر دِل پاکت جفا شود

می خواست روزگار که باشی وزندگی
با عالمی سرود و غزل هم صدا شود

می خواست تا به ُیمن قدم های عاشقت
دنیا پر از شكوفه صلح و صفا شود

سخت است بی نشانه از این خاک بگذری
سخت است بی ضریح و حرم، عقده وا شود

از دردهای بر دِل تو مانده، تا ابد
ِدینی ست بر زمانه که باید ادا شود
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و باز از تو سرودم چقدر زیبا شد
و باز از تو نوشتم که گرم و گیرا شد

اگرچه واژه همه کهنه و سخْن تكرار
میان دفترم امشب، غرور پیدا شد
تو را به مادرِی عاشقانه ها می ُبرد

همین حدیث قشنگی که خوب معنا شد
تو »مادِر پدرت« سایه ساِر عشقی و من

زنی که بودونبودش اسیر دنیا شد
تو از نژاِد نجابت، من از عشیره ی اشک

تو از زللِی آن چشمه ای که دریا شد
کبوترانه رسیدم، ضریح گمشده ها!
دوباره بغض دلم در خرابه ها وا شد

و عشق شعله زد و در شبی سراسر نور
جهان تیره ی دِل وامدار زهرا شد

ن
نها

ه پ
ما

95



زینب رحماین
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فكر می کنم به سرنوشت دری
که در سرنوشتم باز می شود

دری
که یک سمتش شب

و سمت دیگرش خورشید ایستاد
دری

که بی تو شكست

بی تو
مردی

مثل آبشار
بر سر چاه
فروریخت

بی تو
انگورها سمی شدند



بی تو
به ریشه ی نهال ها تبر زدند

بی تو اما
اگرچه آسمان گرفتار شب مانده بود

خاطره ات را کبود نباید نوشت

باید فكر کرد
به رستاخیز معجزه ای سرخ

که از سینه ات برخاست
به کربال

به کسی که در بارش فولد
قیام کرد

به بقیع
به گنجینه های زیر خاک

به مدینه
به چشمان کبوتری

که از فدک پرواز می کند

روشنی مثل آب
دانه
دانه

ذکرهایت
در حافظه ام ته نشین شده اند
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نگاه کن به من
اگرچه جامی لبریز از سیاهی ام

نگاه کن
که پشت هر در سوخته ای

نگاهی منتظر است
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تاریخ را باز می کنم
از چند قرن قبل

به در خانه رسیده اند
آتش دارد

درونشان را
تاریک تر می کند

سرنوشت بر پیشانی عرق می کند
و درد بر دیوار

سایه ی بزرگ تری دارد
باد می آید

و تاریخ ورق می خورد
معلوم نیست

چند زمستان از درون این لحظه ها گذشته
که صدای پرنده این همه برفی ست

پرنده ای که می خواند
پرنده ای که می نوشت

و آن قدر باران در چشم داشت
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که آسمان نام دیگرش بود
اما مگر تیرگی قلب ها

با صدای آب
روشن می شود؟

ورق می زنم
ورق می زنم
ورق می زنم

نسیم خنكی از فدک می آید
کنارم می نشیند

سجاده ام را پهن
و چند سطر را

به چشم هایم تعارف می کند
چند رد سرخ

که فكرم را دوره کرده اند
چند شعله

که تاریخ را به آتش می کشند
تنها تو می توانی

کوثری در رگ هایم جاری کنی
تو می توانی

چكه
چكه
چكه

روشنم کنی

ن
نها

ه پ
ما

100



سحر سلماین نژاد مهرآابدی
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بگذار بازوی تو را مریم بگیرد
هاجر سبو آورده تا زمزم بگیرد

دل تنگی ات حرف و حدیث غنچه ها شد
تا روی گل ها را تِب شبنم بگیرد

پهلو به پهلو می کند بانوِی خود را
شاید به عشق مرتضی مرهم بگیرد

ابری کبود از شش جهت کولک کرده
باران مصمم می شود هر دم بگیرد

سبز و جوان از شاخه دل کندی که حیدر
سر را به روی زانوان غم بگیرد

شیر خدا شب های بی مهتاب می رفت
تا چاه از دل مویه هایش دم بگیرد

پنهان شدی در پهنه ی بی مهر دنیا
بعد از تو باید آسمان ماتم بگیرد
چادر بزن در سینه ی دلدادگانت
تا پرچمت را منجی عالم بگیرد



سید حسین عمادی رسخی
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برخاست، پیش پای پیمبر، قیام کرد
آرام و سربه زیر و مؤدب، سالم کرد

فرمود مصطفی: که علی، میهمان ماست
او خواسگاری ات، به هزار احترام کرد

مانند غنچه، وا شده لب، روی صورتش
بر خود، سكوت و شرم سخن را، حرام کرد

شرطی گذاشت، حضرت حق گفت: می دهم
با شرط ضمن عقد، وصول مقام کرد

وقتی، مقام شافعه ی خلق را گرفت
با ذکر یا علی، سخنش را تمام کرد

آری! به جای آری و نه، گفت: یا علی!
ایجاز کرد و معجزه ای، در کالم کرد

پیغمبر خدا، که خدایش درود گفت
دختر؟ نه! جان خویش، به نام امام کرد

در جشن وصل جان و دل ختم النبیا
خیل ملک، به روی زمین، ازدحام کرد



ِکل می کشید، حضرت جبریل پشت در
روح المین، به باب علی، استالم کرد

حق، خطبه خواند، بانگ برآورد جبرئیل
دعوت، تمام خلق، به این بار عام کرد

کوثر، به عقد حضرت مول درآمد و
ساقی، سالم اول خود را، به جام کرد

حیدر، کنار کوثر بی انتها، نشست
دنیا، به پیش حضرت ساقی، قیام کرد
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بعد تو، با مدینه ای دشمن
با غم و اشک بچه ها مانَدم
زینبت، گریه می کند، زهرا!
رفتی و با غمت، به جا ماندم

آمدم خانه، از همان کوچه...
که تو را ... ضارب تو را دیدم

خنده می کرد و طعنه ام می زد:
پیش چشمت، گل تو را چیدم

این یكی: تازیانه ای نو داشت
آن یكی: یک غالف تازه خرید

چشمكی زد یكی و گفت: ببین!
رفته از خانه ی علی، امید

بگذریم، از تمام زمزمه ها
پچ پچ مردمی که نامردند
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کاش می شد، به خانه برگردی
کودکان تو، زرد و پر دردند

دختر ختم النبیا! زهرا!
آی! زهرای مرتضی! برگرد

داغ تو، می کشد مرا آخر
جان من! جان بچه ها! برگرد

آتش و میخ در، همان اول
در دل مرد سینه چاک افتاد

ُمردی و َمرد تو، زمین خورده
حیدر صف شكن، به خاک افتاد

دفن کردم، تو را، خودم تنها
اشهد خویش را، ولی خواندم

چشم های حسن، پر از خون است
با غم و اشک بچه ها، ماندم
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کوثرش را که گرفتند
ضرب المثل هایش تغییر کرد

از این به بعد
علی می ماند و چاهش

****
دل و دماغ بیرون رفتن از خانه را ندارد

مردی که
پشت در نیم سوخته ی خانه اش

زنش را غریبانه می زدند
****

آبی، که بر جسم زهرا می ریخت
آب سردی، بر پیكر آرزوهای علی بود

که می سوزاند
جگرش را

****
دست هایش، تاول می زد

وقتی، کوثرش را شبانه می شست
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سید هشاب الدین مرتضوی
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نقش عشق و شرم در چشمان زهرا خانه کرد
مادر ُحسن از ادب در دل اناری دانه کرد

امر مول بود باید فاطمه فرمان دهد
مخمل خواهش ز پروای علی پروانه کرد

در پس دلدادگی، امر خدا تقدیر بود
عشق آمد آتشی زد غیر هو ویرانه کرد

یک نگین از لطف حیدر عالمی حیران کند
بهر زهرا دست مول صد گهر پیمانه کرد
سرخ رویان دو عالم، مست جام حیدرند

وصف یاقوت از لب می عاقالن دیوانه کرد
هدیه شد نور و انار از باغ رضوان بر بتول

حق ز احسان علی، اکرام صاحب خانه کرد
سجده آوردند بر صّدیقه از صدق و صفا
عرشیان را حق، عبید کعبه ریحانه کرد

