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درآمد
ــام اربعیــن، نشــانه حیــات و بالندگــی  ــه عتبــات عالیــات در ای ـان ب ــ ــی زائ ســفـ میلیون
ـفــی  ـوان اهل بیــتb جهــت مع ـای پیــ نهضــت بــزرگ عاشــورا و فـصتــی بــی نظیـــ بــ

ایــن نهضــت و حماســه بــزرگ بــه جهانیــان اســت.
ــا و  ــوی کـب ــه س ــف ب ــن از نج ــام اربعی ــهj در ای ــاق ثارالل ـان و عش ــ ــاده روی زائ پی
ــود،  ــام می ش ــتـی انج ــتیاق بیش ــور و اش ــا ش ــال ب ـــ س ــه ه ــا ک ــه آنه ــانی ب خدمت رس
ــوان ماننــد  ــا نمی ت ــی اســت کــه در هیــچ نقطــه از دنی خالــق صحنه هــای بســیار زیبای

ــت. آن را یاف
ـان حضـــت اباعبداللــهj تهیــه محتــوای  ــ ــه زائ از جملــه جلوه هــای خدمت رســانی ب
فاخـــ و ارزشــمند از گنجینــه وزیــن ادبیــات آیینــی فارســی در موضــوع اشــعار حســینی 
و عاشــورایی و البتــه در اختیــار گذاشــتن آنهاســت کــه مجموعــه »راه بی نهایــت« ایــن 

وظیفــه را بـعهــده دارد.
ـکــزی اربعیــن حســینی  کتــاب پیــش رو کــه توســط کمیتــه فـهنگــی و آموزشــی ســتاد م
ــده، در دو  ــن ش ــدارک و تدوی ــم ت ـان و ق ــ ــتان های ته ـــی اس ــوزه هن ــت ح ــه هم و ب
ــا  ــود ت ـار داده می ش ــ ــوزه ق ــن ح ــدان ای ــار عاقمن ــی در اختی ــوب و صوت ــب مکت قال

ـــد. ــن مجموعــه صــورت گی ــوب از ای ان شــاءالله اســتفاده مطل
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ـامــی جنــاب  کتــاب صوتــی »راه بی نهایــت« بــا خوانــش اشــعار کهــن توســط هنـمنــد گ
ـان بـجســته آیینــی معاصـــ تهیــه  آقــای کــوروش زارعــی و همچنیــن  شــعـخوانی شــاع

شــده اســت.
ــزی اربعیــن حســینی، ضمــن تشــکـ از همــه  ـک ــه فـهنگــی و آموزشــی ســتاد م کمیت
ــی  ــوب و صوت ــه مکت ـــ مجموع ــم و  نش ــن، تنظی ــه، تدوی ــدارک، تهی ــه در ت ــانی ک کس
ــگارش،  ــد ن ــاری، حام ــان محمدغف ــژه از آقای ــه وی ــد، ب ــاش نمودن ــت« ت »راه بی نهای
ــه  ــن مجموعــه را ب ــد طبســی ، ای ــوی دوســت و حمی ــی، هــادی مول ـــ دوالب محمدباق

ــد. ــم می نمای ــهداj تقدی ـــت سیدالش ــگاه حض پیش
امید که مقبول افتد.

ستاد مرکزی اربعین حسینی
کمیته فرهنگی و آموزشی 
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کای مونس شکسته دالن حال ما ببین
محتشم کاشانی

ببیــن مــا  حــال  شکســته دالن  مونــس  کای 

ببیــن بی آشــنا  و  بی کــس  و  غریــب  را  مــا 

محرشنــد شــفیعان  کــه  را  خویــش  اوالد 

ببیــن جفــا  اهــل  عقوبــت  ورطــه  در 

فشــان آســتین  کــون  دو  حجــاب  بــر  خلــد  در 

ببیــن مــا  بــر  مــا  مصیبــت  جهــان  انــدر  و 

کربــا بــه  خروشــان  ابــر  چــو  ورا  نــی 

ببیــن بــا  مــوج  و  فتنــه  ســیل  طغیــان 

نگــر خــون  و  خــاک  در  کُشــتگان همــه  تن هــای 

ببیــن نیزه هــا  بــر  همــه  رسوران  رسهــای 

مــدام نبــی  دوش  رس  بــر  بــود  کــه  رس  آن 

ببیــن جــدا  مخالــف  دوش  ز  نیــزه اش  یــک 

تــو کنــار  در  پرورشــش  بــود  کــه  تــن  آن 

ببیــن کربــا  معرکــه  خــاک  بــه  غلطــان 
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تا رخش بوسد الف را دال کرد
عمان سامانی

كــرد دال  را  الــف  بوســد  رخــش  تــا 

كــرد اســتقبال  خواهــر  از  جــان  ز  پــس 

كشــید گوشــش  در  آهســته  ســخن  ایــن 

كشــید آغوشــش  در  را  خــود  جــان  همچــو 

شــبی    در  دردمنــدان  آه  كــه  یــا 

زینبــی؟ آیــا  مــن  عنان گیــِر  كای 

مكــن    عنان گیــری  ایــن،  اســت  عشــق  راه 

مكــن زنجیــری  شــوق،  پــای  پیــش 

رس بــه  مــن  كوبــی  راه  پایــان  بــه  تــو 

همســفر خواهــر،  جــان  هســتم  تــو  بــا 

بــاش مردانــه  همرهــی  در  زنــان  بــا 

بــاش خانــه  صاحــب  تــو  را  ســوزان  خانــه 

مكــن عــزاداری  بهــرم  صــدا  بــا 

مكــن زاری  غمــم  در  خواهــر  جــان 

مكــن رســوا،  را  مــاه  و  آفتــاب 

مكــن وا  رخ  از  پــرده  رس،  از  َمعَجــر 

بلنــد گــردد  صــدا  گــر  زینــب  از 
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ناپســند و  ناگــوار  مــن  بــر  هســت 

نــری؟ شــیر  از  كــم  كــی  را  شــیر  مــاده 

دخــرتی را  علــی  تــو  باشــد  چــه  هــر 

می شــنفت زینــب  گــوش  حســینی  بــا 

گفــت آنچــه  شــاه  زینبــی  زبــان  بــا 

را مــاه  و  مهــر  كــرده  فــروزان  كای 

را شــاه  آن  جــواب  در  زینــب  گفــت 

بنهاده ایــم غــم  پســتان  یــك  بــه  لــب 

زاده ایــم مشــیمه  یــك  از  را  عشــق 

آغوشــامن یــك  جیــب  در  پــرورش 

دوشــامن یــك  بــر  بوَدســت  تربیــت 

ِمــی خوردســتیم  جــام  یــك  از  دو  هــر 

طــی مســتانه  را  راه  ایــن  كنیــم  تــا 

حاملیــم را  دگــر  امــر  یكــی  هــر 

كاملیــم طاعــت  انجــام  در  دو  هــر 

قبــول كــردم  جــان  بــه  را  اســیری  مــن 

رســول ســبط  ای  جســتی  شــهادت  تــو 
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بارد چه؟ خون ز دیده، چه سان؟ روز و شب! چرا؟
حبیب ا...قاآنی شیرازی

بــارد چــه؟ خــون ز دیــده، چه ســان؟ روز و شــب! چرا؟

كربــا! ســلطان  غــم  غــم؟  كــدام  غــم،  از 

نامــش چــه بُــد؟ حســین! ز نســل كــه؟ از عــى!

مامــش كــه بــود؟ فاطمــه! جــدش كــه؟ مصطفــى 

چــون شــد؟ شــهید شــد! بــه كجــا؟ دشــت ماریــه

مــا بــر  نــه،  پنهــان؟  محــرم!  عــارش  ىك؟ 

شــب كشــته شــد؟ نــه، روز، چــه هنــگام؟ وقــت ظهــر

قفــا! از  ىن،  ىن،  رسش؟  بریــده  گلــو  از  شــد 

ســیراب كشــته شــد؟ نــه! كــى آبــش نــداد؟ داد!

فنــا! از رس چشــمه  از چــه چشــمه!  كــه؟ شــمر، 

نــه! داشــت؟  جــرم  بــى!  شــهید؟  شــد  مظلــوم 

خــدا بُــد؟  كــه  یــارش  هدایــت!  بُــد؟  چــه  كارش 

ــت؟ ــد كیس ــن یزی ــد! ای ــرد؟ یزی ــه ك ــم را ك ــن ظل ای

زنــا نطفــه  از  كــس؟  چــه  از  هنــد،  اوالد  ز 

نامــه اى فرســتاد  نــه،  عمــل؟  ایــن  كــرد  خــود 

دغــا مرجانــه  زاده  نــزد  كــه؟  نــزد 

نعــم بُــد؟  مرجانــه  زاده  زیــاد،  ابــن 
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ال! منــود؟  تخلــف  یزیــد  گفتــه  از 

ــش؟ ــت خوی ــه دس ــین را ب ــت حس ــكار كش ــن ناب ای

كربــا ســوى  ســپه  كــرد  روانــه  او  نــه، 

بریــد او  ســعد!  عمــر  بُــد؟  كــه  ســپه  میــر 

ىب حیــا شــمر  نــه،  فاطمــه؟  عزیــز  حلــق 

رشم؟ نكــرد  را  او  حنجــر  بریــد  خنجــر 

قضــا او  از  نپذیرفــت  بریــد؟  پــس  چــه  از  كــرد، 

شــفیع را  خلــق  شــود  آن كــه  بهــر  چــه؟  بهــر 

بــكا و  نوحــه  بــود؟  چــه  شــفاعتش  رشط 

كَــس كشــته شــد هــم از پرسانــش؟ بــى، دو تــن

اقربــا كــه؟  دیگــر  بــرادر!  نُــه  كــه؟  دیگــر 

دیگــر پــرس نداشــت؟ چــرا داشــت، آن كــه بــود؟

مبتــا رنــج،  و  غــم  بــه  او؟  بُــد  چــون  ســجاد! 

رفــت شــام  بــه  ىن،  پــدر؟  كربــاى  بــه  او  مانــد 

َعنــا! و  ذلــت  بــا  نــه،  احتشــام؟  و  عــز  بــا 

بــود؟ چــه  نامشــان  حــرم،  زنــان  بــا  نــه  تنهــا؟ 

بی نــوا كلثــوم  فاطمــه،  ســكینه،  زینــب، 

روزگار گــرد  بــى،  داشــت؟  لبــاس  تــن  بــر 

اشــقیا چــوب  بــى،  داشــت؟  عاممــه  رس  بــر 

بیــامر بُــد؟ بــى! چــه دوا داشــت؟ اشــك چشــم

غــذا دل  خــون  بُــد؟  چــه  غــذاش  دوا  از  بعــد 

ىب پــدر اطفــال  بــى  همدمــش؟  بــود  كَــس 

دیگــر كــه بــود؟ تــب، كــه منى گشــت از او جــدا

از زینــت زنــان چــه بــه جــا مانــده بُــد؟ دو چیــز

پــا! بــه  غــم  خلخــال  و  گــردن  بــه  ســتم  طــوق 

گــرب ایــن ســتم كنــد؟ نــه! یهــود و مجــوس؟ نــه

هنــدو؟ نــه! بت پرســت؟ نــه! فریــاد از ایــن جفــا

بــى شــعرها؟  ایــن  قایــل  اســت  »قــاآىن« 

خواهــد چــه؟ رحمــت. از كــه؟ ز حــق! ىك؟ صــف جــزا
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ای در غم تو ارض و سما خون گریسته
نیر تبریزی

گریســته خــون  ســام  و  ارض  تــو  غــم  در  ای 

گریســته هامــون  بــه  وحــش  و  آب  در  ماهــی 

روزگار چشــم  لبــت  یــاد  بــه  شــب  و  روز  وی 

گریســته جیحــون  و  دجلــه  و  فــرات  و  نیــل 

آفتــاب چشــم  ســنان  بــه  رست  تابــش  از 

گریســته گــردون  دامــن  بــه  شــفق  اشــک 

تــو عفــاف  خیــام  زدود  آســامن  در 

گریســته خــون  جگــر  اشــک،  مســیح  چشــم 

جنــون وادی  در  تــو  اشــتیاق  درد  بــا 

گریســته مجنــون  و  کــرده  بهانــه  لیلــی 

تــو اشــکبار بــه حــال  نــه چشــم دوســت   تنهــا 

گریســته خــون  تــو  قاتــل  دســت  بــه  خنجــر 

بهشــت روضــه  از  تــو  عــزای  پــی  آدم 

گریســته بیــرون  زده  غــم  و  درد  خــرگاه 

نبــود داســتان  ایــن  رس  را  تــو  ازل  از  گــر 

نبــود نشــان  حــوا  و  آدم  ز  جهــان  انــدر 
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بزرگ فلسفه قتل شاه دین حسین این است
خوشدل تهرانی

ــت ــن اس ــین ای ــن حس ــاه دی ــل ش ــفه قت ــزرگ فلس ب

اســت ننگیــن  زندگــی  از  بــه  رسخ  مــرگ  کــه 

اســت آزادی  و  آزادگــی  مظهــر  حســین 

اســت آییــن  مــرام و  کــه چنینــش  خوشــا کســی 

ــرو ــم ب ــر ظل ــه زی ــه ب ــی و ن ــه کس ــن ب ــم ک ــه ظل ن

ــت ــن اس ــق دی ــت ومنط ــین اس ــرام حس ــن م ــه ای ک

ــت ــب کافیس ــنه ل ــاه تش ــر ان ش ــه ب ــه گری ــن ن همی

اســت تســکین  قلــب  االم  بــر  گریــه  چــه  اگــر 

ببیــن کــه مقصــد عالــی وی چــه بــود ای دوســت

اســت متکیــن  و  جــاه  و  عــز  ســبب  ان  کــه درک 

ایــد خــون  بــوی  آزاده  مــردم  خــاک  ز 

اســت ایــن  پیــروی  آثــار  و  شــیعه  نشــان 
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آن شب که بود فرصت سبز دعا فقط
محمد علی مجاهدی

