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 رئیس دومین همایش ملی ریحانة النبی  سید عبدالواحد موسوی الری سرآغاز:

 

 

 

 آفرین جانبه نام خداوند 

 

 فاطمه نما غیب ی آینه

 خدا فاطمه مظهر اسماء

 سخنی بود و نیست ابیها ام

 فهمیدن ما فاطمه درخور

 محمد خلیل جمالی" یاد زنده"

 

در یکی از سخنان )که البته  باشد. می بانوی جهان مسلمانان برترین فاطمه )س( به نص احادیث نبوی از نگاه

فرمایند: "فاطمه  علیه و آله و سلم( می الله صلیمورد اتفاق مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است(، رسول اکرم )
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 در سرور زنان جهانیان است". مقام حضرت زهرا )علیها السالم( تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نبوده،

 همه اعصار جریان دارد.

رسالتی است که همایش ملی ریحانه آن را  ،در عصر حاضر خصوص به ،همال بینگاه الگویی به این شخصیت 

شگاه و صاحبان قریحه و قلم به تحقق این دان کوشد با دعوت از فرهیختگان حوزه، می عین قرار داده،نصب ال

 .رسالت کمک کند

)س( ش وجودی آنان یعنی فاطمه زهرا دانتمامی فرق اسالمی اعم از شیعه وسنی عترت پیامبر و محور و مرکز 

 ازپیش بیشا تنها دوستی و محبت کافی نیست ما ، امکنند میاین دوستی و ارادت افتخار  ، بررا دوست داشته

 به درک واقعیت حیات آنان و الگو گیری از راه و رسمشان نیازمندیم.

 ، چهاحتیاج داریم که با نظر در آن تمام حقیقت را بیابیم نمایی حقیقت آیینهحیاتمان به  های لحظه لحظهدر  

جمال و کمال محمدی باشد؟  ی دهنده بازتاب تواند میضیه از وجود نازنین زهرای مر  تر شفافو  زیباتر ای آیینه

پیامبر متناسب با عشق و ارادتمان به آن ذوات مقدس نیست. در طول سال  بیت اهلما از  های آموزه متأسفانه

ثقل این  ی نقطه ، اماتا از این طریق به دامان آن پاکان متوسل شویم کنیم میبر پا  شماری بی و محافلمجالس 

در  غافل از اینکه اگر .، بروز عواطف و اشک ریختن بر مظلومیت عترت پیامبر استها آیی هممحافل و گرد 

نباید  چرا گام برنداشته، بر نهج آنان حرکت نکنیم، ما نیز سهمی در مظلومیت آنان خواهیم داشت. مسیر آنان

 شناسی زمان، گفتمان عدالت محور، اعتشج، مسئولیت شناسی ،سیاست و تدبیر، شدانما با  جواننسل 

 ی سوره)رسول است  ی و ریحانهالگو بگیرد؟! زهرایی که کوثر خداوند  ،و.... زهرای مرضیه )س( آشنا بوده

عمده در کنار پیامبر  های صحنهدر تمامی  ،آیه تطهیر()بر پاکی و طهارت نفس او گواهی داده  (، قرآنکوثر

 بوده است.

پیشه  تفاوتی بی تنها نهزهرا عزلت گزین نبوده و در مسائل اجتماعی  ایم ساختهکه از او  ای چهره برخالف

افشاگر او در مسجد  های خطبه ،بلکه هم در جنگ و هم در مناسبات سیاسی حضوری فعال داشته ،نکرده

نی رزمندگان ص( بهترین گواه بر این مدعاست. او در جنگ خندق در کنار سایر زنان مسلمان پشتیباپیامبر )

همت قرار  را بر عهده داشت و در مسجد پیامبر که دفاع جانانه از روند صحیح اداره جامعه بعد از پیامبر وجهه

صیانت از مدیریت صحیح جامعه و  ،معه اسالمیان جاحفظ حجاب که دفاع از کی تنها نهداد، نشان داد که 

 همایش ی بوده، جنسیت در این رسالت نقشی ندارد.و مرد مسلمان هر زن ی وظیفههمراهی با پیشتازان جهاد 

معه با شعر و نثر و با ان جافراهم کند تا فرهیختگ ای عرصهشده که  ریزی پایهملی ریحانة النبی با این هدف 

کرده، در  روزآمدعلیها  الله سالمفاطمه زهرا  ویژه به بیت اهلنگاهی آمیخته از شور و شعور شناخت خود را از 

 های پیوستگیعاطفه را به نفع تعقل و تدبر درنوردیده، همراه و همگام با  او مرزقیقت جمال و کمال وانهایی ح

 .کنند الگو گیریراه و رسم آن حضرت را در سلوک فردی و حضور اجتماعی  ،عاطفی و عشق و ارادت

است که ذوق  نویسانی داستانشاعران و  ی هدانهنرمندر این وادی شرط اول قدم بیان  واضح و مبرهن است که 

 .اند نمودهاسالمی و انسانی  های ارزشخویش را وقف ترویج ادبیات متعهد به  ی اندیشهو 
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و ارزشمند پارسی  بدیل بیبه تاریخ  سو یکدلیل آن اتصالی است که از  .شناسد نمیزمان و مکان  ،این ادبیات

ذبه و عمقی به آثار ادبی ان جاویژگی چن این س( دارد.) بیت اهلو از سوی دیگر با دین اسالم و مکتب 

آثار ادبی این  تنوع جهانیان گردیده است. ی همهآمال  ی قبله ،تاکنوناز دیرباز  که بخشیده، زمین ایران

را  ها سلیقه پسندترین مشکلمحتوا و عمق و چه از منظر فرم و سبک،  ازنظراست که چه  ای گونه به، سرزمین

 .سازد میراضی و سیراب 

 ،شاهنامه )ع( را در آفرینش آثار ماندگار جهانی همچون: بیت اهلقرآن و مکتب  تأثیر توان می مگر

 !حافظ و.... نادیده گرفت؟ غزلیات و بوستان، گلستان ، مثنوی،الطیر منطق

 

 بر این بودم و هم بر این بگذرم

 خاک پی حیدرم که دانچنین 

 ”فردوسی“

 

 یجوانسعدی اگر عاشقی کنی و 

 محمد بس است و آل محمدعشق 

 ”سعدی“

 تا صورت پیوند جهان بود علی بود

 زمین بود و زمان بود علی بود نقشتا 

 ”موالنا“

 آمد که آن الرضا موسیعلی بن 

 سالطین گاه قبلهحریم درش 

 ”جامی“

 صبح خیزی و سالمت طلبی چون حافظ

 هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم

 .اند واقففراوان دیگر که همه بر آن  های مصداق ......و

داخل و  ی نویسندهصدها شاعر و  های نوشتهدرخشش دل  افتخارآمیز ی صحنههمایش ملی ریحانة النبی 

کمتر چنین  ،فرهنگی و هنری ایران اسالمی ی حافظهحول محور ادبیات فاطمی است که  خارج از کشور

 .آورد میعظمتی را به یاد 

مراجع بزرگ تقلید که با پیام  از ( همه را به سمت این رخداد بزرگ فرهنگی کشانده است.سفاطمه )جاذبه نام 

، دانو مر تا صدها شاعر و نویسنده از زنان  قراردادندرا مورد تفقد  اندرکاران دستکتبی و صوتی تصویری خود 
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ان آنان را نوازش داده رسول ج ی ریحانهدادند که شمیم  ، نشانآثار خود را عرضه کرده که ناو سنیشیعیان 

 .است

از آثار برگزیده گردید که تقدیم به  داستانشعر و  ی مجموعهمنجر به چاپ و انتشار دو  شده خلقروند آثار 

برگزاری سه فراز دومین همایش  تقارن .گردد میکبری )س(  ی صدیقهحضرت  دانارادتمن ی همهساحت 

 ی مخلصانهصادقانه و  های تالش امیدوارم گرامی داشته،س(، مرضیه )میالد زهرای  ریحانه را با ایام

 .حضرت حق قرار گیرد مرضی این مراسم، مسؤولینو  اندرکاران دست

 

 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 سید عبدالواحد موسوی الری

 دومین همایش ملی ریحانة النبی رئیس

 نودوششیک هزار و سیصد و  اسفندماه
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 بهزاد مریدی دبیر دومین همایش ملی ریحانة النبی  دیباچه

 
 

 آمدی و دین به خودش افتخار کرد تو“

 به خودش افتخار کرد -یقین-با دیدنت 

 تو باوجود ،ای و طاهره ای صدیقه

  ”پیغمبر امین به خودش افتخار کرد

 

شمیم یاس بهشت متبرک  و به سرودن و چاهنخل  نفس هم مدینه بودن، های کوچهچه زیباست شبگرد 

یاس  و غربتگرفتن  دم ابیات شکوهمند شاعران قبیله نور، و بلند های با چکامه فدک های باغ در کوچه شدن،

 و چاهپژواک غریب نخل  ههیش و بههاشمی قدم زدن  های کوچهدعبل وکمیت در  پای بهپا  ،را گریستنشهید 

 گوش سپردن

 شعاع گنبد ماه تمام توست هرسو

 و در درخت شکوه قیام توست درکوه
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از شکوه  روشنی سایهکلمات قادرند  کدامین بحر درکوزه ریختن است. مصداق فاطمی سرودن، از شکوه

 خلقت را ترسیم کنند. اما چه توان کرد که: و نورعصاره عصمت 

 نتوان کشید اگر آب دریا را

 باید چشید قدر تشنگی بههم 

این روزگار است که با نگاهی دقیق  سوختگان دلشورمند و حماسی  های نوشتهدل  ی چکیده ،کتاب حاضر

متفاوت  ای رایحهدفتر، با آن دسته از آثار فاطمی مواجه هستیم که از  در این .اند گردیدهمالنه انتخاب امت و

عمیق مطالعات  و ها خلسهریشه در  کاربردیدارند این قابلیت  کاربردیقابلیت  ها آنبسیاری از  برخوردارند و

 وحیانی دارد. های و آموزهمعارف دینی  در ساحتشاعران و نویسندگان 

شمیم  در پراکندنارزشمندی  ومؤثر  بسیار گام برگزاری باشکوه فراخوان و همایش ملی"ریحانة النبی"،

اصحاب  از مند جمعی دغدغه ی و مخلصانه ناپذیر خستگی از تالش ، حکایتبوده کشور ادبیات فاطمی در

 دارد. و قلم و فرهنگاندیشه 

 باید به این همت بلند آفرین گفت. انصافا

 ی روضه های و یاسملکوت  های الله از بویکه  و معطرروشن  های باغ کوچه در این وگذار گشتبه  را شما

 .خوانیم می فرا اند آکندهدارالسالم 

 بهزاد مریدی

 دبیر دومین همایش ملی ریحانة النبی

 نودوششیک هزار و سیصد و  اسفندماه
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 دبیر اجرایی دومین همایش ملی ریحانة النبی مقدمه خلیل شفیعی

 

 

 

 به نام خداوند فتح المبین“

 ”خداوند عشق و خداوند دین

 

 
َ
الُم َعل لَسَّ

َ
 ی یکا

َ
الُم َعل لَسَّ

َ
  یا ِبْنَت َنبِ ی یکا ِبْنَت َرُسوِل اللِه، ا

َ
الُم َعل لَسَّ

َ
الُم یَحبا ِبْنَت ی یکاللِه، ا لَسَّ

َ
ِب اللِه، ا

 
َ
 یا ِبْنَت َخلی یکَعل

َ
الُم َعل لَسَّ

َ
  یا ِبْنَت َصفی یکِل اللِه، ا

َ
الُم َعل لَسَّ

َ
می یکاللِه، ا

َ
 یا ِبْنَت ا

َ
الُم َعل لَسَّ

َ
ا ِبْنَت ی یکِن اللِه، ا

 یَخ 
َ
الُم َعل لَسَّ

َ
ِق اللِه، ا

ْ
ْنبِ ی یکِر َخل

َ
َضِل ا

ْ
ف

َ
 کَوَمالئِ اِء اللِه َوُرُسِلِه یا ِبْنَت ا

َ
الُم َعل لَسَّ

َ
َبِرَّ یا ِبْنَت َخ ی یکِتِه، ا

ْ
الُم یِر ال لَسَّ

َ
ِة، ا

 
َ
میا ِس ی یکَعل

َ
عال

ْ
 ن.....یَدَة ِنساِء ال

 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ24ـــــــــــ

 ”آسمانی های نگاره“

 

 ”بیت الزهرا“فراز اول: 

 

مانده به پهلوی یاس،  دو قدم، خدا همین نزدیکی است، بارانزالل  رؤیایو پر از  آبی اینجا آسمان است،

 روحانی او تزریق کند! های خلسهتردید را به  ش ”اگر بگذارد“شرط نیست که  ”غم نان“کسی را 

 بلندای کنند عظمت وجودی یک زن را که سرایی نغمهریحانة النبی شده، تا  های قناریبیت الزهرا، پذیرای 

 :آورد میو حماسه بر درگاهش سر تعظیم فرود  عاطفه تاریخ انسانیت،

 

 بود. بانو ماهرفیق شاعرمان گفت: “

 ”او ماه بود یا خورشید؟! ام ماندهشگفت 

بود که  گونه ایندر گلستان ریحانه سرداد و  عاشقانه را ی چهچههنیشابوریش، اولین  ی لهجهبا  ”صفادل“ 

او،  سان بهن ترنم تبار، الزهرا، برکت ذوق را گستراند تا پرندگا ادبی بیتعطرآگین پیر دیر، در فضای  ی رایحه

معرفت  ی تشنه های حنجرهکه زالل کوثر به  گویند لبیکقافی  ی قلهدعوت هدهد فاطمیه را برای سفر به 

 .کرد میارزانی 

تا وادی معرفت و ارادت پرواز کرده، یک کف خاک از این میکده ضایع  چلچله صدهاشگفتا که آوای 

 نشد.....

 های فضیلت شورانگیزرا در بیان  ”جمیلهما رایت اال “ت که چهار ماه تمام سالم بر اهالی جنون کده ی محب

صافی هل  ی بادهبه رنگ خدا، جاری کردند. تا آنجا که نوشانوش  لحظاتی ناب شریان ( درزهرای مرضیه )س

را به صحرای محشر مستان  داستانشعر و  های باغ کوچهعاشقانه،  های نعرهکرد که  سرمستشان، چنان تیا

 باد، تشویش و خمار آخر شد. پرمیبه لطف و تدبیر ساقی که قدحش  بدل کرده،

از دو حیرت  مستانه زدند تا ی بادهخرابات  نشانان راهبود که ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، با  گونه این

 در روز میالد خورشید، رونمایی شود. داستانبا معماری شعر و  ”مهر بانو“و  ”بانو ماه“سرای عشق و ارادت، 

 

 ”ها چلچلهترنم “فراز دوم: 

کل فرهنگ و  ی ادارهادبی ریحانة النبی است که برای دومین سال به همت  ی جایزهسخن از همایش ملی و 

 ارشاد اسالمی فارس و بنیاد فاطمیه در سه فراز انجام پذیرفت:

 تهران( اسفندماهریحانه، )هفتم  شعر شبدر قالب  افتتاحیه همایش-۱

 شیراز( - اسفندماه)چهاردهم  ریحانه شعر شبشیراز همراه با  ی دبیرخانهمراسم رسمی افتتاح -۲
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مراسم اختتامیه، اهدای جوایز برگزیدگان و افتتاح رسمی دبیرخانه در )شهرستان مهر هفدهم -۳

 (اسفندماه

 

که  ای گونه به ادبی به دبیرخانه شیراز رسید، ی مقالهو  قطعه، داستان ۵۰۰ بر و بالغشعر  ۲۷۰۰از  بیش .

 ، غافلگیر شدند.نظیر کمیداد ادبی رو  از اینو مدیران همایش  مسؤولین ی همه

علمی این همایش از ده نفر ابتدایی به سی نفر افزایش  اندرکاران دستهمین امر سبب شد فرهیختگان و  

 یابند.

 ادبیات فارسی کشور بودند. ی برجستههمگی از شاعران مطرح استان و اساتید  اینان

سراسر کشور  دانهنرمن انبوه آثار به دریافت و ثبت وقفه بیاعضای دبیرخانه در طی چهار ماه تالش  

کامل  ، با ابتکاری ستودنی، فراخوانرسانی اطالع های روشاز اکثر  گیری بهرهپرداختند که قبل از آن عالوه بر 

آرا به شماره  همچنین پیامک کوتاه با لینک ارسال آثار همایش را به رایانامه شخصی بیش از هزار و پانصد نفر

 فرسا طاقتتلفن همراه بیش از هزار و سیصد تن از شاعران و نویسندگان سراسر کشور ارسال. کردند که کاری 

نیز  کشورار با عضویت صدها شاعر فرهیخته از سراسر و نوین بود. تشکیل گروه فراخوان آث روز بهولی خالقیتی 

 .شد میآنالین. منتشر  صورت بهدر این گروه  روز بهگامی مثبت بود که اطالعات 

درصد شاعران  ۱۵سال،  ۳۰تا  ۲۰سنی  ی ردههمایش را  ای حرفهدرصد آثار رسیده در بخش  ۶۵

ساله بود. عزیزانی که بسیاری از آنان برای اولین  ۱۹تا  ۱۴ شاعران در صد باقیمانده سهم ۲۰ و کسوت پیش

 .کردند میخود را برای یک فراخوان در سطح ملی، ارسال  آیینیبار بود که آثار 

صفحه ، در قطع وزیری با  5۰۰بیش از  در قالب چاپ قابلمجموعه شعر  باعث شد که نظیر بیاین استقبال 

 به چاپ برسد. ۱۱فونت 

 دانمن عالقه به با قطع رقعی، صفحه دویستو بیش از یک مجلد  نیز درقاالت ادبی ، قطعه و مداستانکتاب  

 شود، تقدیم ادبیات فاطمی،

 ( وامام راحل )ره خصوص به دینی ، با رهنمودهای محققان بزرگداستانآثار دو مجموعه شعر و  تالش شده 

 چند جهت منطبق باشد: ( ازمدظلهمقام معظم رهبری )

 کبری ی صدیقهرعایت کرامت شخصیت حضرت  ۱

 توهین به مقدسات سایر ادیان و مذاهب عدم ۲ 

 .است آیینیرایج شعر  های آسیبکفرآمیز که از  های اغراقو گری  غالی ،کفر گوییپرهیز از  - ۳

 تفرقه بیندارند اما در شرایط کنونی امروز، موجب  مستندات تاریخی اگرچهاز بیان مسائلی که  اجتناب -۴

 .شود میبرادران اهل تسنن و تشیع و شادی دشمنان اسالم و انقالب 

 تعداد چشمگیری از های نوشتهو دل  ها سرودهدل  روزترین بهپیش روی شما  ی مجموعهدر  که اینجان کالم 

 .کند می خودنمایی و نویسندگان سراسر کشور که همگی به ادبیات متعهد پای بند هستند، شاعران
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 عظیم فرهنگی و معنوی ادامه یابد. های حرکت گونه ازاینامید است در آینده نیز حمایت 

 ی ادارهسابق  مدیرکلهمایش ملی ریحانه النبی و  ی فرهیختهسوز و  از دبیر دل مدان میبر خود فرض  

موسوی  سالماال  حجت القدر جلیلبهزاد مریدی و روحانی  دکتر فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و کنونی تهران،

 مدیرکلهمچنین جا دارد از نقش ارزشمند  ۰ی نمایمدانقدر  اند بودهاین همایش  اصلی جنبان سلسلهالری که 

آقای یوسف نژاد، معاونین محترم فرهنگی و قرآنی ایشان و دیگر  فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ی ادارهکنونی 

 کنم.این اداره مراتب سپاس خود را ابراز  کش زحمتکارکنان 

سید ابوالقاسم  االسالم حجتدبیرخانه:  سنگ گرانعلمی  یاته روزی شبانهو زحمات  ها تالش دانقدر  

' دکتر ساجده تقی زاده ' جناب مجید طلبیروز' جناب حمید فخر آورحسینی، دکتر علیرضا قزوه، 'دکتر نادر 

بانوان ارجمند 'زهرا سادات  از ۰هستیمکوهکن ' خانم زهرا بهبهانی نژاد' دکتر قیصری و جناب بابک طیبی 

سمیه کشاورز' شهال مهدوی' مژگان دستوری و بسیاری دیگر از عزیزانی که در این  'جعفری' خدیجه حلیمی

 ان'جوانهنری کشور' کانون پرورش فکری کودکان و نو ی حوزهتهران '  شهرداری :ازجمله بودند، راه یاریگرمان

به دلیل تهران )شهرداری  شاعران ایران و مشاور امور بانوان ی خانهامل خانم دکتر فاطمه راکعی مدیر ع

 تولیت محترم ، صدا و سیمای مرکز فارس'(تهران ریحانه در شعر شببرگزاری مراسم  همکاری صمیمانه در

 ی حوزهسید علی اصغر دستغیب' کارکنان صدیق  الله آیتع( حضرت شاهچراغ )آستان مقدس حضرت 

شاهچراغ شاعران و نویسندگان انجمن ادبی آستان مهر  ویژه بهمعاونت فرهنگی و روابط عمومی این آستان و 

 .گردد می سپاسگزاریع( که ساختار اصلی اجرایی دبیرخانه را تشکیل دادند، صمیمانه )

 

 رسید کار مغان به پایانمبر که  گمان

 ناخورده در رگ تاک است ی بادههزار 

 

 خلیل شفیعی

 حانة النبییدبیر اجرایی دومین همایش ملی ر

 نودوشش اسفندماه -شیراز 
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 اولاندازچشم

 اقتضائات و الزامات آن  ”فاطمی شعر“

 . تهرانرضا اسماعیلی.
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 اقتضائات و الزامات آن ، ”فاطمی شعر“

 رضا اسماعیلی

-----------------------------🔸 

 الله بای بسم

-----------------------------🔸 

الله علیها( به عبودیت و بندگی خداست. اگر بندگی  ی زهرا )سالم خواهم عرض کنم که ارزش فاطمه می“

یق  الله علیها( نبود، او صدیقه ی زهرا )سالم خدا در فاطمه یق یعنی چه؟ صدَّ کسی است که ی کبری نبود. صدَّ

گوید، صادقانه در عمل آن را نشان دهد. هرچه این صدق بیشتر باشد، ارزش انسان  اندیشد و می آنچه را می

یق؛  بیشتر است؛ می ه علیهم من النبیین و الصدیقین“شود صدَّ
َّ
یقین. “ ”اولئک مع الذین انعم الل پشت   ”صدَّ

ترین زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی خداست. اند. این بزرگوار صدیقه کبری است؛ یعنی بر ”نبیین“سر 

یقه اگر بندگی خدا نمی الله  ی زهرا )سالم فقط فاطمه شد. اساس، بندگی خداست. نه ی کبری نمی کرد، صدَّ

ی معصومین اوست و امیرالمؤمنین و  ی فضائل همه که مبدأ و سرچشمه -علیها(، بلکه پدر فاطمه هم 

ارزشش پیش خدا به خاطر  -هایی هستند از دریای وجود پیغمبر  ا( قطرهالله علیه ی زهرا )سالم فاطمه

 عبده و رسوله“عبودیت است؛ 
ً
این  -؛ اول، عبودیت اوست؛ بعد رسالت او. اصاًل رسالت  ”اشهد ان محمدا

  ”شناسد. به او داده شد، به خاطر عبودیت؛ چون خدا صنیِع دست و مخلوِق خود را می -منصب واال 

ه، )بیانات م
َّ
احان آل الل  (1384مرداد  5قام معظم رهبری در دیدار مدَّ
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____________ 

 ، نقطه سر خط ”شعر فاطمی“

____________ 

ای که مرا به نوشتن این یادداشت واداشت،  ای به اصل مطلب بپردازم. انگیزه هیچ مقدمه اجازه بدهید بی

در فضاهای مجازی و   ”شعر فاطمی“نوشت  پیشانیبازخوانی و مرور بعضی از شعرهایی است که هرسال با 

در صورت و  –که  رغم عناوینشان، عالوه بر این شوند. شعرهایی که علی های تلگرامی و ... منتشر می کانال

 اند! ی با شعر فاطمی ندارند، در مواردی نیز در نقطه مقابل سیره فاطمی ایستادهداننسبت چن -سیرت 

درستی بر این دقیقه تأکید شده  گران دغدغه مند این عرصه به وتان و پژوهشبارها و بارها توسط پیشکس

یابی مثل  نیست. در این عرصه، مضمون  ”تنگت بگو خواهد دل هر چه می“است که ساحت شعر آیینی، ساحت 

 یک کار ذوقی و سلیقه  ”ها آزاد سروده“عرصه 
ً
ت تخیل، تواند تنها و تنها به مدد قدر ای نیست و شاعر نمی صرفا

تصویرپردازی و صنعتگری، به هر مضمون غریب یا خوشایندی چنگ اندازد و سیمای بزرگان دین را به هر 

 ای که دوست دارد بر بوم شعر به تصویر بکشد. گونه

در این وادی، شاعر باید امین، صادق، متخلق به اخالق اسالمی و آراسته به ادب قرآنی باشد و در دایره  

ی بر دین و برگرفته از قرآن حرکت کند. به تصویر کشیدن سیمای بزرگان دین در شعر آیینی باید های مبتن آموزه

 منطبق بر سیره عملی و سلوک ایمانی و قرآنی آن بزرگواران باشد. فرایند خیال
ً
پردازی و پرواز ذهنی  دقیقا

ای واقعی، بی تحریف و پیراسته از  هه باشد تا شاعر بتواند چهر دانمن شاعر در این وادی، باید اندیشیده و رسالت

السالم( به تماشا بگذارد، سیمایی روشن و زالل که قابلیت الگوبرداری از آن  خرافات را از ائمه هدی )علیهم

 برای زندگی انسان معاصر وجود داشته باشد.

 

____________ 

  ”شعر آیینی و فاطمی“شناسی  ضرورت آسیب

____________ 

تر است.  العاده زیاد است. تحریف ضربت غیرمستقیم است که از ضربت مستقیم کاری خطر تحریف فوق  “

شود )چه تحریف لفظی، چه تحریف معنوی( اگر کتاب هدایت باشد تبدیل به کتاب  یک کتاب که تحریف می

ه شود. اگر کتابی باشد که انسان را رو ب شود، اگر کتاب سعادت باشد تبدیل به کتاب شقاوت می ضاللت می

 آن حقیقت را به برد، در اثر تحریف رو به پائین می باال می
ً
تنها بدون خاصیت  کند. نه کلی عوض می آورد. اساسا

ای که داریم، این اسـت کـه بـبینیم چه تحریفاتی در  ترین وظیفه بخشد... بزرگ کند، بلکه اثر معکوس می می

رگان ما شده... چه تحریفاتی در قرآن شده است... ها و بز  تاریخ ما شده، چه تحریفاتی در نـقـاشـی شخصیت

  ”باید با این تحریفات مبارزه کنیم.

 ، صدرا.(107ـ  100/1الله شهید مرتضی مطهری، ج  )حماسه حسینی، آیت 
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توان به حریم  القدس نمی بیت )ع( و روح متأسفانه امروز بعضی با این استدالل که بدون اذن و عنایت اهل 

اند و به  ای از تقدس پیچیده هاد و در مدح و منقبت آنان شعر گفت، شعر آیینی را در هالهشعر آیینی پا ن

محض ورود به حوزه پرخوف و خطر  دهند. یعنی به شناسی آن را نمی کس اجازه ورود به حوزه نقد و آسیب هیچ

بر معظم انقالب، تر از ره شناسی شعر آیینی، گوینده؛ مظلومانه از سوی کسانی که خود را مسلمان آسیب

های  ها و تهمت هجمه باران گیرد و سنگ ند مورد تکفیر قرار میدان عالمان دینی و پیشکسوتان شعر آیینی می

سواد، دشمن دین، مخالف عزای حسینی،  هایی از قبیل: وهابی، بی شود، تهمت سنگین و گوناگون می

ین جای تعجب نیست که این عرصه از حضور مخالف گریه بر مصیبت کربال و...! با این هجمه و هزینه سنگ

 ! ”دستی از غیب برون آید و کاری بکند“خالی است و همه منتظرند تا  دانمن دلسوزان و دغدغه

ند و دان شناسی نمی نیاز از نقد و آسیب ادبی را بی ی گونه شعر انقالب، این  ”امین“رغم چنین تصوری،  علی

اند که در برابر بیان مطالب  همواره در خط مقدم این جبهه به روشنگری پرداخته و بر این نکته تأکید کرده

تفاوت  شود، نباید ساکت، بی رسالت می دانوهن خانو انحرافی و خرافی که باعث مخدوش شدن چهره اسالم 

چنین مسائلی پیشگیری کرد. تا آنجا که به یاد و منفعل بود و با مواخذه و تذکر به شاعر و مداح باید از تکرار 

شده که باروح دین و آیین در تقابل  ای خوانده دارم، در دیدارهای ساالنه هرگاه در حضور ایشان شعر یا مرثیه

اند. ایشان در  ای به شاعر و مداح آن تذکر داده و خواستار اصالح شعر یا مرثیه شده بوده، بدون هیچ مالحظه

های دینی و قرآنی را  اندیش و بصیر، طرح مسائل غلط و خالف آموزه احب فتوا و عالمی روشنمقام مرجعی ص

متکی و مستند به “فشارند که شعر اصیل دینی باید  ند و بر این دقیقه پای میدان در شعر آیینی جایز نمی

از دستبرد تحریفات  سنگ شعر آیینی باشد. توصیه هنوز و همیشه ایشان حفظ میراث گران  ”معارف حقه الهیه

 سازی است. و خرافات و حرکت در مسیر روشنگری، معرفت افزایی و انسان

آن را شکست. چراکه شعر آیینی نیز همچون   ”نقد ناپذیری“برای رشد و ارتقای کیفی شعر آیینی، باید تابوی 

 در این عرصه، شناسی اس تر نیازمند نقد و آسیب های ادبی، برای باروری و بالندگی بیش همه گونه
ً
ت. اتفاقا

ها نیاز به مراقبه و محاسبه و مواخذه داریم. چون ممدوح ما بزرگان دینی هستند و غفلت از  بیش از سایر عرصه

شود. ولی متأسفانه بسیاری  بیت )ع( می اهل  ”وهن“شناسی، باعث فروافتادن شاعر در چاه و چاله  نقد و آسیب

شمارند و  می  ”گناه کبیره“گونه ادبی را  شناسی این د به عرصه نقد و آسیببا تقدس بخشیدن به شعر آیینی، ورو

بگذارید خدا “گویند خداوند خودش حافظ دین و آیینش هست و نیازی به دلسوزی امثال من و شما ندارد،  می

 124اصالح دین به من و شما چه ربطی دارد؟! با چنین منطقی دیگر نیازی به آمدن   ”کار خودش را بکند!

معروف و  امربه“هزار پیامبر برای هدایت انسان نبود. اگر چنین حرفی درست باشد، باید از این به بعد کرکره 

چنین نیست و  زندگی خودمان باشیم! ولی این را نیز پایین بکشیم و فارغ از درد دین سرگرم کار و  ”نهی از منکر

 داری و مسلمانی است. دین پذیری جز ذات خواهد و مسئولیت اسالم مسلمان مسئول می
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های قرآنی و بیانات مقام معظم رهبری و  با استناد به آموزه –با عنایت به این ضرورت حیاتی، در این نوشتار 

که این  پردازیم. امید آن می  ”شعر فاطمی“اندیش دینی، به ادب و آداب، و اقتضائات و الزامات  عالمان روشن

 استفاده باشد. یل آیینی راهگشا و قابلنوشتار برای شاعران و ذاکران اص

 

____________ 

  ”غالی گری“پرهیز از فروافتادن در چاه و چاله 

____________ 

  ”توحید”شود که مداحان ما در ذکر مناقب حضرت صدیقه اطهر )س( یا دیگر معصومین )ع( از مرز گاه می“

ترین و  رغم انتساب عالی های معتبِر مأثوره، به تآنکه در زیار غلتند. حال درمی  ”شرک“گذرند و در ورطه  می

آن   ”عبودیت“انگیزترین مقامات معنوی و اوصاف الهی به وجود مقدس حضرات معصومین )ع(، بر  شگفت

  ”شده است. تمامبزرگواران تأکید 

ه 
َّ
احان آل الل  (1380شهریور  18)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدَّ

و همچنین روح تعالیم دینی،  -از آدم تا خاتم  -فلسفه بعثت همه پیامبران توحیدی  گونه تردیدی بدون هیچ 

پرستی است. اذان نیز که نماد و نشان اسالم و مسلمانی است  دعوت به توحید و یکتاپرستی و نفی شرک و بت

ه، خدای دیگری نیست. موضوع یابد، و این یعنی جز خدای یگان خاتمه می  ”ال اله اال الله“آغاز و با   ”اکبر الله“با 

که در سوره  تأکید بر یکتاپرستی و توحید است، چنان –صورت مستقیم یا غیرمستقیم  به –اکثر آیات قرآنی نیز 

َحٌد: بگو“خوانیم:  توحید )اخالص( می
َ
ُه کُفًوا أ

ََّ
ْم یکن ل

َ
ْد، َول

َ
ْم یول

َ
ْم یِلْد َول

َ
َمُد، ل ـُه الَصَّ

ََّ
َحٌد، الل

َ
ـُه أ

ََّ
 قل هو الل

  ”کس او را همتا نیست. متعالی[، نزاده، و زاده نشده است، و هیچ -اوست خدای یگانه، خدای صمد ]ثابت 

ترین و زیباترین جلوه خاکساری و فروتنی در برابر خدا است. آفرینش  عبادت به معنای اظهار بندگی، عالی

ِجنَّ َواإلنَس ِإال ِلَیْعُبُدوِن؛ فرماید: وَ  هستی و بعثت پیامبران برای عبادت است. خداوند در قرآن می
ْ
ْقُت ال

َ
َما َخل

( هدف از آفرینش هستی و جن و انس، عبادت خداوند است. رسالت همه پیامبران 56)سوره ذاریات، آیه 

 أِن اْعُبُدوا اللَه "توحیدی نیز دعوت مردم به پرستش خداوند بوده است: 
ً
ٍة َرُسوال مَّ

ُ
 ا

ِّ
َقْد َبَعْثَنا ِفی ُکل

َ
َواْجَتِنُبوا َول

وَت 
ُ

اغ  (36. )سوره نحل، آیه "الطَّ

های قرآنی وحیانی، فلسفه آفرینش انسان و عالم خلقت چیزی جز بندگی حضرت حق نیست و  طبق آموزه

هزار پیامبر برای  124که  توانند به مقام بندگی نایل گردند. دیگر آن ها با تهذیب و تزکیه نفس می همه انسان

ی  اند. به گفته قرآن، الزمه بندگی مبعوث شده  ”ادب و آداب“و به یکتاپرستی و آموختن هدایت انسان و دعوت ا

ْرِض “رسیدن به مقام بندگی، نیایش و ستایش ذات اقدس پروردگار است: 
َ ْ
َماَواِت َوَما ِفی اْل ِه َما ِفی السَّ

َّ
َح ِلل َسبَّ

َحکیُم.
ْ
َعِزیُز ال

ْ
ناپذیر و  گویند؛ و او شکست زمین است همه تسبیح خدا میها و آنچه در  آنچه در آسمان  ”َوُهَو ال

 حکیم است!
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ترین آفاتی که شعر فاطمی ما را  پرستی، متأسفانه یکی از بزرگ همه تأکید بر نفی شرک و یگانه رغم این علی

امروز گونه ادبی است.  یا غلو در این  ”غالی گری“کند، بحث  های شعر آیینی تهدید می چون دیگر زیرشاخه هم

به خاطر توقف قافله شعر آیینی در منزل محبت و عدم پیوند محبت با معرفت و بصیرت دینی، این قافله سر از 

رسد و  درآورده و از جان و جهان بسیاری از شعرهای ما بوی کفر و شرک به مشام می  ”غالی گری“ترکستان 

آیینی دارد، اما   ”نوشت پیشانی“عری که شود! ش تبدیل می  ”ضدآیینی“رفته شعر آیینی ما به شعری  رفته

دینی، نه! این حرف، حرف نگارنده این   ”موضع“دینی دارد، اما   ”موضوع“سرشت و سرنوشت آیینی، نه! 

نه برادر! اشتباه “سطور نیست که گروهی در مخالفت با آن پای بر زمین بکوبند و با ابرام و اصرار تمام بگویند: 

السالم( است.  ، این حرف، حرف قرآن و معصومین )علیهم ”زل محبت آسیب نیستکنی، توقف در من فکر می

  ”ُمنکر“شود، که یک  و شرک ختم می  ”غالی گری“زاست که به  جهت آسیب توقف در منزل محبِت محض ازآن

 خوانیم: ( سوره توبه می30که در آیه ) بزرگ است. چنان

ِه “
ََّ
یُهوُد ُعَزیٌر اْبُن الل

ْ
ِت ال

َ
ال

َ
ِذیَن َوق

ََّ
 ال

َ
ْول

َ
َواِهِهْم یَضاِهُئوَن ق

ْ
ف

َ
ُهْم ِبأ

ُ
ْول

َ
ِلک ق

َ
ِه ذ

ََّ
َمِسیُح اْبُن الل

ْ
َصاَری ال ِت الَنَّ

َ
ال

َ
َوق

کوَن 
َ
ی یْؤف َنَّ

َ
ُه أ

ََّ
ُهُم الل

َ
اَتل

َ
 ق

ُ
ْبل

َ
 . ”کَفُروا ِمْن ق

زبان و یهود گفتند: ُعَزیر پسر خداست و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست! این سخنی است که تنها بر “

ها را هالک و نابود کند! آنان  رانند و با گفتار و کیش کافران مشرک پیشین نزدیکی و مشابهت دارند، خدا آن می

  ”ند؟!دانگر  را )از حق( به کجا می

از رجال شیعی سده اول هجری و معاصر امام  -  ”ابوخالد کابلی“حضرت امام سجاد )ع( نیز در حدیثی به 

 فرمایند: ه میدر تفسیر این آی –سجاد 

خدا  دانالسالم( داشتند آن دو را فرزن و مسیح )علیهم زیهود و نصاری، به خاطر ُحب ُمفرطی که به عزی“

ستند. جمعی از شیعیان ما نیز در حدی ما را دوست خواهند داشت که درباره ما چیزی که یهود درباره عزیز دان

  ”ز مایند و نه ما از آنانیم.و نصاری درباره عیسی گفتند، خواهند گفت. نه آنان ا

، ص 1ق / اختیار معرفه الرجال، ج  1314)طوسی، محمد بن حسن، االمالی، انتشارات دارالثقافه، قم،  

336). 

با عنایت به آیات و روایات مورداشاره، شایسته و بایسته است که در قلمرو شعر فاطمی جز در صراط مستقیم 

نکرده از سر شیفتگی و شیدایی محض در مدح و منقبت حضرت فاطمه  ایو خد میبرندارتوحید و عبودیت گام 

السالم( شود. ما  بیت )علیهم وهن اهلو زهرا )س( و دیگر بزرگان دینی شعری نگوییم که باعث خشم پروردگار 

قبیله شاعران بصیری چون دعبل، کمیت، فرزدق و هاتف اصفهانی باشیم و شعرهای آیینی  باید هم قبله و هم

 باید شعرهای روشنی از جنس شعر زیر باشد: ما

 که یکی هست و هیچ نیست جز او

“ 
َّ

  ”وهَوحــــَدُه ال ِالـــــَه ِاال
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ها به عبودیت و بندگی است و هیچ انسانی  یابیم که ارزش همه انسان روشنی درمی از متن آیات و روایات به

در  -هیچ استثنایی  ازجمله حضرت فاطمه زهرا، بی –برد. بزرگان دین نیز  جایی نمی بدون سلوک بندگی راه به

 اند. یافته دایره بندگی به مقامات و کرامات معنوی دست

الله  کند به یگانه فرزند عزیزش وجود مقدس صدیقه طاهره سالم در روایت است که پیامبر اکرم )ص( رو می“

یا فاطمه اعملی ”گوید: و می  ”استبضعة منی: او پاره جگر من ”گوید: اش می کسی که درباره آن -علیها 

خورم، از انتساب  . من به درد تو نمی ”انی ال أغنی عنک شیئا“دخترکم خودت برای خودت عمل کن.   ”بنفسک

با من کاری ساخته نیست ... تعلیمات مرا بپذیر و دستورات مرا عمل کن، مگو پدرم پیغمبر است، به دردت 

وقت شما زندگی همین حضرت زهرا )س( را  خورد. آن به دردت میخورد، به دستور پدرت عمل کردن  نمی

بینید در فکر این انسان گویا وجود ندارد که من دختر پیغمبر آخرالزمان هستم. حدیث است  مطالعه کنید، می

های جمعه را تا  کرد، شب آمد. از خوف خدا گریه می ایستاد، بدنش به لرزه درمی که وقتی به محراب عبادت می

ها همه به انسان نوعی بیداری و آگاهی مسئولیت آمیز و تعهد خیز  گریست. این خوابید و می نمی صبح

  ”دهد. می

 .(۶۳ص  ۱ها و اندرزها ج  ، حکمت۱۱۰)مرتضی مطهری، حق و باطل ص 

 

انسان “ای برای تماشای سیمای  ای برای معرفی گوهر و جوهر دین و آیینه آری، شعر فاطمی باید رسانه

 رسد. به کمال می  ”بندگی“و   ”یکتاپرستی“باشد. انسانی که از رهگذر   ”کامل

 

____________ 

 با ادبیاتی فاخر  ”سوگ و مرثیه“پرداختن به 

____________ 

 در سینه چراغ عشق را روشن کن

 پوش بلوغ نور را بر تن کن تن

 با اشک بشوی صورت رخوت را

 کن  ”بالیدن“را معبر   ”نالیدن“

السالم( بخش مهمی از شعر دینی است، اما در این بخش باید سخنان معقول،  مدح و مصیبت ائمه )علیهم“ 

های عامیانه و سطحی، و بیان مسائل  کاربرده شود و از برداشت ی درست به منطقی و برخاسته از نگاه و سلیقه

  ”جعلی و توهمی پرهیز شود.

 (1395اسفند  5شنبه  دار با شاعران آیینی، پنج)فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در دی
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است که باید به آن جهت داده شود و   ”سوگ و مرثیه“انکار شعر آیینی  بدون تردید یکی از اضالع غیرقابل 

گریاندن و سوگ هدف اصلی شعر نباشد. بلکه هدف، بیان توحید، حکمت، اخالق، و معارف دینی و الهی 

 سازی و تعالی روحی حرکت کند و مرثیه نیز مکمل آن باشد. باشد تا شعر در مسیر انسان

که تنها کافی است نام مبارک حضرت  طوری ای است که از عواطف دینی سرشار است، به جامعه ،جامعه ما

ها جاری شود. اکثر افراد نیز در ایام شهادت  اباعبدالله )ع( و یا فاطمه زهرا )س( برده شود تا اشک از دیده

کنند و کمتر به دنبال افزایش دایره  بیت در مجالس شرکت می تر به نیت گریه بر مصائب اهل بیش بزرگان دینی

  ”نگریستن“مقدمه   ”گریستن“و   ”بیداری“مقدمه   ”عزاداری“که باید  ش و بینش دینی خود هستند. درحالیدان

یدن شود، نه ایستایی و خمودگی السالم( باعث قد کشیدن و بال بیت )علیهم باشد. یعنی نالیدن بر مصائب اهل

ستیزی ارزشمند و سازنده  خواهی و ظلم السالم( از منظر حق بیت )علیهم و رخوت. چراکه بیان مصائب اهل

ازحد شاعران  است، شاهد پرداختن بیش  ”سوگ و مرثیه“است. متأسفانه در شعر فاطمی ازآنجاکه وجه غالب با 

که ابعاد  بیت االحزان، فدک، دیوار و در و ... هستیم. درحالیبه مباحثی مانند مزار پنهان آن حضرت، 

ها پرداخته نشده است.  مانده فراوانی در زندگی پربرکت حضرت زهرا )س( وجود دارد که هنوز به آن مغفول

عنوان یک اسوه و الگو برای نسل  توان سیمای حضرت زهرا را به ها می ای که در آیینه آن های ناگفته ویژگی

 به تماشا گذاشت. امروز

____________ 

 های زندگی حضرت فاطمه زهرا )س( ناگفته

____________ 

  ها لهجه درصد این سروده 90یابیم که بیش از  با بازخوانی کارنامه شعر فاطمی به سهولت درمی
ً
ای صرفا

 اند: شده توصیفی دارند و در چهار محور زیر خالصه

 ماجرای فدک – 1

  ”در دیوار و“داستان  – 2

 بیت االحزان – 3

 مزار پنهان حضرت زهرا )س( - 4

که پرداختن صرف به این موضوعات، ارائه تصویر محو، نیمرخ، و ناقص از بانوی بزرگواری است که  درحالی

 ها و آیات شریفه زیر در شأنش نازل شده است: است و سوره  ”کوثر کثیر“به تعبیر حضرت قرآن 

ْبَتر.الله الرَّ  سوره کوثر: بسم“
َ ْ
اِنَئک هو اْل

َ
ک َو انَحْر، ِإنَّ ش  ِلَربِّ

َّ
َصل

َ
َر، ف

َ
کْوث

ْ
ْعَطْیَناک ال

َ
ا أ ِحیِم، ِإنَّ   ”ْحَمِن الرَّ

َما ُنْطِعُمکْم   (:”۸-۹سوره انسان یا هل اتی )آیات “ ِسیًرا، ِإَنَّ
َ
ِه ِمْسکیًنا َو یِتیًما َوأ ی ُحِبَّ

َ
َعاَم َعل َو یْطِعُموَن الَطَّ

ـِه 
ََّ
کوًرا. ِلَوْجِه الل

ُ
 ش

َ
  ”الُنِریُد ِمنکْم َجَزاًء َوال

َرکْم َتْطِهیًرا.۳۳سوره احزاب )آیه تطهیر: “ َبْیِت َوُیَطهِّ
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْجَس أ ِهَب َعنکُم الرِّ

ْ
ُه ِلُیذ

َّ
َما ُیِریُد الل   ”(: ِإنَّ
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ذیَن آَمُنوا َو 23سوره شوری )آیه مودت:“
َّ
ُه ِعباَدُه ال

َّ
ُر الل

ِّ
ذی یَبش

َّ
ْم (: ذِلَک ال

ُ
ک

ُ
ْسَئل

َ
اِلحاِت بل ال أ وا الصَّ

ُ
َعِمل

 
َ

ُفوٌر ش
َ

َه غ
َّ
 ِإنَّ الل

ً
ُه فیها ُحْسنا

َ
ُقْربی َو َمْن یْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد ل

ْ
َة ِفی ال َمَودَّ

ْ
 ال

َّ
 ِإال

ً
ْجرا

َ
یِه أ

َ
وٌر.َعل

ُ
  ”ک

َک فیِه ِمْن َبْعِد ما جاَءَک ِمَن 61سوره آل عمران )آیه مباهله: “ َمْن َحاجَّ
َ
ْبناَءنا َو  (: ف

َ
ْوا َنْدُع أ

َ
 َتعال

ْ
ُقل

َ
ِم ف

ْ
ِعل

ْ
ال

کا
ْ
ی ال

َ
ِه َعل

َّ
ْعَنَت الل

َ
 ل

ْ
َنْجَعل

َ
 ف

ْ
مَّ َنْبَتِهل

ُ
ْم ث

ُ
ْنُفَسک

َ
ْنُفَسنا َو أ

َ
ْبناَءُکْم َو ِنساَءنا َو ِنساَءُکْم َو أ

َ
  ”ِذبیَن.أ

 

در شعر فاطمی  بدیهی است پرداختن مبسوط و کامل به ابعاد مغفول مانده شخصیت حضرت زهرا )س(

وار به  گنجد. ولی اشاره فهرست محتاج نگارش هزاران مقاله و پژوهش است و در حوصله یک یادداشت نمی

رونمایی و “شود:  ها اشاره می ای از این ویژگی پذیر است که به پاره ها امکان بعضی از این ابعاد و شاخصه

ای از قبیل: خودشناسی و  های ناگفته گیبا تبیین و تشریح ویژ   ”سبک زندگی فاطمی“رمزگشایی از 

یی، همراهی و ”ابیها ام“های عبودیت و بندگی، انس با قرآن، عشق به نماز، حقیقت  خداشناسی، جلوه

های  همدلی با حضرت رسول اکرم )ص( در پاسداری از نهال نوپای اسالم، مبارزه با خرافات، تحریفات و سنت

های حکیمانه و جسورانه حضرت،  عی با تحلیل خطبهاجتما –جاهلی، بررسی گفتمان سیاسی 

خواهی، مظلوم نوازی و ظالم ستیزی )با تبیین این حقیقت که مادر قیام  جویی و عدالت شناسی، حق دشمن

های  حسینی و حماسه عاشورا حضرت زهرا بوده است(، آزادگی و آزادمنشی، تالش در مسیر احیای فضیلت

های ادبی و هنری )ازجمله فن خطابه، سخنوری و شاعری(،  ازنمایی مهارتهای انسانی، ب اخالقی و کرامت

والیت، تالش در مسیر احقاق حقوق زنان، الگوی ازدواج فاطمی  و حضور شجاعانه در صحنه دفاع از امامت

که فرشی جز یک پوست گوسفند نداشتیم. بر آن  فرماید: با فاطمه ازدواج کردم درحالی )امام علی می

گذراندیم و خدمتگزاری نیز نداشتیم(، بررسی مدل تربیتی فاطمی با واکاوی  دیم و روز و شب میخوابی می

های آن حضرت، قناعت و ساده زیستی )زندگی در یک خانه کوچک ِگلی کنار مسجد پیامبر(، صبر و  الالیی

و ایثار )که نمونه بارز آن ها، حجاب و عفاف )رو گرفتن از مرد نابینا(، انفاق  شکیبایی در برابر مصائب و سختی

بخشش لباس عروسی به زن فقیر در شب عروسی است(، دستگیری از ایتام و مساکین )حضرت امیر و 

حضرت فاطمه سه روز روزه گرفتند و هر سه روز، غذای افطار خود را به یتیم، مسکین و اسیر دادند. تا آنجا که 

 و... .م ایثارگرانه نازل کرد(را در ستایش از این اقدا  ”سوره هل اتی“خداوند 

های شخصیتی حضرت فاطمه زهراست که باکمال تأسف باید  آری، ابعاد مورداشاره تنها بخشی از شاخصه

از   ”شعر فاطمی“ها پرداخته نشده است. برای بیرون آوردن  صورت شایسته و بایسته به آن گفت تاکنون به

ش دانمندی و  با دغدغه –رسالت  دانجامعه شاعران و ذاکران خان، شایسته است  ”فدک“و   ”دیوار و در“بست  بن

ها بپردازند تا در آینده شاهد  از این به بعد به تشریح و تبیین این مؤلفه -تر  تر و گسترده و بینشی جامع

 شاءالله. تر شجره طیبه شعر فاطمی باشیم. ان ارجمندی و بالندگی هر چه بیش
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____________ 

  ”سازی اسطوره“جای  به  ”سازی اسوه“

____________ 

 

ای است از اسالم مجسم در وجود  خواهد و پاره واقع نمونه زنی است که خدا می ، در فاطمة زهرا )س(  “

منزله الگویی چهره  اش برای زن مسلمان و انسان مؤمن در هر زمان و مکانی به محمد )ص(؛ زندگی

ای از زندگی فاطمه زهرا )س( احساس نیاز و احتیاج  به ارائه خالصهنماید... ما امروز بیش از هروقت دیگر  می

  ”مند شویم. کنیم، تا آن را مقتدای خویش سازیم و در راه صالح و اصالح خود از فیض زندگی او بهره می

 ی سلیمان کتانی.( ، نوشته ”س( وتر فی غمدالزهرا )فاطمة “)بخشی از مقدمه امام موسی صدر بر کتاب 

، تا  ”اسطوره“بسازد، نه   ”اسوه“از فاطمه زهرا )س(  -بخصوص بانوان  –می باید برای انسان معاصر شعر فاط

تعمیم به تمام بزرگان دین  انسان نسل اکنون این بانوی برگزیده را الگوی زندگی خود قرار دهد. این دقیقه قابل

ْم یوَحی “فرماید:  ( سوره کهف خدا خطاب به پیامبر )ص( می110که در آیه ) است. چنان
ُ
ک

ُ
ٌر ِمْثل

َّ
َنا َبش

َ
مآ ا بل ِانَّ

ْم ِالٌه واِحْد ... ای پیامبر! به امت بگو که من هم بشری همانند شما هستم.
ُ
مآ الْهک ی ِانَّ

َ
  ”ِال

کنند، باید در  از این منظر، شاعران آیینی زمانی که زبان به مدح و منقبت حضرت فاطمه زهرا )س( باز می

حضرت زهرا با انسان معاصر بپردازند و   ”اشتراک“، به وجوه  ”افتراق“از وجوه  –و بیش پیش  –شعر خویش 

گونه توصیف کنند که برای مردم، محسوس و ملموس و هضم شدنی باشد. اگر  سیمای این بانوی بزرگوار را آن

نی آسمانی و بعدی و فقط در قالب انسا صورت تک ما در آیینه شعر فاطمی سیمای حضرت فاطمه )س( را به

قرار   ”الگو“توانیم از جامعه انتظار داشته باشیم که آن حضرت را در زندگی  وقت چگونه می ماورایی ببینیم، آن

 دهند؟

این حقیقتی انکارناپذیر است که حضرت فاطمه )س(، پیامبر اکرم )ص( و امامان بزرگوار ما برگزیده خدا و 

د اشاره کرد که این بزرگواران در عین برخورداری از کرامات و اند؛ ولی به این حقیقت هم بای معصوم بوده

هستند؛ یعنی موجودی از جنس همین   ”اسوه و الگو“فضایل واالی انسانی به گفته خداوند در قرآن کریم 

انسان خاکی و زمینی. فراموش کردن این اصل و فقط پرداختن به کرامات و معجزات آنان و تبدیل آنان به 

راهه زدن. یادمان باشد که ما برای  ست نایافتنی، یعنی سر از ترکستان درآوردن و به بیای د اسطوره

 کردن.” فصل“ایم؛ نه برای  کردن آمده”وصل“
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____________ 

 گویی!  ”زبان حال“پرهیز از عجزوالبه کردن در قالب 

____________ 

 

توجه به شأن آن بانوی  اند، شاعر بی ده شدهسرو  ”زبان حال“گاهی در بعضی از اشعار فاطمی که در قالب 

رسالت  دانکه معصومین و خان پردازد. درحالی بزرگوار، از زبان حضرت به عجزوالبه و آه و آوخ گویی می

ترین شرایط نیز  نفس، مناعت طبع، شهامت، شجاعت، پایداری و استقامت بودند و در سخت های عزت اسوه

 اند. اشتهحسرت یک آخ را هم بر دل دشمن گذ

هرچند که در صداقت و حسن  –گویند  رسالت سخن می دانشاعران عزیزی که با چنین بیانی از زبان خان

اند و با سیره عملی  خوبی درنیافته های دینی را به جان و جهان آموزه -گونه شکی نیست  نیت آنان جای هیچ

دادند که اشعاری از جنس شعر زیر بگویند. در شعر زیر  بزرگان دین آشنا نیستند، وگرنه هرگز به خود اجازه نمی

گوید که بی  الموحدین درباره مصائبی که بر حضرت زهرا )س( رفته است چنین می ان مولیشاعر از زب

 رسالت است و باید از آن پرهیز کرد: دانگونه تردیدی به کار بردن چنین ادبیاتی وهن خان هیچ

 زیر چشمان زن من جای دست مرد بود

 زیر چشمانم ورم افتاد، دستم بسته بود

 وبیدم به دربه گمانم میخ را محکم نک

 در به روی همسرم افتاد، دستم بسته بود

  ”معرفت“ایم و به قله  بیت متوقف مانده اهل  ”محبت“سرودن چنین شعرهایی نشانه آن است که ما در منزل  

شناسیم و دوستی ما با  ها را خوب نمی بیت را دوست داریم، ولی آن تر اهل ایم. به تعبیر ساده صعود نکرده

ها را  خواهیم آن یتمان خیر است و میکه ن رغم این است، یعنی علی  ”هدوستی خاله خرِس “بزرگان دین مثل 

 شویم. شان می جای سربلندی، باعث سرشکستگی کنیم، و به بزرگ کنیم، کوچکشان می

بار احادیث زیر را  من یقین دارم شاعر ارجمندی که چنین شعری را سروده است، اگر پیش از سرودن، یک

 زد: خوانده بود، هرگز دست به سرودن چنین شعری نمی

 ا“ 
َ

ری قال
َ
َعْسک

ْ
َحَسِن ال

ْ
َدة، : “-علیه السالم  -إلماُم ال  َموَّ

َّ
ْینا ُکل

َ
وا إل ، ُجرُّ

ً
ْینا

َ
وُنوا ش

ُ
 َو ال َتک

ً
ُقوا اللُه َو ُکوُنوا َزْینا ِاتَّ

ما نَ 
َ
 فینا ِمْن ُسوء ف

َ
ُه، َو ما قیل

ُ
َنْحُن أْهل

َ
 فینا ِمْن ُحْسن ف

َ
ُه ما قیل إنَّ

َ
بیح، ف

َ
 ق

ُّ
ا ُکل ُعوا َعنَّ

َ
ْدف

َ
ترجمه:   ”ْحُن َکذِلَک.َو ا

بخش ما باشید و مایه ننگ ما قرار نگیرید، سعی کنید افراد  تقوای الهی را ـ در همه امور ـ رعایت کنید، و زینت

ت و عالقه ما جذب کنید و زشتی ها بگویند صحیح است  ها را از ما دور نمایید. درباره ما آنچه از خوبی را به محبَّ

  ”ی مبرا خواهیم بود.و ما از هرگونه عیب و نقص

  ”372، ص 75بحاراالنوار، ج “
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اِس ُحْسنا، “امام صادق علیه السالم فرمود:  ْینا، قولوا ِللنَّ
َ

ْینا ش
َ
نا َزْینا َوال َتکونوا َعل

َ
َمعاِشَر الشیعِة! ُکونوا ل

بیِح الَقْوِل )
َ
وها َعِن الُفضوِل وق ْم َوُکفُّ

ُ
ِسَنَتک

ْ
نت ما باشید، نه باعث مالمت و (؛ ای گروه شیعه! زی5واْحَفظوا أل

  ”گویی بازدارید. روی و زشت سرزنش ما، با مردم نیکو سخن بگویید، و زبانتان را حفظ کنید و آن را از زیاده

 .(239؛ منتخب میزان الحکمة، ص 173؛ مشکوة االنوار، ص 17، ح 327)امالی صدوق، ص 

 

____________ 

 باشد  ”آفرین وحدت“شعر فاطمی باید 

____________ 

ای برای دمیدن در  باشد، نه بلندگوی اختالف و تفرقه و حنجره  ”وحدت“حنجره شعر فاطمی باید منادی 

تنها به مقدسات اهل تسنن،  های دینی و مذهبی. از این منظر شایسته است که شاعر فاطمی نه تنور عصبیت

 بلکه به مقدسات سایر ادیان الهی نیز احترام بگذارد.

کند. چراکه ازنظر  وحیانی و قرآنی ما را از دشنام دادن به مقدسات سایر ادیان الهی نهی می های آموزه

احترامی به مقدسات سایر ادیان و فرق اسالمی، شیوه مناسبی برای ارشاد و هدایت دیگران نیست،  اسالم، بی

توجه به این اصل از چنان اهمیتی  کند. مثل می به وادار به مقابله و و آنان را نسبت به دین اسالم و تشیع بدبین

های مشرکان نهی فرموده  برخوردار است که خداوند در قرآن مسلمانان را حتی از دشنام دادن نسبت به بت

 است:

ةٍ “ مَّ
ُ
 أ

ِّ
ا ِلکل ِلک َزینَّ

َ
ٍم کذ

ْ
َه َعْدًوا ِبَغیِر ِعل

َّ
وا الل یُسبُّ

َ
ِه ف

َّ
ِذیَن یْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل

َّ
وا ال  َتُسبُّ

َ
ِهْم  َوال ی َربِّ

َ
مَّ ِإل

ُ
ُهْم ث

َ
َعَمل

وَن: به معبود کسانی که غیر خدا را می
ُ
ُئُهْم ِبَما کاُنوا یْعَمل یَنبِّ

َ
ها )نیز(  خوانند دشنام ندهید، مبادا آن َمْرِجُعُهْم ف

  ”۱۰۸-از روی )ظلم و( جهل، خدا را دشنام دهند/ سوره انعام 

از شاعران به خاطر غفلت از این مهم گاهی برای بزرگ کردن رغم همه این تأکیدات، متأسفانه معدودی  علی

کنند. مثاًل گاهی حضرت عیسی و  السالم( سایر پیامبران و اولیای الهی را کوچک می معصومین شیعه )علیهم

نامند،  حضرت موسی )ع( را غالم پیامبر اکرم )ص( و حضرت مریم )س( را کنیز حضرت زهرا )س( می

به احترام گذاشتن به مقدسات سایر ادیان تأکیددارند. مقام معظم رهبری نیز بارها در که اکثر علما  درحالی

 فرموده
ً
. وقتی ما در صلوات بر  ”توهین به مقدسات سایر مذاهب حرام شرعی است“اند:  بیانات خویش صریحا

اشاره دارد که پیامبر  کنیم درواقع این عبارت به تمام اولیاء الهی استفاده می  ”آل محمد“رسول خدا از عبارت 

هاست، و حضرت عیسی و موسی )ع( و همه انبیاء الهی و همچنین حضرت  اکرم )ص( خاتم راه توحیدی آن

 گیرند که احترام و تکریم آنان واجب است. قرار می  ”آل محمد“مریم )س( نیز در ذیل سلسله نورانی 

)ص( و حضرت زهرا )س( بر سایر انبیاء و  طبق احادیث و روایات اسالمی دربرتری و سروری پیامبر اکرم

منظور حفظ وحدت و پرهیز از دامن زدن و تحریک  تر آن است که به گونه شکی نیست، ولی شایسته اولیاء هیچ

های دینی و مذهبی این برتری و سروری را با لحاظ شأن قدسی و ملکوتی حضرت مریم و سایر انبیاء  عصبیت
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که عالمه اقبال  دوراز شائبه وهن بیان کنیم، هم چنان ادب و معرفت دینی و بهای آمیخته به  الهی و با لهجه

 الهوری در بیان برتری حضرت زهرا )س( بر حضرت مریم )س( به این شیوه سخن گفته است:

 مریم از یک نسبت عیسی عزیز

 از سه نسبت حضرت زهرا عزیز

ئلی که به اختالفات شیعه و سنی دامن نمایی مسا همچنین شایسته است در شعر فاطمی از طرح و بزرگ

 بپرهیزیم. ذاکران و مداحان اصیل و ارجمند اهل می
ً
السالم( نیز باید برای حفظ وحدت  بیت )علیهم زند شدیدا

آمیز در  های تفرقه و خواندن شعرها و مولودیه  ”عیدالزهراء”جهان اسالم از شرکت در مراسمی از قبیل جشن

 فرموده این مراسم بپرهیزند. چنان
ً
کسی که ندای تفرقه  آن“اند:  که رهبر فرزانه انقالب نیز در این مورد صریحا

خواهد وحدت ملی را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه  دهد و به بهانه مذهب، می بین شیعه و سنی را سر می

ند. آن مرد دان یاند و خودشان نم ها مزدور دشمن د. گاهی بعضیداند، چه ندانسنی، مزدور دشمن است؛ چه ب

دهد، او هم مزدور دشمن است، ولو  کند و دشنام می رود به مقدسات اهل سنت اهانت می شیعی هم که می

زند در مجالس عام و  ربط می های بی کند، حرف کند...حاال به اسم والیت کارهای خالف می د که چه میدانن

این را هم  –ی و غفلت، یا گاهی از روی غرض اندای هم که از روی نا خاص، وحدت را حفظ کنید. به آن شیعه

ی نیست، بلکه مأموریت دانشان مسئله نا شناسیم که فقط مسئله سراغ داریم و افرادی را هم از بین شیعیان می

کنم: رفتار هر دو گروه  کند، عرض می به مقدسات اهل سنت اهانت می –که ایجاد اختالف کنند  دارند برای این

فهمند؟ اگر دیدید در جامعه بین شما کسانی  ای چرا نمی خالف قانونی است. یک عده حرام شرعی است و

ها ابراز و اعالم کنید؛  ها را طردشان کنید؛ مخالفت خودتان را به آن کنند، آن هستند که عکس این رفتار می

ای به  نند، ضربهز  ای به تشیع می زنند، ضربه ای به اسالم می زنند. ضربه زنند؛ ضربه می ها ضرر می این

  ”زنند. ی اسالمی می جامعه

 (88/2/22)بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع عظیم مردم کردستان 

____________ 

 برای ارتقاء شعر آیینی، چه باید کرد؟!

____________ 

های تکفیری و داعشی سعی دارند چهره خشنی از دین و ائمه اطهار )ع(  در شرایط حساس امروز که گروه 

های شعر آیینی و  طلب و خردستیز معرفی کنند، باید از همه ظرفیت ارائه دهند و اسالم را دینی خشونت

رو  خرد و عقالنیت است؛ ازاین های غلطی استفاده کرد. دین اسالم بر پایه فاطمی برای مقابله با چنین ذهنیت

دین اسالم به نمایش گذاشته   ”اندیشه مداری“و   ”ستیزی جهل“شایسته است که با زبان فاخر و تأثیرگذار شعر، 

های دینی و قرآنی دارد  داری و ... که ریشه در آموزه هایی چون صلح، آزادی، عدالت، مردم شود و ارزش

ذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری نیز گ موردتوجه قرار گیرد. سیره بنیان

هیچ تردیدی اگر در  بر فاصله گرفتن از تحجر و اسالم آمریکایی و معرفی اسالم ناب محمدی )ص( است. بی
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روز افزایش خواهد یافت و توطئه  این مسیر حرکت کنیم، رغبت و گرایش جهانیان به دین اسالم روزبه

 تا همیشه عقیم خواهد ماند.  ”ستیزی اسالم“ری استکبا

ش و دانترین راهکار برای ارتقاء شعر ارجمند فاطمی، مجهز شدن شاعران و مداحان به  بهترین و عملی

ی از مکتب فقهی امامین باقر و صادق دانحضور شاگر  -بینش دینی و قرآنی و تربیت مخاطبان دین آگاه 

که اشاره شد در مقابل طرح مسائل شبهه  در این جلسات است تا همچنان -حکم تکلیف  به -)علیهماالسالم( 

برانگیز، غالی گراِن و خرافی در اشعار بایستند، و قافله شعر دینی و آیینی ما را به سرمنزل رستگاری و 

شعر و  به دانمن که از این به بعد در جلسات شعر آیینی، در کنار خیل عالقه خیری برسانند. امید آن به عاقبت

 ورق بر خواهد 
ً
ادبیات، شاهد حضور خجسته عالمان دینی نیز باشیم. اگر این مهم تحقق پیدا کند، یقینا

 گشت و جلسات شعرخوانی و مداحی از این آشفتگی و نابسامانی نجات پیدا خواهد کرد.

گر باشد تا  همخاطب هوشمند نیز باید سطح مطالبات خود از شعر آئینی و فاطمی را ارتقا دهد و مواخذ

شاعر و مداح شعرهای خوش مضمون و فاخرتری را برای این جلسات انتخاب کند. چراکه در اسالم عنوان 

در مقابل ”ُکِمیت و فرزدق و ِدعِبل“شود که همچون  شاعر آیینی، عنوانی مقدس است و به شاعرانی اطالق می

گذارند.  و درخشان دین را به نمایش می کنند و سیمای اصیل ها ایستادگی می ها، خرافات و گزافه بدعت

های قرآنی و معارف دینی باشد. از این منظر  رو رسالت شاعر آئینی این است که شعرش مطابق با آموزه ازاین

ساز و ترویج سبک زندگی فاطمی  های انسان شعر فاطمی هم باید تریبونی برای بیان فضایل دینی و حکمت

 باشد.

های اخالقی و تربیتی زندگی و سیره حضرت  از منکر، تبیین و ترویج آموزه معروف و نهی آموزش امربه

فاطمه زهرا )س(، نقد سلوک دینی و پیرایش دین از بدعت، خرافه و گزافه، داشتن موضع نسبت به مسائل 

ضرورت است که  از دیگر اموری  ”ستیزی اسالم“تفاوت نبودن در برابر امت اسالمی و مقابله با  جهان اسالم و بی

 چنین باد. این –شود  شدت احساس می ها در شعر آیینی و فاطمی به پرداختن به آن
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 غزل سار سایهزیر 
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 شیراز -آرمان. نجمه  

 سراسری امام رضا )ع(، شعر شبسومین برگزیده  ،شجوییدان شعر شببرگزیده 

 نفر سوم همایش استانی مدافعان حرم و...  ،برگزیده کنگره شور غزل حوزه

  

 کدامین خزان تکیده شدی؟ ازدحامدر 

 بگو چگونه شکستی؟ چرا خمیده شدی؟

 آهباغ رسول بودی  ی تو نوبرانه

 که در هجوم شبانه، غریب چیده شدی

 میان آتش و شمشیر و در، قیامت شد

 تو در آن حجم کینه دیده شدی ناگهانو 

 حضرت عشق شکست قامت تو در نگاه

 شدی شهیدعلی  پای بهو عاشقانه 

 ی را علی همانندتکس هیچنداشت 

 شدی عقیده همچه خوب همسر و همراه و 

 شمیم یاس وجود تو کوچه را پر کرد

 شب، حضرت سپیده شدی ی شانهبه روی 

 نشانی حرم تو اگرچه گمنامی است

 پدیده شدی !ولی برای غزل، مهربان
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 شیراز -آقا بابایی. سیمین 
 نموده  نقش آفرینی استانی و کشوری های مقامباکسب  متعددی های جشنوارهدر 

من  فکرهایقسمت تاریک  شعر صعودعشق در دنیای مردگان ،مجموعه  داستانآثار:

 گوشه از تهران و... یک داستانهای در دست چاپ:  کتاب است

 تنگی دلدشت 

 بارد میپشیمان است و  تنگی دلزمان در اوج 

 می بارد هجده سوره از قرآن خروشان است وکه 

 و شب در باور خیسش پراز اندوه تنهایی

 بارد میدل موال گدازان است و  ها غمدر این 

 شب سرشار تنهایی ،هوا مسموم نامردی ست

 بارد میمدینه غرق در ماتم پریشان است و 

 سیاهی چادر خود را به روی باغ گسترده

 بارد میست و و پشت ابر مهتابی که پنهان ا

 خواند میر یاسین حدیث درد بربستغزل 

 بارد میکه چشمان جهان امشب غم افشان است و 

*** 

 غزل بانوی گل

 گیسوی گل ی طرهبر  زند می بارانباز 

 پهلوی گل کشد میامشب اما درد دارد 

 صدا بی های بغضگم شدم در موج غم با 

 گل سوی رادستان من  برد میسردی  آه

 با دست پاییزان چنین پرشدهپر ای آیه

 از زانوی گل آهبرده اما تاب طاقت 

 ولی بارد می هرلحظهاز  تر زخمیآسمان 

 جاری ست امشب بوی گل ها کوچهدر مشام 

 نشان بیامشب این دل را ببر سمت مزاری 

 بانوی گل توایتا بگیرم حاجتم را از 
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 طبس - محمدامین. زاده ابراهیم

است که  دو سال شهرستان فردوس متولد شد. در ۱۳۷۶ تیرماهدر تاریخ هشتم 

ادبی اخیر او شرکت در کنگره ملی غدیر و  های فعالیت ازجمله. گوید میشعر 

 ع( است.شاهچراغ )سرودن شعر در منقبت حضرت 

 قرآن ز فاطمه است ی آیهصحبت در آیه 

 ز فاطمه است باران ی سورهشأن نزول 

 ولیشب را ستاره گرچه درخشان کند، 

 اختر تابان ز فاطمه است روشنیآن 

 هر کس به جود و بخشش و انعام شهره شد

 اقرار کرده است؛ که حیران ز فاطمه است

 زند مینامش به بیت بیت غزل موج 

 آغاز هر تالطم و طوفان ز فاطمه است

 درد، حال جهان را گرفته است که اکنون

 ز فاطمه است سروسامان بیسامان شعر 
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 خرم بید -الهحجت . ارم

 اش زندگیاز  بهار ۳۰وی پس از  .باشد می خرمبید از شهرستان ۱۳۵۰متولد 

شغل برگزید، در کنار آثار زیبای  عنوان بهشروع به سرودن شعر نمود. ارم دبیری را 

، برگزیده خورد میزبانی محلی نیز به چشم  شعر بهطنز و  ، شعرهایاش آیینی

 .عشایر و...نیز بوده است شعر عاشورایی پرسش مهر، ازجملهمختلف  های و همایش ها جشنواره

 

 زن

 ای زن چـراغ روشـن ایـن روزگـاران 

 انتظاران چشم ی دورهای منـتظـر در 

 ای مظــهر پــاکیـزگی در آفـرینش

 بـینش داری دیناسالم و  ی عـرصهدر 

 را به معراج دانمـر  ای دامنت پرورده

 ــاراجای هستـی طاغـوتیـان را داده ت

 در معنــویت ضــامن و سربـاز دینی

 بــا پیـروی از فــاطمه تـو بهترینی

 الگــوی پــاک و برتر ایــن روزگاری

 در جنگ غیـرت شیعیــان را پاسداری

 جهـان را سازد میتـو  معروف امربه

 کـران تا بیکران را سازد میهوشیــار 

 بـا پـوشش اسالمیت کــوه غــروری

 یـاریگر عصــر ظهــوریبـا چـادرت 

 از دامـن تـو جـان گرفته یـار مـهدی

 فــرزند نیـکویت بود دلــدار مهــدی

 آمـاده در آن انقــالب مـهدوی بـاش

 در زندگانی پیــرو دخـت نــبی بــاش

 کـن اثر بیبیگـانگان را  ی انـدیـشـه

 کن تر تازهفـرهنگ اسـالمی ما را 

 پاک بادلیبـا کوله باری از عفـاف و 

 در هم شـکن بیگانه را در دامــن خاک
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 اهـریمنان را ی نقشهخنـثی نمـا تـو 

 روشن نمــا انــدیشه و نقش زنــان را

 پـاداش تـو در آخرت باغ بهشت است

 از سرنـوشت است باارزشی ی هدیهاین 

 بــا والیـت پرصالبت هایت گامای 

 نهایت بیگری کــن تـا تمام  روشن

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ50ـــــــــــ

 کرج -حسن  اسحاقی.

 های جشنوارهمدیریت فرهنگی است، برگزیده و داور  لیسانس فوق ،۶۷متولد 

 آمریکاییحقوق بشر  المللی بینشعر و دبیر جشنواره شعر هجو همایش 

 .باشد می

 

 دلیل هستی

 پس صحبت از شفاعت محشر شروع شد

 روزی که کار ساقی و ساغر شروع شد

 جنت نبود، نار نبود و زمین نبود

 بود و دلربایی دلبر شروع شددل 

 ماجرا شود گر نظارهتا شاهدی 

 پیمبر شروع شد های چشمخلقت ز 

 مقابل رویش گذاشتند ای آیینه

 ترسیم روی حضرت حیدر شروع شد

 شوند باخبرتا از دلیل خلقتشان 

 مادر شروع شد ی قصهخالق نوشت و 

 او شد دلیل هستی و او شد مدار عشق

 ع شدپس خلقت خالئق دیگر شرو 

 قرآن به سر شدند مالئک به شوق او

 در آسمان تالوت کوثر شروع شد

 فاطمه و بغض فاطمه حبگل کرد 

 از آن به بعد رحمت و کیفر شروع شد

*** 

 بگذریم...

 کوثر که بگذریم ی سورهاز شأن نام 

 از صحبت شفاعت محشر که بگذریم

 لوالک و شرح آن، ی واژهاز ذکر واژه 

 که بگذریم یا از سفارشات پیمبر

 خورد میناچار راهمان به همین کوچه 

 از بین این جماعت ابتر که بگذریم

 کسی... ی خانهپشت در  رسیم میپس 
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 در که بگذریم طرف این های شعلهاز 

 مادر هنوز هم سِرپا ایستاده است...

