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  :تقدیم بھ 

گلهاي سر سبد آفرینش، عاشورائیان زمان، امام زادگان عشق، تمام شهداي تاریخ و ایران و فارس 

  :زرقان فارسشهرستان ام ،  گرانقدر زادگاه شهیدپرور و باستانیشهداي و بویژه 
  دفن محل/ شهادت محل/  عضویت/  شهادت تاریخ  / تولد محل  /تولد تاریخ / پدر نام  / خانوادگی نام و نام/  ردیف

 قبرستان شاهدائی اهللا شیراز/ تظاهرات شیراز/ دانش آموز/ 16/3/1342زرقان / 1/6/1327/ محمدعلی/ شهیدعلی اکبرصادقیان .١

 گلزار شهداي زرقان/ دوران انقالب در زرقان/ کارگر/ 4/9/1357زرقان  2/3/1339رضا / شهید ناصر رضازاده .٢

 آرامستان محل حیدر زرقان/دوران انقالب در شیراز/ ذاکر و شاعر اهلبیت/ 7/10/1357زرقان/ 1299/ ابراهیم/شهید اسماعیل موذنی .٣

 گلزار شهداي زرقان/  کردستان/  ارتشی/  18/6/1359/ زرقان 10/1/1331/افراسیاب/شهید ناصر باصري .۴

 ن محل حیدر زرقانآرامستا/ کردستان/ سرباز ارتش/ 18/6/1359/ زرقان 18/12/1339عبدالحسین /شهید شعبانعلی رمضانپور .۵

 گلزار شهداي شیراز/ارتشی/ خرمشهر/  24/7/1359/ بلوچستان  1/3/1328/ فتاح محمد / شهید نیاز فتوحی  .۶

  گلزار شهداي روستاي کورکی/  آبادان/  سرباز ارتش/ 3/8/1359کورکی/  3/2/1336اهللا مراد / شهید گرجی فتوح آبادي .٧

 گلزار شهداي زرقان/  آبادان 7ایستگاه / سرباز ارتش/ 5/8/1359/ ان زرق 14/6/1339/حسین/ شهید غالمرضا بنی پري .٨

 مفقوداالثر در اسارت/ 1359پائیز / پاسدار / آبادان/ 1344/ حسن/ شهید محمد حسین خُردل .٩

 گلزار شهداي شیراز/  ماهشهر/ سرباز ارتش/  21/10/1360/  بندامیر/ 1338/  محمد/  شهید عبدالرسول عضدي .١٠

 گلزار شهداي شیراز/ ماهشهر/ سرباز ارتش/ 23/11/1359/ کورکی 5/5/1338/ عزیز / اهللا شکري شهید سیدکرامت .١١

 گلزار شهداي زرقان/  سوسنگرد/  بسیج/ 3/1/1360/زرقان/  12/11/1323/ عباس/ شهید محمود  بخشنده .١٢

 گلزار شهداي زرقان/ ادانآب 7ایستگاه / سرباز ارتش/7/3/1360/ زرقان/ 14/10/1339/ ابراهیم/ شهید محمدرضا صادقی .١٣

 گلزار شهداي زرقان/  کرخه نور/  سرباز ارتش/  25/5/1360/  زرقان/  29/5/1340/ عوض/ شهید حسن سلیمانی .١۴

 گلزار شهداي زرقان/ بازي دراز/  بسیج/  1/6/1360/ زرقان 1/8/1343/  عبدالخالق/  شهید محمدجعفرکریمیان .١۵

 گلزار شهداي دودج/   آبادان/ بسیج/  9/6/1360/ دودج زرقان / 1312/ سیدعسکر/  شهید سید جواد محمدي .١۶

 گلزار شهداي زرقان/ توسط منافقین در شیراز/  پاسدار/ 28/6/1360/ زرقان / 1334/ حاج حسین/شهید حیدرعلی مالشفیع .١٧

 زرقانگلزار شهداي / شکستن حصر آبادان/ پاسدار/  5/7/1360/ زرقان/1342/عبدالرسول/شهید حسین اسالمی منش .١٨

 گلزار شهداي رحمت آباد/   شکستن حصر آبادان/ پاسدار/  5/7/1360/ رحمت آباد/1336/فالمرز/ شهید مراد نوجوان .١٩

 گلزار شهداي حسین آباد/ دُب حردان/ سرباز ارتش/ 20/7/1360/حسین آباد کربال/ 20/5/1339/امیرحسین/ شهید مهراب زارع .٢٠

 گلزار شهداي مرودشت/ سر پل ذهاب/ بسیج/  20/7/1360/ي کربالفیروز/ 5/2/1345/محسن / شهید کردي روستا  .٢١

 گلزار شهداي شهر لپویی/  شوش/ پاسدار/  12/8/1360/ لپویی 7/1/1339حسین )/ علی(شهید عین اله امینی  .٢٢

 گلزار شهداي زرقان/  عملیات فتح الفتوح بستان/ پاسدار/ 20/9/1360/ زرقان/ 1338/احمد/  شهید ناصر قاسمی .٢٣

 روستاي گلدشت علیا/ تنگه چزابه/ بسیج/ 1/12/1360/گلدشت علیا 6/1/1337/ حمزه/ علی مؤمن خلیفهشهید  .٢۴

 گلزار شهداي مرودشت/ دشت عباس/ ارتشی/2/1/1361آباد خُره کربال / 1335/ فضل اله/ شهید سرلشکر غالمرضا آزادي .٢۵

 گلزار شهداي زرقان/ شوش -فتح المبین/ دبسیج و جها/ 2/1/1361/زرقان/ 1338/ نعمت اهللا/ شهیدمحمدجوادکاویانی .٢۶

 گلزار شهداي دودج/  شوش / بسیج/  7/1/1360/  دودج/  1342/ عبدالحسین/شهید غالمرضا قائدشرف .٢٧

 گلزار شهداي دودج/ شوش / بسیج /   7/1/1361/دودج /   1333/ حیدر/ شهید مقصود محمدي  .٢٨

 گلزار شهداي زرقان/ ترور / شیراز /  29/1/1361/  1341/ محمد حسن/ شهید حمید رضا کیمیائی  .٢٩

 گلزار شهداي مرودشت/ فکه / بسیج / 10/2/1361/ده تشک آبا 18/5/1336/چراغعلی /شهید علی بوستانی  .٣٠

 گلزار شهداي شیراز/ رقابیه / سپاه / 15/2/1361/ شیراز / 25/8/1339/ مرتضی / شهید سعید گلبیدي  .٣١

 گلزار شهداي دودج/  خرمشهر /  بسیج/  18/2/1361/ دودج  2/12/1343/ محمدعلی / شهید محمد محمدي  .٣٢

 گلزار شهداي مرودشت/ خرمشهر/ سرباز ارتش/ 20/2/1361/اتابک کربال /  1342/ سهراب/ شهید جهانبخش اتابکی .٣٣

 گلزار شهداي زرقان/ خرمشهر / سرباز ارتش /  24/2/1361/ زرقان  3/6/1340/ خوبیار/ شهید خدایار فرج پور .٣۴

 گلزار شهداي زرقان/ آزادي خرمشهر / پاسدار / 1/3/1361/ زرقان 15/12/1342/ محمدحسن /مسعود معدلی  شهید .٣۵
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  گلزار شهداي شیراز/ خرمشهر / ارتشی / 27/3/1361/ بانش بیضا  8/4/1342/ اله بخش/ شهید ذبیح اله بانشی .٣۶

 مفقوداالثر/ کوشک، عملیات رمضان/  3/4/1361/ پاسدار/ 2/1/1339زرقان / حاجی بابا / شهید محمد حسن حمزوي .٣٧

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  16/4/1361/ زرقان/ 1342/ امان اله / شهید محسن صادقی  .٣٨

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه/ بسیج /  16/4/1361/ زرقان/ 1343/عباس / شهید محمد هادي  .٣٩

 مفقوداالثر/ بسیج / عملیات رمضان 16/4/1361/مرودشت /  6/2/1345/  احمد علی/ شهید محمود معدلی  .۴٠

 گلزار شهداي مرودشت/ شلمچه/ بسیج/  21/4/1361/ ملک آباد کربال/  1338/ امراهللا / شهید لطف اهللا زارع  .۴١

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج / 23/4/1361/ زرقان 27/4/1338/ جلیل / شهید اسماعیل حاجی زمانی  .۴٢

 گلزار شهداي زرقان/ خرمشهر / بسیج /  23/4/1361/ زرقان 20/6/1345/ علی / شهید سعید زارعی  .۴٣

 گلزار شهداي زرقان/ کوشک،عملیات رمضان/بسیج/ 23/4/1361/زرقان/  20/12/1338محمدحسین/ شهیدمحمدرضا معدلی .۴۴

 گودزرشک/ کوشک/  31/4/1361/ بسیج/ روستاي گودزرشک 5/5/1343/ یداهللا/ شهید حشمت اهللا خلیفه .۴۵

 گلزار شهداي شیراز/ کوشک،عملیات رمضان / بسیج /  3/5/1361/ زرقان/ 1342/ابوالقاسم /براهیم فرزدقیشهید محمدا .۴۶

 گلزار شهداي شیراز/ مانور عملیاتی / بسیج /  25/6/1361/ شول بندامیر / 1331/ کیومرث / شهید فالمرز اسماعیلی  .۴٧

 گلزار شهداي شهر لپویی/ شلمچه / بسیج /  1/7/1361/ لپویی/ 1343/ علی عسکر / شهید بهرام جعفري  .۴٨

 داریون/  18/8/1361/ عین خوش / بسیج 2/2/1334/داریون / نقدعلی/ شهید بهرام یوسفی .۴٩

 گلزار شهداي زرقان/ عین خوش / پاسدار/  21/8/1361/زرقان / 1342/حاجی آقا /شهید اسماعیل کوشش  .۵٠

 گلزار شهداي زرقان/ عین خوش / سرباز ارتش /  15/10/1361/ زرقان/ 1341/ عزیزاهللا/ شهید احمدعلی علیشاهی .۵١

 گلزار شهداي رحمت آباد/ در حین آموزش/ بسیج / 23/10/1361/رحمت آباد / 3/4/1345مصطفی / شهید داریوش علوي .۵٢

 گلزار شهداي زرقان/  زبیدات / بسیج /   24/10/1361/ زرقان/ 1346/ محمود /  شهید فضل اهللا حمیدي .۵٣

 گلزار شهداي زرقان/ دیوان دره کردستان / ارتشی /  24/10/1361/ زرقان/ 1338/ حیدرعلی/اد تمیزيشهیدمحمدجو .۵۴

 گلزار شهداي شیراز/ کازرون   - انفجار/ پاسدار /  28/11/1361/زرقان / 1345/ حسن/ شهید محمود فهیمی  .۵۵

 گلزار شهداي مرودشت /طالییه / سرباز /  5/12/1361/ زرقان/ 1341/ منصور/ شهید غالم حسین سبحانی .۵۶

 گلزار شهداي زرقان/ خرمشهر / ارتشی /  20/12/1361/ زرقان/ 1341مهر / عزیزاله / شهید شهرام جمال الدینی  .۵٧

 آرامستان روستاي فتوح آباد/چم هندي/ پزشکیار /  11/1/1362/فتوح آباد 5/10/1340/ عوض/ شهید محمد  فتوح آبادي .۵٨

 گلزار شهداي زرقان/ پاسگاه زید عراق/ پاسدار/  28/2/1362/ زرقان/  1341/ حاج عباس / شهید محمد محمدي .۵٩

 گلزار شهداي زرقان/ حاج عمران / بسیج / 28/4/1362/ زرقان  16/8/1339/ حسین /شهید محمدرضا حاجی زمانی  .۶٠

 انگلزار شهداي زرق/ حاج عمران / بسیج / 28/4/1362/ زرقان 1/5/1339/ حاج رضا / شهید عبداالحد خدامی  .۶١

 گلزار شهداي زرقان/  حاج عمران /بسیج / 28/4/1362/ زرقان/ 1343/ احمد / شهید عباس  گل محمدي  .۶٢

 گلزار شهداي زرقان/ حاج عمران / بسیج  28/4/1362زرقان  10/6/1342/ احمد/ شهید سیدمحمود بهارلو .۶٣

 گلزار شهداي زرقان/ حاج عمران/ پاسدار / 27/5/1362/ زرقان / 1/1/1344/ محمود / شهید محمدرضا جمشیدي نیا  .۶۴

 روستاي محمودآباد/حاج عمران/ بسیج /  10/5/1362/محمودآبادکربال / 1344/ ابراهیم / شهید محمدباقرابراهیمی  .۶۵

 گلزار شهداي زرقان/  شرهانی / سرباز ارتش/  31/5/1362/ زرقان 4/4/1342/ رضا /شهید حسن ایلی  .۶۶

 گلزار شهداي مرودشت/ کردستان / بسیج /  6/7/1362/  فتوح آباد 1/9/1343/ سیدمحمد/ شهید سیدمهدي جعفري .۶٧

 گلزار شهداي زرقان/ مریوان / سرباز ارتش /  24/7/1362/ زرقان 3/3/1342/  محمدتقی / شهید غالم حسین شعبانی  .۶٨

 اي فتوح آبادآرامستان روست/ شرهانی /سرباز ارتش / 4/8/1362/فتوح آباد / 14/10/1340/ دیدار/  شهید الماس زارع .۶٩

 گلزار شهداي زرقان/  زبیدات / پاسدار 2/11/1362زرقان  10/6/1343/ حسین / شهید محمد پاکنیت .٧٠

 گلزار شهداي شهر نورآباد ممسنی/ جزیره مجنون/ پاسدار/  5/12/1361/ نورآباد / 1343/ جمشید / شهید احمد  عربی   .٧١

 روستاي فیروزي/ جزیره مجنون/ سرباز ارتش/  11/12/1362/ فیروزي کربال/  1342/ حسین / شهید جعفر استخري  .٧٢

 گلزار شهداي زرقان/  طالییه / بسیج/  11/12/1362/ زرقان/ 1343/ محمدتقی / شهید سعید شیعه  .٧٣

 گلزار شهداي زرقان/  طالییه / بسیج / 11/12/1362زرقان 26/10/1346کرامت اهللا / شهید واحد  شفیعی  .٧۴

 گلزار شهداي زرقان/  طالییه / بسیج / 11/12/1362زرقان  18/7/1345/ حسین/ شهید علی اکبر مقدم  .٧۵
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 گلزار شهداي مرودشت/ طالئیه / بسیج /  12/12/1362/ بندامیر / 1328/ یداهللا/ شهید صدراهللا هاشمی  .٧۶

 روستاي خیرآبادکربال/ طالییه / بسیج / 12/12/1362/ خیرآبادکربال 1/5/1335/ اسد/ شهید سعدي نام آور .٧٧

 گلزار شهداي شیراز/ جزیره مجنون / پاسدار  /  12/12/1362/  زرقان /  1340/اسمعیل /خلیل خادم بیت شهید  .٧٨

 گلزار شهداي شیراز/ پاسدار / 12/12/1362رحمت آباد / 3/1/1334/خسرو / شهید حسن علی رحمتی  .٧٩

 گلزار شهداي زرقان/ زیره مجنونج/ سرباز ارتش/ 16/12/1362/ زرقان / 1342/ حاج آقا / شهیدمحمدکاظم اسالمی نژاد  .٨٠

 گلزار شهداي دودج/ منطقه عملیاتی خیبر / بسیج/  22/12/1362/ دودج1319/ سیدعسکر / شهیدسید اصغر محمدي .٨١

 گلزار شهداي شیراز/ شلمچه / بسیج  و جهاد /  25/12/1362/زرقان /  1338/ حاجی آقا / شهید صمد گنجی پور .٨٢

 گلزار شهداي مرودشت/ جزیره مجنون/ بسیج/ 20/1/1363/ شهرخواست کربال/ 1341/افراسیاب / شهید مهراب بازوبندي .٨٣

 گلزار شهداي دودج/ طالییه/ بسیج/  12/2/1363/ دودج/ 1340/علی حسین / شهید نوذر محمدي  .٨۴

 خُرمی/ جزیره مجنون /  بسیج/  19/2/1363/ خُرّمی دهبید 1337/  محمد حسین/ شهید محمود کوشکی .٨۵

 گلزار شهداي مرودشت/ جزیره مجنون / بسیج /  5/3/1363/ صدرآبادکربال/ 1348/ علی/ دريشهید صفر اسکن .٨۶

 گلزار شهداي بندامیر/ ارومیه / پاسدار /  15/4/1363/ بندامیر1342/حسین / شهید محمدحسن کشاورز .٨٧

 لزار شهداي رحمت آبادگ/ چم هندي/ سرباز ژاندارمري/  10/7/1363/رحمت آباد 1341/12/6/راه خدا/شهیدفغانعلی زارع  .٨٨

 گلزار شهداي زرقان/ جزیره مجنون/ پاسدار / 10/7/1363/ زرقان / 1344/ حبیب اله/ شهید کرامت اله ترك فوالدي .٨٩

 گلزار شهداي شهر لپویی/ سردشت مریوان / ارتشی/  1363/7/13/ لپویی/ 1342/ عبدالعلی/ شهید عبدالرضا جعفري .٩٠

 گلزار شهداي شیراز / سرباز /  2/9/1363/ شیراز  15/6/1340/ ابوالقاسم / شهید حبیب رضا کیخائی  .٩١

  گلزارشهداي مرودشت/ جزیره مجنون/ بسیج /24/12/1363/فیض آبادکربال/3/2/1350/علیمحمد/شهیدکوچکعلی عسکري .٩٢

 گلزار شهداي زرقان/  جزیره مجنون/ بسیج/  25/12/1363زرقان / 1345/محمدعلی / شهید عباس شیعه  .٩٣

 گلزار شهداي زرقان/ جزیره مجنون / بسیج/ 25/12/1363/ زرقان / 1345/ علی اکبر / اد شعبانی نژادشهید محمدجو .٩۴

 گلزار شهداي زرقان/  جزیره مجنون / بسیج/ 25/12/1363زرقان  347فروردین / سیدحسین/ شهید سیدعلی اکبر زرقانی .٩۵

 گلزار شهداي زرقان/ جزیره مجنون/ پاسدار /25/12/1363/ زرقان 24/1/1339/احمد / گل محمدي)جواد(شهید محمدعلی .٩۶

 گلزار شهداي شیراز/ منطقه عملیاتی بدر / بسیج /  25/12/1363/ کورکی/ 1349/سیدرضا / شهید سیدمحمد نبی زاده  .٩٧

 گلزار شهداي زرقان/  جزیره مجنون / بسیج / 25/12/1363/ زرقان/ 1343/حسین/شهید محمدهاشم حاتم زاده  .٩٨