فقــط دعــا  ســبز  فرصــت  بــود  کــه  شــب  آن 

فقــط ربّنــا  شــام،  قنــوت  در  کــرد  گل 

می وزیــد و  صحــرا  بــه  عشــق  بــود  باریــده 

فقــط خیمه هــا،  از  نافلــه  زالل  عطــر 

وزیــد او  گلنفســی های  نســیم  وقتــی 

فقــط خــدا  بــوی  ز  خیمــه  فضــای  شــد  پــر 

اســت رفــن  وقــت  اگــر،  می رویــد  پرســید 

فقــط کجــا؟  هــا!  تــان:  پاســخ  بــود  کوتــاه 

مــا ایــم  خــورده  محــک  ســنگ  عیــار  کامــل 

فقــط بــا  روی  بــه  گشــوده  مــان  آغــوش 

گداخــت تــوان  را  مــا  کــه  غیرتیــم،  روح  آن 

فقــط لیتنــا«  »یــا  حــرست  التهــاب  از 

رسخ آزمــون  آن  از  می شــدید  رنــگ  بــی 

فقــط مــا،  رنــگ  ازو  گرفــت  تــان  من هــای 

چــرا را  عشــق  اگــر  نداشــتید  بــاور 

فقــط؟ شــام  چشــم  ز  پــرده  داشــتند  بــر 

داشــت خــاک  طعــم  شــیونیان  آه  کــه  روزی 
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فقــط فضــا  در  شــام  گلخــروش  خیمــه  زد 

اســت رسودنــی  شــهادت  بلنــد  منظومــه 

فقــط نیزه هــا  رس  بریــده  حنجــر  بــا 

هاســت نیــزه  روی  ولــی  دلیــد  کاروان  یــک 

فقــط جــدا  هــم  از  ســفر  دریــن  تــان  رس هــای 

اســت مانــده  کــه  فراتــر  همیشــه  زمــان  از  ای 

فقــط کربــا  خاطــره  یــاد  بــه  تــو  از 

ات خنــده  اســت  گرفتــه  رشم  مجــال  حــر  از 

فقــط بیــا  نــدارم،  شــکوه  تــو  از  کــه  یعنــی 

داد امتــداد  را  تــو  قیــام  زنجیــره 

فقــط بــا  دام  حلقــه  حلقــه  بــه  زینــب 

گفــت تــو  افشــانی  گل  دیــد  چــو  نــی  روی  بــر 

فقــط را  تــو  شــکوه  بهــار  ایــن  خواهــد  مــی 

حیــف هــزار  مــا،  حوصلــه  ز  افزون تــری 

فقــط جــا  بــه  مبانــد  داغ  کــه  اگــر  تــو  از 

نارساســت گفتیــم  تــو  رثــای  در  شــعر  هــر 

فقــط رســا  رُسخــت  حامســی  خطبــه  ای 

رواســت کجــا  گرفتــی  ُســخره  بــه  را  مــرگ  تــو 

فقــط عــزا  در  شــود  خاصــه  تــو  نــام  تــا 

بــود آه  بــود و  بــود و عطــش  داغ  بــود و  خــون 

فقــط ماجــرا  همــه  ایــن  نبــود  اّمــا 

می شــدند تــاراج  عاطفــه  و  عشــق  کــه  روزی 

فقــط بوریــا  از  پــاره ای  بــود  تــو  ســهم 

بیــا همنفــس  ای  جــرس،  نفــس  از  افتــاده 

فقــط نینــوا  تــا  فاصلــه  اســت  شــیون  یــک 

او مانــد و خــون حامســۀ او مانــد و عشــق مانــد

فقــط؟! صــدا  مبانــد  جــای  بــه  چــرا  مــا  از 
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کیست این مردی که رو در روی دنیا ایستاده
محمد علی مجاهدی

کیســت ایــن مــردی کــه رو در روی دنیــا ایســتاده

ایســتاده مهابــا  بــی  دشــمن  دریــای  دل  در 

ــش ــمن از خروش ــل دش ــان خی ــه ج ــد ب ــرزه می افت ل

ایســتاده دنیــا  نبــض  هســتی،  قلــب  نهیبــش  وز 

مــی گــذارد پــای بــر فــرق شــط از دریــا دلی هــا

وه چــه بشــکوه و متاشــایی اســت دریــا ایســتاده

گــر چــه زینــب زیــر بــار داغ هــا از پــا نشســته

ایســتاده تــا  خیمه هــا،  عمــود  بــر  کــرده  تکیــه 

حتــی آیینــه  از  نازک تــر  فطرتــی  دارد  کــه  او 

در مصــاف خصــم؛ چــون کوهــی ز خــارا ایســتاده

جمیــا« اال  البــا  فــی  رایــت  »مــا  غریــو  بــا 

ایســتاده! زیبــا  چــه  زشــتی  همــه  آن  روی  پیــش 

بایــد: آموخــت  را  درس  ایــن  کربــا  قیــام  از 

ایســتاده اال  انداخــت  پــا  ز  نتــوان  را  ظلــم 

یــاران: عاشوراســت  ظهــر  ســوار  تــک  پیــام  ایــن 

! ایســتاده  امــا  زیباســت  مــا  فرهنــگ  در  مــرگ 
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بعد از شما به سایه ما تیر می زدند 
علیرضا قزوه  

می زدنــد  تیــر  مــا  ســایه  بــه  شــام  از  بعــد 

کی زدنــد  گلوگیــر  بغــض  بــه  زبــان  زخــم 

داشــت  ســجده  داغ  متامی شــان  پیشــانی 

می زدنــد  تیــر  مــرا  خیمــه گاه  کــه  آنــان 

پــدر  ای  نبودنــد،  غریبــه  مردمــان  ایــن 

می زدنــد  شمشــیر  تــو  رکاب  در  دیــروز 

آبــدار  تیــغ  بــا  کــه  بــود  فتنــه  غوغــای 

می زدنــد  بی شــیر  کــودک  جــان  بــه  آتــش 

حج شــان  اعــامل  بطالــت  در  ماندنــد 

می زدنــد  تقصیــر  بــه  تیــغ  نگشــته  محــرم 

منازشــان  شــد  هبــا  کــه  نوبتــی  پنــج  در 

می زدنــد  تکبیــر  مرتبــه  چــار  عشــق،  بــر 

ســینه زن بودنــد  تــو  گــرد  بــه  شــب  و  روز  هــم 

می زدنــد  زنجیــر  تــو  بعــد  ســال،  و  مــاه  هــم 

رســید  اذان  صــدای  تشــنه،  حلق هــای  از 

رســید ســنان  بــر  رست  کــه  تــا  غــروب،  آن  در 

***
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کننــد دهــان  بــا  قافیــه اش  کــه  خیــزران  کــو 

کننــد ارغــوان  گل  وصــف  کــه  شــاعران  آن 

بگــو  خــدا  کتــاب  کاتبــان  بــه  مــن  از 

کننــد خیــزران  نــی  بــه  را  گریــه  مشــق  تــا 

یــار  پــای  بــه  مبیــرم  بی شــامر  بگــذار 

کننــد جــان  نیمــه  مــرا  دوبــاره  قــدم  هــر  در 

انتقــام  روز  آن  در  کــه  منظــری  پیداســت 

کننــد  ســنان  بــر  را  حرملــه  و  شــمر  رسهــای 

نهی ســت  دست شــان  همــه  نیــزه،  ســپاه  رب،  یــا 

کننــد کاروان  همرهــی  و  بی توشــه اند 

مــرگ روز  مناننــد  غریــب  مــن،  مهــر  بــا 

کننــد جــان  حــرز  مــرا  مهــر  خــاک  کــه  آنــان 

آمــدم  راه  شــب،  متامــی  رس،  پــای  بــا 

آمــدم  مــاه  بــا  کــه  نبــود،  تنهایــی ام 

***

لیله الــربت  تــوام  خون فشــان  زلــف  ای 

علی الصــات حــی  شــده،  شــب  منــاز  وقــت 

کشــیده اند  صــف  ببیــن  بلنــد،  منظــر  از 

کائنــات  ذرات  متامــی  رست  پشــت 

عشــق منــاز  در  ولــی  وضوســت،  جــاری  خــود، 

فــرات  می کنــد،  وضــو  تشــنه  مشــک های  از 

تنــور؟ در  کیســت  رس  وزیــده،  خــون  توفــان 

نجــات! می دهــد  را  حادثــه  نــوح  تــو  خــاک 

حسنجوســت  بــه  شــهادت  خــر  نهــر،  دو  بیــن 

حبــات  چشــمه  ای  لبــت،  از  نوشــد  آب  تــا 

نیســت  تــو  رخ  جــز  مل یزلــی،  حیــات  را  مــا 

مــامت  در  و  ماتیــم  و  بســته  چشــم  بی تــو  مــا 

***

بــود  ســیب  بــوی  از  پــر  قتلــگاه،  گــودال 

بــود  صلیــب  بــر  کســی  مســیح،  از  تنهاتــر 

رسخ ســیب  مثــل  هــم،  پــی  از  رســید  رسهــا 

بــود! حبیــب  کوفــه،  بــه  رفــت  کــه  رسی  اول 
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مــا  حبیــب  ای  بیــا  بــود:  نوشــته  مــوال 

بــود  غریــب  پیامــش  چقــدر  همیــن،  تنهــا 

می شــود  دیــر  بیــا،  بــود:  نوشــته  مــوال 

بــود  نصیــب  شــهادت  ز  را  حبیــب  آخــر 

دریــغ  ولــی  فــراوان،  می رســید  مکتــوب 

بــود  فریــب  ُمهــرش  و  کوفــی  متــام،  خطــش 

نامــه اش داشــت  خــدا  رنــگ  حبیــب،  امــا 

بــود  یُجیــب«  »اّمــن  جوهــرش  حبیــب،  امــا 

یــک دشــت، ســیب رسخ، بــه چیــدن رســیده بــود 

بــود رســیده  رســیدن  بــه  شــهادتش،  بــاغ 
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بر پا شده است در دل من خیمه غمی
سعید بیابانکی

غمــی  خیمــه  مــن  دل  در  اســت  شــده  پــا  بــر 

مامتــی  چــه  و  عــزا  چــه  و  نوحــه  چــه  جتنــم! 

عمــری اســت دلخوشــم بــه همیــن غــم کــه در جهــان 

همدمــی  و  یــار  نداشــته ام  غمــت  از  غیــر 

ولــی  کــرده ام  بنــا  اشــک  ســیل  بــر 

عاملــی بــه  نفروشــم  را  سســت  بیــت  ایــن 

شــود  منــی  دوزخ  اتــش  شــکار  گفتــی 

منــی  کنــد  تــر  لــب  تــو  عــزای  در  کــه  چشــمی 

بکــش  زنجیــرزن  دشــته  زلــف  بــه  دســتی 

منظمــی  صفــوف  میــان  آشــفته ام 

روشــنی  روایــات  حکــم  بــه  می خوانــی ام 

محکمــی  آیــات  مطابــق  می خواهمــت 

منی رســد  پایــان  بــه  درســت  ذی الحجــه اش 

محرمــی باشــد  نداشــته  اگــر  تقویــم 
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بار بربندید آهنگ سفر دارد حسین 
سعید بیابانکی

حســین  دارد  ســفر  آهنــگ  بربندیــد  بــار 

حســین  دارد  خطــر  آغــوش  در  رفــن  نیــت 

را  کوفــه  اهــل  ز  خــوردن  نامردمــی  خنجــر 

خــوب می دانــد کــه میــراث از پــدر دارد حســین 

فــرات  رود  و  دجلــه  رود  بیــن  مــا  مــن!  وای 

حســین  دارد  خشــک تر  بیابــان  شــن های  ز  لــب 

اســت  آورده  خــود  همــراه  ببیــن  را  بیتــش  اهــل 

حســین  دارد  خــرب  خــود  کار  پایــان  از  چونکــه 

اســت  آزادگــی  فقــط  دینــداری  رشط  بگویــد  تــا 

روی دســتش غنچــه ای بی بــال و پــر دارد حســین 

بانــگ بــر زد پیکــری بــی دســت »ادرک یــا اخــا«

حســین  دارد  کمــر  بــر  دســتی  دیدنــد  ناگهــان 

کــوه صــرب اســت او کــه هــم داغ بــرادر دیــده اســت 

هــم تــک و تنهاســت، هــم دغ پــرس دارد حســین 

اســت  دوختــه  صحــرا  بــه  را  نگاهــش  برفرازنــی 

حســین  بــردارد  چشــم  بیتــش  اهــل  از  اگــر  آه 

پیــش رو  خنجــر  و  شمشــیر  و  نیــزه  کاروانــی 
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حســین  دارد  رس  پشــت  ماتــم  و  اشــک  کاروانــی 

او  دنــدان  و  لــب  می خنــدد  نیــزه  برفــراز 

حســین  دارد  زر  تشــت  بــا  چــون  دیــدار  وعــده 

کنــد  کامــل  را  خویــش  نامتــام  حــج  کــه  تــا 

تــرک رس کــرده اســت، احرامــی دگــر دارد حســین 

هــر درش راهــی اســت تــا خورشــید تــا آیینگــی 

کعبــه عشــق اســت هفتــاد و دو در دارد حســین
 



25

اگر شکل باورت ای کوه پشت خنجر را
ناصر فیض 

را خنجــر  پشــت  کــوه  ای  بــاورت  شــکل  اگــر 

را بــاور  تــو  غیــرت  شــک  تــب  در  نشــاند 

یافــت معنــی  تــو  وفــاداری  بــه  بــرادری 

را بــرادر  زد  فریــاد  تــو  گلــوی  از  کــه 

عشــق عامــت  شــود  مبــارک  آنکــه  بــرای 

را خنجــر  زخــم  دادنــد  تــو  دســت های  بــه 

آب و  غیــرت  چشــم  پیــش  شــد  آینــه  فــرات 

را مصــور  حیــرت  بدهــد  نشــان  مگــر 

بــود آتــش  در  حــرم  دیــدی  و  کــردی  نــگاه 

را کبوتــر  از  چرخانــی  شــعله  شــعله  و 

افتــادی خــاک  بــه  و  آب  رس  از  گذشــتی 

را مقــدر  آن  هــر  گــذاری  ســجده  بــه  رس  کــه 

ــت ــد و گریس ــون تپی ــه خ ــری ب ــو عم ــد ت ــرات بع ف

را دیگــر  زبــان  نشناســد  ایــن  جــز  عطــش 

ــت ــته س ــه رود پیوس ــر چ ــا ه ــو ب ــام ت ــه ن ــی ک توی

را تــر  طــرف  آن  منی بینــد  آب  تــو  بــی  و 
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باران خنجر فرو ریخت، خون تا فراسو شتک زد
ناصر فیض 