لب به اسرار آورد اندر ِولی اهل ذکر
هرکه از روی نظر، عزم تماشاخانه کرد



دریاتر از آن دیده کجا دیده به خواب
چشمی که به اذن فاطمه گشته پر آب

مهتاب جمال عشق در خلوت وصل
هر عاشق غیر ذات هو کرده جواب
یک حرف ز اسم اعظمش آیه حی

آویخته دل به اولین سطر کتاب
در وصف جاللتش، به جان آمده جان

انوار جمالیه در آن تیره حجاب
لیالی خدا، حقیقت لیله قدر

خورشید که جلوه گر شده زیر نقاب
زهرای علی، ظاهر سر ازلی

باطن همه حیدر است و خود فصل خطاب
معراج حضور و نور ملک و ملكوت
محراب بتول و عندها حسن ثواب
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دلدار خداست یاس زیبای نبی
عالم همه مست لطف او روز حساب

تا روشنی و حیات عالم زهراست
ای ماه علی به قلب درویش بتاب
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آیت محو است زهرا بهر اثبات علی
لیله القدر است زهرا عرش جلوات علی
هر دم از ذکر علی عالم بهاری می شود
صد بهاران است زهرا بهر لحظات علی

جلوه رخسار احمد امتزاج نور و نور
تا ابد رخ می نماید سوی مرآت علی

تالی قرآن ناطق صوت محزون بتول
هر نفس تفسیر باشد سّر آیات علی

جاودان در عرش رب مول و محرم در حرم
منزل زهرا بود هرلحظه میقات علی

تا طلوع نور بر اعالی عالم با علی است
می درخشد فاطمه چون مه به مشكات علی

ظاهر اسرار حق و باطن سّر عظیم
در رضای فاطمه جمع است مرضات علی
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تا علی مول و آلء نعم باشد ز غیب
مهر عشق فاطمه جنات نعمات علی

مادر برتر جوانان بهشت است او یقین
مهر و لطفش سایه بر اصحاب و سادات علی

نور از محراب آتش دیده می بارد به عرش
عرشیان حیران زهرا و مناجات علی

عالم امكان فدک باشد به شوق فاطمه
تا ابد زهرا فدای آن کرامات علی
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ربان یوِمن که ایدی َکن فه ایدک
ُ
ق

ِبَقد ُکِل خالیق َکن َاریدک
اموت َلکِّ که اّول َجِهلیتک

گصیر صار من دنی َمرَدن ایدک
خودک ِمّتی غدیتی راحه ُصرتی

ولی نحِن َهَتن ُصرنه شهیدک
هناک َمدری که کیف ُیعبر َعَلّكه

ُگلی لیَنه من احوال جدیدک
َبَعد ِمن ِهگس اّیاِمن که عابر
َاِمّشه َملحفه و قفل و کلیدک

َگَعدت و ِالِتویت و دمعه صاّبیت
هگس لیل و نهَاَرت عل امیدک

اگر که آّله ِینطینی لیاقه
َاصار فه داک دنی حتما ُمریدک

الهی روحک ای ُاّمی، یكون شَاد
لُیعِبر غّصه حّتی من بعیدک

هشال عایل پناه
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ترجمه فارسی

فدای روزی بشوم که دستم در دستانت بود
به اندازه تمام خالیق دوستت داشتم

بمیرم برایت که اول جوانی
به زودی دستت از دنیا کوتاه شد

تو فوت کردی و رفتی و راحت شدی
ولی ما اینجا شهید در راه تو شدیم

آنجا نمی دانم که به تو چطور می گذرد
برای ما از احوال جدیدت بگو

بعد از این مدتی که گذشته »45« سال
هنوز ملحفه و قفل و کلیدت را بو می کنم

نشستم و به خودم پیچیدم و اشک ریختم
چقدر روز و شب ها به امید تو

اگر که خداوند لیاقت به من بدهد
حتمًا در آن دنیا مریدت می شوم
مادرم. الهی که روحت شاد باشد

حتی از راه دور. هم غم و غصه از کنارت نگذرد
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من عاشق جود و َکَرم زهرایم
هرلحظه و آن َدر َخدم زهرایم

روزی بشود به آرزویم برسم؟
یک ُعمر در آرزوی َحَرم زهرایم
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عبدهللا افتخاری
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آه از دمی که فاطمه در حال احتضار
مول نشسته بود و سرش داشت در کنار
هر دم ز دیده اشک چو سیالب ریختی

خون دل از دو دیده پرآب ریختی
ناگاه قطره ای به رخ فاطمه چكید

بگشود دیده چشمه جیحون روانه دید
گفتا که ای علی نبود گاه تعزیت

ده گوش یک دمی به من از راه مكرمت
چندین وصیت است نشین در کنار من

تا بشنوی سخن ز دل داغدار من
عمری بر آستان تو می بودم ای علی

سر از وفا به پای تو می سودم ای علی
الحال نوبتی است که ز هر غمم خوری

بد دیدی از ز فاطمه با عفو بگذری
در نزد تو اگر سخنی گفته ام کران

اندوهگین شدی گذری ای علی از آن



دیگر وصیتم به تو ای باب معدلت
بر کودکان من نظر آری به مكرمت

طفل اند و مبتالی فراق و به داغ من
گیرند هر زمان ز تو اینان سراغ من

آن سان که کودکان یتیم غریب را
آن سان که التفات کنی غم نصیب را

برزخم هجرشان ز وفا مرهمی نهی
از گنج معرفت گهر صبرشان دهی

در شب نمای غسل و کفن بریدن مرا
هم دفن کن به تیره شب ای بوالحسن مرا

خواهی که تابه حشر ثبات و قرار من
غیر از خواص کس نشناسد مزار من

با زینبم بگوی که در دشت کربال
اطفال خردسال حسینم در آن بال

برگرد خویش جمع کند از ره وفا
آن آفتاب خوبی و آن مایه حیا

گفتا که فاطمه زدی آتش مرتبه جان
دلدار بوده ای نه دل آزار هر زمان

ای گوهر یگانه عفت به روزگار
در شأن توانست آیه تطهیر آشكار

من جمله وصیت تو ای مه منیر
آرم به جا تو نیز ویلیام گوش گیر
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رفتی چو پیش حضرت ختم الرسل زمن
با او شكایتی مكن ای ماه انجمن

زهرا مگو که آتش کین بر فروختند
زهرا مگو که خانه ام از ظلم سوختند

زهرا مگو که محسن تو سقط کرده اند
زهرا مگو خالف خدا ره سپرده اند

زهرا مگو که درب به پهلوی من زدند
زهرا مگو فدک ز من از قهر بستدند

زهرا کبودی بدنت با پدر مگو
زهرا خالف ها به پدر سربه سر مگو
زهرا بگو نداشت اجازه ز مصطفی

بر ذوالفقار دست نیا زید مرتضی
تا سوگوار حضرت تو افتخاری است

خونابه اش ز دیده پراشک جاری است...
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عیل ذوالقدر
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زنی بالنشین بالتر از هفت آسمان حتی
فراتر از شكوه کوه، با قّد کمان حتی

چنان محو کمالت و صفاتش بود پیغمبر
گمانم برده باشد نام او را در اذان حتی

اگر چشم شفاعت را ببندد روز وانفسا
ندارند انبیا هم پای رفتن در جنان حتی

جهاِن خالی از احساِس ما را رنگ و بو بخشید
که بی او خوارتر از خار می شد زعفران حتی
خوشا آن سائلی که نان او را در دهان دارد

صدف هم این چنین ُدّری ندارد در دهان حتی
تصور کن یتیمان و فقیران و اسیران سیر
ولی در سفره افطار زهرا نیست نان حتی

یقین دارم نخواهد شد ادا حقش اگر روزی
فدای خون فرزندش شود کل جهان حتی
میان شعله ها می سوخت و دم برنمی آورد
ندارد صبر او را لحظه ای آتشفشان حتی



زلیخا را بگو عشق حقیقی عشق زهرا بود
جوانی چیست؟ عاشق چشم می پوشد ز جان حتی

به قدری عاشق یار است از بس غرق ایثار است
کند از َمحرم خود نیز دردش را نهان حتی
ز حال مرد خیبر بعد زهرا می توان فهمید