 گلزار شهداي زرقان/  جزیره مجنون / بسیج /  25/12/1363/ زرقان/ 1336/ نصراهللا / قی خدامی شهید محمدت         .٩٩

 گلزار شهداي رحمت آباد/ شلمچه / بسیج/  26/12/1363/رحمت آباد / 1343/قاسم علی/ شهید ابراهیم زارع .١٠٠

 شهداي شهر داریونگلزار / بسیج /  26/12/1363/ فتوح آباد/  1343/1/2/کاکاجان / شهید محمود زارع  .١٠١

 مرودشت/عملیات بدر/ سرباز ارتش/ 26/12/1363/فیروزي کربال/  2/4/1341/ قدرت اله/ شهیدحجت اهللا صادقی زاده .١٠٢

 گلزار شهداي شیراز/ پاسدار /   12/1/1364/ زرقان 1340/ابوالقاسم /شهید محمدخلیل فرزدقی  .١٠٣

 گلزار شهداي رحمت آباد/ پادگان حمیدیه/ سرباز  /15/4/1364/رحمت آباد  2/6/1341/گرام /شهید فرهاد زارعی .١٠۴

 پارك آزادگان زرقان/ میمک 3عملیات قدس / بسیج/ 20/4/1364/ ممسنی1346/جمشید/شهید علی شیر بویراحمدي .١٠۵

 گلزار شهداي شیراز/ میمک/بسیج / 20/4/1364/ زرقان 8/11/1342/حسن / شهید احمد فهیمی  .١٠۶

 گلزار شهداي زرقان/   3میمک دهلران قدس/ بسیج 20/4/1364/ زرقان / 1345/11/13/حسین/ شهید اسماعیل پاکنیت .١٠٧

 پارك آزادگان زرقان/ میمک 3عملیات قدس/بسیج/20/4/1364/مرودشت10/12/1345/هدایت اهللا/شهیدسیدحسن ساجدي منش          .١٠٨

 گلزار شهداي زرقان/  دهلران میمک / پاسدار/  20/4/1364زرقان  20/2/1345 مرادعلی/ شهید محمد مرادي  .١٠٩

 طیس چابهار 6/7/1364شهادت / سرباز / زرقان 5/12/1344/ علیرضا/ رضا زارع .١١٠

 گلزار شهداي زرقان/  اشنویه/ ارتشی /  9/8/1364/زرقان 1/10/1343/ حسین/ شهید علیرضا حبیبی .١١١

 گلزار شهداي زرقان/  د اروندرو/پاسدار وظیفه /  21/11/1364/ زرقان/ 1346/حسین/ شهید محمدرضا آل طه .١١٢

 گلزار شهداي زرقان/  اروندرود /بسیج /  21/11/1364/ زرقان/ 1341/علی اکبر /شهید عباس شعبانی نژاد  .١١٣

 گلزار شهداي زرقان/  اروندرود / بسیج /  21/11/1364/ زرقان/1338/علی /شهید غالمعلی مرادي  .١١۴

 مفقوداالثر/ شلمچه  -جزایر بوارین / پاسدار/  22/11/1364/ اقلید/1345/فتح اله)/ نامجو(شهید یداله پورصنیع  .١١۵



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 13صفحه  

 

 گلزار شهداي شیراز - اروند  -  8واالفجر/  25/11/1364/محمودآبادکربال / 1/10/1341/ راه خدا / شهید لطفعلی زارع  .١١۶

 گلزار شهداي شهر لپویی/ فاو / بسیج /  30/12/1364/ لپویی/ 1338/یعقوب علی/شهید محمدعلی جعفري .١١٧

 گلزار شهداي روستاي کورکی/ فاو / بسیج /  14/1/1365/ کورکی/ 2/5/1364/ اهللا مراد / شید فتوح آباد شهید جم .١١٨

 گلزار شهداي زرقان/ جزیره مجنون /سرباز ارتش / 15/1/1365/ زرقان 1/1/1344/ابوالحسن/ شهید اصغرشکرگزار  .١١٩

 گلزار شهداي دودج/ فاو  /سرباز ارتش /  19/1/1365/ دودج 2/1/1344/مرتضی /شهید اکبرمحمدي  .١٢٠

 گلزار شهداي زرقان/  زبیدات/ سرباز ارتش / 26/1/1365/زرقان / 1344/ صمد  / شهید علی رضا ناصري  .١٢١

 گلزار شهداي زرقان/جزیره مجنون / سرباز ارتش /  6/2/1365/ زرقان / 1344/عباس / شهید محمد خالص حقیقی .١٢٢

 آرامستان روستاي گلدشت علیا/ زجیله/ بسیج /  14/2/1365/ یا گلدشت عل/ 1342/ چراغعلی / شهید محمد عبودي  .١٢٣

 گلزار شهداي مرودشت/ شرهانی/ بسیج /  24/2/1365/شهرخواست کربال / 4/5/1336/صفدرعلی /شهیدرضاعلی فرهادي           .١٢۴

 شهداي زرقانگلزار /  فاو /سرباز ارتش /  14/3/1365/ زرقان/ 1344اسفند /عبدالرحیم /شهید عبدالرسول ستوده  .١٢۵

 گلزار شهداي روستاي لپویی/ ُگتوند /بسیج  20/3/1365/ لپویی  2/5/1347/ عزیز/ شهید فرج اله جعفري  .١٢۶

 گلزار شهداي زرقان/  فاو/بسیج /  11/4/1365زرقان / 1341/سیدمحسن /شهید سید عباس حسینی مزیدي  .١٢٧

 گلزار شهداي زرقان/  مهران / ارتش  سرباز/  15/4/1365/ آبادان / 1345/هانی / شهید عبداالمیر دریس  .١٢٨

 گلزار شهداي زرقان/  فاو / بسیج /  21/4/1365/ زرقان 19/1/1318/ عباس/ شهید محمد حسن زمانی .١٢٩

 گلزار شهداي رحمت آباد/جزیره مجنون / بسیج /  4/5/1365/ رحمت آباد/ 1343/ 2/1ابوالقاسم/ شهید محمد علی زارع  .١٣٠

 گلزار شهداي مرودشت/ جاده اهواز بوشهر/پاسدار وظیفه /   1/6/1365/ مرودشت/  1346/مقصود / شهید حسن چراغی .١٣١

 گلزار شهداي زرقان/  مهران / سرباز ارتش /  3/6/1365/ زرقان/ 1344/ حاجی آقا / شهید محمد  گیلري  .١٣٢

 گلزار شهداي شهریار زرقان/جزیره مجنون /بسیج /  14/6/1365/شهریار  7/9/1346عوض / شهید محسن مهدي علمدارلو .١٣٣

 گلزار شهداي رحمت آباد/ جزیره مجنون /بسیج /  22/5/1365/ رحمت آباد/ 1307/نبی / شهید حیدر زارع .١٣۴

 گلزار شهداي زرقان/  جزیره مجنون/ بسیج/  25/6/1365/ زرقان/ 1346/ محمدعلی/شهید محمد رضا نوروزي  .١٣۵

 آرامستان محل حیدر زرقان/ کالشین غرب /سرباز ارتش /  25/7/1365/ زرقان  15/9/1346/ خلیل / شهید علی کوهکن          .١٣۶

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه /  بسیج /  3/10/1365/ زرقان/ 1347/ محمدرضا/ شهید محمدحسین شیعه .١٣٧

 ر لپوییگلزار شهداي شه/شلمچه / بسیج /   4/10/1365/ لپویی/ 1349/علی رضا /شهید وحید جعفري  .١٣٨

 گلزار شهداي کورکی/ شلمچه / پاسدار /  4/10/1365/ کورکی/  15/1/1328/سیدمحمود / شهید سید ابوالفضل حسینی  .١٣٩

 گلزار شهداي دودج/ شلمچه/ بسیج /  4/10/1365/ دودج 1/1/1349/ احمد/شهید اکبر روستا  .١۴٠

 گلزار شهداي دودج/ شلمچه / بسیج /  4/10/1365/ دودج/ 1332/ عزیز/ شهید رضا قلی روستا .١۴١

 گلزار شهداي مرودشت/ شلمچه/ بسیج/  4/10/1365بندامیر /  2/7/1328/حاج حسین/ شهید عبدالحسین رحیمی .١۴٢

 گلزار شهداي دودج/ شلمچه / بسیج / 4/10/1365/ دودج 28/12/1350/ قدمعلی / شهید علی شکري زاده .١۴٣

 گلزار شهداي دودج/ لمچه ش/ بسیج /  4/10/1365/ دودج/ 1349/ بهزاد/شهید محمد محمدي  .١۴۴

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  1365/10/19/زرقان/ 1349/عزیز/ شهید هدایت مرادي  .١۴۵

 گلزار شهداي شهر لپوئی/ شلمچه / بسیج  /  4/10/1365/ لپویی  1/1/1349/ سبزعلی / شهید خداداد نظروند .١۴۶

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه  / بسیج /  6/10/1365/ زرقان/   1308/عبدالحسین / شهید محمدتقی نادري  .١۴٧

 زرقان/سومار / سرباز ارتش /  10/10/1365/ زرقان 28/4/1345خان جان /شهید غالمعلی سلیمانی  .١۴٨

 گلزار شهداي  بندامیر/ شلمچه / سرباز /  11/10/1365/بندامیر / 1343/ امراله /شهید عبدالخالق امیري  .١۴٩

 گلزار شهداي زرقان/خرمشهر-محور اهواز/پاسدار وظیفه /  12/10/1365/ انزرق/ 1344/رحمان/ شهید فرهاداله دادي .١۵٠

 گلزار شهداي رحمت آباد/ شلمچه/ بسیج/  19/10/1365/ رحمت آباد/  1347/ ایوب / شهید مختارابوالحسن پور .١۵١

 اي رحمت آبادگلزار شهد/  5منطقه کربالي/ بسیج/  19/10/1365/ رحمت آباد/ 1346/ابوالقاسم / شهید ابراهیم زارع  .١۵٢

 گلزار شهداي دودج/ شلمچه / بسیج /  19/10/1365/ دودج 25/2/1350/ اهللا کرم/ شهید محمدعلی محمدي  .١۵٣

 سعديآرامستان محله  - شیراز/ شلمچه 19/10/1365/ محمودآبادکربال/  1344سیداصغر / شهید سیدصفدر کشاورز .١۵۴

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / ج بسی/  19/10/1365زرقان / 1348/ اصغر/ شهید عبدالرضا زارعی .١۵۵



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 14صفحه  

 

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  19/10/1365/زرقان  1/10/1348علی /شهید غالمرضا زارعی  .١۵۶

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  19/10/1365/ زرقان/ 1348/محمدصادق / شهید حمید قائدشرف  .١۵٧

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  19/10/1365/زرقان / 1347/محمدکریم / بَرشهید علیرضا نتیجه .١۵٨

 آرامستان اسماعیل آباد / شلمچه / بسیج /19/10/1365اسماعیل آباد کربال  10/6/1346نصیر /شهید کمال نصیرپور  .١۵٩

 گلزار شهداي شیراز/ شلمچه / بسیجی /  20/10/1365/ زرقان/ 1343/ مرتضی / شهید شیخ علیرضا نجف پور  .١۶٠

 گلزار شهداي زرقان شهید/ شلمچه / بسیج /  21/10/1365/ زرقان/ 1346/عزیز /  شهید اصغرکالن .١۶١

 آرامستان روستاي شول/ سردشت / سرباز ارتش /  22/10/1365/شول /  1344/ محمدصادق/ شهید احمدقلی زارعی .١۶٢

 انگلزار شهداي زرق/ شلمچه / بسیج /  22/10/1365/ زرقان /  1348مهر /حسین /شهید عبداهللا مقدم  .١۶٣

 گلزار شهداي شیراز/ شلمچه / سرباز/  23/10/1365/شیراز / 1347/مهدي / شهید مهرداد بذرگر دیندارلو  .١۶۴

 مرودشت/سومار / سرباز ارتش /  23/10/1365/دولت آباد کربال / 1339/ حجت اهللا / شهید هیبت اهللا زارعی .١۶۵

 گلزار شهداي لپویی/ سومار / سرباز ارتش /  24/10/1365/ لپویی/ 1345/اکبر / شهید نامدار امیري  .١۶۶

 گلزار شهداي شیراز/ شلمچه /  25/10/1365/ بسیج /   10/10/1347/ شیراز / محمد حسن / شهید محمد رضا تحویلدار  .١۶٧

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج/  29/10/1365/ زرقان 1/6/1338/غالمحسین /شهید علی اصغرجعفري، مقدم .١۶٨

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / پاسدار /  30/10/1365زرقان  /1328/اکبر / شهید مراد نجاتی .١۶٩

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  7/11/1365/ زرقان /1313/ حیدر/شهید محمدجعفر ایزدپور  .١٧٠

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه/ بسیج /  7/11/1365/زرقان/ 1343/ سیدمحسن /شهید سیدحسین حسینی مزیدي  .١٧١

 گلزار شهداي زرقان/ پاسگاه زید/سرباز ارتش /  8/11/1365/ زرقان/ 1345/حسین / قیشهیدعبدالرضا درویش حقی .١٧٢

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / بسیج /  19/11/1365/ زرقان/ 1345/مصطفی / شهید عبدالرضا رنجبر  .١٧٣

 شهداي مرودشتگلزار / مجنون/ پاسدار وظیفه / 23/11/1365/کاله سیاه کربال / 8/2/1345/قربان / شهید بهار مرادي .١٧۴

 گلزار شهداي مرودشت/ شلمچه/بسیج    /  27/11/1365/بندامیر / 2/9/1319/محمد / شهید صمد رضایی  .١٧۵

 گلزار شهداي کورکی/بمباران شیراز / بسیج/  29/11/1365/ کورکی/  9/3/1347/قدرت اله/شهیده فاطمه عمیدي پور .١٧۶

 گلزار شهداي مرودشت/ سومار / سرباز ارتش /   23/12/1365/ بندامیر  26/7/1344/ قاسم علی /شهید اسماعیل زارع  .١٧٧

 گلزار شهداي زرقان/  سرپل ذهاب/سرباز ارتش /  30/12/1365/ زرقان/ 1347/حسن / شهید منصور خیراتی  .١٧٨

 بادگلزار شهداي رحمت آ/ شلمچه/بسیج /   18/1/1366/رحمت آباد /  4/4/1348/ذبیح اله /  شهید محمد کاظم پسندیده           .١٧٩

 گلزار شهداي شیراز/  8عملیات کربالي-شلمچه/ بسیج /  18/1/1366/فتوح آباد /  1346/اسماعیل / شهید علی زارع  .١٨٠

 گلزار شهداي زرقان/  8کربالي -شلمچه/ بسیج /  18/1/1366/  زرقان/ 1342/عباس / شهید محمدرضا روحانی پور  .١٨١

 گلزار شهداي دودج/  8کربالي-شلمچه / پاسدار وظیفه/  18/1/1366دودج/ 1346/ کاکاجان/شهید غالمعلی محمدي  .١٨٢

 گلزار شهداي زرقان/  8کربالي -شلمچه / بسیج /  18/1/1366/  زرقان/ 1342/حسین / شهید عباس حاجی زمانی  .١٨٣

 گلزار شهداي زرقان/  8کربالي -شلمچه / بسیج  /18/1/1366/  زرقان 20/7/1348محمدعلی / شهید حسین خالص حقیقی .١٨۴

 گلزارشهداي زرقان/ 8کربالي-شلمچه/ پاسدار/ 18/1/1366/ زرقان 15/1/1344/ آقاکوچک / صادقی)ابوالفضل(شهیدمحمدحسن        .١٨۵

 گلزار شهداي زرقان/  8کربالي -شلمچه/ بسیج /  18/1/1366/  زرقان 26/2/1349/ صفرعلی/ شهید علی اکبرعلیشاهی           .١٨۶

 گلزار شهداي زرقان/  8کربالي -شلمچه/ بسیج /  18/1/1366/  زرقان/ 1347/ آزاد/  شهید اصغر سیف .١٨٧

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه /  8کربالي -بسیج /  18/1/1366/  زرقان/  1346/علی اکبر /شهید محمدرضاجاوید  .١٨٨

 گلزار شهداي زرقان/  8کربالي -شلمچه/ بسیج /  18/1/1366/  زرقان/ 1346/ذبیح اهللا / شهید عبدالرضاغفاري پور  .١٨٩

 گلزار شهداي زرقان/ جزیره مجنون / بسیج /  18/1/1366/  زرقان/ 1349/رضا /شهید محمدعلی خالص حقیقی  .١٩٠

 گلزارشهداي مرودشت/ 8کربالي-شلمچه/ بسیج/  19/1/1366/ فیض آبادکربال2/3/1352/علیمحمد /شهیدقربانعلی عسکري .١٩١

 گلزار شهداي مرودشت/ شلمچه /از ارتش سرب/  7/3/1366/فیروزي کربال / 1346/محمود / شهید احد امیري  .١٩٢

 گلزار شهداي شهر لپویی/سومار / ارتشی / 19/3/1366/لپویی  8/8/1346/حسین / شهید محمدعلی جعفري .١٩٣

 گلزار شهداي زرقان/ خرمشهر / سرباز ارتش/ 1/4/1366/ زرقان 1/5/1341/ علی اکبر /شهید غالمعلی صادقی  .١٩۴

 گلزار شهداي بندامیر/ سومار / سرباز ارتش /  28/4/1366/ میربندا/ 1345/محمدنبی /شهید ولی زارع  .١٩۵



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 15صفحه  

 

 گلزار شهداي گلدشت علیا/ ماووت / پاسدار وظیفه / 4/4/1366/ گلدشت علیا / 1344/ خان کاکا / شهید عبدالخالق خلیفه           .١٩۶

 مرودشت 5/5/1366/شلمچه / سرباز/ کربال/  5/5/1346/گرگعلی / شهید رضا پُر دو .١٩٧

 گلزار شهداي شهریار زرقان/ شلمچه / بسیج / 10/5/1366/ شهریار/  1347/ خونکار/ ود درخشان علمدارلوشهید فر .١٩٨

 گلزار شهداي زرقان/ سومار / سرباز ارتش/ 14/5/1366/ زرقان/ 4/1/1346/ حسین/ شهید غالم رضا حمزوي  .١٩٩

 گلزار شهداي شهر لپویی/ سردشت /پاسدار وظیفه / 18/5/1366لپویی / 1345/حسین /شهید محمدباقرجعفري .٢٠٠

 گلزار شهداي شهر لپویی/ سردشت /پاسدار وظیفه /  18/5/1366/ لپویی / 1346/ عوض/ شهید محمدعلی جعفري  .٢٠١