بــاران خنجــر فــرو ریخــت، خــون تــا فراســو شــتک زد

خونــی کــه بــر زخــم انســان تــا عمــق جــان ها منــک زد

خونی که جاری شــد از عشــق تا آســامن قد برافراشــت

خونــی کــه هــر ســد میــان خــاک و خــدا بــود برداشــت

ــا ــکان ه ــا ناکجــای م ــت ت ــا رف ــی کــه از کرب خون

میــزان ایــامن بــه حــق شــد در امتــداد زمــان هــا

بــاران آتــش فــرو ریخــت هفتــاد و دو شــعله برخاســت

تــا شــب دلیلــی نباشــد وقتــی کــه خورشــید پیداســت

هفتــاد و دو شــعله یعنــی، هفتــاد و دو حــرف روشــن

در هــای و هــوی شــقاوت شــیواترین شــعر بــودن

ای داغ مظلــوم هســتی ای شــوق در خــون شــناور

بــاور خورشــید  اعجــاز  شــهادت  ســتیغ  بــر  ای 

آتــش بــه جــان زمــان زد خــون تــو تــا بــر زمیــن ریخــت

برانگیخــت آتــش  خــاک،  از  را  خفتــگان  بیــداری 

ــر عشــق و جنــون را جــان داد در چشــم عاشــق تکثی

دقایــق زبــان  ورد  همیشــه  تــا  تــو  نــام  شــد 
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سوزی یوبات گوه رچین
ناصر فیض 

قانلی قانات گوه رچین
سوزی یوبات گوه رچین

یولدان گلیب یورقون سان
یرئسالیم یات گوه رچین

*****
باهار چیمن سیزگلدی

قوش گلدی دهن سیزگلدی
ائویم اوندا ییخیلدی

آت گلدی سن سیزگلدی
*****

ایگیت لرآی ایگیت لر
داغار تای ایگیت لر

هاردا قالدیز گلمه دیز
هارای هارای ایگیت لر

*****
آی چیارخان چایار
دریایه باخان چایار

بیزقالدیق آخیب گئتدیز
جاناری یاخان چایار
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*****
غزل یازیم هئجه یازیم

گوندوز یازیم گئجه یازیم
سوزدوز گلمیر آغایاندا
آغارگوزله نئجه یازیم
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به غیر تو که به تن کرده ای تماشا را
جواد محمد زمانی

را متاشــا  کــرده ای  تــن  بــه  کــه  تــو  غیــر  بــه 

را دریــا  ایســتاده  کســی  چشــم  ندیــد 

تــو چهــره  نــور  کــه  را  خــود  فضایــل  بگــو 

را متاشــا  فرصــت  مــا  ز  اســت  گرفتــه 

برخیــزد فــرات  بایــد  تــو  احــرتام  بــه 

را موســی  عصــای  دوبــاره  آب  بــر  بــزن 

علیــل مــوج  تــو  از  گیــرد  شــفا  آنکــه  بــرای 

را مســیحا  لــب  نشــاندی  آب  کنــار 

برگــردی تشــنه  چــه  برســانی،  را  آب  چــه 

را دل هــا  متــام  آخــر  می کنــی  فتــح  تــو 

می دانــی فاطمه ســت  مهریــه  آب  و 

را زهــرا  حــق  ربودنــد  ظاملانــه  چــه 

کنــد پرشــکوفه  کــه  را  خــودت  دســت  بــکار 

را فــردا  گلدســته های  روشــن  اذان 
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کاروان کاروان شورآور
جواد محمد زمانی

شــورآور کاروان  رستــارسکاروان  اشــتیاق  کاروان 

خــود از  ســفر  حالــت  در  ــحرهمــه  ــیم س ــون نس ــاب چ ــی ت ــه ب هم

پروانــه چــون  دلباختــه  خاکســرتهمــه  شــمع  پــای  بــر  همــه 

ابراهیــم تبــار  از  هاجــرپــدران  قبلیــه  از  مــادران 

عرفــات قبلیــه  مشــعرعارفــان  عشــیره  شــاعرن 

ــاقی ــودت س ــام خ ــی در مق ــر یک ســاغره خــود  مــرام  در  یکــی  هــر 

طوبــی قامــت  بــه  کوثــررسوهایــی  پاکــی  بــه  هایــی  چشــمه 

عظیــم هــای  حامســه  معــربهمــرکاب  یــک  و  هــزار  از  گــذر  در 

اکنــون کاروان  جــان  و  دل  مــی تپــد ایــن نهیــب، ایــن بــاور:در 

معــروف شــود  شــوکران  منکــرنکنــد  شــود  نردبــان  نکنــد 

زهــرا ســاله  بــر  انحــر«مرحبــا  و  لربــک  »فصــل  هــان 

دیگــر مطلعــی  حســن  ســزد  آخــرمــی  شــد  عقیلــه  وصــف  وقــت 

ناقــه منــرب  ز  نزولــش  آن خواهــردر  خــوان حامســه  خطبــه 

اکــرب علــی  شــانه  عصــا  منــربشــد  پلــه  عبــاس  پــای 

بــود هــا  گل  رسزمیــن  پهنــاوررسزمیــن،  چــه  وه  عشــق،  پهنــه 

دیگــر ای  صحنــه  پدیــدار  خطــرشــد  مــوج  و  بــود  مــوج  کشــتی 

خــزان بــاد  هجــوم  در  دفــرتناگهــان  از  هایــی  برگــه  شــد  کنــده 
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تــرکاش دســتان بــاد مــی شــد خشــک کاش مــی شــد گلــوی گل هــا 

ــدان؟ لشــکرکیســت مــردی کــه مــی رود می خــودش  بجــز  نــدارد  کــه 

گــردد ور  شــعله  داغ  ایــن  خاکســرتترســم  زیــر  کــه  آتــش  مثــل 

افتــاد زمیــن  روی  زیــن  از  از  حیــدرآه  و  احمــد  جــان  پــاره 

نبــی بــرای  تــل  روی  زنــی  گزارشــگرو  شــود  مــی  را  صحنــه 

شــام هــای  بوســه  جــای  بیــا  خنجــرکــه  بوســه  رسشــار  شــده 

تــو رسمــی بَرنــد از تــن عزیــز تــو جــان تــن حســین  از  ُبرنــد  مــی 

نــه! بســی صحنــه هســت رشم آورآن طــرف صحنــه شــگفتی هســت

خلخــال دخــرتان  پــای  از  زیــوررفتــه  مــادران  دســت  از  رفتــه 

خطــرکاروران مــی رود بــه کوفــه و شــام مــرز  بــه  ورد  مــی  کاروان 

اکــربکاروان مــی رود و لــی خالــی ســت و  قاســم  و  عبــاس  جــای 

تاریــخ در  اســت  جــاری  محــرشکاروان  تــا  اســت  باقــی  کاروان 



32

نوشتم اول خط بسمه  تعالی سر
سید حمید رضا برقعی

رس تعالــی  بســمه   خــط  اول  نوشــتم 

رس بلندبــاال  پیکــر  مرتبــه  بلنــد 

کــرد خواهــم  ســجده  اعــات  تربــت  بــه  فقــط 

رس هرجــا  گذاشــت  نخواهــد  تــو  بنــده  کــه 

عشــق« از  الفــرار  یمکــن  »ال  معنــی  بــه  قســم 

حســین رستــارس از  جهــان  اســت  شــده  پــر  کــه 

تــن اال  رایــت  مــا  زمیــن!  بــه  کــن  نــگاه 

رس اال  رایــت  مــا  بنگــر!  آســامن  بــه 

لربیــزم اشــتیاق  از  مــن  گفــت  کــه  رسی 

رس بــا  مــی روم  خداونــد  رسرسای  بــه 

بدنــم بــر  مبــاد  تعلــق،  رنــگ  هرآنچــه 

رس مبــادا  کفــن  مبــادا  جامــه  مبــاد 
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بــود محــوش  الجــامل  یحــب  کــه  رسی  هــامن 

رس جمیــا  بــدن  جمیــا  بــود  جمیــل 

را بهرتین هــا  آورد  خــودش  بــا  کــه  رسی 

رس را  رسوران  بودنــد  همــه  یــک  بــه  یــک  کــه 

جــان مــا  از  بخــواه  حســینا!  گفــت  زهیــر 

رس مــا  از  بگیــر  حبیبــا!  گفــت  حبیــب 

گویــان »اجننــی«  عابــس  معرکــه  بــه  ســپس 

رس صحــرا  بــه  زد  و  شــوق  از  پیرهــن  دریــد 

گفــت: تــن  پــارهء  بــه  را  وهــب  ام  بنــازم 

رس بــا  میــا  ولــی  رس  بــا  معرکــه  بــه  بــرو 

رســید آرزوش  بــه  غامــش،  بحــال  خوشــا 

رس مــوال  پــای  بــه  آخــر  لحظــه  گذاشــت 

آنکــه حســن مطلــع شــد ولــی  قصیــده  ایــن  در 

رس لیــا  بــرای  بــرده  کــه  اســت  رسی  هــامن 

پــا تــا  رس  بــود  محمــود  و  احمــد  کــه  رسی 

رس تــا  پــا  بــود  خداونــد  کــه  رسی  هــامن 

کــرد کاری  فتنــه  چشــامن  کــوری  بــه  پــرس 

رستــارس دشــت،  آغــوش  شــود  علــی  از  پــر 

ــت: ــی گف ــب م ــر ل ــود و زی ــون ب ــه خ ــرق ب ــام غ ام

رس خدایــا  آورده ام  تــو  پیشــگاه  بــه 

شــد مقطعــه  خــدا  کام  خــاک  میــان 

رس هــا  طــا  میــم  الم  الــف  خــاک  میــان 

اســب تــازهء  نعــل  و  قــرآن  اطهــر  حــروف 
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ــدن هــا رس ــر ب ــوده اســت ب ــه نب چــه خــوب شــد ک

بــود بــه معرکــه رسگــرم فضــل و بخشــش  تنــش 

بــه هرکــه هرچــه دلــش خواســت داد ، حتــی رس

او پیکــر  و  آفتــاب  تــن  بــه  تــن  نــربد 

رس  امــا   ... روز  ســه  ادامــه  داشــت  ادامــه 

جــدا شــده اســت و رس از نیزه هــا درآورده اســت

رس پــا  از  اســت  نیافتــاده  و  اســت  شــده  جــدا 

می آیــد الرقیــم  کهــف  آیــهء  صــدای 

رس مســیحا  کــن  زنــده  مــرا  و  بخــوان  بخــوان! 

اســام آن  مبیــرد  مســجد،  همــه  آن  بســوزد 

رس کلیســا  از  درآورد  آفتــاب  کــه 

شــد مــی  وا  نســیم  یــک  بــا  کــه  زخــم  چقــدر 

رس شــکوفا  شــد  نیــزه  بــر  و  آمــد  نســیم 

گفــت کــه  بــه  را  گایــه  و  درد  و  غصــه  عقیلــه 

بــه چــوب، چوبــهء محمــل نــه بــا زبــان بــا رس

***

می دانــی اســت  کــرده  حــرم  هــوای  دمل 

رس بــاال  منــاز  رکعــت  دو  هــوای  دمل 
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هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد
سید حمید رضا برقعی

دارد غــزل  از  بارانــی  تــو  شــوق  هنــوز 

دارد بغــل  در  آیینــه  ســبد  یــک  نســیم 

مانــده حــرم  در  کــه  خیالــی  حــال  بــه  خوشــا 

دارد محــل  آن  از  دارد  خاطــره  چــه  هــر  و 

هــا کربایــی  شــیرین  چایــی  یــاد  بــه 

دارد العســل«  مــن  »احلــی  حــاوت  لبــم 

خــدا اســت  شکســته  قشــنگی  ســاختار  چــه 

دارد  غــزل  یــک  گوشــه  شــش  قالــب  درون 

دارم؟ دوســتت  اینقــدر  مــن  کــه  شــد  چــه  بگــو 

دارد ازل  در  ریشــه  مــا  محبــت  بگــو 

خــون میانــه  در  آموخــت  مــن  بــه  غامتــان 

دارد حــل  راه  نیــز  مــا  روســیاهی  کــه 
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ناگهان قلب حرم وا شد و یک مرد جوان
سید حمید رضا برقعی

... ناگهــان قلــب حــرم وا شــد و یــک مــرد جــوان

مثــل تیــری کــه رهــا مــی شــود از دســت کــامن

بــود شــده  رفــن  آمــاده  و  مانــدن  از  خســته 

بــود شــده  تــن  قفــس  از  رهــا  عمــر  یــک  بعــد 

بــود ســوخته  لبــش  و  بــود  پــدر  کام  از  مســت 

بــود برافروختــه  رخســاره  و  آمــد  مــی  مســت 

بســته دل  او  بــه   ، کنــده  دل  همــه  از  او  روح 

بســته حامیــل  یداللــه  دســت  تنــش  بــر 

بــی خــود از خــود ، بــه خــدا بــا دل و جــان مــی آمــد

آمــد مــی  کنــان  رقــص  غمــش  شمشــیر  زیــر 

را محــرش  بکنــد  پــا  بــر  کــه  گفــت  یاعلــی 

را خیــرب  بکنــد  جــا  از  هــم  بــاز  آمــده 

را دیــدن  بکشــد  متاشــا  بــه  آمــد   ، آمــد 

را نگنجیــدن  پوســت  در  جملــه  معنــی 

چرخیــد مــی  جــوان  مــرد  خــدا  دور  امــان  بــی 

چرخیــد مــی  مــکان  و  کــون  همــه  زیرپایــش 

آمــد بیــرون  تنــه  یــک  شــب  دل  از  بارهــا 
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آمــد بیــرون  میمنــه  از  میــرسه  از  رفــت 

مــاه حــرت  علــی  متاشــای  محــو  طــرف  آن 

باللــه اال  قــوه  ال  و  حــول  ال  گفــت: 

مجنــون  ، لیــا  زاده  پــدر،  کام  از  مســت 

مجنــون دنیــا  همــه  جنونــش  متاشــای  بــه 

اســت زده  حیــرت  آینــه  ام  مثنــوی  در  آه 

بیــت در بیــت خــدا واژه بــه وجــد آمــده اســت

رفتــی از خویــش ، کــه از خویــش بــه وحــدت برســی

برســی بعثــت  بــه  مانــده  قــدم  چنــد  پــرسم! 