 نشستن مادر که بگذریم ی لحظهاز 

 با هزار ردَّ پا ریزد میناگاه نظم بیت به هم 

 اضطراب چشم دو دختر که بگذریماز 

 شعر من افتاده...سوختم... جان به آتش

 فاطمه بهتر که بگذریم... های زخماز 

*** 

 هدیه

 شاهان به هر دلبند گوهر هدیه دادند

 اشراف به محبوب خود زر هدیه دادند

 بین فقیران نیز هر کس دلبری کرد

 معطر هدیه دادند های گلاو را ز 

 سهم پسر بود...لبخند باباها فقط 

 آنجا به یک دلتنگ دختر هدیه دادند

 شد: مالبخند زد...از شوق، بغض وحی 

 با او به اهل خاک کوثر هدیه دادند

 خورشید را تمدید کرد و از نگاهش

 دیگر هدیه دادند های عالمنوری به 

 -با دیدن آن نور، هجده سال نوری

 هدیه دادند  ”اکبر الله“جن و ملک 

 نهادند هموبروی را ر  ها آیینه

 روزی که کوثر را به حیدر هدیه دادند

 نوٌر علی نور نورعلینوٌر علی 

 تاریخ را بیتی منور هدیه دادند

 از او به ما عشق حسینش را رساندند

 حق شفاعت را به مادر هدیه دادند

 چشمانمان را خیس کرد و سوختیم و

 او را به ما در روز محشر هدیه دادند
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 شیراز –اسفندیاری زاده. راضیه 

 .بالینی است شناسی روان لیسانس فوق شیراز و شهر در ۱۳۶۲متولدسال 

دخیل بسته به دامان  باران“ بانام، اولین کتاب شعر وی بوده“ باران  ”تخلصش

شجویی افتخار داندر چندین جشنواره  که به چاپ رسید ۱۳۹۱در سال   ”آسمان

ع( در شاهچراغ )آفرینی کرده و درحال حاضر عضو فعال انجمن ادبی آستان مهر 

 .شیرازمی باشد

 

 نشان بیخسته این شعر  های چشمدر 

 دخیل بسته به دامان آسمان باران 

 چکد میاز بیت بیت سرخ غزل درد 

 جان نیمهاحساس  آورد میکم  لحظه یک

 شود میاین راه بی نگاه تو گمراه 

 گمان بی این جاده رود میسمت سراب 

 با یک نگاه آینه سرشار پاکی است

 با یک نگاه تو که زالل ست و مهربان

 ام نشستهدریای عشق بر لب ساحل 

 نشان؟ دهی میفانوس ماه را تو به من 
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 تهران –اسماعیلی. رضا 

 تاکنونکشور هستند که  ی برجستهاستاد رضا اسماعیلی از شاعران و نویسندگان 

 های سمتو  ها فعالیت ازجمله اند چاپ نموده و تألیفکتاب ارزشمند را  ها ده

دبیری سومین و یازدهمین جشنواره . "سردبیری مجله " امید اسالم :فرهنگی وی

ه بزرگ دبیر ادبی اولین جشنوار . مدیره انجمن قلم ایران هیاتعضو . کتاب سال " قلم زرین " انجمن قلم ایران

علوم  های شگاهدان داستاندبیری جشنواره شعر و . شعر فجر المللی بینداور جشنواره . فرهنگ عاشورا

. سرپرست کاروان اعزامی شاعران به کشور ترکیه از سوی حوزه هنری .مهرگان عنوانپزشکی سراسر کشور با 

 الملل بینو کمیته علمی کنگره شعر مقاومت  گذاری سیاستعضو شورای . داور جشنواره کتاب سال رضوی

 ...کتاب سال عاشورا و و کمیته علمی گذاری سیاستعضو شورای . اسالمی

 

 هـــــا، سالم نهییبانــــــوی نور! مادر آ

 ن تبسم نـــــــور خدا، سالمیتــر روشن

 آهه یبود خدا، بــــا سه آکوثـــــر کای 

 شما، سالمبــود ک های زخماز مـــا به 

 هــا در غروب نور ب پنجرهیُحزن غر

 هــا، سالم نهییآ ی همیشهای خواهش 

 کجای خاکای مـاه سرخ گمشده در نا

 جا، سالمکنور تــو در نا ردَّ پایبــــر 

 بقیع ی سیاره ی پــرنده ترین غمگین

 روح تو را، سالم ی شکسته وپر بال

 سرخ یها اللــــه ی شده دلای باغبان 

 رب و بـال، سالمک ی حماسهث ای وار

 ای روح سبز بندگی و ُحجت خدا

 از ما به روح سبز شما، تـا خدا سالم

*** 

 ها، برگ و بارت در زمین است ات در آسمان ریشه

 است ترین تو خاکیآسمانی هستی اما، روح 

 های خاکی، زندگی را دوست داری مثل آدم

 دوست داری زندگی را، گر چه با تلخی عجین است
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 با عدالت همسری تو، زیر سقفی از محبت

 خاتم قلب علی را، گوهر عشقت نگین است

 کئدارت، خواهش خیل مال ای لباس وصله

 وصله پیراهن تو، عشق را ُمهر جبین است

 نیست ونمک ناندرد تو، درد فدک نیست، ِشکوه از 

 ای شهید تهمت و کین! درد تو قرآن و دین است

 رسوا ستم را کند ، میسوزت سینه های زخم

 های آتشین است هایت، خطبه بر زبان زخم

 آدم خاکی ز ِمهرت، شد بهشتی بار دیگر

 است نشین همکند معراج هر کس، با نگاهت  می

 در ذهن دنیا ای ماندهرفتی و مثل ُمعما، 

 َرد پای داغ سرخت، پشت ابهام زمین است

 کوثری، خیر کثیری، وارث بوی بهشتی

 ، بانوی دین است “فاطمه   “نام سبز و روشن تو: 

*** 

 دوباره نام شما بر زبان من سبز است

 هوای از تو سرودن، به جان من سبز است

 روشن شما امشب ی زمزمهخوشم به 

 که واژه در ملکوت دهان من سبز است

 من از قبیله خاک و شما ز افالکید

 به یمن نور شما، آسمان من سبز است

 جاری ستحدیث ُحسن شما بر زبان من 

 همه واژگان من سبز است ی لهجهکه 

 نورت ی آیهسه  مرور به ام نشسته

 کوثر به جان من سبز است ی سورهو عطر 

 نور تو نشین همشدم  که زماناز آن 

 به چشم آینه، نام و نشان من سبز است

 در این دقیقه که سرشارم از حضور عشق

 دوباره نام شما بر زبان من سبز است

*** 
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 فصل کوثر

 پر ... ها واژهبگویم،  خواهم میمن از تو 

 از آسمان سبز، از فصل کبوتر

 !بارانبانوی  ای تومن از تو آری، از 

 باید بهاری سبز بنویسم به دفتر

 اما چگونه؟ از تو گفتن کار سختی ست

 با این زبان الکن و این روح ابتر!

 من شاعری تاریک تاریکم، چگونه

ر؟!در محضر آیینه بنشینم   ُمنوَّ

 قرآن بخوانم زند میگاهی دلم لک 

 قرآن، سه رکعت نور، یعنی: فصل کوثر

 شعری بگویم زند میگاهی دلم لک 

 شعری شبیه نورتان، سبز و ُمعطر

 اما... کار من نیست لرزد می ودلم دست

 روی دفتر گذارم میغمگین، قلم را 

 من عاجزم از خواندن آیات نورت

 رطبع مرا در مکتب نورت بپرو

 در جان من حکمت بریز، ای جوهر نور!

 تا از کراماتت بگویم بار دیگر

 نور ی لهجهباید بخوانم من تو را با 

 باید ببینم من تو را با چشم حیدر

 دین، توحید نابی الله بسم بایتو 

 اکبر اللهذکر لبان عارف ات: 

 دید توان میدر تو شکوه بندگی را 

 ای آبروی قبله و محراب و منبر

 انسانیت، حکمت نشین مکتب توست

 شگاه تو، سلمان و بوذردانشاگرد 

 نامت بلند است ای دلیل آفرینش

 تو کیستی؟ بانوی دین، زهرای اطهر
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 کرمانشاه –اکبری. زینب 

ی مدرک کارشناسی ارشد ادار  .در شهر صحنه کرمانشاه است ۱۳۶۷متولد 

، و فهمند میایلم خوب  های زنمجموعه شعر:  مؤلف .عمومی است شناسی روان

برگزیده در: جشنواره شعر رضوی بیرجند جشنواره شعر عاشورایی قروه کنگره 

 .باشد میشعر عاشورایی شیراز و...

 

 آتش گرفت خوان روضهداغ سنگین است...قلب 

 از غمت جان تمام شیعیان آتش گرفت

 شد َمهرت، که هرچه آب بود مهر بی قدر آن

 ان آتش گرفتدر دل دریا و هر روِد جه

 ای خستهشد در، میان چارچوب  ور شعله

 با در زمین و آسمان آتش گرفت زمان هم

 نامردها ی کینه های شعلهبا  ات خانه

 آتش گرفت زبان زخمقلب تو از شدت 

 از دورها رسد میکاه دارد  جان ای ناله

 در گلوی چاه مشتی استخوان آتش گرفت

 سردی مانده و آهشیرمردی  در گلوی

 تلخی در گلوی خیزران آتش گرفت بغض

 ...آه ....آهآری علی را  برند می شکسته دل

 آتش گرفت خوان روضهروضه سنگین است؛ قلب 
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 گلستان -. قاسم بای

رتبه برتر در  ۸۰از  بیش ارشد ادبیات فارسی است، کارشناسیدارای  ،۱۳۶۱متولد 

به: رتبه اول  توان می ها آن ازجمله به ثبت رسانده، شیادب در پروندهسطح کشور را 

رتبه اول پرسش مهر اشاره کرد. در  .جوانرتبه اول جشنواره شعر  زیست محیطشعر 

 .از کبوتر را منتشر کرد تر آسمانیمجموعه شعر  ۱۳۹۵سال 

 

 سپر زخمی والیت

 بودند ور شعلهورق خوردند، خاطراتی که  و دربین دیوار 

 تر بودند های سورهخاطراتی که آیه در آیه معنی 

 کوثری که جاری بود ی سورهآن روز  شکست میواژه در واژه 

 که مستمر بودند هایی زخم کرد میروی دستان کوچه گل 

 نور حق را به ریسمان ببرند رفتند میکوفه  پرستان شب

 بندگان زر بودند ی بندهنام،  ی بندهشهر،  پرستان شب

 شد می تر شکستهروح کوثر  شد می تر بستهبغض حیدر که 

 شکسته بودند و، باز تنهاترین سپر بودند هایش بال

 آهشهادت!  ی آیینه! آه ،آهسپر زخمی والیت! 

 که بر جگر بودند هایی داغکردند  ها ! با محسنت چهآه

 چادری خاکی های نفسغربت تو جاری بود در  ی قصه

 که پشت در بودند هایی شعله خواندند میدر نگاه تو روضه 

 ماندی میتاریخ کاش پهلوی نور  ی شکستهپهلو  آه

 تر بودند های چشمچاه مرهم  ی خسته های بغضبعد تو 

 صبح فردا چه پاسخی دارند پرسم میهر شب از آفتاب 

 که سخت کر بودند هایی گوشکه بسته ماندند و  هایی چشم

*** 

  “سادات  ی لهجهبا   “غزل: 

 اولین توصیـف تو تفسیـر کوثر بودن است

 ، سر بودن استگمان بی، دوعالماز زنان هر 

 دختـر پیغمبـری که اینفخـر تو تنهـا نه 

 ی پیمبـر بـودن استابیها امفخــر تـو 
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 شـودحیـدر بهاری می ی خانهبا حضورت 

ـر بودن است ها گلاز خصلت  ای گوشه  معطَّ

 تطهیـر نازل شـد که دریابـد زمین ی آیـه

ـر  بودن است خصلـت اوالد پیغمبـر، مطهَّ

 دهـدلطـف تو معنـا می ی سایـهزندگی در 

 ورنه در این خاک، ُمردن بهتر از هر بودن است

ی پشـت دردرمی  ـان کوچه و مسجـد، نه، حتَّ

 افتخـارت، بهترین سرباز حیدر بودن است

 -قبر تو از دیده پنهان است، جای شبهه نیست

 پنهان شدن، خود، خصلت زر بودن است ازنظر

 خوانم تو رای سادات میبا لهجه بعدازاین

 لطف تو همواره بر سادات، مادر بودن است

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ59ـــــــــــ

 رشت –بوستانی. سجاد 

 های کنگره، وی در کند میسال در حوزه شعر فعالیت  10مدت  ،1370متولد 

سوگواره -اقوام رضوی، کنگره سراسری غزل معاصر مختلف اعم از جشنواره شعر

 ...برگزیده شده است،و هفتاد و دو خط اشک،

 

 شد او مناجاتش که پایان یافت، دید آهسته در 

 فاطمه داخل، علی پا شد درآمداز  که همین

 ، افطار کن آقا"ام آورده ونمک نان" کمی 

 تماشا شد سرتاپابه چشمانش نگاهی کرد و 

 کوثر ی سورهعلی قرآن ناطق بود اما 

 برایش جور دیگر بود و با تفسیر، معنا شد

 بست ها آسمانپیوند بین این دو را در خدا 

 و این مکتوب امضا شد خواند میمحمد خطبه را 

 هم داد ای هدیهزره را مهر زهرا کرد موال، 

 خدا هم گفت ثلث جنت من مهر زهرا شد

 برداشت، در خانه ها جنگعلی زخمی اگر در 

 زهرا مداوا شد ی جلوهاو با  های جراحت

 سال، این بانونگو عمر زیادی نیست هجده 

 شد ابیها که امچنان ارج و مقامی داشت 

 بگویم در همین حد، در روایات آمده: ناگاه

 هویدا شد نورتابانیبرای اهل جنت 

 دختر داشتن ننگ است گفتند می که نادر آن دور 

 فخر پیغمبر که زهرا فخر دنیا شد تنها نه

 جهان قبل از وجودش تیره بود و نور الزم داشت

 از حضور حضرت صدیقه زیبا شد جهان بعد

 که زهرا چون تولد یافت ددان میپیمبر خوب 

 شد ها آسماندلیل اتصال این زمین با 

 تطهیر بخشی از مقامش بود ی آیهکسی که 

 همانی که برای هر زنی الگوی تقوا شد

 زهرا رفت خیلی دیر عادت کرد که وقتیعلی 

  زهرا رفت خیلی زود تنها شد که وقتیعلی 
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 فسا –)دکتر( محمدحسینبهرامیان. 

رشته زبان و ادبیات  در دکتری تحصیالت عالی را تا مقطع استاد بهرامیان

واحد  شگاه آزاد اسالمیدان علمی عضو هیئت اکنون همادامه داد و  فارسی

به دنیا آمده است. سرودن شعر را از  ارسنجان شهرستان در .باشد می استهبان

و در این مسیر از محضر اساتید ارجمندی سود برده است.  ی آغاز کردهجوانسنین نو

در مطبوعات و نشریات مختلف از او  نو و عالوه بر اشعاری که در دو حوزه کالسیک

ثار ادبی و هنری که آ .و نقد ادبی انتشار داده است داستان ،شعر ی درزمینهبه چاپ رسیده است مقاالتی نیز 

-2 "ها خوبی ی خالصه" چهارجلدی ی مجموعه-۱ :پ رسیده استاز این شاعر برجسته به چا تاکنون

 و ... "ملکوت های حنجره"جلدی سه ی مجموعه

 

 شام آخر

 گیرد میهی پهلوی مادر درد  چندی است

 گیرد میهر شب کسی اینجا تو را سردرد 

 اما زند میدروقتی نباشی قلب ما

 گیرد میگاهی سکوت این کبوتر درد 

 ...آههی قرص پشت قرص، هی با ناله، هی با 

 گیرد میانگار دنیا را سراسر درد 

 مصلوِب بر دیوار ی کهنهدر قاب عکس 

 گیرد میحتی مسیح شام آخر درد 

 تا هر چه ناپیدا روی میاز زیر قرآن 

 گیرد میدر درد  ی نالهیک زن میان 

 از حزن آوازی شبیه شیون خورشید

 گیرد میرد د تر طرف آنتا هفت کوچه 

 در من کند می خوانی پردهنـقـال قصه، 

 گیرد میدر چشم من صحرای محشر درد 

 از مشکی که افتاده ست خیزم برمی تشنه لب

 گیرد میپشت من از داغ برادر درد 

 رقصد می سرنیزهخورشید بر  ی قنداقه

 گیرد میزمین از داغ اکبر درد  سو آن
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 از حجم منورها افتی میتو بر زمین 

 گیرد میمین از سمت معبر درد  اندمی

 ؟تا... به گوشمهی آیه آیه آیه من مسلم 

 ؟گیرد میگفتی زمین چی؟ بال تندر درد 

 درجانمآتشی افتاده  سو آنیک خیمه 

 گیرد میفرق سنگر درد  سو اینیک ترکش 

 ماند می تشنه لب آخر زمان ی پردهدر 

 گیرد میانبان بی خرمای حیدر درد 

 با ماه روم میشام غریبان را اسیری 

 گیرد میخلخال خواهر درد  ی نالهشب 

*** 

 کوچه دهد میبوی آش نذری  بعد از تو

 گیرد میاما من از یک درد دیگر درد 

 تیغ، حتی سنگ یکسرهمه سروند و  یکسر

 گیرد میدرد  نابرابراز این جدال 

 افتد میبر خاک  ای سجادهتا حرمت 

 گیرد میگلدسته و محراب و منبر درد 

 برادر؟ درد! یدان میمن درد دارم درد 

 گیرد میشعر من از داغ تو یکسر درد 

 هرسالدر برگ برگ زرد تقویم زمین 

 گیرد مییکشنبه بیست و رنج آذر درد 

 از حجم منورها افتی میتو بر زمین 

 گیرد میمین از سمت معبر درد  دانمی

 ریزد میپروانه یک انفجار از من پر 

  گیرد میپهلوی مادر درد  ناگهانیک 
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 جهرم –. ایوب آور پرند

کتاب های غبار سرای موفق است.  آیینیشاعران  ازجمله .1351متولد  

عطش، تیغ و ترانه، غزلمقتل، کاکاعلی و رباعی های فاطمی او با نام 

  . منتشرشده از او رباعی های کبود و دوبیتی های نیلی 

 

 زد میکنج چشمان تو اردو  آمد میآسمان صبح سحر 

 زد میپیش پاهای تو زانو  شد میبعد از روی ادب خم 

 شور بگیرد از تو ای ذرهنور بگیرد از تو  تاکمی

 زد میداشت به تو رو  باادب سبزی در دست ی کاسهکهکشان 

 کرد میاین اقیانوس راه را سمت دلت کج  ی پهنهماه در  

 زد میرو به چشمان تو پارو  رنگش آبیبا همان زورق 

 سایید میسر به پاهای شما  ،چرخید می تان خانهباد در  

 زد می وه وهرفته و  جا همه رقصید می تان کوچهمست در 

 بود هواخواهت که ازبسبه تو بود شبیه، یاس  که ازبسیاس 

 زد میگل، سر گیسو  تو مثل داد میمثل تو بوی محبت 

 مثل علی در آن شهر الیق کوثر چشم تو نبود کس هیچ

 زد میچشمش از شوق تو سوسو  خندید میلبش از دیدن تو 

 دختر کوچک تو غمگین شد، چادر کوچک خود را سر کرد

 زد میکوچک آبی برداشت خانه را مثل تو جارو  ی کوزه

 لرزید میدیدن تو  ی لحظه چون کوه احد محکم بود که آن

 زد میگره داشت به ابرو  هی کرد می او گره  عمر یک که آن

 آب از کام علی خوش نگذشت بعد تو شام علی خوش نگذشت

 زد میزانو  ی برکندهدست  سوخت می ها غمعلی از شدت 

 جان بی بیحیف شد میخ به پهلویت خورد حیف شد پهلویتان 

 زد میبعد تو هر چه در چوبی بود از غمت میخ به پهلو 

*** 

 

 داد میکنج حیاط خانه تا خود را نشان 

 داد میخورشید از باال برایش سر تکان 
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 غرق سبز آبی های کوزهوقت وضو از 

 داد مینوری شبیه نورهای آسمان 

 بست میزخم کبوتر را به بال چادرش 

 داد میرا آشیان  آشیان بی ی پروانه

 شد می واسفره  تر طرف آنتا چند کوچه 

 داد میوقتی به دستان تنور گرم نان 

 ریخت می ها سجادهاو چند نوبت سجده بر 

 داد میبوی اذان  اش خانهاو پنج نوبت 

 انداخت میرنگ سپیدی سایه روی شهر 

 داد میپولک نشان  ی سجادهوقتی به شب 

 روشن بود، روشن بود، روشن بود قدر آن

 داد مینور مثل کهکشان  پایش خاککه 

 ابرهای مهربانی بودنامش شبیه 

 داد می، آتش را امان بارید می که وقتی

 شد میمنعکس  هایش چشمتنها علی در 

 داد میکنج حیاط خانه تا خود را نشان 

*** 

 

 مادر دریا

 برای لحظاتی برافتاد...و پرده 

 پیچید به ناگاه، طنین صلواتی

 تو آمدی و با نفست معجزه کردی

 یخیر و برکات ی مایهشد هر قدمت 

 شب قدر تو را درک نکردند که ناآن

 نرسیدند به صبحی و صالتی اصالً 

 مفهوم تو ادراک نکردند و شکستند

 تو را با ضرباتی درودیواربین 

 شد قلب تو صد تکه و هر تکه پر از نور

 ماندند... چه ذاتی!... چه صفاتی! زده حیرت

 روز ترین نیل ازآن پسهفتاد و کمی شب 
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 کبود نفراتیتابوت تو بر دوش 

 تشییع شد از خاک به افالک و شدی ابر

 شوی باعث جریان فراتی که اینتا 

 تا تشنه نمانند پسرهای تو در دشت

 این بود مگر معنی عجل لوفاتی

 حاال به لب ساحلت ای مادر دریا

 که پهلو زده کشتی نجاتی... دیری است

 به دنبال تو در خاک بقیعیم عمری است

 قیم عتباتیاز حال تو پیداست م
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 قم –پور مرادی. نوید 

در این مدت  و گوید میست که شعر احدود ده سال  کارشناسی ارشد حسابداری،

 .پرداخته آیینی به شعرهای صرفا

 

 

 کرد العاده فوقباید به فاطمه ادبی 

 باید سالم محضر او ایستاده کرد

 سبب شود میهر جا نسب نبود ادب 

 السیاده کردقم را ادب به فاطمه دار 

 تمام مردم ما را محبتش اصالً 

 همین خانواده کرد های فرزندخوانده

 شه بانوی جهان شد و فرزندهاش را

 شدن شاهزاده کرد زاده امامبعد از 

 او چادرنمازبال شفا گرفته 

 ما را سوار کرد و مدینه پیاده کرد

 باید شبیه مرد یهودی برای وصل

 چادر او استفاده کرد های وصلهاز 

 شده خواسته میکه  آنچهنکرده  تر لب

 هر جا اراده داشت خدا هم اراده کرد

 راه بهشت رفتن ما را به مرحمت

 مثل لباس روز عروسیش ساده کرد
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 جهرم –تشکریان جهرمی. علی 

مهندسی عمران، برگزیده جشنواره ادبی  در رشته التحصیل فارغ، ۱۳۷۱متولد 

، برگزیده جشنواره شعر شوراشک و ها دانآفتابگر جشنواره شعر  برگزیده خوارزمی،

 .باشد میفضل بن آفتاب و.... 

 

 وصف کوثرش را گفت میوقتی خدا 

 را اطهرش نام کرد نازل از غیب

 مردی از تبارش ساخت میمانند او 

 قلب شوهرش را آمیخت میبا عشق 

 وجودش نور حکم خدا این بود، با

 را نوع بهترش ساخت میاز یک بشر 

 بود خدا لبخند خندید می که وقتی

 را دید چشمان ترش افسوس، دنیا

 ماند می درودیواربین  یک آسمان

 داغ همسرش را کرد مییک مرد حس 

 نوشتند در به روی را بانو پایان

 آخرش را خط کردند حک با میخ
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 جهرم –تنگاب جهرمی. فروغ 

 :های مجموعه مؤلفاست و لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دارد،  ۱۳۶۵متولد 

 مینسی و یکاو برگزیده  هدیه از دستان بابا یک آسمان پروانه، ، یکاز قاف سقوط

بیست و کنگره سراسری شعر کویر، برگزیده  کنگره سراسری شعر عاشورا برگزیده

متعدد  های کنگرهبرگزیده  همچنین و ، ، و....ی کنگره سراسری شعر عاشورای میننه

 .باشد می دیگری نیز

 

 باغ شب بو

 قرآن ِ علی مویت چلیپا در چلیپا خط

  ذوالفقار اعجاز ابرویت ِقرار بیدو تیغ 

 نشان "لوح" و "لوالک" است رمزآلود ِ چشمانت

 دعاگویت های لباز منشور ِ  ریزد میاذان 

 بالل از خواب گنبدها بشارت داد نامت را

 را هیاهویت ها آسمانکه بشکافد ضمیر ِ 

 دارد ای دیرینهقدمت  ایته چشم" یقین " در 

 از خویشتن، سویت شوند میکه جنَّ و إنس مایل 

 از سیب شود میزمیِن دامنت باغی شکوفا 

 یتزانو بهنسل حیدر را  نشانی میی تو وقت

 چینند میه دانت چادرنمازکبوترها که از 

 در کویت خوانند میو  رقصند میچه سرمستانه 

 سوختجهاِن خاُمشی در بیکراِن نور خواهد 

 رویت ای لحظهاگر از چادرت بیرون بیفتد 

 ددان میشکوه و شوکت نام تو را جبریل 

 پای گیسویت نشاند میکه با دسِت خدا گل 

 از یازده گلدسته عطری که رسد میمقدس 

 بویت شباز باغ  وزد میتا قیامت  دمادم

*** 
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 تسبیح ی رشته

 خیزد برمیسجده بر خاکی و طوفان تو  

 خیزد برمیناله از قلب پریشان تو 

 وای بر حال کسانی که تو را آزردند

 خیزد برمیکه دستان تو  سرسجاده

 -فرمان عمری ست ی آمادهدست بر سینه و 

 خیزد برمیجبرئیل از سر ِقرآن تو 

 دارد... هایی خاطرهاز این خانه عجب  آه

 خیزد برمی لرزان تو  ِهق هقاز دلش 

 نشد؟! رد شد از این کوچه و دیوانه شود می

 خیزد برمیبوی خوش! بوی خوش از نان تو 

 مست از برکت دستان تواند این مردم

 خیزد برمیتا علی از کرم ِ خوان تو 

 پای این سفره حسین و حسنت مرد شدند

 خیزد برمیپای صبری که از ایمان تو 

 تسبیحت را ی رشتهتا که بستیم به دل 

 خیزد برمیذکر ما از دل دیوان تو 

 عطری که ی رایحهاز  پرشدهروحمان 

 خیزد برمیهر شب از مرقد پنهان تو 

 عاقبت منتقم کرب و بال خواهد شد

 خیزد برمیاو که از گرمی دامان تو 
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 مشهد –توفیقی. مصطفی 

 عطر گندم

 به جان بیش و کمت را خواهد می هرچند 

 زهرا غمت را ی شانهطاقت ندارد 

 دستی که عطر گندمش از دور پیداست

 مرهمت را گذارد می هایت زخمبر 

 تو محرم سرَّ رسولی که شکستند

ی حریم محرمت را  توی حرم، حتَّ

 پیراهن خونی و در، دیوار و چادر

 آن روز دنیا دید زانوی غمت را

 خدا 
ً
ا  وقت زخم خوردن خواست میحقَّ

 زهرا نباشد تا ببیند ماتمت را

*** 

 مرثیه ناتمام 

 نه  ”بر بدنت های زخم“شعر بگویم، از   ”تو“از  خواهم می 

 و کفنت، نه قبرت سنگآری، از  ات سیرهو  وخو خلقاز 

 ابیهایی امم! از تو که داناز تو شعر... ن خواهم می

 روی تنت؟ نه! های زخمما از تو غیر هیچ شنیدیم؟ جز 

  ”کوثر؟ ی سورهوصف کیست  در“رفتم میان مردم و گفتم: 

 پیرهنت، نه... روی خونهرگز نگفت کسی جز درد، جز 

 زنانی گفت می
َّ

 علی: رسول خدا گفت تو بهترین کل

 از راز بهترین شدنت، نه! یمدانن هیچما هیچ هیچ 

 تویی دید، از شیوه و سلوک تو پرسید که چنانباید تو را 

 سخنت؛ نه؟ وت ی سیرهباید تو را شناختن از نو، از 
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 شیراز –جاوید نیا. پروین 

 شهر رؤیای

 پیچیده عطر یاس در هر جای این شهر

 دردی بیازارد دل تنهای این شهر

 هایش کوچهانگار بانو رد شده از 

 این شهر رؤیایانگار جای پای او، 

 غم خویش گوید نمیبا شب  دیگرکسی

 این شهر های شب، نشان بیغرق سکوتی 

 هبغضی گلوی شهر را گویی فشرد

 دارد تبی سوزان لب گویای این شهر

 فردا چگونه از غم زهرا بگوید

 موالی این شهر شود میاز کوچه چون رد 

 فکری بکن ای آینه امشب دوباره

 فردای این شهر ی گریهفکری برای 

*** 

 امشب... بارد می

 امشب آسمان از داغ زهرا بارد می

 آیا کسی دارد خبر از قلب موال؟

 او را محرمی هست؟ پردردآیا دل 

 هست ماوا؟ هایش گریهآیا برای 

 حاال جواب کودکانش را چه گوید

 امشب چگونه سر شود تا صبح فردا؟

 را در درونش ها اشکباید بریزد 

 شکیبا باغم بازهمباید شود او 

 با مردمی نامهربان و کوهی از درد

 سخت سنگین است دنیا هایش شانهبر 

 مهر بیغم گرفته، شهر  های کوچهدر 

  تنها ، تنهایامشب علی تنها شده
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 شیراز –. راضیه داری جبه

از  ای حرفه صورت بهکشاورزی است و فلسفه شعر را  التحصیل فارغ، ۱۳۶۳ متولد خرداد

شهرستان ادب شرکت کرد  های دانآفتابگر در ششمین دوره  ۹۵شروع کرد، در سال  ۸۸ سال

 کسب مقام نمود.

 

 شد ایجاداز انعکاس نور در آیینه 

 یک پنجره از صبح، رقص قاصدک درباد

 دیشب در هوا پیچید بارانعطر خوش 

 آزاد شود می ها نفسبارد  می که باران

 قوری دهان واکرد یک جرعه سالم گرم

 گل داد اش خندهسماور  های قلقلکاز 

 تا پهن شد سفره اه پونه بر دامن گل

 افتاد چل ستونبر صورت قالی، نمای 

 بردند دردهانلقمه به لقمه مهربانی 

 مادرزاداین کودکان شاد، این اشعار 

 مادر دعای عهد را امروز هم خوانده

 امروز هم یک روز معمولی، شد از اعیاد
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 شیراز –جعفری. زهرا سادات 

عضو مسئول بخش خواهران انجمن ادبی آستان مهر و  اکنون هم ..۱۳۵۲متولد   

)ع(  چراغ شاهکبوتران حرم آستان مقدس  آیینیمرکزی انجمن ادبیات  شورای

گنبد های  بااسلیمی های حوا، تنگی دل های کتابازاشعارش در  برخی است..

 به چاپ رسیده است. کلمات و... ی بقچه ،ای فیروزه های کتیبه ،نیلی

تقدیرشده وای  منطقهاولین جشنواره  ی برگزیدهآثار: فانوس انار، امین والیت.. 

دیدار  در کشوری شاهچراغ )ع( و ... بوده است.. دردومین و سومین همایش

 به نمایندگی از انجمن آستان مهر شرکت داشته است. ۹۵شاعران با رهبری در سال 

 

 و نور بود و خدا، روح اطهر آوردند

 برای پاکی آیینه کوثر آوردند

 روان های آببه یمن نام تو شیرین شد 

 تو قند مکرر آوردند های نامبه 

 زمین به رقص درآمد به دور تو چرخید

 و بهاری معطر آوردند چهارفصل

 ها ریحانقرار بود بماند نسیم 

 که از سالله گل نسل برتر آوردند

 اذان وزید به قد قامت سپیدارت

 به نقش چادر تو یاس پرپر آوردند

 برای اینکه نمیرد دلی میان قفس

 وردندبه روی گنبد نیلی کبوتر آ

 تو آفتابی و باید سری به تن باشی

 تو کوه حیدر آوردند گرمی پشتبه 

 صبوری که کوه در دل داشت های سنگچه 

 عبوری برابر آوردند های راهچه 

 گفت میوکوه درد دلش را به رودها 

 چه دردهای سترگی مقدر آوردند

 و رود رفت بگرید تمام دریا را

 شگرفی به دفتر آوردند های روضهچه 
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 دیواری های شوره دل ی سوژههنوز 

 هزار شاعر زخمی که جوهر آوردند....

 نام مادر آوردند دری پشت که همین

 برآوردند ها کوچهچقدر یاس سر از 
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 مشهد - مصطفی .جلیلیان مصلحی

 وی ، کارشناس حسابداری است، شاعر و پژوهشگر معاصر است،۱۳۵۵ متولد

 یها نگرهکها و  در جشنواره یاریده بسین برگزین موفق شده است عناویچن هم

 ی، ادبیعلم او ویرایشارزشمند  یادب یارهاکاز  ند،کشعر احراز  یسراسر

در محضر مقام دارد و  یاثر ادب 27ش از ی. باست و .... یشعر مهدو شنامهدان

م رهبری شعرخوانی داشته.
َّ

 معظ

 

ی صبح!
ا

 تجّل

 عرش خدا، صورت ماه را برآوردند گاه جلوهتا که از  

ر آوردندها پاکیاز حرای رسوِل   ، چون تو مهری منوَّ

 ، از تو جاری ست موج خیِر کثیربارانای وجودت سخاوِت 

 چون تو بانو! ندید قوِم عرب، بعد تو هرچه دختر آوردند!

ذا  َک الکوثر به اسم“حبَّ  ـ بردند می ! نام از حضرت تو ”ربَّ

کوه دا
ُ

 من تو، حوریان تا که سر درآوردنداز بهشِت ش

 مادِر آب و دختر خورشید! پدِر خاک را تویی همسر

 توست، گر که ختِم پیمبر آوردند ی مادرانهگرِم آغوش 

 وحی، جز وجود ُپر از والی تو نیست ی خانهمرکز ثقِل دهر و 

ر آوردند های سخناز   حق مداِر شما، ذوالفقاری مصوَّ

ی صبح پروردی، 
َّ

 وزین صبر و جهاد های رهسودر تجال

 از تو جوشید لؤلؤ و مرجان، از دِل نور ـ کوثر آوردند

 َدم قلم با توست، هستِی عالم و عدم با توست ،لوح و کرسی

 برآوردند! ها یاستا بپیچد در آسمان یادت، نفخه از 

 تو رسیدی ـ مراد حاصل شد، خلقت کائنات کامل شد

 محشر آوردندبا طلوع نگاهت ای بانو! شافع روز 

*** 
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 بانوی آفتاب!

 ن شدهینه، نوِر ُمبیآ بافروغ یا 

 ن شده!یا عجیباسخاوِت در یبانو

 دل است آسمان هفتت یتح ی شایسته

 ن شدهیه به خلقت نگکات  یجاِن گرام

 وت حضور توستکه در ملک یباغ گل

 ن شدهینگاِه رسول ام ی پرورده

م تو ز عصمت نشانه یا  یا هر تبسَّ

 شده! بهشت آفرینعطر نجابت تو 

 
ُ

 کفل یشانیه به پک وه راکنازم ش

 ن شده!یتو ُمهر جب کنام بلند و پا

 مالتانکدر محضر لطافت و ُحسِن 

 ن شده!یخجل نشسته و گل شرمگ یحور

 یان، شب معراج، مصطفیدند قدسید

 شده! نشین همبا خاطراِت روشن تو 

 یستیِاجالل ز درنهایته ک آن یا

 ن شده!ید یعمر تو معنا هجده بهار

 در صحِن آفتاِب حضور تو عرش و فرش

 ن شدهیقینور  ی دار جلوه نهییآ

 ن سخن:یِد عشق تو شد، گفت ایس شهکهر 

 ن شده!یر تو راحِت نفس واپسکذ

 تو مأمن است یسار سبِز وال  هیتا سا

 ن شدیچ ن خوشهیهستی در آن ز خرمِن د
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 تهران -جلوداریان. سارا 

 "یطوب ی شاخه" 

 جوید میتو را  های قدم آسمان، ردَّ  

 بوید مین، عطر تو را یزم یرو یهر گل

 ر زمان!یتطه ی آیهجهان،  بانوی ماه

 پوید میزن اگر زن باشد، راه تو را 

ان و  فقط نه  ت!یمکمحتشم و دعبل و حسَّ

 گوید می، وصف تو را یشعر با هر قلم

 نسبت دوری داریم ،ها آینهگرچه با 

 شوید میاز دلمان  دوغبارتو گر یاد 

 ه از روز ازلکست  یطوب ی شاخهن ی... ا آه

 روید میتو  ی سایهو در  بالد مینرم 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ77ـــــــــــ

 مرودشت –جمالی خواه. لیّل 

 و مقام ۸۵سال  ( درصمحمد )مقام اول شعر استانی حضرت  قریحه خوشاین بانوی 

 و را از آن خود نموده، ،۸۴ دوم در بخش کالسیک همایش شعر مرودشت در سال

 .داردحاضر یک مجموعه غزل آماده چاپ  درحال

 
 فرزندم پسر باشد محمد کاش ای

 از نورالقمر باشد محمد تکه یک
 او را که روزی کنم مییک مرد کامل 

 همچون عصا دست پدر باشد محمد
 تا شود میاین رسالت  دار واماو 

ت   باشد محمد پرثمرپیغمبریَّ
 هایت چشمچون یوسف یعقوب نور 

 فرزندمان مرد خطر باشد محمد
 مانند اسماعیل هر وقتی بخواهی

 قربانی از پا تا به سر باشد محمد
 تو آخرین پیغمبر روی زمینی

 باشد محمد پرثمرباید که نسلت 
# 

 برگی هم نیفتد جبریل آمد گفت:
 جز خواست ایزد مگر باشد محمد

 از یاس تربهطفل خدیجه دختر است و 
 او برتر از صدها پسر باشد محمد
 ذریه ات از او بلند و تابناک است

 هر کس نبیند کور و کر باشد محمد
 پیغمبر و ختم زنان است ی ریحانه

 باشد محمد وپر بالشکل ملک بی 
 هر چه مالئک در زمین و آسمانند
 سجده گذار این خبر باشد محمد

 زهرای اطهر کوثر آل محمد
 ر نظر باشد محمدفخر زنان از ه
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 قم – عاطفه جوشقانیان.

  .گذرد میاش  یست و پنج بهار از زندگیب
ً
قلم آشناتر شده و با  با زباندو سال است که  حدودا

، او چندین مقام ملی و استانی هم در حافظه کند میشعر باغ احساسش را آبیاری  باران

به سوگواره عبرات، کنگره هجده  توان می ها آن ازجمله تاریخ ادبی خود به ثبت رسانده که

 اشاره کرد. ابیها سوگواره امسال نوری و 

 

 

 رسالتشان خوب بودن است ها پروانه

 بودن و محجوب بودن است پیله شیله بی

 ، هر درختوتوستزیبایی از عفاف من 

 چوب بودن است؟ جز بهآیا بدون برگ، 

 شود میدریا دچار جاذبه ماه 

 بودن است آشوب دلتقدیر او همیشه 

 کنم میصبر  شنوم میکه  ای طعنههر 

 این صبرها رسالت ایوب بودن است

*** 

 سادات نیستیم ولی چادری که هست

 به تو منسوب بودن است ی نشانهبانو، 

*** 

 آید میعطر بهار از جانب داالن 

 آید می داندارد صدای خنده از گل

 بارانکرده  وجارو آبرا  ها کوچهاین 

 آید میاین اولین روزی ست که مهمان 

 این اولین روزی است که افطار خود را

 !آید میدادی به آن مسکین که در قرآن 

 حاال دوباره بوی نان پیچیده اما

 آید می داندارد یتیمی خسته، سرگر 

 مثل گلوبندت اسیری را رها کن

 آید می سروسامان بیامشب اسیری 
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 ما نیز مسکین و یتیمیم و اسیریم

 آید میو با تو در ما جان  ایم مردهما 

 هرسالاز برکت نانی که بخشیدید، 

 آید می بارانما  زار گندمبر خاک 

 شکر بانو را شیراز، قم، مشهد، خدا

 آید میعطر تو از هر گوشه ایران 

 ها قلمدر وصف  گنجید نمیهرگز 

 ..آید میوصف تو تنها در دل انسان 
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 شیراز –جوریزی. ملیحه 

و  فرشتهگروهی مانند : های مجموعهاز شعرهایش در  شد، بعضی متولد ۵۹سال در 

بسیاری از  شعرهای وی در چاپ شده است. و.... ،حوا های تنگی دل، عطش

 ...جزء منتخبین بوده است مانند جشنواره امام رضا )ع( و ها جشنوارهو  ها همایش

 

 حدیث عشق

 قسم به آنچه در عالم تو را لقب دادند

 حدیث خلوتیان را به دست شب دادند

 خوب فاطمه جان چه خلقت، ی بهانهشدی 

 ما را بدین سبب دادند شروع هستی

 زیبایی خـــداوندی تویی تبلور

 بسی طرب دادند ما را به شوق نام تو

 فدای مهر تو باشم که در جهان بانو

 شکــوه ذکـــر بلند تو را به لب دادند

 ها جانبه عشق روی تو بود ای کفایت 

 ما نیز اگــر رطب دادند ی خستهبه کـــام 

 ها آینهچگونه لب بگشایم به وصف 

 که این مقــام گــران را به ما نسب دادند
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 اصفهان – جهاندار. مهدی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، وی  التحصیل فارغ ،1358مرداد  متولد

شگاه دانشعر  های شبمجری  وشهر  خمینیو  آباد نجفآزاد  های شگاهدانمدرس 

 است. و قلمستانصنعتی 

 

 شود میآیه نازل  آیی میتا به این دنیا 

 شود میآیه نازل  ربایی میاز پدر دل 

 د کیستی، بیچاره عقل!دانب خواهد میعقل 

 شود میکجایی، آیه نازل  پرسد میعشق 

 استعلی  تنگ دلدر شب معراج، احمد بی تو 

 شود میبا صدایی مرتضایی آیه نازل 

اِر کیست؟ ی نالهدر دل شب   الجاُر ثمَّ الدَّ

 شود میکز حریم کبریایی آیه نازل 

 در شب قدر خدا، از مرکز اللُه نور

 شود میبا تمام روشنایی آیه نازل 

 زند میدرافطار پهن است و کسی  ی سفره

 شود می، آیه نازل گشایی میدر به رویش 

*** 

 دوجهانمقصود خدا از 

 ی را غم دین نیستکس هیچدر شهر اگر  

 نیست نشین خانهتا فاطمه زنده است علی 

 ای دست پر از پینه ز چرخاندن دستاس

 افالک در افالک تو را جایگزین نیست

 مسجد تو زمین خوردی و در ما ی کوچهدر 

 چون زانوی اشتر به جبین نیست! ی پینهجز 

 تو شرم نکردند ی خطبهانصار هم از 

 کردند بهانه که چنان است و چنین نیست

 غصب فدک این بود که نام تو نباشد

 زمین نیست تکه یکپیداست که دعوا سر 
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 کو چادر خاکی شده؟ کو دامن موال؟

 تا کی بزنم چنگ به حبلی که متین نیست

 است کاره چهجایی که علی هست معاویه 

 که قرآن مبین نیست سرنیزهقرآن ِ 

 که خود را برسانم به رکوعش کاش ای

 نام تواش نقش نگین نیست جز بهزیرا که 

 خلقت زهراست دوجهانمقصود خدا از 

ه که این است و جز این نیست
َّ
ة لل  المنَّ
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 آباد نجف -چترایی. بابک 

ادبیات فارسی  ی درزمینه، او در حال حاضر باشد می ۱۳۶۴ شهریورماهمتولد یازدهم 

کنگره سرو، همایش  ،همایش ملی یار و یادگار ی برگزیده او. نماید میتحقیق و تفحص 

 است بوده و...  ”ساعت اصفهان به“دو دوره همایش  برگزیده استانی غدیر،

 

 سوزد نمیولی ساغر  جوشد میکدامین باده 

 سوزد نمیکدامین کهنه آتش زیر خاکستر 

 خواند میخانه دعای نور  ی گوشهنشسته 

 سوزد نمیمالئک را چگونه پر  مدان نمی

 آتش با خود آورده که آنخیال خام دارد 

 سوزد نمیتر  های چشمچراکه چوب هم با 

 باال رود میاگر از قامت در شعله دارد 

 سوزد نمیدر  وگرنه سوزد میدل زهراست 

 افتد میبه پهلوی کبودت چشم زینب تا که 

 سوزد نمیمحسن این بستر  های گریهاز آب 

 خورشید را موال برد می هایش دستبه روی 

 سوزد نمیعجب دارم چرا این شهر سرتاسر 

 گیرد میکبود و سرد گل زیر حجاب آرام 

 سوزد نمیمانند نیلوفر  کس هیچاز این غم 

 اما دشمنت نابود خواهد شد سوزد میدلت 

 سوزد نمیاما زر  سوزاند میعلف را شعله 
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 ساری –حامدی. دادیار 

او برنده جایزه کتاب  .استمجموعه شعر رو به روی آسمان،  مؤلف

نخست کشور در جشنواره الگوهای برتر  ی رتبهـ  سال رضوی

 و برگزیده تدریس، ـ رتبه نخست و دوم جشنواره رباعی و دوبیتی،

 .بوده است ها جشنوارهدیگر 

 

 آغاز شد و گفت که شب خاتمه دارد

 اهمه داردو  وا ی تیره شب تا ابد از

 این شعر پر از چشمه و نور است کنم میحس 

 فاطمه دارد ی قافیهزیرا غزلم 

 از راه؟ هاین کیست که با بوی بهشت آمد

 عالم همه بهت است، فلک همهمه دارد

 از عقل نپرسید مقام خردش را

 این بس که علی عشق به آن عاِلمه دارد

 امروز اش بادهمن مست فقط نیستم از 

 او با همه دارداین لطف مدامی ست که 

 خون گل سرخ است که جاری ست همیشه.

 کوثر چه قراری است که با علقمه دارد؟

 زیبایی تکرار به ذکری ست که او خواند

 زمزمه دارد سر باز دلصد مرتبه 
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 تهران -حبیب پور. سید حبیب 

 

 

 شبیه سوره قدر

 تر داشت ی شکوفهکه  ای خانه خانه تو بهشت دنیا بود 

 شگفت کوثر داشت های آیه باران ی لهجهبه  هایش صبح

 رفت میبه آسمان  پله پله قدر ی سورهتو شبیه  ی خانه

 گام سوی فرشتگان برداشت آن تا فجر های پلهاز  شد می

 کرد میخاک را رنگ آسمان  ،مثل حوض نقاشی ات خانه

 با حسین تو باز او پر داشت آشیان فطرس شد ات خانه

 عشق ی پاره ماه داد میتاب  ،عشق ی گاهوارهدر اتاق تو 

 داشت شهیدپرورالی الیی  عشق ی ستاره توای های نغمه

 در نماز شبت داد میبوسه  تو میکاییل ی سجادهروی 

 شور و خوشحالی مکرر داشت ترتیلت جبرییل از نشاط

 که وقتینقشی از وحی بود  تو ی خانهروی دیوارهای 

 از دو لب حضرت پیمبر داشت هایی بوسهدرب آن خانه 

 را هایت اشک ،مرور کنیم در دل خانه بازهم شود می

 که بوی حیدر داشت هایی اشک ،که حس غربت داشت هایی اشک

 مثل طاها طلوع احساسی تو رازآلودی مثل یاسین

 دوباره مادر داشت با تو موال امید ماندن داشت با تو بابا

 نورانی ،ر مدینهبا تو شه شد باران ستارهبا تو مکه 

 " بر" داشت ،درخت از تو سبز شد هر ،رویید مییاس  ،با تو در کوچه

 از او تر پاکنه که  ای ساره ،مریم دیگری نه باالتر

 چه قدر فخر از تو هاجر داشت! ای تمام خدیجه در نامت

 شد جاری ات چشمهتا شنیدی روایت هجران اشک از 

 صفای دیگر داشت هایت خندهتا گرفتی بشارت دیدار 

 پیش چشمان آشنا و غریب سوخت میدرب خانه به آتشی 

  یادگار از پر کبوتر داشت آشیانه شد اما ور شعله
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 شیراز –حسامی. شبنم 

نیز فعالیت  جوانو نوشعرکودک  ی ترانه و در عرصه و سراست  غزل است، ۱۳۵۶ متولد

 .باشد میدفاع مقدس نیز  ی جشنوارهدارد، برگزیده در چند 

 

 دلسرد بودم، شعر تلخم از دهان افتاد

 آسمان افتاد های سفرهاشکی شد و بر 

 شد آسمان شعر تر شرمندهدر مدح او 

 افتاد کمان رنگینیک قطره از پیشانی 

 بود و خوبیمظهر پاکی  ابیها ام

 مهرش به جان شیعیان تا بیکران افتاد

 بود فشانی جانتقدیر کوتاهش سراسر 

 دوش الگوی زنان افتادمسئولیت بر 

 وقتی لبم گویای تسبیحات زهرا شد

 نوری به روی صورتم از کهکشان افتاد

 ها ریحانجاری شد از عطر حضورش بوی 

 رودی روان افتاد و چونکوثر تجلی کرد 

 پیدا شد اسالم ،《چارچوب》در این که وقتی

 در قاب دین، تصویر بانوی جهان افتاد

 داد مانند مادر، دردهایم را تسلی

 چرخ زمان افتاد خود خودبهبر روی غلتک، 

 و تاریکم آلود وهمدلگرم شد، دنیای 

 بر من آن نگاه مهربان افتاد که وقتی
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 ایّلم –حسینی. سیده فرشته 

را به  اش آیینیبیشتر شعرهای  ایالمی است، ذوق خوشسیده فرشته، از شاعران 

 .ع( و حضرت زهرا )س( تقدیم کرده استکاظم )امام 

 هرلحظه درودیوارنگاهش تا میفتد بر 

 هرلحظهدر چشم او تکرار  شود میمصیبت 

 باشد در اینشاید  شده خمدلیل اینکه پشتش 

 هرلحظهمسمار  باخمکه گفته  هایی سخن

 گفت مینگاه مرتضی دائم به بغض مجتبی 

 ... هرلحظهبگو از ماجرای کوچه و نگذار 

 بعدازآنلرزید  اش شانهزمان غسل زهرا 

 هرلحظهبر سرش آوار  شد میتمام شهر 

 ، سر کن شام هجران رازهرآلودبزن ای تیغ 

 هرلحظهدیدار  ی لحظهکه دارد آرزوی 

 زهرا ی خانهنوشته با خط میخی به درب 

 هرلحظهبرای یار  ،میرد مینمرده آنکه 

*** 

 پیدایش عالم دعا کردی ی لحظهمرا از 

 نام تو را بردم دعا کردی هرکجاهمیشه 

 هزاران سال طی شد تا خدا بخشید آدم را

 بخشایش آدم دعا کردی ی لحظهگمانم 

 مسیح و حضرت موسی و ابراهیم مدیونت

 برای هاجر و آسیه و مریم دعا کردی

 به نفرینی بسوزانی توانستی میجهان را 

 ی عالم دعا کردیمهر بیولی در پاسخ 

 همین یک جمله هم کافیست ات کریمیدر اثبات 

 را هم دعا کردی وفا بی های مسایههکه آن 

 مسلم شد برای اهل خانه رفتنی هستی

  دعا کردی کم کماز اینکه در قنوت نافله 
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 کویته پاکستان –احمد  سید حسینی.

 میالدی( )کویته، پاکستان( 1983ژوئن  25) 1362تیرماه  4متولد: 

تحصیالت غیر حوزوی: لیسانس )ادبیات زبان  تحصیالت حوزوی: کارشناسی

 پاکستان( -شگاه بلوچستان داناردو از 

. مقام اول اولین کنگره شعر پارسی 3. . دیدار و شعرخوانی در محضر مقام معظم رهبری1 سوابق فرهنگی:

شنواره . برگزیده نهمین ج5. (1395. مقام اول اولین همایش لبیک یا حسین )زنجان( )4. (1394آیین مهر )

. برگزیده یادواره امام موسی صدر 7. (1394. برگزیده جشنواره اقبال الهوری )6. (1395یادگار ) و یار

 (1394. رتبه برتر جشنواره شعر اشراق )8. (1394)

 

 دمی ز گفتِن "یا فاطمه" ندارم باک

 قصِد هالک" کنند می را"هزار دشمنم 

 مدام فاطمه جان تودارمنظر به لطِف 

 دوستی از دشمنان ندارم باک" "گرم تو

 ترم زندهو در کناِر تو "یا فاطمه" چه 

 "وگرنه هر دمم از هجِر توست بیِم هالک"

 خوار برانی مرا ز درگِه خویش اگر که

 "چاک گریبان"زمان زمان چو گل از غم کنم 

 چگونه از دِر موال علی جدا مانم

 "بود صبور دل اندر فراِق تو حاشاک"

 دِر تو یا زهرا فدای ناِن جویِن 

 تو زهر دهی، به که دیگری تریاک" و گر"

 من ی خستهفدای ناِم شما باد جاِن 

 "الن روحی قد تاب من یکون فداک"

 خدا کند که کنی امتحان به شمشیرم

 "سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک"

 به جان فاطمه، آن راِز سینه حق را

 کند ادراک" هرکسیش خود دان قدر به"

 بیند میخوشا که باز درت را به خواب 

 "که بر دِر تو نهد روی مسکنت بر خاک"
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*** 

 امنیـت خانـه بــه در داشتن است همـه

 نه به سیم و زر و شمشیر و سپر داشتن است

 کسی مثل علی ست زهرابههمـْه آرامش 

 سر داشتن است ی سـایـههمـْه آرامش زن 

 است شده روشنخانـه از ُیمـن رخ فاطمـه 

 آبــروی فلـک آری! بــه قمـر داشتن است

 خانه تفسیـر بهشـت است، بهشتی که َدَرش

 داشتن است جگر به خون ی خاطرهخسته از 

 نبـاشد گاهی دربستهبهتـر آن اسـت که 

 ورنه انـدوه چــه انـدازه خطــر داشتن است

 از دِر خـانـه بپـرسیــد، چــرا بعـد نبی؟

 تـر داشتن است ی دیـدهقسمـت دختـر او 

 دنیــا! تـو بگـو رسـم خالئق نـه مگـر آه

 بـرداشتن است؟! زده مصیبتبـاری از دوش 

 ؟ساله هجدهچـه گذشته ست به ایـن مادر 

 کـار او دسـت بـه پهلو بـه کمر داشتن است 

ـا شـرطش کاهد میمـرد   از انـدوه زن، امَّ

 از غم و درِد زن خویـش خبــر داشتن است

 فـاطمـه درد نهـان داشتـه از چشـم علی

 همـْه کارش به غم دوسـت نظر داشتن است

 ـددانزهـراست، خدا می ی بـازیچـهمـرگ 

 رفتنش، شـوق تمـاشـای پـدر داشتن است 

 غیـب ی پـردهاز  رسد میبعد ده قرن کسی 

 هـر شب تـاریخ سحر داشتن است ی مـژده

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ90ـــــــــــ

 اصفهان –خادم. محمد 

که  شگاه نقطه عطفی برایش بود،دان، ورود به باشد میاصفهان  در ۱۳۶۴ متولد

امکان برگزاری جلسات هفتگی و دعوت از شاعران بزرگ اصفهان را در آنجا داشت، 

 .متعددی نیز شده است های کنگرهجشنواره و  برگزیده یو

 این قصه با هزاران "رفت" شود میشروع 

 رفت انپای بهکه از آغاز رو  ای قصهچه 

 تری های چوبچه آتشی، چه دری، وه چه 

 به چشم انسان رفت ازاینجاچقدر دود 

 کدام دیو چگونه چه خاتمی دزدید

 همه دارایی سلیمان رفت؟ اش پیکه در 

 چقدر بغض در این سینه ماند از آن شب که_

 رفت لرزان های شانهِعماری تو بر آن 

*** 

 ای حرمتت با ضربی از پهلو شکسته

 شکستهای بازتاب نورت از هر سو 

 تودارندچشمی به دستاِس  ها منظومه

 حاال چه باید کرد ای بازو شکسته

 شبیه شانه باشد خواهد میانگار 

 دستی که راه افتاده در گیسو شکسته

 کوفه های شببغضی است راه افتاده در 

 هر بغض که پیچیده در این کو ... شکسته

 صدایش لرزد میباور کن این مردی که 

 او شکسته های نعرهخیبر فقط با 

 لرزیده است رد پای او که... قدر آن

 من فکر کردم پایش از زانو شکسته ...

 شد به شمشیر بازخواهد به سویتراهش 

 روزی که فرِق مرد تا ابرو شکسته
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 شیراز –عبدالحسین  خادم الحسینی.

زدنی  مثالو خوشنویسی  نویسندگی شعر، ی درزمینه اش فرهنگیادبی و  های فعالیت

الوثقی و در  عروه ان امروز،جوان ی مجله ،اطالعات هفتگی آثار او در نشریات .است

خوشنویسی نیز  ی درزمینهحاضر  خبر جنوب شیراز به چاپ رسید. در حال ی روزنامه

( آستان مهر شاهچراغ )عوی از اعضای بسیار فعال انجمن ادبی . عضو انجمن خوشنویسان شیراز بوده ایشان

 .باشد می

 

 فاطمه!: ای در سرشت ما فقط نام شما

 باغ بهشت ما فقط نام شما ،در زمین

 ما فقط این است: عمری عاشقی حال شرح

 مهر بر این خود نوشت ما فقط نام شما

 فیض مدام! ی چشمهکوثر آل محمد! 

 ای ضمانت بر بهشت ما فقط نام شما

 دهد میو  ایم کشتهعمری  ،بذری از امید

 خیر بر این آب و کشت ما فقط نام شما

 روی قلب و روح ما ثبت است: یا زهرا سالم!

 روی خشت ما فقط نام شما ،وقت رفتن

 نزدیک است بانو!: فصل زیبای " ظهور " ،عید

 شادی اردیبهشت ما فقط نام شما

 ختم کالم: ،مداحتاناین کالم آخر 

 شما ... ما فقط نام نوشت پیشانیبخت و 

*** 

 فاطمه!: ای خاک تیره چون بهشت از یک نگاهت

 بارگاهت! ،عاشقان پنج قاره های قلب

 زهره و زهرایی و خورشیدی و نور و سراجی

 روشن از رخسار ماهت ها آسمانشد زمین و 

 راه تو راه بهشت و تو صراط المستقیمی

 راهت! ،خورشید ی خانهذره را تا  رساند می

 ای بانوی اطهر ،ای معصومه ،صدیقه توایای 

 شد گناهت گناهی بی ،ای که از بیداد دشمن

 و دریا شد با تو کوه و ابر نوا همناله کردی ...
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 انعکاس اشک و آهت! ،رعد و موج و سیل و طوفان

 پشت در استاده بانو! گوش بر فرمان و حاضر

 آنک سپاهت! ،عاشقان سینه چاکت در جهان

 از نور در دست یا خامه ،جبرئیل از عرش آمد

 از مقام و قدر و جاهت ،تا نویسد چند سطری

 زندگی را کرده سرشار از صفا و لطف و اعجاز

 گاهت گاه های لطفدائم تو؛  های فیض

 باش یار و یاور ما: از تولد تا قیامت!

 وپناهت پشت ،در جهان ،ای که حق بوده هماره

 بارگاه تو نهان و این غمی تلخ است اما

 دریغ از بارگاهت ای آری تر پنهانقدر تو 

 چشم ی گوشه یک ی تشنهفاطمه! دنیا غمین و 

 فاطمه! کن این جهان را چون بهشت از یک نگاهت ...

 ریختم جان خودم را: حضرت زهرا! در این شعر

 بانو! جان خود بر پیشگاهت! ،تقدیم کنم می

*** 

 

 زیبا ،ای هنوز اسم تو در قرن تباهی

 واال ،اسماء فرنگی همه ایندر دل 

 عاشق این اسم عزیز و خوش توست ،شرق و غرب

 متحیر شده از نام شریفت دنیا

 بزرگ ،دیگران هر چه که باشند در این خاک

 معنا بیپیش نام تو حقیرند و همه 

 شیطان و شب است گر تداعیهر چه نام است 

 نام تو فریادگر نام خدا ،در جهان

 خیهیجده سال فقط داری و یک تاری

 نغز و بدیع و زیبا ات زندگیای همه 

 برسد با تو به اوج ملکوت تواند می

 در این قرن فضا ،دلگیر ی خستهآدم 

 شده آگاه از این راز بزرگ: ،بشریت

 رها ،در کنف نام تو از کفر شود می

 فضل شما در عجب است ی مرتبه"آدم " از 

 مادر اهل جهانی تو مگر ای " حوا "؟!
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 قلم اهل ،ننویسند ز کستا تو هستی 

 بردن نام کسی غیر شما نیست روا

 نام تو اوج غرور و شرف یک انسان

 نام تو غایت دلدادگی و عشق و صفا

 همین است که دنیا فهمید ،معنی عشق

 ناب خدا ی معجزهکه شمایید شما 

 گویند میهمه از فضل تو امروز سخن 

 به مدیحت شیوا ها غزل سرایند می

 جهان را دارد ،مأنوسو هر که با یاد ت

 غریب و تنها ،هر که بی یاد تو در خاک

 نام تو معنی نور است در اوج ظلمات

 به شام یلدا ،خورشید ی مژدهنام تو 

 غرق غم و بیمار است ،قرن درد است ...جهان

 تو شفا ،چشمی! تو دوایی ی گوشهفاطمه! 

 حاصل عمر محمد!؛ گل گلزار رسول!

 تو جان بابا ،عمر ی همهای که بودی 

 

 حیدر! وچراغ چشمنور چشمان علی!؛ 

 کنار موال ،عمر ی همهای که بودی 

 دختر پاک نبی!؛ حضرت زهرا!؛ کوثر!

 نام تو بر لب دنیاست 
ً
 " فردا ...یقینا

 در این خاک ،عز و شرف ی آینهای هنوز 

 زیبا ،ای هنوز اسم تو در قرن تباهی

*** 

 یاد کن ،نور و کرامت ی آیینهبرخیز و از 

 آباد کن ودلت جانهر دم بگو " یا فاطمه! "...

 جانش خسته است ،روح زمانه شد ملول؛ این قرن

 روح جهان را شاد کن ،با ذکر نام " فاطمه "

 از نور و زیبایی بگو ،در ظلمت قرن ستم

 او بنیاد کن بانام ،ای تازهرسم و طریق 

 " زهرا " چو جان است و عزیز ،فرمود " پیغمبر ": مرا

 " استاد " کن ی فرمودهبر چنین  تأمل دم یک

 آن معجزات ...آن عمر کوتاه و شگفت ،با سن کم
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 اضداد کن ی آیینهعمری نظر در کار این 

 لرزاند کاخ ظلم را ...آری نظر بر " فاطمه "

 در اوج استبداد کن ،اش باکی بیبر غیرت و 

 چراغ ،ظلمت عالم: در دان" زهرا " فروغ جاو

 او ارشاد کن بانام ،راه را گشتگان گم

 ؛ دستگیرالحوائج بابخیر کثیر؛ اهل کرم؛ 

 از عشق استمداد کن ،درماندی بیا که آنای 

 بیعت تازه کن: بانو منم خاک رهت ،هرروز

 " کن ... آباد عشق"  ،هرروز ،دل را ز مهر " فاطمه "

 شب میالد نور ...امشب بگو از " فاطمه " ،امشب

 در این شب میالد کن ،اهل جهان را شادمان

 تو شاعری: سرشار از شیدایی و حسن بیان

 این شور و استعداد کن ،تقدیم و نذر " فاطمه "

*** 

 که از " دریا " سخن گوید ،که شاعر شد کس آنخوشا 

 سخن گوید ها فضیلتز اقیانوس مواج 

 

 قدر عالی" در عالم: شریف و خوب و  بانوستیکی " 

 که از این " بانوی واال " سخن گوید کس آنخوشا 

 که بنویسد از این " بانو " ،نیت کند میکسی که 

 تا شیوا سخن گوید! ،توفیق دهد میخدایش 

 گیرد میدر " آن دنیا " بهشتی هدیه  ،به هر واژه

 در این دنیا سخن گوید ،که از " بانو " کس آنخوشا 

 نددان می ،اوست " اعطیناک " و اهل فضل شأنبه 

 ز " اعطینا " سخن گوید ،قلم آمد بدون شک

 از خاطر اند فراموش ،تمام شعرها روزی

 خوش و مانا سخن گوید ،فقط مداح این " بانو "

 فقط توفیق " حق " است و عطای دائم " کوثر "

 چنین زیبا سخن گوید ،شاعر شود میکه باعث 

 به دست حضرت موال ،امضا ودش میو' شعرش 

 
ً
 موال سخن گوید! ... ودل جان" هر که از یقینا

 لبریز از فضل و کمال حضرت زهراست ،جهان

 که از "زهرا " سخن گوید ،که شاعر شد کس آنخوشا 
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 شیراز - محمدباقرخدامی. 

 ای آنکه به عرش برتری کرده

 بر حوض بهشت ساغری کرده

 در بحر عفاف و عفتت دائم

 غواص حیا شناوری کرده

 یداناوصاف تو را که نور یز 

 هر کس نشناخت کافری کرده

 دستی که پیمبر خدا بوسید

 با دست خدا برابری کرده

 جبرییل در آسمان معنایت

 همراه ملک سبک پری کرده

 غیر از تو چه کس برای موالیش

 تا حد جهاد، دلبری کرده

 اعظ عاشقی که در پیکارو  وت

 ری کردهدر وصف علی سخنو

 مثل تو چه کس در عالم هستی

 در حق رسول، مادری کرده

 صد عرش برین به زیر پای تو

 وعظ، منبری کرده ی هنگامه

 صد حوض بهشت در رسای تو

 چون قطره شدست و کوثری کرده

 با اذن تو شد که حضرت عباس

 با خون خدا برادری کرده

 خدا و یاد تو، موال بانام

 هدر خندق عشق، خیبری کرد

 آسمانی و خالق ی زهرهتو 

 بهر تو امیر، مشتری کرده

 پروا بیلعنت به جماعتی که 

 ی تو ستمگری کرده درباره
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 شک بیپیغمبر آخرالزمان 

 کرده پیمبری ات همرهیبا 

 هر مصرع شعر ذکر یا زهراست

 این شاعر اگر که دفتری کرده
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 زرقان –خدامی. ملیحه 

 

 آمدی خوشعزیز پیمبر  ی محبوبه

 آمدی خوش تو برابرعلی  مرتضیبا 

 تو وسوی از سمت وزد میبوی بهشت 

 آمدی خوشقشنگ و معطر  ی ریحانه

 یاس مهربان ،مادر شدی برای پدر

 آمدی خوش مادر، ی واژهدادی بها به 

 ساقی و ای یاور علی طراز همای 

 آمدی خوشکوثر  ی سورهتفسیر ناب 

 و گلشنی باغ به دشت غزل، ای واژه گل

 آمدی خوش خوشبوترین گالب معطر،

 -در تمامی دوران زندگی که آنای 

 آمدی خوش بودی حدیث عاشقی از بر،
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 مرودشت -خلیفه. اسماعیل 

 چرا آتش مجالش را گرفت پرسد میکیست 

 را گرفت سؤالشباید  درودیوارهااز 

 پرید میماه از عمق نگاه صبح باید 

 غربت خورشید بالش را گرفت های دست

 خورشید رفت ی باره یکابر تا پوشاندن 

 باد تندی فرصت کار محالش را گرفت

 در منقار داشت...." رنگ خوش"بلبلی برگ گلی 

 فالش را گرفت گونه اینباز حافظ آمد و 

 یادکردمادر  شاعری از چادر خاکی

 خیالش را گرفت بازآمدماجرای کوچه 

*** 

 شد دسته دستهامت تو،  رفتی سفر که

 باغ و باد بهاران گسسته شدپیوند 

 آتش گرفت یاس سپیدی که کاشتی

 شکسته شد بارانخشکی وزید و حرمت 

 در رسید میخ گلآتش قیام کرد و به 

 سهم ستون خانه نماز نشسته شد

 دیگر امید هر چه گشایش... کجا برم 

 دست رحمت خورشید بسته شد که وقتی

 این دیار بارانغ اند کردهبیداد 

 نفس شهر خسته شداز  حتی نسیم
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 قم -خوشرو. سید امیرحسین 

 عفاف و حجاب

 تو را های عاشقی نویسم میبی دالنه 

 تو راخیس دنیای  های چشمماجرای 

 شبانه چادرت را خیس کرد بارانرقص 

 پای تو را کشم میتا خیابان نگاهم 

 تنها ولی عطر تو همراه من است روم می

 جای تو را کنم پرمیچون همیشه با گلی 

 تو بسازی دین و دنیای مرا توانی می

 که بسازم دین و دنیای تو را توانم می

 تو حجابت را همیشه حفظ کن دنیای من

 حضرت زهرا ضمانت کرده فردای تو را
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 کاشان -عباس خوش عمل کاشانی.

وی  ی یافتهنشر  آثار مجالاز میان  ،نگار و روزنامهشاعر  ،شمسی در کاشان 1337 ماه دیمتولد 

 .است منتشرشدهطنز، تلخک است که در پانصد صفحه از سوی نشر تکا  ی درزمینه

اینک چند سالی است که در خانه به ویراستاری  و دفاع مقدس است. ی برگزیدهوی از شاعران 

-۳آوا،  ی شعله-۲در پگاه ترنم، -۱ ،وی منتشرشده های کتاب، باشد میمشغول است و عضو دفتر نشر رهبری 

 .باشد می (آیینیاسرار )شعرهای  ی جلوه-۵  –ادبیات معاصر(  ی گزیدهباغستان نرگس )-۴ پاتنوری،

 

ت   عیان زهرا آسا آفتابشد از برج نبوَّ

 زهرا دانوالیت داد نور جاو کانون به

ةالعینی  نبی را دختری آرام جانی قرَّ

 علی را همسری شایسته یاری مهربان زهرا

 که آموزدمهین آموزگار مکتب عصمت 

 در اعصار و قرون درس نجابت بر زنان زهرا

 کوثر ی سورهگشت نازل در مقامش  تنها نه

 که قرآن محمد راست زیبا ترجمان زهرا

 گیرد ای تازهقوانین الهی تا که روح 

 همراه علی تا پای جان زهرا بربستکمر 

 داد قرآن را سربلندیبه عمر کوته خود 

 جهان زهراجهانی کرد قانون خدا را در 

 فراز منبر دین از احد احمد مگر گوید

 زبان زهرا ها انسانگشاید چون پی ارشاد 

 رسول الله را دادآفرین دادار داد آنک

 به پاداش غم و رنج رسالت ارمغان زهرا

 پرور قهرمانو مردآفرین و  شیر اوژن زنی

 چنان زهرا دورانهر نزاید مادر گیتی به 

 مدان میین بس که مرا از شیعه بودن افتخار ا

  چو موالیم علی باشد شفیع شیعیان زهرا
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 شیراز –دستوری. مژده  

 عنوان بهالرستان گذراند.  را دربه دنیا آمد. ایام تحصیالت  در شیراز 1358 در سال

 کانون پرورش فکری است. های بچهفرهنگی در کنار  مسئولکارشناس 

 

 تو بر خاک آمدی تا پر بگیری

 پیغمبر بگیریبیایی پشت 

 از بودن توست ها آبزالل 

 بیا تا جلوه از کوثر بگیری

 آیینه داری ها سال پاس به

 ردای بهترین مادر بگیری

 عاشقی را سوز نیمو لوح 

 در بگیری های شعلهمیان 

 نشان از تربتت روی زمین نیست

 بگیری وپر بال خواست میخدا 
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 تهران –دهقانی. عارفه 

مجموعه  .است شجوی دکترای ادبیات فارسی حماسیدان، وی سراست و ترانهشاعر 

 مجموعه غزل مؤلفو  .چاپ مجدد رسید به ۹۵ در فرودین مفرد" آخر شخص" اش رباعی

 ی برگزیده" است، بانو دهقانی کاری آیینه"  آیینی و مجموعه شعر ""زلف ضریح آیینی

ادبی ، همچنین کارشناس و منتقد باشد مینیز  المللی بینجشنواره کشوری و  ۶۰کتاب سال رضوی و 

 .صداوسیماست

 

 تو مادری آن را که با داغت عجین باشد

 باشد نشین همکه با تو  کس آنخوشبخت شد 

 سبک پرواز! های زنای مرجِع تقلیِد 

 پلکی بزن که جاِن ما در آستین باشد

 هرروزپهن است و در  شب به شبچادرسیاهت 

 باشدچادرنمازت آفتاِب سرزمین 

ل جست  باید که دستی زد به این چادر...توسَّ

 المتین باشد
ُ

 چون چادرت تفسیری از حبل

 شد پرور سایه ،نابت...حجابت ی ارثیه

 باشد ترین پنهان ها ریحانهتا قامت 

 در بندگی و همسری و مادری و علم

ساء العالمین" باشد؟  جز تو چه کس "خیُر النَّ

 را دوعالمدستاِن تو چرخانده دستاِس 

 "لوالک..." در مدِح تو 
ً
 شرِط دین باشد قطعا

 را در خانه جا دادی "عشق" ،ُنه ساِل نوری

 تا در فراقت با امیر المومنین باشد

 ای مادِر آیینه و آب و گل و لبخند

 باشد چنین این ،ماننِد تو یک زن کاش ای

*** 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ104ـــــــــــ

 زلِف پریشانش الی البهپیچیده است عطِر نسیمی سرخ در 

 که پر از نور است هم جسم او مطهر و هم جانش ای نهخابانوی 

 است” عطشان“است بانوی خانه، مادِر ” مظلوم“ ، همسرِ بانوی خانه

ر و حیرانش اش مهریهبانو اگرچه   آب است گرچه جهان مسخَّ

 نه!…یابد میو کمال  چرخد میدستاس  ،اش مادری های دستبا 

 عنایِت دستانشتماِم جهان آری چرخیده با … دستاس نه! 