 گلزار شهداي روستاي محمودآباد/ میمک/ ارتشی/ 24/5/1366/ ادکربالمحمودآب 19/3/1345الیاس/ شهید خلیل جمشیدي .٢٠٢

 گلزار شهداي زرقان/ /  سومار / ارتشی / 9/6/1366/ زرقان / 1345/اصغر / شهید شهرروز رضا پایداري  .٢٠٣

 گلزار شهداي مرودشت/ سومار / ارتشی /  1/7/1366/ فیروزي کربال / 1340/رمضان / شهید حمید پردو  .٢٠۴

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / پاسدار/  9/7/1366/ زرقان/ 1350/ شیخ عبدالرحیم / شهید محمود رحیمی  .٢٠۵

 گلزار شهداي زرقان/ بمباران پاالیشگاه شیراز/ بسیج/  6/8/1366/ زرقان/ 1331/سروعلی/ رويشهید شمشاد خس .٢٠۶

 گلزار شهداي زرقان/ بمباران پاالیشگاه شیراز/ بسیج /  6/8/1366زرقان/ 1301/شکراهللا / شهید ابوالحسن شکرگزار  .٢٠٧

 گلزار شهداي زرقان/ شلمچه / یج بس 20/8/1366/ زرقان  1/7/1328/نادعلی /  شهید عبدالرسول پورابراهیم  .٢٠٨

 گلزار شهداي زرقان/ / شلمچه/  بسیج / 20/8/1366/ زرقان / 1347/ابراهیم /شهید جعفربذرافکن  .٢٠٩

 گلزار شهداي زرقان/  شلمچه /بسیج / 28/8/1366/ زرقان 17/6/1344/ حسن /شهید محمدرضا رضایی .٢١٠

 گلزار شهداي زرقان/ /  قصرشیرین / سرباز / 7/9/1366/  زرقان/ 1346/ امان اله/شهید غالمرضا بوستانی .٢١١

 گلزار شهداي زرقان/ زبیدات /  سرباز ارتش /  8/9/1366/ زرقان/ 1347/محمدحسن / شهید محمدحسین ایزدپور  .٢١٢

 گلزار شهداي کورکی/ شلمچه / پاسدار/   21/11/1366/ کورکی/ 1348/سیدفرج/شهید سید جلیل حسینی .٢١٣

 گلزار شهداي رحمت آباد/ شلمچه / بسیج /  25/10/1366/ رحمت آباد / 1295/محمد / شهید حسین زارعی .٢١۴

 گلزار شهداي زرقان/  ماووت/ارتشی /  25/11/1366/ زرقان / 1350/ اکبر / شهید حسن تأویلی  .٢١۵

 گلزار شهداي شهر لپویی/ شلمچه / پاسدار وظیفه / 28/11/1366/لپویی/ 1347/محمدتقی/شهید قاسم علی جعفري .٢١۶

 گلزار شهداي شهر لپویی/شلمچه / پاسدار وظیفه /  4/12/1366/ لپویی / 1348/ رضا/حمیدرضا جعفري شهید  .٢١٧

 گلزار شهداي زرقان/  خُرمال / پاسدار/  28/12/1366زرقان / 1343/حسین/شهید زین العابدین جمشیدي  .٢١٨

 گلزار شهداي شهریار زرقان/ خُرمال/بسیج /  29/12/1366/ محله شهریار/ 1351/امام قلی / شهید فرج اله پارسائی نیا  .٢١٩

 گلزار شهداي شیراز/ شهرخُرمال عراق / پاسدار /  29/12/1366/ زرقان/ 1345/عباس /شهید واحد نصیرپور  .٢٢٠

 گلزار شهداي زرقان/  خُرمال/بسیج /  30/12/1366/ زرقان/ 1336/عسکر /شهید حسین بنی پري  .٢٢١

 گلزار شهداي شهر لپویی/ ُخرمال /بسیج /  30/12/1366/ لپویی 11/3/1316/ پنجعلی /شهید عباس علی جعفري .٢٢٢

 آرامستان روستاي کوهک/ شلمچه / پاسدار وظیفه /  7/1/1367/کوهک / 1344/ سیدرضا/ شهید سیدهادي رنجکش  .٢٢٣

 دآرامستان حسین آبا/ سیدصادق/ پاسدار وظیفه /14/1/1367/ حسین آبادکربال/ 1348/ عزیز/ شهید شاه حسین امیدواري .٢٢۴

 گلزار شهداي دودج/ سیدصادق / بسیج /  14/1/1367/ دودج/ 1348شهریور /محمدعلی / شهید محمد مهدي محمدي  .٢٢۵

 اقلید/ حلبچه / پاسدار وظیفه / 8/1/1367/ اقلید  15/3/1345/ غالم مهدي/ شهید ابوالفضل عسکري .٢٢۶

 گلزار شهداي زرقان/  چه شلم/  بسیج /  22/1/1367/ زرقان  1/4/1352/ اکبر /شهید قاسم نعمت الهی  .٢٢٧

 گلزار شهداي شیراز/ فاو/ پاسدار/ 28/1/1367/ کورکی/ 15/10/1342/سیدعبدالرسول / شهید سیدمحمدمهدي ابراهیمی .٢٢٨

 گلزار شهداي شیراز/ اهواز / ارتشی / 15/2/1367/ کورکی 10/4/1332/ سیدکرامت /شهید سید جواد کورکی  .٢٢٩

 مرودشت/  7بیت المقدس /پاسدار وظیفه / 4/3/1367/ رحمت آباد  /1347/علی مراد / شهید غالمرضا زارعی  .٢٣٠

 گلزار شهداي زرقان/  شلمچه / بسیج / 4/3/1367/ زرقان/ 1319/ پرویز / همتی ) محمود(شهید سیاوش .٢٣١

 گلزار شهداي محمودآباد کربال/ شلمچه / پاسدار وظیفه 4/3/1367/ ده میدان  20/10/1346/ حسین /شهید بهروز براتی  .٢٣٢

 مفقوداالثر/ شلمچه / بسیج / 23/3/1367/روستاي آقاجلو / 1349/سیدحسین / هید سیدعالالدین اسدپور ش .٢٣٣

 گلزار شهداي زرقان/  شلمچه / بسیج /  23/3/1367/ زرقان/ 1346)/ صفر(فریدون /شهید عباس کوهکن  .٢٣۴

 وداالثرمفق/ شلمچه /  23/3/1367/زرقان / 12/1/1337/منصور / شهید نظام الدین کاویانی  .٢٣۵



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 16صفحه  

 

 گلزار شهداي محمودآباد/ شلمچه  / پاسدار وظیفه /  24/3/1367/محمودآبادکربال / 1348/کیومرث/شهید فرامرز نعمتی  .٢٣۶

 گلزار شهداي سعدي / شلمچه/ پاسدار/  24/3/1367/اتابک کربال/ 1348/ شا رضاسید /شهید سیدرحمان هاشمی اصل  .٢٣٧

 گلزار شهداي زرقان/  زبیدات / سرباز ارتش /   2/4/1367/ زرقان/ 1343/حاجی /شهید مهدي کاظمی  .٢٣٨

 آرامستان محل حیدر  زرقان/ جنوب مریوان/سرباز ارتش /  2/4/1367/ زرقان / 1346/ اصغر/ شهید حسین شهبازي  .٢٣٩

 گلزار شهداي زرقان/  شلمچه / سرباز ارتش/  4/4/1367/زرقان  5/10/1347/ قربانعلی/ شهید جالل پورمند .٢۴٠

 گلزار شهداي سعدي شیراز/ مجنون / بسیج/  4/4/1367/ روستاي کورکی / 1341/ حسین / خداشناس شهید شعبان  .٢۴١

 گلزار شهداي مرودشت/ جزیره مجنون / سرباز ارتش /  4/4/1367/ بندامیر /  9/6/1346/سردار /شهید علی اکبر روستا  .٢۴٢

 گلزار شهداي مرودشت/جزیره مجنون /پاسدار وظیفه  4/4/1367/ عبدالکریمی کربال/ 4/4/1344/محمد/رجبعلی زارع شهید          .٢۴٣

 گلزار شهداي کورکی/ جزیره مجنون/ بسیج/  4/4/1367/ کورکی /  1/10/1351/ سیدصفر/ شهید سیدعلیرضا زراعت پیشه          .٢۴۴

 ودشیخ عب/ پاسدار وظیفه / جزیره مجنون  4/4/1367شیخ عبود  1/11/1344/ شکراهللا/ شهید آیت اهللا عبودي  .٢۴۵

  گلزار شهداي مرودشت/طالییه / سرباز ارتش   /  4/4/1367/ اتابک کربال  9/6/1344/ نادعلی/شهید جاوید سلطانی زاده           .٢۴۶

حمله ناو امریکائی به هواپیماي  12/4/1367شهادت / زرقان / شهیده زهرا معدلی و فرزندش شهید کیوان دریس  .٢۴٧

 خلیج فارس/ مسافربري ایران 

  دریسشهید کیوان  .٢۴٨

 گلزار شهداي زرقان/  زبیدات / سرباز ارتش /  21/4/1367/زرقان  15/9/1345/ صفر/ شهید صمد کوهکن  .٢۴٩

 گلزار شهداي زرقان/ دهلران/ سرباز ژاندارمري /  22/4/1367/ زرقان/ 5/1/1346سیف اله / شهید اسماعیل اصالحی  .٢۵٠

 گلزار شهداي زرقان/  مهران / سرباز ارتش /  24/4/1367/زرقان  13/3/1346/غالم علی / شهید رحیم فخاریزدي  .٢۵١

 گلزار شهداي رحمت آباد/ شلمچه / پاسدار وظیفه/  1/5/1367/ رحمت آباد / 1347/عسکر /شهید محمدزمان زارع  .٢۵٢

 روستاي سرنجلک دشمن زیاري/ کرخه /  3/5/1367/ ارتشی / نور آباد ممسنی/  1347/ رضا ویس/ شهید حسین رحیمی .٢۵٣

 گلزار شهداي مرودشت/ ایرانشهر/سرباز ارتش /  11/3/1369/ فیروزي کربال 4/3/1344/ ماندنی/ عیتشهید سیروس ر .٢۵۴

 گلزار شهداي کورکی/ آبادان / پاسدار  23/3/1370/کورکی  2/4/1348/ سیدعلی /شهید سیدعنایت اهللا نبی زاده .٢۵۵

 گلزار شهداي دودج/ کردستان  /سرباز ارتش / 11/10/1370/ دودج 1/12/1349/کرامت / شهید محمدتقی محمدي  .٢۵۶

 گلزار شهداي زرقان/ آبادان / ارتشی 5/9/1371/ زرقان 1/6/1352/ اسداهللا / شهید امان اهللا حمزه زرقانی .٢۵٧

 گلزار شهداي زرقان/  میرجاوه / سرباز /  26/8/1372/ زرقان/ 1351/عبدالحسین / شهید زریر ارسطونژاد  .٢۵٨

 رحمت آباد/  20/4/1373/جانباز / رحمت آباد کربال / 1340داد خر/ درویش / شهید علی اصغر بذر افشان  .٢۵٩

 گلزار شهداي مرودشت/ جانباز / سرباز /  27/1/1382/اکراد کربال / 1346/زینل / شهید منوچهراحمدي اکرادي  .٢۶٠

 گلزار شهداي زرقان/ چابهار / سرباز /  24/9/1389/ زرقان  10/1/1345/ شهید عباد اهللا عارفی سرشت  .٢۶١

 گلزار شهداي دودج/ جانبا ز /بسیج / 14/6/1393/ دودج 2/1/1346/عرجعلی /ادق علی زارع شهید ص .٢۶٢

 گلزار شهداي شیراز/ جانباز / بسیج /  25/9/1395/ زرقان / 1343/حسن /شهید دکترحاج حسین فهیمی  .٢۶٣

 یخ عبودش/ بسیج، مدافع حرم/  8/1/1396/ سوریه /  3/18/1352شیخ عبود / اباذر/شهید قدرت اله عبودي .٢۶۴

 گلزار شهداي لپویی/  جانباز /  1/7/1396/لپویی/ 1335/ ذبیح اله / شهید قدرت جعفري  .٢۶۵

 شهید گرانقدرگمنام جدید پارك آزادگان .٢۶۶

 شهید سید عمادالدین نسیمی .٢۶٧

 شهید امام زاده شاهزاده قاسم .٢۶٨

  

 جاودانه ترین، مهربانم  و مادر فداکار، و خاطرات فرشتگان زیباي هستی امداشت یاد با نکو...

صبورم ، الهام و همسر مهربان و  پروین قائدشرفیاسطوره زندگی ام، مرحومه حاجیه خانم 

 ..روحشان شاد و یادشان گرامی، مرحومه حاجیه خانم سکینه خواجه، بخش تمام غزلهایم 



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی

 17صفحه  

  

  قصیده 

  کوثریه 

  فصل بارانی استجابت

 برداشتی آزاد از سوره شریفه کوثر

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی

 

 

فصل بارانی استجابت 

برداشتی آزاد از سوره شریفه کوثر



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 18صفحه  

 

  نشان خلقت استفاطمه آتش 

  کلبه او کوثر امنیت است

  دوزخی ها آتشی افروختند

  کلبه آتش نشان را سوختند

*****  

  تمام آفرینش کوثریه است

  که وقف کلبه خیرالبریه است

  چرا بیت ولینعمت، خدایا

  اسیر آتش شرّالبریه است

حتی برتر از فرشتگان ؛ و  عبارت خیرالبریه یعنی بهترین مخلوقات» بَیـّنه«سوره مبارکه  7و  6در آیات 

به فرموده پیامبر گرامی  طبق تفسیرها... عبارت شرالبریه یعنی بدترین مخلوقات حتی بدتر از حیوانات

منظور از خیرالبریه حضرت علی  )صلوات اهللا علیهم و آله اجمعین(اسالم حضرت محمد ابن عبداهللا 

  .و شیعیانش هستند) علیهم السالم(ابن ابی طالب 

*****  

  به باب کلبه زهرا و حیدر

  که جبریل امین هم می زند در

  فکندند آتشی آن دوزخی ها

  که شعله می کشد تا صبح محشر

*****  

  در آن آتش که مادر با پسر سوخت

  تمام عرش اعلی سر به سر سوخت

  در آن آتش تولد گشت شیعه

  و هر دَم با شهادت ، پشت در سوخت

*****  

  دلی که سوزد از غمهاي زهرا

  باشد عاشق و شیداي زهرا و

  به هر دینی که باشد در دو عالم

  بهشتی گردد از اعطاي زهرا
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

   ﴾3﴿إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ  ﴾2﴿فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ  ﴾1﴿إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْکَوْثَرَ 

) 2(گزار و قربانى کن  پس براى پروردگارت نماز) 1(کوثر دادیم ] چشمه[تو را ما ، به نام خداوند رحمتگر مهربان

  )3(خواهد بود  )تبار بى(ابتر   که دشمنت به درستی

 ي كوثریھ قصیده

 »فصل بارانی استجابت«

  ي کوثر ي شریفه برداشتی آزاد از سوره
  

  هست کوثر به معناي کثرت

  ترین کم هست کوثر فراوان

  که در آنهست کوثر کالمی 

  بینهایت که در خود شود ضرب

  هست کوثر خدا را تخلص

  هست این واژه تلخیص هستی

  ي عشق مهر و امضاي مرسوله

  کُلّ قرآن بُود عین کوثر

  جمع قرآن مکتوب و ناطق

  هست آبی که گر زان بنوشی

  رسی بر تمام حقایق می

  نیازي شوي غرق در بی می

  هست کوثر سالم خداوند

  زمین استهرچه در آسمان و 

  در عبادت سالم تو جاري است

  هست کوثر بهشتی حقیقی

  فرستند اهل ایمان همه می

  همسالم خداوند بودن

  کلِّ نشأت گرفته ز وحدت  

  مثل یکتائیِ بینهایت

  »غیب و شهادت«مستتر گشته 

  هست کوچکتر از این عنایت

  ي سبز خلقت تحت منظومه

  ي خلق گلزار فطرت هسته

  االعـــــتبارِ رســــالــت خاتــــم

  عین کوثر بُود آل و عترت

  مُلتقاي کتاب و والیت

  شوي صاحب خَرق عادت می

  تراود ز قلبت حقیقت می

  نمائی شراکت می» صمد«با 

  بر خودش ، از ازل تا نهایت

  خلق گشته براي عبادت

  سوي دارالسالم ضیافت

  منجلی در دل آل عصمت

  با خدا بر پیمبر ، تحیت

  هست باالترین قدر و شوکت



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  
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  خدمت تو سالمی است کز آن

  نیست خدمت جدا از عبادت

  هست خدمت به یاران معشوق

  شوي خود تو مخدوم و خادم می

  ي غیب هست کوثر رصدخانه

  چونکه چشم دلت گشته روشن

  دل یا خطابهبی نیاز از ج

  نمائی رصد با نگاهی می

  بارد از چشمهایت حور می

  شود چشم تو شهر حوران می

  شود اشک شوق تو جاري می

  ي مستجاب است حور، یک توبه

  تو ولی غرق حورآفرینی

  شرکت تو در این بزم توحید

  بري سود سرشار از عشق می

  از سالمی که کردي به کوثر

  

  در شبستان تاریک دنیا

  هزار اسم اعظمهست کوثر 

  هست کوثر هزاران درِ علم

  هست کوثر کلیدي که با آن

  هست کوثر کلید در غیب

  هست کوثر کلید تسلط

  ي آب هست کوثر اگر چشمه

  »کلُ شیء مِن الماء ، حیٌ«

  دهندت سالمی به اُجرت می

  چون عبادت بُود عین خدمت

  برترین بندگی و عبادت

  ي معنویت در سراپرده

  بهر عرفان نَوَردان هیئت

  شوي بی نیاز از داللت می

  بري ره به معلول و علت می

  کهکشانهاي قرب و صداقت

  در تماشاي هر صنع و آیت

  ون شده کوثرستان عفتچ

  مثل اَنهار در قلب جنت

  چشم او هست همرنگ ظلمت

  آفرین بر تو و این مناعت

  هست باالترین سهم و شرکت

  نمائی ارادت چون به او می

  غرق گشتی در این بحر عزت

  

  هست کوثر چراغ هدایت

  گر ادا گردد از صدق نیت

  یا هزاران طریق سعادت

  شود باز درهاي رحمت می

  اطن امر غیبتظاهر و ب

  بر تمام امور طبیعت

  آب علم است و فضل و کرامت

  دارد از قدر کوثر ، حکایت



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  
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  گر بُود کوثر از جنس باران