آمــد بنــد  ســپر  و  شمشــیر  و  نیــزه  نفــس 

آمــد خداونــد  تــو  نــربد  متاشــای  بــه 

ــت ــن اس ــان م ــدا ج ــرآن خ ــه ق ــم ک ــامن حک ــا ه ب

اســت مــن  قــرآن  تــو  رجزهــای  آیــه  در  آیــه 

نشســت آرام  خطــر  غبــار  و  گــرد  ناگهــان 

بــاده بــه دســت دیدمــت خــرم و خنــدان قــدح 

تصویــری عجــب  آیینــه  در  آیینــه  آه 

گیــری مــی  بــا  جــام  خــودت  دســت  از  داری 

ــده ای ــر ش ــوان ت ــد ؟ج ــه کردن ــو چ ــا ت ــا ب ــم ه زخ

ای شــده  پیمــرب  پیــش  از  تــر  بیــش  خــدا  بــه 

دارد تاطــم  ســینه  در  آمــده  پــدرت 

دارد تبســم  جرعــه  یــک  خواهــش  لبــت  از 

بابــا از  آه  برخواســته  و  هســتی  خــون  غــرق 

بابــا از  بخــواه  انگــور  و  واکــن  لــب  آه، 

آیــد مــی  حــرم  ســمت  از  خواهــرم  کــن  گــوش 

آیــد مــی  پــرسم  وا  پــرسم  فغــان  بــا 

داری گیســو  بــه  یــاس  گل  عطــر  هــم  بــاز 

داری؟! پهلــو  بــه  دســت  اینبارچــرا  ولــی 

کربــا کوچــه نــدارد همــه جایــش دشــت اســت

یــاس در یــاس مگــر مــادر مــن برگشــته اســت؟!

ای شــده  مکــدر  خــاک  در  آیینــهء  مثــل 

چشــم مــن تــار شــده ؟یــا تــو مکــرر شــده ای؟!

بینــم مــی  بــا  و  کــرب  همــه  در  را  تــو  مــن 
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بینــم مــی  را  تــو  جســم  نگــرم  مــی  کجــا  هــر 

ریــزی مــی  خــزان  بــرگ  چــون  شــده  اربــا  اربــاْ 

برخیــزی ای  معجــزه  بــا  تــو  کــه  شــد  مــی  کاش 

ــی دارم ــه راه ــه چ ــمت ک ــه جس ــره ب ــده ام خی مان

بگــذارم عبــا  بیــن  را  تــو  انــگار  بایــد 

بــربم عبایــم  بیــن  را  تــو  انــگار  بایــد 

ــرسم... ــم پ ــو رضیح ــا ت ــود ب ــه ش ــش گوش ــه ش ــا ک ت

 



39

رفتّی و با غم همسفر ماندم در این راه
سید محمد جواد شرافت 

راه ایــن  در  مانــدم  همســفر  غــم  بــا  و  رفتــّی 

یتیمــی از  گاه  ســوختم  غریبــی  از  گاه 

دارد چــاره  غریبــی  نــه  غریبــی،  گفتــم 

یتیمــی! از  آه  پــدر،  ای  یتیمــی  از  آه 

کوفــه شــهر  روشــن،  روز  غــم،  و  بــودم  مــن 

دور از  دیــدم  دیــدم،  نیــزه  بــر  را  تــو  روی 

امــا کــردم  گــم  را  تــو  جمعیــت  بیــن  در 

دور از  بوســیدم  را  تــو  خــود  نــگاه  هــر  بــا 

شــام دروازه  شــب،  نیمــه  تــو،  و  بــودم  مــن 

دردی تــو  چشــم  در  و  دردی  مــن  چشــم  در 

کــردم گریــه  کــردم،  گریــه  کــردم،  گریــه  مــن 

کــردی گریــه  کــردی،  گریــه  کــردی،  گریــه  تــو 
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بــود یکــی  مــا  رسگذشــت  زمانــه  ایــن  در 

مــن خســته  هــای  چشــم  آشــنای  ای 

تــو لــب  بــر  زد  خیــزران  چــوب  کــه  زخمــی 

مــن خســته  پــای  بــه  زد  مغیــان  خــار 

بنفشــه عمــه  نیلوفــرم،  مــن  اللــه!  ای 

باغــی ویرانــه  ایــن  مثــل  ندیــده  دنیــا 

گوشــواره از  نپــرس  چیــزی  شــام  بابــا 

رساغــی گیــرم  منــی  انگشــرت  از  هــم  مــن 
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دنیا شنید آه نیستانی تو را
سید محمد جواد شرافت

را تــو  نیســتانی  آه  شــنید  دنیــا 

را تــو  گردانــی  آینــه  دیــد  نیــزه  بــر 

مــو- بــه  -مــو  کــرد  غمــزده حــس  نســیم  مــوج 

را تــو  پریشــانی  عمــق  نیــزه  اوج  بــر 

رفــت نشــانه  را  علــی  دخــت  قلــب  کــه  ســنگی 

را تــو  پیشــانی  حرمــت  شکســت  آمــد 

انــد بــرده  ابلیــس  بــت  بــر  ســجده  کــه  قومــی 

را تــو  مســلامنی  انــد  کــرده  انــکار 

بــود ســکه  آواز  از  پــر  گوششــان  کــه  آنــان 

تــورا قرآنــی  لهجــه  انــد  نشــنیده 

کنــد کــم  نتوانســت  کســی  اینهمــه  بــا 

تــورا عرفانــی  تجلــی  از  ذره  یــک 

ســبز آفتــاب  ای  تــو  رسخ  طلــوع  از  بعــد 

را تــو  پایانــی  مغــرب  ندیــد  چشــمی 
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در سینه ای که عشق شما موج می زند
سید محمد جواد شرافت

زنــد مــی  مــوج  شــام  عشــق  کــه  ســینه ای  در 

زنــد مــی  مــوج  خــدا  نــور  هــای  رسچشــمه 

اشــک هــای  قطــره  تریــن  زالل  یادتــان  بــا 

زنــد مــی  مــوج  مــا  عاشــق  هــای  چشــم  در 

بــی شــکیب زیــارت چــه  و شــوق  دریــای شــور 

زنــد مــی  مــوج  دعــا  خیــس  هــای  لحظــه  در 

خــورد مــی  مــوج  حرمــت  پرچــم  کــه  وقتــی 

زنــد مــی  مــوج  منــا  قبلــه  هــزار  او  در 

هنــوز کــودکان  »العطــش«  خشــک  آوای 

زنــد مــی  مــوج  جــا  بــه  مانــده  گاه  خیمــه  در 

اســت ســنگی  ســخت  دلــش  گفته انــد  کــه  رودی 

زنــد؟ مــی  مــوج  یــا  و  اســت  مانــده  آرام 

کرباســت ذهــن  در  خاطــره  چقــدر  او  از 

زنــد: مــی  مــوج  هــا  خاطــره  اســت  جــاری  تــا 

اســت تشــنه  گهــواره  و  نیســت  آب  خیمــه  در 

زنــد مــی  مــوج  کجــا  ســیاه  رو  رود  آن 

اســت رفتــه  دســت  از  حــرم  ســاقی  کــه  وقتــی 
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زنــد مــی  مــوج  چــرا  آب  فــراِت  دیگــر 

بیــاورد؟ در  را  تــو  طفــل  اشــک  خواهــد  مــی 

زنــد مــی  مــوج  رهــا  صــدای  بــا  گونــه  ایــن 

کنــد مــی  خنــده  علــی  گریــه،  جــای  نــه!  امــا 

خونــش اگــر چــه در همــه جــا مــوج مــی زنــد

کرباســت خــواه  خــون  کــه  ذوالفقــار  چشــم  در 

زنــد مــی  مــوج  خــدا  خشــِم  رسِخ  طوفــان 
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این روزها پر از تب موال کجایی ام
حسن بیاتانی

کجایــی ام مــوال  تــب  از  پــر  روزهــا  ایــن 

وفایــی ام بــی  از  کوفــه ای  هنــوز  امــا 

ــت ــت دارم ــم دوس ــو ه ــه ت ــم ب ــی زن ــم م ــم زخ ه

روشــنایی ام و  تیرگــی  گیــرودار  در 

شــهر غبــار  در  را  تــو  مســیر  ام  کــرده  گــم 

روســتایی ام دل  توســت  اســیر  امــا 

نیامــدم  ... زمینــی  کربــای  گفتنــد 

ام هوایــی  مــن  شــده  بســته  راه  کــه  حــاال 

آمــدم مــرز  تــا  کــه  اســت  چنــدم  بــار  ایــن 

ام... پایــی  و  دســت  بــی  و  بالــی  شکســته  از  آه 

پــرم مــی  از خــواب  مــی شــود  گــرم  کــه  پلکــم 

شــیمیایی ام همســفر  رسفه هــای  بــا 
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را قــوم  مزجــاة  بضاعــت  آورده ام 

ام دایــی  تســبیح  و  »عزیــز«م  انگشــرت 

غمــت گوشــه  شــش  بــه  پنــاه  ام  آورده 

ام نینوایــی  اصلیــت  بــه  ام  برگشــته 

هاســت پیــاده  مــا  رس  روی  همیشــه  دســتت 

ام کربایــی  خــدا  لطــف  بــه  اربعیــن  ایــن 

اســت موکــب  پیــش  دمل  پریــد...  رسم  از  شــعر 

ام چایــی  کــرد  یــخ  کــه  اســت  چنــدم  بــار  ایــن 
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چه می خواهند این زنجیرها این بندها از تو 
عباس محمدی  

چــه می خواهنــد ایــن زنجیرهــا ایــن بندهــا از تــو 

تــو  از  اســفندها  مــن  چــه می خواهنــد فروردیــن 

منــاز شــکر می خوانــی اگــر چــه در غــل و زنجیــر

تــو  از  لبخندهــا  زنجیرهــا،  از  رنــج  حصــار 

ــه یمــن تــو  جهــان باقی ســت بعــد از عــص عاشــورا ب

تــو  از  می مانندهــا  پــاک  نســل  مانــد  باقــی  کــه 

دعاهایــت  تاثیــر  باقی ســت  تــا  باقی ســت  جهــان 

تــو  از  پیوندهــا  حلقــه  و  عاملــی  مــدار 

مــا اشــک های  مدینــه  نــام  بــا  خوردســت  گــره 

از ایــن اشــعار دلتنگــی کــه می گوینــد هــا از تــو 

بیــداری  آیــات  رسخــی  بــا  می رســد  بهــاری 

آری اســپندها  رونــد  مــی  ســبزش  اســتقبال  بــه 

***

افتــاد  خــواب  از  و  آب  گرفــت  دلشــوره 

افتــاد  تــاب  و  تــب  از  و  شــنفت  تــو  عطــر 

زد  لبخنــدی  و  رود  گرفــت  آرام 

افتــاد  رآب  د  مــاه  بلنــد  تصویــر 
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***

افتــاد  چــاک  لبــش  روی  عطــش  فــرط  از 

افتــاد  تــاک  تــن  بــه  آتــش  کــه  آنگونــه 

تشــنه مشــکی  دســت  دو  از  تــر  آنســوی 

افتــاد  خــاک  بــر  اشــک  قــط  دو  همــراه 

***

زدنــد زار  چشــمه ها  متــام  روز  آن 

زدنــد جــار  را  فــرات  تشــنگی  لــب 

آن  بــا  را  آب هــا  گلــوی  بســتند 

زدنــد  علمــدار  دیــده   بــه  کــه  تیــری 

***

می آویزنــد مشــک  ز  قطــره  قطــره 

می ریزنــد  رست  از  کــه  خون هــا  قطــره  

می دانــم  تــو  خواهــی  خــون  بــه  روز  یــک 

برمی خیــزد  تــو  بریــده   دســتان 

***

بــود  آمــده  شــام  بــه  کربــا  و  کوفــه  از 

بــود  آمــده  کام  تشــنه  غدیــر  میــراث 

پیرهنــش  غــارت  قصــد  بــه  رفتنــد 

بــود  آمــده  امــام  رس  فــط  نیــزه  بــر 

***

توســت  بــا  حیــدر  مســیحایی  کــه  ای  کیســتی 

توســت  بــا  پیمــرب  عطــر  فاطمــه  نفــس 

بــار  دو  و  هفتــاد  همــه  بــا  را  تــو  بریدنــد  رس 

باتوســت  رس  قافلــه  میــروی  جــان  نیمــه 

تــو  قافلــه  از  لــب  تشــنه  و  لــب  تشــنه  قافلــه 

گــر چــه جــاری شــدن زمــزم و کوثــر بــا توســت 

آمــده ای  بهــار  بــاغ  از  و  دیــده  گل  داغ 

توســت  بــا  پرپــر  غنچــه  از  شــده  خــون  دامنــه 

بگــو نیــز  رس  بــه  دیــدی  زیبایــی  کــه  ای 

***
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ســوخته ات نفــس  بــوی  ز  دشــت  شــده  پــر 

خســته ای ســخت مگــر غربــت حیــدر بــا توســت 

***

متامــی  مــاه  دور  از  می آیــد 

کامــی  تشــنه  بــا  دریــا  برگشــته 

خرامــان رسوی  نشســته  زیــن  بــر 

امامــی  چشــم  انتظــارش  چشــم 

ســوزان  صحــرای  راهــش  ســد  هــم 

حرامــی  صدهــا  کمینــش  در  هــم 

مشــک  بــی  و  دســت  بــی  اســب  از  می افتــد 

متامــی  دریــا  اســت  نشســته  خــون  در 

خســته  راه  ای  کــن  همراهیــش 

کامــی  چنــد  جــز  نیســت  هــا  خیمــه  تــا 

مــاه  آرامــش  دریــا  دامــان 

ختامــی  حســن  می خواســت  عشــق  ایــن 
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بازهم آب بهانه شد و یادت کردم
محمد غفاری