که روزی می رسد بر خاک پشت پهلوان حتی
شبیه سرو زهرا لحظه ای از پا نمی افتد

همیشه سبز خواهد ماند، هنگام خزان حتی
خدا آری خدا هم کعبه ای دارد ولی زهرا

نمی خواهد برای قبر خود سنگ نشان حتی
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عیل سلیمیان
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ای که پیش از خلقت خود امتحان پس داده ای
از ازل -آری- برای سوختن آماده ای

»َبضَعٌة ِمّنی« شدی یعنی خوِد پیغمبری
شأن تو این نیست که تنها پیمبرزاده ای

»َبضَعٌة ِمّنی« شدی یعنی تو هم روز َاَلست
اولین فردی که فریاد »َبَلی« سر داده ای
فوق عصمت، فوق باور، فوق درک انبیا

فوق هر تعریفی و توصیف، فوق العاده ای
ای که عرش از چادرت حاجت تمنا می کند

از چه سر کردی جهان را با حصیر ساده ای؟
درد پهلو، زخم بازو داری اما همچنان
با قنوت گریه هایت بر سر سجاده ای

مادر سادات! تنها مادر سادات نه
مادر دلسوز هر مرد و زن آزاده ای



بغض تلخی در گلوی ماست تا روز ابد
از همان روزی که تو در بسترت افتاده ای

لیله القدر انتظار دیدنت را می کشد
مطلع الفجر تماشایی! کجای جاده ای؟
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به صورت آدم است و خلق وخویی چون ملک دارد
کسی که دست در چرخاندن چرخ فلک دارد

خدا از شادی او شاد و از خشمش غضبناک است
خدا از جنس خود روی زمین سنگ محک دارد

علی در عرش با او بود و از شوق وصال او
چنان از خانه بیرون رفته که خانه ترک دارد

خدا را شكر رزق ما همه از سفره ی زهراست
که شیعه هرچه دارد از همین نان و نمک دارد

هدف کوبیدن غصب خالفت بود در خطبه
وگرنه بانوی جنت چه حاجت به فدک دارد؟
کسی که شیعه ی زهراست وقت یاری مول

کجا ترس از هجوم شعله و داغ کتک دارد؟
کسی که شیعه ی زهراست وقت یاری مول

برای جان فدا کردن مگر یک لحظه شک دارد؟
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گذشت آن روزگار و انقالب ما پدید آمد
که با آن قصه بی اندازه فصل مشترک دارد
ولیت رکن اصلی بود در تشكیل این امت

و تا روز ظهور این مهر را بر سینه حک دارد
نسیم کربال پیچیده در پس کوچه ی دنیا

خبرهای خوشی این روزها هر قاصدک دارد
ولی در پیچ و تاب فتنه ها ریزش فراوان است

که در هر گیر و داری فتنه در دستش الک دارد
برای سربلندی با ولی یكرنگ باید بود

که زیر دست و پا می افتد آن میوه که لک دارد
ندای روشن »َهل ِمن ُمعین« پیچیده در عالم

فقط بی سر بیاید هرکسی قصد کمک دارد
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علیرضا بشکوه
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اسیر دام قضا و قدر، ز هر سوایم
زمانه همچو پلنگ است و، ما چو آهوییم

به رهگذار زمانه، نشسته در بادیم
و در مسیر شب حادثات، سو سوایم

به اختیار تو و من فلک، نمی گردد
هماره محو اشارات، چشم و ابروییم
در انزوای سراسر عذاب و، دلهره زا

ز هرکه می رسد از ره، نشانه می جوییم
به میل باطنی خویشتن، دمی افسوس
چو دانه ایم که، با میل خود نمی روییم
اگرچه ظاهرًا از جنس صخره ایم، ولی
دم مقابله با موج سخت، چون موییم

به رمز و راز سكوت، آشنا نه ایم و مدام
چو باد سرکش و توفنده، در هیاهوییم
نه »راهی« ره یاریم و، نه مسافر عشق

ز قصه های کهن، هی فسانه می گوییم



دل برید از عالم فانی و، خوش رفتار رفت
دوستان مردی بزرگ، از حلقه ی احرار رفت

از سویدای وجودش، در طریق معرفت
عارفانه در ره جانانه، با ایثار رفت

آنكه در سر شور و شوق دیدن، دلدار داشت
عاقبت دلداده و مشتاق، سوی یار رفت

در نگاهش موج می زد عاشقی، درراه دوست
با همان عشق و ارادت، تا بر دلدار رفت

قطره ای بود او، که چون پیوست بر دریای عشق
تا بلندای مقام عاشقی، پر بار رفت

یا علی گویان و با تكیه، به لطف ذات حق
با ارادت در مسیر، حیدر کرار رفت

همچو گل رویید در گلزار ایران و، دریغ
در هجوم باد فتنه، آن گل بی خار رفت
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تا هویدا شد نگین فاخر، انگشترش
این پیام آمد به گوش ما، که آن سردار رفت

»راهی« کوی وفا بود و، نشد غافل ز حق
با همین حق محوری، شیدا و عاشق وار رفت

***

پیام آور احساس زندگی، زهراست
به بارگاه خدا، اوج بندگی زهراست

خوشا کسی که از او، درس معرفت گیرد
که اوج معرفت و، راز زندگی زهراست
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دختری در کوچه های ذهن خود درمی کشید
در کنارش قامت مجروح مادرمی کشید

این بساط هر شبش تكرار ممتد گشته بود
شرم را در چهره ی تقویم آخرمی کشید

آنگهی بر زانوان مادرش سر می گذاشت
پای خود را از شرار کودکی برمی کشید

ناگهان آتش شد آن تصویر ذهن دخترک
آتشی بر چادر زهرای اطهر می کشید

دختری این شعر من آوار غم ها زینب است
میخ را در گوشه ی تصویر از درمی کشید

تیغ و خنجر نیزه های قد علم کرده و بعد
روی بام نیزه ها نقاشی سرمی کشید

سال ها و سالیان این کربال را دیده بود
دیده بود کاین کربال در سینه اصغر می کشید

آه اینجا بغض او با نم نم شرجی شكست
وسعت این درد را اندام خواهرم کشید

فاطمه موسوی
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فرامرز اکربی
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شیواتر از او خالق یكتا ندارد
گل واژه ای زیباتر از زهرا ندارد

بگذار تا کل جهان این را بدانند
خوشبوتر از او دامن دنیا ندارد

قربان بانویی که در ایثار و ایمان
در بین زن های جهان همتا ندارد

با اینكه در عالم کسی همتای او نیست
تاج زر و پیراهن دیبا ندارد

آن ماه بانویی که حتی در جهازش
غیر از سفال و لیفه ی خرما ندارد

نان شبش را می دهد با اینكه دیگر
یک قرص نان در سفره اش حتی ندارد
تا صبحدم کارش دعا بر دیگران است

قصد دعا بر خویش را گویا ندارد
آن قدر در حال دعا می بارد از چشم

این اشک ها را ابر باران زا ندارد



پیراهنش را نیز می بخشد به مسكین
نزد خدا بهتر از این سودا ندارد

لطفش کنیزی را چنان مسحور کرَدست
گویا که جز او مآمن و مأوا ندارد

نامش زبان زد گشته در آفاق عالم
این قدر شهرت مریم و حوا ندارد

همپای مول مثل کوهی استوار است
جز او پناه دیگری مول ندارد

دستانش از دستاس زخمی گشته اما
از پینه های دست خود پروا ندارد

از غصه در یک گوشه ای افتاده بی او
دستاس هم تاب غم او را ندارد

باید بگیرد گوشه ای از دامنش را
دنیا به غیر از حضرت زهرا ندارد
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فرزانه شفیعی
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با خلِق نور فاطمه، خلقت شروع شد
آدم هبوط کرد، ِشفاعت شروع شد

خندید و از لطافت گل های خنده اش
در قلب های سخت، محبت شروع شد
درمان نداشت درِد جهان بی حضور او

با بودنش، دروس طبابت شروع شد
زهرا اگر نبود، درست و غلط چه بود؟
پا بر زمین گذاشت، هدایت شروع شد

بر سجده سر گذاشت و اعالم عشق کرد
یا َللعجب! ُشكوِه عبادت شروع شد
بخشید بر یتیم و اسیر و فقیر، رزق
از آن به بعد بود، کرامت شروع شد

بین قنوت، وقت نمازش چه گفت که:
بر هر دعا، نگفته اجابت شروع شد؟
پیراهن عروسی خود را که بذل کرد