  هست کوثر چو اشک خدا ، در

  هست کوثر مقام تعاون

  هست بی انتها ثروتی که

  کیمیاي ارادههست چون 

  ذکر کوثر کند زود خاموش

  هست کوثر تمام خداوند

  هرچه غیر از خداوندي خود

  آنچه بوده نیاز رسوالن

  بوده این ذکر زیبا و شیرین

  آن کالمی که بر آدم آموخت

  یا کالمی که یوسف ادا کرد

  بوده این ذکر عُظمی که در آن

  نیست افسانه اخراج آدم

  نیست آدم فقط جدّ انسان

  منم ، این تو ، آن فرد مذکوراین 

  این منم ، این تو ، آن گول خورده

  هست دنیا مثالی بهشتی

  دو بال خلودند» عشق و حرمت«

  »عشق«گر شود متحد ، خلق در 

  شود این جهان ، عین فردوس می

  گر کسی بشکند حرمت عشق

  چو در این جهان نیست» عشق و حرمت«

  این جهان گشته عین جهنم

  ر بُود سهلراه رجعت به کوث

  هست باران عفو و عطوفت

  فصل بارانی استجابت

  با خدا در تمام حکومت

  نیست آن را زیان در تجارت

  بهر تغییر تقدیر و قسمت

  آتش حسرت و ظلم و محنت

  اش در بدایت جز خداوندي

  تمامت کرده اعطا به احمد ،

  در دم وحشت و هجر و غربت

  که بُود بهر حق عین لذت

  تا رهانید او را ز وحشت

  تا رها شد ز اعماق ظلمت

  مستتر گشته اذن شفاعت

  هست جاري چو رود وراثت

  هست منظور حق ، آدمیت

  که خطا کرده در باغ جنت

  هاي ابلیس نخوت از سخن

  »عشق و حرمت«گر که باشد در آن 

  بینهایتبهر پرواز در 

  نماید رعایت» حرمت«گر که 

  با همان لذت و ناز و نعمت

  شود خارج از بزم الفت می

  یا که آلوده گشته به نکبت

  پُر ز تبعیض و ظلم و شرارت

  هست کوثر ره سهل رجعت
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  ذکر کوثر براي من و توست

  نفس اماره ، زشت و خبیث است

  کوثر ذکر از ذکر کوثر

  هست کوثر رموز رهائی

  کوثر آن رمز سبز رهائی است

  گر شود دل اسیر محبت

  کوثر ذکر از ذکر کوثر

  شود مثل یک چشمه جاري می

  مثل زانوي عاشق شود سست

  ي هجر هست کوثر در آئینه

  هاي عاشــــق کلّ دلواپســـی

  عاشق کوثر اما ندارد

  او » خود«ي او بُود از  شِکوه

  او شود حذف از دل» خود«چون 

  نَک، خود اوست معشوق فاطر

  هست آرامشی جاودانی

  

  بی نیازي بُود خاص یزدان

  را چو مِرآت» صمد«هست کوثر ، 

  اي کمتر از قاب قوسین پله

  وجه ثانی و پایانی اوست

  کوثرگشته ، » صمد«ترجمان 

  نیست کوثر بجز بی نیازي

  جسته بیرون چو رازي الهی

  اي که در آغاز تنزیل سوره

  گر نباشیم مشتاق لعنت

  هست مانند بحر نجاست

  هست چون کیمیاي طهارت

  از قیود ظریف مذلّت

  اسارت کاندر آن گشته مکنون ،

  گشته آزاد از هفت دولت

  گر نماید به کوهی اصابت

  از سر عشق و شور و خشیت

  وقت درك نگاه مودّت

  عین لبخند سرخ محبت

  نیست غیر از رقیب و رقابت

  از رقیب و رقابت ، شکایت

  هست مایل به حذف منیت

  ي وحدت»او«نیست باقی بجز 

  نک ، خود اوست محبوب فطرت

  ي با ضمانت این طُمأنینه

  

  را شراکت» صمد«نیست هرگز 

  لیک یک پله کم از اصالت

  لیک باالتر از استطاعت

  آنکه بسته در آئینه ، قامت

  بلکه تأویل هر اسم و آیت

  شاید این است مزد رسالت

  ي کوثر از قلب وحدت آیه

  گشته اتمام ، بی نقص و علت
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  ها گشته ، پایان تمام سخن

  اولین آیه ، حرف نهائی است

  ي کوچکی کز بزرگی آیه

  ي روشنی که ندارد آیه

  ي خود گفته ایزد به آئینه

  ما به تو کوثر اعطا نمودیم

  ما به تو کوثر اعطا نمودیم

  کوثر اعطا نمودیمما به تو 

  تا شوي بی نیاز از خالئق

  تا شوي شهر علم خداوند

  ما به تو کوثر اعطا نمودیم

  او نفرموده کثرت به اوالد

  نیست کوثر فراوانی رزق

  نیست کوثر مقید به یک امر

  نیست اعطا به معناي هدیه

  نیست اعطا روا از بزرگان

  جز به تفویض امر اراده

  نیست انفاق و قرض و ترحم

  ست کوثر چو اذن شفاعته

  هست کوثر چو حصن و چو جوشن

  هرچه نعمت خدا آفریده

  هست کوثر تمام کماالت

  از آن ، یک فضیلت ، نیست خارج

  هست کوثر تمام مواهب

  هست هر کثرتی رو به نُقصان

  در همان اولین حرف و آیت

  گشته اعطا و اتمام ، حجت

  ان و کتابتافضل است از بی

  غیر ایما ، زبان روایت

  با زبان فصیح اشارت

  تا کنی بندگی و عبادت

  تا تو اعطا نمائی به امت

  تا نمائی جهان را سقایت

  تا شوي مُعطی فضل و رحمت

  تا شوي مخزن علم و حکمت

  تا کنی در قیامت ، قضاوت

  مُکنتیا به اموال و امالك و 

  هست مجموع هر ناز و نعمت

  اعطا ، قناعتنیست در فعل 

  تمامت: هدیه جزء است و اعطا 

  جز به بذل و به قدر سیادت

  در امور نظام و حکومت

  نیست کوثر فقط رفع حاجت

  منصبی برتر از هر صدارت

  بهر امنیت و دفع آفت

  آیت سهمندرج گشته در این 

  کرده ایزد تجلی در عترت 

  از ازل تا قیام قیامت

  از طریق والیت بر بشر ، 

  بجز ذات وحدت نیست باقی
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  هست هر چیز ، ابتر  در عالم

  االصل ، آن باقی» ثقـلین«هست 

  کوثر ارث ختم رسالت

  رازهست کوثر تماشاگه 

  ي چار حرفی هست این واژه

  چشمک و بوسه و اشک و آه است

  است» کاف و نون«آن ، چشمک » کاف«

  آن ، وَدّ و وجد و وثاق است» واو«

  بُود ثار و ایثار و وارث» ثا«

  بُود رنج و رحم و رضایت» را«

  هر یکی هست دنیائی از حرف

  هست گاهی مساوي» چشمکی«

  ها یعنی تمام غزل» بوسه«

  دریائی از شور و احساسهست 

  »آهی«خفته آتشفشانی در 

  نیست در جان دنیاي خاکی

  هر یکی هست مخصوص بر خود

  هست این چار فرهنگ و گویش

  هست کوثر ولی جمع این چار

  دفعتاً جمع این چار حالت

  هست کوثر کالمی که با آن

  ي چار حرفی نیست یک واژه

  پنجمین حالت آفرینش

  حالتی که بُود خاص یزدان

  بوسه و چشمک و اشک و آه است

  جز خدا و خدا را بقیت

  که مصون گشته از ابتریت

  »قرآن و عترت«هست ثقلین 

  بهر زیباشناسان حیرت

  چار رکن جهان اشارت

  کثرت و وصلت و ثار و رحمت

  راز پُر ناز تولید و کثرت

  بوسه در عشق و وصلت: اش  جلوه

  اشک شوق و مصیبت: اش  جلوه

  آه و افسوس و زحمت: اش  جلوه

  هائی ز جنس کنایت فحر

  با هزاران کالم و عبارت

  بر لب عشق و شور و ارادت 

  ز غم یا زیارت» اشکی«قطره 

  بر جهیده ز هجران و غربت

  حالتی جمع این چار حالت

  نیست با دیگري در شباهت

  از چهار آفرینش ، روایت

  لیک مخصوص ربِّ والیت

  خفته در یک کالم و عبارت

  داده حق بر پیمبر ، وکالت

  پنجمین حالت است از اشارت

  دارد از راز کوثر ، حکایت

  »امامت«وقت دیدار خود در 

  کوثر معرفت ، در نهایت
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  اولین رکن دنیاي ادراك

  چشمکی زد در آئینه بر خود

  قلب آئینه ، طاقت نیاورد

  هاي شکسته قلب آئینه

  کرد اعطا خدا بر محمد

  ناز تکثیر و تولید و ترویج

  هاي خداوند خفته ناگفته

  هست کوثر ، ز احمد ، تقاضا

  گوشه چشمی که اعطاي کُل است

  پهناي هستیگوشه چشمی به 

  چشمکی که برون جسته از غیب

  آتش عشــق ، از این شراره

  روح خلقت شده مست و شیدا

  این عنایات دارد تداوم

  چشمک بینهایت ستاره

  ي آفرینش نیست انگیزه

  هست هر آیه یک چشمک عشق

  چشمک حق شدن عین عشق است

  چشمک حق شدن بهر احمد

  کیمیایش بُود عشق زهرا

  وَّالستهر دلی الیق این تَ

  عاشق واقعی در تعشُق

  هست قطبین عشق و تنفر

  کوثریت بُود قطب مثبت

  

  هست آن چشمک با نجابت

  شد از آن ناز ، کثرت ، والدت

  شد شکسته دلش زین اصابت

  باز پُر شد از آن ناز وحدت

  راز و نازِ حدوث و مرمت

  راز تجمیع و ترمیم و رجعت

  فاعلیت در همین چشمک

  از خدا ، گوشه چشمی ، عنایت

  بر دل پاك یک جزء خلقت

  ي بینهایت اندر آئینه

  ال کرده راز محبتبر مَ

  کرده در جان عالم ، سُرایت

  ست این انس و الفت تا که دیده

  هست هر چشمکی یک عالمت

  هست با کوثر عشق ، بیعت

  در عبادت» چشمک شدن«غیر 

  گر بدانی زبان اشارت

  از این ، مکانتنیست باالتر 

  در تکامل بُود اوج عزت

  ورنه بسیار باشد طریقت

  گر بجوید ز خصمش ، برائت

  دارد از دشمن دوست ، نفرت

  هاي طبیعت در دل ذره

  قطب منفی بُود ابتریت
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  دُم بریده بُود خصم کوثر

  از عنایات حق بر محمد 

  مابقی مانده مابین آن دو

 

  دومین رکن دنیاي ادراك

  ي عشق هست کوثر چو یک بوسه

  الخالقین است ي احسن بوسه

  هست کوثر چو یک بوسه کز آن

  لب گشتن آنبوسه ، کز لب به 

  ي تو گر که باشی امین ، بوسه

  زنده گشته تصاویر هستی

  اي کاندر آن گشته مکنون بوسه

  »کنز مخفی«هست کوثر همان 

  بوسه بر دست کوثر تَولّاست

  اي که هست کوثر همان بوسه

  اي از لب حق به احمد بوسه

  از لب امتش بر لب او 

  هست کوثر چو گلبوسه ، جاري

  سرخ ي لذتی دارد آن بوسه

  اي غرق اشراق گر شوي لحظه

  بینی این آفرینش فاش می

  زار وجود است قلب تو بوسه

  باران زاران شود بوسه بوسه

  اي که هست کوثر همان نفخه

  زندگی هست قائم به کوثر

  زانکه حق داده است این بشارت

  هست کوثر فقط یک کرامت

  ف در قیامتشِ نکَتا شود مُ

  

  ي پر حالوت »بوسه«هست آن 

  شور و وجد و محبتحاصل 

  بر خودش ، مثل تبریک خلقت

  ست نشأت کلّ هستی گرفته

  گشته تکوین کتاب مودت

  یک امانت بُود در نهایت

  ي پر حرارت بعد از آن نفخه

  شرط احراز حمل امانت

  آشکاراترین وجه غیبت

  نیز از هرچه جز او ،  برائت

  شود در تالوت لب به لب می

  هاي امت از لب او به لب

  هاي وحدت او به لباز لب 

  هاي طبیعت بر لب غنچه

  گنجد اندر عبارت که نمی

  بري ره به اسرار خلوت می

  باران لذت-نیست جز بوسه

  گر شود ، داغ ، در آن زراعت

  وقت تحریق در باغ وصلت

  دهد جان به تربت متصل ، می

  هست قائم به کوثر ، قیامت
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  سومین رکن دنیاي ادراك

  اشک تبخیر احساس داغ است

  ست گاهی قطره اشکی مساوي

  هست کوثر چو اشک خداوند

  تمثال خود ، دروقت دیدار 

  مثل اشکی ز شوق تفرج

  هست کوثر چو اشکی که مادر

  یا به وقت تماشاي فرزند

  ببیند از نسل یا به وقتی که می

  هست کوثر چو اشک مباهات

  هست کوثر چو اشک خداوند

  هست جاري ز چشمان زینب

  آنچه در کربال دیده زینب

  دیده زیباترین قسمت باغ

  بوده زیباترین نوع هستی

  مصیبت که خلقت نداردآن 

  طاقت زینب اما خدائی است

  نیست جاي تعجب ، اگر حق

  است» امّن یُجیب«مرجع ذکر 

  تا نماید دعاهاي عشاق

  چون که بخشیده در راه معشوق

  بی حساب و کتاب است لطفش

  چشم او باغ سرخ بهار است

  نه فقط زینت اهلبیت است

  

  محنت» اشک«شوق است یا » اشک«

  زیارتوقت فقدان و شوق و 

  با هزاران کتاب و قرائت

  بر تراویده از فرط رأفت

  هاي قرابت قلب آئینه

  در تماشاي گلزار فطرت

  فشاند به وقت والدت می

  در لباس کمال و رشادت

  در ره مستقیم ، استقامت

  بر جوان ، در لباس شهادت

  در غم کربالي شهامت

  کوثر اشک حق تا قیامت

  بوده زیبائی و عشق و وحدت

  ترین باغ قسمتکنج زیبا

  لیک در هیئت یک مصیبت

  اش ، صبر و طاقت بهر یک ذره

  صبر زینب ندارد نهایت

  کرده اعطا به زینب ، نیابت

  قلب این کوثر با سخاوت

  با دل داغدیده ، اجابت

  هستی خویش ، بی مزد و منت

  جز خدا نیست آن را ، مساحت

  هاي رشادت پُر ز آالله

  بلکه زینب ، خداراست زینت
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  گریه بر کربال همنوائی است

  و کوثرهست هر چشم گریان چ

  غیر این اشک سرشار از فخر

  نیست هرگز پشیمان خداوند

  چونکه او گفته تبریک بر خود

  گاهی که با امر خالق جلوه

  گاه مالئک دل توست سجده

  گرچه بیراهه رفتند مردم

  گرچه کُشتند پیغمبران را

  گرچه در ظلمت شب شکستند

  ي فیض ایزد نشد قطع رشته

  اشک ، گاهی بُود از سر شوق

  باشد بُود صیقل روحهرچه 

  عشق» کُر«شود متصل با  می

  ي رِجس هست کوثر زُداینده

  نه فقط ، حق زدوده پلیدي

  کند پاك بلکه با کوثر ، او می

  بوده کوثر چو اشک خداوند

  هست کوثر ز سوي خداوند

 

  چارمین رکن دنیاي ادراك

  آخرین گویش بی زبانی

  آه ، یا از سر نا امیدي است

   صفا بخشنیست هرگز ملیح و 

  گرچه توأم بُود گاه با اشک

  ا در مقام رضایتبا خد

  ي حق به ختم رسالت هدیه

  اشک گاهی بُود از ندامت

  از چنین خلق و مخلوق و خلقت

  گاه شرافت بهر این جلوه

  گاه مَلَک شد ز حشمت سجده

  گر که باشد تهی از منیت

  گرچه کردند فسق و جنایت

  یک به یک در کمال قساوت

  سیزده چلچراغ هدایت

  شد نهان ، لیک در جبر غیبت

  از روي شرم و خجالتگاه 

  زداید ز دل زنگ غفلت می

  تا دهد مفسدان را طهارت

  از دل طالبان شفاعت

  هاي عصمت از دل نازنین

  طینت عاشقان والیت

  در ازل بهر تخمیر طینت

  بر نبی اذن تطهیر امت

  

  پر از داغ و حسرت» آهِ«هست 

  آخرین مرز و رمز اشارت

  یا شکایت ز هجران و غربت

  حالوت ر وسُرو عجین بایا 

  نیست با انبساط و طراوت
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  آهها انقباض وجودند

  کند قلب هستی منفجر می

  هرچه آتشفشان در زمین است

  هست کوثر چو آه خداوند

  از تماشاي مخلوق اشرف

  از تماشاي مصنوع یاغی

  از عنایات بر باد رفته

  یا تماشاي آه مالئک

  هست کوثر چو آهی که ایزد

  ترین آفریده هر خدائی

  ها خدایان خاکند  بهترین

  آهشان هست آه خداوند

  آهشان هست عین اراده

  داده ایزد به خوبان امت

  آه ، گاهی بُود زندگی سوز

  آن زمانی که محبوس دنیا

  شود این قفس تنگ و تاریک می

  شود آن قَدَر زار مرغ دل می

  زند سر به دیوار دنیا می

  یا رهایش کند از غم حبس

  مآه از آه یاري که دائ

  کشد هر زمان عاشقی آه می

  یا براي لقاي خداوند

  کند گل آه گرم خدا می

  هست کوثر تجلیگه آه

  هاي فشارند و غیرت جلوه

  این تراکم به وقت اسارت

  دارد از آه عترت ، حکایت

  از تماشاي غصب و جهالت

  وقت اسفل شدن در شرافت

  یا تماشاي یوغ صناعت

  بهر مخلوق دور از سعادت

  وقت تأئید جرم و جنایت

  کشد بهر خوبان امت می

  بیشتر دیده زجر و اذیت

  یک در عزلت و هجر و محنتل

  ترین بغض غربت انفجاري

  مزد یک عمر صبر و ارادت

  بعد از آن صبر و غم ، قدر و قدرت

  در تمناي پرواز و رحلت

  ي استعانت کشد نعره می

  »عشق و حرمت«چون نمانده در آن 

  که ندارد دگر صبر و طاقت

  تا کند عشق بر او طبابت

  یا دهد بر رهائی ، بشارت

  هجران و فُرقت گدازد ز می

  در تمناي موعود و رجعت

  یا نجات از مصادیق ظلمت

  شود باز قفل مشیّت می

  هاي سعادت بهر آئینه
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  کشی اینچنین آه هر زمان می