کــردم یــادت  و  شــد  بهانــه  آب  هــم  بــاز 

کــردم عبــادت  گریــه  بــا  و  افتــادم  یــادت 

کــردم شــهادت  غســل  و  ریختــم  اشــک ها 

کــردم ارادت  عــرض  و  شــدم  خوانــت  روضــه 

آنــگاه نگاهــت،  گوشــه  آن  مــن  بــه  بیافتــد  تــا 

بســم الله« کرببــا  هــوس  دارد  کــه  »هــر 

می لــرزد دمل  کــه  شــد  کرببــا  از  رفــی 

می لــرزد حــرم  عکــس  و  پــر  اشــک  از  چشــمم 

می لــرزد قلــم  دســت  در  مرثیــه  هــم  بــاز 

می لــرزد غــم  وســعت  از  شــانه اش  هــم  کــوه 

راه در  شــنیدم  بــاز  و  شــد  پــرواز  وقــت 

بســم الله« کرببــا  هــوس  دارد  کــه  »هــر 

می مانــد جــا  ســفرت  از  زمــان  و  رفــت  کاروان 

می مانــد جــا  تــرت  چشــامن  بــه  خیــره  آســامن 

می مانــد جــا  ســحرت  منــاز  فیــض  از  شــهر 

می مانــد جــا  رست  دور  بــر  گــردش  از  کعبــه 

کوتــاه ســعادت  راه  شــده  کــه  گفتــی  تــو  و 
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بســم الله« کرببــا  هــوس  دارد  کــه  »هــر 

تاریــک می شــد  کــه  خیمــه  و  تــو  دور  همگــی 

نزدیــک را  خــدا  دیدنــد  تــو  انگشــت  دو  بــا 

تربیــک یــک  هــر  بــه  می گفــت  و  آمــد  جربئیــل 

ــه ــاری ک ــد و شــدند آن ی ــو دادن ــه ت دســت بیعــت ب

اکــراه ســوزن  رس  یــک  باورشــان  در  نیســت 

بســم الله« کرببــا  هــوس  دارد  کــه  »هــر 

وجــود بــه  آمــد  غریبانــه ای  حــس  ناگهــان 

ــهود ــف و ش ــک کش ــی ی ــد و در پ ــاز ش ــم ها ب چش

ورود اذن  لبــم  می خوانــد  و  آمــد  ســیب  بــوی 

ــود ــچ نب ــر هی ــو دگ ــر از ت ــه غی ــه ک ــامن لحظ در ه

مــداح شــد  همــه  حســینیه  دیــوار  و  در 

بســم الله« کرببــا  هــوس  دارد  کــه  »هــر 
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گفتند از او بگذر و بگذار به ناچار
محمد غفاری

ناچــار بــه  بگــذار  و  بگــذر  او  از  گفتنــد 

ناچــار... بــه  اجبــار  بــه  دلخــواه،  بــه  نــه  رفتــم 

رفتــم شــده  پریشــان  اشــک  از  حلقــه ای  در 

ناچــار... بــه  انــگار  انگشــرتت  کــه  آنگونــه 

شــهری همــه خــواب و بــه لبــت آیــه ای از کهــف

ناچــار بــه  بیــدار،  قافلــه  یــک  و  تــو  تنهــا 

گذشــتیم اشــک  بــا  و  تــو،  از  جــدا  ماندیــم 

ناچــار بــه  بــازار  و  کوچــه  هلهلــه  از 

شکســتم بــار  صــد  تــو  لب هــای  بــه  ســوگند 

هــر بــار بــه یــک علــت و هــر بــار بــه ناچــار

تــو نیســتی و مانــدن مــن بــی تــو محــال اســت

ناچــار... بــه  ناچــار  بــه  ناچــار  بــه  چنــد  هــر 
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دوباره شهر پر از شور و شوق و شیدایی است
محمد غفاری

ــر از شــور و شــوق و شــیدایی اســت ــاره شــهر پ دوب

اســت متاشــایی  عاشــقان  همــه  حــال  دوبــاره 

اســت تنهایــی  انــزوای  از  زدن  پــر  فصــل  کــه 

اســت رویایــی  اتفــاق  یــک  حکایــت  ســفر 

اســت نزدیــک  یــار  کــه  را  ســفر  بــار  ببنــد 

اســت نزدیــک  انتظــار  شــب  صبــح  طلــوع 

می آینــد شکســته،  را  قفــس  قفــل  کــه  ببیــن 

می آینــد دســته  دســته  حــرم  کبوتــران 

می آینــد دلشکســته  ســو  همــه  از  مــوج  چــو 

می آینــد خســته  افتــاده،  نفــس  از  غریــب، 

باشــند او  کنــار  شــب،  چهــل  بعــد  بــاز  کــه 

باشــند او  کنــار  زینــب  حــرت  شــبیه 

عبدللــه ابــن  جابــر  رس  پشــت  متــام 

راه ایــن  در  می زننــد  قــدم  عاشــقانه  چــه 

کوتــاه می شــود  راه  حــرم  اشــتیاق  از 

ــه ــم الل ــق، بس ــام عش ــن ج ــد از ای ــه خواه ــر آنک ه

اســت زمــان  بــاور  در  تــو  خــون  هنــوز 
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قســم بــه نــور، کــه ایــن ابتــدای بیــداری اســت

مبهــم می شــود  شــعر  و  مــن  حــال  دوبــاره 

ــم ــم ک ــود ک ــت می ش ــودم نیس ــت خ ــه دس ــی ک دل

ماتــم و  غــم  در  غــرق  حــرم  آرزوی  در 

هــم مــن  شــوم،  زائــرش  دهــد  اجــازه  اگــر 

رفــت خواهــم  جــاده  تنــگ  نفــس  در  »غــروب 

رفــت« خواهــم  پیــاده  بــودم،  آمــده  پیــاده 
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سر می کشد در حنجری آتش گرفته
سید محمد بابامیری

گرفتــه آتــش  حنجــری  در  می کشــد  رس 

گرفتــه آتــش  خواهــری  هــای  غمنالــه 

کبوتــر یــک  را  هــا  بچــه  کبوتــر  اینجــا 

گرفتــه آتــش  پــری  و  بــال  در  پیچیــده 

دمــادم گیــرد  مــی  شــعله  عصمــت  فریــاد 

گرفتــه آتــش   معجــری  پــود  و  تــار  از 

بــاز هــا  شــعله  درمیــان  زینــب!  بشــتاب 

گرفتــه آتــش  دیگــری   طفــل  دامــان 

دارد حنجــره  صــد  عطــش  فریــاد  آنســوی 

گرفتــه آتــش  مــادری  الی  الی  در 

خــون در  غرقــه  هــای  آاللــه  ایــن  داغ  از 

گرفتــه آتــش  تــری  چشــامن  گوشــه  هــر 

قــرآن فرزنــد  کنــد  مــی  تــاوت  قــرآن 

گرفتــه آتــش  رسی  بــا  نیــزه  روی  از 

شــمعی پروانــه،  خســته  نــگاه  پیــش 

گرفتــه آتــش  خاکســرتی  بــر  افتــاده 

دارد ریشــه  وقایــع  ایــن  متــام  شــک  بــی 

گرفتــه آتــش  دری  ارتفاعــات  در 
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روز ازل به دست تو چشمم خریده شد
سید محمد بابامیری

شــد خریــده  چشــمم  تــو  دســت  بــه  ازل  روز 

شــد افریــده  اشــک  تــو  خــون  بــرای  اصــا 

مــا متــام  بــرای  تــان  مــادر  دســت  بــا 

شــد بریــده  محــرم  عــزای  پیراهــن 

بــا دســت روضــه خــوان کــه خــدا بــود یــک بــه یــک

شــد کشــیده  مــا  دل  نگیــن  بــر  تــو  نقــش 

برتریــم عشــق  مســابقه  در  دیــد  چــون 

شــد برگزیــده  شــام  بــرای  مــا  چشــامن 

کــرد صعــود  عشــقت  غــم  قبــه  بــه  کــس  هــر 

شــد پدیــده  همگانــی  رقابــت  ایــن  در 

زد گریــز  مقتــل  روضــه  بــه  خــدا  بعــدش 

شــد شــنیده  مــادر  نالــه  جمــع  بیــن  از 

رسخ تیــغ  و  حلقــوم  بــه  روضــه  رســید  وقتــی 

شــد خمیــده  مصیبــت  اوج  در  فلــک  پشــت 

ناگهــان گفــت  خــدا  تــو  تــن  غــارت  از 

شــد بریــده  مســتمعینت  امــان  اینجــا 

مــادرت و  ونــد  خــدا  رسخ  گــوی  گفتــه  در 
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شــد کشــیده  لبانــت  و  خیــزران  بــه  صحبــت 

بــود تــو  روضــه  از  ای  منونــه  فقــط  اینجــا 

شــد دریــده  گریبــان  چقــدر   ، همــه  ایــن  بــا 

بعــد بــه  آن  از  مائــک  بــال  ســار  ســایه  در   

شــد دیــده  روضــه  ایــن  تــدارک  ابــد  بــه  تــا 

روضــه ات جانســوز  مجلــس  گرفــت  پایــان 

شــد چیــده  درد  و  وغــم  آه  و  اشــک  ســفره  در 
 



57

آماده باش مقصد ما در سفر یکی ست
احمد علوی

ســت یکــی  ســفر  در  مــا  مقصــد  بــاش  آمــاده 

رسهایــامن جداســت ولــی بــال و پــر یکــی ســت

انــد کشــیده  صــف  مــا  کشــن  بــرای  هــا  ایــن 

ســت یکــی  خــرب  بپرســی  دشــت  کجــای  هــر  از 

هاســت خیمــه  بیــن  در  همــه  ندارمــان  و  دار 

آتــش کــه شــعله ور بشــود خشــک و تــر یکــی ســت

کشــند مــی  تیــغ  مــن  اکــرب  روی  بــه  حتــی 

ســت یکــی  نظــر  هــر  از  پیامــرب  بــا  اینکــه  بــا 

حیدریــم فرزنــد  کــه  گنــاه  ایــن  بــه  تنهــا 

تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه مــا را پــدر یکــی ســت

مــرا کنــد  یــاری  کــه  منانــده  کســی  آیــا 

اینجــا میــان ایــن همــه لشــکر اگــر یکــی ســت

مــن چشــم  نــور  مــن  بــرادر  مــن  عبــاس 

ســت یکــی  پــدر  بــا  تــو  کــردن  مصــاف  طــرز 

مــدد علــی  یــا  بگــو  و  بخــوان  رجــز  تنهــا 

ــت ــی س ــر یک ــد نف ــر و ص ــک نف ــیر ، ی ــم ش در چش

انــد رشیعــه  از  آمدنــت  انتظــار  چشــم 
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ســت یکــی  بیشــرت  حــرم  اهــل  دعــای  حــاال 

زننــد مــی  حلقــه  تنــت  دور  بــه  شمشــیرها 

ــت ــی س ــدر یک ــی رضب ــا همگ ــغ ه ــع تی ــون جم چ

بــدان نشــنود  اگــر  زینــب  تــو  و  مــن  از  بعــد 

خونیــن بــدن زیــاد ولــی خــون جگــر یکــی ســت

ســت مقطعــه  پاکــت  پیکــر  حــروف  بــس  از 

ســت یکــی  رس  بــاالی  و  مرقــد  پــای  پائیــن 

هنــوز ولــی  مــن  تــن  اســت  ســتاره  غــرق 

ســت یکــی  قمــر  مــن  کســی  بــی  آســامن  در 
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ذوالجناح آمد ولی با خود سوارش را نداشت
احمد علوی

ذوالجنــاح آمــد ولــی بــا خــود ســوارش را نداشــت

نداشــت را  قــرارش  آمــد  قــرار  بــی  قــرار  بــی 

ندیــد را  خاتــم  رسخ  نگیــن  خــود  رکاب  بــر 

نداشــت را  کارش  کهنــه  دســوار  خــو  رکاب  بــر 

شــد جنــگ  رهســپار  وقتــی  بــود  یــادش  خــوب 

دشــت تــاب گام هــای اســتوارش کارش را نداشــت

لحظــه هایــی را کــه بــی او از ســفر برگشــته بــود

لحظــه هایــی را کــه اصــا انتظــارش کارش را نداشــت

ــون ــاک و خ ــه ور در خ ــوانی غوط ــش گیس ــال های ی

ــت ــارش را نداش ــه اختی ــمه ای ک ــش چش ــم های چش

کــرد آغشــته  آســامن  خــون  بــه  را  هایــش  یــال 

ــت ــدارش کارش را نداش ــدن از دار و ن ــت دل کن طاق

تاختنــد مــی  رس  آســیمه  قتلــگاه  در  هــا  اســب 

نداشــت را  تبــارش  و  ایــل  دیــدن  رشم  کاش 

کاش دلــدل بــود و دل دل کردنــش را مــی شــنید

لحظــه ای کــه حیــدر بــی ذوالفقــارش کارش را نداشــت

بــاز کــرد و جــان ســپرد بــال هایــش را هامنجــا 

آرزویــی غیــر مــردن در کنــارش کارش را نداشــت
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کاش در دروازه ساعت زمان می ایستاد
احمد علوی

می ایســتاد زمــان  ســاعت  دروازه  در  کاش 

ایســتاد مــی  کاروان  امــا  رفــت  مــی  هــا  نیــزه 

شــام را ای کاش خــواب مــرگ در بــر مــی گرفــت

ایســتاد مــی  آســامن  چــرخ  محــض  ســکوتی  در 

کاش وقتــی قلــب زینــب روی نــی هــا مــی تپیــد

ایســتاد مــی  ناگهــان  و  گرفــت  مــی  دنیــا  قلــب 

اش زهرایــی  غیــرت  و  شــکوه  و  صــرب  بــا  کــه  او 

ایســتاد مــی  دشــمنان  روبــروی  حجابــش،  بــا 

ــود ــی گش ــن م ــه گف ــب ب ــی ل ــد وقت ــان دیدن کوفی

ایســتاد مــی  تــکان  از  شــرتها  زنــگ  ناگهــان 

شــدند مــی  زینــب  امــر  تحــت  انــگار  کائنــات 

ایســتاد مــی  روان  آب  انــد  گفتــه  کــه  آنچنــان 

زینبــی کــه خطبــه را حیــدری مــی خوانــد و بعــد

ــی ایســتاد ــای جــان م ــا پ ــی ت روی حرفــش چــون عل

بــا وجــودی کــه غمــی ســنگین بــه روی شــانه داشــت 

ایســتاد مــی  همچنــان  و  ایســتاد  مــی  همچنــان 

اســت بهــرت  نخوانــم  اصــا  را  گــودال  روضــه 

شــمر در خــون مــی نشســت امــا ســنان مــی ایســتاد
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حــرم قلــب  در  کــرد  مــی  پــا  بــه  آتــش  حرملــه 