در خانه های شهر سخاوت شروع شد



با ِفضه نصف کرد همه کار خانه را
از خانه اش اصول عدالت شروع شد

زیر کسا نشست و جهان جان تازه یافت
گویا از آن دقیقه رسالت شروع شد

زهرا، علی، حسین، حسن غیرازاین که نیست
زیر کسا حدیث امامت شروع شد

روزی که ماند پشت در و گفت: یا علی!
در واژگان، حروف شجاعت شروع شد

پهلو گرفت ِکشتی زهرا و بعد از آن
از گوشه ی بقیع زیارت شروع شد ... 
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تا آفرید گفت: جهان بر مدار اوست
معیار سنجش همگان با عیار اوست
تا قبل از آفرینش او گل نمی شكفت

با او بهار آمده یا که بهار اوست؟
از عرش و فرش و جن و ملک تا ابوالبشر
از هست و نیست، در َطَبق اختیار اوست

نقش و نگار نیست بیفتد در آینه
نور است و آِینه ِپِی نقش و نگار اوست

از بعِد ننگ زنده به گوری دختران
در خانه ی پیمبرمان افتخار اوست
او بی نیاز وزن و ترازوست روز حشر

وقتی یمین حسین و حسن در یسار اوست
دنیا اگرچه دار و ندارش برای اوست

اما فقط علی ست که دار و ندار اوست
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پس در دفاع از همه دار و ندار خویش
دل می زند به آنچه که در انتظار اوست

...
سرد است سال هاست که آتش ولی هنوز

دیوار و میخ و کوچه و در، داغ دار اوست
یک روز می رسد که در انگشت های ما

تسبیح ُتربتی ست که خاک مزار اوست
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فروغ زماین
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زمان آمدنت شد ولی دل مادر
به خاطر ستم عده ای پر از خون بود
دوباره صورتش از زخم کاری غم ها
شبیه گل های نوشكفته گلگون بود

»رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند«1
چهار نور مقدس کنار او بودند

که آسیه، مریم، ساره و صفورا هم
برای آمدنت غرق گفتگو بودند

خدیجه ی کبری از خدا طلب می کرد
سالمت زهرای عزیز راضیه را

و حوریان بهشتی به آسمان بردند
بشارت میالد بتول مرضیه را

1. حافظ



تو آمدی، نوری در جهان درخشید و
تبلور »انا اعطیناک الكوثر«1

ابولهب ها دستانشان بریده شد و
از این طلوع مبارک، تبارشان ابتر

سالم بانوی بانوان کل جهان
از اول دنیا تا به آخر دنیا

سالم ام ابیها و بهترین همسر
سالم حضرت مادر به باور دنیا

تو مصحف رازی، آیه آیه ی نوری
دلیل خلقت کل جهان شدی بانو!

مطهره، نوریه، مبارکه، زهرا
که مادر پدری مهربان شدی بانو!

تو سوره ی ماه و آیه آیه خورشیدی
خدا چه فاطمه ای! را به عالم آورده!

صدیقه ی حورائی و مظهر پاکی
تو را چگونه بخوانم؟! قلم کم آورده!

تو را چگونه بگویم قلم کم آورده
رسیده عطر حضورت غزل غزل تا ماه
صدای زمزمه ات مكه را دگرگون کرد

نوای اشهد ان ل اله الله...

1. آیه ی اول سوره کوثر
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کبوتر شعرم پرکشید و آهسته
به روی شانه ی مهر و محبت تو نشست

نوازشش کردی، دست مادرانه ی تو
در غم و حسرت را به روی شعرم بست

لطافت گل ها حاصل نوازش توست
قشنگی دنیا وامدار لبخندت !

هزار مرتبه این را سرودم و گفتم
که در تمام جهان، نه! نبوده مانندت

قسم به چشمانت که غزل ترین شعر است
تو واژه واژه سرودی تمامی من را

غزل سرای معاصر فقط خودت مادر!
تو پرفروغی مثل تمام پروین ها!

تو حسن مطلع شعری، نماد زیبایی!
و شاه بیت غزل -عاشقانه های منی

دو بیتی چشمت استعاره از عشق است
همیشه حسن ختام ترانه های منی
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قامس هپلوان
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دارم از درد می نویسم باز
از همان دردهای وامانده

دردهایی که مثل یک سرطان
در رگ و ریشه هام جامانده

شب نشسته دوباره بر دوشم
روبه رویم چراغ اصلن نیست

به کدامین شكوفه دل بدهم
آه! وقتی بهار در من نیست

میل دارم به آسمان برسم
فكر پرواز مانده توی سرم

گرچه در این هوای مه آلود
پرو بالی نمانده تا بپرم

می زنم گاه دل به دریاها
ازسرم خواب بادها بپرند



فكر اینم که موج ها یک روز
تا به مرز جنون مرا ببرند

بغض ها بسته اند نایم را
ناگزیرم که اخم بنویسم

یا ببندم زبان سبزم را
یا که هر روز زخم بنویسم

دارم از کوچه می زنم بیرون
سایه ای پا به پای من مرده

تبی از نانوشته ها دارم
گرچه امشب صدای من مرده

گاه حسی نهیب می َزَندم
ِبروم خون دل فقط ِبكشم

یا صدایی نیاورم بیرون
یا که بر روی شعر خط ِبكشم

نه نه! باید بایستم اینجا
قلمم را شبانه پر ِبدهم

آسمان را دوباره بشكافم
باز یک طرح تازه تر ِبدهم ن
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کاظم رسمتی
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از دری سوخته
خاکستری

پنجه های گرگ های یوسف کش
پنجه های آتش
خواهند سوزاند

و میخ های آهن حرفی برای گفتن دارند؟
از دری سوخته

تا دیواری ایستاده
سقط خواهد شد فرزندی

فرزندی آفتاب ندیده
داغ روی دل

دلی انتظار کشیده
مادر درد می کشد
درد می کشد مادر

هرچند دیوارها صدا می زنند
پهلو می گیرد به پهلوی مادر



جراحت ها
جراحتی روی صورت

سیلی ها همیشه حادثه سازند
من  از گل های پرپر

داغ روی داغ
روی دل دارم گریه
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شبی طولنی است
شب خداحافظی

ترکیب پیكری مجروح با خاک
جالب نیست

جالب نیست گریه های کودکان یتیم
ماجرا همیشه از جایی

از جایی دردآلود سر می زند
دردآلودند تنهایی ها

دیوارها
دری سوخته

بیا کمی به حال مادری
مادری زخمی

فریاد بزنیم
گریه کنیم
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کرامت اله آبساالن مزیدی
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نمیرد مهر مادر از حواسم
ز بهر زحمتش من در هراسم
اگر مهرش نبخشد بر کرامت

شود آن آتش دوزخ لباسم



ماشاهللا سزبی
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فاطمه دخِت احمدی، ماَدِر بر امامتی
محِفِل نوِر سرمدی، رهرِو از ولیتی

سیلی ای ترا زدن، گونه ی پیروان نشست
دست به رو ِی اطَهری، حرمت این سرا )خانه( شكست

شعله به باغ مصطفی )ص(، بستند دست حیدری
پرده دریدن از حرم، گیرن معجر از سری

دست حسن )ع( گرفته پس کوچه زدی حمایتی
ناخردی چنان ز سیلی به جمال عترتی
شد َنِشكفته پرپر، گلی به میاِن ضربتی

دخت رسالتی نداری به علی )ع( شكایتی
مهره ی داغ، در دلی سر برود ز غیرتی

پیرو سرِّ ایزدی، ابتال جماعتی
مظهر کان شفا، سبزی را کن عنایتی

صاِحِب بر کرامتی، کن دوجهان شفاعتی



مجید رضا تیق پور
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لولک لما خلقت الفالک نبی است
مشروط به خلق زهرا و علی است
با خلق محمد و علی و زهرا )س(

درس هنر خدای خلقت شد بیست

عالم چو سرشت، هدیه ای دیگر داشت
گویا که نظر به خلقت اکبر داشت

هم کفو علی برای خلق مهدی
نقاش ازل فاطمه را در سر داشت

وقتی که زمین و آسمان شد پیدا
از نور نبی، کرسی عرش از مول

لوح و قلم از حسن، حسین حورالعین
از شرق به غرب آفرینش، زهرا

بر دامن فرش، ازهر عزت بود
تفسیر بهشت و کوثر رحمت بود



گر خلق ندانست نشان و قدرش
از سوی خدا بهانه خلقت بود

مقبول به ذکر فاطمه گشت صاله
با فاطمه و علی است توفیق و نجات
محبوب خدا هر آنكه گوید این ذکر:

بر خاتم انبیا محمد صلوات
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محبوبه یوسیف

ن
نها

ه پ
ما

146

گیره ی موهای تو گیر دلم را وا کند
ناز کردن های تو در جان من مأوا کند

نام تو وام از گلستان دارد و پروانه وار
این دل من، عشق بر روی تو را امضا کند

سیندرلیی و پا در کفش قلبم کرده ای
بودنت شیرین زبان! نبض مرا احیا کند
وقت دلتنگی و غم، موج صدای نرم تو
مایه ی آرامش است و کار صد دریا کند

بوسه های پاک و معصومانه ات بر گونه ام
کام احساِس مرا شیرین تر از حلوا کند

»دوستت دارم مامانی«های تو در هر زمان
طبع شعری مرا شوریده و شیدا کند

چون که خود مضمون ناب آفرینش بوده ای
در تمام بیت ها، شاعر تو را مبنا کند



محسن ذوالفقاری
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لحظه هایم داشت با تو رنگ و بوی بهتری
مثل تو هرگز نبود و نیست دیگر همسری

یاس  خوشبوی کبودم چشم خود را باز کن
بعد تو از من نخواهد برد دل را دلبری
مادر دلسوز و بی همتای فرزندان من

چنگ بر دل می زند بی تو غم ویرانگری
با تو در اوج فلک پرواز می کردم ولی

بی تو گشتم یک عقاب پیر بی بال و پری
دیگر اینجا کوچه ها با من غریبی می کنند

بسته شد انگار بعد از تو به رویم هر دری
رفتی و با رفتنت آتش به جان من زدی

رفتی و رفت از برم خیر کثیر و کوثری
گر چه دیگر در کنارم نیستی اما بدان

در دلم هرلحظه هستی و همیشه سروری
نقش بسته نام تو در تار و پود سبز من

همچو نقش ماندگاری روی سنگ مرمری



هرکسی گم کرده ای دارد در این عالم ولی
این منم آن کس که گم کرده در عالم گوهری

می شمارم لحظه ها را تا قیامت بعد از این
با وجود تو به پا گردد چه روز محشری
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تو برای ما واقعًا مانند مادر هستی
بی تو اعمال ما هیچ ارزشی ندارد

تو همدم علی و غمخوار او هستی
بی تو علی دیگر طاقت نمی آورد

این دنیا و آن دنیا هرلحظه و هر جا
به فریادمان برس یا حضرت زهرا
تو نور خدایی و مادر پدرت هستی
تو بهترین الگو در این دنیا هستی

راهی که راه تو نباشد چاه است
راهی که به خدا می رسد راه توست

این دنیا و آن دنیا هرلحظه و هر جا
به فریادمان برس یا حضرت زهرا

تو یک ستاره بر روی زمین هستی
تو سایه ی پدرت در دین هستی

تو  یارو یاور کوچک و بزرگ هستی
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تو برای دین ما حبل المتین هستی
این دنیا و آن دنیا هرلحظه و هر جا

به فریادمان برس یا حضرت زهرا
تو یار و غمخوار حسن و حسین هستی

بعد از تو زینب دیگر همدمی ندارد
تو در چشم دشمنانشان خاری بودی

بعد از تو کار فرزندان تو زار است
این دنیا و آن دنیا هرلحظه و هر جا

به فریادمان برس یا حضرت زهرا
تو مایه خیر زمین و آسمان هستی

نور خدا و نشانه ای از او هستی
پهلوی تو را در جوانی شكستند

جوان اما با قدی مثل کمان هستی
این دنیا و آن دنیا هرلحظه و هر جا

به فریادمان برس یا حضرت زهرا
بالین ما آخر چند تا خشت هست
تو بهترین زنان در بهشت هستی

صدایت که کردیم به خاطر ما بایست
دست ما را بگیر و نگو که نمی ایستی

این دنیا و آن دنیا هرلحظه و هر جا
به فریادمان برس یا حضرت زهرا ن
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محمد مرادی فاریس
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نخوانندش که چون بنت نبی بود
و یا هم سنگر مول علی بود

نه آنكه فاطمه مام حسین است
از آنكه فاطمه خود منجلی بود

خدا فرمود سالُم الله علیها
ید مول جال داده یدیها

به جز زهرا چه کس مام پدر شد
فقط زهرا شده ام ابیها



محمدجواد الهی پور
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نور قلب مؤمن از زهراست، گرما از علی
هستی ام را از خدا دارم، خدا را از علی
از نفس افتاده فكرم در خیال وصل او

در مسیر بندگی جامانده دنیا از علی
در شب خوف و خطر یک شهر دیدند از کسی

برنمی آید محمد بودن إّل از علی
از محمد کینه ها دارند و پنهان می کنند

انتقامی سخت می گیرند، اّما از علی
بغض خود را می خورد، زخمش که سر وا می کند

درد از زخم زبان است و مدارا از علی
بغض مثل درد دل های علی با فاطمه
عشق مثل رو گرفتن های زهرا از علی

ناخدای کشتی صبر است »فی البحر البال«
نه! مصیبت ها نمی گیرد خدا را از علی

از علی گفتیم و شأنش را نفهمیدیم... حیف
دم زدیم از غربتش، اّما نفهمیدیم... حیف



بدر دیده با علی در کوچه می ماند فقط
راه را از چشم حق عّمار می خواند فقط
آنكه بین کوچه از اندازه اش بیرون نزد

دست بر شمشیر برد، اّما قدم در خون نزد
چشم در چشم علی، آماده ی فرمان او

تا که قربانی بگیرد، یا شود قربان او
آی مردم! فهم راه خیر و شر سهل است، سهل

بازهم آتش بیار معرکه جهل است، جهل
می شنیدید از پیمبر حرمت احباب را

یادتان داده ست روزی رسم دق الّباب را
سوخت جسم و جان پیغمبر، کمی آرام تر
دخترش زهراست پشت در، کمی آرام تر
کوچه دریا می شود، دنیا تالطم می کند

هستی اش را در شلوغی ناگهان گم می کند
مرد جریان ساز این غمنامه دارد می رود

ریسمان بر دست، بی عّمامه دارد می رود
مسجد از شرم تو تا محشر خجالت می کشد

می نشینی بر زمین، منبر خجالت می کشد
پهلوان بدر و خندق بغض خود را می خورد

ذوالفقار از فاتح خیبر خجالت می کشد
بعدازآن هر بار در این خانه ی ماتم زده

حرف محسن می شود، حیدر خجالت می کشد
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چهره می پوشاند از شرم نگاه کودکش
از کبود صورتش مادر خجالت می کشد

راز غسل نیمه شب را فاطمه فهمیده بود
شب اگر باشد، علی کمتر خجالت می کشد

لحظه ی تدفین ماه مرتضی سر می رسید
کاش از روی علی دنیا خجالت می کشید

ن
نها

ه پ
ما

154



عالم اسیر جزر و مد بی قراری ات
طوفان چه کرده با دل دریا کناری ات

رخ در محاق برده ای ای ماه نیمه جان
نیلی شده ست روی تو از زخم کاری ات

دریای صبر…کوه نجابت…شكوه عشق
حیرت زده ست عاشقی از بردباری ات

در راه عشق صرف نظر کردی از وجود
جان جهان فدای ولیتمداری ات

تشبیه تو به هرچه به جز تو قشنگ نیست
پیش رخ تو نیلی دریا که رنگ نیست

در خانه سادگی و صفا موج می زند
در هر طرف حضور خدا موج می زند
لب بسته ایم و ناله ی دل هایمان بلند

در این سكوت محض، صدا موج می زند
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مادر کنار پنجره پهلو گرفته است
بابا میان اشک و دعا موج می زند