یسه ای دوجهانخیِر وسیِع هر   پیغمبر ی به پایه، زهراست قدَّ

 احسانش ی قطره ،آیاِت دهر، محِو کراماتش الطاف بحر

 نشناس نمکهرچند قدِر عهِد عقیقش را نشناختند قوِم 

ی که بدترین زِن همسایه بر   دعا شده مهمانش ی سفرهحتَّ

 در این عالم ناموِس حق، نیامده در چشمی شنیدنی استزهرا 

 شبارانسیلی را خشِم خدا و صاعقه  ی ضربهحاال بسنج 

 ، قیامت کرد، حسینمقابِل ظلم آمد در دامنش ،همه بااین

 در کربالست اوِج نمایانش خواهی حقمیراِث پایداری و 

است   زهرا َنه مثل آسیه و مریم“زهرا نه مثل آمنه و حوَّ

ه، ” زهرا فقط شبیِه خودش زهراست   دارانش آینهنسِل ائمَّ
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 اصفهان –رستگار. سید حسن 

عصمت و  دانسرودن برای خان :کند میخویش را روایت  گونه ایناصفهان،  ۱۳۵۹متولد 

 .طهارت تنها افتخارم است که امیدوارم این مهم را از دست ندهم

 

 واژه باید که در این شعر معطر باشد

 آمده تا زینت دفتر باشد نام او

 "آمنه" را ام شاعریقلم  نویسد می

 تا که مضمون غزل هدیه به مادر باشد

 فاطمه مادر گیتی است ولی باید گفت

 کوثر باشد ی سرچشمهآمنه آمده 

 آمنه آمده تا اینکه محمد تا حشر

 سر باشد دوجهانبه نسب از همه خلق 

 تطهیر به این پی بردم ی آیهمن که از 

 مطهر باشد های رحمعصمت به راز 

 خواست میپیمبر  ابیهاست فاطمه ام

 یاد مادر کند و شاهد دختر باشد

 خواست میپیمبر  ابیهاست فاطمه ام

 جان پیمبر باشد ی آمنهفاطمه 

 آمنه مادر سادات محمد نسب است

 دامنی کو که چنین سلسله پرور باشد

 بارها گفت پیمبر که علی جان من است

 که در جسم برادر باشدمثل روح است 

 بنت اسد ی فاطمهنیست که با  جهت بی

 نسبت آمنه مانند دو خواهر باشد

 ورسر مالئک دختر و همسر و مادر به 

 با محمد چه کسی هست برابر باشد؟

*** 

 اگر در بشکند او باز پای یار خواهد ماند

 و خونش تا ابد در خاطر دیوار خواهد ماند



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ106ـــــــــــ

 به ابیاتم افتد مینوشتم از در و صد شعله 

 "عذاب النار" خواهد ماند غزل تا سطر آخر در

 امامش را دهد یاری تنهایی بهبنا باشد 

 مگر زهرا "س" ببیند ظلم را بیکار خواهد ماند

 الله داغی از عشق است بر جانش های کبودی

 که تا دنیاست دنیا جای این آثار خواهد ماند

 مدر آن چاه فهمید افتاد میمن از اشکی که 

 در حسرت دیدار خواهد ماند ها سالکه حیدر 

 از جایش ... خیزد برمی تشنه لب شب به شبحسینم 

 علی با این وصیت تا سحر بیدار خواهد ماند

 حسینی که تنش تا چند روز افتاد بر صحرا

 حسینی که سرش چل روز در انظار خواهد ماند
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 زنجان –رسولی. امیر 

مدیره انجمن صراط زنجان شد، وی برگزیده تعدادی از  هیاتعضو  ۹۱از سال 

 ادبی و همچنین داور چند جشنواره استانی است. های فراخوان، ها جشنواره

 

 بس که پیچیده به خود از درد، آخر خواب رفت

 آب باالی سرش بگذار، کوثر خواب رفت

 رسند میدر نگاه او به بعثت  بارانصبح و 

 واب رفتتطهیر قرآن پیمبر، خ ی آیه

 ها غصهاو گرفته  های چشمخواب را از 

 باورش سخت است آری اینکه مادر خواب رفت

 پیچیده به درد های دیشباز سِر شب مثل 

 بیشتر بیدار مانده بود و کمتر خواب رفت

 پیش چشمم سوخت از سر تا به پا، تا آب شد

 مثل شمعی که بسوزد در برابر، خواب رفت

 رسید از در، که نهرو به پهلویی که آسیبش 

 خواب اگر هم رفت بر پهلوی دیگر خواب رفت

 روزها که بر لبش حتی تبسم جا نداشت

 تر خواب رفت ی دیدهچون رسید از راه شب، با 

 اشک چشم یکخون،  چشم یکاو شده  وروز حال

 پر گرفته زیر ِ سر، مثل کبوتر، خواب رفت

 بار دیگر کاش فردا صبح دم پلکی زند

 بست، بخت شهر، یکسر خواب رفتچشم وقتی 

 شهر فریب از اینبخت باید هم که برگردد 

 تا پیمبر رفت، دیگر دین و باور خواب رفت...

 ای گوشهساقی و دارد عزا در  زانو بهسر 

 چشم ساغر خواب رفت دوراز بهبر شرابی که 

*** 

 است سالی خشکروزی که تبسمت نباشد، یک شهر اسیر 

 سِر آمدن ندارد، انگار که پشِت باغ خالی است باران

 خواهد شد از آن به بعد هر نخل، ماننِد عالمت تعجب

 است سؤالیکه در زیِر عالمت  ای نقطهخورشید، شبیه 
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 کامل شده دین، اگر تو باشی، حق است یقین، اگر تو باشی

 پلک تو اگر به هم نیاید، فردای جهان هم احتمالی است

 شده است تا بتابد بر آننت نشسته، گردی که به دام

 تو پر از زاللی است ی خانهجای خودش آب، خشت حتی در 

 هم گردش ماه در مدارت، هم چرخش آسیا به دستت

 آب تو سفالی است ی کاسه هم ،هم آینه زیِر دست داری

 منظور تویی غزل که گویند، از نور بغل بغل که گویند

 که در همین حوالی استدر سایه تو، ازل که گویند، انگار 

 وقتی پسران و همسِر تو ،در زیِر کسا نشسته با تو

 حق دارد اگر فرشته وحی، باور نکند از این اهالی است

 گیرم که شکسته است پاییز، دسِت تو هنوز هم بهاری است

 این لیالی است آن، چشمان تو ماه ی گوشهگیرم که گرفته 

 سر، از توست، مفهوم گرفته کوثر، از توست اگر شدهپیغمبر 

 باالی خوِش صنوبر از توست، باالی خودت اگر هاللی است

 جای قصه جای بهابری است کمی هوای قصه، بغض است 

 است بالی شکستهسهم تو در انتهای قصه، زخمی شدن و 

*** 

 ُحجت به نور بین نمازت تمام شد

 سجده به وجد آمد و نامش قیام شد 

 تو های خندهاز کرد شاپرک پر ب 

 جواب علی را سالم شد ها کوچهدر 

 یک کوچه، یک گذار نه، حتی خوِد بهشت 

 تو دارالسالم شد های خندهاز بوی  

 تو جبرئیل هم ی خانهدر آستان  

 مشمول فیض لذت شرب مدام شد 

 جز ماه چارده شبه را شهر تو ندید 

 هر شب در آسمان تو بدرالتمام شد

 اتیکر کوثر و گاهی به هل گاهی به ذ 

 نام تو در کتاب خدا احترام شد 

 تنها میان ما نه، که تسبیح روشنت 

 شد کالم تکیهتا آسمان رسیده و 

 حالل، همیشه حالل ماند ات خانهدر  

 شد الحرام بیتشد که حرمت  گونه این 
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 حجی قبول داشت که در زیر نور ماه

 بازوی تو به دست علی استالم شد

 ، که نهرسد میکه بعد به سر  ای ضربهبا  

 کار علی میانه کوچه تمام شد 

*** 
 شب است و روشنی آن نگاه دیگر نیست
 شکسته بغض ستاره که ماه دیگر نیست

 سردرگمپس از تو کعبه شده تا همیشه 
 دیگر نیست گاه قبلهاز  باخبر چراکه

 رسیده بود به باور کناِر تو، تردید
 اله دیگر نیستکه جز خدا ز پِی ال 

 پس از تو دست زمین تنها نهتهی شده است 
 دیگر نیست آهکه در بساط زمان نیز 

 چه روی داده در این شهر بعِد تو بانو
 سالمم گناه دیگر نیست های جواب

 ،سرداری است: گونه آنز دست دادنت 
 میان جنگ ببیند سپاه دیگر نیست

 تو را و شدم امیری که اند گرفته 
 دیگر نیست وپناه پشتو  غریب مانده

 گرید نمینگاه کن سِر مسمار خون 
 نگاه کن دِر خانه سیاه دیگر نیست

 که وقتیچگونه باید دلگرم بود،  
 نفس کشیدن من، دلبخواه دیگر نیست

 آید نمیبهار نیز به کار کسی 
 به خانه بعِد تو چشمی به راه دیگر نیست
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 ُمهر -)دکتر(رضایی. ابراهیم 

 هایی سالدنیا آمد، در مقطع دکتری وزارت علوم به تحصیل ادامه داد، او  به 1342در 

 های فعالیت ازجملهکرد،  شجویاندانو ش آموزان داناز عمرش را صرف تدریس به 

...اشاره و مقاالت علمی و پژوهشی، چاپ مقاالت گوناگون، ارائه به: توان می اش ادبی

 .کرد

 

 غزل بانوی آسمانی

 همه آفاق سروریای مادری که بر 

 پیمبری وجان دل و مرتبت درشان

 قدسیت پرشکوه فلک نام بر طاق

 نموده است عطارد به چاکری عنوان

 فلسفه و مفاهیم درمنطق وکالم

 و محوریرکن  تو بهینهم ذات وهم عَرض، 

 ای مفخر زمانه که "امَّ ابی"شدی

 تو گوهری و همدم اصحاب سنگری

 مادریَّ و به مسجد خطیب وعظ در خانه

 که، مدیر و سخنوری ای یگانهتو آن 

 ظهور فلک و آیت انجم رخشنده

 خاوری تو خورشید ،در ساحت وجود

یشیَّ داندریای   به پرورش و مربَّ

ری در فقه و در حدیث  توانا مفسَّ

 و رتبت است َّحد بیدرد زمانه بین که چه 

 داوری داروی و حامل ، طبیبآری

 و در و میخدیوار  ی واژهای آشنا به 

 کفو حیدریشما  صد آفرین خجسته،

 عالم اشارتیست بر همهباغ فدک که 

   ز ظلم و ستمگری ایست تنها نمونه



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ111ـــــــــــ

 شیراز -رضایی. امیر

 عطر یاس

 زمین بدون تو از عطر یاس خالی بود

 بود فالی نیکحضور حضرتت آغاز 

 جوشید نمیزالل کوثر سبزت اگر 

 بود سالی خشکبود و  ها عاطفهخزان 

 ریخت میشبی که از تو خدا طرح آدمی 

 بود هاللی قابیلیان قامت غرور

 آورد نمیخدا اگر که تو را در زمین 

 کجا فرشته طوافش در این حوالی بود؟!

 پرواز را بیان کردی ی واژهتو رمز 

 بود بالی شکستهدر آن فضا که رواج 

*** 

 دختر پیغمبر عشق! ای فاطمهیا 

 رهبر عشق ای شدهای در همه عالم 

 باغ بهشت آفرینش دامن تو

 در جنت الماوا شما باروبر عشق

عطیناَک آمد درشان
َ
 واالی تو ا

 عشق و کوثر عشق بارانای حضرت 

 ؟!جز توکیست  ابیها ام، خورشید حق

 مادر عشق توایای من فدای مهر 

 فردا که معشوقان حق در محشر آیند

 داور عشق هستی عاشق خداوند است،

 فرزند تو مصباح و کشتی نجات است

ان عشق و لنگر عشق
َّ
 اما تویی سک

 معشوِق حقَّ و عاشِق حق جز شما کیست؟

  دختر پیغمبر عشق ای فاطمهیا 
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 قم – محمدرضارضایی. 

  گوید می، خودش باشد مینیز ساکن قم  آمد وقم به دنیا  در ۱۳۷۴سال 
ً
 4 حدودا

حاضر  در حال جوان، این شاعر نویسد میسالی هست که در قالب کالسیک شعر 

 .نموده افتخارآفرینی، ۹۶سال  ”بانوی مهر“کنگره  و دراست،  بدنی تربیت شجویدان

 

 

 پیمانه بسوزد ی خندهچون باده که از 

 بسوزد در میخانهخماران  آهاز 

 شمع است ی غریبانهعشق، اشک  آتشنه 

 پروانه بسوزد وپر بالآن درد که 

 تو بودیم از اول خرابان خانهما 

 ویرانه بسوزد ی خانهست گر این یغم ن

 در عاقل و زاهد که ندیدیم جگر را

 شاید ز غم فاطمه دیوانه بسوزد

 همسر مردیست درگرومعنای شرف 

 ه بسوزددانکه پشت در سوخته مر 

 ختنش بهتر از آن است که زهراسو  این

 و یک شانه بسوزدبا دیدن یک دختر 

 زهرا سند غربت موالست گذارید

 تا روز قیامت در این خانه بسوزد

*** 

 دگر گاه تکیهنخواست غیر علی هیچ 

 راه عشق راه دگر جز بهاگر نرفت 

 برای کشتن او یک بهانه کافی بود

 عاشقی گناه دگر جز بهنیافتند 

 خ طبیبانه سویت آمد کهمی درچق

 دگر آهدگر نماند برایت مجال 

 تو، عمری هم جز بهکسی نفهمد علی را 

 اگر غمش رود از چاه سوی چاه دگر
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 ببین که جان علی تا کجا رسیده که هست

 تمام خواهش او از تو یک نگاه دگر

 ست بناکردهکسی که در دل شیعه حرم 

 دگر نیاز ندارد به بارگاه دگر
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 شیراز –روستایی فارسی. شهدخت 

عمر هنری و همکاری با  چهار سال، با سرا ترانهشاعر و  ۱۳۴۵ بدر سیزدهمتولد 

شعر آزاد سراسر کشور، اولین  های برنامهو شرکت در بیشتر  شعر شیراز های انجمن

پیراهن که یک روح “ بانامعاشقانه است  های غزلکتاب بانو روستایی که شامل 

 ، در حال چاپ است.”تکراری

 

 ریحان تراست که اینبا  اش ریحانه ی کنیه

 یاسین و طاها دختر پیغمبراست ی سوره

 کند میبانوی آب است که آیینه حسادت 

 است نیکومنظرماهش بس که  بر زالل روی

 طیبه صدیقه زهره راضیه زهرا بتول

 عالم اولیا را مادر است بی بیفاطمه 

 مام پدر زند میاو که پیغمبر صدایش 

 حیدر است خیبرگشا و همسر شیر خدا

 برپا حسین کند میمحشر گرچه محشر روز 

 محسن او محشر است و زینب او محشراست

 از عرش تا روی زمین شده او جارینسل 

 کوثراست زیبای هستی نام پاکش، ی چشمه 

 طوبای جنت گرچه عالم گستر است ی سایه

 طوباتراست گمان بیطوبای زهرا  ی سایه

 غزل بنویسم از اعجاز او خواهم میهرچه 

 چشمان پر اعجازش تراست در پیش شعر من

 کنند میگرچه شعر خواجه را در عرش از بر 

 ما سری داریم و بر سرهای عالم سرور است

*** 

 

 

 

 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ115ـــــــــــ

 عطر تو پیچید سالم دوروبرمدر  تا که

 تو جوشید سالم عترت دامان کوثر از

 شده است باد با گردش موی تو معطر

 تو چرخید سالم بانامکه زبان همه 

 هیمنه و کبکبه اش ی همه باآنکوه 

 خم شد از روی ادب پای تو بوسید سالم

 تان یبارانپیراهن  رنگ آبی شده

 سالم ،چشمان تو پوشید ی مهان جاآسم

 تو گل داد و خلیلی آمد آتش از نام

 یک گلستان گل دستان تو بویید سالم

 شده توصیف شما عرشیان ذکر دعاشان

 توحید سالم ی آیهکوکب بخت علی 

 همه در حیرت چشمان تواند ها هکشانک

 آب و آیینه غزل حضرت خورشید سالم
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 الر –روئینا. خلیل 

اخذ  زبان و ادبیات انگلیسی در رشتهدر الرستان است، لیسانسش را  1337متولد 

، رویینا صاحب باشد میالرستان  آفتابحال حاضر مسئول انجمن ادبی  و درنموده 

جای  ترین زخمیو کربال  دانماهتابگر  های گل ،برگشت بی های فواره سه مجموعه

 .باشد میزمین 

 

 از آفتاب باالتر ای رفتهچگونه 

 باالترنداشت از تو خدا انتخاب 

 برای از تو نوشتن سه آیه کافی بود

 که اسم تو برود با کتاب باالتر

 که گفته اسم تو یاس است اسم تو تاک است

 شراب دست تو از هر شراب باالتر

 است گیر زمینبدون یاد تو دست دعا 

 شود دعای تو از مستجاب باالتر

 حسود و چشم ندیدن همیشه هر جا هست

 او از مذاب باالتر ی کینهشرار 

 همین ندیدن خوبی بهانه دستش داد

 باالتر حساب بیکه برد خشم خود از 

 افتاد ای گوشهگل سرخ تو  یکی یکی

 باالتر باحجاباز  ای بودهتویی که 

ل تر حمدیم
ُ
 از تو جهان ندارد گ

 گالب فاطمه از هر گالب باالتر

*** 

 افتد میقدم تا شعر بردارد تغزل راه 

 افتد میقلم کاغذ غزل مستی تسلسل راه 

 چنان من مبتدی در شعر اگر باشی در این خانه

 افتد میباال تکامل راه  اش پلهروی از 

 
ً
 نور و نور و نور تشکیالت این خانه است تماما

 افتد میبه دست ماه و خورشیدش تشکل راه 
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 محبت مهربانی یکدلی لبخند زیبایی

 افتد میدر این خانه بدین گونه تجمل راه 

 اال یا ایها الساقی به مشکل بر نخواهد خورد

 افتد میاگر لب ترکند شعری تناول راه 

 سخن از کوه گفتن زیر بار زندگی سخت است

 افتد میراه  بزن این در که از این در تحمل

 از سکوتش دست بردارد دیده زخمگلوی 

 افتد میبغض بلبل راه   ”بو شب“کنار ناز 

 خواهد شد الدعوه مستجابدر این خانه جراحت 

 افتد میبه نام فاطمه رود توسل راه 

 گردد میچرخ  وخیزان افتانبدون فاطمه 

 افتد میچشمش تعادل راه  ی گوشهولی با 

 خاکستر مبدل شد بزن این در دری را که به

 افتد میبگو یا فاطمه از پشت در گل راه 

*** 

 تر بدیعباید نوشت با کلماتی 

 تر رفیعاز اوج زخم با جمالتی 

 عمر تو هجده بهار داشت، حیف است حیف

 ربیع تر ای از بهار، فصل گل تو

 فاطمه ،و مرز کشی خطزخمت نداشت 

 تر وسیعدرد تو شد ز وسعت دریا 

 جهان را پر آب کردنام تو ابرهای 

 تر مستطیعابری که شد به یاد غمت 

 کوثر کسی نکرد ی آیهحرمت به آیه 

 تر فجیعاز این نبود فاجعه زهرا 

 ه ترین جای این جهاننشان بیرفتی به 

 تر بقیعشد ای گل  بقیعجایی که از 

 رفتی که دستگیر محبان خود شوی

 تر شفیعکسی از تو  شود نمیپیدا 

*** 
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 کجا برود فشان آتشبی تو  ،است معنی بیزخم  بی تو تفسیر

 کجا برود دانشمع ،آینه ،هر چه شعله مقابل دل توست

 کمتر از انتظار عمرت بود ،گرچه هجده بهار عمرت بود

 برگ برگ خزان کجا برود ،بر خاک ات یجوانریخت وقتی 

 اوج زیبای ات نمایان بود ،بود بارانو  آفتابهر زمان 

 کجا برود کمان رنگیندل  ،تو از های زخمیاد نیلی ِ

 تا بپرسند حال و احوالت ،به دنبالت ها پروانههر چه 

 کجا برود نشان بی ی واژه ،قتی نشانه نیست بگوو واز ت

 فقط حیدر ات تنهایییار  ،حرمتت سوخت بعد پیغمبر

 کجا برود زبان زخمتیِغ  ،تا که تنها میان جمعیتی

 هر شبت موال الله حجت ،الله ولیشد علی بر لبت 

 بگو زین پس از لبانت اذان کجا برود روی میفاطمه 

 فکر ویرانی تو آ بادی ،هر حسودی است فکر صیادی

 تو تیر از کمان کجا برود ، باچو تیری شکافت پهلویت ،در

 تا که فریاد را کند آزاد ،رفتنت چاه را کند آباد

 بی تو صاحب زمان کجا برود ،جز کنار کبوتر چاهی

 جانشین تو پنج سالش هست شوق پرواز در دو بالش هست

 کجا برود آشیاناز این  ، اوبهتر از زینِب تو مادر نیست

 در جهانی چو جاِن در جریان ،دوجهانبرای هر  نیان جاج

 فاطمه جان، جهان کجا برود دوجهانتا تو هستی امید هر 
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 نی ریز -زارع. اعظم 

 موها را ی سلسله به همباد پیچیده 

 را بوها شبغِم حضرت  پرکردهشهر 

 عشق ی خانه وخم پیچصبر زانو زده در 

 را روها سیه های ستمبغض سر داده 

 تر یبارانلب پنجره  ِفضه این بار

 زانوها را چه ،بغل کرده ،گریه سر داده

 سوزند میپشِت در از شرم به خود  ها شعله

 پر کرده فراسوها را این چه ظلمی ست که

 ستنددان نمیشعله کشیدند و  ها کینه

 را پهلوهابه هم دوخته  درودیوار

 "آید می"بوی پیراهن خونیِن کسی 

 را آهوهانگران کرده دِل نازِک 

 :گوید میضجه زنان  کنان گریهآسمان 

 بستند به هم شوکت بازوها را آه

 داِغ نهان قبرش گذرد می ها قرن*

 را گوها غزل جاِن  ،ی همهزده آتش 

 شکند میبغض همه  بقیعپشت دیوار 

 را پهلوها ی روضه شنود می زائری
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 شیراز –زارع. پدیده 

در  کشوری :های جشنواره، برگزیده ۹۰مدعو دیدار شعرا با رهبری در سال  کارشناسی مهندسی معماری،

 .باشد می ....و بنیاد مهدی موعود،، شعر مهدوی آموزی شدان با پاییز کاشان، سفر همطواف حریم شهادت، 

 

 نکاه، بانو!ان جاچن آنداغ تو بودم 

 !بانو ...،آهبعد از تو شد ِورد زبانم 

 ه! مرِد خانه بی توداندر  ی ریحانه

 با چاه، بانو! کند میدرِد دلش را 

 برخیز از جا ،جاِن من ،جاِن حسینت

 این راه دشوارست، بی همراه، بانو

 علی را دانشا کنی می هایت خندهبا 

 بانو ،َتْن خسته او از راه رسد میتا 

 نوٌر َعلی نور است لبخندت همیشه

 بانو ماه ،هایت خندهای من فدای 

 با خاطراتت زنده خواهد ماند تنها_

 ، بانوخاطرخواهَمرد  ،این َمرد عاشق

 نیلوفری رویانده بر پهلوت َدر که_

 بانو ،کوتاه کند میعمر علی را 

 که روزی کردم مینحتی تصور هم 

 دیوار و در باشد شهادتگاه بانو
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 ارسنجان –زارع. جعفر )خوشدل( 

علوم تربیتی  در رشتهلیسانسش  گذاشت، جهاندر احمدآباد ارسنجان پا به  ۱۳۴۴ سال

چندین اثر دیگر  ،منتشر شداثر اش بانام'' ترانه''  اولین 83سال  .عاشقانه معلم شد و بود

 .باشد می (ع) چراغ شاه آیینیانجمن ادبی آستان مهر و ادبیات  عضو فعالکرد،  تألیف
 

 نور شب و خورشید زمان فاطمه است

 فاطمه است دوجهانبانوی شفیع 

 معیار، محمد است و ایمان علی

 هر دو را نشان فاطمه است واین هرد

 آن بضعه منی که رسول ثقلین

 به یاوران همان فاطمه است گفت می

 کوثر خواهد و حوضهرکس که بهشت 

 فاطمه است گمان بیتعبیر بهشت، 

 که بگفت شیعه را تسبیحات کس آن

 نمازها بخوان فاطمه است در بین

 اذان مسجد را دهد میصد رایحه 

 آغاز، و پایان اذان فاطمه است

 دامان بتول دهیم نمیاز دست 

 در روز جزا امیدمان فاطمه است

 به دل و مهدیست و حسینعشق حسن 

 فاطمه است الزمان صاحبچون مادر 

 با آمدنش کل جهان روشن شد

 الگوی تمام مادران فاطمه است

 اسالم بدون عشق زهرا دین نیست

 چون خار به چشم مشرکان فاطمه است

 ایم فاطمهراه روشن  دل خوشما 

  گلزار همیشه بی خزان فاطمه است
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 دلیجان –زارعی. محمد 

مترجمی زبان انگلیسی است، و بیش شجوی کارشناسی دانو  است آیینیشاعر 

و موضوعات مختلف شعری را  ها سبکدر  ای منطقهبرتر کشوری و  از صد رتبه

 داراست.

 

 

 هجده

 قدر نقطه در آیات کوثر هجده است که چون

 عمر زهرای مطهر هجده است های سال

 در کربال بازهمبعد از مدینه  ها سال

 در حضور او شمار نیزه و سر هجده است

 وقتی کم شد از مقدار او ماهه ششمحسن 

 در دکان او عیار خالص زر هجده است

 شبه النبی شود می ابیها اموارث 

 پس شبیه سن زهرا سن اکبر هجده است

 حاصل "شش" جام مستی ضربدر آیات آن

 می اگر کوثر شود تعداد ساغر هجده است

 با حسابی که فقط هم کفو زهرا حیدر است

 اقی کوثر هجده استس ی پیمانه ی نمره

 این "دو" عاشق پیش هم بودند "نه" سال تمام

 طول عمر عشق هم پس حداکثر هجده است

 اهل "یمین" است و دلیل ی سردستهفاطمه 

 "دست راست" با امضای مادر هجده است که این

 هم معجزه است هشتادویکدست چپ شده  که این

 عمر موال حاصل تفریق آن بر هجده است

 اکمل شد و سالگی هجدهن فاطمه در س

 سن کمال حسن دختر هجده است بعدازآن

 اش مخفیفاطمه زنده است و ما دنبال قبر 

 آخر، هجده است... درآوردیمابجد "حی" را 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ123ـــــــــــ

*** 

 دانحیات جاو

 

 ماند میپس از زهرا نگو دیگر که حیدر زنده 

 ماند میکه این کرار با مرگی مکرر زنده 

 جان دارد کدامین عاشقی با رفتن معشوق

 ماند میکدامین همدلی با مرگ همسر زنده 

 کجا برگ گل از گرمای آتش جان به در برده

 ماند میچگونه یاس در سرمای آذر زنده 

 علی از قبل در تفسیر قرآن دیده بود این زن

 ماند مینقطه در آیات کوثر زنده  قدر به

 دارد ای اندازهیقین دارم اگر صبر خدا 

 ماند میاو کنج بستر زنده ی است که قدر آنهم

 علی مانده است و زهرا رفته تا باور کند دنیا

 ماند میبدون روح پیکر زنده  هرازگاهی

 علی کوه است اما بار این تابوت سنگین است

 ماند میخدا را شکر سلمان یا اباذر زنده 

 در زینب تماشا کرد زهرا را عمر یکحسن 

 ماند میخواهر زنده  که وقتیکه مادر هست تا 

 گذار فاطمه وقتی به خاک کربال افتاد

 ماند میسرزنده  شود می سر بیحسینش گرچه 

 پس از کوچه به خود در شیعه بودن شک کند هر کس

 ماند میدر زنده  ی روضهپای  لحظه یکفقط 

 دیگر پیر خواهد شد صدسالاز این غم فاطمه 

 ماند میکمتر از صد روز دیگر زنده  اگرچه

 چرا حیدر هزاران غم به دل دارد از این غم که

 ماند میحیدر زنده  های غمو او با دیدن 

 آورد دانبرای شمع، خاموشی حیات جاو

 ماند مییقین دارم که بعد از مرگ، مادر زنده 

*** 
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 اند کردهحرمت او را که از هتاک پنهان 

 اند کردهناپاک پنهان  ی دیدهپاک را از 

 است شاید قبر اوست آلود گلهر زمینی که 

 اند کردهآب را در خاک پنهان  نوعی بهچون 

 یقین گردد میچون زمین مستانه دور خویش 

 اند کردهاو تاک پنهان  ی سینهدر نهان 

 اوست شان  گوی تسبیحدر هم از قول خدا 

 اند کردهبا همان لوال که در لوالک پنهان 

 در بیان غربت او مدرک از این بیشتر

 !؟اند کردههم از ادراک پنهان  که خیالش را

 ای کوزهکه بریزی بحر را در  چنانی آن

 اند کردهزیر مشتی خاک صد افالک پنهان 

 روزگار ما شب تار است چون خورشید را

 اند کردهپشت پستوی شبی غمناک پنهان 

 لطف و تکریم و توجه، مدح و تقدیس و غرور

 اند کردهیک جهان مضمون در اعطیناک پنهان 
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 قم -حسینی. سیدابوالقاسم )دکتر( 

در تهران دیده به جهان گشود، عالوه  ۱۳۴۱سید ابوالقاسم )ژرفا(، خردادماه -حسینی

در نویسندگی و شاعری، مترجمی، ویراستاری و پژوهشگری درزمینه “ ژرفا “ بر توانایی 

های اوست، تحصیالتش در مقطع دکتری مدرسی  ادبیات، هنر و دین نیز از مهارت

عالوه بر تالیف  .ش استدانی فراگیری  المللی و همچنان تشنه معارف اسالمی، کارشناسی ارشد حقوق بین

 .کند نوازی می نامه دایره المعارف امام خمینی )ره( نوزده تألیف دیگر در سوابق پژوهشی وی چشم شیوه

 .ی آثار ادبی نیز دارد ویک ترجمه بیست

 

 فانوس فریاد

 فانوس فریاد در بادهاي روشن،  بانوي شب

 تک یادگار رسالت در رجعت کفر و بیداد

 تنها تو بودي و تنها، در قحط مرديَّ و رادي

اله  ها ـ آه ـ آزاد َمرِد تو ـ افسوس ـ در بند، رجَّ

 تنها تو ِمعَجر نهادي، طوفان شدي ایستادي

 شاید که احیا کني باز، آن عهدها ـ رفته از یاد ـ

 ي نیلي تو است ونههر جا ز غیرت نشاني، از گ

 از پهلوي تو گرفته است، بنیان توحید بنیاد

 !شهر پیمبر چه خاموش! محراب و منبر، فراموش

 تنها تو بودي و تنها، از مأذن عدل، فریاد

 خاک تو پنهان و یعني: تو در زمین درنگنجي

 جایي که جناِت عدن است از آِب َمهر تو آباد

 جهان تنهاي روشن، تو جاني و این  بانوي شب

 از شوق تو ِمهر تابید، از شور تو زندگي زاد
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 مراغه -ساسانی. عارفه 

 شعر من یاد غم بانوی آب افتاده است

 در دل این ذره شور آفتاب افتاده است

 کند میمفاهیم غریبی را تداعی   ”در“

 افتاده است وتاب پیچدر  ها شعلهدر وجودم 

 در که تقصیری ندارد، پهلویش آن دم شکست

 دید که دستان حیدر در طناب افتاده است

 قرآن بدون کوثرش کامل نبود گمان بی

 برگی از کتاب افتاده است گفتند مییا که 

 که در دامان حسن پرورده است کس آناو که بود؟ 

 در التهاب افتاده است ها سینهبا حسینش 

 بعد از او، در بین خیل مردمان روزگار

 ده استقصه غربت به یاد بوتراب افتا

 خواستم وصفش بگویم، بغض امانم را برید

 افتاده است  ”ناب شعر“بر دفترم چون  ها اشک

*** 

 صدای در

 تو باید نمک اضافه شود های زخمبه 

 دلت شکسته و باید ترک اضافه شود

 ترسم میی باغ سو  نامن از هجوم خز 

 به نام فدک اضافه شود الخصوص علی

 نیستصدای در که همیشه نشان مهمان 

 به این مغالطه باید که شک اضافه شود

 هم برایت سوخت؟ درودیوارشبی دل 

 ی تا کمک اضافه شودکس هیچنبود 

 بیت شعر شدم شبی بیتبه خاطر تو 

 اضافه شود تک به تکبه بیت آخرتم 
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 ـــــــــــ127ـــــــــــ

 اصفهان –سپه کار. زهرا 

فصل پنجم،  انتشارات پاییز، های گنجشک :های بانامسه مجموعه غزل  مؤلفوی 

 .باشد میفردا، لیلی آذر، انتشارات شهرستان ادب،  کتاب پس از برف، باران

 

 

 و اما حزن من بعد از تو پایانی نخواهد داشت

 و اما شام من ماه درخشانی نخواهد داشت

 ببین این خسته را زهرا که بی لبخند تو حتی

 برای بی تو ماندن یک نفس جانی نخواهد داشت

 شبیه در سوزد میاز داغ و اما قلب من 

 و این آتش که من دیدم گلستانی نخواهد داشت

 بیا عمار قرآن را به سر گیریم پنهانی

 که تشییع شب قدرم مسلمانی نخواهد داشت

 سیاهت را های شببگو راحت بخواب ای شهر 

 که بعد او مدینه بیت اْلحزانی نخواهد داشت

 اند گمنامتو  دانچه رازی دارد ای مادر شهی

 ی نخواهد داشتدانشهی دانو دوران مثل آن مر 

 آید نمیچرا مادر عزیز ما  یدان نمی

 مگر یوسف در این بازار خواهانی نخواهد داشت

 مدان میخوب  آید میو اما بعد خورشیدی 

 که گفته این شب تاریک پایانی نخواهد داشت
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 قم -سعادتمند. اعظم 

 کسی به باغچه بعد از تو آب خواهد داد؟

 های جهان، آفتاب خواهد داد؟روز  به

 بالش؟ شود می پرمهرکدام دامن 

 یتیمانه خواب خواهد داد های گریهبه 

 ونمک نان های سفرهکدام عشق به این 

 پس از عبور تو رنگ و لعاب خواهد داد

 است پرکردهاو از سکوت  هرآینهمرا 

 مرا بازتاب خواهد داد آههم او که 

 را برای آنکه بگیریم انتقامت

 خدا به گردش دنیا شتاب خواهد داد

 که به زهرا چنین جفا کرده است ای زمانه

 مگر سالم علی را جواب خواهد داد!؟

*** 

 باید لباسم بهترین پیراهنم باشد

ههرگز نباید 
َّ
 بر دامنم باشد ای لک

 شما هستید هایم غزلمهمان  که اکنون

 باید حریر سبز روشن بر تنم باشد

 از مهر شما بانو گردن بندی کاش ای

 تنها نه امشب تا ابد بر گردنم باشد

 حتی نجف نه کربال نه آرزو دارم

 پنهان عالم مدفنم باشد ی گوشهآن 

 امشب که سر بر زانوان لطفتان دارم

 وقت رفتنم باشد گفتند می کاش ای
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 تهران – )دکتر(سلمانی نژاد. ساغر

از پایان مقطع دکتری، دوره پست دکتری را در موسسه  پس نویسنده وشاعره؛

جز  اکنون هم شگاه مک گیل کانادا پایان برد.دانشگاه تهران دانمطالعات اسالمی 

"من، غزل، اشک" و  عنواناز او یک مجموعه شعر تحت  ست،ه اشگادانعلمی  یاته

 .ادب فارسی"چاپ شده است های هداندر ازلی" و " های صورت" های عنوانشگاهی با داندو کتاب 

 

 

 حدیث ترین قدسی

 تا نگاه خدا به آب افتاد ،باغ شـــد غرق در گل صلـــوات

 حدیث رســـول روی دامان آفتاب افتاد ترین قدسیعکس 

 به رنگ ناب عسل، صــورتش ابتدای فـصل بهار هایش چشم

 افتاد وتاب پیچاز سپاه سیاه گیســویش، هسـتی شـب به 

 بهشــــت با کــــوثر غسـل داده، به نـور پیچیدندحوریان 

 بوی عطرش چنان به جوش آورد که دگـر رونق از گالب افتاد

 شهر مثل گل خندید ی همهتا قدم روی چشم کوچه گذاشت، 

 باد آمـــد، زمیـن معطـــر شــد، از رخ آیـنه نقـاب افتـاد

 ندچرخید قرار بیمشـــتری و زحل، دور او  ،مریخ ،زهره

 چــارده بار از رکاب افتاد ،زیر سنـــگینی نگاهـش مـــاه

 پیشکش شد زمین به چشمانش، اهرم آسمان به دستانش

 دل دســـتاس روی دامـــانش بی تحمــل به التهاب افتاد

 آسمان هفت مرتبه پرسید: شــاه بیت غزل کدامین شد؟

 زد، زمین چرخید، ازلبش حسرت جواب افتاد پلک”فاطمه“

 اولین، آخرین بهانه عـــشق، پا به دیبای بیکرانه گذاشت

 نام زهرا و عطر صد صلـوات با نگاه خدا به آب افتاد

*** 

 صدای پای تو تا پیچید میان گوش زمین، در دم

 رسید ساره سپس مریم ،دوید اسیه مصری

 طبق طبق گل نازت را کنار دست پدر چیدند

 گرفت زخم علی مرهم ،چشید طعم تو را مادر
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 تبسم لب تو انگار تمام درد زمین را شست

 نم نم ها پنجرهدعایت ریخت به روی  های جرعهو 

 صدای پای تو نوری بود که بر دو پنجره ساطع شد

 آدم ... ی دلهرهبرای  ،برای بی کسی حوا...

 تو سیب سفره معراجی که عادالنه دو قسمت شد

 ه عالممیان قلب امیر عشق و چلچراغ هم

 گریستی و زمین چرخید به نام سبز توهجده بار

 گل مریم ... های چشمنگاه یاس سیاهی رفت و 

 مسیح و حضرت اسماعیل دخیل چشم شما بودند

 به نینوای پریشانی گریست مثل تو هاجر هم

 فهمیم نمیشما که تربتتان پیداست برای ما که 

 مبهم ها خاطرهشبیه پلک دعا خیس است شبیه 
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 کیش -سلمانی نژاد مهرآبادی. طیبه 

  ”خورشید کسوف“

 رخت بست تا آفتابت از سراین شهر

 بغضی رسید و رشته صبر مرا گسست

 ناگهانغدار آینه بودم که امن د

 یاسم میان هجمه داس وتبر شکست

 نیلوفرم به جرم کدامین گناه سوخت

 وقتی بهار بود و به گل داشت می نشست

 مثل قفس تنگ و تار شد شهر بعد از تو،

 همدوش من پرید واز این دام زود رست

 فاشان شکسته شدوعهد  های پیمانه

 سقیفه بست دست غدیر راکه طناب

 سروم خمید و ماه رخش در محاق رفت

 قد قامت نماز شبش را نشسته بست

 در را نبند فضه که درپشت درهنوز

 من روی سجده هست ی شکسته ی آیینه

 برد میشب هست و کهکشان چه غریبانه 

 خورشید درکسوف خودش را به روی دست

 نیست و ماهمانده سیاه شهرمدینه 

 هم راز باعلی نفسی غیر چاه نیست
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 اصفهان –سلیمیان. علی 

دنبال کرده. در چندین جشنواره صاحب مقام  طورجدی بهاست که شعر را آغاز و  دو سال

 .شده است

 

 کتاب فاطمه است تمام عشق خطی از

 از آفتاب فاطمه است! ای ذرهو نور 

 به استناد بیانات سیزده معصوم

 بهشت یک در دارد که باب فاطمه است

 و امها و ابیها و بعلها... تنها

 ست، باب فاطمه استابیها امسالم 

 علی است ساقی کوثر، ولی ببین ساقی

 خودش سراپا مست از شراب فاطمه است!

 مادر آب است پدر خاک، ی ترانه

 علی فقط و فقط بوتراب فاطمه است

 ی شدنظیر بیمیان شعر مراعات 

 که بیت بیت غزل، شعر ناب فاطمه است

 شروع نهضت پاک مدافعان حرم

 میان کوچه و از انقالب فاطمه است

 که کفر در آن ای کوچهکدام کوچه؟ همان 

 فصل الخطاب فاطمه است ی خوردهشکست 

 حساب روز بهمن  و چشم ام شیعهخوشم که 

 به ذره پروری بی حساب فاطمه است!

*** 

 بقیعتا  رفت میبر روی دوش ماه که 

 بقیعتا  رفت میآن صبح بی پناه که 

 ها ستارهبغض  هق هقآهسته بود 

 !بقیعتا  رفت میکه  آهاما صدای 

 در هر قدم شکست ولی ایستاده بود

 بقیعتا  رفت میآن شب به گریه شاه که 
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 دوباره حسن را شکنجه دادتصویرها 

 بقیعتا  رفت میدر کوچه بین راه که 

 زینب شبیه مادر پهلو شکسته بود

 بقیعتا  رفت میبا چادر سیاه که 

 آهی کشید شاه و تماشا تمام شد

 بقیعتا  رفت مینگاه که  ی آیینه

 هرگز رها نکرد علی را غم فراق

 بقیعتا  رفت میاما نوای چاه که 

 دوباره طلوع کردروزی به روی نیزه 

 !بقیعتا  رفت میخورشید آن پگاه که 
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 اهواز –سنایی. ابراهیم 

یکی از شاعران برجسته استان خوزستان است که عالوه بر شاعری یکی از مداحان 

 : ها کتاب . آثار وباشد میعصمت و طهارت نیز  بیت اهلبرجسته 

 (عصمت سبز )پیرامون مقام شامخ حضرت زهرا )ع -1

 (مجموعه غزل معاصر ایراننخل )پای فواره  -2

 (عصمت و طهارت بیت اهلمراثی و سرودهای میالدی  مجموعه نوحه،تشنگی ) دریا هفت -3

 (مجموعه سرودهای مذهبی و پایداریزیتون )تیغ و  -4

 (مثنوی سرداران خوزستان و مثنوی سرداران اصفهانعاشقی )هشت فصل  -5

 

 به خدا که ِگلم شده از گِل تو ،دلة زده ذکر ِ تو بر دِر خان

 کوثری و احدی؛ نشود به خدا که معادِل توة خوِد سور 

 برسان به من از کَرمت نظری ،منم آنکه نشسته به پشت درت

 دِر رحمت خود بگشا بشود؛ که نگاِه تو شامل سائل تو

 منة شده ُمهِر نماز تو قبل ،قنوت تو وقتبه تأللوِء دسِت 

 به هواِی تو کعبه مقابِل تو ،سجده شدهبه تو رو زده طالِب 

 هدف اینکه تو از همه سرتری و ،تو که رکن نماِز پیمبری و

ک
َ
 شده حافظ ساحِت منزل تو ،همه لحظه به عشق تو حور و مل

ت حق؛ شده قلِب والیِت حق علی و  پدرت ضرباِن نبوَّ

 حاصِل تو شده بعِد حسن شِه لطف و کرم؛ پسری چو حسین

 غیبة به تو عرضه شد از پس ِ پرد ،ِز قضا و قَدرز جماد و بشر 

 به فدایِی مصحف ِ کامل تو ،بشود همه عالم و عرش برین

ت حق  نگراِن قیامِت شیعه تویی ،تو به فکر شفاعت امَّ

 شده فاطمه شکل و شمایِل تو ،نرسد به محبَّ تو آتش غم

 ای انسیه ،محدثه ،تو زکیه ،ای مرضیهتو رضیه و حضرت 

 شامِل تو واز ت اند شده ،مریم و آسیه هم شِب قدری و

 زبان تو وردشده وصف مقام ِ  ،شده مدح تو ذکر زمین و زمان

   برسم به لیاقِت مقبِل تو! ،همه آرزویم شده اینکه شبی
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 کرمانشاه -)دکتر(سهامی. علی 

 شان گل بانوکهکاختر  یا

 گل باش در آسمان ِگل بانو

 اشک یآن چرخش چشم آسمان

 به من نشان ِگل بانو داد می

 تو گفتم یبرا یامشب غزل

 م به آستان ِگل بانویتقد

 ردکغروب خواهد  دلم هر صبح،

 مهربان ِگل بانو ی لهجه یب

 زییپا یقاصد سبز باغ ب یا

 سواِن گل بانویگ به ز،یگل ر

 انه برگرددکود کتا شورش 

 برگرد! تو را به جاِن گل بانو

*** 

 هر نخل با الفاظ نامأنوس گفت میت یدر سوگ زهرا تسل

 انوسیاق دانآواز را سر داد هر موِج سرگر  ترین نیلی

 ن مهتاب نخلستانیهم حتی سر،یکجهان  سوزد میه یدر گر

 از دو چشم خودفانوس ریزد میاِد غربِت موال، یبه  ها شب

 سترکو خا کدر خا شود میدر باد گم  ور شعله یروزهاید

 و با افسوس آهبا  کند میگل  کخیصدها گِل م یفردا ول

 یو آسمان هست کخا یبانو یخوب و مهربان هست قدر آن

 وسیروشنت مأ های چشمهرشب نخواهد شد از  آسمان هفت

 میبود نام تو گوکبودستان تا از کدر عمق  هرروز

 محبوس ام کرده میبود رنگ در شعرهاکن یاز ا کصدها فد 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ136ـــــــــــ

 قزوین –سید جوادی. سید حسن  

در  .در دوره دبیرستان رقم خورد اش جدیاهل قزوین، درزمینه شعر اولین فعالیت 

 3 آن کسبدوران تحصیل در مسابقات متعدد فرهنگی و هنری شرکت کرد که نتیجه 

 یادگار شعر او بانام: های مجموعه .مرتبط با شعر بود ی درزمینهمقام کشوری  5، و تفسیر قرآنمقام کشوری در 

 .گرم خطبه استنفس  دبیر و

 

 ی فدک شعله

 تمام خاک زمین ِملک حضرت زهراست

 ی ناقابلی از این دریاست فدک که قطره

 برای فاطمه ِملک فدک حالل شده

 کالم واضح قرآن و آت ذا القربیست

 گذارد ارث؟ که گفته است پیمبر نمی

 بگو که منبع و مبنای این حدیث کجاست؟

 ؟های قرآن را ای تو مگر آیه نخوانده

 ی قرآن به حق او گویاست که واژه واژه

 که ارث ُبرد سلیمان ز حضرت داوود

 ست مند ز دارایی پدر یحیی و بهره 

 -گرچه غلط-به فرض اینکه کالمت درست 

 اگرچه حرف تو باشد دروغ، گیرم راست

 ی پیغمبر است بر زهرا فدک عطیه

 ی رسول خداست فدک نه ارث پدر، ِنحله

 سخن علی باشدگواه فاطمه بر این 

 علی که عالم و آدم به راستیش گواست

 کنی شاید هنوز پیش خودت فکر می

 معناست جدال بر سر یک قطعه خاک، بی

 برای فاطمه این تکه خاک چیزی نیست

 تمام ِملک زمین ُملک حضرت زهراست

 ی رفتن به مسجد است فقط فدک بهانه

است ی ایراد خطبه فدک بهانه  ای غرَّ
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 زهرا برای یاد غدیری  فدک بهانه

  فدک بهانه
َّ

تی اتمام کل  هاست حجَّ

 ی فدک خاموش بکوش تا نشود شعله

 فدک شبیه غدیر و شبیه کرب و بالست
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 نیشابور –شاکری. معصومه سادات  

سپید سنخیت بیشتری دارد، از این شاعر  شعر او با و زبانذهن  است، 1362متولد 

 های حرفی از دانچم“ ”شود میکه کوتاه  هایی سایه“ :عنواننیشابوری دو کتاب با 

 عنوان بهکشوری  ی جشنوارهبه چاپ رسیده، او در بیش از شصت کنگره و  ”نگفته

 .در مطبوعات و چندین کتاب چاپ شده است و آثارششاعر برگزیده حضورداشته 

 

  ”بانو آسمان“

 ن باشدیشه بهتریش دوست دارد تا همیبرا 

 ن باشدیمهر آفر ،خود یاهایمرد رؤ یبرا

 او را زند مید است زانو یه هر چه خورشک یزن

 ن باشدیق صد آفری، ال هایش چشمه ک یزن

 ن آسمان بانویه شرمنده است از اک یو دستاس

ه چ یکه بر دستان او ک خواهد نمی  ن باشدیذرَّ

 ش، مباد اندوه در قلبشیمبادا! خار در پا

 باشد! نشین خانههمسرش،  گذارد میمگر او 

 گیرند میبهشت از دامنش الهام یهزار ارد

 ن باشدیرالمؤمنیم صبح در جان امینس

 دارد ینسبت ها آسمانه چادرش با ک یسک

 ن باشدیاندوهگ اش چهرهمبادا! آفتاب 

 مردم را کرد میشه در قنوت خود، دعا یهم

 باشد االمین روح صحبت هم، دردآشنا یزن

 ما های شانه یشد برا بار گرانی، کفد 

 باشد... چین نقطها، یهر چه رود و هر چه در یه روک

 احساس ی گونهشه گل انداخته بر یتب اند

 ن باشدیزم یشاعر، قلم رو ای لحظهمبادا 

*** 
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  ”انوسیاق وصف“

 زمیسرد، لبر راه راه این من از طعم قفس،

 زم!؟یگالو باغمرا اگر  یعمر ،ستیگناهم چ

 کجنگل مترو  یکر در یپ درختی تکه یشب

 درآویزمه با طوفان ک یاز روز لرزد میتنم 

 از فرهاد یبر لب نام نه ،ینیرینه در دل شور ش

 زمین اندوه بگریا از تو، های دستمگر با 

 آید میدرد  صدای هنوز از چارچوب در،

 زمییچنگال پا در همچون برگ، نامه غمن یاز ا

 فصلم ترین زمستانیهم  من ،یتو خوب مطلق

 انگیزم غمح رو  ازاینن کم یمن! رهابهار 

 ن افتاده، چشم از مادرش داردین طفل زمیه اک

 زمیبرخ کن زانوانم را مگراز خاک کمک

 ا راین قوم دریا کنند می یاگرچه ناسپاس

 زمیمن از نگاه روشن ات هرگز نپره یول

 انوسیاز وصف اق آورد میم کقلم هرچند 

 زم!؟یآو که آن، بانو! به دامنشین ساحلمن 
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 استهبان – اکبر علیشجعان.  

عضو انجمن شعر و ادب شهید رابع استهبان؛ کانون شاعران و  استهبان ۱۳۴۴متولد 

تحصیالت دیپلم. شغل کارمند بازنشسته  دانکانون بسیج هنرمن (. )ع بیت اهلمداحان 

: آئینی شامل مجموعه الف :آثار آماده چاپ. کالسیک شعری های قالبکار در همه 

: عاشقانه ج ( نردبان آسمان)ب: انقالب و دفاع مقدس . (؛ )فرات اشک(؛ )حدیث غربت(دریا در تنور) ها نوحه

 (دیگر شوم نمیمن که عاشق ( ))بگذر از کوچه خوابم بال در بال قناری(؛: )آزاد

 

 

 مهتاب ی چشمه

 دلم کبوتر صحرای توست فاطمه جان

ی توست فاطمه جان 
َّ

 سرم به خاک توال

 کهکشان خیالم چو ماه تابانیبه 

 و دیده غرق تماشای توست فاطمه جان 

 امیدیرا تو صبح  ها خاطرهغروب 

 و عشق گرم تمنای توست فاطمه جان

 هزار چشمه مهتاب دارد اندر خویش

 دلی که طور تجالی توست فاطمه جان 

 چگونه وصف تو گویم که در لسان نبی

 عیان مراتب واالی توست فاطمه جان

 غربت موال های شبخلوت میان 

 چه باصفا رخ زیبای توست فاطمه جان

 به عشق پاک تو احلی من العسل گردد

 غمی که بر سر سودای توست فاطمه جان 

 خلقت تو ز تدبیر حقبنازم آنکه به 

 فقط علی است که همتای توست فاطمه جان

 ساید میبه خاک درگه تو عرش جبهه 

 بهشت سایه طوبای توست فاطمه جان

 هزار زهره و ناهید مشتری داری

 و ماه پرتو سیمای توست فاطمه جان
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 تو را چگونه بخوانم تو را چه بنویسم

 ای توست فاطمه جاندانخدا معرف 

 حسن عزیز تو زینب فروغ چشمانت

 حسین گوهر دریای توست فاطمه جان

 غرق گناهم چه غم که روز جزا اگرچه

 نجات خلق به امضای توست فاطمه جان
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 هندیجان –شعبانی. زهرا  

تنهایی" و  های حرف، کارشناس معارف اسالمی. مؤلف مجموعه شعر "۱۳۶۲متولد 

 المللی بیندارنده مقام اول پنجمین کنگره  .مجموعه شعر در دست چاپ "تشهد" است

شعر  المللی بینشعر از توس تا نیشابور در مشهد مقدس مقام اول ششمین کنگره 

 .باشد می المللی بینکشوری و  در سطحمقام دیگر  ها ده و رضوی در کرمان،

 

 

 امشب فقط باد خزان از آسمان وزد می

 از آسمان امان بی های ناله باغمباد 

 بقیعمن را غمی تا پشت درهای  برد می

 از آسمان خوان روضههر دم صدای  رسد می

 من کجا؟ پیمودن راه کبوترها کجا؟

 تا بیکران از آسمان ام افتادهمن که دور 

 شاعر نیستم هرچندمن فقط یک شاعرم 

 از من ولی طبع روان از آسمان... ها واژه

 کنم میبا اشک خلوت  ای گوشه نشینم می

 از آسمان!  ”داستان“این  ی قطرههر  چکد می

 آغاز شد ها آیینهاز شبی که هجرت 

 تا چهل شب رخ بپوشد آسمان از آسمان

 م دریا بگذرندتا چهل رود روان از چش

 تا چهل نوبت بگیرند امتحان از آسمان

 جهان در انتظار کودکی ست افتد میپرده 

 از زمین از کهکشان از آسمان تر بیکران

 االمین روحدر مقام دیدنش  شتابد می

 از سوی دیگر قدسیان از آسمان رسند می

 آغوش باغ از عطر یاس شود پر می ناگهان

 آهنگ اذان از آسمان آید می ناگهان

 شود میدنیا منور  کند می ماچشم تا 

 از آسمان کمان رنگین ی حلقهصد  دمد می
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 تر پاکاز آب کوثر  ی نورستهاین  آه

 ارمغان از آسمان شک بیلیلة القدری ست 

 در زندگی با خاک اجدادش خوش است هرکسی

 از آسمان داناین خان ی چشمه تراود می

*** 

 جهان رو کرده امشب سوی ماه افتد میپرده 

 گیسوی ماه ی طرهمیان  پیچد میباد 

 ست ای سادهو  بدیل بیعاشقی احساس پاک و 

 نور و در دل بانوی ماه باراندر دل 

 دارند از باغ بهشت آبادتر ای خانه

 زیلوی ماه ای تکهسقفی از خورشید دارد 

 آسمان را باکی از این نیست با تصویر عشق

 ماه دررویآیینه رو  بشکند آیینه در

 شام تاریک جهان از چلچراغش روشن است

 با سوسوی ماه عمر یک کند میخود ولی سر 

 زنند میحرف از غریبی  هرکجابعد از او در 

 ماه! ی”او“یا  ی نالهبر گوش عالم  رسد می

 جهنم با بهشت آمیخته افتد میپرده 

 زمین زانوی ماه های غماز بار  شده خم

 شکیب بیدر را  کوبند میکهنه  های عقده

 اگر این در بکوبد مشت بر پهلوی ماه آه

 اگر بال پرستوهای عاشق بشکند آه

 اگر هجرت کند این آسمان از کوی ماه... آه

*** 

 از چشم ترش خورشید را ریزد فرومیشب 

 از بسترش خورشید را کند میدرد راهی 

 ولی سوزد میگرچه این پروانه آگاه است 

 ش خورشید راوپر بال کند میخوش نوازش 

 زندگی پیراهنش را دست باد سپارد می

 آسمان بر پیکرش خورشید را نشاند می
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 ...برد می ها کهکشانماه پیش چشم خیس 

 آهسته نیم دیگرش خورشید را برد می

ست
َ
 سهم چشمان من از خاک رهش خاموشی ا

 او دور سرش خورشید را ددانگر  میهرچه 

 ای اهل زمین این داغ داغی کهنه نیست آه

 آورده پای منبرش خورشید را خوان روضه

*** 

 بدا به حال زمین، بد شود زمانه اگر

 بی بهانه اگر قدر اینزمانه بد شود 

 چگونه خم نشود قامت علی در شهر؟

 کمان شود قِد زهرا میان خانه اگر

 که هرچه مرد تنومند بر زمین افتند

 به روی شانه اگرنهند بار غمش را 

 داشت شد میبه روسپیدی دنیا امید 

 به تازیانه اگر شد نمیرخش کبود 

 کفر دور دین، نه عجب زده حلقهچنین که 

 در بهشت بسوزد در این میانه اگر...
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 میبد یزد – فائزه. زرافشان

 ی فلسفه لیسانس فوقشگاه تهران و دان. دارای لیسانس فلسفه از ۱۳۶۵آبان  ۸متولد 

حدود ده سال است در محضر اساتیدی  .تهران معلم تربیتشگاه دانتعلیم و تربیت از 

 چون حجه االسالم زکریا اخالقی و آقای سید علی میری، به مشق شعر مشغول است.

 

 کنم میگاهی به گنبد و حَرمت فکر 

 کنم میآری، به صحن با کَرمت فکر 

 آورد میبه من رو  هزارسالهبغضی 

 کنم میفکر  حَرمتوقتی به گریه در 

 !آهمزار پاک تو مخفی نباشد،  شد می

 کنم میفکر  دمت به دم آهناگه به 

 به خاک ... ای افتادهوقتی ستون عرشی و 

 کنم میَخَمت فکر  قدبه  دل خونبا 

 ها اشکمرا سیل  دهند نمیتسکین 

 کنم میوقتی به رنج هر قَدمت فکر 

 قامت جهان شکند می قطره قطرههی 

 کنم میو به بار غَمت فکر  گریم می

 است در بَرم هایی مرثیهو چه  سوزم می

 کنم میو به عمر َکَمت فکر  میرم می

*** 

 باش، بهتر است دالن تیرهدور از حضور 

 ، نهان باش، بهتر استمهر سربهای راِز 

 از سمت مزار تو ندایی نرسیده است

 استی نرسیده جای بهبانو، غزلم بی تو 

 شکسته است دلت را که پس از تو قدر آن

 این شهر به نانی، به نوایی نرسیده است

 دلگیری این خاک که از سوِز غم توست

 دردی است که هرگز به دوایی نرسیده است

 ها ترین خوب ی همهتنهایی و مثل 
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 صدایت به صدایی نرسیده است بار یک

 هی سر زده به بیت به بیت غزل اما

 صحن و سرایی نرسیده است این قافیه به

 عطر تو جاری است جا همهچون سیب رسیده 

 با یاد تو شاعر به چه جایی نرسیده است؟

*** 

 ات عاشقانهدنیا چه کرد با غزل 

 ات ترانهحال و هوای مرثیه دارد 

 روی میای کوه غم که روی زمین راه 

 ؟ات شانهشب روی  ی نیمهتابوت کیست 

 تو آهبه بلندای  کشد میغم شعله 

 ات خانه درودیوارآتش نشست بر 

 بگذار سر به سجده نهم، گریه سر دهم

 ات کرانه بیبر ساحل بلند غم 

 رسد می بست بن" بی تو تمام شهر به 

 ات بهانهبانو دلم گرفته همیشه 

 شالق باد بسته نگاه پرنده را

 ات آشیانه ومسیر ت شود میگم 

 کند میو نوحه  خورد میدستاس چرخ 

 ... " ات هدان هدانگندمی  های اشکبا 

 این روزها کبوتر اشکم پریده است

 ات هنشان بیتا بارگاه مرمری 

*** 

 

 از خجالت تو درآییمبگو چگونه 

 قلم چگونه گذارد قدم به ساحت تو

 توان واژه کجا بود و طرح صحبت تو

 ما را دهد میخدا به یمن شما رزق 

 قناعت تو ی سفرهزمین نشسته سر 

 دستش بازهمهر آنچه قد بکشد صبر 
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 به بلندای استقامت تو رسد نمی

 ها شباین  رویتچه آمده به سر ماه 

 تو رویتکه در توان علی هم نبوده 

 خروشان است ها اشکهنوز کوثر این 

 تو نهایت بیچگونه سرد شود داغ 

 سوزد می هاست قرنو جهان  ای رفتهتو 

 دلش حسرت زیارت تو و مانده روی

 دست غزل در برابرت خالی است چقدر

 بگو چگونه درآییم از خجالت تو

 توان واژه کجا و مدیح گفتن او

 قلم قناری گنگی است در سرودن او
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 کرج –صارمی. علی  

و مجموعه  ها شنبه هفت :بانام کارشناسی مدیریت، مجموعه غزل ،۱۳۶۸متولد 

در دست چاپ دارد، وی برگزیده جشنواره کشوری شعر  دوراهی عنوانبا  ای ترانه

رتبه  40او بیش از  .باشد میشهر شعر، و...  المللی بین جشنواره سرخ، های حنجره

 را از آن خود کرده است. ای منطقهکشوری و 

 

 از سر شوق دوتا چشم َترم گریان شد

 آمدی خانه پر از عطر گل و ریحان شد

 به دلم بود که با لبخندت هایی زخم

 مثل آبی که بر آتش بزنی درمان شد

 آمدی با نفست قلب من آرام گرفت

 آسان شد بسا چهبار سنگین رسالت 

 ولی ،حرمت نام تو را درک نکردند

 شد باران کوثر شد، ،نام تو آینه شد

 پر از ِمهر و صفاست قدر آنفاطمه  ی خانه

 نان افطار هم از روی کرم احسان شد

 غیر علی الیق لبخند تو نیست( کس هیچ)

 بر این گفته زد و برهان شد نبی مهرو 

 بعد از تو پدر کینه به جوش آمده و ... آه

 طوفان شد ،باز شدند از همه سو ها عقده

 زندگی مثل کالفی که سرش گم بشود

 شد سامان بی سر بی ،رفت و پیچید به هم

 پیغمبر بود ی هداندر فاطمه دختر 

 او داشت ولی ویران شد ی خانهحرمتی 

ت پیغمبرمان ،از کوفه آه  که در امَّ

 گی و ایمان شددانقحطی مردی و مر 

 کوثر جاریست ی سورهعمر کوتاه تو چون 

  در قرآن شد ی سوره ترین کوتاهگرچه 
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 رونز کا –صرافان. قاسم  

گیتی نهاد، داری مدرک کارشناسی  ی عرصهکازرون پا به  در ۱۳۵۵ ماه دیپنجم 

، وی افتخار شعرخوانی در محضر مقام باشد میدر رشته مهندسی کامپیوتر  ارشد

از آهو تا “: های بانامشعرش  مجموعه از هفت چهار مجموعهمعظم رهبری را داشته، 

 .باشد می حیدرانه،،دوچشم -گندمگون، ه موالی ،”کبوتر

 

 دریاییدریایی و دل دادی یک روز به 

 این شد که پدید آمد از عشق تو دنیایی

 هم صاحب آبی تو، هم روح حجابی تو

 هم نور دل ساقی، هم مادر سقایی

 شیدای شکوه تو تنها دل حیدر نیست

 تو لیالیی که وقتیعالم همه مجنونند 

 از نور تو یا کوثر! ـ تا کور شود ابترـ

 !ابیهایی امدارد دل پیغمبر چه 

 یحانه و حانیهمرضیه و راضیه، ر

 ! که چه اسماییبه بهمنصوره و مستوره، 

 جوشد ای و عصمت از نام تو می معصومه

 هم کوثر و تسنیمی، هم سدره و طوبایی

 ، بهتر شده از جنتپربرکتباغی شده 

 حاال که زمین دارد انسیه حورایی

 آن روز چرا محشر نامش نشود؟ آخر

 ی زیبایی! آیی ای جلوه آن روز تو می

 دختر طاهایی هم همسر موالییهم 

 لی این نیست، اینست که زهراییوقدر ت

 گفتند که پنهانی، اما به خدا دیدم

 جایی همانکه درماندم، آن لحظه  هرلحظه

 در خواندن تو سوزی است، با ما تو بخوان مادر!

  "ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
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 نیشابور – خدابخش صفادل. 

فارسی  و ادبیاتزبان ی  رشته در چشم به جهان گشود.در نیشابور  1332سال 

پشت سر گذاشت و درحال حاضر معلم ادبیات  با موفقیتکارشناسی را  دوره

در شاعرم کرد" هایت چشمنبودم  شاعر :های کتاب مؤلفوی همچنین  .باشد می

 شعر درالل"مجموعه  های آبی "،1383در خالی از کبوت" های فصل "،1382

را از سر سطر  باران "1386در موسی کاظم ع به رباعی  از امامسخنانی  دانبرگر  هفتم، ملکوت "،1386

صفادل با همت  .شعر کشوری ی و جشنوارهکنگره  ها ده ی برگزیده، باشد می 1391بنویس"مجموعه شعر"در 

 .را به نظم درآورده است و پارسیواالی خود بیش از پانصد نام ایرانی 

 پدر ی ریحانه

 باغ پدر بودی ی ریحانهآن روزها، 

 بودی گر جلوهاو مانند دریا  در چشم

 در محضر آیینه جاری شد پیوندتان

 سر بودی و ماه از آفتابآن روزها، 

 با یازده خورشید نسبت داشتی بانو!

 موال را سحر بودی های شب تنگی دل

 اما را، این جادهگفتی که باید طی کنیم 

 بودی سفر مهراه با او  های تا نیمه

 خورشید را پوشاند ی چهرهناگاه ابری 

 بودی وپر بالبی  تو را دیدم میآن لحظه 

 از تو نبود انگار در آن شهر تر مظلوم

 ، پشت در بودیها نامردمیدر یورش 

 دیدم میخوب  ها نامردمی در یورش

 بودی! ور شعله در خودهمرنگ با خورشید، 

 با یک بغل اندوه تو را دیدم میهرروز 

 گذر بودی در حالوقتی میان کوچه 

 خورشید ی خانهکنار  رفتی میهرروز 

 بودی... گر نوحه در آنجاخود را  تنگی دل

 است دانشاعری آیینه گر  در اینجاحاال 

 هستی تر مظلوم هرکسیاو از  در چشم

 گلو دارد، بغضی در دیری استمانند تو، 

 هستی! باخبراو  از غممن حتم دارم 
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*** 

  ”بخت ترین دختر جهان سپید“

 باشی ناگهانتو را سرشت خدا، شعر 

 تو را سرشت که از جنس آسمان باشی

 ، آفتاب آمد، تاات همسریبرای 

 سپید بخت ترین دختر جهان باشی

 را مباد گم بشویم ها آینهمسیر 

 تو را سرشت، مگر در زمین نشان باشی

 زالل شوند ها آب، ات مادریبه یمن 

 روان باشی ها فصلاین  ی همیشهو تا 

 جهان بلکه آبرو بدهی های آببه 

 امان باشی ،ها باغبرای تشنگی 

 همانندی بیتو را که دید در این خاک، 

 نهان باشی ها چشمنوشت زود که از 

 مقدر شد: چنین ایننوشت نام تو را، 

 باشی داستانبخش  ترین دردناککه 

 :خواست می ...،در آسمانکسی ندیده مزاری 

 در خاطر زمان باشی! شده گمبهار 

 ،ها گلستانشبیه عطر پراکنده در 

 همیشه الیق آنی که بیکران باشی!

 ماجرا، صالح این شد، ازآن پسبه کربال، 

 که داغ دارترین مادر جهان باشی

 است گیر زمینمثل من این روزها  بقیع

 باشی... هایمان بغضاز  خبر بیمباد 

*** 

 پدر ی خانه

 باغ پدر بودی ی ریحانه آن روزها،

 بودی گر جلوهاو مانند دریا  در چشم

 جاری شد محضر آیینهدر  پیوندتان

 سر بودی و ماه از آفتاب آن روزها،

 با یازده خورشید نسبت داشتی بانو!

 سحر بودیموال را  های شب تنگی دل

 اما را، این جادهگفتی که باید طی کنیم 
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 های راه با او همسفربودی تا نیمه

 خورشیدرا پوشاند ی چهرهناگاه ابری 

 بودیوپر بالبی  تو را دیدم میآن لحظه 

 ازتو نبود انگار در آن شهر تر مظلوم

 در بودی پشت ،ها نامردمیدریورش 

 دیدم میخوب  ها نامردمیدریورش 

 بودی! ور شعله درخود همرنگ با خورشید،

 با یک بغل اندوه تو راهرروزمی دیدم 

 گذر بودیوقتی میان کوچه درحال 

 خورشید ی خانههرروزمی رفتی کنار 

 ...گر بودی نوحه در آنجا خود را تنگی دل

 است دانشاعری آیینه گر  اینجا حاال در

 هستی تر مظلومکسی  هر او از در چشم

 گلو دارددر  بغضی ،است دیری مانند تو،

 هستی! باخبراو  از غممن حتم دارم 

*** 

 خورشید...

 بیا غریبه که راهی نمانده تا خورشید 

 بلند، یا خورشید -که الل نمیری -بگو

 بینیم آسمان خالی است که آنمباد 

 چه عهد بسته مگر باز با خدا خورشید؟

 بپرس مرد مسافر که دیر خواهد شد

 کجا خورشید؟ رود میبه این شتاب کجا 

 -تنگی دلشهر  -برای رفتن از این شهر

 خورشید پا پابه ردک نمیچه روزها که 

 مهریر عجیبی به جانم افتاده استز چه

 جدا خورشید شود میاز آسمان دلم 

 شکوه بودنش از یادمان نخواهد رفت

 خورشید ریا بیبود  دلمانچه قدر با 

 پوشند میما سیاه  ی طایفههنوز 

 مپرس نسبت ما را عزیز! با خورشید

 بود. بانو ماهرفیق شاعرمان گفت: 

  او ماه بود یا خورشید؟! ام ماندهشگفت 
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 بروجن –صفایی. پانته آ  

 دارای مدرک کارشناسی مکانیک و کارشناسی ارشد ادبیات .، بروجن۱۳۵۹متولد سال 

 ۱۳۸۶های حوا  گریه .۱۳۸۶خوش به حال آهوها   اند. کردهپنج مجموعه منتشر  حال تابه

روزهای آخر آبان  .۱۳۸۹ماهی از ماه تا  .۱۳۸۸سی مزاحم خواب شما نبود؟ کدیشب 

۱۳۹۰ 

 

 دیوار و در، دیوار و در، دیوار و در، دیوار...

ع در همین تکرار!  خوابیده تاریخ تشیَّ

 وحی است اما بعد پیغمبر ی خانهاین 

 حرمتی، بسیار... بسیار خواهد دید از این بی

 سوزد و پشتش این در نه! قرآن است که می

  ”الدار ثم الجار“ ی جملهواژه به واژه 

 اند قرآنهای ناب  آیه به آیه سوره

 شود بر دوششان آوار ها که دنیا می این

 ها که سرهاشان به روی نیزه خواهد رفت این

 زار گلخانه خواهد شد ز پیکرهایشان شن

 ای هستند ها که هر یک امتداد لحظه این

 ...درودیوارکه سوخت قرآن خدا بین 

 قرآن روی نیزه! قرآن درون تشت!

 خوان میان کوچه و بازار! قرآن قرآن

 هایت! ای شفیع روز رستاخیز لب آه

 مگذار ای لحظهما را به حال خود برای 
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 تهران –صیامی. حسین  

جدی وارد فضای  صورت به 1384سرا و خوانندۀ از سال  ، شاعر، ترانه1368متولد سال 

المللی اربعین، نذر  مختلف همچون سرو، کنگره بین های جشنوارهشعر شد، برگزیده 

 .باشد میاشک، و...

 

 

 که تن، سر را طوری همانباشد  ات وابستهفلک 

 را اکبر اللهملک مات نماز تو بخوان 

 زنان را سروری زهرا، نبی را دختری زهرا

 چه میگویم؟ چه دختر؟ مادری کردی پیمبر را

 یندامرا تقدیر حیرانی از این آیینه گر 

 خدا در چارده قالب نمایان کرده کوثر را

 فدک باغ سعادت بود اقیانوس رحمت بود

ا ها سینههنوز این   لبریز، از آن خطبه غرَّ

 علی را همسری شرط است ولی را یاوری شرط است

 علی فرمود زهرا بود نعم العون حیدر را

 نسیم چادرت قومی یهودی را مسلمان کرد

 ن فتح خیبر راکه دارد چادرت در سر هزارا

 واهمه گفتی کسی مرتضی بی در اوج بی

 سنگر را لحظه یککجا خالی کند زهرای تو 

 لی حق داشتوگویم که پشت در چه شد با ت نمی

 کرد در آن لحظه محشر را خدا برپا اگر می

*** 

 گرفتم اینکه باشد هرچه در دنیاست از آنم

 مدانجهان را با چه رویی دور تو بانو بگر 

 آستانی که در آن جبریل دربان استکجا آن 

 کم باشد کم از آنم ذره یککجا من؟ که اگر 

 آید میقتی و ما ادریک و وت شأننبی را 

 مدان نمیرا هم  ات فضه نیست شانمرا بد 
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 را و تو دستاس را در دست دوعالمخدا کار 

 خدا فرمود یا زهرا! بچرخان تا بچرخانم

 معناست بیتو آغازی نداری روز میالد تو 

 تو پایانی نداری پس شهادت چیست؟ حیرانم

 روی سجاده نشستی میعبادت شد حجابت 

 خوانم میولی هرگز نگفتی که نماز زخم 

 چرا دستار زردی بر سرت بستی گویم نمی

 را برنجانم عزایت صاحبمبادا خاطر 

 نشان قبر مخفی تو را هر کس که پرسیده است

 ...مدان میندهانم بغض شد هر بار تا گفتم 
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 ارومیه – وحید طلعت.

شهر زیبای آذربایجان غربی به دنیا آمد، کارشناسی ارشد خود را در رشته  در ۱۳۶۰متولد 

 بعد ازآب باد آتش وطن و  های کتاب مؤلفرسانده، وی  به پایانادبیات فارسی با موفقیت 

 .باشد میهزارسال 

 مزاِر گمشده

 توی  نشسته است سحر بر مزاِر گمشده

 ی تو... ی تر بر مزاِر گمشده که با دو دیده

 که فروخورده بود بغِض دلش را علی همان

 ی تو گذاشت تنها سر بر مزاِر گمشده

 سبک نکرده غمش را چو ابرهای جهان را

 ی تو اگر بر مزاِر گمشده گریسته است

 چگونه دل بکند از تو ماه، ماه فتاده

 ی تو بوقت تنگ سفر بر مزاِر گمشده

 پوش جهان ایستاده است در اندوه اهسی

 ی تو هزار سال دگر بر مزاِر گمشده

 قیامت روز بهمیان تسلیت عرشیان 

 ی تو پدر بر مزاِر گمشده گریسته است

 گشود در دل دنیا؛ دِر بهشت...، خدا می

 ی تو گشوده بود چو در بر مزاِر گمشده

 فقط نه عشق علی را که قرن ـ قرن غمش را

 ی تو در بر مزاِر گمشدهکشیده یکسره 

 سان اینتو راز خلقت عشقی، خالصه گشته از 

 ی تو تماِم رنج بشر بر مزاِر گمشده

 نسیم، عطِر حسیِن تو را بهانه نموده

 ی تو رسیده داِغ خبر بر مزاِر گمشده

ی  فقط نه در دل صحرا که روز واقعه حتَّ

 ی تو چکیده خون پسر بر مزاِر گمشده

 حزن شعله کشیده ی ماِه  واسطه جهان به

 ی تو تر بر مزاِر گمشده اسیر و شیفته

 سان بدینتو راز سبز بهشتی عجیب نیست 

  ی تو محال بوده نظر بر مزاِر گمشده
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 شیراز –طهرانی نوبندگانی. محمد جواد 

شاعران مطرح  از .ارشد ادبیات کارشناس .حقوق کارشناس .۵۶ شهریورماهمتولد 

 کشور. آیینی

 

 چشمت رصد شدیم ی گوشهتا از شعاع 

 شدیم و صد از زیر صفر اوج گرفتیم

 نصیب بی از نور ی تشنه خارهای ما

 شدیم سرسبدبا مهر مادرانه گل 

 در دل دلسوز و مهربانی و انگار

 شدیم ابد حبس تو قلب های سلول

 تو نام سربند سر بر جدال از ما

 شدیم بلد را شهدا شهادت رمز

 چادرت به توسل دست زدیم هر جا

 حوادث مدد شدیم وسوی سمتاز چار 

 و عاشقیم...گفتیم: شیعیان تو هستیم 

 با پای خویش روی همان حرف رد شدیم

 وآن این بازار خم در ببخش مادر!