  شوي غرق در کوثر آه می

  شود قلب تو استحاله می

  شود مثل آه خداوند می

  شود منعکس ، در آه او می

  شوي پُر آن زمان مثل نی می

  ي نی بُود مظهر آه ناله

  أثیر آه دمادمنی ز ت

  ي عشق نامه هست کوثر چو نی

  ست حق ، عقل کامل آفریده

  کرده اعزام او را به دنیا

  عقل کامل در اینجا غریب است

  حزن تبعیدیان بی مداواست

  روح پاکان اگرچه بُود وصل

  جسم آنها شده محبس روح

  نماید تحمل روحشان می

  هست کوثر حدیث جدائی

  هست کوثر چو آه خداوند

  عطا خدا بر محمدکرده ا

 

  پنجمین رکن دنیاي ادراك

  نیست این جلوه مخصوص مخلوق

  این عالمت بُود قابل درك

  غیر از آن چار حالت ، نهان است

  هست کوثر کالمی که در آن

  نمائی ز زهرا عیادت می

  گدازي چو حیدر ز غربت می

  دهد چونکه از کف ، سالمت می

  نافذ و قابض و پر صالبت

  چاه آه تو در کنج خلوت

  هاي او بی وساطت از دَمش

  نی ، روایتشود آه با  می

  »از جدائی شکایت«کند  می

  از غم هجر و فرط محبت

  از وجود خودش ، با لطافت

  بهر تعلیم و ترفیع رتبت

  مثل گل در تنور شرارت

  ریز عدالت خاصه در برگ

  بر نیستان سبز حقیقت

  کرده مجبورشان بر اقامت

  در جهان ، ظلم و جهل و جسارت

  بین دو یار مشتاق وصلت

  التبهر دلجوئی و استم

  کوثر رحمت و استعانت

  

  هست مجموع این چار حالت

  هست تنها ز خالق ، عالمت

  هاي والیت بهر گیرنده

  رازهائی در این علم و آیت

  مندرج گشته ادوار خلقت
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  هست کوثر چو سال جاللی

  فصل تکثیر و رویش ، بهار است

  فصل دوم بُود فصل میوه

  فصل سوم بُود برگریزان

  افسوس فصل چارم بُود فصل

  فصل پنجم بُود جمع این چار

  »بی زمانی«م غیب ، در عالَ

  یکی جلوه از غیب» رؤیا«هست 

  ها غیب ، مُشرف بُود بر زمان

  شود وصل با آن روح ، چون می

  العین طُرفۀکند درك در  می

  زندگان را نباشد چنین درك

  فصل پنجم بُود فصل کوثر

  »جواهر«هست کوثر چو گنج 

  محمدکرده اعطا خدا بر 

  چون حقیقت بغیر از خودش نیست

  عکس باطن فتاده به ظاهر

  قلب احمد شده محور عشق

  چون حقیقت بُود انتزاعی

  صورتی که بُود قابل درك

  آن دو صورت علی هست و زهرا

  فاطمه ، جلوه گاه جمال است

  این دو هستند کل حقیقت

  در جسم و صورت: ظاهر عشق 

  

  شامل چار فصل فالحت

  پُر ز اخبار سبز والدت

  فصل گرماي عشق و محبت

  ي حیرت»زیبا«فصل بیرحم و 

  فصل آه و تگرگ خسارت

  »غیب و شهادت«ن بهر دهقا

  هست موجود ، بی قرن و ساعت

  عالمت» بی زمانی«نیز از 

  بی عبور و مرور و سیاحت

  نهایت خورد غوطه در بی می

  کل ادوار و اطوار خلقت

  ي مهدویت جز در آئینه

  ي عشق و لذت فصل بی واژه

  »حرکت«لیک ، چون رود ، در حال 

  با کالمی ، تمام حقیقت

  نایتکرده خود را به احمد ، ع

  »غیب حضرت«شده » غیبت ضرِ حَ«

  ي کائنات و طبیعت کعبه

  حق ، از آن آفریده دو صورت

  بهر ابصار و اوهام و فکرت

  یک حقیقت ، و دو واقعیت

  گاه جاللت مرتضی جلوه

  در طریقت و یا در شریعت

  در قلب و سیرت: باطن عشق 
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  کفر نعمت: هست آزارشان 

  خدا ، راه کوتاه از بشر تا 

  هست خون خدا در تَمَوُّج

  وارث وحی پیغمبران است

  ترین جبر تاریخ اختیاري

  راه کوتاه حق گشت مسدود

  منحرف شد مسیر تعالی

  مُشتَبَه شد پیام خداوند

  درد پهلو اگرچه عظیم است

  درد پهلو عظیم است اما

  بوده تکریم قرآن و عترت

  این وصیت که بال عروج است

  حق گشت پامالکوثر عشق 

  بوده باطل همیشه خلیفه

  دین مردم بُود دین سلطان

  حق شناسان ، همه در تقیه

  بوده کوثر شعار رهائی

  ي اختالف سالطین نقطه

  هاي خفته قلب آتشفشان

  دمد ذکر کوثر در امت می

  هست کوثر همان روح مصلح

  فهم کوثر بُود عین معراج

  حق بُود با علی ، اوست با حق

  زوي حکم استقلب زهرا ترا

  در بر این دو حق مُسَلّم

  اوج رفعت: هست تکریمشان 

  هست این کوثر معنویت

  دریاي رأفتدر دل این دو 

  قلب این زوجِ آئینه کسوت

  بوده شوراي غصب والیت

  باز شد کوره راه خالفت

  قهقرائی شد آئین عزت

  در هم آمیخت حق و بطالت

  نیست مانند درد اهانت

  نیست مثل عدول از وصایت

  از نبی بر خالیق ، وصیت

  شد شکسته به هنگام رحلت

  زنده شد سنت هتک حرمت

  تحمای بوده حق ، مضطر و بی

  بوده دین سالطین ، خیانت

  یا فراري ، و یا در اسارت

  بهر تحصیل حقِّ جماعت

  ي اشتراك رعیت نقطه

  شود زنده با این حرارت می

  روح آزادي و استقامت

  که ندارد ز دیوان اطاعت

  ریاضت بهر دلدادگان ، بی

  هر دو با یکدگر در معیت

  رضایت: قهر او قهر و مهرش 

  در اقلیت است اکثریت



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 33صفحه  

 

  اکثریت ، مالك عمل نیست

  اسم اعظم بُود نام هر دو

  قهرشان هست قهر خداوند

 

  هست کوثر کلید در وصل

  شود خصم او دُم بُریده می

  شرط آن در نماز است و قربان

  کند جلوه در این سه آیه می

  دنیا مکان نیست» آرمانشهر«

  گر سپاري دل و جان به کوثر

  قلب محمد» آرمانشهر«

  گر شود ساکن آن ، دل تو

  ي خلق دنیا هست گمگشته

  »آرمانشهر«این سه کوثر در آن 

  »قل هو اهللا«بانگ وحدت بُود 

  نمائی تفحص هر زمان می

  یا که در هر نمازي ، پس از حمد

  دل به امواج اسرارشان زن

  ساعتی جسم خود را بمیران

  روح تو همدل جبرئیل است

  ، تو در او دوبارهشوي حل  می

  چشمک و بوسه و اشک و آه است

  نشینی اي نزد او می  لحظه

  آن زمان ، این تو هستی خلیفه

  آن زمان ، این توئی ، در تجرد

  ي جاهلیت ر اندیشهجز د

  خاصه در وحدت کوثریت

  هجتوجد آنها خداراست ، بَ

  

  گر ادا گردد از صدق نیت

  هر که سازد شروطش ، رعایت

  یا که در خدمت و در عبادت

  مفقود خلقت» آرمانشهر«

  »عشق و حرمت«هست قلب پر از 

  شوي عضو شهر فضیلت می

  بهترین جاست بهر سکونت

  تو در کوثریت ، شوي حل می

  عشق و امنیت و استراحت

  گشته ارزانی آدمیت

  لیک کوثر بُود بانگ کثرت

  در دل این دو بحر بالغت

  کنی این دو سوره ، قرائت می

  تا کنی کشف ، دُرهاي حیرت

  تا مجرد شوي، بی منیت

  برد او ترا نزد حضرت می

  نیست بین تو و او ، مسافت

  بینی آنجا به کثرت آنچه می

  فتنمائی بر عالم ، خال می

  لیک ، در حد سعی و فضیلت

  به قدر بضاعت» ما«شوي  می
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  کوثر» تنزیل«این توئی وقت 

  کوثر» ترتیل«این توئی وقت 

  کوثر» تفسیر«این توئی وقت 

  کوثر» تأویل«این توئی وقت 

  این توئی در نیستان پنجم

  همره زینب از کوفه تا شام

  این تو هستی فنا گشته در عشق

  این تو هستی که در باغ عرفان

  بوده ممنوعه ، آزادي تو

  گر که آزادي از خود کنی سلب

  ستانی ز معشوق آن زمان می

  کنی باز نازل این توئی می

  »ما«گشته آغاز این سوره با 

  .)به تو کوثر اعطا نمودیم» ما«(

  نهانی» ما«، تو در »منیت«بی 

  ي اعطا کننده»ما«این توئی 

  ي اعطا شونده»ما«این توئی 

  نیست احمد از این حلقه بیرون

  هست او نیز اعطا کننده

  هست او نیز اعطا شونده

  هست او عشق و معشوق و عاشق

  عقل کل است و انسان کامل

  گر شوي حل تو در کوثر او

  آن زمان این توئی جزء کوثر

  ب کنقابلیت ، تو از خود طل

  با مالحت» چشمکی «زنی  می

  با حالوت» اي بوسه«زنی  می

  باري از رنج و محنت می» اشک«

  از هجر و غربت» آه«کشی  می

  کنی از جدائی ، شکایت می

  کشی بار طعن و شماتت می

  این توئی در بقا ، غرق لذت

  اي با قداست اي میوه گشته

  ین ، تو را کرده خارج ز جنتا

  نمائی به فردوس ، رجعت می

  ي اجتهاد و اجازت  بوسه

  ي کوثر اندر قرائت سوره

  نیست مفرد ضمیر عطیت

  ي وحدت»ما«این توئی خفته در 

  نداري لیاقت» منیت«با 

  ات را به محبوب خلقت هستی

  از خدا بر خود و بر نبوت

  اوست در جمع ما شمس الفت

  وحید و کثرتاش را به ت هستی

  بر خدا و بشر ، تا قیامت

  هم حبیب و محب و محبت

  اش نیست ، رُتبت برتر از رتبه

  شوي مثل سلمان ز عترت می

  گشته اعطا ز حق بر نبوت

  تا بگیري ز حق قابلیت
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  ارزش تو بُود تا به این حدّ 

  نه فقط اجر و مزد رسالت

 

  زانچه دیدم در آفاق این شعر

  ها ام سیر در آسمان کرده

  مثل گنگی که در خواب دیده

  ام راز کوثر من ادا کرده

  هم نبودم به توصیف ، قادر

  آنچه الهام شد من نوشتم

  هست کوثر فراتر ز توصیف

  الغرض ، شعر من هست ناقص

  باشد ندارم به جز اینهرچه 

  الحوائج ام نذر باب کرده

  تا که گردد روا ، عامیانه

  )عج(پنجمین هست دیدار مهدي

  شام میالد بانوي هستی

  روز میالد مولود کعبه

  

  که شوي اجر و مزد رسالت

  بلکه اجر خداوند خلقت

  

  گفته آمد کمی در عبارت

  لحظه لحظه ، به وقت کتابت

  پر از حزن و لذتهائی  جلوه

  با اشارات مشحون ز لکنت

  هم ندارم به تفسیر ، قدرت

  لیک با اشتیاق و مشقت

  نهایت؟ شود بی وصف ، کی می

  ي شرم و خجلت نیست جز مایه

  بهر اهدا به موال و امت

  یکصد و ده نماز محبت

  از دل عاشقم ، پنج حاجت

  مابقی ، درك آن چار حالت

  گشت آغاز این شعر و مدحت

  تمام این سرود و حکایتشد 

  

  ي كوثریھ زمینۀ سرودن قصیده اي بھ پس اشاره

این قصیده اگرچه قبل از سروده شدن، مثل داستان و یا تحقیق، طرحی منسجم داشته و 

ي سُرایش دقیقاً  از طرح  قسمتهاي مختلف آن، از قبل تبویب و تعیین شده بود ولی در لحظه

بودن آن، مفاهیم و مضامینی در آن به وجود آمده که اصلی پیروي نکرده و بخاطر جوششی 

یافته است،  اصالً در طرح اولیه نبوده و فقط در سلوك شعر و تفکر، قابلیت حضور و ظهور 

بخصوص بخاطر قالب و قافیه و بحري که ناخواسته و نادانسته بستر والدت این شعر را فراهم 

 .اند آورده
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هاي متعدد و  پرورانده بودم و در اوزان و قالبها و قافیهمطالب این قصیده را ماهها در ذهن 

ریخته بودم ولی از ) بویژه در قالب مثنوي که براي چنین آثاري بهترین بستر است(مختلف 

ي هیچکدام راضی نشدم و تا زمانی که بحر و قافیه و قالب فعلی بر ذهنم القا و الهام نشد  نتیجه

وشید اقدام به سرودن آن نکردم و پس از شروع نیز در و دهها بیت آغازین آن از درونم نج

ترین مفاهیم و  بایست بیش از یکصد بیت باشد و عالی اي که می ظرفیت قافیه و فرجام قصیده

مضامین آسمانی را در خود جاي دهد شک داشتم ولی با استعانت از خداي لوح و قلم و 

ین قصیده تصادفاً در روز میالد حضرت استمداد از ارواح مطهر و مقدس اهلبیت، کار سرودن ا

 یک اربعینبیست روز پایانِی در ) ع(از تصادفاً در روز میالد موال علی بشروع شد و ) س(فاطمه 

اي چهارصد و سی بیتی به پایان رسید  پر از عشق و شور و حال و پرواز، به صورت قصیده تهجد

ون شک توفیق سرودن این قصیده را بد .که سی بیت آن را پس از چند بار ویرایش حذف کردم

چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ فرم و چه از (در نوع خود ادبی ي کارشناسان  که به گفته

دانم که از طرف  اي می در ادبیات شیعی کم نظیر است، بزرگترین صله) لحاظ تعداد ابیات

وند متعال را بر این توفیق اند و خدا هایم بابت یک عمر نوکري به این غالم اعطا کرده  ولینعمت

 انشاءاهللا. تر دارم عظیم شاکرم و استدعاي توفیقات افزون

) ع(ي قرآن و اهلبیت  در پایان ، ذکر این نکته ضروري است که اگرچه طبیعتاً در قرآن و درباره

ي آن مطالعات نیست و تفسیر  ام ولی الزاماً این قصیده ترجمان شعرگونه مطالعات زیادي داشته

ه آید؛ این اثر فقط یک برداشت آزاد از معانی و مفاهیم سور سوره مبارکه کوثر به حساب نمی

کوثر است و از آنجا که در دنیاي شعر تولد شده ، قطعاً یک آفرینش ادبی و هنري قلمداد 

  . شود و هرگز نباید تفسیر سوره کوثر محسوب گردد می

 )غالم(محمد حسین صادقی : ملتمس دعا  -  والسالم

  1382تابستان  –زرقان فارس 
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  عزیزان خدا

 السالمچهارده معصوم علیهم 
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عزیزان خدا

چهارده معصوم علیهم در مدح و رثاي 
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   ترین مرآت حق کامل

  نذر یتیم آمنه، گوهر یکتاي آفرینش

  امشب زمین و آسمان، غرق نشاط است و شعف

  چرخ و فلک ایجاد شد تنها براي خلق او

  ي خلقت، عیان

  سبب شد بی

  گاه ذات حق

  در بوسه بر دستان او، در سبقتند از یکدگر

  رضوان حق تا یوم دین، هم بر پدر هم مادرش

  

  ي سبزي به کف زیرا که دارد آمنه، قنداقه

  

  از خلقت کل جهان، میالد او بوده هدف

  

  باشد محمد، گوهري یکتا و این هستی، صدف

  

  تلفشد  شد عبث، می خلقت بدون ذات او، می

  

  او اشرف است و نزد حق، بر ماسوي دارد شرف

  

  کل مالئک با رُسُل، کل پریها، صف به صف

  

  روا، عُشّاق او ، هم از سلف هم از خلف حاجت
  

  1438االول  ربیع 17مصادف با  1395

 زالل داغ

  )ص( محمد حضرت متعال، خداوند حبیب و محبوب

  

  است زنده

  تو عشق

  عمر 

  همه بر

  است زنده تو خال کُشتۀ گشت که هرکس  

  است زنده تو کمال سرخ زار الله در

  است زنده تو آل به عشق قدر به هرکس

  است زنده تو زالل داغ هاي پیمانه

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی

 

کامل

نذر یتیم آمنه، گوهر یکتاي آفرینش

امشب زمین و آسمان، غرق نشاط است و شعف

  

چرخ و فلک ایجاد شد تنها براي خلق او

  

ي خلقت، عیان شد در زمین و در زمان، انگیزه

  

شد بی گر، افالك می شد جلوه گر او نمی

  

گاه ذات حق شد جلوه کاملترین مرآت حق،

  

در بوسه بر دستان او، در سبقتند از یکدگر

  

رضوان حق تا یوم دین، هم بر پدر هم مادرش
  

1395آذر  27

محبوب منقبت و مدح در

زنده تو جمال محو گشت که دل هر

عشق بذر خود دل در کاشت که هرکس

 طول به نباشد حیات این میزان

بر نوشانده و کرده نوش که آنکس



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 40صفحه  

 