بــر بلنــدی هــا کــه بــا تیــر و کــامن مــی ایســتاد

ولــی هــا  تــن  بــر  تابیــد  مــی  داغ  آفتــاب 

ایســتاد مــی  بــان  ســایه  زیــر  خورشــید  قاتــل 

ــش ــا خواندن ــد و ب ــی ش ــی م ــهم خول ــر س ــت آخ بی

بــر زمیــن مــی خــورد وقتــی روضــه خــوان مــی ایســتاد
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دقیقه های پر از التهاب دفتر بود
رضا خورشیدی فر

بــود دفــرت  التهــاب  از  پــر  دقیقه هــای 

بــود شــناور  خــون  ز  دواتــی  میــان  قلــم 

ســیراب عطــش  از  بــود  گلــی  خــاک،  روی  بــه 

بــود پــرور  شــعله  هــاش  نفــس  گــرم  هــرم  کــه 

را ذهنــش  مســیر  متــام  کــرد  مــرور 

بــود پرپــر  از خاطــرات  پــر  کــه صفحــه صفحــه 

چــه چشــم هــا کــه ندیدنــد چشــم هــای تــرش

بــود کــر  شــنیدنش  بــرای  کــه  هــا  گــوش  چــه 

بســته حنــا  هــا  نیــزه  همــه  او  خــون  ز 

بــود تــر  شمشیرهایشــان  متامــی  لــب 

در اوج کینــه کســی داشــت ســمت او مــی رفــت

بــود خنجــر  دســت  بــه  پلیــدش  هــای  دســت  و 

جهــان هــای  غصــه  انبــوه  از  تلّــی  روی  بــه 

بــود خواهــر  نــگاه  بــرادر  جســتجوی  بــه 

خــورد مــی  گــره  اش  غریبانــه  نــگاه  بــا  کــه 

بــود آخــر  نــگاه  ایــن  از  غــم  ابتــدای  و 

لرزیــد زمیــن   ... زمیــن  قیامــت،  زمــان  زمــان 
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بــود محــرش  روز   ، روز  هــامن  کــه  کنــم  گــامن 

هلهله هــا الی  بــه  ال  از  شــد  شــنیده  کســی 

بــود مــادر  غریــب  لبانــش  نغمه هــای  کــه 

کســی بــه دســت، رسی ، آن طــرف بــه رس دســتی

... کــه  تشــنه ای  لــب  روضــه  اســت  بــس 

اگــر کــه کشــته منی شــد کــه نــه... خــدا مــی خواســت

بــود بهــرت  نبــود  خواهــر  مقابــل  ولــی 

افتــاد نفــس  از  شــاعر  ســه  ســاعت  حــدود 

بــود دفــرت  التهــاب  از  پــر  دقیقه هــای 
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فضای خانه ما
محمد جواد الهی پور

ماه اول:
فضای خانه ما

پدری بی قرار و دل داده
یک نفر گفت:

مژده مژده ، خدا به شام باز هم پرس داده

ماه دوم:
بلند شد مویت

شانه ات دست های سقا بود...
مادرت را بگو ، چقدر آن روز

در رسش فکر بود
رویا بود

ماه سوم:
رشوع شد هجرت

باز هم پای همرسم ماندم
هی دمل شور می زد و دائم
نذر تو ان یکاد می خواندم



65

ماه چارم:
به ماه فهامندی

قرص ماه متام یعنی چه
مادرت تازه داشت می فهمید 

روضه بی کام یعنی چه

ماه پنجم:
دقیق یادم هست

رخت احرام را تنت کردم
از طواف حرم که برگشتیم
با خودم عطر حیدر آوردم

ششمین ماه بود و روز دهم
پرسم رو سپیدمان کردی

رفتی از دست مادرت اما
بین رسها رسی در آوردی

***
زیر سایه نرفته ام یک دم

بعد از آن ماجرای عامل سوز
نورچشمم

برای تو مادر
جشن دندان گرفته است امروز
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غرق خون وقت صحنه ّآخر
محمد جواد الهی پور

غرق خون وقت صحنه ّآخر
بین گودال داشت جان می داد
با نفس های گرم و بی رمقش

دل حضار را تکان می داد
مادری در میان هق هق و اشک 

مشت بر سینه می زد و با درد
یک نگاهش به سمت مقتل بود
یک نگاهش به چهره هایی زرد

آتش از خیمه ها که باال رفت
روضه خوان داشت نغمه رس می داد

گفت:
او می دوید و من...

انگار
از غمی بی امان خرب می داد

دانه های سفید برف آرام
مثل یک دستۀ عزا از راه

آمدند و شدند تسکین
عطش کودکان ثارالله

آتش خیمه ها فروکش کرد
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دل ولی همچنان تاطم داشت
مرد قصه میان خون، اما

گوشه چشمی به سمت مردم داشت
بوق شیپور و طبل ماتم را
هرکسی می شنید می لرزید

شمر آمد ...ولی همه دیدند
دست هایش شدید می لرزید

شمر تعزیه بغض کرد و گریست
گفت: لعنت به من اگر که تو را....

خنجر از دست او زمین افتاد
گفت دستم بریده باد آقا

.

.

.

.

.

.
تعزیه ختم شد

همه رفتند
باز او ماند و صحنۀ گودال

بعداز آنکه سکوت جاری شد
ساربان آمد و

.

.

.
زبانم الل
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هر قدم یک پنجره از شوق واکردی به سویم
محمد جواد الهی پور

ــویم ــه س ــردی ب ــوق واک ــره از ش ــک پنج ــدم ی ــر ق ه

ــم ــت را ببوی ــر صحن ــا عط ــن ج ــم از همی ــی توان م

دوبــاره دارم  شــدن  دریــا  رِس  امــا  ام  قطــره 

بشــویم تــو  نــور  اقیانــوس  در  را  خــود  روم  مــی 

ــردم ای کاش ــی گ ــاه برم ــمت ش ــه س ــرّم و دارم ب ُح

آبرویــم نریــزد  امــا  اســت  خالــی  دســتم  گرچــه 

گرفتــه مــن  از  را  رشم  مجــال  حتــی  تــو  لطــف 

مرحمــت کــردی نیــاوردی بــدی هــا را بــه رویــم

ــقم ــام عش ــت از ج ــو مس ــوی ت ــی دوم س ــه م پابرهن

ســبویم هــا  عراقــی  شــیرین  چــای  قطــره  قطــره 

آن قــَدر مســتم کــه گاهــی از خــودم مــی پرســم اصــا

مــن بــه ســوی تــو مــی آیــم یــا تو مــی آیــی به ســویم؟

ــی ــت، جوان ــرت و غفل ــان حی ــو رس شــد در می ــی ت ب

بــا تــو امــا آب رفتــه بــاز مــی گــردد بــه جویــم
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اگر بینم تنی عریان به خاک افتاده، می سوزم 
محمود حبیبی کسبی

ــوزم  ــاده، می س ــاک افت ــه خ ــان ب ــی عری ــم تن ــر بین اگ

ســوزم  مــی  آزاده،  رس  بینــم  نــی  دربنــد  وگــر 

بــرادر! تــا رست بــر نیــزه هــر دم پیــش چشــمم هســت 

بــه آتــش نیســت حاجــت، بــا نگاهــی ســاده می ســوزم 

ــت  ــب اس ــّوت قل ــم ق ــی ه ــی روی ن ــاس حت رس عب

نــوا رس داده، می ســوزم  نــی  بــر  رس اصغــر ولــی 

باشــم  دل  داغ  کدامیــن  رسگــرم  کــه  منی دانــم 

می ســوزم  افتــاده  چلچــراغ  در  پروانــه ای  چنــان 

برادرهــا؟  مــادر؟  پــدر؟  گویــم؟  را  داغ  کدامیــن 

مــن آن شــمعم، کــزآن روزی کــه مــادر زاده می ســوزم 

بــه قصــد بوســه بــر زیــر گلویــت ســجده آوردم 

ــوزم ــّجاده می س ــد، رس س ــرم ش ــو ُمه ــای ت ــو رگ ه چ

گذشــت آن روزهایــی کــه زنــی پرده نشــین بــودم 

کنــون حــال مــرا بنگــر، بــه بــزم بــاده می ســوزم 

آری نبــود،  رفــن  ســفر  هــم  بــدون  مــا  قــرار 

بــه هــر گامــی کــه بی تــو می نهــم بــر جــاده، می ســوزم 
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سر خّم می را کمی وا کنید 
محمود حبیبی کسبی

کنیــد  وا  کمــی  را  مــی  خــّم  کنیــد رس  زهــرا  فرزنــد  مســت  مــرا 

کنیــد  مــداوا  را  غمــی  بــی  کنیــد  غــم  متاشــا  را  مــا  اشــک  نــم 

االمیــر که شد اشک خوش تر ز مشک و عبیر  نعــم  و  حســیٌن  امیــری 

َوال! بــزم  ِمی پرســتان  ــا اال  ــش مبت ــد در غم ــه ش ــس ک هرآن ک

بــا  ســبوی  دهنــدش  کربــا پیاپــی  در  بــود  بــا  و  کــرب  کــه 

االمیــر ســنان بــود و نیــزه، کــامن بــود و تیــر  نعــم  و  حســیٌن  امیــری 

تنــم  بــر  عــزا  رخــت  مانــده  پیراهنــم اگــر  اســت  داغ  بــاغ  اگــر 

ــم  ــت در گردن ــزن اس ــت ح ــر دس می زنــم اگ رس  بــه  ماتــم  خــاک  اگــر 

ــر  ــه عــرش و رسی ــم ب االمیــر رسیده ســت مات نعــم  و  حســیٌن  امیــری 

کــامن  صدهــا  ز  بــارد  تیــر  آســامن اگــر  از  آیــد  هــم  ســنگ  اگــر 

مــن ضــامن  از  بگیرنــد  جــان  مبــان اگــر  بگویــد  او  اگــر  مبانــم 

مبیــر  بگویــد  او  اگــر  االمیــر مبیــرم  نعــم  و  حســیٌن  امیــری 

خمــت  عزیــزان  داغ  ز  قــّد  بــی مرهمــت بــه  بــه خیــل جراحــات 

ــت  ــی در هم ــر روی ن ــوی ب ــه گیس ــت ب ــگ غم ــه چن ــت، ب ــوز رباب ــه س ب

اســیر  اســیرم،  اســیرم،  االمیــر اســیرم،  نعــم  و  حســیٌن  امیــری 

آفتــاب! آئینــه  زینــب،  بــزم رشاب!؟اال  بــه  کجــا می برنــدت؟ 

ــراب ــت خ ــام از خروش ــده کاخ ش تــو همچــون حســینی، ولــی در حجاب ش
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االمیــر که او پور شــیر اســت و تو دخت شــیر  نعــم  و  حســیٌن  امیــری 

دیــن! شــاه  اال  دل!  خــرسو  جبیــن!اال  مــه  اال  پیکــر!  مهــر  اال 

حزیــن! بهشــت  غــم،  جنــت  ام البنیــن اال  پــوِر  هاشــمی،  یــل 

بگیــر  مــرا هــم  االمیــر ابا الفضــل! دســت  نعــم  و  حســیٌن  امیــری 

یــا حســین  بگــو  اوج ماهــی،  ــین اگــر  ــا حس ــو ی ــی، بگ ــر چاه ــر قع اگ

یــا حســین  حســین اگــر رو ســیاهی، بگــو  یــا  بگــو  بی پناهــی،  اگــر 

کبیــر  و  صغیــر  غامــش  االمیــرخائــق  نعــم  و  حســیٌن  امیــری 
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دل نمی دانم چه شد، دلبر نمی دانم چه شد
محمود حبیبی کسبی

دل منی دانــم چــه شــد، دلــرب منی دانــم چــه شــد

رس منی دانــم چــه شــد، پیکــر منی دانــم چــه شــد

الــوداع بابــا  گفــت:  و  شــاه  پیــش  آمــد  اکــرب 

شــد چــه  منی دانــم  مــادر  رخ  رنــگ  ناگهــان 

رفــت کــه  پیغمــرب  شــبه  الله اکــرب،  مظهــر 

شــد چــه  منی دانــم  پیغمــرب  بیــت  اهــل  حــال 

کــرد رزم  عــزم  کــه  بنی هاشــم  شــیر  اولیــن 

گشــت میــدان عرصــه محــرش، منی دانــم چــه شــد

تــا علــی آمــد بــه میــدان، بــاز هــم رسبــاز کــرد

شــد چــه  منی دانــم  حیــدر،  از  کهنــه  کینه هــای 

خیــام تــا  بازگشــن  جــای  گم کــرده  ره  اســب 

رفــت ســمت مســلخ لشــکر، منی دانــم چــه شــد

ــه ای ــی زد رضب ــود، م ــتش ب ــه دس ــا هرچ ــی ب هرکس

شــد چــه  منی دانــم  خنجــر  و  نیــزه  و  تیــر  زیــر 

آه کفتــار،  صــد  بیــن  زخمــی  شــیر  یــک  غربــت 

شــد چــه  منی دانــم  دیگــر  مــن  کردنــد،  دوره اش 

گسســت هــم  از  علــی  اعضــای  تســبیح  رشــته 
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شــد چــه  منی دانــم  اکــرب  پیکــر  رسگذشــت 