 شدیم دادوستد بازی دچار عمری

 ایم شکسته گناه دلت را با که ازبس

 شدیم بد شرمنده! صادقانه بگوییم
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 اصفهان –طهماسبی. سید حسین 

، پرتالش و فعال ادبی است که موفق شده دو جواناز شاعران  اصفهان ۱۳۷۱: متولد

 .ادبی را کسب کند های همایشرتبه استانی و یک رتبه کشوری در 

 

 ریزد میشروع قصه از مجنون و لیال اشک 

 ریزد میچو آن رودی که در آغوش دریا اشک 

 بهشتی را بسوزانند بر روی زمین روزی

 ریزد میآدم و حوا اشک  کند میروایت 

 سوزد میحدیث قدسی عشق است این بیتی که 

 ریزد میطوبی و حورا اشک  ی شاخهشکسته 

 خواند مینوحه  یکسرزمانی را که  یادآوربه 

 ریزد مییحیی اشک  های رگدر آن طشتی که از 

 هایش لبنگاه اش کرد زهرا و تبسم کرد 

 ریزد میولی از چشم زهرا اشک  دانلبش خن

 آنجا که آتش بود و ریحانه رود مینگاهش 

 ریزد میخودم دیدم علی را بی محابا اشک 

 خاموش شود میبه اشک چشم و آب مشک آتش 

 ریزد میعلم افتاده و دستان سقا اشک 

 آید میشبی را صبح خواهد کرد خورشیدی که 

 ریزد میسرش بر سجده و تا صبح فردا اشک 
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 سمنان –عاطفی. مرضیه 

شعر کالسیک  ی حوزهتخصصی در  صورت بهادبیات و  ی سال است در حوزه ۱۲ حدود

 متعددی المللی بینکشوری و  های کنگرهجشنواره شعر استانی و  و دربرده  قلم به دست

 .برگزیده شده است

 بیقراری ات و ودلگیرم از قرار ت

 ات بهاریغرق خزان شده ست هوای 

 دل دیوار و چشم در کند میخون گریه 

 ات بردباری وبه ت شود میتا خیره 

 از آسمان شد میآتش گرفته بود و چه 

 ات یاریبه  آمد مینزول کرده  باران

 خورشید در عزای تو مات و سیاهپوش

 ات سوگواریباید که مخفیانه شود 

 این چنین خواند میقراِن ناطق است که 

 ات قاریشد کوثرانه لحن غم انگیِز 

 موال نشسته بود کنار نبودنت

 ات یادگاری وچشمش به کودکاِن ت

 جاریست زنده در دل تاریخ تا ابد

 ات داریفرزند داری و هنر خانه 

 رفتی و عاشقانه برایش سپر شدی

 !ات مداریجانم فدای سبک والیت 
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 کرج -)دکتر(عبدی. حسین 

، پژوهشگر، شاعر و نویسنده، باشد می دکتری زبان و ادبیات فارسی تحصیالت در مقطع

 عنوانو تدوین گر بیش از چهل  مؤلفشگاه، قاری قرآن کریم، دانطنزپرداز، مدرس 

 و دارای، باشد میو... ، ستاره استرآباد”صبح صادق”معلم سوم، “ :کتاب، ازجمله

 است، المللی بینچندین مقام کشوری و 

 پیغمبر ی آیینه

 هنوز ریزد میاز حوالی فدک، پرواز 

 هنوز ریزد میآواز  ها آباز گلوی 

 ، پیش پدرشود می ابیها امدختری 

 هنوز ریزد میاز لبش شعر و شکر با ناز 

 شود میپیمبر  همدم انفاس قدسی

 هنوز ریزد میدر دلش از قاف قرآن، راز 

 شود می؛ راه، روشن البالغه نهجماه در 

 هنوز ریزد می انداز چشماز همین یک نقطه، 

 کوثر به کوتاهی عمر اوست، لیک ی سوره

 هنوز ریزد میاز همین ایجاز  ها مثنوی

 من کم آوردم خدا، شعر است این یا معجزه؟

 هنوز ریزد میباز  جام، سرریز است، ساقی

 پیغمبر است ی آیینهفاطمه بنت نبی، 

 هنوز ریزد میدر دل از انوار او، اعجاز 
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 خرم آباد –محمد تقی عزیزیان. 

به “.:آثار عناوین .ارشد ادبیات فارسیکارشناسی  .:تحصیالت ۱۳۶۲متولد: 

 ."گردد بر نمی دیروز .“”ععلی )از دیدگاه امام  نماز .“”چادرت های گلخاطر 

 

 رودها گیج سراشیبی گیسویت

 موج در موج پریشان سر مویت

 زد میمات تو بودند که سر  ها کوه

 طاق دو ابرویتآفتاب از وسط 

 آسمان در تب باریدن چشمانت

 ابر اردو زده بر خلوت زانویت

 روی آشفتگی رد جراحت باز

 لنگر انداخته آرامش پهلویت

 گردن آویز قشنگی ست برایت ماه

 دور زحل نیز النگویت ی حلقه

 چشم در راه نشستند و بی مادر

 در پی برگشت پرستویت ها فصل
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 مشهد -علیپور. زهرا 

 کردگار شد ی آینهنور حضورت 
 با تو ستون عرش خدا استوار شد

 باغ زمین به چنگ خزان بود پیش از این
 بهار شد رویت رؤیتاما به یمن 

 ه به لطفت صفا گرفتکم گرم صحرای
 زمزم به لطف کوثر تو خوش گوار شد

 از آسمان رسیدی و با یک گل از بهشت
 موال بهار شد ی خانههر چار فصل 

 سفید دل همسرت علی ی صفحهبر 
 تصویر بکر روی تو تنها نگار شد

 پدر شد تبسم ات های زخممرهم به 
 برای پدر غمگسار شد ات دلداری

 از خود گذشتگی و صبوری و حسن تو
 در زینب و حسین و حسن آشکار شد

 گرفت میوقتی شب وصال کرم اوج 
 ِمهرت رضا به پیرهن وصله دار شد

 بغض تاول دستت ادامه یافت قدر آن
 تا آسیاب از نفس افتاد و زار شد

 تیغ دو دم، دمی ز علی و، دمی ز توست
 هر دم به ذوالفقار، عدو تار و مار شد

 شب به شبز نان تنور تو  ای کیسهبا 
 کوفه علی رهسپار شد های کوچهدر 

 دینی که با تالش پدر مقتدر شده است
 ن اقتدار شدیا با یاری تو صاحب

 که" لوالک" شان تو خوریم میسوگند 
 تنها دلیل گردش لیل و نهار شد

 عمر تو چون رسالت خود را تمام کرد
 هجده نفس برای والیت نثار شد

 [ای نشانهه خدارا ک ای هنشان بی ی]ا 
 در خاک جای خالی تو ماندگارشد
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 نیشابور -عمارلو. نازنین مریم 

 از کدامین سو آید میبهار، عطر تو  

 بانو ای آرمیدهتو در کجای جهان 

 سپردی شبانه عطرت را به دست خاک

 که بادها نبرند از بهار هرگز بو

 تو را یک مرد شب نیمهچگونه دفن کند 

 چگونه نشکند از آن کبودی پهلو

 دوباره علی ات خونخواهیسکوت کرده به 

 نشسته خار به چشمانش استخوان به گلو

 درد همه اینچگونه در دل تنگش بگنجد 

 مباد بسته شود ذوالفقار او از رو

 خیبر گواهی خوبی ست ی قلعهوگرنه 

 که مرگ هم زده در پیش هیبتش زانو

 علی ست های اشکفرصت پنهان  بقیع

 که دفن کرده تو را با هزار راز مگو

 پس از تو حرف دلش را به چاه خواهد زد

 یاهو... زند میمحراب  ی سینهسحر، به 

*** 

ار بودنذر   دعاهای شبت الجار ثم الدَّ

 بود خورشید زیر چادرت شب تا سحر بیدار

 کشید میبا ربنای هر قنوتت آسمان ِکل 

 دیدار بود ی لحظهشاید خدا هم منتظر، تا 

 شود میو آیینه بالغ  یدانگر  میتسبیح 

 تو، تکرار بود های لبتقدیر صد* پروانه بر 

 تودست  های پینهدستاس هم شرمنده بود از 

 یک مشت از خروار بود ات سینهداغ فدک در 

 دنیا برای دامنت یاس کبود آورده است

 بود درودیوارزخم  اش داراییسهم تو از 

 دنیا برایت کوچک است ای بستهبار سفر را 
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 بسیار بود ها ناگفتهدر کوچ بی هنگام تو 

 کشند میدامانت شبی تا آسمان قد  های گل

 در انکار بودتاریخ بعد از تو فقط انکار 

*** 

 دوست دارم که گیسوانت را به بلندای رود بنویسم

 ! برای من سخت است پهلویت را کبود بنویسمبانو ماه

 به کلون دری که در تو شکست بندم میبغض خود را دخیل 

 بگذارید پیش پای شما اشک را در سجود بنویسم

 خواهم می  ”مدینه“دیگر این شهر جای ماندن نیست فرصتی تا 

 ، رود رود بنویسمشب نیمه، یک مرد ی شانهپیکرت را به 

 خواندم می  ”بقیع“بانو! امشب که رکعتی از عشق روبه سمت 

 سهم تو از زمینیان حتی سنگ قبری نبود بنویسم

 باید امشب فراترم ببری گنجد نمیرا  تو واژهدرد 

 نذر دارم غم تو را قدری از لب چنگ و عود بنویسم

 پوشم میمن هزاران بهار شمسی را در عزایت سیاه 

 تا که از عشق در هوای شما با تمام وجود بنویسم

هکه  شد میکاش   خالصه کنم ها بیترا در همین  هایت غصَّ

 آخرین سطر را به نام شما با سالم و درود بنویسم
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 اراک -عیسی وند. ستاره 

 بلند شد ها شبسحر تب  ی لحظه، از ناگهاننفرین گرفته بود زمین را که 

 نوری وزید خاک زمین را ورق زد و با آن غبار درد ز دنیا بلند شد

 زدند میتبخال جای وسمه و سرخاب  -سالیان سال -روزی که دختران عرب

 به مشام زمین که رفت از گورهای یخ زده سرها بلند شد هرکجاعطر تو 

 هایشان چشم ی وسوسهپلکی به هم زدند همان مردمی که بود خوابی عمیق 

 تو از جا بلند شد های دستتا انعکاس عشق تو تابید، آفتاب از سمت 

 تو ایستاده است، مهتاب را به دست تو داده است آسمان ی نظارهتاریخ بر 

 دنیا تو آمدی، موجی گرفت و یکسره دریا بلند شد ی ریشهخشکیده بود 

 آخر رسید و خواند تا جبرئیل نام تو را در تمام عرش ی هدانبه  ها تسبیح

 همه در آسمان شدند، قد قامت الصالة اذان تا بلند شد. ها منارهگویی 
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 شاهرود –شکیبا  غفاریان.

کنگره  برگزیده برگزیده جشنواره استانی انتظار، کارشناس ادبیات و علوم قرآنی،

بیش از ده مقام استانی و کشوری را در کارنامه ادبی  و استانی شعر دفاع مقدس،

رودی که جریان را عوض کرد( و مجموعه شعرآیینی )عشق یک اتفاق ) کتاب: مؤلفخود به ثبت رسانده، او 

 .باشد می ( نیزکوچک نیست

 

 قصد دارم مسافرت بروم ای قلم سر بکش سبویت را

 ویت را، گریه تجدید کن وضبقیعبه  رسد میدارد این بیت 

 به تو بدهد وپر بالتو را با خود تا خودش  برم میای غزل 

 برساند به اوج آرامش دل تنگ بهانه جویت را

 مدینه نامرد است؟ های کوچههوا سرد است؟  ای ماندهپشت در 

 گلویت را ی سالهپس چرا ساکتی؟ بترکانش بغض سی 

 "در" ها آسمانکافی ست تا ببارد از  اش اشارهاو فقط یک 

 مگر از "در" دل خوشی دارد؟ پس نگه دار آرزویت را

 م؟یدان می" چه اتیما از اسرار "لیله القدرش" یا دل "هل 

 باز کن باب گفت و گویت را اش پنجرهاز همین البه الی 

 خواهم میبه حرم از تو اذن دخول  ام رسیدهخواب دیدم 

 از شمیم کویت را ای شمهگرفت و بوییدم  بارانبعد 

 ر از آب و آیینه! ای سرایت سرای مهر و امیدای فرات

 نیست که شفاعت کنی عدویت را اصالً مهربانو بعید 

*** 

 پرپر زدن دور و برت را دوست دارم

 ت را دوست دارموپر بالپرواز با 

 هایت چشم" شأن نزول اتیای "هل 

 زانو زدن در محضرت را دوست دارم

 های لحظهناب عشقت  های لحظهاز 

 ترت را دوست دارم ابیهایی ام

 من اقتدا کردن به دستان قنوت و

 چادرنماز مادرت را دوست دارم
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 گی و غیرت و حجب و حیا ودانمر 

 فای دخترت را دوست دارمومهر 

 هم سروهای غرق در خون پیکرت را

 ت را دوست دارمسر بی های نخلهم 

 باغ بنفشه ،ای یاس نیلوفرنشان

 پرپرت را دوست دارم های گلبرگ

 کن ای صد چشمه کوثر از تو جاری باور

 ساقی َّ حوض کوثرت را دوست دارم

 رازدار و های چاهاز کوفه تنها 

 راز و نیاز همسرت را دوست دارم

 ها همدمیشب بی  بانوی ماهای 

 تابیدن سکرآورت را دوست دارم

... 

 در خاطراتت "در" نماد درد و داغ است

 بی درت را دوست دارم بقیعمن هم 

*** 

 تندیس نبود ی اندازهقدر زن بی تو به 

یس نبود ی خانهبی تو دریا صدفش   قـدَّ

 ماه و زمین و دریا ،بی تو خورشید و فلک

 نبود ،طبق آیات و روایات و احادیث

 ای گل سرسبد پنج تن آل عبا

 بی تو حتی خبر از خلقت پردیس نبود

 کوثر قدمش ی سوره توایمثل  کس هیچ

 یس نبودتقد ی آیهشأن نازل شدن 

 

 امَّ سبطَـین نبودی تو اگر، عشق، چنین

 امپراطور فدک گستر ادریس* نبود

 فراتت خشکید های لبکاش آن روز که 

 خون خیس نبود ی دریاچهلب  هایت چشم

*** 
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 که نگو ام گرفتهبه خاطرت غزلی سر 

 که نگو ام گرفتهپر  اش واسطهچنان به 

 را هایش یاسلب ایوان و  ام نشسته

 که نگو ام گرفتهچنان به عشق تو در بر 

 چنان سراغ تو را از ستاره و خورشید

 که نگو ام گرفتهدر این زمانه مکرر 

 بیابم دری به دیدارت که اینبرای 

 که نگو ام گرفتهمدام خرده به هر "در" 

 چنان به سر شب قدرش علی علی گویان

 که نگو ام گرفتهکوثر  ی سورههمیشه 

 آن چنان از اوِل راه تو را های دستو 

 که نگو ام گرفتهآخر،  ی لحظهبرای 

 نیستم سادات که ایندلم گرفته و با 

 که نگو ام گرفتهمادر  ی بهانهچنان 

*** 

 

 از آسمان نگاهت کمی غزل بفرست

 شبیه شعر خودت شعر بی بدل بفرست

 تویی که شأن نزول دوازده غزلی

 که دهد جان به این غزل بفرست ای نشانه

 شعر همه اینشاعر میان  همه اینمیان 

 چگونه از تو بگویم؟ تو راه حل بفرست

 که تو با خود ترانه آوردی ام شنیده

 سر راهت؛ همین بغل! بفرست ام نشسته

 شیرین است اگرچههجاهجای من از تو 

 بیت نبی عسل بفرست ی میانهتو از 

 برای دادن عیدی به شاعران خودت

 محل بفرست خدا را به این های فرشته

 اند مشتاقچشمت چقدر  ی گوشهببین به 

 به "فاطمیه" نگاهی ز روی تل بفرست
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 را ها غزلسرودنت شده خیرالعمل؛ 

 گاه همان بهترین عمل بفرستجای به

 ؟بار یکچقدر از تو بگویم نبینمت 

 براِت دیدِن از دور، الاقل بفرست

 راهم نخی ز چادر خود ی توشهبرای 

 من اجل، بفرستهنوز تا نرسیده به 
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 موالن فرانسه –فاطمه  .غّلمی

ارشد ادبیات  کارشناس .:کنیم میمعرفی این شاعر محترم را با بیان خودش مرور “

در  کویر :ازجملهکشوری اجرای شعر داشتم  ی جشنوارههمایش و  در چندین .فارسی

ابرکوه، همایش شعر روستا در بافق یزد، همایش کشوری شعر علمدار در مشهد و انتظار 

به ) به همراه نخبگان علمی، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم. ۸۲ سال .در بروجرد

وقتی یادم می یاد کلماتمو  از .(دوم کشوری همایش ربع قرن انقالب ی رتبهدلیل کسب 

علیرضا قزوه و  ( همراهجنوبی )آبان ماه سال جاری ی کرهشاعران  ر نشستد .برای شعر شدن دوست داشتم

 ”فرش میراث فرهنگی ایران بزرگ“موضوع هنری تهران شرکت کرده، شعری را با  ی حوزهفاضل نظری در 

غزل در محضر بانو تاجبخش، انجمن شعر نیشابور در محضر  در کرج، های هدان ادبی های در انجمن ..خواندم

هنری در محضر استاد سخن علی معلم، سعید بیابانکی و سید علی صالحی  ی حوزه ودابه باقری،بانو ر 

 .ام بوده

 

 از هرچه گل شمایل تو رو سپیدتر

 از تو گالب تازه به شعرم چکید، تر..

 و خواهم نوشت نیز نویسم میشد آنچه 

 از تو هرآنچه بوده و هر چه رسید تر

 رسید اش وادی ترین خشکوقتی جهان به 

 ، ترتپید میهی چشمه چشمه کوثر تو 

 یا عالی و بحق علی یا قدیم تو

 تر ای از تو من رسیده به حق حمید..

 رسد میوقتی" لما خلقت.." برای تو 

 تر کل جهان حریم تو با این نوید..

 حرمت هم جوار ماست ها حساببا این 

 تر هر زائری که در دل عالم چمید..

 ترم ام یدهچرخچون هفت بار دور تو 

 تر با تو طراوتی است که هر چه شهید..
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 رشت –فرخ طلب. محمد 

 بانامکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مجموعه غزل او  ،سرا ترانهرشت. شاعر و ) ۱۳۶۵متولد فروردین 

ه“  داستانمتعددی ازجمله سیزدهمین جشنواره_شعر و  های جشنواره به چاپ رسیده، برگزیده ”باد های طرَّ

 .باشد میشعر مرکز اسالمی لندن و... جشنواره جشنواره شعر طراوت، ،جوان سوره

 

 تپای بهچون برگ خزان است که افتاده 

 صد دفتر اگر شعر بگوییم برایت

 یک ذره نخواهد شد از آفاق تو حتی 

 هر دم بنویسیم اگر مدح و ثنایت

 یتو وقتآخر چه توان گفت در اوصاف 

 بیاید به سرایت؟ از مهر تو خورشید

 در گردش افالک و زمین یاد گرفتیم

 گرِد تو بگردیم و بگردیم فدایت

 از خیر کثیرت همه دارند نصیبی

 کوثر شده نازل به عطایت ی سورهای 

 موال ی خانه ای آمدهوحی  ی خانهاز 

 قربان تو باید شد و آن َسعِی صفایت

 جیهی و شفیعیوجه خدائی وت

ید و توسل به تو دار  یم و دعایتامَّ

 تقدر بهبا خواندن قدری بنشینیم 

 شاید به شب قدر بیابیم بهایت

 صد شکر که در خیل محبان تو هستیم

 جز شکر چه داریم به درگاه خدایت؟

*** 

 ها آینهبانوی 

 بود! حرف نزن، این خیال نیست! آیینه

 مادر شدن برای پدر هم محال نیست!

 یک اتفاق سبز، به ذهنت رجوع کن

 عاشقی متعلق به سال نیست! این ماه
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 جوشان و پر خروش ی چشمهصدها هزار 

 حقا که مثل زمزم قلبش زالل نیست

 خورشید خواست چشم به چشمش بیفکند

 اشتعال نیست جز بهکارش از آن به بعد 

 مادر بیا برای خودت هم دعا بخوان-

 همسایه واجب است عزیزم، مجال نیست!-

 خیس های چشمحاال غروب، وقت اذان، 

 کبری، بالل نیست ی خدیجهاما پدر، 

 آهی کشید و چشم فرو بست و دم نزد

 قیل و قال نیست! ها آینهآری! مرام 

*** 

 نشان بیراه 

 به نام او که رسیدید آسمان بکشید

 یاد فاطمه دریای بی کران بکشید به

 جهان بدون وجود جمال او هیچ است

ِم ُسرخ بر جهان بکشید
َ
ل

َ
 بدون او ق

ِل رویش شکفته پس او رابهار 
ُ
 از گ

 بکشید جوان بازهماگر تکیده شده 

 دارد اش سینهمدال عشق علی را به 

 از او شمایل درخورد قهرمان بکشید

 هاست خوبیزهرا مسیر  ی خانهمسیر 

 بکشید نشان بیبرای دیدن او راه 
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 شیراز –فاضلی. فاطمه 

، سه دوره نخبه فرهنگی )دیدار باشد میعلوم قرآنی دیپلم تجربی  پژوه شداناو  تحصیالت

نخست کنگره سراسری دفاع مقدس، مقام  مقام (نخبگانبا  جمهور ریاسترهبری، دیدار 

 ای چکیدهـ دو دوره تنها  هنرمندزنان  ی کنگرهنخست کنگره حضرت زهرا س، مقام نخست 

 .است ذوق خوشاین بانوی  های افتخارآفرینیاز 

 

 زمان راخدا آسمان را، زمین را، 
 براِی تو آورده است این جهان را

 سرنوشتی ی هدیهاالترین و  وت
بتر لقب داده 

َ
 هالن راان جاکه ا

 درس تاریخ ات اخالقیسجایاِی 
 حجاب تو عطر است روح و روان را

 خود ی سجدهکه تا نیمه در  ها شبچه 
 هر نفس مردمان را ای کردهدعا 

 تو بانوی القاِب قدس خدایی
 را دانسرچشمه شد خانبتولی که 

ِم ابی 
ُ
 تازکیه، رضیه، َو ا

 نور است این نردبان را های افق
 چه بخت بلندی علی داشت، آری

 که شد حلقه در دست کوثر نشان را
 تو همسر، تو دختر.... تو غوغاِی عشقی

 همان زن که زینت شده کهکشان را
 در این اوج غلیانی شاعر عشق_

 را_ نناگهاکه لبریِز یک آن شد ُو 
 دعاِی تو را سخت کم دارد آری

 لطِف صاحب زمان را ودعاِی ت
 هایت دستنگاه من ُو بخشِش 

 را کمان رنگینچه زیبا نموده است 
 خدا هرچه در آسمان ُو زمین است

 تو خالق شده این جهان را پاس به
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 اردبیل –فرضی زاده. شبنم 

کارنامه پرباری در عرصه شعر دارد، بیش از صد  او ،سراست و ترانه، شاعر 1365متولد 

نماینده و  ازجمله) ادبی های فستیوالو استانی  ای منطقه، ملی، المللی بینمقام 

غدیر؛ و.... را کسب کرده  المللی بینهشتمین فستیوال  برگزیده برگزیده شعر ترکی،

 کرد. را منتشر ”ام آمدهبدون چتر “مجموعه رباعی  عنوانبا نخستین کتاب خود  .است

 .از دیگر آثار اوست ”روبروی همین خانه“و مجموعه غزل  ”لیال از جزیره مجنون“رباعی  مجموعه

 

 

 تمثیل ایمان

 دوا نشد بانو دردهایت ،شب طبابت بلد نبود آخر

 رها نشد بانو هایت بغض ،که راه را گم کرد هایت خنده

 نوا پیوست ی نامهبه نی  نی پیوست؛ ها واژهبعد تو غم به 

 کربال هم به کربال پیوست؛ و نمازی قضا نشد بانو

 تمثیل ناب ایمانی آه غزلی؟ نه تمام ِ دیوانی

 الفتی نشد بانو به همین سادگی و آسانی الفتی

 پریشان است اش شعله طاقت ،آتش از کار خود پشیمان است

 عرش را هم که جا نشد بانو ،عقل در کار عشق حیران است

 بغض درد است و گریه درمانم ،یشه مهمانمغربتت را هم

 کل عزا نشد بانو که این"باید از دیده خون برافشانم"

 هستی؛ از نجابت سری سوا هستی ها آبمادر خوب 

 رحمت خدا هستی چه کسی مبتال نشد بانو؟ ی آیه

 میدان میباز مهمانی است  میدان میفصل زیبایی است 

 باصفا نشد بانو؟ ام کلبهم یدان میست  زهرایی ،نور

 بشوم ها جشنواره شاعر ،آمدم باشما صدا بشوم

 بیشتر فدا بشوم...حق مطلب ادا نشد بانو روم می

*** 

 فاطمی

 عشق است ام شنیدههرچه از او 

 عشق است ام چشیدهدر هوایش 

 اشک و زاری را عمر یکباِر  

 عشق است ام کشیدهفخر دارم 
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 همه بر صحبتش گرفتارند

 عشق است ام رسیدههر جا  آه

 هرچه دیدم کمال زیبایی ست

 عشق است ام ندیدههرچه را که 

 هاست بازیباز بازار ِعشق 

 عشق است ام خریدهعشق او را 

 من کبوتر بود های کودکی

 عشق است ام پریده اش کویسِر 

 بردند مینور در گاهواره  

 عشق است ام دویدهرا  اش سایه

 سینه سینه غزل فدا کردم

 عشق است ام تپیدهژه واژه وا

 مهِر او با کسی قیاس نشد

 عشق است ام بریدهاز همه دل 

 گریه در گریه؛ پشت یک تاریخ

 ! عشق استام دیدهآِب  رود می

 فخر من است های بالنام او 

 است عشق !ام پدیده ،به همین پر

 مثنوی مثنوی کم آوردم

 است عشق !ام چیدهکه  ها غزلچه 

 شعرهایی که دوستش دارم

 عشق است ام آفریده"فاطمی" 

*** 

 

 نظر

 شب را کنار زد...و سحر آفریده شد

 چشمی زدی به ماه نظر آفریده شد

 جنون و جنان را جال زدند ات چهرهاز 

 شور وشرر آفریده شد هات چشماز 

 وقتی خدا به حزن نگاهت اشاره کرد

 خورشیدکی بنام هنر آفریده شد

 نداشت ای تیشهقبل از تو بیستون خبر از 

 خبر آفریده شد ،با تو به شکل تیشه
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 چشمی در انتظار تو با بغض بسته و

 آفریده شد تر ،چشمی در انتظار تو

 تو را در دلش شکست آهجنگل  که وقتی

 هجوم تیز تبر آفریده شد....... وقتی

 تا شعرها رسول غم این جهان شوند

 آفریده شد -در–آتش ردیف و قافیه 

*** 

 

 بغض غزل

 شعله به شعله دست خبر آتش 

 خورشید و آسمان و قمر آتش

 از مشرق وزد میعطری غریب 

 شب گریه بود و حاِل سحر آتش

 دردی که پشت درد کمین کرده

 تیر آتش و کمان و سپر آتش

 داغی نشسته بر دل یک تاریخ

 نسل بشر آتش های گریهخون 

 جهانی نیست آهمادر نباشد 

 دختر به سیل اشک و پسر آتش

 حال کبوتری که پر از زخم است

 بال شکسته پای به سر آتش

 ساده بغل کرده که ایندریاست 

 ان خطر آتشدرمیافتاده 

 عباس کو که آب شود شعله؟

 از شرم خم شود به کمر آتش

 را ها غزلبانو ببخش بغض 

 اتش آتش ردیف و قافیه در.....

*** 

 مهر آسمان

 ....هاست قرنماهی که  ی جادهپای پلنگ و  ،رسد میمضموِن اولی که به تکرار  

 ...هاست قرنآهی که  ی خلسهو دار  درگیر ،رسیم میو بعد به بن بست  دویم میهی 

 زند میبرای دلخوشی اش ساز  باران ،رویش نشسته است ی ستارهتابع  شب

 .....هاست قرنکه  دختِر همیشه پناهی که این ،شود میدریا دوباره صاحب فرزند 
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 بر روی موی مشکی او بند شد جهان ،از دل سیاهی چشم اش دمیده شدنور 

 .....هاست قرنبر پود روزگاِر سیاهی که  ،را گره زدند اش روسریتار سیاه 

 ست تیرگی های ستمدار  انگشتری که ،مهِر آسمان ،زمین های فصلآراِم 

 ...استه قرنسکوت مبهم ِ چاهی که  شاهد ،که شیر بهای کمی نبود ها نالهشب 

 آبستن هزار غم و درد بوده است ،بعدی و دنیای مادری متن سکانس

 ...هاست قرنتباهی که  های حرفکوفه  صد ،آههفت مدینه طنیِن  ،یک مکه بغض

 کربالشده به روی تاب جگر.... داندن ،شده کربال مادر به پیش چشم پسر....

 ....هاست قرنبر رسم این رسالت و راهی که  ،اند نمودهمکلف  ،بانو مرا ببخش

 شود میاز شرم شعله شعله سرازیر  ،رویش همیشه زرد و پر از گرد ِحسرت است

 ....هاست قرننشسته پای گناهی که  آتش ،خاکسترش همیشه خجالت کشیده است

 ایم ندیدهشما را  نشان بیما قبر  ،شماست ی خانهبا اینکه قلب تک تک ما 

 ...هاست قرناست حاِل چشم به راهی که  تلخ ،؟رسی نمیداد دل ما بانو چرا به 

 زند میزمین به دامن تو چنگ  دسِت  ،نام توست آقا سکانس آخر این عشق

 ....هاست قرنکه  سپاهی ،از تو ایم شرمنده ،ای نشستهخوبت  بی شک کنار مادر
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 اصفهان –فردوسی. علی 

است،  ۱۳۶۲شهریور  ۳۰اصفهانی است وی که متولد  جوانیکی از شاعران 

در مقطع  زیست محیطعمران با گرایش  مهندسی ی درزمینهتحصیالت خود را 

دو مجموعه شعر  حال تابه جوانکارشناسی ارشد به اتمام رسانده است. این شاعر 

عشق علم شد" با موضوع عاشورایی و مجموعه شعر دست گل را  که همین" های بانام

 ید به آب داد، به چاپ رسیده است.با

 

 دشمن است این پشت در یا میهمان؟ باشد کدام؟

 تکلیف در، در این میان باشد کدام؟ ام مانده

 شود یا بسته باشد؟ میهمان یا دشمن است؟ او 

 ای کلون در بگو با میزبان.. باشد کدام؟

 هر جا باشد اال روی در کرد میآرزو 

 باشد کدام؟ این میان تقصیر میخ بی زبان

 ، اما باز کردستدان میگرچه دشمن بود و 

 ی فرق او با دیگران باشد کدامدانتا ب

 حیدر بپرس ی سینهاز  بعدازاین دانای لغت 

 تا بفهمی معنی آتشفشان باشد کدام

 آل عباست ی خانهامن است اینجا،  ی خانه

 پیش این خانه بهشت آسمان باشد کدام؟

 فاطمهروی دوش مرتضی و دستپخت 

 ای یتیم کوفه، عطر و طعم نان باشد کدام؟

 سائلی خاتم گرفت و سائلی هم پیرهن

 در بینشان باشد کدام؟! تر خوشبخت ام مانده

*** 

 سوره کوثر

 گرچه وقت ایستادن دردهایش بیشتر بود

 درد اندوه علی از درد پایش بیشتر بود

 عشق یعنی تا علی از راز او سر در نیارد

 بیشتر، لبخندهایش بیشتر بودهرچه دردش 

 روز آخرین است ستدان میعشق یعنی گرچه 

 بر امور خانه اما اعتنایش بیشتر بود
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 شهر خاکی هست، اما این اواخر های کوچه

 رد پای خاک کوچه بر ردایش بیشتر بود

 ی استجوانوقت پیری نه، عصای دست مادر در 

 این اواخر بر حسینش اتکایش بیشتر بود

 ندارم گویم نمیکه اسمش را  کس آنکار با 

 آتش حیایش بیشتر بود ی شعلهکاش اما 

 من که از این رازها سر در نمی آرم ولی باز

 بیشتر بود * هایش نقطهکوثر الهی  ی سوره

 از کرم باشد نه از مکنت، اگر در کل کوفه

 بر در این خانه از هر جا گدایش بیشتر بود

 ش وسعمالکن، اما کا هایی بیتشاعرم با 

 که می گویم برایش بیشتر بود هایی غزل از

  

 نقطه دارد )برابر با سن حضرت زهرا در هنگام وفات(. 18* سوره کوثر 

 

*** 

 تقدیر جهان شد که منور شده باشد

 مقدر شده باشد گونه اینبگذار که 

 بگذار شود پای مالئک به زمین باز

 افالک زمین سر شده باشد ی ازجمله

 هلهله در شهر بپیچد بگذار که این

 بگذار خبر قند مکرر شده باشد

 پدر...، اما وپناه پشتهرچند پسر 

 که فرزندش دختر شده باشد کاش ای

 بگذار پس از آمنه، این بار محمد

 با آمدنش صاحب مادر شده باشد

 بگذار که سیراب شود این عطش محض

 همه از مقدم کوثر شده باشد ها این

*** 

 بگذارند ها لبوقتش شده لبخند به 

 غم را همه در محضر او جا بگذارند

 رسم ادب است این و بنا شد که مالئک

 ضو در حرمش پا بگذارندوبا غسل 
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 هم مریم و هم هاجر و هم آسیه، هر یک

 صد بوسه به پیشانی "عذرا" بگذارند

 ماندند بخوانند کنون "بنت رسولش"

 " بگذارندابیها امیا نامش را "

 از نور وجودش شده روشنچشم همه 

 خوب است که نامش را زهرا بگذارند

*** 

 از خواستنش پس نکشد پای خودش را

 حاال که علی یافته همتای خودش را

 حاال که خدا خواسته با بودن این عشق

 کامل بکند معنی دنیای خودش را

 آیند میاز بس به هم این عاشق و معشوق 

 باریده به شوق ابر سراپای خودش را

 کجا یار به دلدار بگوید!؟از عشق 

 جای خودش را طلبد میرو کردن دل 

 چشمان علی باز به زهرا نگران است

 این بار ولی دارد معنای خودش را

*** 

 با اینکه ِگل و سنگ و سفالینه و خشت است

 دارد چه هوایی! مگر این خانه بهشت است!؟

 این خانه بهشت است، نه، باالتر از آن است

 با عشق سرشته است شدرودیواراز بس 

 ست که در سبزی خاکشان جااین خانه هم

 ایمان و صفا هیچ نکشته است ی هدانجز 

 عمر چنین شاد بماند ی همه شد می

 تقدیر دریغا که بدین سان ننوشته است

*** 

 ای وای، مبادا به جنون سر بزند در

 حیدر در دیگر بزند در ی خانهجز 

 نگردد کاش ای مرتبهبر پاشنه این  

 هر قدر بال در بزند، در بزند، در...

 بگوید کاش اینشود، "یا علی"  ماتا 

 خیبر بزند در ی قلعهخود را به در 
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 وایا نکند خسته شود، بسته نماند

 آتش بزند بر در و بر سر بزند در

 وایا نکند باد بال راه بیابد

 هم یاس شود پرپر و پرپر بزند در

 ناموس علی پشت در خانه نشسته

 را چقدر این در و آن در بزند در!خود 

*** 

 آید می آهبا گریه و اندوه و غم و 

 آید میاز راه  علی آید می آهبا 

 این زن چه زنی بود؟ دمش حق، قدمش حق

 آید می آهحق دارد اگر با دل پر 

 این موج که در چشم تر انداخته رویش

 آید میجزر و مد عشق است که از ماه 

لنی فی  سَّ
َ

یل" َـش امشباز غربت "غ
َّ
 ال

 آید میدریا دریا خون دل از چاه 

 خاک شکسته ی حنجرهبغض است که در 

 آید میاشک است که از دیده به دلخواه 

 از عرش به دلجویی تنهایی دنیا

ُهُم الله" 
َ
َسَیکفیک

َ
 آید میبانگ "ف

 پشت در این خانه نمازی است شکسته

 آید میاینجاست که "قد قامت" کوتاه 

*** 

 

 عرش حصیر سرای فاطمه است فقط نه

 جهان محل ادب پیش پای فاطمه است

 خلقت بشر تا حشر ی حادثهوقوع 

 است ماجرای فاطمه ی حاشیهتمام، 

 به عشق مدفن او، ماه بر مدار زمین

 است خیال پر زدنش در هوای فاطمه

 زیادی ملقب است علی های نامبه 

 است خود مرتضای فاطمه ی خانهولی به 

 خدا واگذارشان کردهاگر علی به 

 با خدای فاطمه است ها بعضیحساب 
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 تعجب است قیامت چرا به پا نشده!

 که آسمان و زمین خونبهای فاطمه است

 اگر فلک که به دستاس او به گردش بود

 است نمانده از حرکت، از دعای فاطمه

 زهرا به هر طرف برپاست ی روضهاگرچه 

 است خود خداست که صاحب عزای فاطمه

 واقعه با هول حشر بیگانه است وزر  به

 کسی که در دل خود آشنای فاطمه است

*** 

 به دل کینه آنچنان از او اند گرفته

 نه تاب موعظه دارند، نه فغان از او

 از خلق خویش "ُممَتَحَنه" است!؟ تر پیشچگونه 

 خدا چگونه گرفته است امتحان از او!؟

 -به نصَّ روشن "لوالک"، وقِت هست شدن

 از او گمان بیجازه گرفته است جهان ا

 تازد میچنان به تیغ شفاعت به حشر 

 که نیست هیچ گنهکار در امان از او

 به دوش گرفت شبانه بردن نان را علی

 که پخت نان از او به خنده آمد زهرا

 -کند میدستاس، داشت دل  ی دستهشکست 

 جان از او که چنانزمانه از حرکت، آن

 اوست ی سایهجهان و هر چه در او هست زیر 

 برای گریه مخواهید سایبان از او
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 شیراز –فردوسی. هادی 

مدرک کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی است، وی  دارای ،1365متولد 

، اولین مجموعه باشد میکشوری  های جشنوارهمتعددی در  های مقامصاحب 

 است. ”بودند بارانآنان همه از تبار “ عنوانبا  اش شعری

 

 جهان در نداشتند های خانه کاش ای

 کاری به کار پهلوی مادر نداشتند

 که اگر فاطمه نبود خورم میسوگند 

 وجود معطر نداشتند ها یاساین 

 جهان بی حضور او های چشمهیعنی که 

 در جمع خود طراوت کوثر نداشتند

 نبود کس هیچهمتای او به غیر علی 

 در عرش و فرش این دو برابر نداشتند

 داغ آن گل پهلو شکسته را کاش ای

 سوخته باور نداشتند های پروانه

 گرفت نمیتدفین او شبانه اگر سر 

 ماه منور نداشتند ،تار های شب

 که آخرشان رنج و غصه است ها قصهاین 

 که آخر نداشتند ، کاشبود گونه این

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ184ـــــــــــ

 رشت –فرمانی. مرضیه 

 مادر به در کند میدر به او یا نه! که تکیه 
 رازهای سر به مهری گفته او آخر به در

 بر تنش بسیار و با هر قطره اشک های زخم
 کوثر به در ی سورهنازل شده از  ای آیه

 اند خواندهنام او را  در جهان پیچیده عطرش،
 پرپر به دست بادهای در به در ای غنچه

 شود میفاصله بین گل و دیوار کمتر 
 دیگر به در ی ضربهاعتمادی نیست با یک 

 خانه گریان است ای خواهر کمی های چشم
 را زل بزن کمتر به در ها اشکپاک کن این 

 کشد میگرچه از پهلوی خونینش خجالت 
 در ،شرم دارد از علی هربار با هر ضربه

*** 
 ندهپر از پرواز آخر از تو جا ما یفقط مشت

 برگ دفتر از تو جا مانده یسرخ رو یه ردک
 بانهیغر های شباد خود دارند یدر  تو را

 از تو جا مانده تر ای دیدهاهل خانه  یبرا
 ز استیاس تو لبریتمام خانه از عطر گل 

 سراسر از تو جا مانده ین عطرین چنیا یردکچه 
 یراهنت داریه بر پک ییها فقط از دشت گل

 باد پرپر از تو جا ماندهن گل در ین چندیهم
 یبود یچنان دلداده و عاشق، تو دلدار عل

 گر از تو جا ماندهیِم دیات رفته تنها ن میه نک
 ستیبت نیچ عیسرو قامت، ه ای ای کردهمر خم ک
 از درختان تناور از تو جامانده یه نسلک

 نه رفتیدل ما سوخت و دودش به چشمان مد
 جا ماندهرر از تو کم یها فقط داغ ه در دلک

 یاموزیب ین عشقیشمع، تا برما چن یبسوز ا
 ه تنها سوختن در خاطر در از تو جا ماندهک
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 بابل –فّلح نیا. مجتبی 

 باشد می ”ساحت هشت“مازندران به دنیا آمد، مجموعه به چاپ رسیده وی  در ۶۹سال 

 .باشد میاشک فرات نیز  در سوگ مفهومیبرگزیده شعر  و برگزیده در دو دوره سوگواره شعر عاشورایی،

 

 زود بود ولی بی هوا نشست هرچند 

 نشست تاتلواسه  ی دیدهموجی که روی 

 تصویر اشک چشم پیمبر روان شد و

 اهل کسا نشست ی چهرهغم روی قاب 

 جایی که باد سر زده داخل نرفته بود

 آتش به قصد دامن خیر النسا نشست

 وقتی اذان کوچه که حی علی العزاست

 خدا( در عزا نشستعلی )زهرا نماز بست و 

 با بازویی شکسته به دامان مرتضی

 نشست ها خاکدست توسلی زد و بر 

 حق داشت جبرئیل بپرسد چرا علی؟

 این ناخدای راه بلد در بال نشست

 تیری که فکر کرد علی را به خاک زد

 پیش خودش نگفت چرا بر خطا نشست

 حل شد سوال مساله با نیل فاطمه

 شد علی و بغض به قلب عصا نشسترد 

 نه زهرا به دامن علی انداخت چنگ،

 این دست انبیاست چنین بر عبا نشست

 جامی که حق به هر چه نبیِّ خودش نداد

 یک جرعه ریخت بر دل آقای ما نشست

 تیر خودش را به سنگ زد یعنی دسیسه

 مفهوم صبر در دل اهل وال نشست
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 مرودشت –فروزانفر. علی 

 

 ریزد مینام زهرا شرری باز به جان 

 ریزد میهیجان از هیجان از هیجان 

 ام آمدهطبع سرکش شده موزون و به وجد 

 ریزد میواژه واژه غزل از توی دهان 

 خود بر خیزم ی کاشانه ی گوشهاگر از 

 ریزد میاین دل بیچاره تکان  خورد می

 در شگفتم مگر امروز "بالل" آمده است

 ریزد میخانه اذان و در  که ز دیوار

 یارب این "مرضیه " این "راضیه " این "فاطمه" کیست

 ریزد میدلش سقف جهان  آهکه به یک 

 معجز حضرت زهراست که این شاعر الل

 ریزد میسر ذوق آمده این طور زبان 
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 تبریز -قبله آرباطان. ابراهیم 

 و پشت در آتش به پا شده ست زنند درمی

 شده ست صدا بی ها زمزمهکباره کوِه ی

 نه دهان باز کرده استیانگار زخم و ک 

 منتها شده ست یممتد ب ،حجم هجوم

ه 
َّ
هبا تک

َّ
 !اند شکستهکه  یدر های تک

 کسره از هم جدا شده ستیارکان خاک 

 ست؟یک کبوتر پهلو شکسته چیف یتکل

 آتش به پا شده ست اش آشیانهدر  یوقت
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 تهران –. علیرضا قزوه

استان سمنان به دنیا آمد.  شهرهای، در شهر گرمسار یکی از ۱۳۴۲در سال 

او تحصیالتش را در رشته ادبیات فارسی ادامه داد و توانست مدرک دکتری 

 .دریافت نماید شناسی زبانخود را در رشته 

کارهای  ی درزمینهمجموعه اشعار بسیاری در قالب شعر سپید و نیز در قالب غزل، منتشر کرده و همچنین 

مستقل و برخی دیگر به  صورت بهداشته است. برخی از اشعار او  هایی فعالیتپژوهشی و سفرنامه نویسی نیز 

درسی به  های کتابشکل مجموعه، به ده زبان زنده دنیا ترجمه شده و همچنین برخی آثار شعر و نثرش در 

 .چاپ رسیده است

 تحصیالت

به ادبیات عرب تمایل پیدا کرد سپس برای ادامه تحصیالت  ۱۳۶۵تا  ۱۳۶۴پس از اخذ دیپلم تجربی، از سال 

شگاه قم دریافت نمود. داندر آنجا بود و لیسانس حقوق قضایی خود را از  ۱۳۶۹به شهر قم رفت و تا سال 

 .شد التحصیل فارغد تهران مرکزی شگاه آزاد واحداندر رشته ادبیات فارسی از  لیسانس فوقدر مقطع  ازآن پس

شعر و ادبیات معاصر تاجیکستان است. قزوه با ادامه تحصیالت توانست  ی درزمینهاو  لیسانس فوقرساله 

 .شگاه دولتی ملی تاجیکستان دریافت کرددان( خود را از شناسی زباندکترای رشته فیلولوژی )

 

ا ای سارهنه مثل   و مریم! نه مثل آسیه و حوَّ

 شبیه خودت هستی! فقط شبیه خودت زهرا!فقط 

 قدری شب نیمهشبیه  ،اگر شبیه کسی باشی

 "اعطینا" ی سورهشبیه آیه تطهیری! شبیه 

م و مادر نور ،تو صبح است ی شناسنامه  پدر تبسَّ

 دریا! توایسالم ما به  ،باران توایسالم ما به 

 آبی! سپیده طلعت مهتابی! ور شعلهکبود 

 وز، به گل نشستن تو فردابه خون نشستن تو امر 

 مگر که آب وضوی تو ز چشمه سار فدک باشد

 وگرنه راه نخواهی برد به کربال و به عاشورا
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 شیراز –قلندری. اعظم 

موفق  تاکنون .اقلید درآمد به عضویت انجمن ادبی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۷۷سال 

"  عنوانبا  مجموعه شعرش و اولین مقام استانی و کشوری شده، ۴۰به کسب بیش از 

 کار قریحه خوشدوم این بانوی  ی مجموعهچاپ رسید و  به ،۸۶" در سال  ور شعله های بال

 .موفق به چاپ گردید اش شاعرهتن از دوستان  آثار سهبا  مشترکی بود که همراه

 

 عمری ستوِن خانه بودی همسری کردی

 پدر را مادری کردی کوه صبوری که

 اشک های قطرهبودی و با  باراناندوِه 

 کوفه را غم پروری کردی های نخلهی 

 هی دختراِن رنج روحت را خراشیدند

 هی چشم پوشیدی، گذشتی، خواهری کردی

 سرریز شد گرداِب ناآراِم گیسوهات

 امواج را پنهان میان روسری کردی

 نور پیچیدی های شاخهجاری شدی بر 

 پلکی زدی، مرداب را نیلوفری کردی

 دوِر تو چرخیدند ها سیارهو  چرخیدی

 چرخیدی و منظومه هارا رهبری کردی

 پیچید ات آوازهجهان  های مویرگدر 

 زن بودی و روی زمین پیغمبری کردی

 را باد با خود برد ات زخمیآوازهای 

 خاکستری کردی بعدازآنرا  ها تقویم
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 جهرم –قناعتیان. روح الله 

جهرم( است که توفیق زیارت رهبری ) دارالمؤمنیناز دیار  شاعری مطرح

به گوید:  انقالب نصیبش شده است. وی در مورد دیدارش با حضرت آقا می

شدن و چند جمله خصوصی تقاضا کردم که برایم  ردوبدلپرسی و  رسیدم بعد از سالم و احوال که آنایش محضر

 .دعا کنند و آقا مرحمت کرده و دعا نمودند

 

 طلعت داشتزنی که از جلواِت بهشت 

 زنی که با نفسی حق سرشت وصلت داشت

 نبوت به رگ رگش جاری... زنی که خون

 همان زنی که اگر زن نبود امامت داشت

 زنی که طبق روایت ولیة الله است

 زنی که جز به علی بر همه والیت داشت

 پدر به بردن نامش بدون عطر وضو

 روی لب کراهت داشت جا همههمیشه در 

 فیض وجودش دلیل خلقت بود که آنهم

 قدِّ بلندای عرش قدمت داشت که آنهم

 زنی که سدره و طوبی از اول خلقت

 اقامت داشت اش خانه ی باغچهمیان 

 بود بارانزنی که بر سر سجاده عطر 

 زنی که مخملِی چادرش طراوت داشت

 سفالی و َمشک ی کوزهدو آبگینه و یک 

ل احساس و عشق خلعت داشت
ُ
 زنی که از گ

 به لفظ خوب بگیر ،بفرما های جملهبه 

 به بنده پروری او فقیر عادت داشت

 به الی الیِی '' ِاشبه اباِک '' او سوگند

 فاطمه ارادت داشت ،به همسرش چه قدر

 برای رونق آئیِن عشق و خوشبختی

 چقدر ماندن او در زمین ضرورت داشت 

 اش کوثریفدای او که در این ُعمر 

 شفاعت داشت ی لحظه ی دغدغههمیشه 

*** 
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 صبح ی شناسنامه

 سالم حضرت کوثر سالم خیر کثیر

 سالم سیده خاتون سالم جان امیر

 تو صبح لیله االسراست ی شناسنامه

 تطهیر ی آیهشان  ،تو شد نزولشان

 چقـدر روز تـولد دل از هـمه بـردی

 چقدر دل که به دست شما نشد زنجیر

 به یمن روز والدت برایت آوردند

 حریر های لباسبهشتی  های فرشته

 به بنده پروری تو فقیر عادت داشت

 بفرما، به لفظ خوب بگیر های جملهبه 

 تو نیم زندگیت را شدی نصیب پدر...

 ولی تقدیر.... ،آن را علی و نیم دیگر

 کنار حضرت حیدر چه لذتی دارد

 دو لقمه نان و پنیر ،فقط تو باشی و آقا

 انیکاش ایه فرش ی همهسر است از 

 موال همان دو قطعه حصیر ی خانهمیان 

 نیت خنده کنی فرشته شدی که همین

 مـاه منـیر ،تو بگو مـاه ،فرشــته نه

 برای حضرت حیدر سه روز شیرین بود

 روز غـدیر وعـروسی ت ،والدت تو

 تو سهم دار فتوحات همسرت هستی

 علی شمشیر زند میبه نام نامی تو 

 کردی هـای نداری چقدر سرروز  به

 به نام خالی و شیر ،پیاپی های هروز  به

 مـن زیـاد کـم گفتم ،تو بـرتر از غـزلی

 رده نگیرببخش و خ بی بیاگر که بد شده 
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 قم –کاویانی. محسن 

برگزیده  :کنیم میمورد آن اشاره  دپرونده کارنامه ادبی درخشانی دارد که تنها به چن 

رسول مهربانی، تقدیری در چهارمین جایزه ادبی یوسف، برگزیده  آموزی شدانفراخوان 

، برگزیده دومین جشنواره شعر آیینیاشعار  و ، منتخب پنجمین همایش نواهاداستانجشنواره استانی 

 .....و آدینه شعر روحنگهبان الله، برگزیده سومین کنگره سراسری 

 

 یادگار سفر مدینه...

 خواهی راشب خوش ندارد لذت خورشید 

 رسوا سیاهی را کند میوقتی سپیدی 

 کبوتر زخم خواهد خورد ها کرکسدر شهر 

 را گناهی بیگناه  فهمم میمن تازه 

 داد یک روزی دانکه می ازاینجابیزارم 

 مرد و رفیق نیمه راهی راجوانهر نا

 سوزد میشهر  های کوچههی صورتم در 

 طاقت ندارم آن غم مرداد ماهی را*

 مروه یعنی منبر و محراباصاًل صفا و 

 تا کی ببوسم جای جاِی این نواحی را

 یدان میبوی نجف دارند و تنها هم تو 

 راز مگوی این کبوترهای چاهی را!

 روزی پر کند عطر مزار تو کاش ای

 در قلب عالم لذت خورشید خواهی را...

 آن اتفاقات تلخ به ماه شمسی در مرداد ماه بوده است *=تاریخ
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 بردستان بوشهر – سید مرتضی کراماتی.

 د"یرس یم یمعروف از راه دراز یلی"ل

 شدند ما ها گل ابرها درهم فرو رفتند، 

 ها سرمست از آغوش شبدرها شدند دشت

 دیتپ یم یقرار یها با ب انوسیقلب اق

 ا شدندیدر راهی اهو،یه یب یرودها

 آورده بود یخوش یخبرها یباد، انگار

 روشن فردا شدند امید ،ها ناامیدی

 دیرس یم یراه دراز از معروف، یلیل

 ی صحرا شدند ردهک ه ره گمکبسا مجنون  یا

 قطره در سجودش آمدند قطره ،ها آسمان

 ذره در وجودش جا شدند ذره ،ها کهکشان

 اتفاق تازه بود یک آبستن ،یهر زن

 با شدندیز ناگهان ده،یان نورسکود ک

 ها آغاز گشت پروانه ییدایش ی قصه

 سوختن برپا شدند یم براک مکها  شمع

 گرفت درخشیدن ،ییتنها های شبب کو ک

 غربت موال شدند ساقدوش ها، اسمنی

 نقش زد دوعالمبر هر  یغمبریوثر پک

 حضرت زهرا شدند یگو تسبیح ان،یحور
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 آباد نجف –کرباسی. مریم 

 کتاب، مؤلف و خوشنویسشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی شاعر دان، ۵۴سال  متولد

 .باشد می المللی بینملی و  کنگره از هفتاد است، برگزیده بیش "خبرهای خوب"و " را پیمبری باید ات چهره"

 

 کرد میرا سرم  ها روسریاز کودکی این 

 کرد میباترم یمختلف ز های رنگبا 

 داد میش را به من چادرنمازاز کودکی 

 کرد مییعنی باورم  ،قبولم داشت یعنی

 بعدازآنبافت موهای بلندم را و  می

 کرد میبا مقنعه شاد از حجاب برترم 

 من شد ی اندازهروزی رسید و چادرش 

 کرد میاین حس خوبی بود وجور دیگرم 

ی اگر کوتاه هم   برای من شد میحثَّ

 کرد میچید و قدَّ خواهرم  آن را کمی می

 قشنگ چادرش بودم های گلمن مثل 

 کرد میو پرپرم  وزید میگاهی نسیمی 

 یادش بخیر آن چادر گلدار آبی رنگ

 کرد میه مادرم یگاهی مرا خیلی شب

*** 

 گل گفت و گل شنید و گلی پرپر آفرید

 که از نخست تو را مادر آفرید کس آن

 پاک تو باغ بهشت را های چشمدر 

 در دامنت بنفشه و نیلوفر آفرید

 پدر ی خانهشمعی برای روشنی 

 سرتاسر آفریدنوری برای عالم 

 از هر گلی که بوی خوشش بوده بیشتر

ت اگر کنیم خدا کمتر آفرید
َّ
 دق

 هجده بهار رفت و زمستان برای تو

 و چشم تر آفرید هق هقاشک و  باران
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 مردی همیشه شانه به شانه کنار تو

 تصویری از صبورترین همسر آفرید

 
ً
 مادر است های قدمبهشت زیر  حتما

 
ً
 به این دلیل خدا دختر آفرید حتما
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 کرمانشاه -کرمی. منا 

 

 نور چشمان پیمبر! آفتابی فاطمه!

 وقتی بتابی، فاطمه! شود میماه پنهان 

 برد میهمسنِگ قدرش پی به شأنت  هرکسی

 گوهری پیچیده در ُحسِن حجابی، فاطمه!

 زیبا هستی و های صورت دانآینه گر 

 سیرتت جز حق ندارد بازتابی، فاطمه!

 کوثری ،خیِر کثیری یسرچشمهساقی و 

 فاطمه! ،بانوی آبی ،مرضیه ،زهرا ،نور

 از گلستان محمد یازده گل نسِل توست

 باغبان عترت و عطر گالبی، فاطمه!

 الجرم جز عشق تو ،لیلی آل عبایی

 این دل مجنون ندارد انتخابی فاطمه!

 "یا غیاث المستغیثین!" گفتم و دریافتم

 استجابی، فاطمه!پیش درگاهش تو شرط 

 هیچ دردی در جهان درمان نخواهد شد اگر

 را درنیابی، فاطمه! ات درمانده عاشق

*** 

 را به پیغمبری اش هدیهخدا 

 عطا کرد در قالب دختری

 فشرد آسمان و زمین را به هم

 کوثری ها آیهچکید از دل 

 روح و ملک که آن! ای هدیهتو آن 

 تو را مژده دادند با دلبری

 دومت زمین مست شدبه یمن ق

 ساغری ات پیمانهزمان زد به 

 فاطمه! ات زیباییرقم خورد 

 بگذری ها واژهکه از متن گل 
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 بچرخ! ،تو باغ مضامین بکری

 که شعرم بچیند از آن نوبری

 ات تنهاییچه داری در آغوش 

 !بری میدل  گونه اینکه از عشق 

 عشق ناب تو را خرم میبه جان 

 دریکه بگشاید عشقت به رویم 

 تو هم ساقی نهر کوثر! بگو

 ؟خری میکمی آبروی مرا 
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 نی ریز -گلبو. حسن 

 و مدرسرا مدیر  اش زندگیرساند، وی پانزده سال از  به پایاندر حوزه  تحصیالتش را

 های حکمتبود، منظوم کردن چهارصد حکمت از  ریز نیحوزه علمیه امام مهدی )عج( 

توسط انتشارات عالمه ( یک سبد گل از گلستان علی علیه السالم) عنوانتحت  ۱۳۹۰که در سال  البالغه نهج

 .به چاپ رسید، حاصل دسترنج این بزرگ مرد است

 

 شود نمیهر دختری که مادر بابا 

 شود نمیحبیب اهورا  ی محبوبه

 امامش قیام کرد پای بهتا پای جان 

 شود نمیهر همسری که حضرت زهرا 

 هستی استو هم سرَّ  هم نور خالق است

 شود نمیاین سرِّ سر به مهر هویدا 

 همه فریاد حیدری اش خطبهفریاد 

ا  ی خطبهکه  ای خطبههر   شود نمیغرَّ

 دریای بی کران عفاف و نجابت است

 شود نمیدل دریا  ،هم قدَّ پاکیش

 اعمالمان زدیم ی نامهقفلی اگر به 

 شود نمی او واهرگز بدون رخصت 

ی ما ش
َّ

ش تمام دین و توال  دهحبَّ

ا   شود نمیبی بغض دشمنش که تبرَّ

 که پیروی از راه او کند هر آدمی

 شود نمیاهل مدارا  که آنبا ظالم

 که روز جزا در حساب حق کسی آنشاد 

 شود نمیاز جمع آل فاطمه منها 

 پنهان بود مزار شریفش و تا ظهور

  شود نمیاین کربالی گمشده پیدا 
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 قم –مبشر. سعید 

نمود، وی در  را آغازبه جد شعر  ۹۴از سال  شگاه تهران،دانشجوی ارشد فلسفه دان

 عفاف قم، بانوی ،دانشعر عفاف، رباعی رضوی هم  :ازجملهمختلفی  های جشنواره

 شده است. عنوان صاحب ....و

 

 ریخت میاز آن شبنم دعاهایی که در دامان شب 

 ریخت مینان و رطب  ها همسایه ی سفرهمیان 

ی: فرمود میرسول الله   زهرا َبضعٌة ِمنَّ

 ریخت میکه دائم پیش بابا از سراپایش ادب 

ر کرده قدر   ماه مبارک را اش مخفیمنوَّ

 ریخت میاز قنوتش برکت ماه رجب  که آنهم

 عبادتگاه او تنها نه محراب اتاقش بود

 ریخت میمستحب  های سکهبه دست بی نواها 

 از بار شدند میفقیران موقع برگشت سنگین 

 ریخت میاحسان خود را لب به لب  ها کوزهکه او در 

 اگر با فاطمه اهل دسیسه مهربان بودند

 ریخت میپای عرب  ،بهشتش را خدا جای فدک

 :گویند میزمان حق گرفتن راویان خطبه 

 ریخت میچنان تیغ دو دم از لحن معصومش غضب 

ب نیست  در اسباب جهان همچون نگاه او مسِبَّ

 ریخت میبب علی با این س های خستگیتمام 
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 شیراز –مروتی اردکانی. عبدالرضا 

مشاوره دارد و شعر  لیسانس فوق و نقاش، خوشنویس ، شاعر،۱۳۴۴ ماه دی ۲۱ متولد 

و ، استانی، ای منطقه های جشنواره ۵۰را از دوم دبیرستان شروع کرد، در بیش از 

 .افتخاری آفرینی کرده کشوری

 

 

 در آغوش مهربانی

 ها گالبشد با شمیِم ِعطر تو خوشبو 

 ها آفتابروشن ز نور چشم تو شد 

 جشن بود ز آمدنت غرق آسمان هفت

 ها شهابشوق  ی شعلهبا رقص نور و 

 اشک تو جوشید از زمین های قطرهبا 

 ها آبروشن و شیریِن  های تسنیم

 انگوِر چشمهات ی ُعصارهبارید از 

 ها شرابخشِک دل ما  های تاکبر 

 ات خندهپیوند زد تبسم مادر به 

 ها جواب" بابا" به وقِت طرِح سوال و 

 در باِغ سبز و ُپر گِل آغوش مادرت

 ها اضطراب ی همه دوراز بهبودی 

 آینده صد جفا ی دریچهاز  دیدی می

 ها نقابحتی ز روی قاب قطوِر 

 شد از لبت تالوت کوثر شروع و بعد

 ها کتابره شد مفسر کل سو این

 خوابیدنت غزل ی لحظه ،سرود ،مادر

 ها خوابنامت به  ی قصیدهتا گل کند 

 تولد تو نام تو شده ست ی لحظهاز 

 ها انقالب ی دائرهرمز دوام 

 تو آمدی که مکتِب عفت بنا شود

 !ها حجابای چادرت معلِم طرِح 
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*** 

 دوعالمآبروی 

 نم نم باراناز چشم شیعه، عمری ست  ریزد می

 در فاطمیه، هر بار در هر محرم هرسال

 هر فاطمیه گِل اشک گذارد میاما قدم 

 بر چشم نمناِک دلها، با گامهایی مصمم

 اسم تو دارد، مداح در نوحه بر لب که وقتی

 اشک از هم ی شیرازهاز این مصیبت،  پاشد می

 آید میمهدی  که وقتی ،به دلها افتد میآتش 

 سممج هایی روضهدر هیاءت فاطمیون، با 

 شکر خدا نام و یادت، مرهم به زخم دل ماست

طفت فراهم
ُ
 داروی هر درد گردد، با دسِت ل

 گل یاس، با گامهایی ُپر احساس سار سایهدر 

 در راه پاک تو محکم ،گذاریم میبانو! قدم 

 میخک ندارند، تا روز محشر برایت های گل

 دمادم هایی گریهمیخ و در جز، خون  ی قصهاز 

 گذاریم میدر هیاءِت دل به یادت، با اشک و غم 

 خوشبوی مریم های گلت، نشان بیبر تربِت 

ر!آه رپَّ  بهتر بگویم: که مادر! ،، ای گِل یاس پَّ

 پُر از غم هایی واژهامشب ندارم برایت، جز 

 در روز محشر نگاهت، چون آفتابی ست در شب

 !دوعالمای آبروی  ،ما را شفاعت کن ای عشق!

*** 

 

 

 ها واژهضریح 

 را به تنهایی یاست... و من بوئیدم آخر عطر 

 سرودم بارها اشک تو را با شعر نیمایی

 خیِس ربنایت من دعا چیدم های جنگلز 

 آیی میدیدم که  ات قبله های کوچهو از پس 
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 شده آهوی چشمانم تنگی دلاسیر بغِض 

 صحرایی های شقایقتوسل کرده بر دسِت 

بری ات تا می 
َّ
کد بر این دل تنگمنگاِه ا  چَّ

 اشکت غرِق زیبایی های گلشود با بارِش 

 دل بقیعخدایی در  های غزلتو اعجاز 

 کاِر مسیحایی کند می هایت واژهضریح 

 از شِط چشمت آبشار نور رسد میو روزی 

د مزارت را به عطر اشک زهرایی ویَّ
ُ

 و می ش
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 تهران –مستشار نظامی. نغمه 

داشت که  ( نامکتاب شعر او )ردپای روشنی اولین و پژوهشگر متولد تهران است. مؤلف

کتاب برتر  عنوان بهسال  توسط انتشارات بعثت منتشر شد و در همان ۱۳۷۹در سال 

از شعرهای  ای مجموعهدوم وی )یک جرعه سیب(  کتاب نوقلمان انتخاب شد.

زیاد است ماه نه!( را منتشر  هکتاب )درطالعت ستار  ازآن پس شد. منتشر ۸۱ست که در سال  آیینیعاشقانه و 

 ۸۷)هزار و چهارصد و بیست سال پس از تو( را منتشر کرد و در سال  کتاب ۸۳مستشار نظامی در سال  کرد.

 ( درتوسعه کتاب ایرانتکا )در اوج غربت نارنج( توسط انتشارات ) عنوانمجموعه گزیده آثار این شاعر تحت 

 منتشر کرده است. ( رادر حوزه ادبیات کودک کتاب )بابام مثل پرنده ست وی منتشر شد. نسخه ۱۲۰۰۰

کتاب  صورت به)زنی شبیه خودش مادر(  عنواناز اشعار مادرانه نغمه مستشارنظامی تحت  ای مجموعه

در سال  ”همه تو” عنوانکتاب وی تحت  هشتمین ادبیات قرار گرفته است. دانمن عالقهالکترونیکی در اختیار 

توسط انتشارات معتبر سوره مهر  این شاعر (سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی) کتاب منتشر شد، ۱۳۹۵

)قطره( مجموعه سه ترکیب بند زینبیه ی این شاعر است که به مناسبت  کتاب منتشر و روانه بازار کتاب شد.

 .منتشر شد ۹۶شعر بانوان عاشورایی در آبان ماه  المللی بینپنجمین کنگره 

 

 تمام درد من از این غم است، بانو جان!

 که هر چه از تو بگویم کم است بانوجان!

 از آفتاب چشمانت ام ماندهچه دور 

 بگیر دست مرا! سردم است بانو جان!

 جهان همیشه همین بوده است، با این حال

 مبهم است بانو جان ای مسئلههنوز 

 ه میخ، پهلوی خورشید را چگونه شکافتک

 که پشت ماه از آن شب خم است بانو جان!

 تو را به دوش گرفته است در سکوتی تلخ

 که چاه حتی نامحرم است، بانو جان!

 به زیر خاک تو را مثل گنج پنهان کرد

 کدام خاک؟ خدا اعلم است بانوجان!

 دور از توست های خاکزمین هنوز پر از 

  ! سردم است بانوجان!بگیر دست مرا
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 کرمان  -)دکتر(مظهری صفات. شیما 

است  ”روی ماه خورشید“ شجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، مجموعه شعرش بانامدان

متعددی  های جشنواره و در وی مدال نقره المپیاد کشوری ادبیات را از آن خودنموده،

 افتخار آفرینی کرده.

 

 سفری رو به آفتاب کنم ،خواهم میخواب دیدم شبی که 

 کنم ، بشکنم، خرابدر مسیرم تمام درها را، بزنم

 باغی از گل دمید و پیدا شد، روبه رویم بهشت برپا شد

 انتخاب کنم خواهم میچه  ، هرحیرت انگیز بود رفتم تا

 که پهلویش... ، مادریناب خوش بویش، باغبان های گلباغ و 

 این کار اجتناب کنم خیر، از خواستم سر به روی زانویش..

 آفتاب کجا، حوض کوثر کجا، شراب کجا نور من کجا،

 به هر شکل اگر حساب کنم من به شما، رسم نمیهرگز ای جان 

 ولی، گفت بانو به احترام علی شکسته دلرفتم آرام و 

 همین لحظه مستجاب کنم ، دربهترین آرزوی عمرت را

 دارم میبنده در خط زیر آوردم حاجتی را که دوست 

 -خطاب کنم  ”مادرم“صدا بزنی، من تو را   ”دخترم“تو مرا -

 و آیینه روبه رویم بود ، آبطعم خورشید در گلویم بود

 روی دیده قاب کنم روم میخواب زیبای با تو بودن را، 

*** 

 نیازی به کمک داشته باشد، که آنبی 

 ،از چرخ فلک داشته باشد ای کینهیا 

 زخمش ی چشمهاز  چکد میو خون  خندد می

 مانند اناری که ترک داشته باشد

 خود را ی گوشهجگر  داد نمی تشنه لب

 مامی که به دل، مهر فدک داشته باشد

 نور ندیدیم جز بههر جا که نشستیم 

 این ماه، نه ماهی ست که لک داشته باشد

 ست عیب ی آلودهباید به یقین گفت خود 

 هر کس که به این آینه، شک داشته باشد
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 بوشهر -)دکتر(منصوری. حیدر 

، نفر اول باشد میمجموع شعر  ۶شجوی دکتری ادبیات فارسی است، صاحب دان

مختلفی  های سالشعر کشور در  های کنگره پرسش مهر فرهنگیان کشور نفر برتر

 چندین مقاله علمی پژوهشی است. و صاحببوده 

 

 زمین را جستجو کردم ندیدم آسمانت را

 کنم قبر نهانت راپیدا  ها خاککجای 

 تو زهرایی و زهرا از حضور نور سرشار است

 خدا پر کرده از عطر گل میخک جهانت را

 اندوه ویرانگر بعدازاینکجا زینب بیابد 

 مهربانت را های شانهپناه دیگری چون 

 به تنهایی تحمل کردنش سخت و نفس گیر است

 راداغ گرانت  کند میعلی با چاه قسمت 

 ؟خیزد نمیچرا دیگر از آن سجاده بانگی بر 

 هم زبانت را؟ گذاری می تنها نهچرا در خا

 زالل آیه تطهیر و تفسیر شب قدری

 از سوره کوثر نشانت را بازهمگرفتم 

 لطف تو عمری شاعری کردم ی سایهبه زیر 

 خدا هرگز نگیرد از سر ما سایبانت را
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 یزد –مهرابی. عالیه 

شش مجموعه شعر: به رنگ آتش،  . شورای شعر و موسیقی است ات وکارشناس ارشد ادبی

 :ازجملهمتعددی  های جشنواره چاپ رسانده، او دبیر به و...، های گریهمسافران کوپه صبح، 

 .باشد می ملی شعر روستا و... جشنواره ملی شهدای گمنام، جشنواره

 

 وزید آنگاه زلف و کمر با هم در افتادند تر پریشانبادی 

 و در با هم در افتادند ، دیواردر ظهر کوچه بر سر یک گل

 ماه از محاق زخم بیرون زد، پس اولین روز محرم شد

 در کربالی پهلویت وقتی تیغ و سپر با هم در افتادند

 ظهر عاشوراست، سرنیزه گاهی شکل گل میخ است پیراهن تو

 چند تیر سه پر با هم درافتادند؟! هایت بغضمادر بگو در 

 خندند میزخمت درد  های لب، گریند میان تولبخند چشم

 و شکر با هم در افتادند ، زهرمعجونی کاسهانگار در یک 

 خطاطی صبر است ایمانت، نقاشی عشق است دستاست

 در خلقت تصویر تو بانو، چندین هنر با هم درافتادند

 ، آتشفشان لب باز کرد انگارسوزد میدارد دل یک کوه 

 و جگر با هم درافتادند آهپشت در پیداست،  های شعلهاز 

*** 

 "تسبیح او کجاست و تسبیح کهکشان "

 ه نیستدانگل نیست او، طراوت گل جاو

 او ماه نیست، ماه چنین پر زبانه نیست

 ای بغض پر زدی به گلوش آشیان کنی

 قدری درنگ! راه گلو آشیانه نیست

 از چشمهاش! نه! ای استعارهخورشید 

 وختنی مادرانه نیستخورشید گرم س

 تسبیح او کجاست و تسبیح کهکشان

 ه " نیست!دانپر از " رنج  که آنتسبیح کهکش

 شمشاد را ولی ی شاخهآتش زدند 

 ه نیست؟!جواندر جان این درخت مگر یک 
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 در یک طرف گرفته و دیوار یک طرف

 یعنی درخت سوخته بی پشتوانه نیست

*** 

 گل گندم داندستاس بچرخان و بگر 

 روشن اندوه و تبسم ی مزرعهای 

 سو ایناست به  تو وزیدهاز ساحل رنج 

 امواج طمانینه تالطم به تالطم

 افطار کن افطار از آن سفره که بخشید

 سرشار دعای تو به مردم ی کاسهاز 

 نوبر انگورترین رنج ی حادثهای 

 از جگر " خم" باید که بپرسیم تو را

 اول ی سورهآغاز شد ایمان تو در 

 سوم ی آیهای کوثر جاری شده از 

 شرح تو " الم نشرح..." قران کریم است

 " به تجسمابیها امتفسیر تو در" 

 پیراهن تو بر تن سائل ی آوازه

 ترنم به ترنم ،پیچید به آفاق

 تسبیح ی رشتهتو چه کردی که چنین  آخر

 "یا فاطمه یا فاطمه "... آمد به تکلم!

*** 

 گ اناریخوشرن ی خطبه لب باز کن ای

 آینه کاری ی مزرعهشد چشم ترت 

 با دست پر از پهلوی تو آمده آتش

 اخالق مداری! ی شیوهآداب تو شد 

 غفلت شده افسوس! ی شورهاین خاک پر از 

 ای ابر بهاری چه بباری! چه نباری!

 هم بغض تو شد شاعر حبسیه نویسی

 هم صبر تو استاد سفرنامه نگاری!

 نگاهتمضمون بلندی است در آیات 

 جاری! ی سورهجریان کدامین عطشی، 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ208ـــــــــــ

 "والشمس" و "قمر" شد ی سوره ات زمزمهشب، 

 ای ماه! تو داری چه قراری؟! چه مداری؟؟!!

*** 

 وزید آنگاه زلف و کمر با هم در افتادند تر پریشانبادی 

 و در با هم در افتادند ، دیواردر ظهر کوچه بر سر یک گل

 اولین روز محرم شد ماه از محاق زخم بیرون زد، پس

 در کربالی پهلویت وقتی تیغ و سپر با هم در افتادند

 ظهر عاشوراست، سرنیزه گاهی شکل گل میخ است پیراهن تو

 چند تیر سه پر با هم درافتادند؟! هایت بغضمادر بگو در 

 خندند میزخمت درد  های لب، گریند میچشمان تولبخند 

 با هم در افتادند زهر و شکر ،معجون ی کاسهانگار در یک 

 خطاطی صبر است ایمانت، نقاشی عشق است دستاست

 در خلقت تصویر تو بانو، چندین هنر با هم درافتادند

 ، آتشفشان لب باز کرد انگارسوزد میدارد دل یک کوه 

 و جگر با هم درافتادند آهپشت در پیداست،  های شعلهاز 

*** 
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 اصفهان –ناصحی. محسن 

در رشته حسابداری با مدرک کارشناسی  اصفهان است، زیبای شهردر  1357متولد 

و بیشتر شعرهای ناصحی رنگ و  پسندد میرا  کالسیکهای  قالبشده،  التحصیل فارغ

 انگور اصفهان است. آیینیمسئول محفل شعر  حاضردارد، در حال  آیینیعطر 

 

 

 بود وپر بالصدای به هم خوردن 

 گمانم که جبریل آن دور و بر بود

 گاهش به در بود مهمان بیایدن

 علی پشت در بود ،درآمدصدای 

ا نه مثل همیشه  علی بود امَّ

 که رخسارش از شبنم شرم تر بود

ل افتاد بر 
ُ
ا ی گونهگ  حیدر امَّ

 مگر خواستگاری از او خوبتر بود؟!