سجاده ات دریچه ی بازی ست رو به عرش
در آن عبادت دو سرا موج می زند

گرچه دلش از آن همه غم در تالطم است
با این وجود وقت دعا فكر مردم است

کوه از غم تو دست به پهلو گرفته است
با ناله ات زمین و زمان خو گرفته است

از بازوی شكسته نگفتی که نشكند
کرار از تو قوت بازو گرفته است

ای چادر تو اوج حجاب و عفاف زن
از کور، مثل تو چه کسی رو گرفته است؟

در پرده های عصمتی و خانه ی تو نور
امروز شمع عمر تو سوسو گرفته است

از خانه ی تو نور به افالک می رود
جان ابوتراب سوی خاک می رود

سرمایه ی سالله ی نور و امامتی
اّمید ناامیدی روز قیامتی

مدیون بخشش تو مدینه… نه… عالم است
آغاز بخششی و تمام کرامتی
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آتش کجا و دیده ی گریان ماتمت
لبخند سربلندی روز ندامتی

با پهلوی شكسته به دنبال مرتضی
چشم جهان ندیده چنین استقامتی

باید در عاشقی به شما اقتدا کنیم
رخصت گرفته ایم که مادر صدا کنیم
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محمدحسن اسفندیارپور
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مهتاب گرفته است گریبان عدم را
انگار، که خون لخته شده بغض قلم را

ای پاک ترین پنجره ی نیلِی فردوس
خورشید، غروب آمده سر شانه ی غم را

دلتنگ توام، مادر آئینه و لبخند
کوتاه ترین راه رسیدن به خداوند

ای نام بزرگت که هم اندازه ی دریاست
ای گرمی و آرامش پیراهن و سربند

در حسرت مهتاب شبی پنجره ام سوخت
از بس که نگفتم به خدا حنجره ام سوخت

از بس که نگفتم َپر پرواز خیالم
با شعله ی فانوس دل و دلهره ام سوخت

هرچند، در سوخته ای در بغل توست
باران فرشته، نفسی از غزل توست



زنبور اگر بی سروسامان شده امروز
حسرت زده ی شهد نگاه عسل توست

از خاک به افالک رسیده است نگاهی
یک شهر پریشان شده در چشم سیاهی

المنه الله که در میكده شد وا
رقصیده به اندام تنت نور الهی

عمریست که بر حلقه ی در، هاجر و مریم
افتاده به پابوسی بانوی دو عالم

آن قدر دویدم به عطش زار ستاره
آن قدر که غش کردم از این آه دمادم

حس می کنم آوار مصیبت به سرم را
تنهایی اندوه درون جگرم را

من زیر همان چادر گل دار نشستم
از خویش جدا گشتم و چشمان ترم را-

با عطر شما در تن گلبرگ سرودم
هرچند که من شاعر دربار نبودم

دربار شما خانه ی خاصان جهان است
نبا عشق غزل ساختم و بال گشودم
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در جسم غزل دارم و در روح قصیده
انگار خدا بر لب من شعر دمیده

»ای تیر غمت را دل عشاق نشانه«
ای آن که دل از زندگی خویش بریده

با آینه و خلوت مهتاب غریبم
چون طفل یتیمی که به بن بست رسیده

از چاه غزل بر کفنم شعر بپاشان
پیراهن خونین مرا گرگ، دریده

آتش بزن ای عشق، بسوزان و برویان
خاکستر ققنوس نشسته به سپیده

دیدند که در کرببال عطر تو کافی است!
هرچند کسی لذتی از آب ندیده



محمدرضا سلیمی
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هم نوِر چشِم حضرِت جاِن جهان تویی
هم پاره ی تِن دِل هفت آسمان تویی

افالک بی وجوِد تو هیِچ نبود بود
ای آن که مرکزّیِت هر کهكشان تویی

تا آیه آیه باِغ خدا بارور شود
باراِن بی مضایقه ی مهربان تویی

هر آنچه گفته اند در اوصاِف قدسیان
در متن های معتبِر دین، همان تویی

تا شرِّ ابتراِن شِب جهل کم شود
خیِر کثیِر سیِد پیغمبران تویی

با یا علِی توست حسین ات چنین حسین،
ای آن که آبروی زمین و زمان تویی

بانوی آب و آینه، ریحانه  ی نبی
با این همه نشانه، کجا بی نشان تویی؟!



مرتیض حسین
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هزار شاه پسر پیش روت باشد، یا
دوتا پسر، که یكی ازقضا حسن باشد

چه بوده ای که چو از نطفه در رحم پرسند!
به میل خویش چه گردی؟ جواب: »زن« باشد

برای او که لباس تنش به سائل داد
سزد که بر پسرش بوریا کفن باشد؟

یقین ز سهم تو پرسند، اگر که! خواهی گفت:
هر آنچه هست شمارا، »علی« ز من باشد

طنین تربیتش در تمام دوران هست
ز کربال شده آغاز و تا یمن باشد

چنین به سّن کم و قدر و عزت وال
ز سایه ی پدر و فعل خواستن باشد



مریم آقاجاین
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سالم من به فاطمه، به پاره تن پدر
به پهلوی شكسته از فشارهای پشت در

سالم می کنم به آن نجیب و پاک بی نشان
به ناله های بی صدا به اشک های چشم َتر

نشسته بر دلم غمی مثال درد مبهمی
غم فراقت ای پدر مرا چه کرده در بدر

قباله فدک ببین که پاره پاره گشته است
ز ماجرای تلخ آن زمانه می کشد شرر

نمازهایم ای پدر همه نشسته خوانده ام
که آیه آیه کوثرت شكسته پهلو و کمر

منم تمام معنی کسا و هل َاتای تو
که دیده ام به دل غم به نیزه رفتن پسر

خدا به حق فاطمه به آن نماز بی ریا
به شعر و شاعر غزل به لطف خود بكن نظر



مریم السادات صامئ کاشاین
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زمان شبیه تو پیدا نمی کند هرگز
کسی به جز تو به دل جا نمی کند هرگز

سپید بانوی شب های شهِر پیغمبر!
سحر بدون تو لب وا نمی کند هرگز

کمر به کیِن تو بستند شب دلن آن روز
که موِج حادثه پروا نمی کند هرگز

چه جاودانه چراِغ غمت فروزان بود
غمی که خاطره حاشا نمی کند هرگز

شروِع سبز در آغاِز هر غزل بودی
و اشک بی تو ُمدارا نمی کند هرگز

و زخِم حادثه را جز ُفراِت چشمانت
کسی به اشک ُمداوا نمی کند هرگز

چه آمده ست تو را بر سر ای فرشته ی آب!
که آب بی تو دلی وا نمی کند هرگز



و مریِم سخنم بی نگاهت ای بانو!
هوای معبِد عیسی نمی کند هرگز

تو دخِت پاِک نبی بودی ای غمت وال
زمان شبیِه تو پیدا نمی کند هرگز
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بانوی چشم مشكِی شب های نقره ای، ابرو هالِل قافله ی خاطراِت سبز
حال که از عبوِر زمان تا نگاهتان، ُپل بسته ام به سوی سپیدی دستتان

دستم بگیر و شانه ی خاکستریم را، پیوند ِده به ساحِت چادری زرِی خود
آن وقت با نوازِش گرم و صمیمی ات، َپر می کشم به قلِب یگانه پرستتان

ای شاه بیِت دفتِر خلقت به هر زمان، ای نوِر چشِم خاتِم گل های کهكشان
ای برتر از تمامِی زن های آسمان، با چشِم آفتابِی خود یک اشاره کن

دل را ببر به ساحِت گل نغمه های نور، بنشان به باِم هستِی دل، رایِت حضور
شب ها که ماه می رسد از راه با ُسرور، دامان آسماِن دلم ُپرستاره کن

دل بی حضوِر مهِر تو بی تاب مانده است، چشِم عبور، بی تو چه ُپرآب مانده است
گویی که بی تو طالِع دل خواب مانده است، ای آن که از تماِم جهان، مهربان تری
از ساحِت نگاِه تو کوثر چكیده است، شب چادری ز شرِم تو بر سر کشیده است

خورشید با ولی تو خنجر کشیده است، از مهر و ماه برتری و بیكران تری
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مریم غالیم
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تو ای بانو که هستی آبرویم
نشستی در خیالم روبرویم

تمام یاس ها شرمنده ی توست
تو را در خواب دیدن آرزویم



مسلم اسدهللا
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آغوش گرفته ای تو زیبایی را
معنا شده ای پرِی دریایی را

خواهی که نچیندت کسی با شهوت
بر سر بنه گل، حجاب زهرایی را

***

هم همدم و هم عزیز بابایی بود
دختر که شبیه ماه صحرایی بود

پوشیده برای بار اول چادر
امروز نگاه او چه زهرایی بود

***

در قامت گل عروس دریا شده است
چادر زده مثل ماه زیبا شده است

هم ناز و قشنگ و هم نجابت دارد
این دختر گل شبیه زهرا شده است

***



معصومه افرسی
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از عطر تو عبای یمانی شریف شد
تو آمدی و شافی محشر ردیف شد