  »شود نمی میسر گنج ، رنج نابرده«

  رها خود ز ، شهیدان مثل گشت که آنکس 

  را تو ما نه ، نمودي انتخاب تو را ما

   حسین دلدادة و عاشق گشت که دل هر

  تو عشق داغ از خبر بی است دلی ، دوزخ

  ابد تا ؛ خداوند حکم هست تو حکم

  حبیب »لِلمؤمنین جَناحَکَ  وَاخفِض«

  شد) غالم( آنکس هر ، اهلبیت بیت در
  

  است زنده تو مالل و رنج چشید هرکس

  است زنده تو آل جهانیِ دولت در

  است زنده تو مدال و مُهر یافت که هرکس

  است زنده تو جالل سبز هاي خیمه در

 است زنده تو وصال محض که دلی ، جنت

  است زنده تو حالل حکم و حرام حکم

  است زنده تو بال دو زیر ماند که هرکس

  است زنده تو بالل مثل حشر روز تا
  

 صلوات غزل

  خوش باش که امشب شب شعر صلوات است

  برخیز و به کف جام دلت گیر که امشب

  تنها نه منم شاد در این جشن تولد
  

  ست تولد آن قائمۀ عشق که گشت

  صبر و ثبات است دل از شوق و عجب نیست بی

  ام سخت گرفتار در محبس عشقش شده

   ماهش رخشندةیک پرتو از آن عارض 

  دریاچه و آتشکده ، خشکیده و خاموش

  با لرزش خود طاق خبر داد که دیگر

  شیرین شده کام بشر از شهد رسالت

  دستی به دعا دار که امشب  به سر ارض

  توصیف کمالش نتوان کرد ، چه سازم

  )غالما(امشب غزل اهل سماوات 
  

  

  
  است !نشاطهنگامۀ عشق و شعف و شور و 

  حیات استساقی ما آب میکدة در 

  در رقص و طرب بتکدة الت و منات است

  بر جملۀ خلقت چو ستون فقرات است

  امشب دل خلقت تهی از صبر و ثبات است

  بیرون نروم سهل ، که زندان نجات است

  بر شمس ببخشید که محتاج زکات است

  است و نشاطهر یک به طریقی پی شادي 

  تسخیر شده قلعه و شه یکسره مات است

  د از این شاخه نبات استشیرینی آن شه
  

  نازل ز سما بارش تضمین و برات است

  تقصیر ز گنجایش عقل و کلمات است

  تا صبح ، دمادم به محمد صلوات است
  

  17/5/70زرقان 
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  گل سر سبد عشق الھی

  در مدح و منقبت حضرت خدیجه ، همسر با وفا و فداکار پیامبر اعظم

  افضل بُود از مدح و مقامات ، خدیجه

  ارض مقامش شده محدود به ثروتدر 

  زان پیش که احمد بشود ختم رسالت

  دلدادة اخالق محمد شد و گل کرد

  زان عشق الهی که به دل داشت ز احمد

  باشد چو گل سر سبد عشق الهی

  چون محرم اسرار رسول دو سرا بود

  دارائی خود داد به راه هدف دین

  جز فاطمه با هیچ زنی نیست برابر

  دا گشت شکوفاگلخانۀ زیباي خ

  از فضل همین بس که شده مادر کوثر

  پاداش گرفت از کرم و لطف خداوند
  

  ست چو ممدوح سماوات ، خدیجه بوده  

  ست چو بانوي تجارات ، خدیجه بوده

  دل داد به آن اسوة طاعات  ، خدیجه

  در روضۀ آیات و زیارات ، خدیجه

  مدحش شده تزئین روایات ، خدیجه

  خدیجهدر گلشن سبز ادبیات ، 

  شد در همه دم ، همدم آیات ، خدیجه

  ، خدیجه شرط و شکایاتبی منت و بی 

  در معرفت و فضل و کماالت ، خدیجه

  زان سیب که خورد از بر جَنّات ، خدیجه

  یعنی که بُود بحر کرامات ، خدیجه

  شد تا به ابد جدة سادات ، خدیجه
  

  امتمظلوم 

  پیامبر اعظم انحامیاولین جناب فاطمه بنت اسد، و در مدح منقبت حضرت ابوطالب 

  

  سالم بر تو و عهد و وفا و ایثارت 

  سالم بر تو و آئین تو ، ابوطالب

  یتیم مکه در آغوش تو شکوفا شد

  امانتی که خدا بهر آفرینش داشت

  زنی که کعبه فقط بهر او گشود آغوش

  مقام فاطمه ، بنت اسد ، چنان واالست

  گانه گوهر دهریکی پیامبر رحمت ، ی

  سالم بر تو و عشق و وال و پندارت  

  که گشت دین خدا بارور ز ایثارت

  زهی به فخر تو و هستیِ گهربارت

  سپرد بر تو و بر همسر وفادارت

  که آوَرَد به جهان کودك پر اسرارت

  گلهاي سرخ گلزارتکه شد مربی 

  یکی امام مبین ، حیدر فداکارت
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  البیت سالم بر تو و مادر بزرگ اهل

  اش گشتی پس از رسالت احمد، تو حامی

  در آن زمان که محمد غریب و تنها بود

  شکفت دین خدا در حریم خانۀ تو

  داري ، بس قایت حجاج و پردهتو را سِ

  پرستان بود اگرچه کعبه چو بازار بت

  همیشه مؤمن و یکتاپرست بودي تو

  تو مظلوم عصر خود گشتیبه جرم عشق، 

  عقاب عقل به اوج مقام تو نرسد

  ست مدحت و اعزاز تو به ما واجب شده
  

  هاي اطهارت درود بر تو و گلواژه

  به رغم هجمۀ آن دشمنان مکارت

  شدي تو یاور او با تمام انصارت

  زهی سعادت و توفیق و فخر سرشارت

  و جالل و مقدارت هعالمتی ز شکو

  ولی خداي احد بود رب و دادارت

  میان آنهمه همعصرهاي غَدّارت

  ها ز افکارت خورد دشمن دین ، ضربهکه 

  چقدر سبز و رفیع است بام و دیوارت

  که کرده است پیامبر ثناي ایثارت
  

  

  ماتم عظما

  )ع(در رثاي حضرت ختمی مرتبت، رسول گرامی اسالم و سبط اول، حضرت امام حسن مجتبی 

  این ماتم عظمی ز چه برپا شده امروز

  از ارض و سما نالۀ جانسوز بلند است

  از چیست که از سوز جمادات و نباتات

  ندارد چمنزار میل رو چه ز بلبل

  افسرده چرا مرغ طرب در دل گلزار

  از بهر چه گل چاك زده پیرهنش را

  خونرنگ چرا گشته چنین ژالۀ گلها

  آن نور که بُد فخر هویداي سماوات

  دریا ز چه پوشیده به تن جامۀ نیلی

  مست گلستان ز رُخش وا آن گل که گرفته

  خورشید چرا گرمی هر روز ندارد

  پوشیده به تن رخت عزا جملۀ هستی

  گیتی به فراق که ، مُعزّا شده امروز  

  گریان ز چه رو دیدة دنیا شده امروز

  شده امروز سوزان و حزین سینۀ صحرا

  امروز شده تنها و  تک پریشان، و غمگین

  گلزار چرا سیر ز آوا شده امروز

  جاري ز چه رو ژالۀ گلها شده امروز

  همدرد مگر با دل زهرا شده امروز

  پنهان ز چه رو زیر زمینها شده امروز

  شاید تهی از لؤلؤ الال شده امروز

  با دست اجل غارت و یغما شده امروز

  منبع خود وا شده امروز زان روست که از

  همرنگ شب تیرة یلدا شده امروز
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  خلقت، صدف و گوهر او بود محمد

  اش حاصلجمع همه صفر است منهاي یک

  او بود چنان روشنیّ دیدة کعبه

  از بهر پذیرائی این خسته مسافر

  این گوهر دُردانه نه شایستۀ خاك است

  آنجا غم و شادي به هم آمیخته زیرا

  رسوالن تهی از خاتمشان بودمجموع 

  این عالم خاکی قفسی بود برایش

  این عمر بجز رنج و تَعب هدیه ندادش

  ها تحمیل نمودند به او جنگ و جدل

  بینا شده یعقوب ز برگشتن یوسف

  همه آزار یهودي و نصاري از آن

  بهر طلب عفو براي اُمَم خویش

  آن کلبۀ زهرا که بُدي محور هستی

  آلود و عزادار مدلریش و پریشان و غ

  از بهر به پا داشتن سوك ، مالئک

  گر از هجر پیمبر مرضیه شده نوحه

  شد بیت حزین خانۀ احزان خالئق

  شد ریش دل خستۀ زهرا ز غم اما

  آن عارض بَشّاش که تسکین پدر بود

  که نبی گفت نهانی 2آن راز نهائی

  هنگامۀ پیوند گل ختم نبوت

  سنگینی پیغام تمامی رسوالن

  علی بود چنان باب مدینهدیروز 

  انصار و مهاجر پدر از دست بدادند

  افسوس، صدف، یکّه و تنها شده امروز

  اش از همه منها شده امروز در جمع یک

  با رفتن او کعبه چو اعمی شده امروز

  جنت ، همه تزئین و مهیا شده امروز

  زینروست که عازم سوي باال شده امروز

  مجموع، همه، بی همه زهرا شده امروز

  ملحق به همه، خاتم آنها شده امروز

  آزاد، سوي شاخۀ طوبی شده امروز

  ها شده امروز فارغ ز همه رنج و تعب

  ها شده امروز راحت ز همه جنگ و جدل

  یوسف ز امین روشن و بینا شده امروز

  شرمنده ز غم موسی و عیسی شده امروز

  شده امروز 1ها محتاج توسل به حسن

  ده امروزبا هستیِ خود محور غمها ش

  فرزند پدر ، ام ابیها شده امروز

  راهی به سوي خانۀ زهرا شده امروز

  در چشم فلک، اشک چو دریا شده امروز

  چون فاطمه را مسکن و مأوا شده امروز

  دلریش، غم از گریۀ زهرا شده امروز

  انگیزة زاري پسرها شده امروز

  تسکین دل خستۀ زهرا شده امروز

  امروزبا غنچۀ اوالي تولّا شده 

  انباشته بر شانۀ موال شده امروز

  به در اعطا شده امروز 3میراث مدینه

  بی یار و برادر اسداهللا شده امروز
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  همرزم و پسرعمو و داماد محمد

  یثرب همه در ماتم و آهست ولیکن

  زان خشت نخستین که کج افتاد عمارت

  چه کند با ستم امت نادان 5هارون

  با رفتن میزان رسالت سوي عُقبی

  کند راه هدایت 7خواست که تقریر می

  ی خواست ولیکناز بهر نوشتن قلم

  دلهاي پریشان شدة زینب و کلثوم

  بی بهره حسن گشته ز آغوش پیامبر

  آن تیغ که زد بوسه به حلقوم حسینش

  حلقوم حسین گشته جدا زان لب و بوسه

  آماده به سوي رَبَذه گشته ابوذر

  سلمان که بها یافته از دُرّ رسالت

  دارم عجب از گردش ایام ، از آن رو

  زیباي امامت زیرا که حسن آن گل

  شد باغ حسن از اثر زهر خزان ، خشک

  بعد از همه غمها، غم هجران برادر

  دردا ، جگرِ سوخته از آتش هجران

  سوزد جگر دهر از این فاجعه زیرا

  آن گل که بُدي زینت آغوش پیامبر

  آن غنچه که در کرب و بال گشت شکوفا

  جوها دردي که حسن داشت از آن مفسده

  م هجران برادردردا که حسین از غ

  بنگر به چه حد است عداوت که ز غصه

  از روي جفا، آن جسد پاك و مطهر

  بهر کَفن و دفن مهیا شده امروز

  شده امروز 4صت طلبان جمع به شورارف

  مُعوَج به سر گنبد مینا شده امروز

  موسی شده امروز زیرا سوي حق حضرت

  دنیا شده امروزبه جا مانده به  6ثِقلین

  محروم ز تقریر و ز امال شده امروز

  ا شده امروزممحکوم به هذیان و به اغ

  آماده براي غم فردا شده امروز

  زآغوش نبی، قبر، مصفا شده امروز

  گویا که رقیب لب بابا شده امروز

  از بهر لب تیغ مهیا شده امروز

  تَمّار سوي چوبۀ خرما شده امروز

  شده امروزمحروم از آن ارزش واال 

  تکرار ز نو ماتم عظمی شده امروز

  با دست خزان پرپر و یغما شده امروز

  زینروست که غمها همه احیا شده امروز

  بر زینب و کلثوم، غم افزا شده امروز

  افروخته از آتش صفرا شده امروز

  مسموم ، جگرگوشۀ زهرا شده امروز

  پژمرده ز طوفان شررها شده امروز

  بابا شده امروزبی باب ، ز دست زن 

  اي از زهر مداوا شده امروز با جرعه

  تاب ولی سخت شکیبا شده امروز بی

  تفدیده دل صخرة خارا شده امروز

  اعدا شده امروز 8آماجگه ترکش
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  آگاه فقط هست خداوند توانا

  گرم است عزا از گهر دیدة صاحب

  )غالما(موالي تو گردیده عزادار 
  

  بر آل پیمبر چه ستمها شده امروز

  چون صاحب آن مهدي زهرا شده امروز

  مُعَزّي شده امروزکه آفاق زینروست 
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  کلید شھر اندیشھ

  آفتاب آمد شمیمهال گلهاي پژمرده 

  هال آوندهاي مرده ، عطر سبز آب آمد
  

    

  کویر خشک هستی را خبر سازید طوفانها    

  باري پر سحاب آمد که چاپار بقا با کوله
  

  درختان عدالت وقت مردن از پرستوها

  جواب آمدسؤال شبنمی کردند ، یک دریا 
  

    

  به پابوسی چشمانش دو صد منظومه در صف شد    

  براي دستبوسی ، کهکشانی پر شهاب آمد
  

  براي آسمان و ابر و ماه و رود و آئینه

  شهاب و آب و مهتاب و شتاب و نور ناب آمد
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  ورقهاي رسالت در دل تاریخ ، سر گردان    

  براي رونق و جمع ورقها ، نَک ، کتاب آمد
  

  بسته نخواهد ماند درهاي هنر زیرادگر 

  کلید شهر اندیشه براي فتح باب آمد
  

    

  اي از نور نوشیدي و در این شب غالما جرعه    

  به جشن کهکشان بازي ، شهابت در حساب آمد
  

  فَزُت َو َرب الکعبھ

  علی کامل ترین منشور عشق است

  ولیکن بین قومش از غریبی

  

  چه رازي جاي دادي در دل خویش

  مجهولی به دل حل کردي اي چاهچه 

  

  سر شب تا سحر با صبر خو کرد

  در آخر سجدة طوالنی عشق

  

  اي از خون خود خفت علی در هاله

  خواند می» راضیهً مرضیه«به شب 
  

  دلش آتشفشان طور عشق است  

  چنان خونواژة مهجور عشق است

  

  چه اشکی در سرشتی با گل خویش

  که عالم را نمودي سائل خویش

  

  سوي کوي یار رو کردسحرگه 

  تمام خویش را تقدیم او کرد

  

  علی زیباترین دُر بیان سُفت

  گفت سحر، فَزتُ وَ رَب الکعبه می
  

  پیوند آسمانی

  خدا پیوندها را دوست دارد

  شب پیوند گلها، شام قدر است

  شب قدري که فخر هر رسول است

  دو معصوم و دو بی همتا، دو یکتا

  گل لبخندها را دوست دارد  

  و سرشار از شفاعت، جام قدر است

  شب پیوند حیدر با بتول است

  تعالی دو محبوب و عزیز حق
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  ماننددو نور کامل و بی کفو و 

  خدا شاد است و جمع قدسیان، شاد

  که شد انگیزة خلقت، محقَّق

  چه بوده وعدة حق؟ خاتمیت

  خدا با ازدواج این دو سرور

  که موعود خدا گردد تولد

  که گردد وارث حق تا قیامت

  نبودي گر براي عترت پاك

  شد گر که این پیوند ، ایجاد نمی

  خواست، در عرش اراده خدا می

  ـــی آســــمانیمطــــهر اهلبیت

  خواست در این جانشینی خدا می

  نیاز از هر سقیفه که باشد بی

  مطهر اهلبیتی جاودانه

  گزینش وصلت، این که گر شد نمی

  ز امشب در جهان، پرشورتر نیست

  شبی در طول عمر نسل آدم

  تر ، از جام وحدت نگشته مست

  دمی هرگز نبوده عرش انور

  کنون که آفرینش غرق مستی است

  ساقی ز نو مستم کن امشب بیا

  دارند کنون که قدسیان آئینه

  پر از جام تجلی کن وجودم

  بُود این شب ز قدر و رتبه، در صدر

  هاي عشق و مستی خدا با جلوه

  دو عبد صالح و پاك خداوند

  مالئک در زمین و آسمان، شاد

  و ظاهر شد در عالم، وعدة حق

  امامت در شریعت و آغاز

  به عالم کرده اهدا نسل کوثر

  و دین را زنده سازد با تفقد

  و سازد دولت عشق و عدالت

  شد خلق هرگز چرخ و افالك نمی

  رفت بر باد همه، ارث رُسُل می

  بسازد بهر خود یک خانواده

  هاي عشق و مهربانی معلم

  والیت را کند حِصن حَصینی

  و واالتر ز هر شاه و خلیفه

  بر امورات زمانه و حاکم

  آفرینش نظام شد می عبث

  ز این لیله، شبی پرنورتر نیست

  نباشد برتر از امشب در عالم

  ز جشن سبز امشب، روح خلقت

  تر ز گلباران امشب، پر شعف

  و دین عرشیان، زیباپرستی است

  و با هر الله همدستم کن امشب

  و حوران ساقدوش این دو یارند

  که جز مستی نجوشد در سجودم

  القدر لیلۀو برتر از هزاران 

  دهد امشب به هستی ولیمه می
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  !و من هم میل شام و خامه دارم 

  اي بهتر ز داغ است نامه چه دعوت

  اگرچه مُذنب و ناالیقم من

  خواهم به رسم بزم پیوند و می

  استلبۀ موال گلین اگرچه ک

  بوسی  بجز اشکی براي عرش

  خدایا اي خداوند تبارك
  

  براي اینکه دعوتنامه دارم

  کزان روشن، دلم، چون چلچراغ است

  به جان این دو سرور، عاشقم من

  گلی اهدا نمایم بر خداوند

  است براي فاطمه، عرش برین

  اي در این عروسی ندارم هدیه

  ، مبارك به تو پیوند انوارت
  

  غدیرروح پیغام 

  ، همسو با مرام اولیا شیعه

  عشق ورزیدن به کل کائنات

  عشق بر انسان و آیات خدا

  هست احمد برترین مخلوق حق

  عشق بر احمد، طریق انبیاست

  هرکسی بر حضرت حق، عاشق است

  برترین عاشق به حق چون مصطفاست

  چون حبیب است و بُود محبوب حق

  کیست احمد؟ جمع زهرا و علی

  پاك اولیاشیعه با اسماء 

  هیچ دین و مذهبی در روزگار

  میرد براي اولیا شیعه می

  رود قربان نام اهلبیت می

                  ***  

  شیعه اهل سنت پیغمبر است

  گر ندارد مسلمی این را قبول

  ورزد به کل انبیا عشق می  

  شیعه را سرلوحه باشد در حیات

  شیعه را باشد طریق اعتال

  ترین مخلوق حق اشرف و کامل

  چونکه او معشوق و محبوب خداست

  عاشق او نیز ذات خالق است

  مصطفی هم برترین یار خداست

  احمد، بُود مطلوب حق عشق بر

  ذات حق در چارده نور جلی

  نماید با خدا عشقباري می

  نیست مثل شیعه، غرق عشق یار

  نماید جان فداي اولیا می

  شود از جان غالم اهلبیت می

                 ***  

  سنت احمد، والي حیدر است

  فارغ است از دین و آئین رسول
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  گر نبودي خطبۀ ناب غدیر