 فروبست لب کند، واعلی خواست لب 

د خودش   بود باخبرنگفت و محمَّ

 نگاهش به زهراست ،فداها ابوها

 جلوه گر بود اش خانهبه نوری که در 

 به زهرا که قالو بلی خواند و خندید

 به زهرا که شاد از قضا و قدر بود

ه   خواست میعلی رفت و زهرا جهیزیَّ

 جنگ و خطر بود دانعلی مرِد می

 شمشیر و اسب و دگر هیچ ،زره داشت

 که دارایِی او همین مختصر بود

هزره شد   عشق اما ی جهیزیَّ

 از آن روز زهرا برایش سپر بود

*** 

 علی دیده است در زهرا غروب آفتابش را

 و زهرا در علی دیده است هرم التهابش را
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 اما شود می ،شهید اول حفظ والیت

 کسی هرگز نخواهد دید حتی اضطرابش را

 کیست؟ زهرا زهرا چیست؟ که دانمبهوت و سرگر  ،کرم

 جوابش رامگر از راز گردنبند بردارد 

 چه بینا و چه نابینا به نامحرم بگو برگرد

 گالبش را بخشد نمیکه گل بر خارها هرگز 

 از داغ جدایی از علی دارد تر سنگینغمی 

 نگه دارد حجابش را خواهد می ،که از تابوت

 فقط محض دل حیدر... وگرنه ضربه سنگین بود

 گاهی هم نقابش را داشت میاگر از چهره بر 

 ر بازو... برای شادی همسراگرچه زخم ب

 خاند سنگ آسیابش رارخودش در خانه می چ

 عجل وفاتی دید ی لحظهاجابت را علی در 

 راهی شهید انقالبش را. کند میچه غمگین 
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 کرمانشاه –ناظری. فاطمه 

است، کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و  در کرمانشاه 1354 متولد

و شعر  شورای عالی عضو نوشتن خالق در کشور، کارگروه ، دبیریباشد میان جواننو

ادبی و فرهنگی  های از فعالیت صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و... موسیقی

شعر  های جشنوارهمجموعه شعر یک نفر برای یک نفر است، بارها برگزیده  مؤلفبانو ناظری بشمار میرد، وی 

 .شده است المللی بینملی و 

 

 "حیات طیبه"

 سپید مثل یاس مثل آینه و ماه

 شبیه چشمک ستاره در شب سیاه

 خاک سرد های خوابگذشت از مدار 

 فرشته چرخ خورد و چرخ خورد دور ماه

 ز چشمه زالل آسمان وضو گرفت

 و کرد آسمان به چشم عاشقش نگاه

 ، فرشته و شهابای نقرهز کهکشان 

 راه کشید میاز آسمان به خاک سرد 

 که سبز بود ای خانهبه خاک سرد؟ نه به 

 به خانه نه؟ به قصر باصفای پادشاه

 فرشته هفت بار چرخ خورد دور قصر

 آهنشست، گفت با تمام اشتیاق: 

 که از بهشت آمده ای غنچهشکفته 

 و ماه آینهمثل  سپید مثل یاس

*** 

 ها آسمانیاد تو گرفتند  باران

 دف... دف دف خورشیدها تا بی کران

 نام شما را آسمان هفت کشد میکل 

 ها زباننام بزرگ توشده ورد 

 برده جهان را آفریده تو رانام 

 ها جانتو در جسم ما روییده  بانام
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 تنشان بیضریح  دخیالنجانم 

 !ها آسمانیا فاطمه! یافاطمه! یا  

 هرجا که باشی نام تو اعجاز دارد

 ها آنبانوی پاک ماو" فاطیمای "

 تا همیشه!بانوی ناپیدا غریب 

 ها نشاندنیا ز اعجاز شما دارد 
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 دانهم -نرگسی رضا پور. احسان 

 

 کند بهارش را زمین بدون تو گم می

 گرفته است جهان از تو اعتبارش را

 ی موقع مناجاتشکس هیچتو  جز به

 نبرده است دل آفریدگارش را

 خدا به خاطر تو خلق کرد دنیا را

 سپرد به دست تو اختیارش را سپس

 که خدا آفریده است ولی ها بندهچه 

 را عیان نموده بیان تو شاهکارش

 هر آنکه نوکری نوکر تو را کرده ست

 به قول مرشد ما، بسته است بارش را

 مانده است در این ِبین چه روی داده؟! علی

 چگونه حفظ کند بغض ذوالفقارش را

 این دیگر بعدازکاش  ولی علی که دید،

 ش رامیان شعله نبیند کسی نگار

 علی شده است صحبت همچاه که  خوش است

 کرده روزگارش را خوش است وقف علی

 به فرض کل درختان قلم شوند، قلم

 چگونه وصف کند ُحسن بی شمارش را

 که ، وقتینمانده آنجا برای آدمی

 را احاطه کرده هزاران ملک مزارش

*** 

 زبان الکنم از وصف زهرا ناتوان باشد

 آسمان باشد گاه قبلهکه زهرا تا قیامت 

 از عشق است دنیایش پر خدا نامیده زهرایش،

 برای دیگران باشد هایش شب نیمهدعای 

 به ذکر"فاطمه یا فاطمه"گرم است جبرائیل

 که با این ذکر از هول قیامت در امان باشد



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ214ـــــــــــ

 زهرا دهد میخودش را...محسنش را...هر چه دارد 

 ان باشددرمیفقط کافی ست پای مرتضایش 

 ثارالله فهمیدم داناز اسما فرزنمن 

 علی و فاطمه زیباترین نام جهان باشد

 به چشم خود نخواهد دید این دنیا زمانی را

 که زهرا باشد و بر دست حیدر ریسمان باشد

 بازی با خداوند است عشق تمام دردهایش،

 برای فاطمه کی صحبتی از امتحان باشد
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 شیراز -)دکتر( محمدامیننعمت اللهی. 

 .باشد میشگاه شیراز دان علمی هیئتدکترای مهندسی مکانیک دارد و عضو 

 .حاضر کتابی در دست چاپ دارد در حالو  حضورداشتهمتعددی  ها جشنوارهدر 

 

 "اتیآیه "هل 

 " بوداتیهای "هل  زهرا آیه در شأن

 این ارمغان از عرش و ذات کبریا بود 

 در وقت افطار آمد از جبریل تبریک

 کاو از تبار مصطفی بودبر گوهری 

 نورانی و رخشنده از انوار خورشید

 آل عبا بود ی منظومه ی زهرهچون 

 نازم به بانویی که در بزم عروسی

 دیبای زیبایش به دست بینوا بود 

 خوانم نماز عشق را در کوی زهرا

 آل کسا بود شوکت گاه جلوهاو  

 در عصر غمناک مدینه اما چه شد

 بازوی بانو آشنا با صد بال بود 

 را پشت در دید اش هستیآنجا که حیدر 

 چشم و دلش بر گریه و غم مبتال بود

 انگار زینب را خداصبری عطا کرد

 انگار تصویری دگر از کربال بود

 بر دست خورشید مه قرص وقت غروب

 زین ماجرا بود حتی اجل زانو به غم

 شد تا کنار حوض کوثر می کاش ای

 شهی چون الفتی بود رعه مهمانیک ج
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 تهران –نوروزی. ندا 

 جشنوارهای: بانو نوروزی برگزیده در کارشناسی ارشد روانشناسی است، شتحصیالت

 .باشد می ....و شعر جهادگران المللی بینوکنگره  محراب خط اشک، دو و هفتاد ،سوره

 

 نخواهد کرد صدا بی ای گریه تا دِم آخر این قلم بانو،

تان ،باز شاعر غزل بگوید، هرچه دا نخواهد کرد را حقَّ
َ
 ا

ه... گمان بییادتان هست   بانو، من همانم که در حسینیَّ

 ، از پا، خطا نخواهد کرددست بعد ازین دیگر، داد میقول 

 صدا کند: مادر... تواند می ،خواهد میتو همانی که هرکه 

 من همانم که عاشقانه تو را، غیِر مادر، صدا نخواهدکرد

ا، چای ریزِ   ...ام هیئتیزناِن  گرچه فرزنِد ناَخلف، امَّ

 خوب و بد را َسوا نخواهد کرد ،ات فاطمیشک ندارم که ِمهِر 

 کاری... ای کهنهگاهی، در تِب زخِم  کنم میبا خودم فکر 

 ما را دوا نخواهد کرد ، درِد چیزی ها روضهغیر از این چاِی 

 شان ِکشان، خود راکِ  رساند میدختری َدست َبر دِل دیوار، 

 َحتم دارد که دکتری دیگر، حاجتش را روا نخواهد کرد

 باز مادری ازحال... رود میدرودیوار،  ی روضهاز غِم 

 نخواهد کرد اه چه خیالش، با َترسم اینست، بعدازاین نامت،

 ...بعدازآنکناِر در آرام، یک زِن پا به ماه و  نشیند می

 نخواهد کرد مارا که  ای روضه، خواند میبا اشاره  خوان روضه

ه،  خاکی... ای زنانه های کفش دورتا دوِر این حسینیَّ

 هیچ دستی، از آستاِن شما، بنِد ما را جدا نخواهد کرد

 یدان می که آنی، عهد بسته، همبارانبا همین حال و روِز 

 را رها نخواهد کرد چادرت ،ها طوفاناِن هجوِم درمی

*** 

 

 نفهمید کسی

 کسی نفهمید پشت در قرص قمر بود، 

 کسی نفهمید روشنی بخش سحربود،
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 از تب آتش دشمن، همه بیدار ولی...

 خبر بود، نفهمید کسی چه پشت آن در،

 تازه نبود ای حادثهزخم پهلوی غزل، 

 بود نفهمید کسی جگر به خون، ها سال

 تنش را حس کرد سرمای در دل حادثه،

 که سپر بود، نفهمید کسی هایی دست

 گرچه از میخ در و کوچه و سیلی گفتند

 چیز دگر بود، نفهمید کسی ،داستان 

 را خواباند ها غائله ی همهزود رفت و 

 ماجرایی هم اگر بود، نفهمید کسی

 این دردست... ،ما ی بستهتا ابد، روضه سر 

 کسی نفهمید سهم زهرا، سه پسر بود،

*** 

 ....من الغریب الی الحبیب

 دردآورت را ی نالهحاشا َمکن این  

 زخمی سرت را ی شانهبگذار روِی 

 دنیا کم از، این مردِم سنگی ندارد

 ت راوپر بالمگذار تا َپر َپر کند، 

 تماِم شهر را ُپر کرده، دیگر... باران

 پنهان مکن چشِم َتَرت را ،ها چشماز 

 م که با این حاِل زخمی...دانمی هرچند

 گفت، حرف آخرت راهرگز نخواهی 

 یدانرا ب هایم بغضشاید، دلیِل 

 ، معجرت راگذاری میبر َسر  که وقتی

 در دِل شب ،هایت نالهوقتی میاِن 

 دور و برت را ،کنی میگاهی نگاهی 

 ...هایت دستبیا با  ،گیسو پریشانم

 کن، گیسواِن دخترت را تر آرام

 این درد را ازدوِش مرِد خانه بردار

 زخمی سرت را ی شانهبگذار روِی 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ218ـــــــــــ

*** 

 ، اندوِه مارا بیشترکند می بارانباز 

 هر آشنا را بیشتر ی کهنه های زخم

 هادرودیوار ِمسمار و  ،تنگ هایی کوچه

 بیشتر ، راماجرا اینها، نددان می آه

 اِن آتِش افتاده بر آغوِش یاس...درمی

پا را بیشتر، هجوِم بیند میخاک   رِدَّ

 امان بیناِی نفس را  کند میدرد کمتر 

 صدا را بیشتر ، بغِض استخوان در گلو

 کاری نشان داد این چنین... ی هرضربهسنگ با 

 را بیشتر تا آیینهانعکاِس نور، در 

ارود می  خواهد گرفت گمان بیپس از او،  ، امَّ

 عابِر بی اعتنا را بیشتر ، هراو آه

 آورد درمیاین بی خبرها، گاه  ی خنده

 ممتِد صاحب عزا را بیشتر های اشک

 ، بر دل ولی...ها هابیلکینه دارد دشمن از 

 بیشتر ،آل عبا را ی دیرینه ی کینه

 باز... خوانند میفاطمیه گرچه نزدیک ست، 

 کرُب بال را بیشتر ی ، روضهها خواننوحه 
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 قم –یزدی. علی اصغر 

 شد میمانند شمعی از مصائب آب 

 دش میزینب برای وضع او بی تاب 

خیال ست
ْ
 منظورم از این بیت صارت کال

 شد میاین آخری چون گوهری نایاب 

 کینه از او در دل گرفتند ها همسایه

 شد میشاداب  شان شادیاز  که آنبا 

 روی ماه آن روز گفتند: های لکهاز 

 شد میمهتاب  ی گریههم درد مادر 

 کارهایشاز داغ زهرا مرتضی با 

 شد میرفتن سوی محراب  ی آماده

*** 

 کوثر شروع شد ی سورهبا درد و غصه 

 مصائب حیدر شروع شد اش گریهبا 

 بعد از نبی غدیر فراموش خلق شد

 شد که آتش بر َدر شروع شد گونه این

 اول شهید چون گلی از خانه َپر کشید

 در و مادر شروع شد ی ضربه که وقتی

 با این حساب پهلوی مادر شکسته بود

 شد مصائب بستر شروع شد گونه این

 جایی که حکم غصب فدک را گذاشتند

 زدن سر شروع شد ها نیزهحکم به 

 آسایش از تمامی عالم گرفته شد

 که ظلم ستمگر شروع شد ای لحظهآن 

 در اوج روضه شعر تو پایان گرفته است

 جایی که تازه داغ پیمبر شروع شد
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اندازسومچشم
 خیابان مثنوی
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 شیراز –استوار. زهرا 

 نوٌر علی نور  

 در باِغ نبی یاِس سفیدی ،روئید

 گل کرد، در اسالم احساِس امیدی

ر کرد شهرستاِن دین را  ماهش منوَّ

ن کرد قرآِن مبین را  کوثر مزیَّ

 خورشیِد شورانگیز در بیِت پیمبر

 آمد بپاشد برتِن اسالم گوهر

د  گلبوته هایش مظهِر عطِر محمَّ

 شکوفا شد گِل آئیِن احمدبااو 

 لؤلؤ درخشید از بهشِت ماورایی

 تابید بر اسالم انواِر خدایی

 پاک و نجیب و آسمانی بود زهرا

ی نشد ماننِد او داماِن دریا  حتَّ

 تابید بر طور ،با یازده خورشید که

 امواِج ایمانش جهان را کرد پر نور
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 جهرم –تشکریان جهرمی. علی 

 

 غم تو بیدار استدوباره چشم جهان از 

 چقدر دشوار است ببین که از تو سرودن

 شد معطر آسمان، به نام نامی تو

 شد مادر به نام تمام شعر در اینجا

 تو مجنون است تمام عرش و زمین از غم

 خون است مردم چشمم نشسته در زگریه

 داری مصطفی مثل چه خوب شد پدری

 داری زیر پا به را زمین که آسمان و

 یاس است ی سجدههوای خانه پر از عطر 

 است کوچه کمینگاه شر خناس اگرچه

 آمد دری شکست و از آن خانه بوی دود

 آمد کبود زنی آتش ی شعله میان

 بود کوثر و نور آیات کسی که معنی

 بود برابر خدا با علی که پیش کسی

 داد میحق را به ما نشان  ی جلوهکسی که 

 داد می نو جا شکست می ای آینه شبیه

 شد میخم  تو از غم شیر خدا و پشت

 شد می کم مدینه گلی به دوش علی از

 بی تو چین افتاد مهتاب ی چهرهبه روی 

 افتاد زمین بر عرش نکنم اگر غلط
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 جهرم -تنگاب جهرمی. فروغ 

دی  شراِب محما

 بر تو سالم زیور ِ زیبایی زمین!

یسه  مطهره! ناموس پاِک دین! ی قدَّ

 فداک... شراب محمدی!ارواحنا 

 یاِس نفس گشاِی گلستان احمدی!

 آمدی تنگی دل ی قبیلهای آنکه از 

 در عصر جاهلیت و دل سنگی آمدی

 نازل شدی به خاک که باور بیاوری

 بر جن و إنس حقَّ برابر بیاوری

 چرخیدی از سماع که از دشت چادرت

 سفید کبوتر بیاوری ی دستهیک 

 سخن عقیقاز دل انار، از لب عسل، از 

 کوثر بیاوری ی چشمهاز آِب پاک، 

 افتاد سیب چارقدت در دل علی

 نوبر بیاوری ی میوهتا یک بهار، 

 تو پا به سر نکویی و ُحسنی که آمدی

 از زن، مقام فاخر مادر بیاوری

 در شام و کربال و نجف حاضری، خوش است

 سر از سکوت خلوت ما در بیاوری

 ه ستسر را بلند کن به دعا وقت آن شد

 دستانی از قنوت منور بیاوری

 شود به عشق ماتو آمدی که ُخلق جهان 

 دنیای جهل یکسره زیبا شود به عشق

 شوند ماکوری و تردید  های پیلهتا 

 زنده به گوری رها شوند های پروانه

 دنیا تکان دهد به خودش خارج از مدار

 همدرد با علی بشوی مثل ذوالفقار

 دین زدند تو ُمهر قدرتی که به بازوی
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 کفار پیش پای تو سر بر زمین زدند

 نیمی تغزلی، پر و بالت در آسمان

 نیمی شبیه خار به چشمان دشمنان

 هم شافع است و قفل گشا، هم ُپر از کَرم

 نامت که با علی بنشیند کنار هم!

 کی باشد آستان طالیت بنا شود

نا شود ات گلدسته  گلوی تر ِ ربَّ

 اهل آفتاب ی پنجرههر صبح زود 

 شود مارو به حریم حضرت سادات 

ی گنبدت
َّ

 آرامش و سکوت و تسال

 عشق کبوتران خوِش کربال شود

 صحن و سرای معنوی از ُمشک و عنبرت

 وقت اذان، به نام "علی" با صفا شود

 آیات سرخ دین شود میسبز  وقت آن

 همین! جز بهچیزی نمانده در دل شیعه، 

 شود نمی به شوق شما، دل جز بهاین دل 

 شود نمیبه عشق تو کامل  جز بهاین دین 
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 تهران -)دکتر(جلوداریان. سارا 

 آیند میتو  یس، به پابوسیهرچه قدَّ 

 سایند میه به دامان تو، سر یهرچه حور

 تو نبود وپناه پشت، یر علیغ یاحد

 تو نبود آهشاهد  و یسک یمرهم ب

 و بس یمبر، تو فقط بودیجان پ ی پاره

 و بس یدر، تو فقط بودیرازدار دل ح

 یموال بود یطرف، مونس تنهائیک

 یبود ابیها امن، یوثر دکطرف یک

 آتش زد؟ یسکسا را چه کاهل  ی خانه

 آتش زد؟ یسکمحفل انس خدا را چه 

 جا!ک درودیوارجا و کنا، تو ینازن

 جا!کجا، خار کاس یمنزلت  ام مانده

 ؟بخشد میه در راه خدا کست کیر تو یغ

 بخشد میه لباسش به گدا ک ینوعروس

 یدان میسهم تو باغ جنان است، خودت 

 یدان میمهر تو آب روان است، خودت 

 رانهیو جز بهگرچه نمانده ست  کاز فد 

 ه!داندر  توایم ی، شده تقدیهست کُمل

 عاشوراست ی فلسفهبودن تو،  نشان بی

 رب و بالستکاست، همان  بقیع کجا خاکهر 

 خیست به طول تار یوتاه تو شرحکعمر 

 خیت، میه رفته ست به پهلوکنه همان لحظه 

 ا برپاستیوتاه تو تا آخر دنکعمر 

 داستیفردا پ یشانید به پیمثل خورش

 تو سرمشق همه انسانهاست یزندگان

 دورانهاست ی همهعطف  ی نقطه ات پاکی

 قت آموختیتب تو درس حقکنب از میز

 و فنَّ بالغت آموخت یسرَّ روشنگر
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 را یارکدست تو آموخت فدا نب ازیز

 را ین پرستاریردن و آئک یخواهر

 سخن پرور شد لثوم به لطف توکامَّ 

 نام آور شد در مقام ادب و عاطفه،

 م استکم ین و حسنت، هرچه بگوئیاز حس

 ن است و به ولله، حسن بازدم استیدم، حس

 ماالت تو استکحسن، جمع  یباینام ز

 ذات تو است ی آینهرت و صورت خوش، یس

 شه در اعماق وجودت داردینوا رین

 تو دل بسپارد یه به آواکعشق آمد 

 داد میجان  تو ی جگرگوشهتشنه لب، گرچه 

 داد میقرآن  ی غریبانه یرش، بویکپ

 مانیم مین تو قسم، همقدمت یبه حس

 خوانیم میه نفس هست، تو را ک یتا زمان

 مطلق برسد یاش فرزند تو، آن منجک

 حق برسد ... ی زمزمهن یزم یتا فراسو
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 زنجان –حسنلو. ابراهیم 

نویسنده ایست که کارشناسی ارشد خود را در  سرا و ترانه، د، شاعرر در سهرو ۱۳۵۸متولد 

 شگاه استدان و مدرسان رسانده، حسنلو معلم پای بهرشد زبان و ادبیات فارسی با موفقیت 

 ای و عاشقانهسطری از آفتاب  مؤلفغافل نشده، او  ادبش های فعالیتمیان از  در اینو 

 .باشد میبرای ماه نیز 

 

 خواند میشب و غمی که برای همیشگان 

 خواند میغریب قصه دلش را به آسمان 

 شده بود ها زخمتاریک  ی گوشهمدینه 

 تمام جهل بشر باز برمال شده بود

 به عشق جان عزیز جهان ادا شده بود

 فقط خدا شده بود ابیها اموجود 

 گشت میشبی که شهر به دنبال جان خود 

 به دیروزهای بی برگشت رسید نمی

 بی زبان شده بود ، بغضتمام جان جهان

 شده بود دانکه حسرتی به بلندای جاو

 شبی غریب که از کار خویش حیران ماند

 و درد آل پیمبر همیشه پنهان ماند

 جهان با اوست ی غریبانهشبی که روح 

 جهان با اوست تنگی دلشبی که وسعت 

 زبان بودند ها واژه ترین اللشبی که 

 جهان درگلویمان بودند های نگفته

 هاست غمعلی پس ازغم تو، اسم اعظم 

 هاست شب ، روایتتمام غربت دنیا

 هاست مرثیهآن روی دوش  ی سایهشبی که 

 بزرگ خداست. ی غمنامهشبی همیشه که 
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 ارسنجان –خادمیان. الهیار )صادق( 

که از خادمیان  هایی مجموعهدر ارسنجان به دنیا آمد،  ۱۳۳۰،  ”صادق“متخلص به 

 است و مجموعه  ”بی خزان های برگ  “ ”در کویر گلستان“  ”یاسفید” به چاپ رسیده:

 .باشد می  ”بی فرود های پله“ حال چاپ او به نام در

 

 دختِر شمس الضحی ای فاطمه

 ای فاطمه مادِر خوِن خدا

ا    ای زهرهنام ِتو زهراست امَّ

 ای شهرهکوثری و آفتاِب 

 شیِرتو شد جوهِر احسان و داد

 ز دامان تو زاد جویی حقشیِر 

 صفا را ساغری مهر و ی چشمه

 پروری والیت نورِ  ی سوره 

 در جاِم تو شود میمی، طهورا 

 بر باِم تو شود میزاغ، َعنقا  

 و از آفتاب ستاره برتر از 

 خورشید باچشِم تو خواب رود می 

 تو بوِی خدا از یاِس  وزد می

 از احساِس تو بارد میعا شقی  

 مادِر سبِزحیات مادری تو 

 ذات تو مات هستی مانده از چشم 

 ز تو دریاِی عشق گیرد میجلوه 

 کیستی، جان جهان آرای عشق 

 با علی در عصِر تنهایی تویی

 تویییکتایی  شاخِص ایماِن  

 تنهایی شکست را سنِگ  ات سینه

 سرِو تو با باد کین خواهی شکست

 سالگی هجدهای گِل پر پر به  

ت و آزادگی   مادِر حریَّ

 همسرت حق را به جان تن پوش کرد 

 جاِم اکملت لکم را نوش کرد 
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 جان به قربانت که پاک و اطهری 

 مادر باباِی خود پیغمبری 

 شیِرحق لبخند بر روِی تو زد

 عرفان به گیسوِی تو ی شانه 

 تر شاداب ای سبزههستی از هر 

 تر آبکوثری از آِب زمزم 

 تا همیشه شعرتر ای کیستی

 مادِر عشقی و بانوِی هنر

 ، ماه، درمهرای قلهدر محبت 

یدی به    سیاه های شبنوِر امَّ

 درسخاوت تام و در الفت تمام

 عفت وعصمت به نامت با دوام

 تویییازده معصوم را مادر 

 تویی باور ذاِت بی مثِل خدا

 پیغبر تو من را مادری گفت

 ییادآورتا مقامت را کند  

 ای به اشکت بستِر سجاد ه تر

 تر دلداده شود میدل به مهرت 

 داری حضور ها آیینهدر دِل 

 کی تو را باور کند چشماِن کور

 بیگانه سوز ی شعلهای نگاهت 

 افسانه سوز ات قصهداستا ن و 

 بود و معیاِر تو میزانراستی 

 کی جنِس بازار تو بود کاستی

 بهشت های زن ای زن الگوِی 

  بی تو زیبایی ندارد سرنوشت
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 رفسنجان –خواجویی راد. فاطمه 

پرداز است و شعر کوتاه کار  سگانی، بیشتر وپرورش آموزش، دبیر ۱۳۵۲ متولد

دعا  های منظومه)ع( در دست چاپ دارد.  موال علیغزل با موضوع  ۱۱۰ .کند می

 کسا و توسل را تاکنون به چاپ رسانده است. و حدیثعاشورا  شریف

 

 گوش کن اینک حدیثی دلنشین

 عین الیقین داستانراوی آن 

 آب حیاتی گوش کن ی تشنه

 ساغر بزم کسا را نوش کن

 استکس آناین حدیثی را که نام 

 جمع اصحاب صفاست داستان

 فاطمه ها آنمرکز پرگار 

 آل طاها فاطمهنور شمع 

 برپا شده از جنس نور اش خانه

 فتنه کور های چشماز شعاعش 

 او گل باغ رسول الله بود

 بر تمام نیک وبد آگاه بود

 هوای وحی بود هایش نفسدر 

 در وجودش رد پای وحی بود

 آسمان از شوکت او شرمگین

 مثل او پیدا نگردد در زمین

 مادر بابا، به او زیبنده بود

 ش اعال کنده بودنام او بر عر

 باورش از جنس ایمان و یقین

 خار چشم کرکسان ضد دین

 آسمان خم گشته در تعظیم او

 قدوسیان تکریم او ی پیشه

 جلو ه ای از عالم باال یقین

 جلوه گر گردیده بر روی زمین

 نور چشم حضرت خیرالبشر

 همسر موال علی آن خوش گهر
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 ختم رسل در یکی از روزها

 شرمنده گل آو که از عطرش شده

 مهمان آن فخر زنان شود می

 آن رسوِل با خالیق مهربان

 با گل لبخند وبا ذکر سالم

 بر او تمام کند میلطف خود را 

 در کنار فاطمه نشیند می

 در بهار فاطمه ،روح سبزی

 ام ریحانه ای که گوید میبعد 

 ام هدانای تو نور چشم وای در 

 ایی را که از خاک یمنکس آن

 وبیاور پیش من ، بردارهست

 آن را به ختم المرسلین دهد می

 بر سر کسا آن نازنین کشد می

 رسد میدرهمین اثنا حسن سر 

 رسد میآن شبیِه بر پیامبر 

 پیوند داشت ها آیینهبا  که آن

 یک جگر پر خون ز عهد بند داشت

 باسالم آن کریم آل طاها

 بر مادر خود احترام کند می

 وای مادر بگ پرسد می بعدازآن

 عطرناب کیست ای با آبرو

 آن احوال را گوید میمادرش 

 از کسا و از حضور مصطفا

 با عشق بر جدش سالم کند می

 پیشش به تعظیم تمام رود می

 او نیز در زیر کسا بعدازآن

 همراه ختم اال نبیا شود می

 ساعتی نگذشت بحر بی کران

 روان ، آبجوهر قران حسین

 آمد از شوق ولی ُپر شد دلش

 سالمش بوستان شد محملشبا 
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 از تشنگی سر شار آب ها چشم

 با یاد نامش ناب ناب شوند می

 رسد میبعد از او موال علی سر 

 رسد می، معطر دانبا لب خن

 قلب قرآن مرکز آیات دین

 شدعلی مرتضی مرآت دین

 شود میچشم او روشن به زهرا 

 شود میدر سرای دل چه غوغا 

 یک سالم از عشق بین آن دوتا

 آن لحظه را کند میاغ ریحان ب

 زد شکوفه باغ جان مصطفی

 در مالقات علی زیر کســــا

 مست از حضورش مصطفا شود می

 او نیز در زیر کسا رود می

 رسد مینوبت زهرای اطهر 

 رسد مینوبت جان پیمبر 

 او که عطر وحی دارد در تنش

 از پیراهنش بارد میاو که گل 

 همراه آل الّـلــــــــــــه او شود می

 تا شود با باب خود در گفت وگو

 جمع رسالت پا گرفت چنین این

 افتـــــــــــــــخار انبیا باال گرفت

 کامـــل چو جمع پنج تن شود می

 هنگام ایراد سخن شود می

 سوی خدا برد میدســــــــت باال 

 را دعا ها آنآن گـاه  کند می

 اند منوجان  دل ها این کای خدا!

 اند منبسته دل با عهد و پیمان 

 به من هم دشمن است ها آندشمن 

 هر که باشد ضدشان اهریمن است

 دوست دارم هر که باشد یارشان

 خوار خواهم هر که خواهد خوارشان

 روا دارد ســــتــــم ها آنهر که بر 
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 نیستم ها آندشمن بر  جز بهمن 

 مهربانای خــــــــــداوند کریم و 

 ای که آگـــــــــاهی زهر راز نهان

 دور از آن هــــــــاکن بد و بدکیش را

 مــــــــــحو کن از جانشان تشویش را

 جــــــــــــان یاران مرا تطهیر کن

 ابلــــــــــــیس را زنجیر کن پیششان

 در سرای عرش حق با عرشیان

 گفت آن با بـــــــــــندگانش مهربان

 در این زمان جالل خود قسمبــــــر 

 تطهیرشان در هر مکان کنم می

 حضرت جبریــل چون این حال دید

 بر لبش نــــــاگاه این پرسش دوید

 کـــــای خدای مهربان لطفی نما

 تـــا شوم من هم از اصحاب کسا

 حــــق اجابت کرد وآمد بر زمین

 گفــــت ای نور خدا روی زمین

 با تو رازداد فرمـــــان تا بگویم 

 تاابـــد هستید بی شک سرفراز

 از بـــدی شد دور جسم وجانتان

 تا قیـــامت محکم است ایمانتان

 اونیز شد اهل کسا بعدازآن

 تا ببالد بر مالئک در سمــــــــــا

 روی سخن ذات مبین دهد می

 راستین ، کروبیانقدســـــــــیان

 خلق کردم این جهان و آن جهان

 نان جااناز برای فاطمه ج

 ذکر شریف این کسا هرکجا

 ریا بیشد اجابت هر دعای 

 عشق آنان را سالم رساند می

 ه با دوامدانیک ســـــــالم جاو

 ُپر از اجابت از یقین ها دست

  از رحمت للعالمین پرشده
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 شیراز -دستوری. مژده 

 

 حال وهوای گریه دارم هرشب اینجا

 ببارم هرشب اینجا خواهم میانگار 

 سراید میاینجا کسی هر شب فدک را 

 شاید ضریح آسمانی را بیابد

 اینجا میان خاک روح یاس گم شد

 احساس گم شد ، چشمهمفهوم عصمت

کوثر معنای ایمان،  بود زهرا سرَّ

 زیباترین تفسیر مادر بود زهرا

 سراید میاینجا کسی هرشب فدک را 

 شاید ضریح آسمانی را بیابد

 عصر بیداد ،دیروز در عصر تباهی

 برخاک افتاد تاروح بلندآب 

 اینجا تبسم طعم شور گریه دارد

 موالی ما با چاه غم واگویه دارد
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 شیراز –دستوری. مژگان 

در  جا همانمدرسه را در الرستان گذراند و در  های سال در شیراز به دنیا آمد، 1356 در

در دبیر  عنوان بهدر رشته دبیری فیزیک  و شد، التحصیل فارغفیزیک  رشته

و مشغول به کار شد، عالقه او به ادبیات از دوران کودکی شکل گرفت  وپرورش آموزش

عاشورای  شعر شبگفته وی شرکت در  به سوم ابتدایی شعر گفتن را شروع کرد، از

ادبی آستان  در انجمنفرصت استفاده از محضر استاد جمالی را نیز برایش فراهم نمود. در حال حاضر  شیراز

 .برد میشاعر بنام کشوری استاد خلیل شفیعی بهره  رهنمودهای ارزشمند ، ازمهر

 

 عطر سیب

 ظالمانه نور متهم شده

رگرفته، یاس 
ٌ
 شده خمغنچه گ

 ، ای زمین، مداومات سالی خشک

 از تو کم شده کوثر روح آب،

 والیت شما جز بهدر کجا 

 قدرناشناسی این رقم شده

 دختر نبی که راِز خلقتش

 افتراِق آدم از عدم شده

 او چراکهشد  ، کبودسرخ شد

لین مدافع حرم شده  اوَّ

 وزد میشعله، شعله، عطِر سیب 

 وزد میبادهای نا شکیب 

فاق   شود میکوچه غرِق اتَّ

 شود میچاه محرم ِفراق 

 ها بچهنور چشِم احمدند 

دند   ها بچهازچه پس مردَّ

 ناگهان اند ندیده ها بچه

 آسمانپیش چشمشان بیفتد 

 وزد می ، شعله، عطرسیبشعله

 وزد میبادهای نا شکیب 
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 پا زخِم  چهره، کبوِد  میِخ در،

 ماجرا کشیده شد به کربال

 آسمان کبود شد های چشم

 ، دود شدسوخت، خیمه ،خیمه در نه،
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 شیراز –زارع. رحمان 

 

 شنو یاز زندگان ینون درسک

 شنو یاز آن منزل آسمان

 یشب های نیمهه در کدم یشن

 ید دخت نبیده خورشینخواب

 د از لب همسر آفتابیشن

 در صواب ها همسایهدعا بهر 

 ز شب تا سحر پلک بر هم نزد

 ه گفت و ز خود دم نزدیز همسا

 از مادرش فاطمه کود کسحر 

 د مادر چرا بر همهیبپرس

 دعا یردکرده بر ما نکدعا 

 مگر خانه را؟ یردکفراموش 

 ز دلمیعز ،بگفتا حسن جان

 ن منزلمیان اکپا یدعا گو

 شد گونه اینغمبر یرسم پ دانب

 ز خود یدانه اولی بیه همساک
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 تهران –سعیدی راد. عبدالرحیم 

)اشعار آرش  باراناز  بعد .1  :شده چاپ های مجموعه دزفول 1345متولد بیستم آبان 

 خاطراتخورشید ) های زخم .3 1377شهید بلندیان( عشق ) یبلندا بر .2 1376پور(باران

شعر سنگی ) های فانوس .5 1379 – 77ات معاصر شماره یادب گزیده .4 1379شهدا( 

 .8 1386ندارم )نثر ادبی(  یعرض دیگر .7 1385شعر( دوری ) همه اینبه  ام راضی من .6  1380فلسطین( 

)شعر(  تنگی دل وقت به ساعت .9 1386د )خاطرات روحانی آزاده شهید شریف قنوتی( یشه یک یمزار برا سه

پنجره هشتم  .12 1389انعکاس آفتاب )نثر مهدوی(  .11 1388)نثر(  هاست دانآفتابگر حق با  .10 1387

 .15 1391جشن پتو )خاطره طنز جنگ( .14 1391خورشید در مشت )شعر(  .13 1390)نثر رضوی( 

 1394عاشقانه(  های نامههمین ) .17 1392معجزه الفبا )نثر ادبی( .16 1392شعر انقالب(ها ) آیینهانقالب 

 1395شعر( ماه ) های کودکی .18

 

 برخیز و روشن کن چراغ آسمان را

 بیدار کن با مهربانی باغبان را

 وجودت را صدا کن های گلآهسته 

 را جدا کن هایت اللهاز خواب نازک 

 را نشان ده ات مادریآنگاه مهر 

 خود را تکان ده ی گلپونه ی گهواره

*** 

 پرپر های گلحاال ولی ای مادر 

 از گوشه خانه کمی گندم بیاور

 دلدار بسپار ی صاحبخانهدل را به 

 کمی هم آب بردار تنگی دلاز چاه 

 یکبار دیگر همتی کن از دل و جان

 دل بچرخان های پارهدستاس را با 

 وقتی تنور عاشقی دارد زبانه

 نانی مهیا کن برای اهل خانه

 تو ی کاشانه وعالم به قربان ت

 تو ی خانهپایان ندارد کارهای 

 همراه کن با خود یکی از یارها را

 حجم کارها را  ”فضه“تقسیم کن با 
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*** 

 بانوی صبر و سادگی و استقامت

 بین نبوت تا امامت! ای بستهپل 

 از درد بازو ای شکوههرگز نکردی 

 هرگز نگفتی با علی از زخم پهلو

 داریدر سینه خود شوق بی مانند 

 لبخند داری علی آید میاز در که 

 راز ی آیینهای   ای مخزن االسرار!

 کم کم بیا آن سفره دل را بینداز

 مهرت برای شام حیدر ی سفرهبر 

 را با کمی خرما بیاور ونمک نان

 ؛ از دل و جانآید درمیاینک صدای 

 تقسیم کن افطار خود را با گدایان

*** 

 هدانه دانای آنکه اشکت چون اناری 

 شرح دعایت از کران تا بیکرانه

 شب بپا خیز های نیمه ،خسته هرچند

 در جان هستی شورشی دیگر برانگیز

 را صدا کن ها آسمانپروردگار 

 آهسته آهسته به زیر لب دعا کن

 خودرو، تشنه و بی ادعایند های گل

 محتاج دستان دعایند ها همسایه

 غرق تالطم مثل امواجند مردم

 سخت محتاجند مردمقدری دعا کن 
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 انستهبا -شجعان. علی اکبر 

 پاشد مینور  آیینهامشب 

 پاشد میبذر شور و سرور 

 تپاس بهعشق در مدینه  محفل

 هاست مالئکههلهله بر لب 

 دیده روشن ز نور توحید است

 جشن پیوند ماه و خورشید است

 بزم شادی به عرش بر پا شد

 ازدواج علی و زهرا شد

 یباراندیده از شوق گشته 

 عرش رحمان شده چراغانی

 باغ هستی ز نو بهاری شد

 عقد عشق جاری شد ی خطبه

 آیینهجشن پیوند آب و 

 کرد بر پا نشاط در سینه

 آسمان با ستاره زیور بست

 باغ دستار الله بر سر بست

 بر پیمبر علی شده داماد

 شیعیان عیدتان مبارک باد
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 شیراز .خلیل شفیعی. 

 

( لیسانس و دبیر دان)آبا 1342متولد 

آثار   بازنشسته ادبیات فارسی،

 ،نیستان محبت، پرنیان :شده چاپ

آسمان،  خاکریز ب،ل تشنه دانرن

 فانوس مهر،آستان  رهایی، های نگاره

 بانو مهر ،بانو ماه والیت، امین انار،

 های کنگرهادبی: دبیری  های فعالیت

 نویسندگی ی،دانکارگر  ،مختلف های سالسخن در  ستیغ تگان عشق،، پرشکسغدیر :ازجملهمختلف ادبی 

 متعدد ادبی داخل و خارج از کشور های کنگرهشرکت در  متعدد تئاتر و سرود های جشنوارهنمایش و برگزاری 

 انجمن ادبی آستان مهر حضرت شاهچراغ ع مسئولیتو  تأسیس

 دبیر اجرایی دومین مراسم جایزه ادبی ریحانة النبی.

 

 

 پرور سایهشمشاد 

 غریبه نیست ها شباین شعله نوش در دل 

 از دردها، علیست کشد میکوهی به دوش 

 بی شفق، خورشید همواره آسمانی،

 حادثه شمشیر دست حق خیز موجدر 

 فروخت میماهی که ُحسن بر َمه افالک 

 ی چه شد که در دل شب چون شهاب سوختدان

 چون تیغ مصلحت به گلویش رسیده بود

 :سرود میدر خانه  ”فاطمه“ های گامبا 

 صنوبر است وباغ مرا چه حاجت سر “
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 ”ما از که کمتر است پرور سایهشمشاد 

ه که چشمش به خون نشست گونه این  بود قصَّ

 در آن شب، علی شکست آهزهرا نبود، 

 گریست میماه بود که بر ماه  خسته دل

 گریست میبه یاد فاطمه در چاه  ها شب

 نشست نمیاز پا  تنها سکوت بود که

 شکست نمیقلب علی شکست، ولی او 

 آنک رسید، موسم پرواز فاطمه

 آغاز فاطمه ی نقطهپایان سرخ، 

 علی جسم پاک او خون چشم شست می

 زخمناک او ی پیکرهغسل،  داد می

 در خون نشست قامت خورشید و شام شد

 صبر حسن در این غم عظما تمام شد

 داشت شط خون دلی از هجر او حسین،

 گون اللهز غم و داغ  اش سینهشد دشت 

 !آهبود و زینب و بهت نگاه،  مانده شب

 !خورشید نعش ماه ی خورده زخمبر دوش 

 این زن، زن نجیب که مقصود خلقت است

 با پهلوی شکسته بلند است روی دست

 علی است ی شانهزن شگرف که بر  ،این زن

 علی است ی خانهمحمدی  ی بوته گل
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 دهد مییک آسمان شکوه به دستاس 

 دهد میدستش هنوز بوی گل یاس 

 زن غیور که با خون وضو گرفت ،این زن

 تا چشم بازکرد، به اندوه خو گرفت

 سر زد سپیده، سرخ، علی با کسی نگفت

 َمه را کدام گوشه این آسمان نهفت

 ای طالب همیشه گنجینه علی

 ی کجاست مدفن او؟ سینه علیدان

 فاطمه را خوب پاک کردبا اشک زخم 

 آنگاه در حریم دل خویش خاک کرد
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 کازرون –صبوری زاده. لیّل  

 .کند میشعر در قالب کالسیک کار  جدی طور به تاکنون ۸۲، از سال ۱۳۶۵متولد 

 ازجملهستیغ سخن  ی کنگره ی برگزیدهاول کنگره سراسری شعر رها و  مقام

 است. جوانچشمگیر این شاعر  های موفقیت

 

 ای ز حضور مکررش تاریخ، لحظه

 سوزن برابرش یکسر قدر بهدنیا 

 پشیمانی از حضور: کورسوی خورشید،

 شود به نور که هرچه هست و اوست، بدل می

 به آب رسد مینامش به آسمان، نسبش 

 دهد جواب دلی می به هرچه قفِل بسته

 نفِس حضور، بارش نور است، شبنم است!

 مرهم است ست، ی کاری بر هرچه زخم خسته

 بانو، تسلسِل َنَفِس آب در عبور

 ست در وفور بانو، شهوِد هرچه که جاری

 جهان در گذر شدن! های آببانوی 

 ها، سپر شدن! شدن ای در مصاِف سخت

 ای دختر مصادفِت عقل در رکاب

 تو سر شدن! ای مادر جنوِن سر، از بی

 ای در حضور نام علی، کوِه بردبار!

 جگر شدن! ای در مصاف آینه، خوِن 

 ! شکوِه شعر!ابیها املیالی عشق! 

 ی امِن پدر شدن! مادر برای شانه

 ی نامت به روشنی! ای هرچه روز، بسته

 سحر شدن! ، در شِب تو بی ”قدر“ای هرچه 

 ی علی! ات سپِر شانه ای کوِه شانه

 علی! ی خانهدریایی از محبت، در 

 ها! بتول! معراج عشق! مادر آیینه

 ر کِف ما نیست را، قبول!ای رِد هرچه د
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 ی شریف خدای رسالتی! تو آیه

 بانوی کوثری! بده ما را شفاعتی!

 ایم زنجیری از معاصی درهم تنیده

 ایم های مسِخ ز دنیا بریده ما ناله

 یم!سر بیوما هیچ! ما شمایل بی پا 

 ما خسته، ما شکسته، ما کور، ما کریم!

 ایم ایم و در پی تسلیِم چاره آواره

 ایم قرنهاست در پی عمر دوبارهما 

 نقاب! بر ما شفاعتی کن ای ماِه بی

 بر ما شفاعتی کن، ای آبروی آب!

 تنها نه هر دیاری، بانو دیاِر توست

 هرجان قسم به روِح فدک، در مهاِر توست!

 ایم که پاکی ممتدی! ما از تو زنده

 !محمدی روح خدا و جاِن رسولش،

 اه دستی بکش به هستی ما آس و پاس

 ها بانوی آب و آینه! بانوی یاس
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 رونز کا -صرافان. قاسم 

 عشق یعنی یکی درون دو تن

 یعنی یک روح رفته در دو بدن

 عشق، زهراست روبروی علی

 علی سوی بهنظر آن هم فقط 

 عشق راهی بدون خاتمه است

 آخر، این راه، راِه فاطمه است

 فاطمه قاب روبروی علی است

 ستفاطمه غرق در وضوی علی ا

 َخلق احمد به نور فاطمه بود

 نور حیدر، ظهور فاطمه بود

 یازده مرد عشق، فرزندش

 یازده ماه در گلوبندش

 یازده نور و یازده ساغر

 یازده جوی جاری از کوثر

 یازده عاشق از تبار علی

 یازده عکِس یادگار علی

 یازده قبله، یازده قرآن

 پایان یازده کهکشان بی

 علی ستیک دل او دارد و ازآن 

 ست علیفاطمه زور بازوان 

 یاعلی بر لبش که جاری شد

 برق زد عشق و ذوالفقاری شد

 زد ذوالفقاری که برق تا می

 زد لشکری صف نبسته، جا می

 گفت شکل ال بود و الفتی می

 گفت با علی بود و از خدا می

 شور موالست این، ولی از توست

 فاطمه! قوت علی از توست

 داردبا تو تیغ علی دو دم 

 با تو حیدر بگو چه کم دارد؟
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 ! این قصه آخری هم داشتآه

 عاشقی روی دیگری هم داشت

 عشق گاهی سر جنون دارد

 ی به رنگ خون داردداستان

 افالکی است اگرچهی عشق  ریشه

 گاه دربند چادری خاکی است

 گاه فرمان دهد زمین بخوری

 سیلی از دست بدترین بخوری

 بین دیوار و در اسیر شوی

 هجده بهار پیر شوی سر

 هم قرار است کوثرش باشی

 هم فدایِی حیدرش باشی

 هزار غم دارد اگرچهعشق 

 ماه پهلو گرفته کم دارد

 کشاند به کوچه راهت را می

 کشد در خسوف ماهت را می

 خواهد گاه دستی کبود می

 خواهد یاس با بوی دود می

 گاه فرمان دهد که پرپر شو

 جان حیدر! فدای حیدر شو

 زهرا! بگو علی چه کند؟! آه

  مرد جنگ است او، ولی چه کند؟



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ250ـــــــــــ

 نیشابور – خدابخش صفادل.

  “پاره ماه شد  یک آینه“

 در چار چوب آینه، زن ایستاده بود 

 با چادری سپید که بسیار ساده بود

 د از الیاف آفتابیبا چادری سپ

 دعای امشبش انگار مستجاب شد می

 رو به راه شد اش روسریدستی کشید 

 پاره ماه شد... یکآینه  ،دستی کشید

 به او آبشارها کنند میتعظیم 

 نفسش از غبارها شود میپاکیزه 

 اردیبهشت پیرهنش از شکوفه پر

 به سمتش بهارها وزند میه بار  یک

 خورند میهر پنج فصل باغ به او غبطه 

 دامن او را انارها کنند پرمی

 شود میخودش خیره  های گونهحاال به 

 خود جویبارها ی همیشهاز  تر جاری

 چونان مسافری که در آغاز جاده است

 باز برایش قطارها... کشند میِکل 

 تسبیح را به گرمی دستان خود سپرد

 لب آورد بارها ینام تو را به رو

 ، رو به آسماناش گمشدهدر جستجوی 

 از انتظارها ای شاخهگل داده بود 

 شد قرار بیسجاده از شکفتن خود 

 زن آبشار شد ی شانهچادر به روی 

 گرفته بود باران ،برگشت سمت پنجره

 حسی شگفت در دل او جان گرفته بود...

 زن ایستاده بود و زمان ایستاده بود

  دام سمت جهان ایستاده بود؟کاو در 
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 شیراز –صفایی نسب. حوریا  

آغاز کرد وموفق به  ای حرفه طور بهدر شیراز، از پانزده سالگی سرودن شعر را  ۱۳۷۵ متولد

: کسب مقام برتر در کنگره ملی حضرت ازجمله متعدد در این رشته گردید، های مقامکسب 

 ...جان، کسب مقام اول در مسابقات فرهنگی و ی نغمهلوح افتخار همایش ادبی  کسب زینب،

 

 چقدر خوب که دنیا معطلم باشد

 و حس و حال تو مصراع اولم باشد ...!

 از دل این آسمان اراده شود که یک شب

 کسی بمیرد و زهرا دوباره زاده شود...!

 دوباره زاده شو اینجا اسیر هم دارد

 دوباره زاده شو دنیا حسین کم دارد ...

 دوباره زاده شو تا درد معضلی بشود

 علی بشود...! ات آوازهو کل شهر ... از 

 بانو ای نمرده اصالً تو صبر ناطقی 

 بانو...! ای خوردهفقط غریب و کمی زخم 

 این من در خود اسیر کی باشم اصالً و 

 نگاه کن من پست حقیر کی باشم ...؟!

 پهلوهات همنی که در ... شد و از عمد زد ب

 هاتزانو بهیک تنه زنجیر شد  همنی ک

 منی که هی قسمت خوردم و هنوز اینم

 ی خوب و غمگینم ...!ابیها امببخش ... 

 خوب ... که حالت همیشه خوب شودچقدر 

 و توی شاهرگ شعر من رسوب شود

 تو زاده شو ... دل دریای زینبت با من

 بی تابی شبت با من وو درد پهل

 چه بی سبب هوس احتراق دارم باز

 اگر که زخم بخواهی ... سراغ دارم باز ...!
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 شیراز –. نادر فخر آور

، مرا بردتمام  و عشق آمد .ادبیات است استادو  منتقد ادبی ،پژوهشگر ،نویسنده شاعر،

 و بر آثار نان مجموعه نقدهاجا ناکتاب آست .از آثار ایشان است ...و ،در سکوت ها سال

 رضا و محموداست که به کوشش استاد خلیل شفیعی  فخر آورشخصیت هنری دکتر نادر 

 .برامکه به چاپ رسیده

 

 ای حرمت غرور و حریم زنانگی
 گیدانجاو ترین پاک گاه جلوهای 

 ای باغ پرطراوت ریحانه االدب
 علی در تمام شب گاه سجدهای نور 

 هر چه مناجات مرتضی دار وامای 
 خدا ی سوره ترین شریفبی مرزی 

 در مباهله و کوثر آمده میخانه
 اطهر آمده شراب خمتزهرایی و 

 نور شریعت ازلی بر تو تکیه داشت
 شتیعنی که کوه صبر علی برتو تکیه دا

 شکوه علی شدی گاه قبلهمعراج 
 گذشتی و اِم ابی شدی از آسمان

 شد نماز پیمبر قبول تو بانام
 مریم بتول شد و چوخون گذشت  جسمت ز

 معراج را به حرمت نامت وضو کنم
 جستجو کنم تاکی مزار پاک تو را

 سجاده بی حضور تو اشک پیمبر است
 آن بارگاه گمشده غرق کبوتر است

 میکش سر چرااز آستان پیرمغان "
 در آن در است و گشایشدولت در آن سرا 

 ین عجبغم عشق و یک قصه بیش نیست
 نامکرر است" شنوم می که آنازهر زب

 النبی هریحان ی شاعرانه در جمع
 او نیست ابتراست ی بادههرکس که مست 
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 مرودشت -فروزانفر. علی 

 فصلی از غربت

 ؟گرید میمرد چون سنگ صبور است چرا 
 ؟گرید میمرد یک کوه غرور است چرا 

 پیچد میچه جفا دیده که این مرد به خود 
 پیچد میکوه هم از درد به خود  شب نیمه
 گوید میناله و جانکاه سخن  زند می
 گوید میو با چاه سخن  فروبردهسر 

 ناله و فریاد شنیدن سخت است شب نیمه
 اد شنیدن سخت است!تا سحر مرثیه ب

 شاعر! دگر از صبر و صبوری ننویس آه
 دوری ننویس ی قصهحرفی از پر زدن و 

 نیست دیگر آن زن که دلش سوخته بود اینجا
 آن نگاهی که به در دوخته بود اینجا نیست

 دلسردند ها ثانیهخانه ساکت شده و 
 !!گردند می ها عقربهدر پی هم  هدف بی

 آغاز شده ست این همان محنت دنیاست که
 فصلی از غربت موالست که آغاز شده ست!

 ماند میحادثه اندوه فقط  بعدازاین
 !ماند میکوه فقط  ی دامنهصخره بر 
 گیرد میکوه پر از درد دلش  بعدازاین

 گیرد میو یک مرد دلش  ماند میخانه 
 و یک مرد و دو تا نسترنش ماند میخانه 
 و یک مرد و حسین و حسنش ماند میخانه 

 هستند این دو تا طفل دو تا سرو تناور
 در این خانه برابر هستند " خورشید" و " ماه"

 شور شعلهپدری هست و دل  حال اینجا
 گل زهرا همه بر دور و برش های دسته
 کوه چه حالی دارد ازاین پسد دانکس ن

 اندوه چه حالی دارد همه بااینمرد 
 گیرد میکوه پر از درد دلش  بعدازاین

 گیرد میو یک مرد دلش  ماند میخانه 
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 شیراز –فکور. لیّل 

 

 شب را ی قصههزار بار شنیدیم 

 هزار بار سرودیم عطر کوکب را

 سرشت تو بود ها پاکاز  تر پاک اگرچه

 ولی کبودترین قصه سرنوشت تو بود

 دیوار و در حکایت درد وحکایت ت

 حکایتی که از آن شد نگاه عالم زرد

 گوهر آوردند تو را فقط به خدا مهد

 برای خاطر نام تو کوثر آوردند

 تویی که کل جهان خاک پاک درگاهت

 راهت ی ساللهتویی که آل علی از  

 ها خلقتتویی دلیل وجود تمام 

 ها قداست ی واژه ترین زاده نجیب

 دنیا تو آسمان هستی ی ادامهتویی 

 تویی که قامت افالک را به هم بستی

 زمین را به تار گیسویت اند نشانده

 است از بویت ای شمهشمیم باغ جنان 

 خورشید شود میو زنده  کنی مینگاه  

 خورشید شود میاز انعکاس تو تابنده 

 تو هایی فرشتهحضور حس قشنگ 

 تو هایی نانوشتهکلید رمز همه  

 ؟!باری میکه زالل ترانه  ای کردهچه 

 ؟!باری میدر آسمان غزل شاعرانه 

 تو این شعر هم کم آوردهبرای وصف 

 دوباره بغض غریبی فراهم آورده 

 های ببارد برای تو بانو های  که

   ردیف غم بسراید برای تو بانو
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 تبریز -قبله آرباطان. ابراهیم 

 نشان بیبانوی 
 زنم میبانو سالم! نام تو را بوسه  

 زنم میام تو را بوسه یالت ،چون زخم
 نام تو یبا شعر آمدم به تماشا 
 ماه گرفت از کالم تو ینه بوییآ

 ای گرفتهبه غربت خود خو  کنم میحس 
 ای گرفتهنجات! که پهلو  یکشت یا
 ؟کنی میهجوم خطر را چه  ،در پشت در 

 ؟کنی میکه سوخته در را چه  یبا آتش
*** 

 مرا کشی میعزا  های کوچهبا خود به 
 مرا؟ کشی می! به کجا نشان بی یبانو

 کند! یگانگیکسره بیهرچند شهر،  
 کند یآتش به گرد شمع تو پروانگ

ه ماه کبود بود ،رهیدر شام ت  قصَّ
 بود شعله شعله و رگبار دود باران

 محاق تو وتاب تبد ماه در یخورش
 از اتفاق تو یکوچک یغم ماجرا

 کجاست؟ ات تازهبانو سالم! زمزمه 
 کجاست؟ ات اندازه یب های داغز  یداغ

 تو یاز هوا گذرم میآرام و سرد 
 تو یپا زیر ام گذاشتهچون خاک سر 

 یجهانم گذاشت های کوچهشبگرد 
 یکه به جانم گذاشت ای تازهبا داغ 

 چه شد؟ ات زهراییشکفتن  ،در باغ شب
 ات چه شد؟ ابیهایی امدستان گرم 

 شوم میو تار  شود میدستت کبود 
 شوم میتو تکرار  یبا عزا هرسال

 مرا کشی میعزا  های کوچهبا خود به 
  مرا؟... کشی می! به کجا نشان بی یبانو
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 شیراز -)دکتر(کافی. غّلمرضا 

زبان و  ی رشته، تحصیالت خود را تا دکترا در متولد شد بابکدر شهر 1347در 

شگاه دانهمین  علمی هیئتشگاه شیراز ادامه داد و سپس عضو دانادبیات فارس از 

توان به "بهار در  های شعر او می است، از کتاب جلد کتاب به چاپ رسیده 23شد از دکتر کافی تاکنون 

کتاب سال  برنده کرد، وی برنده کتاب سال جمهوری اسالمی، اشاره خاردار"، "، های سیم سمفونیبرهوت"، "

تیغ و  " :ازجملهو آثار دیگری  پژوهشگر برتر فارس و نامزد جایزه جالل آل احمد بوده است، دفاع مقدس و

 از وی به چاپ رسیده است. ...و ترانه" "سردار هور"

 

 مزد پیغمبری

 شب درانبوه ظلمت سحر شد

 شد تر تازهآسمان نم نمک 

 زلف پرچین شب تاب برداشت

 دستی از حوض گل آب برداشت

 عاشق از چشمه دل وضو کرد

 چند رکعت خدا آرزو کرد

 عاشق آن عاشق دلشکسته

 دل نگو قصر آیینه بسته

 دل نگو دل نگو دل چه گویی

 از آن عشق کامل چه گویی آه

 دل نگو صحن مشک و زبرجد

 شمع ومشکاتی از لعل وعسجد

 قصری از آب وآتش ملمع

 بارگاه سلیمان مرصع

 طاق ایوانش از قاب قوسین

 آبش از شط عینین ی چشمه

 ، زداو جوش می در چشمگریه 

 زد ،عزم رفتن در او شور نی

 مرکب از نور آمد براقش

 لولو ال به زین و یراقش
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 بود نشان بیچشم او خیره بر 

 ی کهکشان بودسو آنمقصدش 

 آسمان راه آیینه بندش

 راه شیری غبار سمندش

 باد در یال اسبش قرنفل

 طیفی از آینه موجی از گل

 جوش می شور نی اسب هی شد

 جذبه درجذبه آن راه طی شد

 وصل در جان او ریخت ی رعشه

 کرد وحیرت فرو ریخت ماچشم 

 داشت جای در بارگاه رضا

 یک کمان فاصله تا خدا داشت

 سیب سرخ تجلی چشیده

 بود بر موج گل آرمیده

 باغ گل پرور آورده با خود

 کوثر آورده با خود ی هدیه

 کوثری بود زهرا ای هدیه

 مزد پیغمبری بود زهرا
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 قم –کاویانی. محسن 

 به خدا باکی نیست ،در دل آتش روم می

 چادر من خاکی نیست!!! ،راستی مادر من

 بی تاب شده ،آتش از داغ غمت سوخته

 از خجالت زدگی خاک رهت آب شده

 آب گفتم چقدر حرف به ذهنم آمد

 یک کفن باز از این چند کفن کم آمد

 غم نباید به گل فاطمه غالب بشود

 مصائب بشود تواممانده تا زینب 

 داغ محسن چقدر زود زمین گیرت کرد

 خودت پیر شوی پیرت کردپیش از آنی که 

 جای آن الله خدا یاس به ما خواهد داد

 محسنت رفته و عباس به ما خواهد داد

 ... افتاده کنون بند به دستان پدرآه

 حادثه سوگند به دستان پدر بعدازاین

ه... منم که منم  شیرترین دختر این خطَّ

 دختر شیر خدا هستم و خود شیر زنم

 مدانمردتر از مر  ام دختریبا همه 

 مانم میتا ابد پای حسین ابن علی 

 شوم شبی تاریک است ی سیطرهشهر در 

 باید آماده شوم روز دهم نزدیک است...
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 جهرم –کوهمال جهرمی. عبدالرضا 

و مدرس  وپرورش آموزشحاضر دبیر  در حالاست و  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 

 .!؟زنی میامشب به خوابم  سری .۱ :های مجموعه مؤلف، باشد میشگاه دان

، باشد میدیگر  ی مجموعهده  و است، شنبه سهفردا  .۳  خط ِ چشمهاش، ِسر نقطه. .۲ 

 های جشنوارهو  ها کنگره ی برگزیده، نفر اول شعر فرهنگیان بسیجی، فارس خلیجملی شعر  ی کنگره ی برگزیده

 .باشد میمتعددی 

 جماِل ُپرآفتاب

 پلکی زدی و نظم جهان برقرار شد 

 خندیدی و نسیم وزید و بهارشد

 ها فرشتهتو آمدی و در صلوات 

 غرق سرور حضرت پروردگار شد

 با نجابت فردوس آمدند های زن

 پیوند آسمان و زمین برقرار شد

 -کلثوم و ساره، آسیه و مریم از بهشت 

 هر کس به عشقی آمد و مشغول کار شد

 خودش پا شد و گرفتپیغمبر از سجود 

 شد قرار بیخود،  ی سینهقنداقه را به 

 تو گریه کردی و پدرت خیره شد به در

 آیینه زار شد اش گونهچشمش شکفت و 

دی  با صوت دلنشین اذان محمَّ

 دنیا به چشم َپرَپر ابلیس تار شد

 لبخندهای حضرت موال به گل نشست

 او آشکار شد ی خندهعشقی میان 

 ، اما به راه اوعمری علی به عشق تو

 بر مرکب هدایت مردم سوار شد

 هرجا که اسم رمز تو از خاطرش گذشت

 از ذوالفقار شد ای حماسهاو صاحب 

 تکثیر نور از دو جمال پر آفتاب

 دنباله دار شد ی ستارهیک آسمان 

 سرتاسر آسمان همه مست رسیدنت

 به دیدنت آید میخورشید پابرهنه 
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 کبوتراستفردا که بام ماذنه غرق 

 کوثر منور است ی سورهچشم جهان به 

 بده آسمان هفتپاشو بالل! مژده به 

 در شادی و سرور پیمبر اذان بده

 پاشو! که آسمان خدا محشری شده

 دیگری شده ی رایحهدنیا به رنگ و 

 سرتا سر آسمان همه مست رسیدنت

 به دیدنت آید میخورشید پابرهنه 

 و جن و پری پیشکاِر تو ای حوریه

 لبخندهای حضرت موال بهاِر تو

 ای حمیده های مکاشفهتو غایت 

 ای رسیده بارانابر کرامتی که به 

 یک زن که کهکشان خطی از رد پای اوست

 اوست های چشمبدل  ی نسخهخورشید 

 ای مادری که خلقت عالم برای توست!

 از فرش تا به عرش خدا زیر پای توست

 که زائر نداشتی اگرچهبعد از خودت 

 متواتر گذاشتی ی چشمهک دشت ی

 هر جا که نور سر بزند آستان توست

 توست دانخانو  وخورشید ریزه خوار ت

 وزد میاز شرشرای رود نسیم تو 

 وزد میصبح زود نسیم تو  هرروز

 بوی بهشت در نفست روح پرور است

 وجودت منور است های خانهآیینه 

 حریم خدا در شکفتن است ات سجاده

 تو سرشار گفتن استحتا سکوت سرد 

 ولی جوی آب را... -هالک  - ام تشنهمن 

 نشانی بانوی آب را ام کردهگم 

 آورم میدارم بساط گریه فراهم 

 آورم میکم  و هی نویسم میهی شعر 

 شود نمیدر شعر من که هیبت او جا 

 شود نمیدریای بیکران به سبو جا 
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 ه آمدمدانبا اشفعی لنا ی مج

 ن خانه امدمبا سر بزیری ام در ای

 تلخ است حال و روز دلم، اشفعی لنا!

 به سوز دلم، اشفعی لنا! خوانمت می

 ، راه نجاتی رصد کنیدایم گشتهسر 

 ، شط فراتی رصد کنیدایم تشنه لب

 نبود ای آوارهعمارت  جز بهدنیا 

 نبود ای چارهتو زدن  ی خانهجز درب 

 تاریخ آدمی ی نانوشتهتو راز 

 نور مجسمی ی آیهتفسیر آیه 

 رسولی و یک پاره آفتاب ی ریحانه

 عترت و کتاب ی مقدسه ی ممدوحه

 غلمان جنت آینه داران قنبرند

 برند میتو رشک  ی فضهبه  ها حوریه

 شود مینام تو باعلی چه قَدر جور 

 شود می  ”نور نوٌرعلی“دارد عجیب 

 عجب دهنم بوی گل گرفت!  ”علی“گفتم 

 ل گرفت!؛ سخنم بوی گام ترانهشعرم؛ 

 شود نمیزهرا بدون حضرت موال 

 شود نمیموال بدون حضرت زهرا 

 دهد میشور  ات شاعرانگینامش به 

 دهد میقلمت نور   ”علی یا“بنویس 

 شود نمیدر شعر ما که هیبت او جا 

 شود نمیدریای بیکران به سبو جا 

 اوج غزل هم که رد کنی آسمان هفت

 که علی را رصد کنی رسد نمیقدت 

 که در شمیم اذان منتشر شودباید 

 نام علی دهان به دهان منتشر شود

 علی است المکان نورخدای عز وجل،

 رمز قیام حضرت صاحب زمان علی است
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 شیراز –محسنی. مهّل 

شگاه دان شجوی مهندسی پزشکیدانبه دنیا آمد، در حال حاضر  در شیراز ۱۳۷۵ در سال

 .باشد میشیراز  پیام نور

 

 زیبای تو بود ی چهرهروز ازل  عشق من

 تو بود رؤیایآفرینش همه در خلقت 

 پاکی و عصمت وحیا ازتو جا مانده همه

 لطف خدا ی آیینهنور احمد شدی و 

 ایثار و شرف ی اسوهمادران را تو شدی 

 همدم شیر خدا همنفس شاه نجف

 آفاق شده دختر نور! ی شهرهعترتت 

 مبدا عشق وغزل گرمی مهر است و سرور

 دلشدگان ی همهزبان  تو وردنام 

 تا ابد در دل ما زنده و جاوید بمان
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 زنجان –محمدی. اصغر 

سراید، در این مدت  اصغر محمدی متولد هزار و سیصد و شصت در شهر زنجان، چهارده سال است که شعر می

ری از او پخش و استانی اشعا و نشریاتهای سراسری  اما بارها از طریق شبکه کتابی منتشر نکرده هرچند

 است. منتشرشده

 

 ای گونهآینه صبر علی 

 ای گردونهعلت پیدایش 

 نیک خصالی و سرشتت خداست

 جداست کالً معصیت از جان تو 

 فای تو مه هاشمیو ومح

 نام تو ذکر لب ما دائمی

 عشق زنام تو جال یافته

 ال یافتهو  وشیعه به دست ت

 تو از خاتم پیغمبران روح

 بگوید زبان؟بیشتر از این چه 

 خلقت بی مثل خداوندگار

 ریخته از مهر تو رنگ بهار

 نام تو در نام علی منجلی

 آل علی ی شیعهتکیه گه 

 ای قدمت حرمت ایمان ما

 عشق تو شد مایه سامان ما

 تا کجاست؟ ات سروریرد ره 

 اول و پایان رهت کبریاست

 فاطمه را فاطمه دیدن خوش است

 فاطمه را خاتمه دیدن خوش است

 دختر پیغمبر آخر تویی

 ختم رسل را همه یاور تویی

 وعده خلق تو زجبریل شد

 صورت قرآن ز تو تکمیل شد

 غسل والدت شده با کوثری

 پاک چنان پاکی پیغمبری
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 صبر تو ایوب ندارد یقین

 وصف خصال تو نباشد همین

 تویی از جان محمد ای پاره

 دل احمد تویی ابیها ام

 دست تو چرخاند همی آسیاب

 م تو روشنگر صد آفتابچش

 شد فدک ات سروریپیشکش 

 ای به فدای تو تمام فلک

 خواند خدا با علی تو راعقد 

 جن و ملک گفت همی یا علی

 گشت همه خانه منور زتو

 زنده امید دل حیدر زتو

 از جنس بهشت برین ای خانه

 بی چون و چرای زمین ی قبله

 تو صحبت اهل دل است ی خانه

 غافل استد زخدا دانهر که ن

 یک طرفش حیدر کرار بود

 دلش محرم اسرار بود که آن

 ای ز دل خون علی جان به لب

 ای به لبت نام علی روز و شب

 همسر شیر خدا ای فاطمه

 محور آل عبا ای فاطمه

 ها دشنهشید سر درخور ما

 ها تشنه لبسرور مجنون کن 

 مادر آن شیرزن نینوا

 ها ایوبیاد ده صبر به 

 فدای سرتهر چه که داریم 

 روی به خاکیم به کوی و درت

 تا به شهادت نرسد کار ما

 خرده بگیرند به افکار ما

 سر به ره راه تو دادیم اگر

 سود است جهانی دگر همه این
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 شیراز –نجاتی. پروانه 

است، سیزده مجموعه  و ملیاستانی  کنگره ها ده، ایشان شاعر برگزیده است ۱3۴۸ متولد

از  ای نمونه است و.... سردم پرواز، شرح ,خاکسترپروانه .به چاپ رسیده از ویشعر 

 .باشد می هایش تألیف

 

 سالم دختر حوا سالم ریحانه

 سالم چشمه جاری درون هر خانه

 دادم و سادگیبه تو لطافت و نرمی 

 و مهربانی و رؤیای زندگی دادم

 تو باید آینه باشی هزار جلوه کنی

 زگار جلوه کنیدر این رو لحظه لحظهو 

 هاست آسمانیشکوه نام تو لبخند 

 هاست کهکشانیمسیر رد شدنت مشق 

 نور انعکاس منشوری ی طلیعهتو یک 

 نسیم مغروری و تکبرتو غرق ناز 

 ز گفتارت چکد میبه خانه شور وشعف 

 ناز است بین رفتارت ی نکتههزار 

 و در زمین حکایت توست روی میتو راه 

 حمایت توستنیاز وارث آدم همه 

 هم آتشی که بسوزی هم آب درمانی

 همیشه شاخه نباتی همیشه عصیانی

 من از تو عشق من از تو محبت آوردم

 درست مثل گلت از بهار پروردم

 نخواستم که به هر کار سخت تن بدهی

 برای تازه شدن تن به سوختن بدهی

 به دست باد بیفتی که پرپرت بکند

 نخواستم که بغرد کسی کرت بکند

 خوب ولطیفی برای ما عشق است که همین

 ناز وظریفی برای ما عشق است که همین
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 دریغ ودرد که این راز را نفهمیدی

 برای کوک شدن ساز را نفهمیدی

 نخواستی که بگویی که قیمتی هستی

 شبیه غنچه سربسته زینتی هستی

 ز پشت پرده برون آمدی خطا کردی

 جفا کردی ها ریحانهبه من به عشق به 

 درد! همه اینآفت! نگفتی  همه اینفتی نگ

 تو بی حفاظ نشستی درآستان نبرد

 نیاز روح تو الفت نیاز جسم تو عشق

 نیاز دست تو گرما نیاز چشم تو عشق

 نیاز روح توگم شد ولی نفهمیدی

 تو اهل رزم شدی از کسی نترسیدی

 به کارهای گران جسم و روح فرسودی

 به سمت مقصد مذموم راه پیمودی

 بی گدار به دریا زدی وغرق شدیتو 

 دنیای زرق و برق شدی ی خانههزار 

 این هم آن هم ؟چیستی پدر! نه نه مادری!

 پر از تالطم و تشویش و غرش طوفان

 ز پشت پرده برون آمدی قیام کنی

 و روزگار خودت را پر از حرام کنی

 نبودی که کارزار کنی که آنتو قهرم

 من آفریدمت ای گل تب بهار کنی

 زان جلوه تو را دست باد خواهد دادخ

 را به باد خواهد داد ات سادگیشکوه 

 من آفریدمت ای گل طلسم ناز شوی

 برای وارث آدم ترانه ساز شوی

 افسوس کند میگناه جسم تو را خسته 

 افسوس کند میپر بسته  ی پرندهتو را 

 ناز آفریده بودم حیف ی الههتو را 

 حیفترانه خوان و بساز آفریده بودم 
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 شبیه مرد شدن تا تو را مهیا شد

 ادراک تو شکوفا شد؟ ی جنبهکدام 

 ز فطرت خودت ای زن چرا گریزانی؟!

 به جستجوی محبت چنین پریشانی؟!

 به چشمه سار محبت بشوی جسمت را

 ببند برغم درماندگی دو چشمت را

 بیا به سمت عطوفت به سمت تازه شدن

 بیا به سمت حریم حیا گدازه شدن

 ات فرشتگیبه قصر نور بزن پرچم 

 ات زندگیبریز فطرت خود را به جام 

 دریدن سپر غنچه مشق سرسختی ست

 و بی حفاظ شدن ابتدای بدبختی ست

 لطیف باش وبرازنده باش ریحانه

 شریف باش و پس پرده باش ریحانه

 یدان نمیز جمال منی  ای جلوهتو 

 یدان نمیفرشته زار خیال منی 

 زهای شیرینی ستدر آفرینش تو را

 برای درد بشر در تو راز تسکینی ست

 به ناز کردن تو این زمانه محتاج است

 به گرمی نفست آشیانه محتاج است

 نیاز روح تو آرامش است و یکرنگی

 تنگی دلنه غرق دغدغه بودن نه بغض 

 بپوش بر همه آرامش لطیفت را

 بد تن ظریفت را ازنظرنهان کن 

 روحت رابه بادها نسپار اشتیاق 

 برای غیر نسوزان اجاق روحت را

 تو مظهر هیجانی بلوغ احساسی

 ولی به معرض انظار سخت حساسی

 پس کمی مراقب باش شکنی میتو زود 

 ی زدن مواظب باشجای بهبرای تکیه 
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 به دامن هوس افتادن آخر راه است

 برای تو که لطیفی نه راه که چاه است

 بپوش سینه وسر را که دیده آسوده ست

 بپوش حجم بدن را که شهر آلوده ست

 هزار تیر بال در کمان تلبیس است

 برای چون تو گلی خار امن تقدیس است

 نسیم جاری خلقت وزیده در گذرت

 محبت همیشه دور و برت های فرشته

 پروردگار یکتایی ی خانهتو جلوه 

 پر از لطافت ومهری پر از اهورایی

 حس روزگارانی ترین شاعرانهتو 

 هزارانی ی نغمه ترین گرم به شاخه

 و باید از سر ورویت بهار جلوه کند

 جلوه کند قرار بیقرار هر نفس 

 اند حساسظریفت به باد  های شقیقه

 مرکز تنظیم درد واحساس اند چراکه

 بپوش سینه وگردن وسینه را از باد

 هرچه بادا باد اند چنین بقیعنگو 

 با مرد کند میظرافت بدنت فرق 

 با مرد کند مینیاز پیرهنت فرق 

 آن پوستی که در دید است شود میکلفت 

 نگاه هرزه برایش کلید تأیید است

 تو پر بهاتر از آنی که بی حفاظ شوی

 از آنی که بی جواز شوی تر قیمتیتو 

 یدان نمیولی دریغ که قدر خودت 

 یدان نمیعیار ارزش خود را دگر 

 شب وروز کنی میبرای مرد شدن سعی 

 بد سوز ی فتیله یک نه مردی و نه زنی.