اوفتــاد پــا  از  بــود  غنیمــت  پــا  تــا  رس  کــه  او 

شــد چــه  منی دانــم  غارتگــر  قــوم  دســت  زیــر 

گاب؟ بــوی  چــرا  می آیــد  تــازه  نعــل  زیــر 

شــد چــه  منی دانــم  پرپــر  غنچــه  نزاکــت  از 

نشــد جــا  هــم  عبــا  در  او  پیکــر  پاره هــای 

آنچــه باقــی مانــده بــود آخــر منی دانــم چــه شــد

ولــی شــد،  نــی  قلــه  بــر  رس  خورشــیِد  عاقبــت 

شــد چــه  منی دانــم  بــی رس  تــِن  آن  ماجــرای 

قافلــه رفــت و بــدن مانــد و بیابــان، تــا ســه روز

ــد ــه ش ــم چ ــرت منی دان ــامن به ــا ه ــه روز ام ــن س ای
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آنگاه افسری به سر سروری نماند 
محمود حبیبی کسبی

منانــد  رسوری  رس  بــه  افــرسی  آنــگاه 

منانــد  رسی  آری  پیکــری،  منانــد  آری 

بیــت  اهــل  پیــش،  از  تــر  پنــاه  بــی  ماندنــد 

منانــد  یــاوری  از  نشــانه ای  نــی،  روی  جــز 

ازآن  بعــد  برخاســت،  هلهلــه  و  نشســت  آتــش 

منانــد  خاکســرتی  تــل  جــز  بــه  خیمه هــا  از 

شــد  شــکفته  ســیلی  گل  گونه هــا،  دشــت  در 

منانــد  زیــوری  حــرم،  دخــرتان  گــوش  بــر 

زینــب بــرون شــد از حــرم آســیمه رس، چــو دیــد 

منانــد  پرپــری  گل  غیــر  اللــه،  بــاغ  از 

حســین  تــِن  بــر  بزنــد  بوســه ای  می خواســت 

منانــد  پیکــری  ولــی  ســتور  ســم  زیــر 

یــادگار  بــه  بســتاند  تحفــه ای  می خواســت 

منانــد  انگشــرتی  و  دســتی  منانــد  امــا 

غیــر  چشــم  ز  بپوشــد  مــوی  و  روی  می خواســت 

منانــد  معجــری  او  رس  بــر  کــه  رس،  بــه  خاکــم 

بــود  بعیــد  محمــل  چوبــۀ  بــه  کوفــن  رس 
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منانــد  دیگــری  ره  و  رفــت  شــکیب  امــا 

آبلــه  پــای،  بــر  سلســله؛  زخــم  دســت،  بــر 

منانــد  بهــرتی  همســفر  یــار،  دو  ایــن  جــز 

عرشــیان  جملــه  کَنــان  مــوی  و  کُنــان  مویــه 

منانــد  پــری  مائــک  خیــل  بال هــای  بــر 

کــرد  غــروب  مــرشق  بــه  آفتــاب  روز  آن 

منانــد  خــاوری  و  باخــرت  اگرچــه  زآن پــس 

کربــا  بــه  شــد  پــا  بــه  کــه  قیامتــی  ایــن  بــا 

منانــد محــرشی  جــزا،  روز  بــرای  دیگــر 
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هنوز در سر هر نی  حکایت سر تو
علی داوودی  

تــو رس  حکایــت  نــی   هــر  رس  در  هنــوز 

تــو حنجــر  خــون  تیــغ  هــر  لــب  بــر  هنــوز 

می جوشــد تــو  غــم  ســینه  بــه  ســینه  هنــوز 

تــو مكــرر  قصــه  جهــان  چشــمه  چشــمه   و 

می ســوزد تــو  خیمــه  مــا  دل  در  هنــوز 

تــو پرپــر  یــاد  داریــم  تــو  داغ  هنــوز 

هیهــات می كشــد  تیــر  فلــک  گــوش  هنــوز 

تــو اصغــر  گلــوی  از  مگــر  شــنیده  چه هــا 

صــدا رساســت: .«... كســی نیســت یــاری ام بكنــد؟؟؟

تــو یــاور  كجاســت  هــامره  ســوال  هــا 

محــض حقیقــت  ای  توســت  از  آینــه  هنــوز 

تــو برابــر  در  تاریــخ!  لــب  بــر  ســكوت 

می ســازد؟؟ تــازه  نعــل  مگــر  بــاز  زمانــه 

تــو پیكــر  اسب هاســت  ســم  زیــر  هنــوز 

خویشــتنم داغ  گــرم  نــی  اینهمــه  میــان 

منــرب كجاســت  بیایــم  روضــه  بــرای 

حســین یــا  برپاســت  تــو  قیــام  زمــان  هــر  تــا 
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حســین یــا  برجاســت  تــو  خیــام  هــا  ســینه  در 

اســت زنــده  همــواره  تــو  خــون  جــوش  ز  عــامل 

حســین یــا  زیباســت  غمــزده  بــاغ  اللــه  زیــن 

ســت شــده  پــا  بــه  محــرش  آمــده  محــرم  بــاری 

حســین یــا  غوغاســت  تــو  نــام  حضــور  یعنــی 

را مــرده  خلــق  ایــن  می کنــی  زنــده  نوحــه  بــا 

حســین یــا  مسیحاســت  هــزار  دمــی  هــر  در 

کربــا عطشــان  ســاقی  نــوش  جرعــه  مــا 

حســین یــا  دریاســت  تــو  یــاد  تشــنه ایم  مــا 

***

اســت باطــل  و  حــق  معرکــه  دوبــاره  دنیــا 

حســین یــا  برخاســت  تــو  نــدای  گلــو  هــر  از 

نیســت جدیــد  آتــش  و  تازیانــه  تاریــخ 

حســین یــا  زهراســت  غــم  یــا  کرباســت  ایــن 

بــده میدامنــان  رخصــت  دوبــاره  مــوال 

حســین یــا  ماســت  بــر  تــو  خــون  گنــاه  ورنــه 

یزیــد؟؟؟؟ امان نامــه؟  تــو  از  جدایــی  و  مــا 

حســین!!! یــا  تنهاســت؛  فاطمــه  حســین  یعنــی 

ســعادتی شــهادت  ز  کــن  نصیــب  را  مــا 

حســین یــا  گل هاســت  چیــدن  فصــل  کــه  حــاال 

می رســد راه  از  هیأتــی  دوبــاره  فــردا 

حســین یــا  ماســت  کفــن  از  کــه  پرچمــی  بــا 
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ادعا می کنیم اگر بودیم ... نه مگر »کل یوم عاشورا«؟
فریبا یوسفی 

ادعا می کنیم اگر بودیم ... نه مگر »کل یوم عاشورا«؟
عشق هرجا که خیمه زد خون شد، نام آن گشت دشت کرب و با

مرگ یا مرگ؟ برگزین زین دو! هر شب از انتخاب ناچاری
صبح در کارزار خواهد شد آنچه را برگزیده ای معنا

مرگ یا مرگ؟ شب سیاه است و این دوراهه همیشه در پیش است
تا بدانی چقدر راه است از مرگ تا مرگ، باش تا فردا

بارها دیده ایم حفظ قیام، از به پا خاسن خطیرتر است
مرد باش و خطر کن و بسپار حفظ آن را به خطبۀ زن ها

هم حسن باش در سپیدۀ صلح، هم به ظهر مصاف باش حسین
در غروبی که غربتش سنگین، ذکر کن »ما رایُت اال... » را

بانگ »هل من« به خاک غلطید و یاری نارصی به او نرسید
زن میدان جنگ  زینب  بُرد بانگ او را به مردم دنیا

آن پرستاِر دردمنِد صبور، باوفاداری و عزاداری
نقش برجسته ای رقم می زد: نقش زن در قیام عاشورا

***
صات ظهر که خورشیِد بی غروب دمید
به رس رسید جهانی و غم به رس نرسید

چقدر نیزه که افتاد و برنخاست تنی
چقدر تن که به جان عشقِ ِ بی حساب خرید 



79

عجیب نیست که ماند ه ست بر لبش »عجبا«
هر آن که از لب تو »ام حسبَت اَّن ...« شنید

عجیب نیست، تو آن آیۀ عجیب تری
نه خفته است و نه مرده ست، زنده است شهید 

بخوان به خون! که تو بر نیزه رس فراز شدی
ِبَدم! که وقت گل نی که گفته اند رسید

***
ظهر شد تا چشم وا کردیم

بس که در خود پابه پا کردیم
دیر جنبیدیم و فرصت رفت

چون منازی که قضا کردیم
جز ولی بر لب نیاوردند

ما ولی چون و چرا کردیم
خاستند و این اجابت بود
ما نشستیم و دعا کردیم

ذره با خورشید می پیوست
ما به باران اقتدا کردیم

شعر گفتیم و رجز خواندیم
کربا یا کربا کردیم

روضه مکشوف خواندیم و
رازها را برما کردیم

خطی از خون خواندن و خفن
حقشان را کی ادا کردیم

با ادا می شد ادا ای کاش
ما که تنها ادعا کردیم

رس مبارک امام حسین)ع( بر فراز نی این آیه را قرائت کرد: أَْم َحِسبَْت أَنَّ أَْصَحاَب 

الَْكْهِف َوالرَِّقیِم كَانُوا ِمْن آیَاتَِنا َعَجبًا )کهف/6(
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نه کسی دیده دلی بی سر و سامان تر از این
سیده تکتم حسینی

ــن ــر از ای ــامان ت ــی رس و س ــی ب ــده دل ــی دی ــه کس ن

نــه شــنیده ســت کســی دیــده گریــان تــر از ایــن

اش ســوخته  دل  و  یعقــوب  ابــری  دیــده 

ــن ــر از ای ــارن ت ــه ب ــوده، ن ــن ب ــر از ای ــان ت ــه بیاب ن

دلــی کــه  خرابــم  تــو  بــی  چنــان  جگرگوشــه  ای 

ــن  ــر از ای ــران ت ــه و وی ــر اینگون ــن جگ ــت خونی نیس

بــادم« بــر  ندهــی  تــا  مــده  بــاد  بــر  »زلــف 

مپســندم کــه شــوم بــی تــو پریشــان تــر از ایــن

جنگــی نــدارد  یــاد  در  و  گفتــی  اذان  تــو 

ایــن از  تــر  هراســان  باشــند  شــده  ســپرها  کــه 

شــوق بــا  ســت  نرفتــه  تــو  چــون  کــس  هیــچ 

ــب خنــدان تــر از ایــن ــا ل ــودش ب جانــب مــرگ خ

پرســیدم ام  ســوخته  دل  حــال  از  تــو  بــی 

خیمــه شــعله وری گفــت: کــه ســوزان تــر از ایــن

ــن دشــت ــه هــر ســو در ای ــن ریخت ــه هــای دل م تک

چــه کســی دیــده کجــا داغ فــراوان تــر از ایــن؟
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ای عشق نوحه خوان غم جانگداز تو 
سیده تکتم حسینی 

تــو  جانگــداز  غــم  خــوان  نوحــه  عشــق  ای 

تــو رسفــراز  رس  جــای  نیســت  نیــزه  بــر 

اســت بــوده  تیــغ  دم  بــه  اشــارتش  دم  هــر 

تــو منــاز  اذان  الفــاح  علــی  حــی 

ســت مقطعــه  حــروف  رمــز  رشح  تــو  جســم 

تــو پیشــواز  در  آمــده  تیــغ  کــه  بــس  از 

را حســبت...«  »ام  نــی  منــرب  بــه  شــده  قــاری 

تــو حجــاز  صــوت  نغمــه  خداســت  لحــن 

شــک بــدون  گــردن  و  رس  یــک  عــرش  اوج  از 

تــو احتــزاز  در  بیــرق  اســت  باالتــر 

بــرد مــی  خلــق  همــه  از  دل  و  تــازد  مــی 

تــو تــاز  یکــه  غــم  ذوالجنــاح  پشــت  بــر 

هــر کــس نشســته اســت منــک گیــر مــی شــود

تــو نــواز  مهــامن  غــم  ســفره  پــای  در 

نیســت مانــدگار  عطشــت  تــب  چنــان  داغــی 

تــو راز  چیســت  جهــان  دو  هــر  آبــروی  ای 
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دورشان هلهله بود و خودشان غرق سکوت
زهرا بشری موحد

بــود و خودشــان غــرق ســکوت دورشــان هلهلــه 

ملکــوت« عفــاف  و  ســرت  حــرم  »ســاکنان 

شــام ای شــام! چــه کــردی کــه شــد انگشــت منــا

جــربوت و  جــال  دیــده  فقــط  کــه  کاروانــی 

برســد رسهــا  قامــت  قــد  بــه  رفتــه  ای  نیــزه 

قنــوت گــرم  ولــی  بــه زنجیــر  بســته  دســت هــا 

اســت آمــده  زنــان  متاشــای  بــه  رســوا،  شــهِر 

ــوت ــن بره ــود ای ــه خ ــت ب ــده اس ــرد ندی ــک م آه! ی

کشــید« نتوانســت  امانــت  بــار  »آســامن 

... یَُمــوت  یَــْوَم  ُولِــد،  یَــْوَم  برســد،  بــاران  کاش 
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تشنه او بودم و چشم و دل او سیر بود
شهربانو طوسی

بــود ســیر  او  دل  و  چشــم  و  بــودم  او  تشــنه 

بــود گیــر  عــامل  چشــم  آن  آوازه  گــامن  بــی 

زدم چرخــی  دلــربی  بــا  او  پــای  و  دســت  دور 

تــا بــه کامــش دســت یابــم آخریــن تدبیــر بــود

مــرا زد  پــس  و  رفتــم  او  بوســدن  لــب  تــا 

بــود دیــر  دلربایــی  بــرای  دیگــر  زمــان  ایــن 

شــدم مهــامن  لحظــه ای  تنهــا  گرچــه  او  کــف  در 

قطره هایــم یــک بــه یــک آیینــه، او تصویــر بــود

را تردیــد  او  دســت  در  لحظــه ای  نکــردم  حــس 

ــود ــیر ب ــی بی ش ــر لب ــن و فک ــت از م ــت می شس دس

ــت ــی گذاش ــن م ــر رس م ــا ب ــش پ ــان دل ــه فرم رس ب

بــود زنجیــر  او  پــای  دور  گرچــه  هایــم  قطــره 

در میــان مشــک او - افســوس- بالیــدم بــه خــود

ــود ــر ب ــم تی ــک او ه ــهم مش ــه س ــودم ک ــرب ب ــی خ ب

آمیختنــد تنــم  بــا  اشــکش  و  خــون  هــای  قطــره 

تشــنه مــن مانــدم کــه از نوشــیدنم او ســیر بــود
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به خود که می آیم
مجید سعد آبادی