  »ولّی«هرکس من به او هستم : گفت

  دارد دو معنا در شعار» ولّی«این 

  دو معنا مقتداستمرتضی در هر 

  آنچه باشد روح پیغام غدیر

  بلکه باشد نعمت تکمیل دین
  

  باز، بودي مرتضی موال و میر

  ي او باشد علیبعد من موال

  هم امیر و جانشین هم دوستدار

  المؤمنین هم عشق ماست هم امیر

  نیست تنها انتخاب آن امیر

  منت خاص خدا بر مسلمین
  

  آینۀ زخم

  در مدح و منقبت حضرت علی ابن ابیطالب علیهم السالم

  تر از تو بشري نیست اي آنکه خداگونه

  در راه خداوند و حفاظت ز پیامبر

  یاور و مظلوم و غریبی هرچند که بی

  در طول گذرگاه فقط رد تو پیداست

  اي آنکه به هر عرصه ز فتحت اثري هست

  ترین آینه ، اي آینۀ زخم اي زخم

  یک ذره ز زیبائی تو اي گل توحید

  مجموع صفات تو کنون زینت مهدي است

  )غالما(نومید مشو از در معشوق 
  

  تري نیست در مکتب تسلیم ، ز تو بنده  

  نۀ تو در همه عالم سپري نیستچون سی

  مانند تو در طول قرون راهبري نیست

  تر ، از تو ولی رهگذري نیست نشناخته

  تري نیست بهره در بهره ز دنیا ز تو بی

  تو تصویرگري نیست مهرحق را بجز از 

  در شاکلۀ هیچ گل و حور و پري نیست

  هر چند که ما را ز وصالش ثمري نیست

  ، هنري نیستزیباتر از امّید وصالش 
  

  چراغ کلبۀ عشق خدا

  در سوك جانگداز حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

  شب شهادت زهرا ، شب غریبی موالست

  شب یتیمی شیعه ، شب تولد غمهاست
  

    

  امانتی که خداوند ، بر زمین و زمان داد    

  وجود کاملۀ نازنین حضرت زهراست
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  اند پلیدان دل امانت حق را شکسته

  جسارت عظمی تمام عرش مُعزاست از این
  

    

  قلۀ صبر رفیع حیدر ازین غم  شکسته    

  که این شکسته امانت ، چراغ عالم باالست
  

  دار یتیمان ست زینب دلخسته عهده شده

  دار صبر و تَسَالست ولی براي پدر ، عهده
  

    

  کجاست ابر سیاهی که تا سپیده بگرید    

  شکیباستبه حال آنکه عزا دارد و به جبر 
  

  هاي گلوگیر هاي نهانی ز بغض ز اشک

  هدف گریز ز خوشحالی و شماتت اعداست
  

    

  چرا نهاده علی دست و سر به گوشۀ دیوار    

  مگر چه زخم نهانی ، عیان به دیدة اسماست
  

  تو زخم فاطمه ، اسما، نهان مساز که دیدم: 

  خواست هر آنچه دیدن آن را ز هیچ دیده نمی
  

    

  نگفتی به من حدیث غمت را چرا عزیز    

  چگونه تاب بیارم کنون که زخم هویداست
  

  چراغ کلبۀ عشق خدا شکسته ، دریغا

  بدون فاطمه ، موال درون کلبه چه تنهاست
  

    

  چراغ داغ بیفروز تا سپیده غالما    

  که شام رحلت بانو و شام غربت موالست
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 باطل و حق معیار

 )س( زهرا فاطمه کبري، صدیقه حضرت رثاي و منقبت و مدح در

 موجب فاطمه شادي و رضایت: مسلم چنین آمده است و بخاري صحیحین بویژه سنت اهل برادران در منابع

  .باشد می رسول و خدا ناراحتی موجب او ناراحتی و غضب و خداست رضایت و پیامبر شادي

  پروردگار حضرت با دشمنی و دوستی

  روزگار عمر طول در ، عیان ، دارد محک یک
  

    

  قرب و قهر طراز باشد فاطمه بغض و حب    

  آشکار دل هر اسرار محک این در شود می
  

  جلیل خداوند قهر باعث زهرا بغض

  پروردگار حضرت قرب مفتاح او بحُ
  

    

  خدا بر عاشق هست زهرا بحُ دارد هرکه    

  کردگار با بُود دشمن ، او بغض دارد که هر
  

  نکو و محبوب هست دارد دوست زهرا هرچه

  شرار و مغضوب هست بدارد دشمن او هرچه
  

    

  حق لطف و رضا باشد فاطمه رضاي در    

  دچار حق قهر به گردد او آزار باعث
  

  زدن خواهی محک را خود قیمت و عیار گر

  شعار و فعل در نجسَ زهرا بحُ با خود قدر
  

    

  سخت میزانهاي و معیار بر نیست احتیاجی    

  عیار کشف ترین آسان بُود او بغض و بحُ
  

  اوست انعام بهشت و است بهشت از فراتر او

  نار به گیرد می جاي ، جنت ز شد خارج هرکه
  

    

  حریق اطفاء مصداق و مظهر کوثر هست    

  دچار شد آتش به ، شد گریزان کوثر از هرکه
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  خلق کل بر خدا لطف برترین کوثر هست

  نثار امت این به او حب ز شد خاصش لطف
  

    

  گر جلوه محبت در رسالت پاداش گشت    

  پروردگار حضرت امر هست زهرا حب
  

  نیست پیچیده و مشکل حقیقت در جنت کسب

  اختیار سازي امر هزاران از یک همین گر
  

    

  او مرگ از بعد دادند نبی پاداش خوب    

  ناگوار اتفاق زین شد تاریخ شرمگین
  

  عطا احمد حضرت بر حق ز شد زهرا مدح

  یار اذن با مگر حرفی دزَ نَ خود نزد ز او
  

    

  :است فرموده مصطفی ، زهرا مدح کنار در    

  ذوالفقار اال سیف ال علی اال فتی ال
  

  اعتقاد المستقیم  صراط باشد فاطمه

  نگار آن حب است خوشبختی ثقايالوُ  عروة
  

    

  کائنات عزیز آن قبر است مجهول گرچه    

  مزار و بیت و موطن را او هست هستی کل
  

  است منجلی او وارث وجود در زهرا نور

  برقرار وجودش نور از هست عالم آنکه
  

    

  مادرش سرخ سوگ در عزا صاحب او هست    

  انتظار هاي خیمه اهتزاز یعنی سوگ
  

  مسلمین بر دهد می وحدت و صلح زهرا بحُ

  سوگوار وحدت و صلح عزاي در امت هست
  

    

  غالم وحدت ره در والیت با شو همسفر    

  داغدار بانو و موال غم از هستی که گر
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  محبوبھ خدا

  انگیزة ایجاد دو عالم ، زهراست

  پروانۀ شمع او ، نه تنها خلق است
  

  تسکین دل آدم و خاتم ، زهراست  

  محبوبۀ ذات کبریا هم ، زهراست
  

  غرور شکستھ
  )س(االئمھ ، حضرت فاطمھ زھرا  در سوک ام

  الحسن روحی لتراب مقدمھ الفداتقدیم بھ پیشگاه مقدس آقا حجة ابن 

  اي دارم گل پهلو شکسته

  خوانم من چو بلبل غزل نمی

  ها  من ز دنیاي باز پنجره

  غم او در دلم نشا کردند

  در حسینیۀ دلم هر شب 

  افتند اشکهایم که راه می

  :همه این نوحه را ز بر  دارند 

  گیرم بند ، از پاي عقده می

  بخشم هایم به کوه می شانه

  آرم کوه غمش نمیتاب 

  مانم از صبوري به صخره می

  قامت تو شکسته در چشمم؟

  تازیانه ز تازیان خوردي

  مرهم زخم من توئی موال

  آید سرور این غالم می
  

  اي دارم سرو در خون نشسته  

  اي دارم چون غرور شکسته

  اي دارم سهم همواره بسته

  اي دارم در کویرم چه هسته

  اي دارم آه بازو شکسته

  اي دارم چند دستههیئت 

  »اي دارم گل پهلو شکسته«

  اي دارم انفجار خجسته

  اي دارم بار سخت و نبسته

  اي دارم قامت خُرد و خسته

  اي دارم طاقت پینه بسته

  اي دارم یا که چشم شکسته

  اي دارم از عدو روح خسته

  اي دارم زخمهاي نبسته

  اي دارم انتظار خجسته
  

  شهادت امام محمد تقی علیه السالمشب جمعه مصادف با   -  20/11/70

 زیباترین روز خدا

  بگذار تا سازم عیان ، رازي عظیم و جاودان

  آن» قدر«باشد که مثل قدسیان ، از جان بدانی 
 

  

  زي که باشد از وال ، زیباترین روز خدارو  

  رور کبریا ، نوروز جمع قدسیانروز سُ 
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  روزي که در دور جهان ، هرگز نیامد مثل آن

  شادي و عیش عیان ، در حلقۀ کروبیان از
 

  

  روز نشاطی بی بَدل ، روزي پر از عشق و غزل  

  روزي که دارد در بغل ، حجم زمین را آسمان
 

  زمین القدر لیلۀروزي نه قدر سالها ، در 

  تر از عمر زمان آن بُود ، افزون» قدر«روزي که 
 

  

  در نیمۀ ماه خدا ، شد از نشاط مصطفی  

  امکان به پا ، شکر و سپاس و امتنان در عالم
 

  المرسلین روز نشاط حیدر و زهرا و ختم

  در جشن میالد حسن ، آن سید باغ جنان
 

  

  روزي که آمد در جهان ، آن اولین کوثرنشان  

  اعجاز کوثر شد عیان ، در پیش چشم انس و جان
 

  روزي که خیل دشمنان گشتند خوار و منفعل

  ، پر کرد قلب دوستان روزي که شور و شوق حق
 

  

  محض وجود مصطفی ، افالك گردیده به پا  

  باشد نشاطش بر مَال ، در سینۀ افالکیان
 

  باشد نشاط این سه گل ، دلشاديِ جمع رُسُل

  زینرو خداي جزء و کل ، بخشد عطاي بیکران
 

  

  هرچند میالد مهان بوده پر از شور و شعف  

  شادمان مانند این اما نشد ، هرگز پیمبر
 

  گر ، باشد در این نیکو سِیَر زیبائی حق جلوه

  گردیده نام این پسر ، آرام جان شیعیان
 

  

  اي اولین سبط نبی ، در باغ زهرا و علی  

  اي آنکه در میالد تو ، بَهجت بُود در کهکشان
 

  بر قلب ما هم کن عطا ، عطري ز آغوش خدا

  تا گل کند آمال ما ، در دولت صاحب زمان
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  اولین تجلی کوثر

  در نشاطی عظیم حضرت حق

  قدسیان آمدند در بر او

  سار کوثر نور اولین چشمه

  گنجید شادي مصطفی نمی

  کرد در دل مصطفی فزون می

  کرد مصطفی بر عرش هدیه می

  جشن در عرش و فرش جاري بود

  چون که باشد نشاط این سه عزیز

  روز میالد مجتبی جاریست

  حق گر بخواهی نشاط و رحمت
  

  اش پاداش داد بر برگزیده  

  با سرود تبرك و خوشباش

  شد تولد به نیمۀ رمضان

  در زمان و مکان ازین احسان

  عطر این غنچۀ دالرایش

  شاديِ مرتضی و زهرایش

  از نشاط و نواي عالمیان

  از نشاط خداي عالمیان

  تا ابد بر زمینیان ، برکات

  هدیه کن بر رسول او صلوات
  

  پیشمرگ فاطمه

  )س( فاطمه بیت شهید اولین سوك در

  رخت بست دنیا ز پیغمبر که تا

  گرفت در ها حقکشی تندباد

  وزید ها منیّت بر طوفان که تا

  رسول پاداش بپردازند تا

  کائنات در نبی کار قیمت

   فدا شد می اگر مخلوقات کل

   همه قدر از بود افضل آنچه

   بتول بیت بر حمله با الجرم

   ها اوباش مذهب در آن، از بعد

  شد معلوم فاطمه قدر که تا

  سخت طوفانهاي وقفه بی وزان شد  

  گرفت سر از زندگی ، جاهلیت

  پدید شد خیانت و غصب دوزخ

  بتول بیت بر آوردند حمله

  حیات مجموع ز باالتر هست

  مصطفی دستمزد شد نمی خود

  فاطمه و مرتضی قدر بود

  رسول مزد شد پرداخت کامالً

  ها پاداش اینچنین جاري گشت

  شد مرسوم او فرزندان قتل
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  شد کشته او از فرزندي زمان هر

   مؤلمه و عظیم درد اولین

   علی و زهرا فرزند آخرین

   خدا راه قربانی اولین

  شیعیان بیت مظلوم اولین

   در میخ هاي ضربه و فشار از

  غبار پر هاي لحظه میان در

   بیکسی هاي ناله میان در

  زینبین و مجتبی چشم پیش

   انتها بی غربتی بسیط در

  دین مقتول اولین تولد شد

   سعید و مظلوم مقتول آن محسن

  هفاطم      مرگ  و   داغ   نبیند   تا

  شد آغشته خونشان با خاکها

  فاطمه ابن محسن قتل بود

  جَلی نسل این مقتول اولین

  کسا آل ي نشکفته ي غنچه

  جنان در محمد یار اولین

  ور شعله هاي کینه هجوم از

  انتظار هاي پسکوچه خم در

  دلواپسی و غربت کویر در

  حسین بغض و حیرت میان در

  خدا غمگین شیر حضور در

  اینچنین ، شهیدان خیل سر گشت

  شهید شد ، تولد از پیش ، رَحِم در

  هفاطم    پیشمرگ    محسن  گشت

  احتراق

  اموي منحوس سلطنت به آن تبدیل و امامت حق غصب وفاطمیه  جانسوز ایام بمناسبت

  سوخت احتراق اثر در کلبه قلب تا

  شد شروع عُظمی جاهلیت آئین

  رفت باد به رسوالن کل عمر محصول

  گریختند گروهی اُسامه لشکر از

  تنگ خاکدان این از شد رها مصطفی تا

  او مرگِ  وقت پدرش از شنید رازي

  او راز ز آگه نشد مدعی نه تنها

  لیک ، رموز آن بود فاطمه قلب تسکین

  نبی رحلت از پس تلخ اتفاق آن

  زد زبانه »در آن« بر غصب هاي شعله تا

  سوخت حاقمُ در حق ي ستاره کوچکترین  

  سوخت انشقاق شرر از وحدت آئین

  سوخت نفاق از نبی تالش حاصل تا

  سوخت اختناق از دلم نامشان ذکر کز

  سوخت فراق از او دختر صبر دریاي

  سوخت اشتیاق از دلش آن استماع کز

  سوخت استراق آن در نیز فرشته گوش

  سوخت اتفاق آن بینی پیش ز موال

  سوخت رواق را جنان و درنگ بی داد رخ

  سوخت وثاق روز ي غدیرنامه متن
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  نیز عهد موضوع که عهدنامه نه تنها

  آسمان ز را زمین نمود جدا سقفی

  رسید می فیض زمین به سما از پیش زان

  رفت کنار ، خلقت علت ، سقیفه در تا

  ارتجاع افکار ي هیمه دید چو دوزخ

  آسمان عاق زمین گشت ، سقیفه از بعد

  را زمانه تمام گرفت فرا آتش

  فقط فرشیان تر و خشک نسوخت آتش

   ارض و سما بین حائل گشت که سقفی

  بود غصب شوراي دل در که آتشی آن

  فرشتگان  تمام قلب گرفت آتش

  گرفت چنان را علی حق غصب شوراي

  اعتالست راه علی حذف که شد گفته تا

  شب هاي پاره چنان فتنه نمود رخ تا

  مصلحت زندان به حبس،  ذوالفقار شد

  فاطمه بیت از پس ، سقیفه آتش در

  خلق سکوت و ریا و ترس باتالق از

  گذشت ماجرا این از تفاوت بی ، تاریخ

  ام جهانی سبز دولت وارگسو من

  )غالم( اي موالیت دولت یُمن به ، آخر
  

  سوخت الطالق یوم ي فتنه آذرخش در

  سوخت ارتفاق آن حسرت به بشر پس زان

  سوخت افتراق این از ، ارض سقیفه، از بعد

  سوخت »طباق طباقاً« و گشت پدید دوزخ

  سوخت ارتزاق این از و گفت مَزید مِن هَل

  سوخت عاق آه از بشر هر حشر روز تا

  سوخت اجاق یک دم ز جنگلی که آنسان

  سوخت ساق و سقف را مرتبه بلند عرش

  سوخت اتفاق ، ابد براي آن زیر در

  سوخت وفاق اهل ي کلبه و جهید بیرون

  سوخت صداق و مهر کوثر ، بهشت در تا

  سوخت بُراق بال و پر ، جفا آن درك کز

  سوخت طمطراق پر تَفَلسُف این از عالم

  سوخت چماق آل ي نیزه روي به قرآن

  سوخت شاق صبر آن و حیدر هجر ز اما

  سوخت عراق در او دختر هاي گلخانه

  سوخت باتالق آن در خلق و جهید آتش

  سوخت اشتقاق این از وحدت جغرافیاي

  سوخت شقاق اهل جنایت کثرت کز

  سوخت احتراق آن در آنچه هر شود جبران
  

  

  .ئی مورد نظر استبه مناسبت خاصی ندارد، فقط روز جدایوم الطالق اشاره 

  اعیاد شعبانیھ

  آمد سُرور با چه شعبان ماه

  حق حضرت نشاط شد گر جلوه

  آمد حضور در ، وصل شاهد  

  آمد سرور نبی قلب به چون
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  زهرا و حیدر پاك دل بر