 بارد میتو نوری از سر ورویت فرشته 

 کارد میخدا به دامن سبزتو عشق 
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 خواهم نمیمن از تو غیر حریم حیا 

 خواهم نمیبه غیر سجده وعطر دعا 

 جمال شوی ی جلوهمن آفریده امت 

 حالل شوی تو رابرای هرکه بیرزد 

 برای دیدن تو باید آرزو بکند

 یافتنت سخت جستجو بکند برای

 یابی درمیبه پرده رو که تو در پرده ق

 یابی درمیواعتبار نشستن به ص

 به دلت بازگرد ریحانه ات ریشهبه 

 به قیمت ازلت باز گرد ریحانه!
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 استهبان –واقفی. علی 

 

 گل در تب پنهانی سوخت ی خانه ناگهان

 به موالیم دوخت چشم ،شب شد وکهنه غمی

 میه مهمان دارکنان گفت که یآسمان گر

 میبا نَفس حضرت رحمان دار ای الله

 کوبد درمیبه  ،تندر معصیت این بار

 کوبد میجگر  یودرد میخ است به پهل

 افتد میدر به دنبال صدا از ضربان 

 افتد میبه گلوگاه زمان  یبغض سخت

 آتش این بار به دامان علی درخواب است

 تآن طرف ماه چرا روی زمین بی تاب اس

 گیرد میعلی نبض جهان  های قدمبا 

 گیرد میزمان  قلب ،دلش های تپشاز 

 نفس فاطمه سرد است چه درمان دارد؟

 ان داردیه جرکن درد یعرش هم خم شد از ا

 ،،بار امانت نتوانست کشید آسمان ،،

 گل خود را به زمین در شب وحشت بخشید

 بیند میاو  ی چهره نگرد میجا کهر 

 چیند میز مژگان سحر  کاش ی خوشه

 داشته است یابد یه قرارکجا با کاو 

 ن پرچم اندوه بر افراشته است؟یه چنک

 که پیمبر فرمود ،،ِبْضَعُة منی فاطمه ،،

 بود تب عرش لرزید و زمین از هیجان در

 پیکر ماه افتاده ،روی دستان فلک

 در دل چاه افتاده یلرزان عل کاش

 خورده؟ وثرکست که بر قامت ین چه زخمیا

 کوچک و تنهای علی را برده؟ ی غنچه
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 ماند مید یخ نبایدرد بر قامت تار

 ماند مید یخ نبایو در و م یبودکن یا

 اریرا بس ها حادثههمین  دختری دیده

 بان این باریشام غر شکند میوفه را ک 

 ام آمدهدرت  ییمن به گدا یا علی

 ام آمدهپسرت  ظهور یبه تمنا

 حجم زمان پنهان است؟چه کسی گفته که در 

 بر دل ما مهمان است یروز و شب اش ناجی

 من که باشم که از اندوه تو سودی ببرم

 من همین بس که از آتشکده دودی ببرم

 دامان تو سر بگذارم شعر گفتم که به

 بگذارم او آمده تا دست به در داغ
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چهارماندازچشم
 مثنوی کوچه باغ غزل
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 شیراز –برامکه. محمود رضا 

 تئاترو بازیگر  نویسنده، نقاش شاعر، ،در جهرم ۱۳۵۷متولد مهرماه 

 

 تو آمدی و دین به خودش افتخار کرد

 به خودش افتخار کرد -یقین  -با دیدنت 

قه ای و   با وجود تو ،ای طاهرهصدیَّ

 پیغمبر امین به خودش افتخار کرد

 ه زدجوانسبز تو مریم  های دستاز 

 عیسی برای این به خودش افتخار کرد

 وقتی شکفته شد گل ریحانه النبی

اره  زمین به خودش افتخار کرد ی سیَّ

 تو آمدی و بال کبوتر گشوده شد

 چرخید قفل قافیه و در گشوده شد

 تو آمدی که با تو عدم کم بیاورد

 قلم کم بیاورد ،وقت سرودن از تو

 تو آمدی که سایه و نور عاشقت شوند

 دختران زنده به گور عاشقت شوندتا 

 هاست اشارهابروی تو هبوط تمام 

 هاست ستارهمسیر عبور  ات پیشانی

 در عصر خون رعایت انسانیت تویی

 دریای بی نهایت انسانیت تویی

 هنگام وعظ لحن و بیانت برهنه است

 خود در حجاب و تیغ زبانت برهنه است

 شود میهر خطبه با خطاب تو آغاز 

 شود میجاب تو آغاز آزادی از ح

 کنم میاخطار  نام تو را به قافیه

 -کنم میهجده هزار مرتبه تکرار 

 َنْفِس جهانی و َنَفسی چون تو زنده نیست -

 ی چون تو زنده نیستکس هیچو  ای زندهتو 
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 غرورت ندیدنی ست ،شکوه همه بااین

 حاضری که حضورت ندیدنی ست قدر آن

 رسد نمیقدِّ جهان به بام وجودت 

 رسد نمیایمان به ارتفاع سجودت 

 نوری و در تمام جهان منتشر شدی

 صوتی و بر زبان زمان منتشر شدی

 شود میشعر از کنار نام تو لبریز 

 شود میگوش ترانه از خبرت تیز 

 به حقیقت، محال را کشی می که وقتی

 بنویسم خیال را! کنم نمی فرصت

 شود میدر چشم تو نگاه همه شیعه 

 !شود میکلمه شیعه  ،مبر  مینام تو 

 وحی خدا گرفت به نام تو خاتمه

 عشق فاطمه جز بهقرآن مگر چه بود 

 قرآن چه بود؟ روح زمان در تنی بزرگ

 سی کهکشان خالصه شده در زنی بزرگ

 ای زن! زن گذشته و امروز و تا ابد

 ای مثل عشق محکم و چون عقل مستند

ر پیغمبر امین!  ای عصمت مقدَّ

 شکوفایی زمین!ای آخرین دلیل 

 ز ما نگیر ولی رو ،آلوده دامنیم

 یا فاطمه تو را به علی! رو ز ما نگیر

 زلف غزل دست کرده است های حلقهدر 

 شعری که از شنیدن تو مست کرده است

 عاشق شعرم حلول کن های بافتدر 

   من را قبول کن! ی ترانهکوتاهی 
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 شیراز –حلیمی. خدیجه 

ت و متولد و ساکن شهر شیراز، عضو فعال انجمن ادبی دارای تابعیت افغانستان اس

باشد، تا به حال در چندین شب شعر و جشنواره  آستان مهر شاهچراغ )ع( می

شعر عاشورا، رتبه دوم المپیاد توان، برگزیده اول شعر قرآن و  : برگزیده شبازجمله

 عترت استان فارس و ... مقام آورده است.

 هیاهو افتادباز عشق آمد و دفتر به 

 اژه به هوهو افتادو شعر آغاز شد 

 شد ان جاریی کوثر به زب رهسو   ناگهان

 شد ان جاریی طاها به جه قبل آن قصه

 و خدا بود و جهان بود و پیمبر آمد

 و شبی هم گِل یا فاطمه کوثر آمد

 س( دنیا به تالطم برخاستفاطمه )گفته شد 

 مثنوی بود و غزل هم به تحکم برخاست

 دارد بارانغزلش حال و هوای خوش 

 فاطمه جریان دارد باراز "لوالک" که 

 ی الله شود به جهان آمده آیینه

 سبحان دارد دمبه دلش حق، به لبش هم، 

 روزآمدزده پلکی و به ناگاه شب و 

 و از این معجزه بهتر به گریبان دارد

 قلم و کاغذ و شاعر همه در حال قنوت

 ان داردذکر یا فاطمه تسبیح بهار 

 گیرد میچادرش حرف خدا را به بغل 

 ی قرآن دارد چادرش حکم خدا، آیه

 و خدا خواست که همراه علی او باشد

 و علی باغ گلی هست که ریحان دارد

 قلمم واژه کم آورد به رویاها رفت

 یا علی گفت و به یا فاطمه ایمان دارد
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 نیشابور -صفادل. خدابخش 

  ”پاره ماه شد یک آینه“

 ایستاده بود زن چار چوب آینه،در 

 با چادری سپید که بسیار ساده بود

 د از الیاف آفتابیبا چادری سپ

 دعای امشب اش انگار مستجاب شد می

 رو به راه شد اش روسریدستی کشید 

 ماه شد... پاره یک آینه دستی کشید،

 به او آبشارها کنند میتعظیم 

 نفسش از غبارها شود میپاکیزه 

 پیرهنش از شکوفه پراردیبهشت 

 به سمتش بهارها وزند میه بار  یک

 خورند میهر پنج فصل باغ به او غبطه 

 دامن او را انارها کنند پرمی

 شود میخودش خیره  های گونهحاال به 

 خود جویبارها ی همیشهاز  تر جاری

 چونان مسافری که در آغاز جاده است

 باز برایش قطارها... کشند میِکل 

 گرمی دستان خود سپردتسبیح را به 

 لب آورد بارها ینام تو را به رو

 ، رو به آسماناش گمشدهدر جستجوی 

 از انتظارها ای شاخهگل داده بود 

 شد قرار بیسجاده از شکفتن خود 

 زن آبشار شد ی شانهچادر به روی 

 گرفته بود باران ،برگشت سمت پنجره

 حسی شگفت دردل اوجان گرفته بود...

 و زمان ایستاده بود زن ایستاده بود

   دام سمت جهان ایستاده بود؟کاو در 
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 موالن فرانسه –غّلمی. فاطمه 

 این نظم را سالم پیمبر نوشته و..

 شعری برای حضرت دختر نوشته و..

 بعد از سالم پیش تو زانو زده نبی

 ر مادر نوشته و..محض بهچون شعر را 

 در پیشگاه نور به امضا رسیده که

 شفاعت محشر نوشته و..ِمهر تو را 

 کنند میپیش تو بانوان جهان مشق 

 مریم، سمیه، آسیه، هاجر نوشته و..

 علی شد و.. باران ی ساللهسهم تو از 

 خیر کثیر، همسر دلبر نوشته و..

 ناب گوارای نوشتان های جرعهاین 

 کوثر نوشته و.. ی سورهکه  ای چشمهاز 

 قدقامت الصاله ی رسیدهاما تویی 

 لشکر نوشته و.. همه اینیک تن حریف 

 حاال رسیده نظم به تسبیح فاطمه

 تشریح فاطمه ی شیوهحاال علی و 

 و امام زمانم تویی، علی! میرم می

 و نوای زبانم تویی، علی! خوانم می

 رسید میدیشب صدای خستگی از چاه 

 ؟؟ علی؟؟تویی ..نگرانم ..علی ای علی.. آه
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 کرج -قربانی سپهرپور. فرشاد 

 مرده دل در بدنم شب شده و دلگیر است

 دلم از بازِی دنیاِی ستمگر سیر است

 چه شرر بود که غم، در دلم افروخت و رفت

 چه عزا بود که پا تا به سرم سوخت و رفت

 سوزد میمرِغ جانم یله در کنِج قفس 

 سوزد مینفس پشِت نفس  آه ام سینه

 روز مرا در نظرم چون شب کرد ات غصه

 خون شد و خون بر سر خونم تب کردجگرم 

 سوخت داغ بر داغ سوار آمد و یارایم

 یاِد پهلوی تو افتادم و دنیایم سوخت

 ننگ بر ظلمتیان ماِه خدا را کشتند

 آن همه سادگی و صلح و صفا را کشتند

 اال گهری زهرا بودو اوج واالیی 

 آنکه از هر چه بدی بود بری زهرا بود

 ه آفاق رساندخود نور ب ی سینهآنکه از 

 صاحب بینش و صاحب نظری زهرا بود

 او ی گرانمایهآنکه هر ثانیه از عمر 

 همه با یاِد خدا شد سپری زهرا بود

 آدمیان فقط نهآنکه از حسن و لطافت 

 به او هر چه پری زهرا بود برد میرشک 

ِل پرده نشین آنکه به عمری هرگز
ُ
 آن گ

 سر نزد یک دم ازاو پرده دری زهرا بود

 جز ازمدِح توام وصِف تو را خاتمه نیستعا

 مثل خود فاطمه چون فاطمه نیست کس هیچ
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 دانهم –نرگسی رضا پور. احسان 

 
ً
کشوری و استانی مانند:  ی جشنواره ۱۵ ، تا االن درگوید میسه سال است که شعر  تقریبا

، و دانبسیج هم چشنواره امام موسی صدر، جشنواره علمدار کربال در ایالم جشنواره

 .شگاهی صاحب مقام شدهدان ی جشنوارهچند 

 

 بر گردنم عمری ست حق مادری دارد

 خورشید گونه رسم ذره پروری دارد

 وقتی خدا فرمود: لو ال فاطمه...یعنی

 بر کل مخلوقات زهرا برتری دارد

 وقت نماِز با شکوهش فاطمه انگار

 پشت سر خود از مالئک لشکری دارد

 گریان نخواهد بود گمان بیروز قیامت 

 هر کس برای فاطمه چشم تری دارد

 زهرا خریدار است، از این جمله معلوم است

 اینجا غالِم بی نوا هم مشتری دارد

 طاهاست ی آیینههم زهره هم زهراست، هم 

 کبری ست اهل عالم باالست ی صدیقه

 هایش قدماز رد  جوشد میزمزم ببین 

 هایش خدمجبریل هم بوده ست در خیل 

 نان شب خود را کند میذر یتیمان ن

 خرج علی کرده همه تاب و تب خود را

 گوید میخویش  های همسایهبا نیت 

 ذکر یارب یا رب خود را ها شب نیمهدر 

 زینب چو زهرا خم به ابرویش نیاورده

 چون کوه بار آورده زهرا زینب خود را

 ریشه دوانده عشق زهرا در دل حیدر 

 قرآن 
ً
 کوثر ی ورهسجمع شد در  تماما

 بار غمش بر روی دوش کوه سنگین است

 شوری که از عشقش به سر افتاده شیرین است
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 شد توتیای چشم من خاک کف پایش

 هستند جمِع عرشیان مشتاق نجوایش

 زهرا روی سجاده ست که وقتیوقت سحر، 

 محو تماشایش شود میعرش خدا هم 

 سرد است دوزخ آتشش بر عاشق زهرا

 هایش نفسگرم است پشت شیعه از هرم 

 یک زن فقط چون فاطمه روی زمین آمد

 کسی جایش آید نمیپس تا قیامت هم 

 از یک طرف آرام جان مادرش باشد

 از سوی دیگر هست نور چشم بابایش

 ، یعنیاش سینهبر  زند میسنگ علی را 

 در راه موالیش دهد میجان خودش را 

 دنیا زهرا در این کند میاحساس غربت 

 "دیدار پیغمبر" شده تنها تقاضایش

 زهراست ی زیبندهفقط  ابیهایی ام

 هر کس که آزاده ست 
ً
 زهراست ی بنده قطعا

 زهرا کار هر کس نیست های فضیلتشرح 

 زهرا مقدس نیست ی خانهچون  ای خانههر 

 نور خدا جاری ست اش خانهاز خشت خشت 

 در لحن صحبت کردنش شرم و حیا جاری ست

 یبارانچه  بارد میلطفش باز  باران

 دل شد چراغانی ی خانهزهرا  بانام

 آغاز خلقت بود با زهرا چه آغازی

 پایان خلقت هست با حیدر! چه پایانی

 سازند میمثل نجف یا کربال یک روز 

 ایوان برای فاطمه به به چه ایوانی

 که شاعرهای درگاهش آید مییک روز 

 در مرقدش باشند مشغول غزل خوانی

 وقت جنگیدن علی ابن ابی طالب در

 سر بند"یا زهرا"ببندد روی پیشانی
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 جز خادمِیَّ فاطمه شغلی ندارم من

 از کف نخواهم داد شغلم را به آسانی

 با اینکه کوتاه است زهرا دفتر عمرش

 این عمر کم دارد ولی تفسیر طوالنی

 زهرا جوانافتاده نامش بر لب پیر و 

 رانیافتاده ِمهرش در دل ایران و ای

 خون که پس از مادر بادلیزینب  گفت می

 یداندیگر ندارد زندگی توفیق چن

 در روز روشن دشمنان خوردند حقش را

 تشییع شد او در شِب تاریک و _پنهانی

 گفت میتنها با علی  آهدرد و دلش را 

 گفت میاز جا یا علی  خواست میبر  که وقتی

 خواست میاز جا فضه را  خواست میبر  که وقتی

 باور ندارد مرتضی زهرا همان زهراست

 باور ندارد دسِت بر پهلوی زهرا را

 دنیا را ... های ییوفا بیباور ندارد 
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 های قصیده جاده

 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ286ـــــــــــ

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ287ـــــــــــ

 جهرم -. ایوب پرند آور

 از فاطمه شد نور به هر جا متجلی

 صحرا متجلی شد و دریا متجلی 

 و یا فاطمه رخشیدیا فاتح و یا فاطر 

 اسما متجلی ی آینه شد گونه این 

 خاک ی کرهاز شوق تماشا شدنش بر 

 آدم متجلی شد و حوا متجلی 

 شیث آمد و نوح آمد و هود آمد و ادریس

 عیسا متولد شد و موسی متجلی 

 توحیدی سادات قریشی ی تیرهدر 

 عشق آمد و شد سید بطحا متجلی

 مقدس های مدنیمکی  ی سورهدر 

 کوثر متأللؤ شد و طاها متجلی 

 تا حفظ شود شأنیت فاطمه در کفو

 پیش از همه شد حضرت موال متجلی

 در کعبه علی آمد و دیدند مالئک

 عظما متجلی ی آیهزهراست در این 

 چل روز محمد به حرا رفت و دعا کرد

 زهرا متجلی ی چهرهشود  که اینتا 

 یتیمی محمد به سر آمد های شب

 متجلی ابیها امدر شد آمنه  

 از فاطمه انوار کثیری جریان یافت

 دنیا متجلی همه ایناز فاطمه شد  

 قه در عالم پایین متصوربار  یک

 صد شعشعه در عالم باال متجلی

 خورشیدگری داد ی جلوهُحسنش به حسن 

 که شد یوسف معنا متجلی قدر آن

 بخشید دلش را به حسینش که ببیند

 در کرببال خون خدا را متجلی
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 اما جبل الصبرترین خصلت خود را

 بخشید که شد زینب کبری متجلی

 واقعه گردید ازآن پسچرخید زمین و 

 طوبی متجلی ی شاخهُنه شاخه از آن  

 امروز نشد فرصت ابراز وجودش

 باشد که شود فاطمه فردا متجلی

 در امر فرج اذن دهد حضرت زهرا

 آن گاه شود نور مسیحا متجلی

 فاطمیون است ی هیمنهفردای زمین 

 زهرا متجلی آنجا که شود یوسف

*** 

 برکت ریخته در کشور سلمان با تو

 برکت ریخته بسیار فراوان با تو

 دستان تو جاری شده است ی سایهرحمت از 

 با تو بارانابر از جانب تو آمده  

 اشرقت االرض، به مشهد دادی ی آیه

 عظمت یافته هرجای خراسان با تو 

 را که به قم بخشیدیسرَّ ٌمستودع خود 

 سر زد از عرش، چهل اختر تابان با تو 

 چراغ شاهشعر با نور تو آمیخته در 

 قران با تو ی دروازهچلچراغان شده 

 سبزی کوثرتان را به شمال آوردند

 گیالن با تو ی خطه! چه شده بی بیآی  

 کرده تر جهاناصفهان را نفست نصف 

 کرمان با تو ی زیرهزعفران ریخته در 

 سوهان قم است ی سینهسل نام تو در ع

 یاس آمیخته در قمصر کاشان با تو 

 داغتان را به کویران جنوبی دادند

 از باد پریشان با تو پرشده دانزاه
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 بی بیلبریز گل ما  ی سفرهبر سر 

 آب با دست علی آمده و نان با تو

 آدم جاریست ی آیهشور که در  همه این

 انسان با تو ی سورهمتحول شده از 

 بوی خوش عشق، فراوان از تو وزد می

 حضرت رحمان با تو ی رایحه رسد می

 پسرت روح خدا بوده که با دست علی

 پرچم افراشته باالی جماران با تو

 جستیم میهشت سال آتش و خون از تو مدد 

 دوران با تو همه ایناستواریم هنوز 

 یاس با الله چه ترکیب ملیحی شده است

 با تو دانخاک شده شهر شهی خاک، این

 مشق ما پیچ و خم شعب ابیطالب بود

 که گذشتیم از آن مرحله آسان با تو

 حرز انگشتر تو نام ولی الله است

 کشور ما ملک سلیمان با تو شود می

 باد شبیه نفس فروردین دانجاو

 مرز جمهوری اسالمی ایران با تو
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 کرج –چشم آور. حمید 

و  ،کوالژ (،کس هیچخاک  سر به   گلچندشاخه  کتاب: )با مؤلف 1368متولد 

انجمن شعر کرج است، وی برگزیده  مسئول حاضر در حال و .باشد میرهابند 

 .باشد میمتعدد کشوری نیز  های جشنواره

 

 

 حیاهو!

 آباد! کوِی آنکه به منت ریخت در جاِم جوهِر قلمش او را

 ِمدحت بانو رانامش بلند همچو پِر شهباز، سرداد، هرکه 

 ِکلِک بیان شکسته به توصیفش، تاج زبان گسسته به تحسینش

ر و ضو را تواند نمیواژه 
َ
 ادا کردن، آن هیبت و شکوه و ف

 چشم زمین ندید و زمان نشنید، تفسیِر آن ز مرجعی از تقلید

 عاجز زباِن فقه به یک تمهید، اعجاز عطر آن گل شب بو را

 شده تصویرش ای استعارهر بنشسته بخت بر پِر تقدیرش، ه

 فرخنده آن هجا که به صوت آید پیش از خدا و نون و قلم، او را

 پدر بوده قفِل دهان گشوده و نگشوده، باید که گفت: روح

 ُنه تو را ی الیهبی شک به شوق اوست که پیموده یک روزه هفت 

 هرکس که بوسه زد به گریبانش، معراج کرده است و نبی خوانش

 چشم ُحسن، در آغوشش پیغمبراِن سالِک حق جو را:بنگر به 

 یکسو نبی و نوِر لِب خاتم، یکسو علی و نوِر لِب َمحرم

  ”علی نورا نوُر “شوِق نبی و شوِر علی در هم، به به که گشته 

ت را  آموخته است پاکِی دامانش، درِس اصوِل پاکی و عفَّ

 جاری شد از کالِس دبستانش، شریاِن سرِخ نهضِت عاشورا

 زهرا ببین و دختر زهرا را، در قامتش، قیامت کبری را

 برهم زده است شاِم یهودا را، برداشته ِز مادرش الگو را

 طفلی ِز او ُزِهیر کند ما را، بی اعتنا به غیر کند ما را

 تا عاقبت به خیر کند ما را، بادا ِز او اشارت ابرو را

 ِل وارونرا ُهبَ  دسیسهرش وشرمش قناِت قلِب علی را خون، ش

 دنیا زنی ندید بدین مضمون میزان شود حیا و هیاهو را
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 زن را زنانگی بدهد نامش، راِز زنانه ایست در احکامش!

 ناِز زنی که پیش قدمهایش تاریخ به ادب زده زانو را

 نامش ز قم تپد دِل ایران را، َوز قم تپیده نبِض خراسان را

لعجب!! به مکتِب او زنها، ضامن شوند 
َ
 ضامِن آهو رایال

 خطاط تا شکسته کند خط را، در او خالصه کرد کتابت را

 را سو یکدر پنج تن، ِز وحدت و کثرت داد، از چهارسو اشارِت 

 کام نبی عسل شود از قندش، شیرین از او کالِم خداوندش

 نوشت 
ً
 زنبورا ی سورهاول نگاه کرد به لبخندش، بعدا

 خنده هاش، عسل دارد که ازبسمثل دارد،   ”ذِلَک ِلِیه فی“

 زد و گم کردند ِخیل مالئکه رِه کندو را ای خندهبر عرش، 

 دارد تری تازهقرآِن دیدنی ُصَوری دارد، شأِن نزوِل 

 با آنکه شرح مختصری دارد عاِلم کند به جهل، ارسطو را

 هر برِگ آن کتاِب اولوالعزم است، برهاِن نثر بر ورِق نظم است

 پیغمبر آورده تا قبول کنند او رااعجاِز دیگری ست که 

 آمد کند اجابت ایزد را، کامل کند جهاِد محمد را

 تکلیف بوده زود، که برگردد، مأمور بوده است، و معذورا

یرا تو
َ

 به ذوالفقار َوالغ
َّ

 ال فتی علُی َو ال َسیفا، ِاال

 علی  حبحُب علی و 
ً
 جفت پرستو را که چنان، عمری عمرا

میه کرد سقوطش را بشکست تا نیاِم سکوتش
ُ
 را، آِل ا

ِت بازو را  تیِغ زبان کشید و همه گفتند: ال هوِل هرچه قوَّ

 دردا که هر چه چرِخ فلک چرخید، هرگز ندید و نیز نخواهد دید

 مینو را ی منارهچشم زمانه گنبِد مینا را، روی زمین 

 که چنین ما را، پنهان شده است عالم پیدا را؟ ای کردهبانو چه 

 بگرفتی از زمین و زمان رو را؟ گونه اینکرده با تو که  دنیا چه

 بانو چه کرده حسرِت پنهانت کز آرزوی دیدِن ایوانت

 النگو را اند کردهدر عرش حوریان به تمنایت، نذر تو 

 دانکه زمان گریان، چون باد در زمین شده سرگر  ای کردهبانو چه 

 کوکو را ی نالهسرگیجه هاش دربه دِر کویت، کوچه به کوچه 

 بانو بنازم آن همه ایمان را، حیرت دریده چاِک گریبان را

م ِ هورا!
َ

 رشِک مسیح و اشِک مسلمان را... بادا به این شکوه ِکش
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 دیدی را، وآنچه کشیدی و نکشیدی را آنچهبانو بنازم 

 جوِر علی و آِل محمد را، ناِز طبیب و منِت دارو را

 گشته گوش به فرمانتافساِر آب و خاک به دستانت، جبریل 

 کوثر کند به امر تو آتش را، شیرین کند به اخم تو لیمو را

 که چنین شعرم، بختش دراز گشته چنان بحرش ای کردهبانو چه 

 چه به قصیده غزلگو را َورنه لطف شما بلند کند طبعم،

 بانو بنازم آن شِب آخر را، معنا گرفت؛ معنِی مادر را

 ، بر شانه؛ شانه کردِن گیسو رادادی به زخم؛ زحمِت بستر را

 عادت را کند نمیبانو بنازم آن همه همت را، غیرت رها 

 جارو را ی دستهقلب شکسته؛ لطِف محبت را، دست شکسته؛ 

 تقوی را، تکلیف کرد زینب کبری را ی جامهدستی که دوخت 

 در کار خیر؛ حاجت عظمی را، در بحِر عشق؛ زحمت پارو را

ِت مادر را اجرا ر را،تا رو کند امانِت کوث  کند وصیَّ

 پیراهِن عزیز پیمبر را، کهنه شراِب مانده به پستو را

 چه شد که هدیه نیاوردند؟ بانو یاراِن با وفای پدر آنروز،

 زائو را؟! ی خانهآخر که دیده است که هم کیشان، آتش زنند 

ت را  در نزِد پا به ماه؛ عیادت را، مردم برند؛ نیکی ُسنَّ

ِت نیکو رایاراِن با و  فای پدر گویا، برداشتند ُسنَّ

 راِه تو بسته، دسِت قدر بسته ،تنت خسته آهروِح تو خسته، 

 پهلوت هم شکسته، همان بهتر کوته کنیم حرِف دوپهلو را
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 ارسنجان –زارع. عبدالنبی )عارف( 

و ها  شروع به سرودن کرد که با شرکت در همایش سالگی شانزده، از است 1338متولد 

تاکنون  برگزیده های مقامو اخذ چندین مقام اول تا سوم کشوری و استانی و  تا جشنواره

 های کتاب مؤلف عارف تندیس گردیده، تا و دهو بیست لوح تقدیر  چهارصد موفق به اخذ

 .باشد ( می)ع چراغ شاه. وی عضو فعال در انجمن ادبی استان مهر باشد میجنگلستا و...  عارفانه عاشقانه

 

 ش راقرار بیهرسال صبر  کند میزمین گم 

 نظم پایدارش را زمان برهم بریزد جمع

 بانویی بانامملک  خیل کند میزیارت 

 که مظلومیتش گم کرده با حسرت مزارش را

 یگانه دختری از پنج رکن عالم خلقت

 در دختری باب کبارش را شود درمیکه ما

 به شانش جبرییل از عرش مهر کوثر آورده

 بی شمارش را های آیهکه تصدیق است و مصداق 

 به معبر چشم پوشیده است از اعمی عفاف او

 قارش راوانگشت و لب عزم  گزد میکه دنیا 

 علی تنهاترین مرد سخی مبهوت ایثارش

 بیماری انارش را که وقتی دهد میبه سائل 

 جنگد می قزوهچنان با رمز یازهرا علی در 

 خدا ال سیف اال ذوالفقارش را خواند میکه 

 چرخد میکرات آسمان اکنون اگر با نظم 

 زهرا کرده جاری اعتبارش را بانامخدا 

 دارد ای تحفهنسل آینده به عالم  ببین در

 لحظه لحظه انتظارش را در کشد میکه دنیا 

 چنان با سوره کوثر خدا مدحش نماید که 

 ابوجهل زمان باید بگیرد پس شعارش را

 نیست ابتر این سخنها را خدا گفتهمحمد 

 نماید خصم دون خوار و زارش را ولی ابتر
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 خود زهرا ره شب را نشان داده دانبه فرزن

 ظلمت که رهرو گم کند راه دیارش را دران

 برای همسر تنهای خود آیینه و آب است

 از مهر، قلب داغ دارش را کند میکه مخفی 

 قدر قدرت قوی شوکت ابرعفت عال همت

 ارزش لیل و نهارش را دانبه مویش بسته یز 

 زد درمیال تدخلوا جبریل  ی آیه حکم به

 حق سالم آشکارش را رساند میبه زهرا 

 همین یک هتک کافی اینکه دشمن بشکند در را

 ی نو بهارش راجواناز غم در  گیرد میخزان 

 باشد نمیبه غیر ازحق به اسرارش کسی واقف 

 رنج بی شمارش راکه مخفی کرده عمری درد و 

 شوید میشب دست  ی نیمهعلی از جان خود آن 

 به دست خویش جسم جان نثارش را شوید میکه 

 یدانبمیرم من برای غربت آن مرد می

 تدفین کند جسم نگارش را شب نیمهکه تنها 

 لرزد میشب و روز علی در هم شده یا عرش 

 زمان گم کرده در خود گردش لیل و نهارش را

 ت دایم زادگاه حضرت موالسیه پوش اس

 به یاد آرد دو چشم سوگوارش را خواهد میکه 

 حشر زهرا از گنهکاران روز بهچنان بخشد 

 که از غفاریش گیرد مدال افتخارش را

 عارف شوم میاگر یک بیت من مقبولش افتد 

 اگر عارف شوم چیزی نخواهم جز شعارش را
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 تهران -کاکایی. عبدالجبار)دکتر( 

شناس ایرانی.  ایالم. نویسنده، شاعر و زبان ۱۳۴۲شهریور  ۱۵متولد 

های ادبی در  های سرودن شعر، نقد و بررسی، اجرای برنامه درزمینه

و مطبوعات فعالیت داشته. کاکایی شاعر بسیاری از تیتراژهای  صداوسیما

دیشه، حتی اگر آیینه باشی، نگاهی ی روح، محراب ان های تلویزیونی است. آثار: آوازهای واپسین، مرثیه سریال

 زنم و... به شعر معاصر ایران، زنبیلی از ترانه، فرصت نایاب، با سکوت حرف می

 

 ش بارانمثل ابری و نم 

 مثل خورشیدی و تابستانش

 مثل بی تابی دریا برخاک  

  و بی پایانش وقفه بیموج 

 بحر جوشید و تو چون مروارید

 ریختی در صدف جوشانش

 که برآید از خاک تو دمیدی

ل و ریحانش
ُ
 تا ابد باغ گ

 انسان ازاین پستو شکفتی که 

 طعنه بر سنگ زند ایمانش

 کوثر نور شدی تا برسد

 شدانمهر جاوید به فرزن

 ولی افسوس که تاریخ نبود

 خالی از مکر و دم و دستانش

 پرکشیدی و نماندی در خاک

 شدانمثل عطر از قفس گل

 سوختی در کلمات واعظ

 منبر نامیزانشبر سر 

 شدرودیوارله شدی بین 

 شدانگم شدی بین لب و دن

 رمز طوبی چه بگوید وقتی

 پی نبردست به باغستانش

ِطَمت فاطمٌه ِمن شرٍ 
ُ
 ف

 شر این معرکه و دکانش
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ِطَمت فاطمٌه ِمن زاهد
ُ
 ف

 که ندارد خبر از عرفانش

 یاوه گویی که به مقصد نرسد

 دور بی حاصل و بی پایانش

 ازو نشنیدممار گیری که 

 جزهیاهوی نی و انبانش

 بی تاب بارانابر می نالد و 

 شدانکه چه شد قطره ی سرگر 

 موج می پرسد و ساحل خاموش

 که کجا رفت ُدِر غلطانش

 نازنینی که بر اوبرهان شد

 سوره ی مختصر قرآنش،

 آفتابی شد و از شدت نور

  کرد از چشم جهان پنهانش 
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 تهران –طراوت پور. قادر 

 

 

 غایب! ی قبلهحاجی و ای  بی ی کعبهای 

  ”رغایب لیل“و جهان  ی”قدر لیله“تو 

مِّ ِوال! 
ُ
مِّ َهنا! ا

ُ
 !ابیها امیا ا

 هرگز به مقامت نرسیدند مناصب

 در کتم زمان، مادر ستِر کلماتی

َیضان در حرِم روح تو راهب
َ
 وحِی ف

 مرتبه فاطمی توست  ”َدنا قوسین“

 فاطر شده با رتبه نامت متناسب

دنا  “در منزل 
َ
 به سریِر ملکوتی  ”ا

 اند مالئک به مراتب بعد از تو نشسته

  ”کسایی“، نقطه پرگار  ”الفی“راِز 

  ”اقارب“جانت به   ”عصمت“ای از  بخشیده

 از دامن نوِر تو جهان الیتناهی است

 در سایه پنهان تو پیدا متناوب

 تو سرشته است مقامات  ”عفیِف  روح“با 

 تو نوشته است مراتب  ”عقیِق  لوح“در 

 سرِّ برکاِت تو به یاسین حجاب است

 پیش از همه ناموس حیا شد به تو راغب

 ی تو سوسوی حیات استسو آندر کون و مک

 بجوانپیدایی و نزِد تو فقیرند 

 ترسم اگر فاش بگویم که چه هستی می

 جانم ِبِستانند بزرگان مذاهب

 با احمد مختار به یک جانی و یک جسم

ار به یک روح و دو قالب با حیدر  کرَّ

 الحرمینی بیِن علی و آینه بین

مِّ مصائب!؟
ُ
مُّ الحسنینی تو، چرا ا

ُ
 ا

 اند آداب و مراعات، همه مستحبات

 اجبو  واند، که در عشق ت ُمشتی کلمات
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 ای اشرف اسما خدا در تو درخشان!

د اوالد بشر با تو ُمصاحب!  ای سیَّ

 نهادند  ”نور“حق نام تو را  ی پردهدر 

 ها از تو بگیرند مواجب تا آینه

ت  قدِر تو غدیر است و نصاِب تو نبوَّ

یی و میقات مناقب
َّ

 معراج توال

 تو مادر آبی و علی هم پدِر خاک

 آب و ِگل ما مهر تو بانوی مواهب!

 از ریشه نبی هستی و بر شاخه امامی

  تو چه حقیرند عجایب ِی مرتبهدر 

 وصل است ی سرحلقهغریِب تو که  بانام

 آدینه شبی حضرت آدم شده تائب

 اسماِء تو از چیست؟ که در معرکه حیدر

 را گفت و به دشمن شده غالب  ”فاطمه یا“

 دوعالم دانحیران حیاِت تو شهی

 تو امامان مکاتب شان سرگشته

ُدس ُمصحف حق داد که وقتی
ُ
 تو را روح ق

 در، شعله آتش شده کاتب ی سینهبر 

 و شکستینشستی  درودیواربیِن 

  ”صاحب“را برسانی تو به   ”خدا سرِّ “تا 

  ”درودیوار میاِن “بعد از تو چه نحس است 

  ”ضارب“بعد از تو چه نفرین شد بر واژه 

 تشییع شبانگاه تو بر دوش مالئک

 تدفین تِن پاک تو با دست کواکب

 نام تو توصیف ی سوختهدر روح سخن، 

  در ذهن قلم، مست طواف تو مطالب
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 مشهد –یوسف پور. مسعود 

 سالگی هجدهرهبری را داشت کتاب اولش در  محضر معظم در شعرخوانیوی افتخار 

 همسران اشک و...،. امتداد سرخ. نماز و نیایش ره بهشت به چاپ رسید.سو عنوان با 

 جشنوارهاییست که او درآنها مقام آورده. نام

 

 ای شب قدر! کسی قدر تو را فهمیده ست؟

 را دیده ست؟ ات مرتبهتا به امروز کسی 

 تو عاجز ماندند نأش معرفتخلق از 

 نامیده ست ات فاطمهبی جهت نیست خدا 

 خواستم ذات تو را نور بخوانم، دیدم

 سنجیده ست جا همهنور هم با تو خودش را 

 تو ی جلوهنور چشمان پیمبر تویی و 

 آفتابی ست که تا غار حرا تابیده ست

 ! پدرتابیها ام ای کهحکمتش چیست 

 و دست تو را بوسیده ست شده خمبارها 

 شد از نام تو سیراب، چقدر تشنه لبنخل 

 چشمه از عشق تو در قلب علی جوشیده ست

 دست در دست تو بود ای شرف الشمِس علی!

 اگر انگشتر خود را به گدا بخشیده ست

یقه شدن بود اگر صحبت همسِر   صدَّ

 بالیده ستملک وحی، هرآیینه به خود 

 ستدان می االمین روحبانی رزق تویی، 

 سیبی از عرش اگر چیده به اذنت چیده ست

 هر زمانی که شدی خسته، به نقل از سلمان

 چرخ دستاس تو با دست ملک چرخیده ست

 چه بگوییم از انفاق تو، وقتی در شهر

 سائلی رخت عروسی تو را پوشیده ست

 کردبه فقیر و به یتیم و به اسیر احسان 

 پیچیده ست جا همهصفش و ونان افطار ت
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 چشم صائب به کرامات تو افتاد و نوشت:

 "گوش این طایفه آواز گدا نشنیده ست"

 عطا! رود کرم! خیر کثیر! باران آه

 تو رنجیده ست ی گریهاز  ات همسایهاز چه 

 مسجدی هست در این ناحیه که خشت به خشت

 سر نفرین تو از ترس به خود لرزیده ست

 بشکند دست کسانی که شکستند تو را

 ناگاه به خون غلتیده ست ی ضربهچشمت از 

 شده بانوی بهشت او سر زخمت نکند 

 اینهمه الله چرا دور و برت روئیده ست

 پلک آرام بزن، صفحه به نرمی بشمار

 مصحف روی تو چندیست ز هم پاشیده ست

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ301ـــــــــــ

 تهران –مهرابی. مهرداد 

همایش ادبی  برگزیده .94اسفند  -ساری-رتبه نخست جشنواره انسان طبیعت تخریب

نخست  رتبه .95خرداد  -تهران-(شهدای فاطمیون )جایزه ادبی شهید علیرضا توسلی

نخستین جشنواره شعر  برگزیده .95اسفند -کیش-جشنواره شعر و سرود کیش کالسیک سومینبخش شعر 

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات فارسی. .95اسفند -تهران-کتاب در بخش شعر کالسیک

 

 اش کهکشانی ی قافلهعالم غبار 
 اش کرانیدریا به حیرت آمده از بی 

 زند میوسع خودش حرف  قدر بههر کس 
 اش آسمانیپنداشتند اهل زمین 

 رسد نمیای دل به ُکنه قدر، سوادت 
 !اش بخوانیاگر نتوانی  دهم میحق 

 بود؟ همه اوج بی فرود!این شیر زن که 
 اش عنانیجز مرتضی نکرد کسی هم 

 نه سال شاهد شرر کوه طور بود
 اش ترانی لنهرگز نبود صحبتی از 

 آن مادری که علت ایجاد خلقت است
 اش مهربانیهمه را  کند میسیراب 

 ستبر ی قلهپیداتر از ابهت هر 
 اش ینشان بی ی زمزمه های پژواک

ه  گذاشت می بر گنجواره بودن خود صحَّ
 اش نهانیدفن  ی نقشه کشید میپس 

 وایا بر آن دیار که از مکر روزگار
 اش آرمانی ی جامعهبی فاطمه ست 

 مسجد و منبر خبر دهید های لرزهاز 
 اش ناتوانیدیدم توان محض پِس 

 دیدند روح بین دوپهلوی مصطفی ست
 اش نشانیرحمی نداشتند به نام و 

 از جهالت مردم به پشت در سوخت می
ر 

ُ
 اش باغبانیدست و دل  گرفت میگ
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ششماندازچشم
 چهارسوق دوبیتی/رباعی/چهارپاره
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 شیراز -فردوسی. هادی 

 تو ی هدانمر بنازم غیرت 

 تو ی پروانهشد همه  ها دلکه 

 هایی آیینهتو تنها مادر 

 تو ی خانهسرای مهر یعنی 

 *** 

 عاشق دوتا همدم چه زیباستدوتا 

 عروسی گل و شبنم چه زیباست

 علی و فاطمه یعنی که پیوند

 میان کوثر و زمزم چه زیباست

*** 

 زهرا خو گرفته ست بانامزبان 

 گل یاس آبرو از او گرفته است

 عاشق های دلدوباره کشتی 

 به یاد فاطمه پهلو گرفته است

*** 

 از غم مادر بگویم شد میچه 

 پیغمبر بگویم کمی از یاس

 از عطر زهرا شوم میمعطر 

 کوثر بگویم ی سورهاگر از 

*** 

 بستان توحید ی پروانهچه شد 

 خزان شد نوبهار مهر و امید

 پنهان و آرام رود میشب است و 

 به دوش آسمان، تابوت خورشید
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 بوشهر -)دکتر(منصوری. حیدر 

 

 نشینند میتو  ی افتادهبه پا 

 نشینند میتو  ی بادهبه جام 

 دو زانو آفتاب و ماه با هم

 نشینند میسر سجاده تو 

*** 

 به دستانش گالب آورده با خود

 به دنیا ماهتاب آورده با خود

 به دامانش گل خورشید پیداست

 خدیجه آفتاب آورده با خود
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 شیراز -آقا بابایی. سیمین 

 بانوی گل و ترانه و ریحانی

 درمانی ام شکسته دلبر زخم 

 همه در نگاه تو پنهان استعالم 

 یبارانباغ حضرت  ی میوهتو 

*** 

 مهتاب بده ی آیهبانو تو مرا 

 بر پیچک دل طراوتی ناب بده

 امروز که دل غریب درگاه شماست

 خشک دلم آب بده ی باغچهبر 

*** 

 زنی همرنگ دریا بود زهرا

 پر از آیات زیبا بود زهرا

 داشت میپدر را عاشقانه دوست 

 بود زهرا ابیها امیقین 

*** 

 به زخم کهنه مرهم بود زهرا

 مثالش در جهان کم بود زهرا

 تجلی بخش نور آفرینش

 بود زهرا دوعالمشکوه هر 
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 تهران –اسماعیلی. رضا 

 

 

 

 خوردیم زمین و آسمان گم کردیم

 در عالم خاک، بوی جان گم کردیم

 گندسو  آنخورم به قر  قبر تو نه، می

 تو را در این جهان گم کردیم!  ”قدر  “ما 

*** 

 خواهیم لبک می افسرده دلیم و نی

 خواهیم در سینه، دلی ترک ترک می

 از فاطمه ما نه فصلی از بیداری

 خواهیم! از فاطمه، فصلی از فدک می

*** 

 دیوار و در و فدک ...! حکایت این نیست

 ی مسکین نیست زهرا زن سرشکسته

 استاو روح حماسه، مادر عاشورا 

 بر چهره کوه، از مصیبت چین نیست

*** 

 آیین است زِن سبِز آسمان ،زهرا

 بین است آیینه روشن حقیقت

 و فدک، غم زهرا نیست ونمک نان

 است  ”دین“سوگند به نور، درد زهرا 

*** 

 خوانیم! ما مدعیان تو را صنم می

 خوانیم بانوی مقیم شهر غم می

 چرخد نامی ز تو بر زبان ما می

 یم!دان تو چه اندک و چه کم میما از 

*** 
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 ناموس خداست، گفتن از گیسویش ...؟!

 از سینه و سر، کبودی بازویش ...؟!

 ای به وصف زلفش گفتی تو قصیده

 کنی تو شرم از رویش؟! ای مرد! نمی

*** 

 سطری ز کتاب او نخواندی، شاعر

 از خطبه ناب او نخواندی، شاعر

 گفتی ز پریشانی گیسو، اما

 حجاب او نخواندی، شاعراز فصل 

*** 

 در ذهن و زبان ما زنی مغموم است

 افسرده و زرد و ُمضطر و مظلوم است

 در قاب نگاه اهل معنا، اما

 او فاطمه، یک حماسه محتوم است

*** 

 دور از تو، نشان راه را گم کردیم

 شب کور شدیم و ماه را گم کردیم

 پرستی کردیم در مذهب جهل، بت

 را گم کردیم  ”اله ... ال“چون معنی 

*** 

 

 گردیم شد فاطمیه، گرد شما می

 ما آوردیم  ”مرثیه - غزل“یک ُمشت 

 ما سیره روشن شما را بانو!

 ها گم کردیم در غفلت جشنواره

*** 

 مدان حکایت فدک ... می هرروز

 مدان تان نمک ... می پرده به زخم بی

 در شعر ز حرمت تو غافل ماندیم

 مدان شک، میما ُمدعیان! بدون 
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*** 

 او سوره کوثر است، زیبا بنگر

 از فصل فدک در آ، به باال بنگر

 ها بسیار است از حضرت او نگفته

 ای دگر به زهرا بنگر از زاویه
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 گلستان -. قاسم بای

 

 

 

 ای پرپر شـدتـو پـر زدی و شکوفـه

 شد تر کهکشانیخورشید گریسـت، 

 تفسیـر بلندیسـت کـه در کـوتـاهی

 ی کوثـر شدتـو شبیـه سـورهعمر 

*** 

 ی کوچـه بپـرساز باور سـر سپـرده

 ی کوچه بپرساز بغـض گلو فشرده

 تفسیر عفـاف و عصمـت و غیـرت را

 ی کوچه بپرساز چادر خاک خورده

*** 

 انگـار تمـام بـاورش فاطمـه است

 ی در بـرابـرش فاطمـه استآیینـه

ـا ــد، امَّ  از آمنــه زاده شـد محمَّ

 بـاور بکنیـد مــادرش فاطمـه است

*** 

 بْنویس از آن دری که در آتش سوخت

 از غربـت باوری که در آتش سوخت

ـذار که آیـه آیـه خـون گریه کنم
ْ
 بگ

 در ماتـم کوثری که در آتش سوخت

*** 

 انگار حیات بوی زهرا دارد

 کشتی نجات بوی زهرا دارد

 رو ازاینپدر عجین شده  بانام

 بوی زهرا داردحتی صلوات 

*** 
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 کم باشد ات خاکیحق خواسته عمر 

 سیمای تو کوثری مجسم باشد

 ها آریازنظر پنهان شده قبرت 

 عالم باشد های گنجاین خصلت 

*** 

 محبت فاطمه است ی آینههم 

 هم آیت لطف و رحمت فاطمه است

 از روز جزا چرا بترسد دل ما

 وقتی سخن از شفاعت فاطمه است

*** 

 ت نگفتند به ماغیر از نفس کم

 غیر از شب ماتمت نگفتند به ما

 ما آمده بودیم تو را بشناسیم

 افسوس که جز غمت نگفتند به ما

*** 

 تو نور حقیقتی گواهت عرش است

 هم پای علی شدی و راهت عرش است

 در خاک حرم نساختندت تا ما

 باور بکنیم بارگاهت عرش است
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 شیراز –بنی ایمان. زلیخا 

 داستانو هنرپیشه، او مجموعه  نویسنده، عکاس به دنیا آمد، شاعر، ۵۲در شهریور 

 نام باُجنگی از آثار شعر و نثر  به چاپ رساند، و  ”آنکه نماند برای“ بانامخود را 

 چاپ دارد. زیر”مصرتنهایی“

 بهشت زهرا

 دلم ازدست این آتش بالله

 باید بناله ای چارهنداره 

 زهرا و آتش؟ ی خانهبهشت 

 کردنش حتی محالهتصور 

*** 

 ریحانه

 سروری تو دوعالم های زنبه 

 برای اصل هستی مادری تو

 جهان از عطر نامت مشک بیز است

 پیغمبری تو ی ریحانهگل 

*** 

 یاس

 اگرچه دست احساس است دستت

 ولی در کار دستاس است دستت

 حسن زینب حسین و ام کلثوم

 پراز عطر گل یاس است دستت!
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 کرمان –پرنیان. سکینه 

شهرستان عنبرآباد است، کتابی در ارتباط با فرهنگ و ادبیات عامه  وپرورش آموزشدبیر 

 .نموده و چند مقاله همایشی هم دارد تألیف" گنج پنهان" عنوانالرستان فارس با 

 

 کینه بیماییم و دلی شکسته و 

 در سینه شکند میبغضی که نفس 

 ماییم و محبِت شما یا "زهرا"

 آب و پاکی و آیینهای بانوِی 
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 ـــــــــــ315ـــــــــــ

 قم -)دکتر( ابوالقاسم سید حسینی.

 

 شد دل بارانشکوفه  گفتم“ زهرا“ 

 لبریز شمیم یاس و ریحان شد دل

 در یورش بادهای دلگیر خزان

 بهاران شد دل ی خانهبا یادش 

*** 

 تیابرو ی گوشهطاق سپهر،  یا

 تیسویاز گ یطلعت مهر، تار یا

 زد، نوح
َّ

 بر دامن تو دست توال

 تینجات و ساحل پهلو یکشت

*** 

 که نه از جام تو مدهوش، کجاست؟ یمست

 که نه از مهر تو در جوش، کجاست؟ یجام

 ند چرا نشان او گشت نهان!یگو

 که تو را کشد در آغوش، کجاست؟ یخاک
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 مشهد – حلیمیان. فاطمه

 سازد میصحن و حرم تو را خدا 

 سازد میهر جای جهان جداجدا 

 گذرد میتو  که از غربت هرروز

 سازد مییک صحن درون دل ما  

*** 

ل و هم اوسط و هم خاتمه است  هم اوَّ

 است همه ایناست ولی  جوان که آنبا 

 محبوب نبوتَّ و امامت یعنی

 پیش از همه چیز فاطمه، فاطمه است

*** 

 یک گل کف محراب: سر همسر توست

 توست سر بی: گل ها سرنیزهیک گل 

 پهلویش را اند شکستهیک گل که 

 موالست... تو گویی سِر توست! ی شانهبر 
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 شیراز -خادم الحسینی. عبدالحسین 

 

 آن " رسول " و این " امیر " است ،تو " زهرا "

 در باغ عالم دلپذیر است ،سه گل

 انگشت حیرت بر لب عمری ،جهان

 و' مات از این مراعات النظیر است!

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ318ـــــــــــ

 زرقان -خلیفه. سارا 

 غضب کند شرمنده استهر کس که بر او 

 در پیش رسول هم سرش افکنده است

 در نزد خدای با چه رو خواهد رفت

 همیشه فاطمه بخشنده است هرچند

*** 

 کوثر خدا زهرا جان ی چشمهای 

 عطر مصطفی زهرا جان ی بوتهگل 

 الگوی حجاب و عفت ما هستی

 خواهیم شفاعت تو را زهرا جان
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 ـــــــــــ319ـــــــــــ

 شیراز -زارع. پدیده 

 رئوفانه که زهرا داردآن قلب 

 میل مدارا دارد ،با آنکه َبدم

ف هم باشد اگرچهفرزند 
َ
 ناَخل

 هوای او را دارد جا همهمادر 
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 یزد -زرافشان. فائزه 

 

 

 

 حق جلوه کند میان هر تکبیرت

 دل بسته زمین به لطف عالمگیرت

 مدان اسم اعظمی می ی جلوهتو 

 باید به قیامت بکشد تفسیرت

*** 

 خورشید فلک بود نگین عرش و

 های مردم غرق شک بود ولی دل

 ارث زهراست ها آسمانزمین و 

 فدک در اصل، یک سنگ محک بود

*** 

 با بستن سر بند تو آرام شدند

 عشق، خوش سرانجام شدند ی جادهدر 

 ی کهداناز داغ غمت، خوشا شهی

 با پهلوی تیر خورده گمنام شدند

*** 

 بگذار شبیه ابرها گریه کنم

 گریه کنم صدا بیدر چشم مدینه، 

 آیینه کبود، یاس گلگون، دل خون

 بغض را کجا گریه کنم؟ همه اینمن 

*** 

 همراه علی ،در سختی روزگار

 از غربت جانکاه علی ای کردهکم 

 در هر نفست عطر خدا جاری بود

 ای همسفر سیر الی الله علی

*** 
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 تو سر جدا رفت حسین ی بدرقهبا 

 رفت حسین ها نیزهبر منبر سرخ 

 از دامن پاک تو به معراج رسید

 از فاطمیه به کربال رفت حسین

*** 

 آویزد میدر ظلمت شب چراغ 

 ریزد مینور از سخنش  ی آیهصد 

 بنشیند ها فتنهباید که غبار 

 وقتی به حمایت از علی برخیزد

*** 

 ای افراشتهعرفان، علم  ی قلهبر 

 ای کاشتهصد باغچه عشق در زمین 

 گردن هر چه شیعه در عالم هستبر 

 ای داشتهتا بوده تو حق مادری 

*** 

 که دردمند و دلسوخته است هرچند

 دریا دریا حماسه اندوخته است

 راوی عاشوراست° زینب که بزرگ

 از فاطمه خطبه خوانی آموخته است
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 خرم آباد -ساکی. محمد علی 

او در  وپرورش آموزشفرهنگی است، در  ی بازنشستهتالش زحمت حاال  ها سالپس از 

همکاری کرده  داستانداور شعر و سرود و گاه  عنوان بهمستمر  طور به مسابقات فرهنگی

؛ های کتاب مؤلف وی قلم توانمندی دارد، سرودن اشعار بومی لری و فارسی و دراست، 

 .آماده چاپ است و آثار دیگری از وی باشد میگل دم  های رباعیبرای همیشه و ، لری های ترانه

 

 الگوی حجاب وعفت وتقوا بود

 درخانه مطیع حضرت موال بود

 که نبود ابیها ام فقط نهریحا

 ازهرجهتی فاطمه بی همتا بود

*** 

 پیچیده شمیم یاس در شریانم

 درجانمریشه زده مهر فاطمه 

 نفس در بدنم باقی هست که اینتا 

 مانم میبر بیعت با آل علی 

*** 

 ای کوثر عشق زند میقرآن ز تو دم 

 ازخون حسین توشده محشر عشق

 نگردیده زنی پیغمبر که اینبا

 اما شده زینب تو پیغمبر عشق

*** 

 آگاه علی شد ازمدفن تو فقط

 ماه گوید میبعدازتو غمش به چاه 

 عزادارحسینت هستیم عمری است

 "یافاطمه اشفعی لنا عندالله" 

*** 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ323ـــــــــــ

 نسبزه صادقی. حسی

را با هم در  یل اجتماعیو دغدغه مسا یه شور شاعرانگکرمان است ک جواناز شاعران 

است  ۱۳۵۵رفت )سبزه واران( در سال یمتولد شهرستان ج ی. ودهد میش یش نمایغزلها

ر هفته نامه یرمان و سردبکن کسا اکنون هم ی. سبزه صادقورزد میار خود عشق یو به د

 .است ”نیرودبار زم“

ن مجموعه در دو بخش یاست. ا منتشرشده ”نهایت بین دو یاشتباه قشنگ ب“ بانام یمجموعه شعر از او

 پنج بک، بخش نخست آن در بردارنده چهل غزل است شده تنظیم
ً
او قدرت  های غزل. باشد می یتیه عمدتا

 دانمن عالقهاو در حافظه  های غزلاز  یز برخوردار هستند.. تعدادین یمتعادل ییدارند و از نوگرا یخوب یعاطف

 است. یرمان باقکشعر 

 

 تو زنگ خوش انشا بود ی درباره

 بود او درهای کالس از تعجب 

 زد میاستاد یکی یکی صدامان 

 یا زهرا بود  فاطمه مان همهنام 
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 تهران –سلیمانی. سید علی اکبر 

است، او برگزیده بیش از دویست جشنواره و کنگره  نگار روزنامهشاعر، نویسنده و 

 ، عکس و...شده است.داستانشعر،  های درزمینهالمللی و ملی  بین

 

 ای عزت و اعتبار زن سوغاتت

 از ذاتت ای آیه آیینه و آب،

 ره سبز پرتأللو نامتسو یک

 صد راه به کوثر است تسبیحاتت!

*** 

 زهراست، چگونه در غزل وصف شود؟!

 تشبیه یا مثل وصف شود؟!کی با 

 باالتر از آن است بگنجد در شعر

 با فعلن ومفعول و فعل وصف شود

*** 

 را ها دوریخط زد قدمت زعشق 

 را ها کوریباسرمه خاک پات، 

 برداشت، تولد تو از روی زمین

 را! ها گوریبا برکت خود زنده به 

*** 

 با آمدنت مهر و مه و اخترها

 تابید میان ظلمت باورها

 به دنیا بخشید ای سورهوحی آمد و 

 ابترهاشد باعث روسیاهی 

*** 

 هرچند اسیر نامرادی بودی

 در آن همه غم، نماد شادی بودی

 گنجیدی نمیدر کوچکی زمین 

 تو از سر این زمان زیادی بودی!

*** 
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 پر رازترین نگاه خلقت: زهرا

 دلگرمی و تکیه گاه خلقت: زهرا

 با آمدنت، خدا به خلقش بالید

 ای عزت کارگاه خلقت، زهرا!

*** 

 و جان پس دادی ای گرفتههی زخم 

 به آسمان پس دادی جوانهی ماه 

 ارث داغ غربت باباییو  وت

 به عشق، امتحان پس دادی! عمر یک

*** 

 سخت است که رنج بی حسابت باشد

 با اینهمه، لبخند جوابت باشد

 از هرسو وزد میهرچند که سنگ 

 باشد!باز آینه ماندن انتخابت 
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 خرم آباد –عزیزیان. محمد تقی 

 

 خدا شروع آرامی داشت بانام

 پهلوی شما عجب سرانجامی داشت

 افتاد سر زبان مردم که علی

 خود شهید گمنامی داشت ی خانهدر 
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 تهران –عیوضی. روح الله 

 شود میسالی  ۱۷ حدود .امور فرهنگی کارشناس .۱۳۵۷ اسفندماههشتم  متولد

 ی لحظه به لحظه او ..شده است قلم به دست آیینیکه در حوزه ادبیات و شعر 

 ...ددان میسرایش خود را مدیون استاد سید رضا جعفری و استاد جواد حیدری 

غزل مرثیه همراه دیگر شعرای  های مجموعه صورت بهکتاب مستقلی از او منتشر نشده، آثارش  حال تابه

شعری و  های قالباکنون نیز در حوزه شعر کودک، سرود و دیگر  .است شده استهآر )ع( به زیور چاپ  بیت اهل

 .کند مینیز آموزش ادبیات مداحی فعالیت 

 

 

 شب آمد و زائر علی ماه شده

 چاه شده ام سینههمسنگ صبور 

 پیراهن عمر غصه دارت زهرا

 بر قامت رعنای تو کوتاه شده

*** 

 با رفتن نیلوفر خود گریه کنیم

 پرپر خود گریه کنیم ی باغچهدر 

 را دیدیم ای سوختههر وقت در 

 مادر خود گریه کنیم وپر بالبر 

*** 

 به زیر آالم شما ام ریختهپر 

 کبوتر بام شما ام شدهیعنی 

 شد گره از کار و توسل کردم او 

 کبودی از نام شما ی خاطرهبا 

*** 

 تا بام تو بال عرش هم پر نزده

 نزدهحتی پر جبرئیل هم سر 

 حتی که آنتو نشسته  ی سایهدر 

 تا حال نیامده و یا در نزده

*** 
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 شب آمده و جاده به راه افتاده

 یعنی گذر کسی به چاه افتاده

 بارد میو صدا  سر بیو  سوزد می

 خورشید سر مزار ماه افتاده

*** 

 بگذاریدش به حال تنهایی خود

 سر برده به زیر بال تنهایی خود

 آبیاری داردهرشب سر خاک، 

 محال تنهایی خود ی مزرعهدر 

*** 

 و صدا رفت که رفت سر بیشب بود و چه 

 آرام در آغوش خدا رفت که رفت

 ماند که ماند ها نشانهروی تن او 

 رفت که رفت ها کوچهزخمی و کبود 
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 شیراز –فردوسی. هادی 

 

 

 

 از داغ تو قامت سپیدار شکست

 دیدار شکست ی آیینهبا مرگ تو 

 سوگ تو من داغ فراوان دیدمدر 

 صد بار دلم خون شد و صد بار شکست

*** 

 درگاه تو را نسیم جارو زده است

 زده است ، زانودر محضر تو بهار

 خورشید به خون نشسته در دشت غروب

 انگار به پهلوی تو پهلو زده است

*** 

 با یاد غمت یک دل پرپر دارند

 اندوه تو را همیشه باور دارند

 فهمند میتو را  ی هشکستپهلوی 

 انارها ترک بردارند که وقتی

*** 

 دل با هوس شراب مست آمده است

 این ماه چنانچه بود و هست آمده است

 با هر عددی که عشق را جمع زدیم

 دیدیم چهارده به دست آمده است

*** 

 غم بر تن نیست ی جامهافسوس که جز 

 این گلشن نیست ، نصیبجز باد خزان

 غریب است که غیر از مهتاب قدر آن

 شمعی به سر مزار او روشن نیست

*** 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ330ـــــــــــ

 سروآمد و سربلند شد یا زهرا

 شد یا زهرا مند بهرهاز خوان تو 

 برای دیگران در محراب عمر یک

 دستت به دعا بلند شد یا زهرا

*** 

 تمام هستی بانو ی فلسفهای 

 توحید پرستی بانو ی سرچشمه

 نیست بر روی زمین نشانی از قبر تو

 زیرا تو همیشه زنده هستی بانو

*** 

 بر لب شب و روز نام حیدر دارد

 تنش عطر پیمبر دارد های گل

 پیداست که مقتدای او فاطمه است

 رود کوثر دارد ،بهشت که وقتی

*** 

 لبخند زدی باغ پر از شب بو شد

 تو صورت گل نیکو شد ی خندهاز 

 زهرا ،ای سیب معطر بهشتی

 خوشبو شد دوجهانبا آمدنت هر 

*** 

 در وسعت آغوش تو پرواز کم است

 با بانگ تو صد ترانه آواز کم است

 اگر روز تو باشد مادر هرروز

 باز کم است ات مهربانیسوگند به 

*** 
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 کرمانشاه -کرمی. منا 

 

 

 

 از روز ازل عشق اگر بر پا بود

 فردوس اگر جایگه طوبا بود

 آن فال به آدم افتاد ی قرعهیا 

 هدف آمدن زهرا بودبی پرده 

*** 

 آن معجزه که پا قدمش کوثر داشت

 در کالبدش مخزنی از گوهر داشت

 پیغمبر بود ی پروردهکه  هرچند

 دیگر داشت ای بارقهدر چهره ِز حق 

*** 

 کرد میدر پیچ و خِم عشق شهامت 

 کرد میغم خوار علی بود و قناعت 

 از جعفر طیار ولی تر سرمست

 کرد میدر بند خدا بود و عبادت 

*** 

 عشقش همه شب بر پا بود یسجاده

 جمِع دل و دلدادگی و تقوا بود

 نفسش پیِش خدا حرمت داشت ،آهش

 و الله که آهش، نفسش گیرا بود

*** 

 عمیقی که کشید آهای وای! از آن 

 که سوزش به دِل عرش رسید آهآن 

 غم قدمت داشت یاندازهآهی که به 

 قلِب مالیک لرزید از حرمت آن

*** 
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 از حادثه و بحِث فدک بگذر عشق!

 زخم و نمک بگذر عشق! یخاطرهاز 

 حتی ِز قسم خوردِن پیمان شکنان

 دوز و کلک بگذر عشق! یسلسلهاز 

*** 

 موال نگذر! یسینهاما ز غم 

 از یک شبه خشکیدِن دریا نگذر!

 از حرمِت پرپر شدِن یاِس علی

 نگذر! ابیها ام کسیاز بی 

*** 

 بگذار بفهمند که حق تنها نیست

 آلوده تنی دریا نیست یبرکههر 

 هر جا سخن از عشق به زهرا باشد

 از آتش و از سوختنش پروا نیست

*** 

 پر از زیباییست ،این عشق اگر سخت

 اییستدانپر از  ،این راه اگر دور

 زهرا به دلش ترسی نیست یدلبسته

 طوفان و جنون سهم دل دریاییست...
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 اصفهان –مردی پور. علی 

شدیدی به آل  ی عالقهدر اصفهان به دنیا آمد. از کودکی  ۱۳۷۳شهریور سال  ۲۲

سالگی شعر گفتن در  14از  .ع( و مدح و ثنای حضرات معصومین داشتالله )

 .پرداخته است ها قالب ی بقیهبه قالب غزل بیشتر از  .را آغاز کرد بیت اهل ی حوزه

 کارشناسی ارشد صنایع است.شجوی دان در حاضر

  

 به آسمان بدری تو ،خورشید زمین

 صدری تو ی نقطهیکپارچه نور و 

 ددان میچون قدر تو را فقط خدا 

 پیداست حقیقت شب قدری تو

*** 

 تکلیف بشر بدون تو معلوم است

 علی بدون تو مظلوم است هرلحظه

 زن جهانی چون که ترین معصوم

 دامان تو مهد یازده معصوم است

*** 

 حی الیموتت بودند ی بندهچون 

 پس محو عبادت و سکوتت بودند

 هنگام دعا ،تو که هیچ ی همسایه

 قنوتت بودند ی سفرهعالم سر 

*** 

 تو ارزش عشق را به انسان دادی

 زن را به حجاب و صبر فرمان دادی

 تو جان رسول بودی و هجده بار

 در راه والیت علی جان دادی

*** 
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 آباده طشک –شمس الدین مظلومی. سید 

کارشناسی ارشد خود را از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  دنیا آمد، به ۱۳۴۶ خرداد 1 

مشغول به  وپرورش آموزشاداره  در دبیر، عنوان به اکنون هم فرهنگی تهران دریافت نمود

 کاراست.

 

 فرزند تو سرچشمه احساس بود

 در روز جزا مالک و مقیاس بود

 زهرا ها گلمادر  توایدامان 

 بود و یاسباغی زگل یاسمن 

*** 

 ریحانه عفت و حیایی زهرا

 سرچشمه عشق با صفایی زهرا

 هم پای مه و ستاره در خلوت خویش

 تافجر و سپیده در دعایی زهرا
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 بوشهر -)دکتر(منصوری. حیدر 

 

 

 

 تو هوا بهاری شده است ی سجدهاز 

 ایوان فلک آینه کاری شده است

 جوشد میکوثر که همیشه از لبت 

 رودی است که از غدیر جاری شده است

*** 

 تر شده است ها چشماز اشک هوای 

 ابر آمده است و سایه گستر شده است

 از عطر گل محمدی سرشار است

 است پرشدهیاسی که میان کوچه پر

*** 

 از داغ تو خورشید برافروخته است

 بر غربت آسمان نظر دوخته است

 دنبال مزارت دیدیم گشتیم به

 در سینه عاشقان دلسوخته است

*** 

 از شوق پری به آسمانها بزنیم

 بال سفری به آسمانها بزنیم

 دیدیم زمین جای مزار تو نبود

 گفتیم سری به آسمانها بزنیم

*** 

 در سینه همه دار و ندارت درد است

 اشک بیقرارت درد است صحبت هم

 سوگند به زخم بازویت یا زهرا

 عشق تمام یادگارت درد استجز 

*** 
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 با یاد تو شعر عطر الهام گرفت

 بوی گل بابونه و بادام گرفت

 یا زهرا ات شکسته دلقربان 

 تا نام تو بردم دلم آرام گرفت

*** 

 فهمد میدر خانه سکوت مرد را 

 فهمد میسرد را  آهتنهایی و 

 سوگند به چاه و دل پر خون علی

 فهمد میپهلوی تو داغ و درد را 

*** 

 بالی به هوای کوی دلبر زد و رفت

 دل را به زالل رود کوثر زد و رفت

 آن روز فرشتگان عالم دیدند

 پروانه پرسوخته ای پر زد و رفت
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 شیراز –موذنی. فاطمه 

 روی میوقتی  شود میبزرگ  جای تو رچقد

 برد میتمام بودنم را با ترنم یاس  اش اندازه

 ماند میاز من  تنگی دلو یک 

 دهد میکه حسرتم را ذره ذره آب 
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 زرقان -مهبودی. محبوبه 

 

 

 

 رقصید دریا با بلم اوج نگاهش را

 مردی غریق عشق می خندیدچاهش را،

 باشید سرخ، ازحضوری می دیدساحل خواب ماهی،

 تااهدنا الصحرای سبز صبحگاهش را

*** 

 اعجاز غزل هاسهم اوباشد خواست می

 با وضو باشدتسبیح لحن بیت هارا 

 تلمیح لفظ ناب ریحان درون شعر،

 مضمونی از پروانگی در باغ اوباشد

*** 

 بانو! تو زهرای خیال قاصدک، هستی

 هستی پهنای فدک، گدانتوصاحب شش 

 شور سپید کوه و دریاهاست ات مهریه

 مفهوم نمک، هستی توصاحب اوالی

*** 

 هرروز قلبت درنگاه حیدری گم بود

 آوازگندم بود ات سفرههرروز طعم  

 یک قرص نان وکاسه ای شیروسکون آب

 وزن وعروض شعرهای ناب مردم بود

*** 

 باور ازنسل غزل والله های آیهای 

 باسوره های کوثر و انسان شدی همراه

 سیب های بوتهدستات تلفیق انار و 

 تنها ی خستهای سایبان عابران 

*** 
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 آب وآیینه بدیل بیتصویر حس 

 دلی آرام وبی کینه های تپشپشت 

 خورشید تابان سحر در باور مهتاب!!!

 علی در وادی سینه!!! های شبفانوس  

*** 

 رنگین تراز پروانه کردی نقش دینت را

 پرواز کردی بالهای های سرزمینت را

 ازحضوری سبز بنویسند ها قلمگفتم 

 نقطه چینت را های جملهتا پرکند تک 

*** 

 بودتا شاهراه قدسی قرآن کنارت  

 ت بوددار وام هایش کوچهشهروتمام 

 چرخید میگردنبند زهرائیت  گونه آن

 گویی تمام کهکشان دور مدارت بود

*** 

 شد میوقتی قنوت دستهایت ربنا 

 شد میچشمان توجا  خورشیدتوی عمق

 ازآغاز ستدان میبیت المقدس خوب 

 شد میسمت چادر تو، جابجا  به قبله،

*** 

 دیدی میغزل مهتاب  بانو! تودرچشم

 دیدی مییک حس شورانگیزوشعری ناب 

 دیدم نگاهم را خیال انگیزکردی تو

 دیدی میخفته رادرخواب،  های آرایه

*** 

 باور خورشیدپراحساس هایت شاخهای 

 ویرانگر بنیاد نسل ابتر خناس!!!

 سیر و سلوکت راتمام باغ باورداشت

 دربوته ای ازیاس زدی میه جوانوقتی 

*** 
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 ی که درآماج طوفان بودماه دیمادرش

 این بادوبوران قسمت دیرین خوبان بود

 راشکستند و نیفتادی هایت شاخههی 

 افکارشیطان بود ی مانده ته تبر، آری

*** 

 آتش گرفت وسوخت اما، بال پروانه!