شأن نزول سوره ی کوثر شدی و بعد
ابتر شدن دوباره نصیب حریف شد
ریحانه ی نبی، گل یاس کبود شب

هر برگ گل، به حرمت نامت لطیف شد
چادر به سر کشیدی و مستور عالمی
تا غنچه از حجاب نجیبت عفیف شد
زهرا تویی و نور جهان از وجود توست

خورشید، پیش روی تو نوری خفیف شد
پر می زدی کبوتر پرپر و بعد تو

دنیا برای خلوت مول سخیف شد



معصومه هرن
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کو چاه علی تا که بگویم غم زهرا
انباشته در عمق دلم ماتم زهرا

رخصت اگر از جانب او پا دهد امروز
تاجی بنشانم به سر از خاتم زهرا

جز مقصد کوثر نبرم راه به جایی
آرم به دِر خانه ی او دست گدایی

شاید به َکَرم گوشه ی چشمی بنماید
دل گشته به هرم نفسش پاک، هوایی

افتاده گره در خم ایام، حسابی
در خواب شده چشم جهان، پشت حجابی

خواهم مدد از حضرت بانوی شریفش
فرمان بدهد حجت حق را به شتابی

آن منتقم حضرت عذرا برسد کاش
با تیغ علی از دل صحرا برسد کاش



ابری است جهان، بی رخ خورشید شده تار
خورشید صفت یوسف زهرا برسد کاش

ویران کده کردند حریصان، دل مردم
ِکشتند هزاران تله بیِن ِگل مردم

خاکستر دین هم به دل باد سپردند
بین در و دیوار شده منزل مردم

دلتنگ ضریح و حرم حضرت زهرام
بی شک بشود پیش ضریحش دلم آرام

لبریز شده کاسه ی عمرم مددی... وای
ترسم که نیاید پسرش ای دل ناکام
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تو سرپناه عالمی و از همه سری
بر قامت بلند نبوت چو پیكری

با آن نگاه و ُخلق مسیحایی ات عجیب
در ازدحام خنده ی خلقت، همافری

ای آنكه یاِس ُحسن تو باشد قنوت  عشق
تو منتهای دست توانمند داوری

در دفتر ترّنم آیات خلقتش
زیباترین نمایه ی زوج دلوری

بیچاره آنكه نابلد کوی فاطمه است
حقا که هست خاص شما نام سروری

از دامن عفاف شما آمده »شرف«
با آن کمال، لیق الگوی مادری
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بیهوده نیست این همه با شوکت و جالل
خوش پاسدار پوششی و تاج چادری

بالترین نمونه ی الگو ی هر زمان
خواهم برای کوی تو باشم کبوتری

هژده بهار مال زمین بوده ای ولی
صد شكر، تا همیشه جهان را مقدری
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ای »نور خدا« فاطمه جان، تاج سرم باش
زین غربت و حیرانی من بال و پرم باش

پاییِز جهاْن سوخته ام، برگ و َبَرم باش
بی برگ و برت مقصد دلخواه ندارم

از پشت در سوخته جانم به فدایت
سوگند به بابایت و یک دانه خدایت

هر بند وجودم کند از عشق صدایت
بی ُحسن وجودت پری از کاه، ندارم

درد است سراپای تنم، غرق بالیم
انگار که افتاده ام از چشم خدایم

تیره است زمین و در و دیواِر سرایم
راهی بگشا، بی تو به جز چاه ندارم
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ای خلقتت از نور و تجالی بهشتی!
والتر از اوصاف زنی نیک سرشتی

جوشید درونم غزلی را که نوشتی
شرمنده ام و جز نظرت راه ندارم

حامّی ولیت، رگ اندام امامت!
بگشوده گره های جهان برکت نامت

صدبار شنیدم ز تو جریان کرامت
بنما کرمی، جز غم جانكاه ندارم

روشن شد از انوار تو هر خانه ی حاجی
دختر به صفای قدمت گشته چو تاجی

بر زنده به گوران شده نام تو عالجی
من غیر تو بانو به خدا، شاه ندارم

آن چادر خاکی که نیفتاد به دوشت
کرده است مرا خادمه ی حلقه به گوشت

وز یاد نبردم همه فریاد خموشت
گر نور نباری به شبم، ماه ندارم

ای جان به فدای تو و آن ِمعجر چون کوه،
افتاده از آن خصم زبون، زار و پراندوه،

امروز کمین کرده بر آن، لشكر انبوه.
ظلمت شده دنیایم و همراه ندارم
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الگوی زن شیعه! نظر کن به کمالت
بنمای دمی لطف و نگه کن بِر حالت

آوار شده روی زمین کوه ُمحالت
دیگر رمق اشک سحرگاه ندارم

هی گشته لباسی به تنی کوته و چسبان
گه بوده لبی نزد اجانب خوش و خندان

چون داده نبی حجب و حیا را به تو فرمان.
الگوی منی، سختی و اکراه ندارم

بر غیر محارم رخی آراسته کردند
گه عشوه گری خواسته، ناخواسته کردند

ناخن تو ببین پیش که پیراسته کردند
حس خوشی از مانتوی کوتاه ندارم

امروز مش و لک و رژ و گونه ی رنگین،
داده است به زن شخصیتی کاذب و سنگین

آه از دل صد چاک گلت مهدی غمگین
بگشا دِر غیرت، که گذرگاه ندارم

تربّیت فرزند شد آمیخته با رقص
گه موی پریشان، شده زیبایی بی نقص

ابلیس هم آواره شد از این هوس و نْفس
من طاقت هر جلوه ی ناگاه ندارم
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در قلب محبان شما خون شده لبریز
دنیا شده از زینت زن، دشِت بالخیز

یكدم نظری کن تو بر این بنده ی ناچیز
روِی طلب از حضرت الله ندارم
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معصومه سادات شاکری
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من از طعم قفس، این راه راه سرد، لبریزم!
گناهم چیست، عمری را اگر با غم گالویزم؟!

شبیه تک درختی پیر در یک جنگل متروک
تنم می لرزد از روزی که با طوفان درآویزم

نه در دل شور شیرینی، نه بر لب نامی از فرهاد
مگر با دست های تو، از این اندوه بگریزم

هنوز از چارچوب در، صدای درد می آید
از این غم نامه همچون برگ، در چنگال پاییزم!

تو خوب مطلقی، من هم زمستانی ترین فصلم
بهار من! رهایم کن از این روح غم انگیزم

که این طفل زمین افتاده، چشم از مادرش دارد
کمک کن زانوانم را مگر از خاک برخیزم!

اگرچه ناسپاسی می کنند این قوم دریا را
ولی من از نگاه روشنت هرگز نپرهیزم

قلم هرچند کم می آورد از وصف اقیانوس
من ساحل نشین، بانو! به دامان که آویزم؟!



برایش دوست دارد تا همیشه بهترین باشد
برای مرد رؤیاهای خود، مهر آفرین باشد

زنی که هر چه خورشید است زانو می زند او را
زنی که چشم هایش، لیق صد آفرین باشد

و دستاسی که شرمنده است از این آسمان بانو!
نمی خواهد که بر دستان او یک ذّره چین باشد

مبادا! خار در پایش، مباد اندوه در قلبش
مگر او می گذارد همسرش، خانه نشین باشد!

هزار اردیبهشت از دامنش الهام می گیرند
نسیم صبح در جان امیرالمؤمنین باشد

کسی که چادرش با آسمان ها نسبتی دارد
مبادا! آفتاب چهره اش اندوهگین باشد!

همیشه در قنوت خود، دعا می کرد مردم را
زنی دردآشنا، هم صحبت روح المین باشد
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فدک، بار گرانی شد برای شانه های ما
که روی هر چه رود و هر چه دریا، نقطه چین باشد…

تب اندیشه گل انداخته بر گونه ی احساس
مبادا لحظه ای شاعر، قلم روی زمین باشد!
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بانو! قبول دارم
زمستان های بسیاری را گذرانده ای...

بااین همه واهمه دارم
از حادثه ای

که قرار است پشت دری اّتفاق بیفتد
بنفشه ها، پهلویت را شرمنده باشند

و پاره ی تنت
گهواره ندیده

خداحافظی کند با چشمانت.
چقدر مهربانی ات بلند است!