به خود که می آیم
صدایم صیقل خورده

بس که صلوات فرستادم
به خود که می آیم

عمود آخر این راه است
و جریان برق ابتدای شهر در لباس چراغی نورانی به گنبد طایی ات سام می دهد

به خود که می آیم
مناز ظهر عاشوراست افتاده بر گودال و غروب در آن رسک می کشد

به خود که می آیم
سالی و عمری گذشته است

شب عاشوراست
نشسته ام در امام زاده حسن 

و شمعی را با شمع دیگری 
از مرگ نجات می دهم

دیوانه نبود
آنکه خورشید را کتک می زد

کتک می زد تا زودتر طلوع نکند 
تا زمان باشد و

دعاهایش در دیگ جا بیافتد
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دیوانه نبود اما
حلیم نذر دیوانه ها کرده بود

تا سلطنت کاسه های آش
در محله سقوط کند

همه می دانستند آن پیرمرد
که هر صبح 

برای خودش فاتحه می خواند
با خدا نسبتی دارد

با آن حسینیه بچه ها
گوشه خیابان

دیوانه نبود اما
با خطوط دارچین و روغن 
هر چه در کاسه های حلیم

با ما حرف می زد
منی فهمیدیم

منی فهمیدیم ظهر تاسوعا
با اولین هیئت سینه زنی
می خواهد از دنیا برود

تصویرش را 
در رودخانه دیدم

آری خدا بود
که رنگ را 

از آب گرفته بود
نه اینکه رنگ ها رفته باشند 

نه
از ابتدا رنگی نبود

که بریزد بر لبان خشک شش ماهه
من خدا را دیده بودم

وقتی قطره اشک هایش را
فرشته ها برای وضو جمع می کردند

وقتی مناز ظهر عاشورا 
نزدیک تر می شد
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روز و شب در دل دریایی خود غم داریم
محمد میرزایی بازرگانی

داریــم غــم  خــود  دریایــی  دل  در  شــب  و  روز 

داریــم آدم  حــرت  از  کــه  ســت  ارثــی  اشــک، 

اســت پنهــان  مــا  دل  در  جهــان  دو  هــر  شــادی 

تــا غمــت در دل مــا هســت، مگــر غــم داریــم؟

طوفانیــم از  پــر  و  رعدیــم  هیــات  در  گاه 

داریــم نــم  نــم  بــارش  خــود  خلــوت  در  گاه 

شــدن تــو  شــهید  اســت  حیــات  آغــاز  تــازه 

داریــم کــم  را  تــو  چشــامن  غمــزه  فقــط  مــا 

اســت رسگــردان  تــو  عشــق  دایــره  در  عقــل 

ــم ــو باهــم داری ــر ت ــه در ذک ــل و عشــق اســت ک عق

توســت قدقامــت  پــی  در  مــا  دل  قیامــت  در 

بــه جهنــم داریــم؟ بــه بهشــت و  مــا چــه کاری 

خنــده ات جنــت و اخــم تــو عذابــی ســت الیــم

داریــم هــم  رجــا  تــو،  از  اگــر  داریــم  خــوف 

ماســت رس  در  علــی  بــن  حســین  شــور  ازل  از 

داریــم محــرم  داغ  خــود  دل  در  ابــد  تــا 
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با داغ مادرش غم دختر شروع شد
محمد میرزایی بازرگانی

شــد رشوع  دخــرت  غــم  مــادرش  داغ  بــا 

شــد رشوع  »در«  آن  از  دیــد  درد  هرچــه  او 

ســپرد را  کهنــه  پیرهــن  کــه  او  بــه  مــادر 

شــد رشوع  خواهــر  زخمــی  هــای  شــوره  دل 

را اتفــاق  آن  آتــش  نداشــت  بــاور 

شــد رشوع  بــاور  حادثــه  روز  عــر  تــا 

قتلــگاه بیــن  ســه  ســاعت  حــدود  جمعــه 

شــد رشوع  مــادر  و  در  قصــه  تکــرار 

کبــود قامتــی  و  در  میــخ  بجــای  اینجــا 

شــد رشوع  حنجــر  و  خنجــر  جنــگ  اینبــار 

نیســت مدینــه  اینجــا  کــن  گریــه  بلنــد  زینــب! 

شــد رشوع  حیــدر  ســوگواری  کــه  حــاال 

لهــوف از  ســطر  ایــن  شــود  منــی  بــاورم  نــه 

شــد رشوع   ... خنجــر  و  رس   ... جالــٌس  والشــمُر 

نشــد را،  شــعر  کنــم  متــام  خواســتم  مــی 

شــد رشوع  دیگــر  غــم  شــد،  متــام  غــم  یــک 

گرفــت آســامن  و  شــد  نیــزه  روی  خورشــید 
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شــد رشوع  لشــکر  خنــده   ... گریســت  زینــب 

اســت نانوشــتنی  تــو  غــم  الزمــان!  صاحــب  یــا 

بگذار بگذرم ...

اینها گذشت ...

بســت، کــه  را  رسبنــد  و  چفیــه 

شــد، رشوع  ســنگر  دل  در  ســیب  بــوی  تــا 

راهشــان کــه  عزایــی  هــای  دســته  رفتنــد 

شــد رشوع  مــادر«  ســیلی  »انتقــام  بــا 

در مــوج خــون بــه ســمت حــرم ســینه زن شــدند

شــد متــام  آخــر،  دم  غــزل  ایــن  شــد  رنگیــن 
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غم داغ تو را با هیچ کس دیگر نخواهم گفت
سید جواد میرصفی

ــچ کــس دیگــر نخواهــم گفــت ــا هی ــو را ب غــم داغ ت

برایــت روضــه مــی خوانــم ولــی از رس نخواهــم گفــت

ــز ــزی ج ــار چی ــن ب ــه را ای ــم روض اگــر از رس بخوان

آرامــش حنجــر نخواهــم گفــت هــراس خنجــر و 

نگاهــت ســوی تــل بــود و نــگاه او ســوی گــودال

گفــت نخواهــم  خواهــر  آخــر  نــگاه  انــدوه  از 

مقتــل راوی  بگویــد  حتــی  اگــر  گویــم  منــی 

گفــت نخواهــم  خاکســرت  گــرم  تنــور  آغــوش  از 

قــران آیــه  آیــه  خواهنــد  مــی  خامــوش  را  تــو 

از ایــن کــه ســاختی بر نیزه ها منرب نــه ... خواهم گفت

ســکوتت خیــزران را پاســخی دنــدان شــکن داده ســت

از آن بــزم رشاب و ســکر زجــر آور نخواهــم گفــت

***

همیــن جــا عهــد مــی بنــدم کــه تــا جــان در بــدن دارم

برایــت روضــه مــی خوانــم ولــی از رس نخواهــم گفــت
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جاری شد از خویش و سرازیر از حرم شد
قادر طراوت پور

شــد حــرم  از  رسازیــر  و  خویــش  از  شــد  جــاری 

شــد کــرم  ســلطان  و  داد  دریــا  بــه  را  دل 

داشــت جگــر  بــر  عمیقــی  زخــِم  تشــنگی  از 

برداشــت خیمــه  از  قــدم  آهســته  آهســته 

دریــا نزدیــک  خــون،  چشــم  بــا  ولــی  آمــد 

دریــا نزدیــک  کنــون  تــا  ندیــدم  دریــا 

برخاســت نــاگاه  خــودش  جــاِی  رِس  از  آب 

خواســت معــذرت  و  کــرد  گریــه  و  کــرد  تعظیــم 

پــودم و  تــار  در  پاکــی ات  ای  »الســام  گفــت: 

بــودم« تــو  مشــتاق  ســال  ســال های  مــن 

مرتضایــم ُمهــر  بــه  زهرایــم  َمهــر  »مــن 

کربایــم« یــا  نجــف  یــا  مدینــه  در  یــا 
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دســتم ز  منی آیــد  بهــرت  ایــن  از  »آبــم، 

هســتم« تــو  پریشــاِن  حــاال  تــا  صبــح  از 

پایــم و  دســت  چشــمت  بــاران  از  »می لــرزد 

بیایــم« همراهــت  بگذارنــد  کاش  ای 

***

»برخیــز فرمــود:  زد،  لبخنــد   ... و  زد  زانــو 

قــدری از ایــن دل شــوره را در مشــک مــن ریــز«

شــو پَــر  و  برخیــز  نشــو،  پَرپَــر  نــزن،  »پَرپَــر 

شــو« هم ســفر  باب الحوائــج  بــا  و  برخیــز 

کریمیــم ذاتــاً  فاطمــه  خانــداِن  مــا 

الرحیمیــم الرحــامن  اللــه  بســم  اوالد 

کردنــد پــرواز  خــدا  تــا  و  برخاســتند 

کردنــد« بــاز  را  آســامن  ســبِز  »درهــای 

می آیــد بــاران  آســامن  از  آنچــه  هــر  حــاال 

گنبــد بــاالی  از  اســت  ابوالفضــل  دســِت 

***

منی کــرد پــروا  کســی  از  مــردان  ماننــد 

منی کــرد وا  لــب  و  مــی زد  لَــه  تشــنگی  از 

نریــزد بــاران  حیثیّــِت  تــا  می خواســت 

منــی زد پــا  و  دســت  آب،  بــرای  دیگــر 

عمویــش دنبــاِل  رفــت  چشــمش  کــه  جــا  هــر 

روبه رویــش می شــد  آب  صحــرا  تصویــر 

آب از  بــود  دلُخــور  ســخت  بفهمــی  می شــد 



92

آب از  بــود  پُــر  دلــش  منی دانــی،  اصــاً 

منی شــد برخیــزد،  گهــواره  از  می خواســت 

منی شــد مــی زد«  دری  و  راه  هــر  بــه  را  »خــود 

بپوشــد تــن  بــر  ِزره  برخیــزد  می خواســت 

بجوشــد صحــرا  ســینه  از  چشــمه ای  چــون 

شــیری ماهــه  شــش  ببیــن،  حیــدر  ببیــن،  حیــدر 

شــیری ماهــه  شــش  ببیــن،  پیغمــرب  زهــرای 

عمویــش از  بعــد  کســی  بــا  منــی زد  حرفــی 

گلویــش در  دنیــا  می خشــکید  انــگار 

آبــی چشــم  بــا  پــدر،  چشــامن  بــه  زد  زُل 

بی ربابــی هــواِی  در  مــی زد  نالــه  نــی 

اســت شــور  و  اســت  بیــداد  و  داد  امیــدش  تنهــا 

اســت دور  بــه  دریــا  از  کــه  معصومــی  ماهــِی 

منی کــرد پــروا  و  شــد  پَرپَــر  و  زد  پَرپَــر 

منی کــرد وا  لــب  هــم  گریــه  روی  بــه  حتّــی 

»... شــوری بــه پــا می شــد بــه صحرا هــای و َهــی بــود

بــود« نــی  بــه  طفلــی  رِس  دیگــر  ســاعتی  تــا 
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اگر این زخم نمی خواست دهان باز کند  
محمد حسن جمشیدی 

بــاز کنــد   ایــن زخــم منــی خواســت دهــان  اگــر 

کنــد بــاز  زبــان  تــو  بــرای  خواســت  مــی  تــازه 

فــرات آب  رس  تشــنه  خــون  بــه  قــوم  ایــن  اگــر 

کنــد بــاز  دکان  خواســت  منــی  و  کــرد  منــی  لــج 

غنچــه رسخ کســی  اســت  ندیــده  امــروز  بــه  تــا 

کنــد بــاز  جــان  و  دل  بــا  چنیــن  مــرگ،  ســفره 

تــو خیــره شــده اســت بــه دردانــه  نکنــد آنکــه 

کنــد بــاز  کنــان  خنــده  را  تــو  بغــض  گــره 

را تــو  ریخــت  هــم  بــه  گلوگیــر  تکبیــر  ســه  بــا 

کنــد بــاز  اذان  وقــت  را  حنجــره  ایــن  بلکــه 

پاشــیدی هــوا  بــه  را  خــود  ماهــه  شــش  خــون 

کنــد بــاز  جهــان  بــه  رو  پنجــره ای  مگــر  تــا 

***

ایــن عطــش هرگــز اگــر پایــان نگیــرد بهــرت اســت 

ایــن رس آشــفته هــم ســامان نگیــرد بهــرت اســت

بیشــرت بــی تــاب دریــا مــی شــود ســاحل نشــین

گاه اگــر دنیــا بــه مــا آســان نگیــرد بهــرت اســت



94

مــزن را  جدایــی  حــرف  آینــه  و  آب  بیــن 

اســت بهــرت  نگیــرد  قــرآن  روی رست  مــن  دســت 

کنــم پنهــان  را  بغــض  ایــن  تــو  از چشــامن  بایــد 

اســت بهــرت  نگیــرد  بــاران  ســوخته  برزمیــن 

شــاه دیگــر بــر منــی گــردد بــه ســوی خیمــه هــا

ــت ــرت اس ــرد به ــان نگی ــر فرم ــار اگ ــن ب ــاح ای ذوالجن

***

کنــد مــی  را  خــود  کار  عزایــت  داغ  عاقبــت 

کنــد مــی  را  خــود  کار  الشــفایت  دار  تربــت 

جــز غــم عشــقت کســی کام مــرا شــیرین نکــرد

چــای تلــخ روضــه هایــت کار خــود را مــی کنــد

هــر چــه عقــل از راه طعنــه، عشــق را کوچــک شــمرد

کنــد مــی  را  خــود  کار  درایــت  بــا  امــا  عشــق 

آدم و حــوا بــه عشــق تــو چنیــن حیــران شــدند

کنــد مــی  را  خــود  کار  کربایــت  ســیب  عطــر 

حــر، چــرا آتــش گرفــت و آب شــد در محــرت؟

کنــد مــی  را  خــود  کار  چشــم هایت  آفتــاب 

بیــش از ایــن شــش ماهــه ات را از نظــر پنهــان مکــن

کنــد مــی  را  خــود  کار  نهایــت  در  بــاران  تیــر 
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