 ابیات ویرانه شعر شهیدی درپی

 گفت میماه زمین باچاهش ازفصل خزان 

 واشک ریحانهوالتین والزیتون ودرد 

*** 

 بودی جان نیمه آرام روی دوش ماه

 بودی روان درگرگ ومیش صبح خاموشی،

 فهمید میخاک  تنهاوجود بذری شدی،

 زهرا، کجای مبهم عالم نهان بودی....
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 قم –ی. رضا دانیز 

شگاه تهران، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار، دانلیسانس حقوق پردیس فارابی  1372متولد 

شعر  جشنواره ره، جشنواره شعر انقالب،سو جوان داستانمختلف ادبی مانند شعر و  های جشنوارهبرگزیده 

 .باشد می شجویان و طالب و....دان

 

 وری... پشت در خانه هیزم شعله

 تو نداشت در دل شهر اثری... آه

 ات نشنیدیم دران خانه ما دربه

 بازتری یروضهاز این در بسته 

*** 

 ز غم ما فهمیدرازی است که باید ا

 بی واهمه بی شاید و اما فهمید:

 علی باید سوخت" ی خانه"پشت در 

 افسوس که زود هیزم آن را فهمید

*** 

 گریه توست ی آیه"کوثر" تفسیر 

 گریه توست ی "تطهیر" پر از کنایه

 هرچند که سایه بان گرفتند از تو

 گریه توست ی سایهعالم همه زیر 

*** 

 رود قدر!ی قضا!  ای دست تو چشمه

 رازی است بزرگ بر کف دست بشر:

 با خط خودش خدا نوشته "هجده"

 تا عمر کم تو را شود یادآور

*** 
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 شیراز - راضیه اسفندیاری زاده.

 ماه فانوس بردل دریا

 تابد میذکر امن یجیب 

 ها خاطرهدرد زخم سکوت 

 تابد میرا غریب  ها لحظه

*** 

 وسعت آینه ترک خورده

 پروانهاز نگاه کبود 

 از غم شده خمکمر اشک 

 حس خوبی ندارد این خانه

*** 

 اضطرابش را بافد میکوچه 

 البه الی دری که جان داده

 بگمانم غروب نزدیک است

 کوچ پروانه را نشان داده

*** 

 درد گمنامی از هزاران قرن

 زد میدور افکار شب قدم 

 پازلی که گم شده است ی قطعه

 زد میآخر شعر را رقم 
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 قم -انتظارنگار 

این شاعر مخلص که دوست دارد گمنام بماند تمام حاصل ذوق و ارادت 

چند سال است که با  ( نموده،عجزمان )امام  ویژه بهع( الله )خود را وقف آل 

ید جز همین دانع( آشنایی دارم ولی جالب است بشاهچراغ )آستان مهر حضرت  آیینیآثار او در گروه ادبیات 

احترام این نیت  به .سراید می نواز روح. بسیار ددان نمیچیزی از مشخصات فردیش  کس هیچنام انتظار نگار 

 از مسجد مقدس جمکران گذاشته شد. تصویری منتشر نکرده، گاه هیچعکسش که  جای بهخالصانه، 

 

 ام ایستادهو  ام کشیدهچادر به سر 

 ها اساساز تمام شما بی  تر محکم

 اید رفتهاز شما که به تاراج  تر محکم

 ها لباس دروغ و های رنگدر عهد 

*** 

 انگار پادشاه تمام سپیدهاست

 هرکس هوای بندگی اوست در سرش

 از آسمان پر است سیاهی چادرم

 مهتاب نیز چادر مشکی است بر سرش

*** 

 عالم است های عسلاز تمام  تر روشن

 حضرت زهرا برای من لبخندهای

 یشخند شما زخمیم کندهر قدر ن

 من های زخم ی همهاست از  تر شیرین

*** 

 وقتی زمین به مادری خاک می نشست

 اش هجوانبه روی  کشید میآغوش 

 حتی خدا که اوج شکوه است و سادگی

 اش خانهچادر کشیده است به گیسوی 

*** 

 ببر بیان و خود و زره، ساعد و سپر

 این اولین فراز علمداری زن است
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 ـــــــــــ344ـــــــــــ

 کشد میشمشیر و خنجریست که ابلیس 

 این پرچم سیاه خراسانی من است

 

 از جهان ترسم نمیو  ام ایستادهمن 

 شود تر تاریک همه اینحتی اگر از 

 شاید که در همین صدف پاک بندگی

 شود تر نزدیکیک ثانیه ظهور تو 
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 شیراز -حلیمی. خدیجه 

 

 

 

 در هجوم بادهای سرد و سنگین

 بود و خستهت نهای دخترک تا بی

ی از غم داشت اما  روزهایش ردَّ

 نمک آهسته بود و... هایش نم گریه

*** 

 ها بر روی دوشش ای از بغض کوله

 کشید و ها درد و آهی می شب نیمه

 کرد قراری در وجودش رخنه می بی

 کشید و روی کاغذ آب و ماهی می

*** 

 یک نشان از مادرش در زیر آوار

 دفترقاب عکسی از پدر بر روی 

 کرد... خاطراتش گریه می بارانزیر 

 ای از روز مادر یادش آمد قصه

*** 

 از روزهای گرم و شیرین نگاهیک 

 شچادرنمازمادری پیوسته با 

 صبح و ظهر و عصر و مغرب، هر شب انگار

 در بغل دارد هزاران ُدر، نمازش

*** 

 خدا بود تسبیحمادرش لبریز 

 اکبر... ی الله زیر لب با نغمه

 باشی که آندخترم! با من بخوان قر 

 در کنار حضرت زهرای اطهر

*** 
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 گفت هر شب از بانوی پاکی قصه می

 از حجاب و صبر و خوبی، از صداقت

 هست دوجهاندخترم! الگوی ما در 

 در حقیقت ابیها ام فاطمه

*** 

 عالم بانوهایبانوی  فاطمه

 تا که آمد با وجودش کوثر آورد

 را... آسمان هفتبا نور خود  فاطمه

 از نسل حیدر، رهبر آورد فاطمه

*** 

 دخترک با یاد بانو شادمان شد

 یادگار مادرش را بر سرش کرد

 با نمازی قلب خود را تا جال داد

 ای تقدیم روح مادرش کرد سوره
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 قم –روشنایی. سما 

روزنامه نگاریست که در رشته علوم قرآنی فارق التحصیل شده، او  ی شاعره، ۱۳۶۸متولد 

همشهری، جام جم،  مختلف نظیر های خبرگزاریدر نشریات و  تاکنون ۸۶از سال 

شکیبایی مانند شکوه  هایی کنگرهخبرگزاری فارس و ... فعالیت داشته، یانو روشنایی در 

حضرت معصومه س( قم، شاعران معاصر رشت و... کرامت )حضرت زینب س( زنجان، مدافعان حرم سمنان، )

 .افتخارآفرینی نمودند

 

 

 

 حق داشت آن شبها خدیجه در هوایش

 دلداده ودلواپس وسرگشته باشد

 زیباست دیدارحبیبی که سبکبال

 بعدازچهل شب ازحرا برگشته باشد

*** 

 سوغاتی او یک سبد سیب بهشتی

 روح و تنش دربند گل دربند زهرا

 خانه مست بوی او شدآن شب تمام 

 لبخند زهرا ی غنچهگل کرد وقتی  

*** 

 مکه را هم نور پاشید های متروکه

 شد برایش دانآیینه بن آسمان هفت

 دنیا جهنم بود اماشد گلستان

 کوثرخروشان شد برایش ی سرچشمه

*** 

 پیغام حق راجبرییل آورد وفرمود:

 الَمتین باش ی سررشتهای فاطمه 
ُ

 َحبل

 کل کائناتی تو مرکز پرگار

 تنها توهم ُکفِو امیَرالمومنین باش

*** 
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ُم الِرجس"
ُ
 دوراست تا روز قیامت "َعنک

 ای عرشیان مبهوت َحصر"ِاَنماَیت"

 جاریست اسم اعظمت در روح قرآن

 هر روایت و دردر هرحدیث قدسی 

*** 

 پایان هرسجده، مالیک عاشقانه 

 باذکرتسبیحات تو شورآفریدند 

 یر خداییآیینه در آیینه تصو

 یعنی تو را"نوُر َعلی نور" آفریدند

*** 

 ای مادر سادات هرجا گل بکارند

 تصویری ازچادرنمازخاکی توست

 بوسید حیدر تاروپود چادرت را

 از شأن ما ادراکی توست ای گوشهاین 
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 قم –شفیعی. امین  

آنچه گفتم : شده چاپ آثار .مدیریت استراتژیک لیسانس فوق .)اراک( ۶۶ آذرماهمتولد 

 های کنگرههنری: عضو تیم اجرایی  های فعالیت .بندهای رهایی-تمام دلم نیست

 ستیغ سخن های کنگرهمختلف شعری و دبیر اجرایی سلسله 

 

 چکد میاز آسمان، سخاوت خورشید 

 چشم تمام شهر پر از نور ایزدی است

 دهد میدارد بهشت بوی گلی تازه 

 این اولین تجسم یاسی محمدی است

*** 

 زدند ات گهوارهخورشید و ماه تکیه به 

 تا آسمان کام شما را عسل کند

 که باز کشد میاز پشت در ستاره سرک 

 را بغل کند ها آینهنور نگاه 

*** 

 است نام تو از جان آفتاب تر روشن

 ،شود میدر آسمان طلوع تو روشن که 

 خراسان و کربال ،مدینه ،خاک نجف

 شود میلبریز نور دختری از مکه 

*** 

 ای ایستادهحاال تو در تمام جهان 

 نورت میان یازده آیینه جاری است

 کوثر! ببار! خاک زمین تشنه کام توست

 فصل ظهور پاکترین آبیاری است
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 تهران –علیاری. امیرحسین 

ادبی کانون شهید  های فعالیتهجده سال سن دارد، دیپلم رشته انسانی است، شرکت در 

مقام نخست منطقه  کسب م نخست در مسابقات کانون شهید مطهری،مطهری و کسب مقا

 های فعالیتاز  ای چکیده جشنواره ملی غدیر فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، ی برگزیدهو 

 .این شاعر خوش آتیه است

 

 

 

 تار پیغمبر های شبماه 

 ریزد میزیر پایش ستاره 

 بس که چشمان او غزل دارد

 ریزد میپیش او چارپاره 

*** 

 تفسیر شود میآیه نور 

 چون که زهرا میان محراب است

 مهر ِاو آب شد به امر خدا

 این دلیل طهارت آب است

*** 

 تطهیر ی آیهاوست مصداق 

 سوره کوثر است این بانو

 از مقامات او همین بس که

 همسر حیدر است این بانو

*** 

 عاجزند از درک اش ها عقل

 "فاطمه" برتر است از ادراک

 فراتری داردجایگاه 

 طبق نص روایت "لوالک"

*** 
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 هرکجا فاطمه قدم برداشت

 بال جبریل فرش راهش بود

 مطلع الفجر شهر پیغمبر

 نورسیمای همچو ماهش بود

*** 

 ها یهودیگوشه خانه 

 چادرش مثل ماه تابان بود

 به روی سجاده ها شب نیمه

 بود باران ستاره هایش چشم

*** 

 روی زمین های آبمادر 

 داد ها آسمانبه  باراناذن 

 در روایات آمده به فقیر

 را داد اش عروسیاو لباس 

*** 

 افسر نوکرِی زهرا را

 بندد میبر سرش جبرئیل 

 همچو أسماء و فضه؛ مریم هم

 بندد میبر نگاهش دخیل 

*** 

 گرچه مظلوم بود در دنیا

 گرچه او شد ز حق خود محروم

 گردد میهمه خواهند دید 

 معلومروز محشر مقام او 

*** 
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 فارس، ُمهر -علیزاده. اکبر 

یک مقاله و یک جلد  مؤلفدبیر ادبیات و سرگروه ادبیات شهرستان مهر است، او 

 .باشد میکتاب در حوزه دفاع مقدس 

 

 کبود های یاسبانوی 

 انگار ها بردهتوی بازار 

 طلبند میبردگان را عزیز 

 یک صدا آشناست در گوشم

 طلبند میکنیز  که اینمثل 

*** 

 قاصد مصطفی ز ره آمد

 و مرا تا حریم دریا برد

 بودم و مرا کرمش ای ذره

 تا به خورشید عشق باال برد

*** 

 کرد ماتا علی در به روی من 

 حجمی از نور ریخت در چشمم

 تا علی گفت میهمان داریم

 فاطمه خنده کرد: بر چشمم

*** 

 بانوی ابر و آب و آیینه

 ام شدهکز تو محترم  ام فضه

 از همان روز اول خلقت

 ام شدهمحرم این در و حرم 

*** 

 که روییده است ای غنچهمثل آن 

 زیر چتر نجیب باورها

 شکر دارم که سایبان سرم

 سقف سبزی است از صنوبرها
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 و از آن روز مثل ماهی حوض

 که به دنبال برق پولک بود

 ها مهربانیغوطه در عمق 

 این کنیزک بود هرروزکار 

*** 

 بود در مساحت عشق ای خانه

 چوبی ها دربسقف کوتاه و 

 و عجب نیست گر علی از خشت

 ساخته به این خوبی ای خانه

*** 

 ساده بودند اهل آن خانه

 از گلیم و سفال فهمیدم

 از نگاه علی و دست بتول

 همه را بی سوال فهمیدم

*** 

 ه کودک همدانو دوتا ناز 

 کردند میپیش هم جست و خیز 

 از کار رسید میپیش بابا که 

 کردند میخودشان را عزیز 

*** 

 آنجادختری خردسال هم 

 با حسین و حسن افراشت میقد 

 شد می تر اشکتا که چشمش به 

 اشکش از دامن ستردند می

*** 

 کای حسنم شکفت میفاطمه 

 ای بهین سرورها زمتان

 دست دیگر به روی دوش حسین

 که سرت کم مباد از سرها

*** 
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 آن جمع کوچک و ساده توی

 محور اهل خانه فاطمه بود

 دلخوشی شان مادر ها بچه

 و علی را بهانه فاطمه بود

*** 

 و علی سیب را دو قسمت کرد

 سهم زهرا و من برابر شد

 به هم آمیخت تاعطر گلخنده 

 شکر اندر شکر مکرر شد

*** 

 ساکنان فلک که آنصبحگاه

 پلک با بانو گشودند می

 گفت درمیقرص خورشید پشت 

 و سالم علیک یا بانو

*** 

 باد با نیت طواف حرم

 تا که آن کوچه را کند جارو

 قوت خود می ستاند از درگاه

 وهوحده ال اله اال 

*** 

 بانوی من همیشه قرآن را

 مثل چشمانش داشت میدوست 

 از نور ای قبهو چنین شد که 

 سر برون کرد از گریبانش

*** 

 اشک ی گوشوارهعطر تسبیح و 

 سهمی از ذکر و قدری از آیه

 پیچید میتوی یک دستمال 

 پیش همسایه برد میهدیه 

*** 
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 و چنین شد که نان گرم تنور

 سهم مسکین شد و یتیم و اسیر

 نیز مثل مادرشان ها بچه

 مالیک سیر ی سفرهشده از 

*** 

 از پی هم گذشت میروزها 

 تا که طفالن خانه قد بکشند

 یا که از روی دست مادر خود

 قشی از یا علی مدد بکشندن

*** 

 روزها رفت و آن بلور نجیب

 از زمین و زمان فراتر رفت

 گنجید نمیچون در این تنگنا 

 الجرم تا سرای دیگر رفت

*** 

 پاک او چنان جوشید ی چشمه

 که زمین گشت از او گل و گلزار

 رودها از او لبریز ی همه

 دشتها از او سرشار ی همه

*** 

 ها آینهاز آن دم که روح  آه

 گفت ای فضه اینکم دریاب

 من به دیدار ماه خواهم رفت

 با دو بال کبود و چشم پرآب

*** 

 پاک و کبود های یاسبانوی 

 آسمان مرا معطر کن

 را به لطف، مهمان ها واژه

 ی مادر کنریا بی ی سفره
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 رشت -فرمانی. مرضیه 

 

 

 

 ها موی سرم را وقت آن

 کرد نه میاو خود برایم شا

 هر شب اناری سرخ و شیرین

 کرد ه میدانهایش  با دست

 *** 

 از قرص ماه صورتش بود

 خانه اگر نوری به خود داشت

 هایم اش بر گونه با بوسه

 کاشت خ میسر  بیهر بار سی

 *** 

 لبخندهایش مثل مرهم

 بر قلب زخمی پدر بود

 اما کنار اهل خانه

 قدری بیشتر بود کاش ای

 *** 

 زد جانمازش می که باران

 شد از عطر گل یاس پرمی

 گاهی چون کوه بود و تکیه

 چون گل لطیف و پاک و حساس

 *** 

 گفت هر شب برایم قصه می

 با آن صدای آسمانی

 ای داشت هر بار درس تازه

 یداستاندر سطرهای 

 *** 
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 تسکین قلب کوچکم بود

 هر دفعه با آغوش بازش

 کرد اشک مرا او پاک می

 شچادرنماز ی گوشهبا 

 *** 

 کابوس خاموشی ندارد

 هر جا چراغی روشن از اوست

 درس صبوری کردن آموخت

 صبری که میراث من از اوست

*** 

 بغض امونت و بریده با درد

 زنی درمیتکیه به شونه های 

 چقد نحیفن پرو بال زخمیت

 زنی پرمیوقتی شبونه داری 

 *** 

 کافیه تو چشم علی خیره شی

 بشهخستگی جنگ فراموش 

 نمیذاری چراغ عشق تو خونه

 حتی واسه یه لحظه خاموش بشه

*** 

 خندی میحتی تو اوج دردتم 

 تا دل دختر و پسر نشکنه

 دری پشتفقط خدا کنه تو 

 هجوم نیارن تا که در نشکنه

*** 

 ماه تو چشمای تو زل می زنه

 قرصه دل علی به داشتن تو

 درسته نیستی اما عطر یاست

 پیرهن تومونده هنوزم روی 

*** 
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 کبوترا همیشه روزیشونو

 از تو گرفتن و زمینگیرتن

 زن ی واژهتو آبرو دادی به 

 هنوز یه دنیا تحت تاثیرتن

 *** 

 روبه روم درای بسته ست که وقتی

 جای زخمه روی پرم که وقتی

 فقط یه چیز دوای درد منه

 اسم قشنگت روی انگشترم
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 قم –معین پور یّلن. محمد 

به همراه  از کودکی، وجود گذاشتعرصه  پا بهقم  و مذهبی مقدس شهر در 6/۴/1380در 

 .ددان میحضرات معصومین )س( گزار  خدمت خودش را پوریالن ،کرد میهیئات مذهبی شرکت  پدرش در

 

 مٍن  های حرفخواهرانم به 

 گوش دل فرابدهید جواننو

 باعداوت را تیر آغشته

 بدهید خدا دشمن طرف

 *** 

 ها غربی شبیهزندگی را 

 به فساد و به خاک و خون نکشید 

 عمق گودال این خطا کم نیست

 عقل خود را به این جنون نکشید 

 *** 

 باشید زینبانه همیشه زن

 بدحجابان به خودستم نکنید 

 زندگی این دو روز دنیا نیست

 راعذاب و غم نکنید سهمتان 

 *** 

 بهشت باید از سرور زنان

 آموزید اعتکاف روش 

 الله باید از دختر رسول

 عفاف آموزید وعف درس 

 *** 
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 مهدوی.شهّل.شیراز

شناس . نویسنده مجری بازیگر. دارای حدود سیصد اثر در زمینه  شهال مهدوی. روان

شعرکالسیک مثنوی قصیده چهارپاره. دارای طبع در زمینه متون ادبی. دارای چند پیس 

 موسیقی تئاتر. بازیگری و اجرا.وکار در زمینه سناریو. فعالیت درحوزه 

 

 ام از بغض های خالی پیچک احساس بر

 زمستانی  یک صبح ای مانند روییده

 اوج رویایم خواستم تا می ترا تنها

 یدان هستی آرزویم خوب می تو تنها

*** 

 عمق دوچشمم بیقراری را خوانی از می

 برکنج لبت دردی هایت زخم و برشانه

 سردرگماینهمه احساس گیج تلخ  با

 وردی؟آ دوباره زخم خوردی طاقت بانو

*** 

 یک اندوه ای مانند باورم روییده بر

 پهلوشکسته مادری درخاطرم خفته است

 های گنگ میان یورش احساس اینجا

 های گیج ناگفته است انبوهی ازاین زخم

*** 

 این دردهای بی دروپیکر انبوهی از

 انتهای مرز بی دردی ویران شدن تا

 اینک مرا این است ویران می کندبهتی که 

 جوانمردی؟ همسرموال ؟ پهلوشکستن،؟

*** 

 کنی این روزها گویی ام گل می دیده در

 بکر رویایم کند در این سینه طغیان می

 گشایی درحریم اشک آ غوش را تامی

 هایم هرم نفس از نوشد عطش می باران
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 اصفهان -ناصحی. محسن 

 

 

 بهار، نامی مستعار.....

 همین روزا رسی میمیگن از را 

ون   زنی میخط رو سرمای زمسَّ

 دختر دریا که باشی میدونم

 زنی میصبح فروردین و بارون 

*** 

 علتی داره که اسمت تا میاد

 خونه هامون و بهاری می کنه

 چی تو حسِّ شاعرا ریختی مگه؟!

 که صداشون و قناری می کنه

*** 

 خدا از ِچشم تو خورشید و گرفت

 آسمون گذاشت ی خندهوسط 

 ها ستارهتا بیان دور و برت 

 واسه دخترا یه نردبون گذاشت

*** 

 دونه دونه شد مثل تسبیح تو،

 انار مادرا
ْ

 دِل مثِل گل

 چادرت از رو سر هرکی گذشت

 دلش و نشوند کنار مادرا

*** 

 مادرم ُصبحای زود نمازش و

لقل سماور میخونه
ُ
 پای ق

 رکعت اول و توحید اگه خوند

 رکعت بعدیش و کوثر میخونه

*** 
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 مادرم خیلی خاطرخواته، میگه

 بی اجازه اسمی از بانو نبر

 یا اگه قراره که صداش کنی

 رو زبون اسمش و بی وضو نبر

*** 

 شاعرای شهرمون میگن بهار

 شاید اسم مستعار فاطمه س

 هرکی تو دلش نسیم و حس کنه

 دلش مزار فاطمه س... ی خونه

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ363ـــــــــــ

 ارسنجان –نعمتی. زهرا 

 

 

 هجده بهار

 خاتوِن آسمان و زمین؛ بانو!

 پیچیده در تمام ِجهان، نامت

 اینجا دخیل بسته؛ ِگِل آدم

 گمنامت ی همیشهبرتربِت 

*** 

 روید میاینجا زمین به نام تو 

 با دامنی لبالِب آالله

 گردند میدارند ِگرِد باِم تو 

مَرت واله های منظومه
َ
 در ق

*** 

 اسطوره محبت واحساسی

 دل انگیزت های مادرانهبا 

 نازل شده ست سوره اعطینا...

 در وصف ِچشمهای سحرخیزت

*** 

 در صورتت نجابتی از سیرت

 در سیرتت اصالِت عالم بود

 جهان ز وجوِد تو ی سرمایه

م بود
َ
 هجده بهاِر سبِز ُمَسل

*** 

 هجده بهاِر سبِز سراپا سرخ

 هجده نشان ناِب سرافرازی

 بی تکرار ی تازههجده طلوع 

رِب بر رضای خدا راضی
ُ
 با ق

*** 
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 تابیهایی املبخندهای 

 آرامش ِ نگاِه پیمبر شد

 سرچشمه وجوِد درخشانت

 شان نزوِل سوره کوثر شد

*** 

 لبریز آفرینش و اعجازی

 باراناز  تر وسیعدر رویشی 

 از خلقت تر نجیب ی قلهای 

 از ایمان تر اصیلای آیِت 

*** 

 آتش ی هیمنهدیدی چگونه 

 بیت الشکوِه عشِق تو رامی سوخت

 سیاهی را های زبانهدیدی 

 دوخت میوقتی به پشِت میخ و درت 

*** 

 دسِت جهل براندازد خواست می

 گلپونه های سبِز وجودت را

 گیرد ها پنجرهتا از گلوی 

 آواِز بی حصاِر سرودت را

*** 

 اما تو بانوی دوجهان بودی

 دل باشی ی بستهاز آنکه  تر زن

 ندارد عقل زمین گیرمباور 

 از جنس آب وآتش وِگل باشی

*** 

 یک زن که عالمی شده از امید

 وجودت بود های کرانهدر بی 

 یک زن که آب وآیینه وخورشید

 سبز سجودت بود های لحظهدر 

*** 
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 ستایِش ایمانت ی شایسته

 روشِن کوثر نیست های آیهجز 

 آری برای امنیِت عشقت

 جایی فراتراز دِل حیدر نیست

*** 

 چرخیم میچون ذره بر مداِر تو 

 روشِن یکرنگی های شعلهبا 

 ما شیعیاِن وارِث مهتابیم

 تنگی دل ی کوچهما وارثاِن 

*** 

 بانو دلیِل هرچه صدا هستی

 سرخ هایی حنجرهدر زخم خیز ِ 

 تا عشق شکند میآنجا که ُبغض 

 برخیزد از َترُنِم نایی سرخ

*** 

 آنجا که مادراِن هزاران داغ

 زائراِن گنبِد گمنامی این

 غریبی را -کنند می_غم مویه 

 در البه الی خاک، به آرامی

*** 

 نمک گیرت های زخمآنجا که 

 ها دورانکرده از دِل  باز سر،

 گیرند میالهام از مرام ِتو 

 ها دانمی شیر پرورِ  های زن

*** 

 بهاری ناب قرار بیدنیاست 

 باید شکوِه تازه بر انگیزد

 هاست رسالت دار واممردی که 

 از نسِل پایداِر تو برخیزد
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 یزد –نوری. افسانه 

 های کتاب مؤلفشعر سابقه دارد، بانو نوری  ی درزمینه سال ۲۵، حدود ۱۳۵۴متولد 

در  های کتابو گردآوری  بوده ورق بزن و آسمون )شعر کودک(، مرا شعر صدای پای غزل،

 .ده داشتههعه خورشید را ب دومین کویر، شعر روستا، شعر خشتی، چاووش، های آپارتمان مهتاب، سار سایه

 

 روبرو های باغاز  رسد میبوی ریحان 

 بادهای موسمی این عطرها را کم نکرد

 ی دشتسو آنعشق از  تراود میشاخه شاخه 

 یاس خوشبوی مرا حتی زمستان خم نکرد

*** 

 گرچه در مصحف نوشته داغ دارد پشت داغ

 یک کوه پهناور ندید جز بهمن  های چشم

 کوهی از جنس تبسم، دشتی از جنس غرور

 جز صداقت در نگاه پاک او حیدر ندید

*** 

 نجیب عشق بود های گلچادرش همرنگ 

 غم شکست های دستگر چه پهلوی گلش را 

 اش نالهمن گمان دارم که پشت در، صدای 

 عرش را لرزاند و قلب آسمان را هم شکست

*** 

 ی یک نسیمجوانه در باورش سخت است اینک

 این چنین درگیر با طوفان رعد آسا شود

 ترد و ظریف ای غنچهباورش سخت است اینکه 

 شود مادر هوای سرد و بی رحم زمستان 

*** 
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هفتماندازچشم
 بند بند/ترجیع ایوان ترکیب
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 بوشهر – محمدحسینانصاری نژاد. 

 درده ست پشت ینجا چقدر شعله وزیا

 ده ست پشت دریه دکبود کن قدر یباغ ا

 آتش شروع شد یهاشم های کوچهدر 

 ده ست پشت در؟!یده بریبر یهق هقا ی

 هاست شعله یاهویبود هک یبرمصحف

 ده ست پشت دریل جامه دریا جبرئی

 ختیر کاز ستاره و خرما به خا یلیزنب

 ده ست پشت دریخم که آناز نخل مهرب

 و؟کنه، اذان بالل یشد مد یکتار

 ده ست پشت دریه نعش سپکشد  یکتار

 ردکچه  یزخم بتول با جگر مرتض

 ردکرالنساء چه یبه غربت خ القدس روح

 آورند میزم یو هلهله ه یو هو یبا ها

 آورند میگندم  ینه قحطیسهم مد

 ر رایه ماه غدین بادیرده بکگم 

 آورند میشب باورند و رو به توهم 

 اند بستهاز شعله  یصف یبر روضة النب

 !آورند میذوالفقار را به تالطم  یه

 شده ور شعله" دوجهانهر  ی"دارالشفا

 آورند میچندم  ی دفعه یآتش برا

 هود شدیه شرب الکه یخون هزار آ

 آورند میخم  ی آینهبا سنگ رو به 

 اسرار فاطمه ست ی صحیفهاز  یشب، برگ

 نافله سرشار فاطمه ست های سجاده

 تمام توستهر سو شعاع گنبد ماه 

 ام توستیوه قکدرخت ش و دروه کدر 

 شود میتازه  کدر هر بهار زخم فد 

 آهنگ نام توست یدر هر گل محمد
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 مجنون به خون نشست ی جزیرهه در ک یچشم

 صبح و شام توست ی گمشدهد یگر شهید

 بودک ی نامهاروند و هفت بند غزل 

 ه خونجوش جام توستکد یشه یدیاز س

 ندکسته بشه دل آهکوقت نماز شب 

 ه به طوف مقام توستک خورم میسوگند 

 ست؟کیچشمم ظهور  ی ندبه ین دعایب

 انتقام توست ور شعلهغ یو ت یدست

 م شدیب بند سوخت دل من دو نکیتر 

 م شدیتیامشب  ای مدینه ام سینهدر 
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 رشت –بوستانی. سجاد 

 کوثر سالم نور خدا ی سورهسالم 

 سالم معنی و مفهوم عروةالوثقی

 زکیه، طاهره، حنانه، کوکب و حسنا

 سالم مادر سادات، حضرت زهرا

 شروع شعر دلم با یقین گواهی داد

 سالم نوکر خود را جواب خواهی داد

 سالم گفتم و پر زد دلم، مسافر شد 

 دل غریب من از راه دور زائر شد

 زبان برای بیان مدیحه قاصر شد

 به لطف و احسانت این حقیر، شاعر شد

 بشتابند در ستودن تو ها واژهکه 

 که نانوشته نماند بزرگ بودن تو

 عابدهابه سمت توست نگاه تمام  

 زاهدهابرای توست قلوب تمام 

 مقلدهامراد مرجع تقلیدی و 

 مسجدهاشدند گریه کنت خادمان 

 مقامت آل عبا را به وجد آورده

 و خلقت تو دعا را به وجد آورده

 تمامی علما طفل مکتبت هستند

 طاعت شبت هستند گر نظارههمه 

 ذکر یا ربت هستند ی شیفتهمحب و 

 همگی عبد زینبت هستند ها فرشته

 عملش دید مهر باطله را ی نامهبه 

 مباهله" را ی آیهکسی که منکر شد "

 برای درک شکوهت جهان فرو مانده 

 متحیر به جست و جو مانده ها نگاه

 عدو مانده... ات خانههنوز پشت در 

 مگو مانده ی روضهل حسنت و در د
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 "تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد"

 و پیش چشم تو دست علی به بند مباد

 پدر که رفت، شدی داغدار، صدها شب 

 تا شب شدی میو از سپیده پر از اشک 

 گالیه کرد که یا روز گریه کن یا شب

 طلب نمودی غسلت دهند تنها شب

 ای و غریبی، بتول هم هستی شهیدِ 

سول هم هستیصفیه،  َة عیِن الَرَّ  قَرَّ

 ناخوانده در سرم دارم ی روضهچقدر  

 کبوترم دارم پای بهچقدر نامه 

 هوای دیدن بانوی بی حرم دارم

 محبت به شما را ز مادرم دارم

 السالم علیک ،غالم حلقه به گوشیم

 بلند میگویم سمت تربتت: لبیک
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 تهران -حبیب پور. سید حبیب 

 تو گمهال رودها در صدای 

 در دعای تو گم ها اشکهمه 

 مست تو ها آیینههال آب و 

 شده عشق در چشمها ی تو گم 

 شده ماه پابوس تو روز و شب

 شده وحی هم در حرای تو گم

 ای کردهبه دوش مالیک سفر 

 شده عرش در زیر پای تو گم

 تو پایان گرفت های غصهدگر 

 خدا از تو روح و ز من جان گرفت

 هت خجلشده مهر از نور ما

 همه چشمها از نگاهت خجل

 همه انبیا و همه اولیا

 جایگاهت خجل وشده از ت

 در سینه غم داشتی که ازبستو 

 مدینه شد از اشک و آهت خجل

 نسیم صبا گر چه کم دیده لیک

 گاهگاهت خجل ی خندهشد از 

 رها بودی و خود رهاتر شدی

 شکستی ولی پربهاتر شدی

 کهکشان گوشه معجرت توای

 رودها موجی از کوثرت توای

 صدای تو پژواک صوت خداست

 عشق/ پا تا سرت ی آیینهشد 

 ات خانهتمام ملک / خادم 

 توپر بالر یز کتمام فل 

 مصطفی روی تو بهشت دل

 انورت ی چهرهبهار دلم 
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 تمام دل من سیه پوش تو

 قبر خاموش تو ام کعبهشده 

 همه هستی مرتضی فاطمه

 دوباره کنارم بیا فاطمه

 ها داغبه تنهایی و غربت و 

 به هرجا تو مشکل گشا فاطمه

 غمزده ی خانهگذر کن براین 

 که ماندیم بی آشنا فاطمه

 ؟روی میچرا بی من ای گل سفر 

 تو چرا فاطمه؟ روی میچرا 

 یار خود را ببر روی میاگر 

 طبیبی و بیمار خود را ببر
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 داراب –خوانساالر. احمد 

حاضر دبیر انجمن ادبی  در حالآغاز کرد و  ۶۹شعر را از سال  ، سرودن۱۳۳۲متولد سال 

شعر عاشورا و همچنین کنگره  های شب ،جشنواره شعر غدیر ی برگزیدهایشان  آثار است،

 نامبرده های سرودهدو کتاب شعر از مجموعه  تاکنون کشوری یادمان یاس کبودمی باشد،

 .به چاپ رسیده است  ”باور باران  ”حماسه و تاریخ در کربال و  ”عشق از مدینه تا کربال آسمان هفت“ های نامبه 

 زهرة الزهرای اطهر

 بر آتش و دیوار و در پرداختیم ها سال 

 در حقیقت مادرم زهرا تو را نشناختیم

 میخ وشالق و در و دستاس را در قافیه

 ما مکرر گفته اما محتوا را باختیم

 آمدیم ذفنبارها تا پشت در با لعن ق

 دیدیم و باطن پشت گوش انداختیم ظاهری

 همچو نابینا که بنشیند تماشا ماه را

 تو را نشناختیم های ویژگیجز کمی از 

 و کوثر و تطیهر باشد شأن تو اتیهل 

 با نتی از ساز غم بنواختیم سوگواره

 خوب تو رفتارهایجای الگوسازی از 

 ما فقط مادر تو را الگوی ماتم ساختیم

 که پیشت داشتیم ها ارادتبا همه عرض 

 نگذاشتیم پای خود را جای پایت مادرم

ر داشته  ذات حق سیر هدایت را میسَّ

ر داشته  در مسیر فاطمه آن را مقدَّ

 با اربعینی در فراق االمین روحدر حرا 

 ارمغان از مقدم واالی کوثر داشته داشته

 تا فنا فی الله گردد در قنوت خویشتن

 داشتهاز پر جبرییل هم بهتر قدم بر 

 زینت زن زیور است و زرق و برق زندگی

 این صدف در خود قناعت جای گوهر داشته

 سایه گستر در سرای آسمان سروهای
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 ریشه در طوبی ترین پروانه پرور داشته

 کوه استدالل دارد در دفاعی از غدیر

 افسر داشته گونه اینرهبری کو در کجا 

 اگر در کوفه زینب این چنین خواند میخطبه 

 تدا بر زهرةالزهرای اطهر داشتهاق

 * ای فدای فاطمه گردد تمام هستیم

 * ای شرابی که طهورا در زمان مستیم

 شأن زهرا منحصر در غصه و ماتم نبود

 هرگز غم نبود بود میزهرا اگر  ی سیره

 در زندگانی فاطمه هرگز نداشت ای شکوه

 او کم نبود ی خانهگرچه کمبود رفاِه 

 ،اش ، جامهای عالمیاس عترت بهترین زنه

 از حریری مخملی از تار ابریشم نبود

 ابرهاهمچنان ماهی که ماند در حجاب 

 مانند او پنهان ز نا محرم نبود کس هیچ

 یقین شد میخلق و خوی فاطمه الگو اگر 

 ان عالم و آدم نبوددرمیانحرافی 

 ی شونددانکاش زنها چون گل خورشید گر 

 شوندعاشق خورشید زهرا، ماه تابانی 
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 کاشان -خوش عمل کاشانی. عباس 

 داور ی محبوبهه و دانای فاطمه! ُدر 

 ناموس ُنبی دخت َنبی همسر حیدر

 تطهیر ی آیهدر وصف عفاف تو بود 

 کوثر ی سورهدر شرح کمال تو بود 

 نگین است رسای تو نام دین ی حلقه بر

 دین است ی سرمایه تو اوالد وت عشق

 از نوراز پرتو میالد تو آفاق پر 

 وز آمدنت قلب محمد شده مسرور

 عصمت کبری توایاز دامن تقوای 

 سر بر زده خورشید وال در شب دیجور

 در ولوله ازشوق سما است وزمین است

 دین است ی سرمایهتو  اوالد وت عشق

 تاریخ سالمت ی شایستهای مادر 

 فردوس برین بوسه زد ازشوق به گامت

 ات سعیقانون الهی شده ترویج ز 

 انون والیت شده تحکیم به نامتک

 در وصف کماالت تو آیات مبین است

 دین است ی سرمایهاوالد تو  وعشق ت

 که پدر گفت ثنایت ابیها امای 

 فایتومهر  وفرمود علی مدح ت

ه ام علیای روح نبی جان   ائمَّ

 یاران والیت به فدایت جان همه

 توشمس یقین است ی چهرهدربرج هدی 

 دین است ی سرمایهاوالد تو  وعشق ت

 

 زهرا تو گل سرسبد باغ خدایی

 کانون ادب روح شرف جان حیایی

 نام تو به هر قفل فروبسته کلید است
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 هر درد که ماراست بر آن دردشفایی

 تو چون حبل متین است تسبیح ی سررشته

 دین است ی سرمایهتو  اوالد وعشق ت

 توحید تو خورشید امیدی ی پهنهدر 

 روح دمیدیبر کالبد دین خدا 

 مضمون وال بود هر آن نکته که گفتی

 تائید بیانات خود از وحی شنیدی

 زین استومقام تو کالم تو  مانند

 دین است ی سرمایهاوالد تو  وعشق ت

 هدایت فاطمه روشنگر آفاق ای

 داریم دلی در گرو مهر والیت

 ما راست به درگاه تو پیشانی اخالص

 بر ما بنگر با نظر لطف وعنایت

 این است ات شیعه آرزوی دوجهانهر در 

 دین است ی سرمایهاوالد تو  وعشق ت
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 کاشان –)دکتر( رجبعلی زاده. علیرضا 

کتاب: "  دو مجموعه مؤلف و وی دکترای بهداشت دارد، است، در کاشان 1359متولد 

 خسروانی" مترسک عاشق چشمان زاغ است"، نو و مجموعه ،باغ در حصار مصائب"

 است. شده برگزیدهشعر فجر نیز  المللی بین در جشنواره. رجبعلی باشد می

 

 ندکه باز کمگر  یتو راه یشب است و سو

 ندکه ساز ی؛ اگر سازگرشکسته دل

 ه در دل منک یشب است و جامه دران غم

 ندکتو در پرده حجاز  های روضهز 

 درد ِسراز  " درد" امشب به ام بردهپناه 

 ندکنیاز  بیمرا مباد خدا از تو 

 دیدم مینبود و  بانیهنوز شام غر

 ندکسته وار نشسته است تا نماز کش

 یو چراغ تو روشن از آه ، خوابنهیمد

 ندکه شرح قصه سوز تو را دراز ک

 ه آسمان هر صبحکم یچگونه از تو نگو

 ند؟کشف راز کاز تو  ماه یبه پرده پوش

 دیتاب یسرنم " آهبود تو از " کلب 

 دیتاب یبرنم گرچه درد تو را زمانه

 درگلو شب آخر شکند میه یچو گر 

 م بگو شب آخر؟یچگونه لب بگشا

 د رفته به باد؟!یام میچگونه لب بگشا

 شب آخر؟ گل آرزو! ،آه چگونه

 داستیپ ن گلیبر جب یچه شبنم عرق

 در آتش تب جانسوز او شب آخر

 هنوز اما ،رنگ ندارد گلم به چهره

 از رنگ و بو شب آخر ام خانهپرست 

 ن غم رایا ،نبیشان زیپر یقسم به مو

 ه شرح دهم مو به مو شب آخریبه گر
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 مگر چه زمزمه داشت، ن به دامانیسرحس

 از آن گلو شب آخر؟ ای بوسهبه ، لبت

 کنه مشیان به سکود کز روضه عطش 

 عمو شب آخر کنمانده جز نم اش

 ن شبیده بود شب آخر و هم از ایرس

 ...، شبنیسر نهد به بال ینبود عل یشب

 حشیبه سر: مفات بارانبه دست: رشته 

 حشیتسب های هدان خورده گره کبه اش

 ست یسرکه بر سر سجاده ماه منیبه گر

 حشیه روشن ست شب از شعله مصابک

 ب"ی"گوهرخزانه غ ست از او یاشارت

 حشیوثر به اوست تلمکوثر" و کهموست "

 هر شب ها نخلپس از پدر چقدر گوش 

 حشیده شور به خون خفته تواشیشن

 ناتش رایات بیه آکست یفه ایصح

 حشیبه تشر عصر دهم ،نبینشست ز

 به چادر مادر یبینشسته گرد غر

 ا! با دل پر مادر...؟یدن ای کردهچه 

 ده اوستیشکقامت  ،ست اگر یامتیق

 ده اوستی؟ قد خمدیدیسره یکوع کر 

 میرد نمیزخم تبر  غرور باغ به

 ده اوستیخزان رس جوانسرو  بهار:

 وارشیوچه و به دکن یگذشته است از

 ده اوستکیه تیهنوز مانده به جا سا

 در؟یچگونه چشم ببندد به غربت ح

 ده اوستیبه د ای آیندهوفه ک ،نهیمد

 برانش "آه" غیبه مسجد آمده با ت

 ده اوستیه وقت خطبه چو فوالد آبدک

 و دانسر بگر  ،زه ستیفته به نکش یگل

 ده اوستیا سر بری نیببن یسر حس
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 تمام و خطبه وه او ناتمامکث شیحد

 ر االنام"یدگان "خید، به خون نشسته به خون

 رد:کنسان مگر تبسم ینه ایخدا در آ

 ردکد و دل گم یعشق آفر یاتهتو را به 

 ید وبا هستیعشق آفر یاتهتو را به 

 ردکلم کت ین سه حرف مقدس شبیبه ا

 زیا نیدر ،وه وکبه احترام تو برخاست 

 ردکوه نام تو را برده و تالطم کش

 ن مردمیچه رفته است بر او از عناد ا

 رد؟کمردم  یخدا سوی به آهه دست ک

 ست یث مختصریث سوختن در حدیحد

 ردکزم یه های پشتهه به پا ک یاز آتش

 بود فاطمه کو اش ر غربت موالیغد

 ردکخ دردل خم یده تاریه خون دک

 پنهان!ز! غم آشنا! غم یغم عز

 ده همه پنهان؟یچرا مزار تو از د

 : مادریکیم حرم یزمحرمان حر

 مادر یکی، مکداشت  یکیه جمع خانه ک

 

 : بابایکی ،هم دانیشه دو عاشقند

 : مادریکی ،هم دانیشه دو عاشقند

 امشب ای گرفته یبه زهر قاتلت آر

 مادر یکیغم!  یآ یان علکود کز 

 نیشته جفاست حسک: یه گفت علیبه گر

 مادر یکی ،د ستمین گفت: شهیحس

 س آوردمیکرا چه ب ات فاطمهه کن یبب

 به من پس آوردم یه سپردک یامانت

 سر را یسیکوار بیبه د اند نهاده 

 اس پرپر رای یتماشا ،سه چار طفل
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 به بام بر شده امشب "بالل" و لرزانده ست

 ه او شانه " ابوذر" رایاذان گر

 تا صبح توان می"استن حنانه"  یز نا

 منبر را آهد ناله محراب و یشن

 شهر یعمر ،ستهکاد آن پرو بال شیبه 

 درراید دو بال قنوت حیسته دکش

 یه از دوچشم علک یله قدریده لیرس

 وثر راکه یه آینزول داده خدا آ

 د جهان از پس فراق رسولیزه دیبه ن

 بر" راک"ثقل ا و را ین علیسرحس

 شب فراق تو سرد ،نیشب فراق تو سنگ

 ردکه نکشب فراق تو با جان ما چها 

 نه سپردیحرمخانه مد کتو را به خا

 نه سپردیف تو را به سیه راز شرک ،یعل

 مقدر تو از آغاز قصه آن سنگ ست

 نه سپردیبه آبگ ین تو دستیمکه در ک

 ست یدستاس پس از تو گردش چرخ زمانه،

 نه سپردیرا به دست پ یعل های دسته ک

 ا گذراندیفر" کر ی"شمش تو از دم پس از

 سپرد نه"کی"زهر  ا بهی ،زمانه جان تو را

 بود تو" یربالکراث " ین تو میسر حس

 نه سپردکینب و سیبا ز ،تو های خطبهه ک

 ن"ینجات: "حس یشتکبه عشق توست اگر 

 نه سپردین سفیق موج بال را به ایغر

 گوشه تابوت فاطمه ست مرا به شانه

 فاطمه همه ست مرا ،جهانچ و پوچ یبه ه

 غریب ز و روزگار؛رو ازایندلم گرفته 

 غبار؛ غریب ام آیینهتو بر  ینشسته ب

 ده منیز خون د -پنهان  از تو چه -شبانه 

 سر مزار؛ غریب یبودکاس یده یدم
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 شیگر خویم دیع نییب وار ز تشیغر

 ار؛ غریبیداغدار  ام آمدهبه خانه 

 رسول به ام رسانده" بارامانت"  اگرچه

 غریب ادگار؛یسته پشت مرا داغ کش

 ست یان سرکد خونچیخورش ،تو یزدرد ها

 غریب زه دار؛یزه برآورده نیزشرق ن

 تو شسته خواهد شد کغبار راه به اش

 سوار غریبکغروب آمدن سرخ ت

 اند بافتهمرا رشته رشته  آه یعبا

 اند شکافته یشب فراق" تو" فرق عل

 شدهبود ک ها آیینهو  یفته صبحکش 

 ه دود شدهک یتو چون آتش "آهده " یدم

 

 چش خون تو در رگ عالمیگرفته پ

 و رود شده کتو بر جان خا کده اشکیچ

 داستیستون عرش خداوند درافق پ

 تو عمود شده "آه" ه در آنک ای خانهز 

 ست ینه سریجان آ ون تان جایم

 نه در سجود شدهییآ، ای شکستهه تا ک

 هربارسته و کهزار مرتبه در خود ش

 نه شهود شدهییهزار مرتبه آ

 ،ه عصر دهمیبه گر ،ه داشت به دامانکسر 

 الهخود شده ...؟کش یه پر زخون گلوک

 ستیب تو مهر و ماه گری" غرآهز مدَّ " 

 ستیا به دوش چاه گریده دریپس از تو د

 سرشته ست سرَّ نامش را "آهبه " زهر 

 امش راک ،تلخ گونه اینزمانه؛ خواست گر 

 ن قعودش رایبان ببیشام غربه رنگ 

 امش راینگر ق امتیبه حال صبح ق

 ده ستیر بخشیم و اسیتیبه مستمند و 
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 امش رایص یسه روزه سفره افطار

 برآورده ست یبه پس گرفتن حق عل

 المش راک، غ دودمیام چو تیخود از ن

 ندکن آ ینچنیاکده ی"واقعه" را د یجاک

 ب از آغاز ره مشامش را؟یس یبه بو

 ردکن کدر  -د و خواست ید یه علکچنان - یسک

 امامش را ییه فاطمه تنهایشب

 نه در تو گممینه سی" سکچو راز غصب "فد 

 ر خمم"یصه "غدغ در ون به سوگ تیچن

 به دلم آنچه سخت مشروح ست تازداغ 

 نه تو مفتوح ستیریفه غم دیصح

 -ه نام آل عباست ک -ز پنج حرز مقدس 

 نوح ست یشتکحرز  ییه توکچنان یکی

 دن تویه با شنک یتو اسم اعظم درد

 و روح ست کل مالئیبه نوحه آمده خ

 بود؟ آنگاهکچه نسبت ست تو را با تن 

 نه "جان مجروح" ستییه زخم روشن آک

 نمکامه کقلم چ هم از نخست به خون

 نم...که ختم نامه ک"زهرا"  یبه نام نام
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 قم -روشنایی. سما 

 ریخت نام تو عطر یاس به قلب بهار

 ازشانه های آینه گردو غبار ریخت

 داغی عظیم برجگر ذوالفقار ریخت

 اشک آمد و بی اختیار ریخت باران

 تو پر زدم سوی بهامشب کبوترانه 

 اذن دخول خواندم و آرام در زدم

 ها باغمثل نسیم رد شدم از کوچه 

 ها چراغزخمی،  خاموش بود در شب

 با یادکوچه تازه شد انگار داغها

 ها اتفاق ی همهامشب مرور شد 

 معطر است ها نفسآغازروضه است 

 زائرترین پرنده دنیا کبوتر است

 ایزد تو را شفیعه عالم گذاشته

 آدم گذاشته ی سینهداغ تو را به  

 نمک غم گذاشته جای به اش سفرهبر 

 محکم گذاشته ی آیهدرکوثرت سه 

 نیست البالغه نهججز تو کسی مفسر 

 نیست البالغه هجنآگاه از مناظر 

 این روضه با تالطم وطوفان شروع شد

 شکستن پیمان شروع شد ی ازلحظه

 باشعله شعله آتش سوزان شروع شد

ه وسلمان شروع شد  باناله های فضَّ

 ای گرفتهدیدند درحضور علی رو 

 ای گرفتهبی اختیار دست به پهلو 

 شکست نمیآری اگر که بال کبوتر 

 شکست نمیشکوه پیمبر  ی آیینه

 شکست نمیدیگر غرور حضرت حیدر 

 شکست نمیاز درد، قلب سوره کوثر 
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 اما چه زود بود شدی می شهیدِ باید 

 دامان یاس آتش و آماج دود بود

 بانو ببخش قصد جسارت نداشتم

 خواندند از تو روضه و طاقت نداشتم

 توان ذکر مصیبت نداشتم اصالً 

 درباب شعر هم که بضاعت نداشتم

 ن بی پناه کنمادر عنایتی به م

 این شعر را به خاطر محسن نگاه کن

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ387ـــــــــــ

 رونز کا -صرافان. قاسم 

 در حریم شعر تو بانو! اگر حاضر شدم

 تو طاهر شدم بانامخواندم اول کوثر و 

 در خیالم صحن و گنبد ساختم، زائر شدم

 نام زیبای تو آمد بر لبم، شاعر شدم

 ای بر گردن ابیات من افکنده دوست رشته

 مرا آنجا که خاطرخواه اوست برد شعر می

 پیغمبرم ی خانهدیدم کنار  ناگهان

 چون خدیجه غرق نوری از جهانی دیگرم

 القدس دور و برم زد یک نفس، روح چرخ می

 تا نوشتم فاطمه، بوسید برگ دفترم

 از شکوهش آسمان ساییده اینجا سر به خاک

 آسمان را با خودش آورده این دختر به خاک

 کند ا، دوست ابتر میای محمد! دشمنت ر 

 کند معطر می ریحانهات را عطر  خانه

 کند دیدنش بار رسالت را سبکتر می

 کند درمیدختر است اما برایت کار ما

 دختران آیات رحمت، مادران مهر آفرین

 بعدازاینهر دو با هم،  ،ابیها شود ام می

 ها پیش از این در آسمان ای دادهها  امتحان

 د نورت چون نگینتابی از ازل بر عرش می

 ما به عشق خالقی که آفریدت این چنین

  ”رب العالمین ،للِه  الحمد“ایم:  گفته

 وسعت قلب تو را تنها خدایت دید و بس

 فاطمه! قدر تو را تنها علی فهمید و بس

 شمار هایت بی یک زره خرج جهازت، ُحسن

 خواهد چه کار؟ با تو، حیدر روز خیبر، حرز می

 گیری غبار با عشق می تا تو از تیغ دودم

 شکافد ذوالفقار تر صف می مستانه بعدازاین

 قوت بازوی موالیی به موال، فاطمه!

 ی پیوند دریایی به دریا، فاطمه! قصه
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 شوید در هوای بندگی با هم کبوتر می

 احد با هم برابر می
ً
 شوید هر دو در کفوا

 شوید درمیشوید و هر دو حی هر دو کوثر می

 شوید ن، قند مکرر میهست شیرین نامتا

 زنند بر دِر این بیت زانو می هایم بیت

 زنند شاعران تنها برای یک نظر، رو می

 کنی در کسا، از علت خلقت روایت می

 کنی ی لطف و کرامت می را جلوه اتیهل 

 کنی شب، با حق که خلوت می فکر خلقی نیمه

 کنی در غم همسایه، ترک خواب راحت می

 د به نامت، فاطمه!آی مادری؛ الحق چه می

 دهد از سوی ما مهدی سالمت، فاطمه! می

 عالمی در حیرت از این آسیا چرخاندنت

 با تبسم، خستگی را از علی پوشاندنت

 از طرز قرآن خواندت االمین روحدر عجب 

 پیش نابینا میان ِحصن چادر ماندنت

 نشین چادرت حجب میراثت، حیا سایه

 چادرتداده دل حتی یهودی هم به دین 

 انعام ُپر ی سفرهنان خالی اما  ی سفره

 ات میخانه، ساقی با سخاوت، جام پر خانه

 از تو راضی و دلش از گردش ایام پر

 کعبه از بت خالی اما کوچه از اصنام پر

 ذوالفقار! بیای زبانت ذوالفقاِر حیدر 

 بت شکن! برخیز، بسته دست او را روزگار

 ات بیداریاز غمت بسیار و کم گفتیم از 

 ات بینیم، جز بیماری کوثری؛ اما نمی

 ات بر زمین خوردی، ولی چشمی ندیده خواری

 ات درد تنهایِی حیدر بود، زخم کاری

 پیر گشتی آخرش پای علی، ماه علی!

 میرد علی، برخیز، همراه علی! تو می بی

*** 

 در حریم شعر تو بانو! اگر حاضر شدم

 شدم تو طاهر بانامخواندم اول کوثر و 
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 در خیالم صحن و گنبد ساختم، زائر شدم

 نام زیبای تو آمد بر لبم، شاعر شدم

 ای بر گردن ابیات من افکنده دوست "رشته

 برد شعر مرا آنجا که خاطرخواه اوست" می

 پیغمبرم ی خانهدیدم کنار  ناگهان

 چون خدیجه غرق نوری از جهانی دیگرم

 القدس دور و برم زد یک نفس، روح چرخ می

 تا نوشتم فاطمه، بوسید برگ دفترم

 از شکوهش آسمان ساییده اینجا سر به خاک

 آسمان را با خودش آورده این دختر به خاک

 کند ای محمد! دشمنت را، دوست ابتر می

 کند معطر می ریحانهات را عطر  خانه

 کند دیدنش بار رسالت را سبکتر می

 کند درمیدختر است اما برایت کار ما

 رحمت، مادران مهر آفرین دختران آیات

 بعدازاینهر دو با هم،  ،ابیها شود ام می

 ها پیش از این در آسمان ای دادهها  امتحان

 تابید نورت چون نگین از ازل بر عرش می

 ما به عشق خالقی که آفریدت این چنین

  ”رب العالمین ،للِه  الحمد“ایم:  گفته

 وسعت قلب تو را تنها خدایت دید و بس

 در تو را تنها علی فهمید و بسفاطمه! ق

 شمار هایت بی یک زره خرج جهازت، ُحسن

 خواهد چه کار؟ با تو، حیدر روز خیبر، حرز می

 گیری غبار تا تو از تیغ دودم با عشق می

 شکافد ذوالفقار تر صف می مستانه بعدازاین

 قوت بازوی موالیی به موال، فاطمه!

 ی پیوند دریایی به دریا، فاطمه! قصه

 شوید هوای بندگی با هم کبوتر می در

 احد با هم برابر می
ً
 شوید هر دو در کفوا

 شوید درمیشوید و هر دو حی هر دو کوثر می

 شوید هست شیرین نامتان، قند مکرر می
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 زنند بر دِر این بیت زانو می هایم بیت

 زنند شاعران تنها برای یک نظر، رو می

 کنی در کسا، از علت خلقت روایت می

 کنی ی لطف و کرامت می را جلوه اتیهل 

 کنی شب، با حق که خلوت می فکر خلقی نیمه

 کنی در غم همسایه، ترک خواب راحت می

 آید به نامت، فاطمه! مادری؛ الحق چه می

 دهد از سوی ما مهدی سالمت، فاطمه! می

 

 عالمی در حیرت از این آسیا چرخاندنت

 با تبسم، خستگی را از علی پوشاندنت

 از طرز قرآن خواندت االمین روحب در عج

 پیش نابینا میان ِحصن چادر ماندنت

 نشین چادرت حجب میراثت، حیا سایه

 داده دل حتی یهودی هم به دین چادرت

 انعام ُپر ی سفرهنان خالی اما  ی سفره

 ات میخانه، ساقی با سخاوت، جام پر خانه

 از تو راضی و دلش از گردش ایام پر

 اما کوچه از اصنام پرکعبه از بت خالی 

 ذوالفقار! بیای زبانت ذوالفقاِر حیدر 

 بت شکن! برخیز، بسته دست او را روزگار

 ات از غمت بسیار و کم گفتیم از بیداری

 ات بینیم، جز بیماری کوثری؛ اما نمی

 ات بر زمین خوردی، ولی چشمی ندیده خواری

 ات درد تنهایِی حیدر بود، زخم کاری

 پای علی، ماه علی!پیر گشتی آخرش 

 میرد علی، برخیز، همراه علی! تو می بی
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 شیراز -)دکتر(مرادی. محمد 

تقدیم جامعه  توجهی قابلشگاه شیراز است. او در حوزه پژوهش و شعر آثار دانمدرس 

شگاه یکی از نقاط قوت اوست. دانامروز از دریچه  جوانکرده است. توجه وی به شعر 

در آثار  سیروسفرربایی است که ما را به خواندن و  آهن مثابه بههای ارجمند او  پژوهش

کشاند. از دکتر مرادی تا امروز مجموعه شعرهای خوبی  قالب مینبعد از اشاعران 

است  ”تو سیب و گندم... تو خود حوا“ شده عرضهکه از وی به بازار کتاب  هایی کتاب ازجملهاست.  منتشرشده

 .است شده چاپکه توسط انتشارات سوره مهر 

 

 دچار

 شکوفه سر زده از جانب معطر تو

 از طالع منور تو دمد میستاره 

 بریده باد زبانم اگر که فاش کنم

 بهشت گم شده در تربت مطهر تو

ک بخو  ِلربَّ
ِّ

َصل
َ
 عالمیان که آنبیا ف

 شوند قربانی در منای َوانَحِر تو

 ت ایاز غربت مدینه  ای نشانهعدم 

 مظهر تو الحرام بیتوجود، پرتِو 

 نه جوی شیر و نه طوبا، بهشت ما تو بمان

 به یک نم شراب کوثر تو ایم تشنهکه 

 نظر بر این دل مسکین که ُیطِعموَن طعام

تای باور تو
َ
 شده است جاری در َهل ا

 حدیث قدسی لوالک در ثنای تو بود

 یقین که خلقت افالک هم برای تو بود

 نگرم میبه شوق تو به تمام حدود  

 نگرم میبه جستجوی تو در کوه و رود 

 تار و پود خلقت ماست ی فلسفهغم تو 

 نگرم میاگر جهان را چون تار و پود 

 اگرچه باور من وحدت وجودی نیست

 نگرم میبه چشم وحدت تو در وجود 
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 اگر تو را نسرایم چه شاعری چه عذاب

 نگرم میتو نه؟ پس چه سود  سوی بهاگر 

 زمانه باش که منتو نردبان عروج 

 نگرم میتمام هستی را در رکود 

 تو راه توحیدی، پس گناه نیست اگر

 نگرم میسجود  تو وقتبه ُمهر ِمهر 

 نماز شام غریبان این زمانه تویی

 حقَّ و کلید خانه تویی ی خانهعلی است 

 تو خوشیم ی بهانهبا  فقط نهدر این زما 

 تو خوشیم ی ترانهغزل بگو که به لحن 

 وج به ساحل بکوب غیرت راشبیه م

 تو خوشیم ی کرانه بیکه ما به دریای 

 ها افشان هدانکبوتریم که در جشن 

 تو خوشیم ی هدانفقط به چاشنی آب و 

 برای زندگی ما، برای مردن ما

 تو خوشیم ی بهانهبهانه باش که ما با 

 مادران تاریخی ی همهتو مادر 

 تو خوشیم ی مادرانه ی زمزمهکه ما به 

 زمان زمان خوشی نیست ساعتی مارا

 تو خوشیم ی زمانهبه عصر خویش ببر، با 

 توست ی شهیدهاز پهلوی  ای لحظهحماسه، 

 توست ی رشیدهاز طلعت  ای قبالهفدک 

 تواندبهار  آورکه پیام  ها درخت 

 تواند قرار بیکه چون باد  هاست هزاره

 دانسرگر  های شاخهکه بر  هاست هزاره

 تواند دارسربه  انارها همه حالِج 

 هرروز کنم میجهان فکر  های کوهبه 

 تواندکه ایستاده و تصویری از وقار 

 تو خورشیدی ی منظومهبتاب! ای همه 

ه از مدار ها کهکشانکه   تواند، یک ذرَّ
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 تو محبتکجاست دوزخ؟ هر جاِی بی 

 تواندفرشتگان همه مرغان مرغزار 

 چه دیر فهمیدم ، ”، یعنی عاشقدچار“

 تواندمن دچار  های غزل بیتکه بیت 

 دچار، یعنی معیار عصمت ازلی

 به بغض زل زده بر ریسمان و دست علی ...
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 اصفهان –مردی پور. علی 

 

 

 

 

 اخترهامادر آسمان و 

 بهترهامادر بهترین و 

 مادرهاآبروی تمام 

 هاجرهافاطمه مقتدای 

 اسمش آمد و باز شد درها

*** 

 هر پرنده نشانه بگذارد

 خاک خانه بگذاردسر روی 

 پر گرفته ست النه بگذارد

 ه بگذارددانفاطمه آب و 

 کبوترهاپر شود خانه از 

*** 

 به لب موریانه خورده شده

 یا که در زیر پا فشرده شده

 یا به نجارها سپرده شده

 نام زهرا بر آن نبرده شده

 منبرهادر اجاقند اگر که 

*** 

 عالمی ریزه خوار احسانش

 وانشو خدا اولین غزل خ

 دست شیر خدا به دامانش

 مصطفی بوسه زد به دستانش

 پیمبرها ی جلوهفاطمه 

*** 
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 فاطمه مردتر ز صدها مرد

 فاطمه مرهم هزاران درد

 رجز مرتضی میان نبرد

 تا علی اسم او به لب آورد

 خیبرهاساده شد فتح بدر و 

*** 

 علی قرار علی قرار بی

 فاطمه هر زمان کنار علی

 ذوالفقار علیفاطمه بود 

 سر در آرند تا ز کار علی

 سرها خورد میدر هوا چرخ 

*** 

 مرتضی مرتضاست با زهرا

 ذکر تسبیح اوست یا زهرا

 راه حق از علیست تا زهرا

 تا که گفتم پس از خدا زهرا

 کافرهاپس مسلمان شدند 
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 شیراز –مغاره. احمد 

و در این  یابد میحضور  گاهی گاهنیز  آیینیشاعر و طنزپرداز شیرازی است. او در محافل ادبی 

بیشتر اجتماعی  هایش سرودهطنز  مقوله از ادبیات منظوم آثار ماندگار و زیبایی را سروده است.

 و سیاسی است.

 

 آنکه در بیت نبی معرفت اندوخته بود

 عشق را از ادب مادرش آموخته بود

 وقت رفتن نظرش را به علی دوخته بود

 و رخساره برافروخته بود آمد میدوش 

 تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود

*** 

 آفریننده و خیاط لباس خوبی

 در خزان گل یاس و گل نسرین روبی

 با هنرمندی خاص و روش مطلوبی

 شهر آشوبی ی شیوهرسم عاشق کشی و 

 بود که بر قامت او دوخته بود ای جامه

*** 

 دل یاس ولی دود نکرد عمر یکسوخت 

 زد به جهانی که بر او بود نکرد پشت پا

 جز نظر حضرت معبود نکرد ای لحظه

 یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

 آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود

*** 

 از نگاه علی و چشم ترش فهمیدم

 که خزان گل یاس است ولی امیدم

 این بیت و به خود بالیدم راسویبرد من 

 دیدم میکه زارت بکشم  گفت می"گرچه 

 که نهانش نظری با من دلسوخته بود"
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 شیراز -ناصحی. محسن 

 

 

 

 عفاف فاطمی

 زدم بیرون ام خانهصبح، از 

 شدم بیدار ها کوچهتازه در 

 فاطمیه بود اما جا همه

 هیچ جا فاطمی نبود انگار

 کوچه از بوی یاس خالی بود...

*** 

 بویی از یاس که چه عرض کنم

 یک دست ادکلن زده بود ،کوچه

 گم بود در لعاب خودش ،شهر

 به سر و روی خود نئون زده بود

 شعر من مثل کوچه بودار است...

*** 

 شدم بیدار ها کوچه ، درصبح

 دیدم میشب عذاب  ی همه

 جای شکرش هنوز هم باقی است

 دیدم میخواب  ،جلف است ،شهر

 شب به معنای واقعی شب بود

*** 

 محجبه بود کامالً  خواب من

 قبیح نبود ای ذرهفکر کن! 

 بین خوابم زنی حکومت داشت

 که به زنهای ما شبیه نبود

 معتقدم ، سختمن به کابوس

*** 
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 خواب دیدم که خواهرم در شعر

 مثل آن زن پر از تغزل شد

 چادری شد شبیه او اما

 در نظرگاه شهر، امل شد

 خواب گاهی چقدر بیدار است...

*** 

 از این گل را خواب دیدم که قبل

 بویید نمیبی اجازه کسی 

 بینی میگل به این راحتی که 

 رویید نمی ها پارکوسط 

 باغبان هم هوای گل را داشت.

*** 

 مدان نمیآخر خواب خود 

 ؟خواند میشعر یا آیه بود زن 

 کاش جز اسم کوثر از این شعر

 ماند میهمه آیات یاد من 

 یک غزل است... ،گاه تنها سه آیه

*** 

 شهر من به راه افتاد ،شد صبح

 مدرنیته شد که مرد شود ،زن

 قید پستوی خانه را بزند

 مثل این بیت، کوچه گرد شود

 زن خوابم هنوز مظلوم است...

*** 

 دارم روزمرگیمرض 

 خالی از غزلم هرروزمثل 

 مدان نمیمرد یا زن؟ خودم 

 هرچه هستم فقط علی البدلم

 مانتوهای کوتاه است... ،کت من

*** 
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 بینم میطمیه شده است و فا

 غیرتی سروده شده ها کوچه

 آیینیوسط شعرهای 

 دختر هیاتی سروده شده

  ”عزیز! یا الله خواهران“
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 بندرعباس –نقیب. فائزه سادات 

ادبی وی چندین  ی کارنامهرشته زبان و ادبیات فارسی است، در  شجویدانو  ۷۶ متولد

به مقام اول مشاعره ملی  توان می ها آن ازجمله مقام کشوری و استانی به ثبت رسیده،

 کرد. اشاره اول مسابقه شعرنماز و..... مقام مهر، شعر پرسشجشنواره  برگزیده رمضان،

 

 عاشقی و صفا آفریده است ازجنس

 فا آفریده استومفهوم ناب صبر 

 گوهردرون ُدر حیا آفریده است

 آفریده است تو رااحسنت برخدا که 

 آسمان گرفتر وپ بالجبریل زیر

 توآمدی وشورغزل درجهان گرفت

 علی ی وخانهگرما وروشنای دل 

 علی ی شانهبگذارسربه خستگی 

 علی! ی هداندر عالم فدای صبر تو 

 علی... ی فقیرانهکه ساختی به نان 

 کوثرشروع شد ، ازدلاعجاز عشق

 مهر ازنگاه پرتب حیدرشروع شد

 وقتش رسیده بازضیافت به پاکنی

 وسخاوت به پاکنی یک سفره ازعطا

 باید برای شیعه قیامت به پاکنی

 چادر به سرکنی وشفاعت به پاکنی

 ذکر رکوع وسجده همه پای بست توست

 شیعه تمام چشم امیدش به دست توست

 تنهادلیل روشن اثبات عالمی

 گنج صفات ومهدکرامات عالمی

 شور نماز و ذکر مناجات عالمی

 تو مادر تمامی سادات عالمی

 واژه عجب محشری کنی درحس وحال

 امشب اگربرای دلم مادری کنی...
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 لوای تو ریحانه النبی ی درسایه

 دل سوخت درهوای تو ریحانه النبی

 بایدشوم فدای توریحانه النبی

 یک روز بادعای توریحانه النبی...

 که شعرم محقر است اگرچهدرشأن تو 

 سخن دوست خوش تراست" رود می"ازهرچه 
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 رشت –نیکوکار. رضا 

یک نفر پرنده شود،  ای دیده مؤلفشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، او دان

 .باشد میو از روزهای قبل  خواب مشترک

 

 رسد میشور شعر غریبانه  که وقتی

 رسد میوقتی کبوتری به روی شانه 

 شوند میبه تو الهام  ها واژهاز غیب 

 رسد میاز نهاد یک دل دیوانه  آه

 نیست تو را از هوای شعرراه گریز 

 رسد میه دانو  رسد میدام  که وقتی

 به طواف اش مقیدند ها واژه که وقتی

 رسد مینور شمع به پروانه  که وقتی

 نانوشتنی ست ای حادثهوقت شروع 

 :رسد نمیآنجا که دیدنش به قد ما 

 گره خورد میدست نبی به دست علی 

 رسد میریحانه  ی شانهدست علی به 

ة غراء خیرالبشر  انیس دل غرَّ

 رسد میاز عرش جبرئیل که مستانه 

 سراسِر کوی بهشت را کند پرمی

 رسد میعطر قنوت وقتی از این خانه 

 یا والی الولی و"یا قاهر العد

 یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی!"

 

 حیدر است های قدمعرش زیر  هرلحظه 

 خدا که در آن نور کوثر است ی خانهدر 

مید 
ُ
 و عطر زندگی دهد میعطر ا

طهر است ی سفرهنانی که روی 
َ
 زهرای ا

ر نیاورید  این خانه مسجد است، مکبَّ

 است اکبر الله ی منارهاین خانه خود 
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 است در این خانه که خدا کاری آیینه

 هجده بهار با دل خود در برابر است

 انگار فاطمه ست روی میهر جای خانه 

 انگار حیدر است روی میهرجای خانه 

 که هیچ جای زمین نیست مثل آن آنجا

 باغ معطر است بهشت مصور است

 جایی که عطر چادر زهرا وزیده است

 از شاه هم گدای درش معتبرتر است

 نداشت ور شعلهو دل  آهسوِز  کاش ای

 ...کاش که این خانه در نداشت....آه...کاش ای

 آن دل که در برابر تو بیقرار نیست 

 از غبار نیستغیر  ،گردی ست روی آینه

 هر کس که دل نبسته به خورشید مهر تو

 ست یخ زده که بر مدار نیست ای سیاره

 طالی ناب ملمساز کیمیای عشق 

 دلی ست که بی اعتبار نیست ام سینهدر 

 به عشق تو تا آخرین نفس ام دادهدل 

 این کوله بار نیست جز بهمن  های شانهبر 

 ایم سرسپردههم  وت ی سپردههم دل 

 این انتظار نیست جز بهاز خیل عاشقان 

 مدهوش و مست و عاشق و مجنون و بیقرار

 در بزم عشق صحبتی از اختیار نیست! 

 ؟ام یجوانتو چه فایده دارد  مهر بی

  ”ام زندگانیی از این جوان ی شرمنده“

 لبریز شور عشق تو کردم وجود را 

 بود و نبود را پای تو ر یختم همه

 -خدا  ،روشنی بانوی آب و آینه و

 وقف تو کرد چشمه و دریا و رود را

 در روز حشر، سر در باغ بهشت نیز

 باید گرفت از خودت إذن ورود را!
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 خویش آفرین جانجان داد عاشقانه به 

 را!  ”ودود یا“هرکس شنید از لب تو 

 هم شیر داده مادر و هم ُمهر کرده است

 تا روز مرگ روی لبم این سرود را:

 شود نمینام بلند فاطمه حاشا 

 ... ”شود نمیسوختن به تماشا  احساس“
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 ارومیه – وحید طلعت.

 ها خیالها،  برتر از تمام گمان یا

 ها کمالاِس یق ه ـداناِس جاویمق

 ا و آخرتیدن یعشِق تو بوده بانو

 ها محالِت محض یمفهوِم واقع

 ات یم هستیاز ن یا هیغرب و شرق آ یا

 ... ها شمالجهان تا  یها از جنوب یا

 ا محدثه!ی ییمفهوِم هر جواب تو

 ...ها سؤال ترین بزرگا فاطمه! ی

 شود میبا توست که بهشت خدا خلق 

 ها وصالهمرنگ عشق توست تمام 

 جهان یم عاشق تو بانویما عاشق

 ها سالم روز و شب و ماه و یما عاشق

 ر عشق خودت را محدثهیاز ما مگ

 .ها مجالن یبا ا وم با تیا ما زنده

 ها فصلی آغاز  ای ماه ای بهانه

 ها فصلای آفتاِب حضرت حق، راز 

 تا با جهاِن وسعِت تو آشنا شدیم

 از خویش دست شستیم، از خود رها شدیم

 تا بشکند سکوت زمان را کالممان

 جهان هم
َّ

 صدا شدیم با عاشقاِن کل

 با هر غروب دل به تو بستیم عزیِز جان

 لب دعا شدیمصد دل نیاز در دل، صد 

 ،آهیران شدیم... و ودر جستجوی قبر ت

 تا در کنار سنگ مزارت بنا شدیم

 با هر نسیم رهگذری همسفر شدیم

 جا شدیم با هر نسیم رهگذری جابه

 هاست قرنبانو بگو کجاست مزارت که 

 ی این ماجرا شدیم شکسته و آواره
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 ها فصلی آغاز  ای ماه ای بهانه

 ها لفصای آفتاِب حضرت حق، راز 

 ها آفتابی  ماِه ماه! فلسفه یا

 ها نابخوِب خوب، معنی و مقیاِس  یا

 نوشتند شاعران هاست قرننکه یبا ا

 ها کتابان نکرده غمت را یاما ب

 ِد بهشت حقیتوست کل های دستدر 

 ها حسابن یفراتر از همه ا یزیچ

 اس قرن به قرن عاشِق توأندی های گل

 ها وتاب پیچی  کشند با همه قد می

 م، عاشِق تو... الجرم تویییما عاشق

 ها انتخابفراتر از همه  یعشق

 تایا فاطمه بزرگتریِن سوال 

 ها جوابیا فاطمه بزرگتریِن 

 محدثه ین و زمانیزم یتو بانو

 ها آبو خاتون  یآفتاب یبانو

 ها فصلی آغاز  ای ماه ای بهانه

 ها فصلای آفتاِب حضرت حق، راز 
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هشتماندازچشم
 های سپید برف کوه
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 رامهرمز –اقرایی. پویا 

که موارد زیر برخی از  ،بوده ، اهل رامهرمز۱۳۶۹متولد  لیسانس مدیریت دولتی

کشوری  ادبی در جشنواره ی دل نوشتهمقام اول  – 1چشمگیر ادبی اوست:  های موفقیت

 ۹۵فروردین  –تهران  -فاطمی  ی دل نوشتهشعر و 

 ۹۵اردیبهشت  (لردگان)و بختیاری  چهارمحال –شعر از ما تا ماه  ای منطقه ی جشنواره ی برگزیده – 2

 ۹۵اردیبهشت  –خوزستان  – شده گم های قافیه ای منطقهبرگزیده استانی شعر سپید در جشنواره  – 3

 ۹۵ اردیبهشت –قم  –ملی نماز و نیایش  ادبی در جشنواره ی دل نوشتهکشوری  ی برگزیده – 4

 –دفاع مقدس  موزه باغبه مادران شهدا در یادواره  ای نامهدفاع مقدس و  نویسی خاطرهبرگزیده کشوری  – 5

 ... ۹۵تیر  –تهران 

 

 آسمان

 گشاید میپنجره را  

 تا خورشید 

 انوار خویش را 

 بر سجاده دختر نبی 

 متبرک سازد 

 و ماه 

 کوثر را آیینه

 بشناسد ها پریبه انعکاس لبخند  

 وقتی

 زمزمه فرشتگان 

 به آهنگ تسبیحات تو 

 شود میخاموش  

 شب

 از بستر سکوت

 خیزد برمی

 و از دیوارهای خانه

 رود میباال 

 تا
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 ستارگان کربال

 را ات مادرانهالالیی 

 برای " شام " مبادا

 در سینه نگه دارند

 اما

 نسیم

 عطر یاس را 

 کشد مینفس  

 و بهار 

 توست های دستادامه  

 ن راوقتی جها 

 ...کنی میبه سفره شفاعت و َکَرم مهمان  

*** 

 بانو!

 ها دست 

 اند زمستانخشک  های شاخه 

 که بر مسیر غربت 

 و خواهش 

 یابند میامتداد  

 و در جست و جوی 

 مادر سادات 

 شوند میسبز  

 بهار معرفت را...

 تا مهر 

 به بار بنشیند 

 و کام زندگی 

 سادگی شیرین شود... ی ثمرهاز  

 رد پاهای توست از

 روید میکه مهتاب  

 و نور 
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 تشنگان حقیقت را 

 ...رساند میبه سر چشمه مقصود  

 عالم

 ی رانشان بیاندوه  

 گرید می ات خانه های شانهبر  

 گیرند میو با تو آرام  

 ... سردرگم های راه 

 مرا بخوان

 به عنایتی 

 چشم ات ی گوشهاز  

 تا شکوه 

 را از دیوارهای 

 قناعت و ایمان بیاویزم 

 و در قلبم مرور کن 

 عاشقانه زیستن را ... 