نمی توانی بی تفاوت باشی
آدم ها را آب ببرد
و دنیا را خواب...

دستانت اّول قنوت می شود برای همسایه ها.
ما اجازه نداریم

یادمان برود
رنج هایت را.
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اجازه نداریم
یادمان برود

بزرگی مردی را
که اشک هایش بوی بقیع می داد...

هرچقدر اختیارات شاعری را ردیف کنیم
واژه ها

به ارتفاع نجابتت نمی رسند.
ریحانه بانو!

دلمان را سپرده ایم
به دانه دانه های تسبیحت،

به برکت گندم هایی
که با دستان خودت

آسیابشان می کردی.
دیگر مهم نیست

گالیله، زمین را چطوری ببیند؟!
شعرهامان

به فتح کدام کنگره ها برسند،
اگر شما نبودید1

نه آدمی در کار بود
نه جهانی...!

1. از پیامرب خدا روایت شده است: آن گاه که خداوند آدم را از خاک آفرید پنج نور را مشاهده کرد که 

رسگرم تسبیح بودند از خدا پرسید: آیا من نخستین مخلوق تو از خاکم؟ ندا آمد: خیر، ای آدم، خلق تو 

به یمن وجود این پنج نفر است )محّمد، علی، فاطمه، حسن و حسین(. اگر فیض وجودی اینان منی بود 

بهشت، جهّنم، عرش، کرسی، آسامن، زمین، مالئکه، انس و جن را منی آفریدم.
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هر صبح با روبانی از گل سرخ
بافه های گیسوانت را تزیین می کنی.

نیازی به التفات نگاهی نداری.
صبوری ات

می رسد به پرستوی مهاجری
که از گستره ی جهان،

به جرعه ای از چاه قناعت می کند.
بانو! هنوز در متن آب مبهوت مانده ام،

وقتی پای شعرهایم قدم می زند،
خجالت می کشم!

این جا حرفی از هوای تازه نیست.
دور از چشمان شما!

کالغ های انزوا
واژه های سپید را به سخره گرفته اند.

بانو! برایم چتر بیاور،
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شاید باران ببارد ...
دیرگاهی ست آسمان دلم،

از تپش ابری کوچک خالی ست.
با این که هرگز حریر دامنم را به کوچه نبرده ام،

همیشه می ترسم!
می ترسم از سایه هایی

که اصالت آفتاب گردان ها را می ربایند.
از آن هنگام که پرنده ها

در برگ ریزان بال هایشان توقف کرده اند،
هر روز، چیزی از حافظه ی درخت کم می شود.

تكیه گاهی نیست!
جز شانه های منفوری

که بر تبسم غنچه ها، هاشور می زنند.
دارد عظمت آسمان هم از یاد می رود!

خورشید بانو!
کمی از اردیبهشت پیراهنت را

نثار خرده ریزه های قلبمان کن،
تا زمستان خاطراتمان تمام شود،

تا باران ببارد...
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ملیحه یعقویب

ن
نها

ه پ
ما

185

شأن نزول سوره ی کوثر سروده شد
سرمایه ی حیات پیمبر سروده شد

نوری وزید چله ی غار حرا شكست
کوری چشم دشمن ابتر سروده شد

پیش از تو آسمان و زمین لنگری نداشت
تا برد نام فاطمه لنگر سروده شد

در وصف شأن تو چه بگویم که فضه ات
نامش کنار مریم و هاجر سروده شد

با پنج تن زمین به خودش فخر می کند
از روی خاندان تو محشر سروده شد

امن یجیب روی لب تو عروج کرد
راه نجات بنده ی مضطر سروده شد
در سوگ تو اگرچه سرودند شاعران
از سبک زندگی تو کمتر سروده شد
این شعر میل مرثیه دارد  ، نمی شود

وقتی شروع فاجعه از در سروده شد



مهدی بستان اهل
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تنها نشستم گوشه ای، در قاب دل تنگی
مثل پلنگی، خیره بر مهتاب دل تنگی

چتر سیاه شب دوباره باز و فكر من
درگیر شعر دیگر ی در باب دل تنگی

ناز آمدی و آمدم نازت کشم اما...
رفتی و رفتم در ته مرداب دل تنگی

سویم نمی آیی تو و دیگر ندارد سو
چشمان ُخرد و خسته ی بی خواب دل تنگی
من رعیت دل بوده ام یک عمر و دل امروز

فرسوده زیر چكمه ی ارباب دل تنگی
با یاد ابروی کمانت در نماز من

فریاد برمی خیزد از محراب دل تنگی
بیزارم از تكرار سال و ماه و روز و شب
از عصرهای جمعه ی بیتاب دل تنگی
تا کی کشم بر دوش جانم بار تنهایی

دیگر ندارم بار الها؛ تاب دل تنگی



میمث داودی
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دریای آتش پشت در؛ صبح سیاهی!
تاریخ غرق یک مسیر اشتباهی

شب شعله بر کف یک طرف؛ خورشید یک سو
واحیرتا از این مصاف صبحگاهی!

پیراهن آتش به تن کرده است مسمار
تا وا کند در قلب اقیانوس؛ راهی

بین در و دیوار؛ مادر خون جگر شد
در روضه کوتاه طفل بی گناهی
کوتاه نه! می دید مادر کربال را

شش ماهه و تیر سه شعبه... بی پناهی
می دید مادر روزهایی را که دنیا

می افتد از هر سو به چنگال تباهی
می دید محسن می تواند پشت حیدر

پیش برادرها بجنگد با سپاهی
نام بلندش تا ابد زنده ست زهرا )س(

دشمن ولی دلخوش به مشتی فكر واهی



لعنت به هرکس گفت:نه...وقتی به قتلش
کوچه شهادت می دهد؛ آتش گواهی!
این داغ؛ این خون تا ابد خونخواه دارد

با ذوالفقارش می رسد؛ خواهی نخواهی...
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به نام بار امانت، به روی شانه ببر
مرا به سوی پدر یا علی! شبانه ببر

فرشته های مرا، گرچه بالشان زخمی ست
بگیر زیر عبایت، به آشیانه ببر

به وقت روضه من بعد آتش و مسمار
اگر نسوخت لبت، نام تازیانه ببر

فقط سالم زمین مانده مرا، تا حشر
به نسلمان برسان، تا ته زمانه ببر

میان کوچه اگر خیره شد به یک گوشه
بگیر دست حسن را و سوی خانه ببر

و نیمه شب به حسینم همیشه آب بده
برای زینبمان نیز صبح شانه ببر

مباد گریه کنی پیششان، عزیز دلم!
به سوی چاه غمت را به هر بهانه ببر

میان مردم خوابیده آشنایی نیست!
مرا غریب به سوی پدر شبانه ببر
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شعله ور می شود خواب کوچه
در تب لحظه های جزامی
از فدک هیزم آورده انگار

با دو تا دست سنگین، حرامی

صبح: مادر دلش آفتابی
شام: مبهوت خانه خرابی

شهر سرگرم بیدارخوابی
بارالها چه صبحی! چه شامی!

دست خورشید را ابر بسته ت
بغض آیینه را شب شكسته ست

رشته فكر کوچه گسسته ست
در هیاهوی بی احترامی
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مردم شهر در خانه پنهان
آمده باز قحط مسلمان

سوخت در شعله آیات قرآن
هیچ کس پیش نگذاشت گامی

سال ها رد شدند و کماکان
در دل آسمان می دود دود

گرگ ومیش است و از خواب کوچه
می رود سوی مسجد، امامی

فاتح خیبر و بدر و خندق
در لباس غریبی به مسجد

می رسد، هیچ کس گرچه انگار
در جوابش ندارد سالمی

می رسد یک نفر باز از راه
از شب گریه ماه، در چاه

در همان دم که بیرون می آید
ذوالفقار علی از نیامی...
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نوازوله رشیدی کوچی
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درود بیكران زهرای اطهر )ع(
گل یاس نبی حمرای حیدر

شهادت شد نصیب، »ام ابیها«
ستم پهلو شكست نه لنگه ی در



هما ایران پور
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رسید
به وقت اذان ظهر عید قربان

میان درد و خون
و

فاطیما نامیدمش
که

پاره تنم شود
تا

یادآور فدک باشد
و اهل کسا

کسان بی کسی ما