*** 

 داغ

 از پیشانی فدک 

 گذرد می 

 و تب 

 دود میمدینه را  های کوچه 

 از آتشی که 

 زند میرا  ات خانهدرب  

 اما 

 تو های چشمدر  

 ست ای چشمه 

 جوشد میکه معاد را  

 و رهایی را 

 چکد میسوخته  های بالبر  

 تا معراج 
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 پرواز را های گونه 

 از غبار زمین بشوید 

 پاک مرواریدهایو  

 بر خیزند نشان بی های صدفاز  

 و مادران جهان باشند 

 عفاف را که آنآن 

 پرورند میدر دامان ایمان 

 را ناماتو  

 در زالل سحرگاه

 ...گویند میبه صبح امید  
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 بیرانوند. فاطمه

شعر  المللی بیننگره کن ی، سوم""نور المللی بیننو دومین جشنواره  شعر :برگزیده

شهریور( و برگزیده  های شبایران )) جوانهمایش شاعران  ، هشتمینبیتقر

 .باشد میصدوسی کنگره دیگر 

 

 از دریا

 ها کوه

 ها جنگلو 

 سازی میتسبیحی برای صبح 

 کنی میو فکر 

 به هوالرحمن الرحیم

 عالم الغیب و الشهاده توبه 

 به آسمان

 را ها رودخانهکه صدای خواب 

 آویزد می اش سجادهبه 

 کند میو ماه گمان 

 باد

 تازه ایست ی معجزه

 پیچد میاذان ظهر  دردهانوقتی 

 کند میرا متبرک  ها پنجرهو 

 بگو ها پرندهبه 

 کنی میآفتاب را به پیراهن روزهای آینده سنجاق 

 چیزی نیست هایت جیبو در 

 که دعای روز جمعه را از حفظند هایی اقیانوسجز صدای 

 بگو

 آسمان را همه ایننماز شب و 

 به پیشانی کدام گنبد بچسبانم

 و مستجاب شوم

*** 
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 کنند میابرها راه آسمان را گم 

 و ماه

 تنها کسی است

 کشد میکه دستی به موهای باد 

 صبح

 رود میباال و پایین  ها پلهمدام از 

 آخرین دعایت را بشنودتا 

 و بهار

 را هایش گوشوارهدوباره 

 به گوش فدک بیاویزد

 دیگر

 کنم نمیرا برای زمین تعریف  ها گنجشکخواب 

 ها نخلاز 

 اند گرفتهکه عکسی تازه با ماه 

 زنم میحرف 

 کنم میو گمان 

 آفتاب فرداهای نیامده هایم جیبدر 

 پنهان شده است

*** 

 شود نمیپنجره چیزی دستگیرم  های حرفاز 

 به صبح

 کشم میو خواب پرندگان دست 

 شود میمشتم پر از ابرهای خیس 

 توانم میحاال 

 آسمان را بیدار کنم

 و صدای تو را

 به گنبدها

 و دعاها بیاویزم

 بعد

 فدک را مجاب کنم
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 به جست و جوی ماه

 برود ها رودخانهو  ها درهبه 

 اما تو

 داری میاز خواب کوتاه باد دست بر 

 کنی میو ابرها را دسته 

 کند میو این تسبیح مرا پرت 

 تا عرفات

 تا جبرییل

 تا ضربان قلب مسجدالنبی

 و دعاهایی که ادامه تابستانند

 ویزمآصدف می  های گوشوارهبه نمازم 

 و صدای دریا

 پیچد می هایم سجدهدر گوش 

 جانمازم

 پر از پرهای پرنده ایست

 کند میکه فکر 

 که هر صبح کسی آن

 گنبدهادر چشم 

 و دعاها

 زند میقدم 

 آسمان است

 تکرار کن

 یا مجیب

 یا معید

 یا ودود

 را شفا بده ها پنجرهو 

 این تسبیح

 گوید میذکر  ها رودخانهبا دهان 

 پیچد می ها ماهیهنوز توی گوش 

 ات زمزمه
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 این صدا

 ی جوشن کبیرسو آنمرا 

 بلند های صلواتی سو آن

 برد میالرحمن الرحیم  الله بسمو 

 ها ماهیبه نجوای  ام دادهدل 

 و زمین

 پشت سرم

 شنود میفریاد باد را 

 فهمند می ها گنجشکو 

 بهار شده است

 اند گذشتهکه از هوایت  هایی پرندهبا 

 با عصر روزهای جمعه

 زنم میحرف 

 کنم میو سعی 

 را سر نبرم ها آبحوصله 

 راهشان را بلدند ها رودخانه

*** 

 دیر وقت است

 ها رودخانهبه  اند کردهکلمات کوچ 

 ماه

 ات نشستهپشت میز 

 کند میو به صدای پرندگان ساعتی با عکسی از جنگل اضافه 

 اند گرفتهاشیا آلزایمر 

 اندازد میو آینه زیبایی را به تاخیر 

 اما من

 کنم میهنوز به تو فکر 

 یم برقو فکرهایم کالغی تنهایند بر س

 مدان می

 تواند میباد 

 گذشته بگذارد روزهایانگشت بر دکمه پیراهن 
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 و زمین را بیدار کند

 مدان می

 آفتاب

 شود نمیجا  ام خانهدر پنجره 

 هرروزو 

 دارم میاز آخرین دعایت کمی آسمان بر 

 دهم میرا شفا  ها گنجشکصدای تب دار 

 هنوز هم

 از آوازم

 دوزم می ها رودخانهپیراهنی برای دریاها و 

 خورشید

 آیه

 آیه

 گردد میبر 

 و نماز صبح 

 زند میبه هوای تو نیمی از صورت ماه را صدا 

 و آسمان را

 گذارد میکنار پنجره 

 دیشب

 با دعاهایت نیمی از زمین را نجات دادم

 حاال

 دریا تمام ده انگشتش را

 گذارد میبر دهان یا مجیب 

 و باد

 زند میدر گوش درختان فدک سنج 

 حاال

 آید میمشتی فردا بیرون  اش پشتیاز کوله  باران

 و ماه باید منتظر شهریور بماند

 کنم میهنوز به تو فکر 

 و فکرهایم کالغی تنهایند
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 حاال

 آسمان

 کشیم میآهی است که مدام 

 و تنهایی

 آخرین کالغی است

 کند میکه غروب زمستان را جمع 

 گذارد میپشت پنجره 

 کشد میجیغ 

 رود نمیو 

*** 

 گیرم میاز صدایت عکس 

 ها پروانهبه خواب  چسبانم می

 ها شب

 چیزی شبیه صدای تو

 چرخد میدور این مسجد 

 دهد میو آسمان را شفا 

 اینجا

 ها کاشیکنار 

 گنبدهاو 

 کنم میاذان صبح را بیدار 

 تا مشتی آفتاب

 بپاشد ها گنجشک به خواب

 کنم میهنور فکر 

 صبح

 گذاشته است پشت پنجره ای پیاله

 و زمین

 از آفتاب

 بیزار است ای قهوه های پردهو 

 گردی میبر 

 کنی میباز  ها گنجشکپنجره را به اندازه اندوه 
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 آسمان را

 چسبانی میتسبیح  های هدانبه 

 حاال

 به ماه گفت شود می

 ی نماز شب ایستاده استسو آندریا 

 زند میدر چشم باد قدم  که آنو 

 شنود میرا  ها گنجشکراز و نیاز 

 ها رودخانهمن با دهان 

 دعاهای تو

 آسمان های تکهو 

 مدانگر  میآبی که از سرم گذشته را بر 

 مدان می

 آورند میعکس صبح را پس  ها پرنده

 و باد با انگشتانش

 کند میماه را بر پیراهنم سنجاق 

 کند نمیدیگر فرقی 

 دعای روز جمعه را با دهان کدام درخت زمزمه کنی

 تسبیح های هداناز 

 صدای دریا

 ها پروانهو از خواب 

 آید میصدای آسمان 

*** 

 ام برهنه

 تنم های بیابانو 

 اند گذشتهز باد 

 که سرطان خون دارند هایی نخلاز 

 دهند میمرده  های پروانهجمعه که بوی  های دستاز 

 با فدک حرف بزنم خواهم می

 و به تمام ابرهای جهان بگویم

 قبرت سنگدنبال 
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 دریاها

 را بگردد ها رودخانهو 

 بندم میدستمالی به پیشانی کوفه 

 کشند میکلمات جیغ 

 کنند میبه پیراهنت فرار  ها گنجشکو 

 آن طرف

 خواند میزمین با دهانت دعا 

 تاو ال به الی نجواها و امن یجیب 

 زند میه جوانخورشید 

 اما

 اینجا

 کنند میصداها تب 

 دارند میآسمان ترک بر  های استخوان

 و روح آفتاب

 پوسد میپیراهنی است که بر بند 
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 شیراز –جم پوری. یاسمن 

شعرش  و سبک نویسد میسال است که شعر  ۲۰شیراز. نزدیک به  ی زاده ۱۳۴۸تولد 

" بود. و شمارمت میشصت  تا "ازسر عنوانبا  ۹۲سال  اش مجموعهسپیداست، اولین 

 ."بی آبروداری "است عنواندومین مجموعه با 

 نفرین به شهری که فاطمه را امان نبود

 نخلستانی، که یاس را وسط کوچه دید

 زخم ... ی قباله ،فدک ی بهانه

 هنوز کند میبیت االحزان ناله 

 از ُهرِم پهلوی تو سوزد میضربه 

 ؟!کند مییا تنت کبودی  رود میسرم سیاهی 

 که هستی بمان جا همان ،تقدیر ی کجاوه

 نگاه خداست این

 که سهم زمین شده است

 ه زد علیجوانآرام به غربت خویش 

 است انگیز غمچقدر رفتن 

 روی میه نشان بیبه  وقتی،
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 شیراز –جوکار. صدراله 

 در قالب سپید و هم کالسیک هم شگاهی شیراز است.داناز شاعران فعال و 

 ادبی است. های قالبتسلط بر شعرسپید بسیار بیشتر از سایر  اما پرکار است.

 .اوست به زاللی روح صیقلی هایش سروده سپید

 

 ریحانه یا یاس کبود

 آسمان....

 نیلی....

 کبودی....

 ...در....و درد....

 آتش....

 درآتش گرفت.....

 ....سوخت می اما علی.....

 ....داد نمیاشک امان 

 وقتی ....

 یاس پیامبر... ی نالهصدای 

 ازپشت در.....

 ....صدا بیچشمان بی اختیار و 

 که موال.... ای لحظه ....ریختند میاشک 

 اشک چشمان...

 حسن....

 حسین....

 زینب...

 و....

 ....کرد میرا پاک 

 آسمان رنگ خود را....

 درصورت فاطمه نظاره بود....

 ....آه سربه زیر....

 امان از تنهایی....
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 بی کسی .... ،ازبی عدالتی

 عشق.... ی قافلهمانده از 

 مرا دریاب ای کبوتر سفرکرده....

 ای پدر....

 ....گذرد میچه سخت 

 وقتی....

 ....رود میظلم مقابل عدالت رژه 

 تا....

 ....معنا آرمان شومش ....

 ودیگر.....
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 اردبیل –جهانگیری. پیام 

شعر. مجموعه رباعی: "تردید  ی عرصهسال فعالیت در  چهارده در اردبیل، ۱۳۶۶ متولد

های  برگزیده جشنواره ۱۳۸۹ست" / نشر فصل پنجم / سال  مکن که انتخاب خوبی

 المللی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک متعدد ملی و بین

 

 ای بادهای مهربان

 گردید ها برمی که از نام بردن گل

 و هر شب

 عطر غمگین گلی

 پیچد در صدایتان می

 شما بگویید

 مادر های اشک

 بقیعبه کدام گوشه از خاک 

 سرازیر شوند

 های شکسته دانو گل

 در جستجوی گلی پرپر

 پشت کدام پنجره پهلو بگیرند؟

 ای بادهای مهربان

 های نارس گندمزار که بر بغض

 کشید دست می

 چرخانید و آسیاب را می

 با کدام دستاس

 به عقب چرخید شود می

 های مجروح زنی رسید تا به دست

 ای دور هزارهدر 

 ها باز کرد؟ و گره از کار بغض

 ها بزرگ شدیم، ما که پهلوی زخم

 هاست سال

 ایم از شادی دست شسته
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 هرروزو مادر، 

 های اندوه را تکه

 کند. از بند رخت آویزان می

*** 

 های سرکش مدینه برج

 هرچقدر هم صاف بایستند

 آیند نمیبیرون 

 ات ی خمیده از زیر سایه

 عربهای نفت  چاه

 هرچقدر هم

 های خیس یک مرد در چشم

 عمیق شوند

 فهمند چیزی نمی

 اش های شبانه از بغض

 های مدینه جریان داری تو در کوچه

 که روزی ها آنو 

 فهمیدند جز شمشیر نمی

 برند پناه می

 های ضدگلوله به جلیقه

 ها به قتل عام پرنده

 های مدینه جریان داری تو در کوچه

 شود نور را مگر می اصالً 

 ای از شب پنهان کرد؟! گوشه

 تو از کدام آسمان

 ها آمدی به مداوای بال پروانه

 که عطر نامت

 پرد هایمان نمی از لب

 با کدام رودخانه گذشتی از خودت

 های این حوالی که چشمه

 از داغ رفتنت
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 ریزند رود رود اشک می

 شود مگر می اصالً 

 به سرانگشتانت ایمان نداشت

 ی آخرین پیامبروقت

 رسالتش را

 یابد ات بازمی در مهربانی

 ما فراموشکاریم بانو

 شود اما مگر می

 را به فراموشی سپرد؟! بقیع

 اش از سرزمین مادری کس هیچ

 گذرد. به سادگی نمی

*** 

 چگونه سرخ نخوانمت

 وقتی کودکانت

 تراشند انگشتانشان را می

 تر بنویسند تا نامت را سرخ

 ها وقتی تانک

 امتداد چادرت را

 های مدینه در کوچه

 گذارند زیر پا می

 های مهمات و کارخانه

 هایشان را تیراژ گلوله

 کنند با جمعیت تو هماهنگ می

 چگونه به پرپر شدنت نیندیشم

 وقتی این روزها

 ای دیگر را شکفتن گلی در سیاره

 گیرند هدف می

 این روزها

 کنم به سرنوشت بادها فکر می

 هاست که قرن
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 کوبند درمیبه  در

 دنبال عطری از تو،

 کنم به سرنوشت فدک فکر می

 که هنوز

 باغ تاریخ است ترین کوچه بست بن

 و ارتباطی غریب

 های اشک که از حلقه

 های چاه جریان دارد تا حلقه

 این روزها باید

 کره زمین را بچرخانم

 و چسب زخمی بزرگ بزنم

 بقیعهای  روی بغض

 روی خونی

 ست! جاری که از این سرزمین

*** 

 بگویم از آتش، از اشک و دود خواستم می

 از پهلوی کبود،

 با خودم لحظه یک

 گفتم که نه!

 علت وجود توایبرای 

 خرد، دلیل سفر نبود های زخماین 

 ،آهدیدم که 

 درد تو دیوار و در نبود 

 دیدم که در عبور همین عصر آهنی

 از نو تو را سرود! شود میآری هنوز 

 قرمز این بغض دوره گردپشت چراغ 

 این روزهای سرد

 حتی سکوت دخترک گلفروش هم

 صداست ترین زخمی

 این زخم در سراسر تاریخ آشناست
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 بگویم از انبوه دردها خواستم می

 از بغض مردها

 کوچه گردها رمق بی های شانهاز 

 بازهمکه تو باشی و  شود نمیدیدم 

 از درد و داغ گفت

 باغ گفت یا از غرور زخمی این کوچه

 دیدم درست نیست

 که پهلوی نام تو

 کوچک هر اتفاق گفت! های رنجاز 

 محکم تو، های شانهای 

 تکیه گاه درد

 پشت چراغ قرمز این روزهای سرد

 ام خریدهیاسی 

 کوچک آن گلفروش باز.. های دستاز 
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 شیراز - عبدالحسین خادم الحسینی.

 یا زهرا!

 زای ( تو یعنی:

 سبز است و روشن ،زمین

 از تو

 

 های ( تو یعنی:

 هر جا که نامت برده شود

 ستآنجا ،بهشت

 تویی که کویر را

 کنی میگلستان 

 

 رای ( تو یعنی:

 رمز رسیدن ذره

 به خورشید

 " دوست " ی خانهو راه 

 

 الف ( تو

 شرافت " انسان " است امضای

 و' اعتبار " آدم " ...

 

 " تو! ای فاطمهو' " 

 تیرگیای جدا از 

 و' دور از آتش! ...

 

 یا فاطمه!

 فای ( تو یعنی:

 ای فائزه

 عالم! دانو' فخر زنان و مر 
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 تویی که " فر ایزدی "

 در سیمایت

 جلوه گر است

 

 الف ( تو یعنی:

 الفت تو با " نور "

 ای انیس " خورشید "

 ای جان پیامبر! ...

 

 طای ( تو

 است (طور سینین)معنای 

 و' " طاهره "

 و زمین! ها آسمانبانوی  ینتر پاکای 

 

 میم ( تو یعنی:

 مبارک است نام تو

 ای شرافت " مکه "

 و' ای آبروی " مومن "! ...

 

 تو (های)و' 

 و' زمین است ها آسمانبرکات  ی همه

 که " خدا "

 چون " تو " ای اعجوبهدر 

 به ما عنایت

 کرده است ...

 

 یا فاطمه!

 یا زهرا!
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 دانهم –خزاعی. علی 

 دانساله از همسیزده 

 

 این بادها کاش• 

 صدای مرا ببرند

 و صدای مادرم را

 ایم زدهشهر چادر  های ویرانهکه کنار 

 صدای ما را

 به تو کنیم میکه سالم 

 به پدرم کنیم میسالم 

 که روحش کنار توست

 و جسمش زیر آوارهای این خانه

*** 

 تو را• 

 از اتاق کوچک مادر بزرگم شناختم

 پنج صورت ناپیدا و نورانیاز قاب عکسی با 

 که قسم راست مادربزرگم بود

 دیگری بر ستون اتاق ی آویختهاز قاب 

 باالی عروس اسفند

 شعری که حجاب را زینت زن کرده بود

 بر ستون اتاق

 تو را در صدایی شناختم

 آغشته به نامت

 خواستم بیفتم زمانی که می

 خواستم بایستم زمانی که می

*** 

 روز میالدت• 

 حالمخوش

 کنم میو دعا 
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 روز شهادتت

 غمگینم

 کنم میو دعا  

 دعاهای مادرم بگیرد کنم میدعا 

 یک روز صورتش را به ضریح پسرانت برساند

 و خوشحال گریه کند
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 زرقان –خلیفه. سارا 

شعر دوست به  ی خانوادهبانو خلیفه در یک  ،در مقطع کارشناسی علوم اجتماعی است

 اما از، گرفته شکلشده و  عجینبیشتر شعرهایش در قالب نیمایی و سپید ، دنیا آمده

 ازجملهجدی دنبال نمود، در چندین مجله و کتاب  صورت بهقالب کالسیک را  93سال 

نزدیک کتاب اشعار سپیدش به چاپ  ای آیندهاو امیدواراست در  ،شعرش به چاپ رسیده ها عاشقانه وقت به

 .برساند

 

 طلوع رحمتی دیگراقرا به اسم 

 بر جزیره العرب

 مرواریدی

 شد میبر قلب محمد کلمه 

 گفت میجبرائیل  

 فرشتگان سماع کنند

 سماع ...

 این تحفه برای تنهایی محمد بود

 دسته گلی سپید

 از یاسمن

 در دامان خدیجه

 رسالت هم های آیه

 مشتاق و بی تاب

 والدت فاطمه بودند 

 تا اهل البیت پا بگیرد

 واما بعد

 برائتن من....

 بعید بود 

 کوثر

 که سوره کوچکی نبود

 تطهیر ی آیهمگر 

 دهر ،مباهله
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 و آتا ذی القربی را

 نخوانده بودند

 که این چنین

 شکستند میعهد 

 والعادیات ضبحا

 چرا خیبر 

 ذات السالسل 

 َمَثِل هارون به موسی

 آوردند نمیوسوره برائت را به یاد 

 انگشتر به فقیر انفاق

 رکوع نبود!زکات در 

 والیت تا کجا

 شد میباید زنده به گور 

 پا بگیرد... تا غفلت

 سخاوت فاطمه نبود! داستانفدک 

 شد میفدکیه باید خطبه 

 آسیه های نالهوقسم به  

 اندوه مریم

 فاطمه های رنجو 

 که شکایت زنان بزرگ در قیامت

 رسد می محمد به گواهی

 که چه کسی

 ابتر را رویاند فکرهای

 پهلوی یاسمن را شکستندتا 

 و زخمی کبود وعمیق

 در او به جا

 فاطمه پاره تن پیامبر نبود!

 ما

 "در" را همیشه

 ماجرای ترین تلخ
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 میدان میپر پر شدن یک "مادر "

 بقیع آه

 هق هقهنوز در 

 ام ماندهبنی هاشم  های کوچه

 را فرو ببرم هایم بغضتا کجا 

 ترین دانگر که سر 

 ه منم!فاطم نشان بیزائر قبر 

  

  

 سپید ی خطبه

 گشته است تمام هستی پیغمبر

 همسنگر عشق و عدل شد با حیدر

 او بود هاجر آسیه و مریم است،

 بخشید بهشت را خدا بر کوثر
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 کاشان -)دکتر(رجبعلی زاده. علیرضا 

 به دستاسی و دلوی و گلیمی خرد

 با دستانی که فتح باب روشنایی ست

 محقر را ای خانهاسباب گذران 

 فراهم آورده باشد

 ای سجادهو بر 

 به پهنای بیکرانگی

 شباشب نماز برده

 و مادرانه

 ها خستگیرنج 

 و

 را ها شکستگیشکنج 

 به نم آبی

 غبار

 از روی و موی پدر

 سترده.

 آینه جانش همو که

 هاست بیگانگیو  ها یگانگیملتقای 

 به صیقل دعای نیمشبی از ازل.

 راست

 بدینسان زن را

 نیکویی و کمالسرشت به 

 در وجود او متجلی ست

 همو که

 رقم خورده سرنوشت علی ست...

*** 

 به کردار شمعی

 ؛ بیماراش شعلهبا نماز مدام 

 که گویی
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 شب بزرگ باز پسین را

 در خویش

 مومنانه و تلخ

 هربار

 عده دیداری دیگروبا ت

 بر بالین

 گذارده باشد.

 گونه که تکدرختیدانهم ب

 تبدار ؛اش سایهبا صمیم سرد 

 رها از تعلق دیرپای خاک و آفتاب

 و شایسته اخالصی چنین سترگ

 از اندوه کم و بیش برنیآمده

 چتر بی دریغ جانش را

 برف -رغمارغم بیداد باد

 و

 آزار نیمروز تموز

 همچنان

 به مهربانی دستی برآورده باشد.

 چشم در چشم تو

 گویی

 را اش تدریجیلبخنده ماه در محاق 

 نشسته باشد.به نظاره و اشک 

*** 

 نه به کردار شمعی

 نه به گونه تکدرختی

 تنها

 دلت را

 زیر آسمانه این چارسوق بی روزن

 قطره

 قطره
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 باری میفرو 

 و کمترین ات هدیتی

 طبق طبق برگ و بار بهشتی گمشده ست

 و

 روزینه ارض موعودی به حقیقت فراپیش

 که به دورتر جایی

 و دیرتر زمانی ش

 زادخوست نیالوده ست.بویناکی رنجال مشتی 

 ای مومن ای پرستار ای صبور آه

 شگفتا کبوتر وارا تو

 که عقابت را

 چنین این

 به شهادتی

 عمیق

 زندگی

 کنی می
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 کرمان –رستم آبادی. فاطمه 

قالب شعر  .سالگی دهشاعری از  آغاز کالس دهم تجربی. آموز شدان نرماشیر کرمان.از 

در رشته  ۹۶رتبه اول استانی پرسش مهر  کسب .ادبی شهرستان انجمندر  فعال .سپید

 شعر

 

 قرن اسارت چادرم را در طی
 زنم میبه چادرت گره  

 تا مبادا
 دشمنی شامیان ناتمامدر مسیر 

 باد، یاِد غربت خاکی فاطمه را
 از نگاهم بزداید..

 تا مبادا
 در امواج سنگین دوران 
 از سفینه النجات عقب بمانم 

 چادرم در این هیاهو
 بادبانی است 

 ..کشاند میکه دلم را به سمت تو 
 چشمم

 به قطرات اشک عفاف است 
 به خون چکاِن 

 حنجر داغ ایثار 
 است که گونه اینو 

 مسیر اشک و خون
 شود میترسیم  

 ،گونه این
 در مسیر عفاف و ایستادگی

 امشب بیا
 لبیک گوی ندای )هل من ناصر باشیم( 

 خطبه خوانی زینب فاطمه است.
 یاعلی
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 زنجان –رستمی. کاظم 

 ی آموخته شدانو آمار و کاربردهاست  زنجان است، لیسانسه در ۱۳۶۱متولد 

، ها دل شعر محبوبجشنواره  ، کسب مقامباشد می دانبسیج هنرمن نویسی نامه فیلم

تنها سه  نور، آیینی، برگزیده جشنواره شعر نویسی نامه فیلمنمایشنامه و  کسب مقام

سه قطعه  چاپ ترانه و یک سپید(، 4چاپ پنج اثر ) ، چاپ سه اثر سپید،باشد میادبی او  فعالیتها  دهنمونه از 

 .به ثبت رسانده ادبش ی کارنامهدارد که در  نیز ....وشعر ن

 چهل

 کس هیچ

 شب های گریهبه 

 نگاهش را ندوخت

 را که شستیم ها آینهزنگار 

 را ندیدیم ات تنهایی

 از دنیا ای گوشهنشسته در 

 توهم نبود

 بودنت

 نبودت را کدام شهر به دوش کشید

 زیر آوار تاریکی

 چهل آرامگاه

 ساخت میتو را از دنیا جدا 

 زمان های گریه

 در پستوی خانه دیدنی نبود

 وقتی همه در گیر افکارشان بودند

 مادر داشتند ی بهانه ها بچه

*** 

 هجده

 هجده بهار

 در نگاه تو بود

 کشیدند میکه به تصویر 

 ها سنگ

 ها سیاهی

 هجده پاییز را
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 غریب هایی غنچهپرپر در نگاه 

 از زمان ای گوشهافتاده در 

 تو را باید گریست ی خاطرهکدامین 

 خانه ی گوشههر 

 مرا کند میمحو 

 تو در اندوه

 کنی میغروب 

 به طلوع نرسیده

 بالغت رسالت آفتاب

 تابی میهمچنان 

 فرش شده هایی آیهبا 

 در دل خانه

*** 

 شکسته

 عمق درد را

 کشیده بودند

 قطرات آب

 تا دیوارهای سکوت

 زخمی جا گذاشته

 مانده های ناله

 در حرارت آتش

 شود میپر اشک 

 چشمانی در حسرت دیداری

 ازدحام جمعیتی ناسپاس های کوچه

 به که رو خواهی کرد؟

 شهری با تو دشمن است یدان میوقتی 

 کنند میدوستانت را زنده به گور 

 راعمق درد 

 نددان میشکسته  های دل

 بسته های دست

 شرم از انسانیتی که نیست

 شوند میسندهای حقوق پاره 

 محکوم به عدالتی



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ442ـــــــــــ

 همچون استخوان مانده در گلو

 به که رو خواهی کرد؟

*** 

 شرمنامه های تاریخ که خوانده شدند

 روزهایی است

 در گیرو دار باد

 مملو از جمعیت هایی کوچه

 وصیتی الهی

 را پراکندند ها جمله

 بیت اهلپیکر  های پاره

 از کدامین روز جمع خواهی کرد

 بی فروغ ترین آبادی بود

 دل به دستهایی آلوده سپرده

 ضربه

 همراه با آتشی جانکاه

 آورد میجان را به سلطه 

 سوخته بودیم

 یدانهمان نا های شعلهبا 

 در روزی روشن و شبی تاریک

 کرد میضربان قلبم را پاره 

 ین انسانیت نبودا

*** 

 رکعت تنهایی

 

 خشکیده های گل

 شوند پرمیزود پر

 داس مرگ که وقتی

 ایستاده بود رو به روی زندگی

 به نیت هفتاد و پنج آفتابی ندیده

 خسته هایی نگاهنذر 

 به انتهای راه رسیده

 منقوش در دردهایی مزمن

 در مدار چهلم بود



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ443ـــــــــــ

 به آفتاب شد میملحق 

 همیشه سالم ها امانت

 رسند نمیبه مقصد 

 به رکعتی تنهایی کرد میبسنده 

 مقدس ای خانهدر کنج 

 گرفت میمحراب بود که جان 

 آخرین سجده را

 کرد میتمام 

 ریخت میرا  ها آشفتگی

 یک شهر

 غربت بود

 از درختان پاییزی تر محزون

 گرفت میرنگ پاییز 

 سردی خانه را

 هیچ فکری

 کند نمیگرم 

 یدان میوقتی 

 گردد نمیمادر دیگر بر 

*** 

 تسکین

 بار سفر را بسته بود

 دردهای بد پیله

 کنند میپیرت 

 گیرند میجانت را 

 های سفر تنگی دل

 سهیل ی ستارهدورتر از 

 سهل ممتنع که نیست

 معمایی سر باز نکرده

 وقتی رفتنش عود کرده باشد

 شوند میهمدم راه  ها گریه

 بایست ای لحظه

 تسکین بخشیم تا زخمها و دردها را

 کودکان زخم خورده از احساس دوری



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ444ـــــــــــ

 داد درمیبوی ما

 به گریه آغشته های سجاده

 در اتفاق رفتن و پیوستن

 خانه شنیدنی نبود های ضجه

 بدون تو ی خانهو دیدنی نبود 

 مرگ را در اندرون کرد میتصویر 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ445ـــــــــــ

 خرامه –رضایی. وحید 

دوم  مقام شگاه،دانشجویی دان نشریات بر ناظر عضو کمیتهروانشناسی،  لیسانس

 ،پایدار کشوریروایت  جشنوارهاستان فارس، مقام برگزیده  نویسی نمایشنامه

مختلف  های کتابدر  و شعرهایشبهزیستی  شعر عاشورای شب جشنواره ملی غدیر،

  .به چاپ رسیده است

 

 ساعت کلیسا نواخت

 چو چهار میخ

 کاذب من ی جمجمهدر 

 من تمام مریمم

 سرخ معراج تکوین سیب

 

 دیدن روی تو

 معراج من است 

 همسایه داندر گل 

 کاری میانا اعطیناک کوثر  

 بگذار قرآن ناطق 

 از چاه بیاید 

 انار جای به 

 آورند میدل صد چاک 

 وقتی خبر آوردند 

 خطبه خدا

 خورد میزمین  ها کوچهدر  

 ستنددان میانگار 

  

 که گل طاقت گرما ندارد 

 دهد میگالب 

 اعظمتبه نام 

 شود میصبح سرخ 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ446ـــــــــــ

 به خون بیرق محسنت

 در کل یوم العاشورا پیچد میصدایت 

 دهد میبوی گوشواره نیلی 

 کوچه

 نه نه نه

 بوی آتش و پهلو

 ومیخ وپای ورم کرده

 بوی قدر و کوثر

 جبریل خانه امشب

 به تو محتاج است

 بدون اذن تو حضرت موت تا صبح قیامت در قیام است

 مسیحم 

 بگذار

 با عطر یاس 

 پا در رکاب

 مخفیانه به مزارت بیایم

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ447ـــــــــــ

 شیراز -رهنما. فروغ 

 کوثر را

 به اسم تو سوگند دادند

 تا نام تو هویت خورشید باشد

 ، دیوار، سنگ، چوب، گالیهمیخ

 شناسند میدرد را 

 فهمند میچاه را 

 سنگ صبور عمر یک

 !اند زمانه 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ448ـــــــــــ

 نیشابور -شاکری. معصومه سادات 

  ”اور...یم چتر بی! برابانو“

 از گل سرخ یهر صبح با روبان 

 .کنی مین یسوانت را تزییگ های بافه

 .یندار یبه التفات نگاه یازین

 ات صبوری

 یمهاجر یبه پرستو رسد می

 جهان، ی گسترهه از ک

 .کند میاز چاه قناعت  ای جرعهبه  

 ،ام ماندهبانو! هنوز در متن آب مبهوت 

 ،زند میم قدم یشعرها یپا یوقت

 !کشم میخجالت  

 ست.یتازه ن یاز هوا یحرف اینجا

 دور از چشمان شما!

 انزوا های کالغ

 .اند گرفتهد را به سخره یسپ های واژه 

 ،اوریم چتر بیبانو! برا

 ببارد ... باراند یشا 

 ،ست آسمان دلم یر گاهید

 ست یخال کوچک ی. از تپش ابر

 ،ام نبردهوچه کر دامنم را به یهرگز حر که اینبا 

 ترسم میشه یهم

 هایی سایهاز  ترسم می

 ربایند میرا  ها دانگر ه اصالت آفتاب ک 

 ها پرندهه کاز آن هنگام 

 ،اند کردهتوقف  هایشان بالزان یدر برگ ر

 شود میم کدرخت  ی حافظهاز  یزیچ ،هرروز

 ست!ین یه گاهکیت

 یمنفور های شانهجز 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ449ـــــــــــ

 زنند می هاشور ،ها غنچهه بر تبسم ک. 

 رود میاد یدارد عظمت آسمان هم از 

 د بانویخورش

 راهنت رایبهشت پیاز ارد یمک

 ن،ک قلبمان های ریزهنثار خرده 

 ،تمام شود خاطراتمانتا زمستان 

 ببارد... بارانتا 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ450ـــــــــــ

 رشت -صفدری. ایلیا 

  “ایمان   “
 امروز 

 شد نمیدری که بی اذن تو باز 
 کودکت را پشت ایمانت فراموش کرد

 که تو پشت ایمانت پنهان شدیزمانی 
 آنان

 در بسته را باز کردند
 ولی

 تو نگذاشتی
 حجابت دریده شود ی پرده

 و کودکت
 پشت کوه ایمان

 به فراموشی سپرده شد
  

 چه سخت است
 کرد نمیدری که پدرت بی اذن تو باز 

 به زور
 باز شود

 و کودکت را
 از ایمان ای پردهپشت 

 به فراموشی بسپارد
  

 تی جبرائیلکافور بهش
 را ات زندگیبوی معطِر 

 در جهان پخش کرد
 هنوز

 از ایمان ای پردهکودکت در پشت 
 زنده است

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ451ـــــــــــ

 رشت –صفدری. مجتبی  

 داستاناو نفر اول  .کارشناس ارشد ادبیات و آموزگار مقطع ابتدایی شهر رشت است

شعر جشنواره  ی برگزیده، جوانسرزمین نور در بخش  آورد ره ی جشنوارهکوتاه 

 .باشد میمتعددی  های جشنوارهراهیان سرزمین نور، و برگزیده 

 

  “مسافر   “

 گیرد میانسان یاد 

 گیرد میو هرکس چیزی را یاد 

 که با آن ساخته شده

 روم میهربار به زیارت 

 غم های تراشه

 صحنی را که نداری پر کرده های فرش

 و بار اندوه

 نمازم را خمیده های شانه

 اند ساخته باغمآیا شما را 

 و خدا

 ساخت میشما را که 

 اندوهگین بود

 حتی زیبایی شما

 اندوهگین بود

 و روحی که در شما دمیده شد

 کرد میدر سجده گریه 

 و در رکوع

 کرد میگریه 

 در قنوت

 لرزید می هایتان شانه

 غم های تراشهو 

 اشک ی قطرهبا قطره 

 ریخت میزمین 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ452ـــــــــــ

 حاال شما از غم بگو

 نسل به نسل که

 از پدر

 به تو رسید

 و در فراخی روحت پنهان شد

 زنی میهمان طور که از غم حرف 

 را ترک کن ات خانه

 را ها غمو همان طور که 

 کنی میروی هم مرتب 

 ی فکر کنجای به

 ی دورترجای به

 که خاکش

 حاصلخیزتر است هایتان باغم

 گیرد میو یاد 

 را ها غمجای 

 تازه نگه دارد

 جاری شد هایش رگه از و خونی ک

 نگه دارد گرم

 ما کسانی هستیم

 ایم زندهکه به هوای شما 

 هایتان غمو 

 نشیند میدر دل ما بیشتر 

 را ها غم

 روی هم سوار کن

 نمازت باو 

 هوای جهان را عوض کن

 اینجا

 ما های سینهدر 

 خاک حاصلخیزی دارد

 است تر مناسب باغمکه 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ453ـــــــــــ

*** 

  “عاقبت   “

 تاریک بود

 روزحتی 

 تو تا کی

 کردی میرا تقسیم  هایت قدم

 بین مردم

 بین روز

 بین مردم

 بین روز

 مکث کرد ای لحظه

 ستدان میکه جوابش را  سؤالیبرای 

 وقت گذاشت

 برای مردمی که

 ستدان میرا  جوابشان

 وقت گذاشت

 برای نمازی که سالمش را داده بود

 وضو گرفت

 سوخت روز روزبه

 زن مکث کرد

 بردتاریخ را عقب 

 برای مردم شرح داد

 شوند نمیدید بیدار 

 برای مردم شرح داد

 شوند نمیدید بیدار 

 نفرین کرد

 دید ...

 خواهش کرد

 دید ...

 تهدید کرد



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ454ـــــــــــ

 دید ...

 برگشت خانه

 تاریخ را جلوتر برد

 کشید مینفس 

 جلوتر برد

 چرخاند میدستاس را 

 نان

 طعم بهتری داشته باشد

 جلوتر برد

 باالی سر کودکی بود

 رقصید میکه در ضیافت شمشیرها 

 و سرش

 رازهای قران را

 با خود داشت

 بعد به خودش برگشت

 رازهای خلقت را

 برای انسان آشکار کرد

*** 

  “سبز   “

 چیزی از سبزی تو

 جهان ماند های رنگدر 

 ها گلپای 

 ها میوه

 باز شد ها فصلبه 

 چیزی از روشنایی تو

 ها رنگدر 

 شبو 

 از روزها بیرون رفت

 و تاریکی

 از روزها بیرون رفت



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ455ـــــــــــ

 شب

 ها ستارهپشت 

 پشت سرنوشت ماه پنهان شد

 چیزی از صدای تو

 جهان های گوشدر 

 هربار صدای تو را به خاطر آوردیم

 رنگ روی دروغ رفته بود

 ما خدا را

 به خاطر آوردیم ات چهرهاز پشت 

 ماند میکه به ماه 

 داشت میشب را روشن نگه  ی قبلهو 

 چیزی از دین

 ماند نمازهایماناز 

 ایستیم میو هرگاه روبه قبله 

 راهی از ما

 در ما

 رو به خداست

 گذرد که از تو می

 توست ی سایههر راهی که زیر 

 رسد میبه خدا 

 جز این

 است راهه بیهر راهی 

 و هیچ زنی

 تا این اندازه که تویی

 راه خدا را

 به انسان نشان نداده است

*** 

  “درها  ی درباره  “

 در نام کوچکت 

 عطر فرداها پیچیده



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ456ـــــــــــ

 شد میاز در که وارد 

 زد به نام کوچکت صدا می

 و پای بهشت

 دوید میخانه  در رگ های

 آسمان

 خانه می نشست ی پنجرهپای 

 کمی از روشنایی صدا را

 در آغوشش بریزی

 تو آسیاب شده باشد ی خانهگندمی که در 

 روزی چقدر از مالئک است

 برخاسته کودکی که از دامن تو

 روزی از روزها

 از روزها

 از

 روزهای سیاه

 سرهای قدسیان را حیران خواهد کرد

  

 زند صدایت که می

 عطر مالیم زندگی

 زند میدنیا  های رگدر 

 بروبه دیدنش 

 خستگی دنیا را

 بگیر هایش چشماز 

 روزها مانده

 روزها

 روزها

 زنند درمیکه 

 خاردار های سیم

 ارندگذ حریم خانه را زیر پا می

 و بادهای نامحرم



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  
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 برند میعطر پهلوی تو را به غارت 

 در را باز کن

 زند میمحمد صدایت 

*** 

  “ابر   “

 مه

 دنیا را پوشانده بود

 مزارش

 پشت راهی دراز پنهان بود

 چرخید میدنیا هرچه 

 رسید نمیبه گرد مزارش 

 کمی دانمر 

 به تشییعش رسیدند

 که بیشتر بودند

 زبانشان

 در غالف سکوت

 امتحان پس داده بود

 از همه مردتر

 کسی بود که صدایش را

 در حلق چاه کشته بود

 امیدش را

 با او

 پشت درازی راه

 پشت سیاهی ابرهای دنیا

 دفن کرده بود

 نفر سوم

 کودک بود

 از فرط دردهای مادر

 از بین بودن

 دست روی نبودن گذاشت



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ458ـــــــــــ

 را زندگی ی وظیفه

 به برادرانش سپرد

 اند زندهکه هنوز 

 کند میتاریخ ادعا 

 پیش ها سال

 ها تیرگی ی ادامه

 رسید ها آن های رگبه 

 یکی لباس خانه پوشید

 جگرش زهر پاشید های رگدر 

 یکی لباس رزم

 گردنش های رگبا 

 رقص شمشیر کرد

 بندم میتوهم تاریخ را 

 ی ابرهاسو آنخودم را 

 آورم میکنار مزار کسی به جا 

 که تصور مرگ را

 ه استاز دنیا دور کرد

 کسی که هست

 ن قدر که مرگ را

 از رونق انداخته است

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ459ـــــــــــ

 هندیجان –عبدی. ثریا 

 .: کارشناسی شیمی کاربردییلیتحص مدرک .هندیجان ساکن متولد: بوشهر،

 :فرهنگی هنری سوابق (انجوانکانون پرورش فکری کودکان و نوادبی )مربی 

در یک  فارس خلیجکنگره ملی شعر  داور .انجمن شعر شهرستان هندیجان مسئول

 .92تهران تیر  –باغ کودکی  ی جشنوارهاول  مقام .90 اردیبهشت -فارس خلیجاول کنگره ملی شعر  مقام .دوره

 ...و 93 ماه دی -شجویان و طالبداناول شعر  مقام .92هندیجان شهریور  –اول جشنواره دفاع مقدس  مقام

 

 زنی میلبخند که 

 افق

 گشاید میچشم 

 و جهان

 در مردمک خورشید

 شود میروشن 

 خانه 

 از حضور نور

 شود میدل گرم  

 و دیوارها 

 ات زنانهبر عطوفت  

 کنند میتکیه 

 که در حریم شفا 

 را ات آبیرویاهای  

 نهند میآسمان  های زخمبر 

 حجاباتو در امنیت  

 ....ها یقرار بی گیرند میآرام  

 آنجا که

 هویت تو را

 ماه در گوش برکه 

 کند میافشا  

 شود میشب زالل  
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 و چادر 

 کشد می ات پاکی ی ودیعهبر  

 که تو 

 روح حیات و جاِن کالمی 

 زنی که 

 در آغوش حیا

 مهر را ی پنجره 

 گشایی میرو به جهان 

 و عفاف را 

 در رگ 

 وقتی

 پوشیده در حریِر نجابت 

 دست 

 کشی میبر سکوِت زمین  

 آوازهای سبِز درختان 

 رسند میبه گوش کویر  

 و تو را 

 شناسند میهمانگونه که هستی 

 متحیر... های اندیشهمردد و  های چشم

 توست های قدمتنها تکرار 

 که غبار را 

 زداید میقرون  ی چهرهاز  

 و طراوت را 

 دواند میتازگی  های گونهدر  

 تو را 

 تسلی بخِش غربت و غروب آفریدند 

 ای چشمهی چون وقت 

 جوشی میدر دل تاریکی  

 خاطرات ی شکستهو بر خاطِر  

 شوی میجاری  
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 تا قلب زندگی را 

 به تپش واداری 

 و در وادی خودشناسی 

 تالش باشی و... آیینه دار تکاپ

 آید میهر دختری که به دنیا 

 بر شاخسار کوثر ای شکوفه 

 زد میلبخند  

 و عشق 

 یابد می ای تازهغمگسار 

 پس چشمانت را 

 از نگاِه بهار نگیر

 و سالم صبح را 

 بی پاسخ نگذار 

 که دنیا خودش را 

 آراید می ها یاسبه لبخند 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ462ـــــــــــ

 شیراز –عسکری. مهسا 

و سته داناز زمان سرودن، قالب سپید را بیشتر مناسب حال دلش  ،است ۱۳۶۲ متولد

 های مایه جانشترین بی  بیانقال–دینی  و البتهاجتماعی  های و مضمون موضوعات

که چشم هاشان را  هایی بچهدردش درد جامعه است، درد  .آید می حساب بهاشعارش 

سه دوره متوالی  طی وی، .دادشان را گرسنه بخوانند آبتا انتظار نان و بابا  دوزند می هایی به وصله کفش،

حضرت علی و......را از آن  شعر شب برگزیده کنگره شعر وال مقام برگزیده مقام عاشورا. شعر شبمقام برگزیده 

 خود کرد.

 

 امشب ها پنجرهشکسته تمام 

 و مهتاب!

 در را ی سوختهسکوت  گرید می

 شرم سرخ آتش

 التهاب زمین

 زند میدرد را فریاد 

 -آن لحظه بارید می بارانکاش -

 مثل سیلی که پهنای صورت زینب را گرفته

*** 

 نالد نمیدست بر پهلو 

 سایه به سایه

 اش مادرانهتالطم احساس  آید می

 تا عطر سیبی

 دشت را ی پیکره پیچد میکه 

 مادر

 مدینه

 گهواره

 و حاال ایستاده است

 گودال غربت عزیزش را

 زنند میخیزران 

 به لبخند خیس خدا
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 دعا خوان مادر های لب

 و دستان تاریخ که آویخته به گردن آسمان

 است بارانالتماس 

 اما

 چکد میخون 

 انگشتان زماناز سر 

 شوید نمیهم  بارانتکرار 

 گناه زمین را

 مادر بخشیده است

 مهرش را

 به دستان فرات

 اما

 عطش

 شود می

 ها خیمه های لحظهسهم  

 و....
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 نیشابور -عمارلو. نازنین مریم 

 عروس مدینه ترین خوشبخت

 پیراهنت را بپوش ترین پرستاره...

 شوی می  ”العرب جزیرة”عروس زیباترین امشب

 زرین های گوشواره جای بهحتی اگر 

 کال خرما های خوشه

 به گوش ات بیاویزی

 عطرهای تند خلیج جای بهو 

 * بدهد. ”َهوار“پیراهنت بوی 

□ 

 امشب

 شوی می  ”مدینه”عروس ترین خوشبخت

 رؤیاهایت، ی شاهزاده اگرچه

 اسب سپید، جای به

 وصله دار های کفشبا 

 به دیدارت آمده باشد. 

□ 

 ؟شنوی میرا  هایش قدمصدای 

 هایت شانهگیسوان رها بر 

 اوست های بغضتکیه گاه امنی برای 

 ،شب نیمهتا 

 اش هدانمر لبخند 

 باشد ات عروسیپیراهن  ی زمینهپس 

 بانو!

 عروس دنیایی ترین خوشبختتو 

 ها قرنحتی اگر 

 گذشته باشد ... ات عروسیاز تاریخ 

  خرما که عطر دلنشینی دارد( ی هجوان)*َهوار: نوعی 
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 رشت –فرمانی. معصومه 

از  .معماری است یدانمقطع تحصیلی وی کار  .باشد می ۱۳۵۹متولد پنجم مردادماه 

را  هایش دل نوشتهحاصل  و ،شد اش ادیبانهگرفت و معمار بنای  دست به قلم ۸۵سال 

 .محلی به ثبت رساند های روزنامهدر 

 

 کوثر از تو معنا گرفت

 مادر آب و آیینهای 

 د عفتیسپ های یاس

 از دامان بلندت

 رود میبه آسمان 

 و عطرش

 بخشد مینت یبهشت را ز

 زن از تو

 شود میسربلند 

 ریزی میرا در خودت  هایت غم

 شوی می ابیها ام

 و عشق به احترامت

 کند میسجده 

 پرورانی میدر دامانت بهشت 

 و جهانی

 یابد میت عزت بانام

... 

 از طلوعت آفتاب خجل شد

 و گل سرخ

 دیش رخسار گلگونت خشکیپ

 ش تو آبرو گرفتیبهشت پ

 و عشق از تو جاری شد

 امبریقلب و روح پ

 ادین فریبلندتر
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 خیسکوت تار ترین عمیق 

 ن و آسمانیمشکل گشای زم

 تمام نمای هستی آیینه

 دیانت خشکیای الفاظ در بیدر

 دا کردیعترت با تو معنا پ

 الهام گرفتشعر از درخشش نامت 

 و

 چادرت پناه مومنان شد

 نیالمومن ام ای

 اسیعطر 

 ت شدنشان بینشان مزار 

 منتظریم و

 موعود

 دیایکه ب

 نشانت را بیابیم
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 دانهم –فعله گری. مریم 

شگاه دانشناسی  است، وی کارشناس ارشد جامعه دان، ساکن هم۱۳۶۲متولد سال 

 تهران است.

 

 تو مهربان بودی

 تو مهربان بودند های دست

 تو مهربان های نگاه

 هنوز هم

 را باران

 فهمیم با تو می

 سار را با تو چشمه

 کوه را...

  

 کنم به کوه که نگاه می

 بینم تو را می

 که مقابلت ستم ایستاده است

 پشت سرت ...

 بگو

 نامت را چگونه باید کاشت

 که مثل تو دختری

 که مثل تو همسری

 که مثل تو مادری

 سبز شود؟

  

 تاریخ

 سر بر دامان تو دارد

 که آسوده است

* 

 بگو کجا باید باشی که نیستی؟
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 شب مادرانمان؟ در دعاهای نیمه

 در عطر نجابت دخترانمان؟

 بانوی من!

 ای؟ چه وقت باید باشی که نبوده

 نه

 باور نکرده است زمین مرگ تو را

 که به سوگ بنشیند

 تو

 ای گی را عوض کردهدانمعنای جاو

 تری دهزن هرروز

 !تر تازه هرروز
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 تنکابن –قنبری. ایرج 

 ، سوابق فعالیت فرهنگی اوباشد می ترانه و .... باغ ،دانسرگر  های یاسراه دریا، آثار او 

و مسئول واحد ادبیات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزه هنری، بنیاد شهید انقالب اسالمی 

هنریش، عضو شورای عالی شعر و موسیقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و...  های فعالیت

 دارد. بر عهده خوانندگان را و دانهنرمن فعالیت با و صداوسیما یها شبکهکارشناسی شعر  قنبری ،باشد می

 

 ناگهانیک طلوع 

 دوم میهرچه 

 هنوز کنم میباز فکر 

 ام جادهابتدای 

 مادر تمام رودها

 !ها درخت

 درس ایستادگی به من بده

 

 جز مسیرتو

 ای جادههیچ 

 رسد نمیبه انتها 

 ای صدای روشن علی

 در همیشه زمان

 ناگهانای طلوع 

 کربال ادامه تو بود

 تو های دستزیر چتر 

 حسین

 ه شددانقد کشید و جاو

 بر لبان خاک

 تا همیشه

 ود عاشقانه شدیکسر 

 

 زینب
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 کوه استقامتی که هیچ وقت

 جهل های تازیانهزیر 

 خم نشد

 از شکوه او

 هیچگاه کم نشد

 

 پاره تن رسول

 بهترین

 خدا ی آفریده

 در تمامی فصول

 چشمه حیات

 برتر از تمام کائنات
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 فراشبند –کرمی. فرهاد 

 ی درزمینهخود  پی به ذوق هنری ۱۳۹۴در سال  زیست شناسیست، لیسانسش عنوان 

 در پرورش این ذوق هنری کرد، سعی ،قلم اهلادبی  در انجمنشعر برد و با شرکت 

چندین بار توسط آموزش پرورش و اداره فرهنگ  ،باشد میسپید و غزل  بیشتر اش موردعالقهشعری  های قالب

 واقع شد، و  موردتقدیرمختلف  های مراسمحضور در  پاس به فراش بندو ارشاد 
ً
هم شعری از ایشان در  اخیرا

 شعر کنگره ملی غدیر با رویکرد حضرت احمدبن موسی )ع( چاپ رسیده است.کتاب " امین والیت" مجموعه 

 

 !!ام زدهغم 

 وقتی قرار است

 دامن بانویی بسوزد و

 هیبت یک زن

 ای ظالمانهبا فریادهای 

 در هم بشکند

 و

 یاسی با گلبرگش

 امامت و شمشیر را

 شود میحایل 

 تا آنجا که

 کبود شود مییاس 

 و

 امامت راهی ی نخلستان

 هرآنچه بود:

 شکستن حریم والیت

ق برعکس تاریخ  تورَّ

 روشن های زمزمهخاموشی 

 بایکوت عدالت

 کهنه های زخمباز شدن 

 و

 ظهور یک استبداد
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 به نفع شمشیر بود

 

 ام زدهآری؛ غم 

 وقتی

 یک چاه اندوه و ماتمم

 و کس حاضر نیست

 یک دلو از آن بردارد

 ای پیغمبر!!

 در پاییز حضورت

 نفس افتادفاطمه هم از 

 و

 مظلومیتی مضاعف

 علی ی پنجهپنجه در 

 تاب و توانش را برد می

 

 کجایی مدینه؟!!

 من زخم دارم

 ، یتیممام آواره

 کجایی مدینه؟!!

 وقتی جهالت

ن   گیرد میرنگ تدیَّ

 و

 فدک را

اش شب  باغبانی از جنس خفَّ

 کند میهرس 

 

 ای ماه نیمه تمام علی!!

 ای غمگسار!!

 ای خویشتن دار!!

 فاطمه!!ای 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ473ـــــــــــ

 بحرانی که علی گرفتارش بود

 هنوز در جریان است

 و نگاهم؛

 خیره بر َدِر نیم سوخته

 شدنش ور شعلهاز 

 در

 تاریخ ی دوباره

 هنوز نگران است

 هرچند مدافعان حرم بیدارند...

*** 

 برخیز فاطمه!!

 ها منارهبگو علی در گلوی 

 شراب اذان بریزد

 تا مرغان صبح

 به تکبیرت اقتدا کنند

 برخیز!!

 قامت راست کن

 سکوت را بشکن و

 شب را

 رکعت رکعت

 به پگاه برسان

 تا

 تسبیحت اکبر اللهدر اولین 

 ها کوچه

 بر سر ظلم آوار شود

 در سی و سومین الحمدالله

 هستی، زبان بگشاید به ستایش

 تا

 در سی و سومین سبحان الله

 جهان به رستگاری برسد



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ474ـــــــــــ

 برخیز!!

 ای نیکوترین زن

ی حق
َّ
 ای تجل

 عشق ی آئینهدر 

 ای یاس!!

 ...ای پژمردهاز چه رو 

 

 گردم می نشان بیدنبال یک 

 با

 هزاران نشانه از او در دل

 دنبال بانویی که

 از عطر گیسویش

 هاست قرن

 این باغ مجنون است

 اش نالهاز صدای 

 ؛ها کوچه

 آبستن درد

 و جهان

 هایش نفسبه تک تک 

 مدیون؛

 عصاره نامش

 شیعه را

 صد درد؛

 و معجون است مرهم

 او که فرزندش

 قطب عالم امکان

 مهدی موعود

 بر قاتل مادر

 شبیخون است...

*** 
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 مادرم!!

 قرآن به دست

 آب و سبزه را ی کاسه

 پشت سرم پاشید

 رفتم

 تا مرز باورهایم را پیدا کنم

 ام آمدهحاال؛ 

 ترمه به دست

 ای سجادهبا 

 متبرک به تربت ابا عبدالله

 الزهرابا سربند یا فاطمه 

 او را کشم میدر آغوش 

 مادر!! ام شرمنده

 هم رفتم بقیعتا قبرستان 

 تا بیابم مزار زهرای علی را

 تا به نام مادر

 ببوسم قبر عزیز پیغمبر را

 تعطیل بود

 را ها روضه ها پاسبان

 کردند میگلچین 

 آنجایی که

 فرقی در محراب عبادت

 شد میشکافته 

 یاسی ی ساقه هرکجا

 گشت میکبود 

 و

 یجوانزن 

 با گیسوی سفید

 کرد درمیبرادر برا

 هرکجا



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  
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 کودکی ی ناله

 سوزناک بود

 و

 مردی

 داشت دانمشک به دن

 ها روضه

 شد میدر گلوی شیعه خفه 

 فقط خاک بود و خاک

 صدای باد

 پیچید میدر شیپور زمان 

 غربتی غمگین

 کرد میی بارانرا  ها چشم

 آنجا بود؛ ای غریبه

 کردم میشاید من با او غریبگی 

 هایش نالهبا 

 شکست میسکوت شب را 

 زبان به توصیف مادر داشت

 :گفت می وقفه بی

 ای وای مادرم!!

 ای وای مادرم!!

 شد میگاهی نجواهایش شکسته 

 گشت میکلمات متقاطع 

 و

 دست بر شمشیر

 را به سمت آسمان هایش بغض

 کرد میپرتاب 

 صدا؛ آشنا بود

 اشک را کنار زدم ی پرده

 جستجو کردمهر چه 

  نشانی از او پیدا نبود...



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ477ـــــــــــ

 جهرم –کریم پور. صادق 

خلیل شفیعی  دکتر محمد مرادی کافی، رضا غالم دکتر خودش را شاگرد ایوب پرند آور،

وی در جشنواره  .پردازد میخود به ترویج باورهای دینی  های سخنتمام  در و ددان می

فرهنگ و  جهرم بوده خود را مدیون سنا نویسی داستانهم فعالیت داشته و عضو انجمن  نویسی داستاننارنج 

 .ددان میایرج حسناتی 

 

 

 شعر سپید

 باموی سفید

 .چسبد می

 درد ،، دردرد

 پهلو به پهلو

 داغ پشت داغ

 آورد درمیرا  ها واژهجگر 

 تازه اول خط

 شود میشعر به نام دریا شروع 

 مردی از تمام خودش

 بهارهجده 

 بیند می

 ها سجاده

 کنند میسجده 

 تا پهلوی آفتاب

 در ماه گم شده

 پیدا شود

 شعر با زبان میخی

 درد دارد

 یعنی بهار تو خودش درد دارد

 عطر یاس

 یک سبد احساس



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ478ـــــــــــ

 دوشاخه گیالس

 شود میسرخ 

 مردی از نبودنت

 چاه نه

 درد نه

 سکوت نه

 یبارانمردی 

 گیرد میاز نبودنت اجابت 

 تو شاعری به اسم

 گیرد میسکه 

 در این شلوغ بازار

 وارونه شده ها اسم

 یکی بشه ها عملتا 

 وشعر سپیدی

 باواژه هایش

 برای بانوی آفتاب

 رو سفید شود

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ479ـــــــــــ

 تهران -مرتضوی. پریسا 

 در تقدیر محتوم جهان

 اند نخاع سپیدارها را های تلخ بو کشیده هماره طوفان

 ها کدامین آسمان اند تا بوده بر دوش تابوت ستارگان را برده

 اما آفتاب را مگر 

 توان گرفت؟! از کالله فلک بر می

   

 هاتان حالل دشنه حرامیان! چشم

 های ساکت سبز این ساقه

 برند در برودت بادها نمی

 دل سپرده به شیهه باروت در مظان عشق

 های زمستان حرام کنند نهند که وسوسه اعتبار خورشید را نمی

 ور پاهایشانالعب پرواز، ادامه صعب

 حماسه، اسم شب برق نگاهشان

 های کربالی چندم داندرمی

 آرند های مبین فتح به میان می حرف از آیه

 دردی در پهلو دارند بعد از زهرا

 سپارندش ها می ی مین به بغض ترکیده

  

 ،آهشوند  می آه

 اند دست روی دل خمپاره گذاشته

 کشد عشق. دیدگانشان میی بانوی دریا، آستین گریه بر  از مزار گمشده

  

 ی مسلسل است با تن نور شنوی مغازله هقی که می هق 

 کند کوه آیند که نشست می اینان از پلکان تقدیرشان چنان باال می

 با من بگو

 کدام شب رفتنی نیست؟

 حتی در گلوبران ماه، این تاریکی نابلد ذکرهای شریف است

 نابلد "جاء الحق و زهق الباطل"
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 ـــــــــــ480ـــــــــــ

 جاء نصر الله" نابلد "اذا

 "ما نصر اال من عند الله"

  

 های شهرم خاطره دارند هاشان حتی نارنج کاری از سبزی سرانگشت که آناین

 گلوله در کمرگاه دشمن خواهند دواند

 اینان 

 های چادر اویند. اینانی که مست بوی محمدی

  

 با من بگو

 توان گرفت؟! آفتاب را مگر از کالله فلک برمی 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  
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 قم –مبینا مقدسی. 

سوم و چهارم  های کنگرهبرگزیده  کارشناسی ارشد فلسفه هنر، ، دارای1368متولد سال  

منا و  شعر شب در آتش، مهاجران الی الله، غزه جشنواره شعر اشراق، هنر آسمانی،

 .باشد میساحلی  های حجره

 

 شعر کبود
 روم در حرمت راه می

 شود رد پایم محو می
 ها بر خاکستر پروانه 

 ها کبودند ی آینه همه
 ها ی رواق همه

 کبوترهای کبود
 ها از روی مناره

 کشند... پر نمی
 کنم به ایوان کبود نمازم را اقتدا می
 روم در حرمت راه می

 شود هایم تکرار می در اشک
 ای که بود کوچه
 ای که بود خانه

 ای که ... گهواره
 روم در حرمت راه می

 شود رد پایم محو می
 ها فرسنگ

 گیرم صله میفا
 هایت از چشم 

 بعد از تو
 ها به آینه 

 ام وضو نکرده نگاه بی
 پهلویم نیستی

 خوانم نمازم را شکسته می
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 شیراز –موذنی. فاطمه 

 پنجره آهصدای 

 پر ترک بود برای

 پنجره ی چهرهظرافت 

 که کنم میباور 

 شکست شیشه

 افول پنجره نیست
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 اصفهان -مجید سید موسوی.

و نویسندگی متن فیلم مستند از  نویسی داستان عر،ش .در اصفهان است 1366متولد 

 ادبی اوست، های فعالیت

: جاذبه شعرهامجموعه  .باشد می کارشناسی در مقطعفلسفه و کالم  ی رشتهشجوی دانحاضر  در حال

برتر را  های رتبهادبی معتبر و متعددی  های کنگرهاو در  ”درگوشی های حرف“: داستانمعکوس، و مجموعه 

 .کسب کرده است

 

 دریا

 هرچقدر طوفانی،

 چند کشتی

 دهند میجان  

 

 زمین

 هرچقدر لرزان،

 چند شهر

 

 جنگ

 هر چقدر وحشی،

 چند هزار...

 

 تو

 در کدام حادثه رفتی؟

 که هنوز باورمان نیست

 یک نسل کشتن

 باشد...! کار یک ضربه

*** 

 قبل اختراع ضربه

 ها ساعت

 باسیزده عدد
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 را ها عقربه کردند میمحاصره 

 

 ها سال

 با سیزده ماه

 رسیدند میبه تحویل 

 

 دریاها

 با سیزده کشتی

 دادند مینجات 

 

 روز تلخی بود

 نه سیب بود

 نه گندم

 شدیم میرانده 

 با یک ضربه

 به دنیایی

 که یک نفر نداشت!

 زمان

 نداشت ای مزه 

 زدند مینیش  ها عقربه

 عددها را 

 گرفت نمیرا کسی تحویل  ها سال

 و دریاها 

 ها کشتیدر حسرت 

 !شدند میغرق 

 

 قبل ضربه

 چاه

 تشت

 گودال
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 میوه مشکوک

 اختراع نشده بود...!

*** 

 زمین را کسی کشف کند شود می

 ازدواج کند ای ستارهبا 

 ماه به دنیا بیاید

 تو آسمانش شوی 

 

 زیادی را صبح کنید های شب

 بگویی ات طبقهتو از هفت 

 اش یمخفاو از نورهای 

 دنیا آرام آرام به خواب رود 

 ها سنگتا شهاب 

 از سیاه چالی متروکه

 از راه برسند

 مهتابت را

 به خسوفی ناخواسته دچار کنند

 که در شبی تاریک قدر آن

 در زمینی کشف نشده

 پنهانش کنی!...

 

 گفت میپدرم 

 میرد میآسمان بی مهتاب 

 را بازی کردی ای زندهنقش  ها سالو تو 

 هیچ شهاب سنگی را که انگار

 ...!شناسد نمی

*** 

 وقتی به خیابان دچاریم

 چنگ به گریبان نوسانیم

 سربه هوای سربیم
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 است تالشی دفاع،

 برای تسخیر بیشتر اکسیژن

 تو

 کاهگلی بیعت تنها نیستی های کوچهتنها در 

 فهمند نمیکاهل این شعر هم  های بیت

 دفاع کلمه ایست در دو بخش

 پهلوی شکسته!...

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  
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 خرم آباد -میرزایی بسطامی. مریم 

برگزیده  ،باشد میادبیات تطبیقی ملل،  لیسانس فوقدارای لیسانس ادبیات فارسی و 

ک داستانسراسری سوره، مقام اول  ی کنگرهره، دیپلم افتخار از سو داستان جشنواره شعر و 

 .است قریحه خوشبخش کوچکی از افتخارآفرینی این بانوی  تنها رضوی، المللی بین

 

 ها پروانهما را چه به خواب پونه و 

 و بال توری سنجاقکان در بهار؛

 

 ما هماره زمستان بودیم و کفن پوشانه برفی

 ها خیابانبر تن 

 وقتی تاریخ

 تکرار واگویه های زنی بود که هرروز

 عطشناک و منتظر

 را ای گهواره

 زمین ی حنجرهاز 

 ...کرد میآویزان 

 از گلوی کبوترانی که شد پرمیو شهر 

 زنان را گاه خیمه

 به طهارتی خونین

 ...داد میغسل 

 

 تاریخ بودی و ی برگزیدهتو مادر آخرین کودکان 

 شاعری ُمرده های تکهسقوط از  تکواژمن تنها  

 مرتفع های برجاز 

 شهر را در خود دانشهی ی پیکرهو زنی که 

 آبستن بود...

 در خودم شدم میو شهید 

 ها گنجشک رمق بیبا آواز 

 هرروزوقتی 
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 اساطیری مادرم را های مویه 

 تو" های هداندر در داغ عظیم "

 کوچه های کابلبر روی 

 ...کشیدند مینفس 

 

 راستی چه معجزتی بود

 َمغموم ی پرندهزخمی آن  های بالدر  

 را ات زنانه رؤیایکه 

 سالیانی دور،

 خیس و گرسنه بر دوش خود

 تاب آورده بود...؟! 

 "رویت"نادیدن 

 -یک مرد های شانهفصل اندوه -

 و خورد میبه ابدیتی سرد رقم 

 چاه و بغض

 پاییزِی  ی ثمرهتنها 

 نخلستان بود...

 

 رسوالن آزادگی" ی ُسالله"مادر 

 حالی که نه شعری مانده و نه تعزیتی

 

ر شو   مکرَّ

 ه در گندمزارهادانبا برکتی جاو

 "ِ خودتابیهایی امدر شمایِل "

 َمطلِع صبحی زمستانی و سپید...و 

 به میمنِت نیم روزی برفی

 خیابان ی تفتیدهبر جان 

 ها پروانه

 تو را بر ُهرم آفتاب 

 تپند میفاتحانه 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  
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 ها گنجشکو 

 هنوز هم

 و چرخند میهمچنان ِگرد چنارهای خیابان 

 

 " تو رای عفیفانه"نام 

 در انتظار معجزتی برهنه

 کوچه های یاسبر تن  

 ...کنند میتقدیر 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  
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 شیراز –نادری. نرگس 

 

 با یاد تو

 خورشید

 گیرد میدلش  

 ماه دست به دامان

 کدام زلف سیاه

 گم شده است

 بانو

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ491ـــــــــــ

 سبزوار –نژاد هاشمی. سید مهدی 

 

 

 ای عقربهاینجا هیچ 

 رود نمیبه خواب 

 کشد نمیقد  بستی بنهیچ 

 شود نمیبه تاریکی شلیک  ای ستارههیچ 

 ها پرنده چادرنماز های گلوقتی 

 دهند میصبح شکوفه  هرروز

* 

 چادرت

 را ها رودخانهپای تمام 

 این سطر باز کرده است ی خورده ترک های لببه 

 تا بگوید روشنی یعنی دریا

 دریا یعنی تو

* 

 این شعر

 با تمام پستی بلندهایش

 بغداد روهای پیادهبا 

 شود می خواب بی

 تا کنار اهرام ثالثه رود می

 ریزد میخواب خدایان مصر را به هم 

 که جمشیدیکنار تخت  آید می

 نقش نبسته است بر آن فروشی تن ی چهرههیچ 

 خاورمیانه است اینجا

 تپد میکه در قلب مردم  هایی ستارهبا 

 کند میرا سست  آمریکاییکه ذهن سیاستمداران  هایی ستاره

 سست قدر آن

 توانند نمیکه دیگر 
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 نشریات مد و لباس تکیه کنند های ستونبر 

 است باراناین شعر 

 بهار است

 با هیچ وزشی زنان و دختران را

 ریزد نمی ها خیابان ی حاشیهبه 

 این شعر

 با خون و اشک انار نوشته شده است

 را ترجمه کند بارانتا 

* 

 ها شیشه خردهنه 

 نه منتقدین

 ترجمه نیست غیرقابلاین شعر 

 کافی ست چادرت را سرت کنی

 جهانی روشن خواهد شد

* 

 این چادر

 جهان را روشن کند های خوابتمام  تواند می

 متالطم را آرام دریاهای

 ساحل ی پنجهپنجه در 

 پهلو بگیرد

 تواند می

 پاییز را خط بکشد

 ابرهه های استخوانبرای خرد کردن 

 ابابیل شود

 متفاوت باشد تواند می

 روی تمام عطرهای فرانسوی

 لباس رابازارهای مد و 

 خط بکشد

 معصومیت ی رایحهبا 

 که بهشت را ی رایحهبا 
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 کند میاز اردی جهنم بیرون جدا 

 از سطح این شعر بیرون برود تواند می

 دور را روشن کند های خیابانتمام  های چراغ

 حافظ ی لهجهبا 

 سعدی ی لهجهبا 

 بارانبا طراوت 

 بیشتر دوست دارند آن را ها پرندهکه  ای لهجهبا 

 قصد تجارت داشته باشد آنکه بی

 کالهی را بردارد آنکه بی

 یا بگذارد سر مخاطب

 از آن شود که جایی برای دیدن باشد تر تاریکبگذارد جهان  آنکه بی

 آید میامروز صبح که بیرون 

 این چادر

 کند میماه را روشن 



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ494ـــــــــــ

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ495ـــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهماندازچشم
 جوانو نو شعر کودک حوض نقاشی

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ496ـــــــــــ

 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ497ـــــــــــ

 ساری –حامدی. دادیار 

 

 شعر کودک

 بسیار تنها بود

 یک عالمه غم داشت

 انگار او چیزی

 بی مادرش کم داشت

   

 شد پرمیاز ابر 

 چشمان پیغمبر

 بارید می که وقتی

 در حسرت مادر

   

 از آسمان آمد

 دانیک دختر خن

 تر از موج شاداب

 بارانزیباتر از 

   

 مهمان پیغمبر

 یک ماه زیبا شد

 نورانیزهرای 

 مامان بابا شد

 

 

 

 

  

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ498ـــــــــــ

 جوانشعر نو

  

 نوگل علی بودی

 نازنین پیغمبر

 نوبت شکفتن بود

 شدی پرپر ناگهان

  

 درِد دوریت تا کی

 ؟ماند میتوی سینه 

 کجاست جای تو؟ پس

 ددان نمی کس هیچ

  

 تو غریب و تنهایی

 من پر از غم و دردم

 کاشکی مزارت را

 کردم غرق بوسه می

  

 که خاکی پاک خوشم دل

 توی شهرمان داریم 

 یک نفر شبیه تو

 خوب و مهربان داریم

    

 بارگاه معصومه

 از شما نشان دارد

 خاکش ی گوشهگوشه 

 عطر آسمان دارد

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ499ـــــــــــ

 شیراز –کشاورز. سمیه  

قرآن، مربی  ءجز وپنج بیستحافظ روانشناسی تربیتی  شجوی کارشناسی ارشددان

برگزیده  خرامه شیراز و و نوجوانانکانون پرورش فکری کودکان  پنج ادبی مراکز سه و

در  . و شعرهایشو.. جشنواره ملی وقف ، ازجمله المللی واره ملی بیننچندین جش

 همکاری دارد .  ها بچهکیهان  ی مجلههمچنین با  و ..امین والیت و. فانوس انار، زنان شاعر  فارس ، های کتاب

 دوباره شعرش باران

 دفترم کاشتدر سطر 

 دیدم گل کبودی

 در پشت در ترک داشت

 ک طفل چند ماههی

 در سطر دفتر من

 گفت میمادر دوباره 

 الال کبوتر من

 این گل های گریهبا 

 دفترم سوخت های خط

 مادر گل شقایق

 بر روی دامنم دوخت

*** 

 کشید مان تختهبر 

 یک ماه و آسمان

 باالی آن نوشت

 زهرای مهربان

 در دفترم نوشت

 نور دیگر است او

 او یاور پدر

 چشم پیمبر است

 گل داده دفترم

 از عطر و بوی او

 دلم کشد پرمی

 او سوی بههر شب 

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ500ـــــــــــ

 شیراز –مهربخش. فاطمه 

 

 حسین جان مادر تو ستاره

 قصه میگه تو آسمون برامون

 قشنگی های قصه

 برف شادی ی قصه

 هدیه میده به دختر فقیری

 لباس شاد رنگی

 دارهلباسی که دوست 

 مثل گل قشنگی

 خدا بهش عوض میده پیراهن بهشتی

 

 حسین جان مادر تو ستاره

 

 از آسمون قصه میگه دوباره

 قدیمی های قصه

 دیو پلید ی قصه

 اون دری که آتش زدند ی قصه

 از پیامبر خوب دین ای قصه

 منبر و محراب علی درغدیر ی قصه

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ501ـــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهماندازچشم
 های دیگر افق
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 ـــــــــــ502ـــــــــــ

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ503ـــــــــــ

 اصفهان -خادم. محمد 

 

 

 

 

 آدِم دین نیست ،انگار کسی جز خود دین

 همسر دین محرِم دین نیست جز بهیا هر که 

 اگر کم شده باشد کِم دین نیست دار دین

 ی را غِم دین نیستکس هیچدر شهر اگر 

 نیست نشین خانهتا فاطمه زنده است علی 

   

 تو حق سوره سروده است به وسواس در وصِف 

 الحمدی تا آخر الناساز اول 

 عباس ی گریهای علِت ناغافلِی 

 ای دست پر از پینه ز چرخاندن دستاس

 افالک در افالک تو را جایگزین نیست

   

 والله عبادت یعنی عشِق به موال

 زهرا ،والله عبادت یعنی زهرا

 اما ،ات سجدهوالله عبادت یعنی 

 مسجد تو زمین خوردی و در ما ی کوچهدر 

 چون زانوی اشتر به جبین نیست ی پینهجز 

   

 ای جوشن موالی من ای زردی ِ سربند

اِء تو لبریز خداوند ی خطبهای   قرَّ

 از حق خودت گفتی با گریه و لبخند

 تو شرم نکردند ی خطبهانصار هم از 

 کردند بهانه که چنان است و چنین نیست

   



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ504ـــــــــــ

 قرآن به کالم تو نباشد ی آیهجز 

 باشدجز بندگِی عشق مرام تو ن

 دابوالفتنه دواِم تو نباش خواست می

 غصب فدک این بود که نام تو نباشد

 زمین نیست تکه یکپیداست که دعوا سِر 

   

 چادر زهرا دهد میگفتند که نور 

 ِی دنیاسروسامان بی ی گمشدهمن، 

 از این شب یلدا پرسم میوحشت زده  

 کو چادر خاکی شده کو دامن موال

 که متین نیست تا کی بزنم چنگ به حبلی

   

ش   و او خوِد چاره است ام بیچارهبی ُحبَّ

ش باید به کجا رست؟  از دوزِخ بی حبَّ

 "با" قرآنم تکه و پاره است ی نقطهبی 

 جایی که علی هست معاویه چکاره است

 که قرآن مبین نیست سرنیزهقرآن 

     

 فروعش اند اصولاصلی است والیت که  

 وقِت وقوعش ،ای واقعهباید برسد  

 باید برسم از شب یلدا به طلوعش

 که خود را برسانم به رکوعش کاش ای

 نام تواش نقش نگین نیست جز بهزیرا که 

   

 اسالم اگر کشته نشد غیرِت زهراست

 قرآن مبین قرآنی با خِط زهراست

 زهراست صحبت همدر سجده خداییست که 

 خلقت زهراست دوجهانمقصود خدا از 

ه 
َّ
ة لل  که این است و جز این نیستالمنَّ

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ505ـــــــــــ

 رفسنجان –خواجویی راد. فاطمه 

 

 نوشت؛سر  بی ها آب

 ،بهشت کوثر باغ

 نام زهرارا نوشت

  



ـــــــــــبانوماهـــــــــــ  

 ـــــــــــ506ـــــــــــ

 شیراز –مغاره. مریم 

شگاه عالمه طباطبایی تهران، برنده دانکارشناسی ارشد ادبیات فارسی از  ۱۳۷۰متولد  

 مقام اول خوارزمی در استان و مقام پنجم در کشور است.

 

 کنار خاک یاسش شمع روشن کرده بود آن شب

 ی راجوانو در یادش مروری کرد ایام 

 زمانی پادشاه عشق از شهر دلی رد شد

 و در خاک زمینش کاشت یاسی آسمانی را

 چگونه البالی خویشتن جا داد مدان نمی

 میان باغبان و بوته صد راز نهانی را

 ردی را کرد میسینه حس  های کوچهتمام 

 شادمانی را های لحظهبا خود  آورد میکه 

 ولی آخر شبی رنگش پرید از سوز و از سرما

 عجب از واژه بیرون کرد گرمای معانی را

 به دور یاس او رقصید با شالق و با طوفان

 خزانی کرد گلبرگ لطیف پرنیانی را

 دگر آمد بهار اما... بار یکزمستان رفت و 

 ای ر جوانندارد یاس دیگر رنگ و بوی نو

 به خود پیچید تا شاید نمیرد آخرین غنچه

 و در روز تولد هدیه گیرد زندگانی را...

 و رخسار سپید یاس... ها طوفانو  ها کبودی

 ندارد باغبان تاب بهار ارغوانی را

 پیمود میگرفتش سخت در آغوش و ناآرام 

 ی رانشان بی های کوچهچشم طوفان  دوراز به

 شعله هم نمناکزمین نمناک و شب نمناک و حتی 

 این غم، دل هر پهلوانی را زند میکه آتش 

 پس از طوفان آن شب باغبان تنهای تنها شد

 دگر هرگز ندید آواز مرغ شادمانی را

 گرید میاز آن پس باغبان تنها کنار چاه 

 ، غم بی همزبانی رافهمد میکه تنها چاه 

 