  شعبان سوم قدر شب در

  حسین نور پاس به عالم دو بر

  شد زهرا سراي نورباران

  مریم و خدیجه کنار در

  رسول به تهنیت و تبریک بهر

  سرا دو هر شفیع تولد شد

  کن فراهم ، دال بساط طرب

  حیدر خانۀ به دوباره چون

  شد تولد البنین ام پور

  بازویش به مرتضی زد بوسه

  کرد غش او عشق ز دریا هفت

  درمان بی دردهاي شافی

   ساغر دیگري ، طلب ، ایدل

  حسین بیت به سیدالساجدین

  ست پرستنده زیباترین که او

  شد مستی زمان نو از ایدل

  شعبان نیمۀ لیلۀالقدر

  شد محقَق حق سبز وعدة

  است بقیۀاهللا قدوم از

  است لبریز نشاط از فرش و عرش

  گوارایت »وال« این غالم اي
  

  آمد نور جنس ز باران باز

  آمد طور به حق خون جلوة

  آمد غفور حضرت از بخشش

  آمد نور بیت به اعلی عرش

  آمد حور هاي دسته جنان از

  آمد شکور دلی با نبی هر

  آمد صبور فطرس شافع

  آمد سرور موسم نو ز که

  آمد شور و انبساط موسم

  آمد ظهور در عباس نور

  آمد پور عهد ز یادش چونکه

  آمد غیور دریادلی چونکه

  آمد وفور و برکت ساقی

  آمد عبور در جام نو ز که

  آمد ظهور در خورشید مثل

  آمد زبور از برتر دلی با

  آمد طهور از برتر می که

  آمد غرور و عزت آیت

  آمد ظهور در جلوه آخرین

  آمد شور به زمان و زمین که

  آمد سور و جشن فصل برترین

  آمد نشور ضامن را تو که
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  راز احیا گشتن اسالم و آئین پیامبر

  تقدیم به رزمندگان اسالم، شاگردان راستین مکتب کربال

  م از حضرت داور گرفتما تا وجود فانی

  شد هستی من در بقاي عشق یارانچون فنا 

  بریدم از جهان و سر نهادم در کف خوددل 

  تا نهادم پا به جمع عاشقان شاه خوبان

  پیدا کردن آن کشتۀ صدپاره پیکر بهر

  چون میان قتلگه آن کشتۀ بی سر بدیدم

  البنین شیرپرور گر گشتم چو بر ام نوحه

  رسم ایثار و وفا ، مهر و صفا و رادمردي

  تا نهادم خاك بر سر، از غم گیسوي اکبر

  گردیدم چو شمع و سوختم من در دل شبذوب 

  در کالس عشقبازي رفتم و درس شهادت

  درس یاري کردن دین خدا و آل عترت

  تا که زنجیر جفا بر گردن سجاد دیدم

  جملۀ ارکان عالم را خراب و زار دیدم

  تا شنیدم خطبۀ زینب میان شهر کوفه

  راز احیا کردن و اصالح  دین مصطفی را

  *خاك گشتم پاي گلبن تا که گردیدم غالم و
  

  مهر اوالد علی با شیر از مادر گرفتم  

  ساغر عمر ابد از ساقی کوثر گرفتم

  از سرور بی سر گرفتم» هل معین«تا پیام 

  در بغل ، رؤیاي صدها نوگل پرپر گرفتم

  من کمک از زینب و پیراهن مادر گرفتم

  یاد آغوش بتول و دوش پیغمبر گرفتم

  آور گرفتمدرس آزادي من از عباس نام 

  از علمدار شجاع شاه بی لشکر گرفتم

  ز بابش شافع محشر گرفتم آزاديتاج 

  گرفتم سراغ از حلق عطشان علی اصغرتا 

  از گل باغ حسن، آن اللۀ احمر گرفتم

  از حبیب و مسلم و از عون و از جعفر گرفتم

  جملگی غمهاي عالم را به روي سر گرفتم

  فتمدر خرابه تا سراغ از موي بی معجر گر

  یاد آهنگ صداي فاتح خیبر گرفتم

  از گفتار بین حنجر و خنجر گرفتم ، یاد

  عطر گلهاي حریم باغ پیغمبر گرفتم
  

  1365ام در منطقه جنگی جنوب در تابستان  اولین سروده

با  بیتی از غزلی منسوب به حافظ،  باري به پاي گلبن ایشان گیاه باش - رسد که بچینی گلی ز شاخ  دستت نمی* 

نیز در تفألی به حافظ از همین مصراع ) غالم(که تخلصم  ...اي دل غالم شاه جهان باش و شاه باش: مطلع 

  . گرفته شده است
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  الوداع حجۀ
  

  تا دست غصب، فنته به جان امام کرد

  احرام بسته بود که حج را کند تمام

  او رکن عشق بود و وجودش مقام قرب

  ه حقگا او قبله بود و سمت دلش جلوه

  از سنگ و چوب، کعبه بنا شد ولی خدا

  تا شد حالل، خون خدا در حریم امن

  بیعت نمود در عرفه با خداي خویش

  شد رهسپار کرب و بال و به هر بال

  قربان آن امام که با بذل جان خویش
  

  حج را رها نمود و به هجرت قیام کرد  

  اما به حج اکبر خود اهتمام کرد

  و مقام کرد زین روي، غمض عین به رکن

  با هجرتش ز قبلۀ کین، نفی نام کرد

  الحرام کرد عشق خلیل را  بُن بیت

  موالي عشق، ترك حریم و حرام کرد

  تجدید عهد نیز به خیراالَنام کرد

  آغوش خود گشود و به جانان سالم کرد

  در کربال مناسک حج را تمام کرد
  

  روح سالم عرفه 

  حج رها کرد امام عرفه

  پرستش گل کردباغ زیباي 

  دین خود را به جهان عرضه نمود

  در مناجات ، چو باران بهار

  تا ز احرام و حرم خارج شد

  کهنه پیراهن خود را پوشید

  در غزلخانۀ ملک و ملکوت

  هاست عشق سرچشمۀ زیبائی

  تا قیامت شده دشت عرفات

  شد به معراج هر آنکس نوشید

  خفته در هر دل عاشورائی

  عرفه اوج الهیات است

  بست قامت به قیام عرفه  

  در مناجات و کالم عرفه

  ساده ، در روح پیام عرفه

  ریخت امام عرفه اشک می

  پوش به شام عرفه شد کفن

  تا کند ختم ، قیام عرفه

  متعالی است مقام عرفه

  اوج عشق است مرام عرفه

  مست از شُرب مدام عرفه

  اي عشق ز جام عرفه قطره

  لذت درك تمام عرفه

  دمد نور ز نام عرفه می
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  جز شهیدان به کسی هدیه نشد

  بر دل احمد و مهدي صلوات
  

  لذت حُسن ختام عرفه

  این بُود روح سالم عرفه
  

  1395شهریور  –قاسم شاهزاده زاده  آستان امام –زرقان فارس 

  

 ھا پیشتاز قافلۀ اللھ
  

  مسلم که بود آینۀ کامل امام

  ه بوددجز عصمت حسین در او رخ نمو

  پرچم دلدادگی به دوشمسلم گرفت 

  در کوفه او نبود نماینده و سفیر

  زار سینۀ پر کین کوفیان در شوره

  با دست جهل ، آینۀ حق شکسته شد

  اي ستبر و دلی غرق آه و درد با سینه

  در غربتی عظیم ، فداي حسین شد

  ها مانند گل شکفت سرش روي نیزه

  ها ، درود بر پیشتاز قافلۀ الله
  

  االمام ، شد نایب گاه حادثه در جلوه  

  اسرار جاودانۀ حق ، کامل و تمام

  شد رهسپار کوفه پی صلح و اعتصام

  عین حسین بود و همان قدر و احترام

  مسلم نشاند بذر والیت ، به اهتمام

  تر ز صبح شام اي که بود سیه در کوفه

  تنه در شهر شب قیام جنگید و کرد یک

  کام تنها و خونفشان و گرفتار و تشنه

  بهار خون بدهد اولین پیامتا از 

  بر اولین فدائی راه خدا ، سالم
  

  )ع(زبان حال حضرت مسلم 

  آه اي کهنه دیوار ویران

  )ع(گوش کن من غالم حسینم 

  من نمایندة نور نابم

  آفتابی که در من نهان است

  گوش کن حرف بسیار دارم

  غربت من مداوا ندارد

  باید این رازها را بگویم

  گر نیست چارهتیغ تنها مرا 

  اي تو در کوفه تنها مسلمان  

  )ع(هر کوفه سالم حسینم ب

  ذره هستم ولی آفتابم

  ام مثل جان است در تن خاکی

  وقت تنگ است، پیکار دارم

  ام جا ندارد ظرف دلتنگی

  باید اندوه دل را بشویم

  تر نیست چون ز پیغام بُرنده
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  گوش کن گوش، پیغام دارم

  داغ آن آفتاب مسافر

  داغ آنکس که ثقلین ناب است

  )ص(داغ میراثدار محمد

  قرار است داغ دارم دلم بی

  گر نمیرم از این زخم پر پشت

  آه اي کهنه دیوار ویران

  آه اي یاور سایه گستر

  باش محکم چو ایمان مسلم

  گوش کن گوش کن ، درد دارم

  ه را دام کردندکوفیان نام

  ام تیغ بر پشت دارم شیعه

  شیعه ، مظلوم تاریخ دین است

  شیعه از مرگ پروا ندارد

  شیعه در مرگ خود شد تولد

  ها اعتنایم نیست از تیغ

  باز هم جاهلیت هویداست

  با هزار آیه شورا گرفتند

  کوفیان دعوت از نور کردند

  آه اي کهنه دیوار ویران

  خشتهاي تو از خاك عشق است

  بَت از چاه حیدرشناس استآ

  شخص رحیمی آه ، شاید که

  اینک اي سرپناه یتیمان

  جان تو جان تو جان مسلم

  بر دلم داغ اسالم دارم

  داغ خورشیدهاي مهاجر

  اوکه هم عترت و هم کتاب است

  )ص(وارث کوله بار محمد 

  کوفه ، اینگونه ، در انتظار است

  داغ اسالم خواهد مرا کشت

  اي تو در کوفه تنها مسلمان

  اي به جا مانده از عهد حیدر

  سر مپیچان ز پیمان مسلم

  درد دارم ترس از این دین بی

  اسالم کردند قلبتیغ بر 

  نامۀ عشق در مشت دارم

  شیعه فریاد سرخ زمین است

  ترس از تیغ دنیا ندارد

  تاریخ میالد او شدمرگ، 

  ایمــضــرودة مرتــــپ تـــدس

  جهل عظماست خفتگان این جهل

  قتل ما را ز فتوا گرفتند

  وانگهش، زنده در گور کردند

  گاه غریبان آه اي تکیه

  آبَت از چشم نمناك عشق است

  خاکت از مشهدي ناشناس است

  ساختت بهر طفل یتیمی

  اي تو در کوفه تنها مسلمان

  مسلم باش یار یتیمان
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  هیچکس گرچه در کوفه جز چاه

  گرچه از کوفیان بودم آگاه

  لیک با قصد اتمام حجت

  گرچه اینجا بسی پیلتن بود

  او که بر عهد خود شد وفادار

  کوفه تکرار تاریخ ننگ است

  جز شکم نیستدین و ایمانشان 

  کاش اینها مسلمان نبودند

  قلبشان غیر خاکستري نیست

  کوفیان مردگانی عمودند

  حرف دارم ولی وقت تنگ است

  دردهاي دلم بیشمار است

  وقت جنگ است و پیکار دارم

  آنچه بر دار فردا عیان است

  کوفه اي پایگاه خیانت

  زیبد و بس بر تو یک نام می
  

  نیست از غربت حیدر آگاه

  گرچه موال خبر داشت از چاه

  آمدم سوي دام خیانت

  مَرد، تنها یکی شیرزن بود

  او که با جرم من شد گرفتار

  کوفه بازیچۀ دین رنگ است

  بهر اسالم این درد کم نیست

  کاشکی ننگ قرآن نبودند

  دینشان غیر همبستري نیست

  کاش مثل تو دیوار بودند

  باران سنگ استبر سرم باز 

  این که گفتم یکی از هزار است

  آخرین حرف با دار دارم

  بیرق شورش شیعیان است

  کوفه اي خائنِ در امانت

  شهر بوزینگان مقدس
  

  »شھادت دو طفل«مثنوی 

  مسلم ابن عقیل علیهم السالمحضرت  محمد و ابراهیم طفالن شهیدجناب  نذر

  ، صدوق شیخ اعظم فرمایشز 

  اي جانگداز قصهبیاد آمدم 

  پس از کربال و صف تیغ و تیر

  به سالی به زندان ابن زیاد

  شبی آن دو زندانی دلپریش

  که هستیم ما از تبار رسول

  که باشد ز ابدال اهل وثوق  

  ز تشریح قتل دو یوسف طراز

  ز مسلم دو نوباوه گشتند اسیر

  تحمل نمودند رنجی زیاد

  گفتند اسرار خویش» مشکور«به 

  ز نسل عقیل و علی و بتول
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  چو بشنید جالدشان این سخن

  بداد آب و نان و بگفتا به سوز

  خرید او به جان محنت و تیغ تیز

  برفتند شبها به راه دراز

  ز سنگ و مغیالن و خاشاك و خار

  یکی صبحدم در کنار فرات

  چو دانست آن کودکان را نَسَب

  نهانی بِبُرد آن دو را در سرا 

  ولی گفت دارم قرینی به بیت

  یکی ناجوانمرد و پست و پلید

  به شب چون به بیت آید آن بی حیا

  کند در این خانه محشر به پا می

  به شب آمد آن دیو بیدادگر

  چو نان خورد و در بستر خویش خفت

  نمود و به مهمان رسیدتفحص 

  چو بشنید نام شرف بارشان

  زن آمد به امدادشان با هراس

  ولیکن به دشنام ، آن دیو پست

  بگفتا شدم خسته در کوه و دشت

  چه خوشبختم اینک که بی درد و رنج

  دهد مزد و پاداش بر من امیر

  سحر با غالمش برون شد ز شهر

  در آورد تیغ ستم از نیام

  کودك، گزندغالمش نَزَد بر دو 

  سپس خود کمر بست، بر ، آن جفا

  رها کردشان شب ز قید و محن

  به شب ره روید و بخوابید روز

  به جرم رهائیِ آن دو عزیز

  به پاي برهنه به سمت حجاز

  پر از زخم شد پایشان در فرار

  زنی دیدشان غرقه در مشکالت

  مدد کردشان در کمال ادب

  و اکرامشان کرد با صد نوا

  که باشد عدوي شما اهلبیت

  که در کربال بوده یار یزید

  اگر که بفهمد صداي شما 

  کند و بی پرده جور و جفا می

  ز ره خسته و تشنه و جان به سر

  ز پستوي بیتش نوائی شنفت

  به تندي بر آشفت و خنجر کشید

  بزد چند سیلی به رخسارشان

  به سوگند و اشک و غم و التماس

  بزد آن زن و دست طفالن ببست

  ز بس در پی این دو رفتم به گشت

  رسیدم به گنجبه کُنج اتاقم 

  چو بیند سر این دو طفل اسیر

  و بُرد آن دو تن را به نزدیک نهر

  و بنمود امر جفا بر غالم

  و خود را به آغوش دریا فکند

  که سازد سر آن دو ، از تن جدا
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  به اشک و نوا آن دو معصوم ناز

  و گفتند یا احکم الحاکمین

  که ما طفلها بیکس و یاوریم

  چو گشتند فارغ ز ذکر و محن

  دو سر را به سوغات و پاداش بُرد

  به صد اضطراب » مُسیّب«به شهر 

  و مدفون نمودند با آه و غم

  سیدچو حارث به دربار حاکم ر

  نهاد آن دو را پیش ابن زیاد

  سر خونی آن دو طفل غریب

  چنان زخمه بر جان دربار زد

  اگرچه به کرب و بال، در ستم

  اگرچه همین دشمنان بتول 

  ولیکن پس از رؤیت این دو سر

  به او گفت ابن زیاد اي ذلیل

  مگر بوده تهدید در عزمشان

  بگفت اي امیر آمدم بهر گنج

  براي نشاط و رضاي شما

  کنون الیقم بر عطاي امیر

  ه آه و دریغبامیرش بگفتا 

  بگفت اي امیر عدالت نشان

  امان خواستند و ندادم دمی

  چو خواندند طفالن نماز و دعا

  نهادند سر بر سر دوش هم

  بگفتند یا اَحکم الحاکمین

  گرفتند مهلت براي نماز

  نما بین ما حکم در یوم دین

  نه یاغی ، نه مجرم ، نه جنگاوریم

  جدا کرد سرهایشان از بدن

  هایشان را به دریا سپرد و تن

  گرفتند مردم جسدها ز آب

  محترم  تن آن دو مهپارة

  ز خورجین، سر آن دو را بر کشید

  عنادو از او طلب کرد مزد 

  که بودند معصوم و پاك و نجیب

  که غم خیمه در قلب حُضار زد

  همه بُرده بودند سبقت ز هم

  شکستند گلهاي باغ رسول

  ور شدند از لهیب غضب شعله

  چرا طفلها را نمودي قتیل

  اي عاجز از رزمشان و یا بوده

  که بُردم به امرت بسی درد و رنج

  نمودم سر این دو دشمن جدا

  که افزون دهد مزد بر این حقیر

  بگو تا چه گفتند در زیر تیغ

  نبوده به گفتارشان جز امان

  بغیر از وداع پر از ماتمی

  و رفتند در زیر تیغ جفا

  غوش همو کردند گریه در آ

  نما بین ما حکم در یوم دین
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  که ما طفلها بیکس و یاوریم

  ز خونریزي حارث نامراد

  ز جا جَست و فریاد زد آن لعین

  نبودست امرم به کشتارشان

  چو شد احکم الحاکمین رهنما

  تو باید همانجا بگردي قصاص

  شده قلب شیعه پر از مَشعله
  

  نه یاغی ، نه مجرم ، نه جنگاوریم

  بر آشفت یکباره ابن زیاد

  که بیداد هرگز ندیدم چنین

  فقط بوده قصدم به احضارشان

  کنم حکم بین شما کنون می 

  شوي تا ابد عبرت عام و خاص

  ز بیرحمی حارث و حرمله
  

 ی زمان مھدیھ

  نهان استخاکی که در دل آن ، خون خدا 

  ي زمان است ي حق ، در سینه قلب طپنده
  

    

  ي وجود است این کارگاه هستی ، شش گوشه    

  جود و شفاعت از آن، با اذن حق روان است
  

  ي بهشتی، کز آسمان فتاده این قطعه

  گاهِ خیل فرشتگان است پیوسته سجده
  

    

  همراه با مالئک ، هر لحظه یک اولوالعزم    

  ، در جمع زائران است ریزان بی تاب و اشک
  

  گلهاي باغ زهرا ، اینجا شدند پرپر

  ي جِنان است خیز ، گلخانه این وادي عطش
  

    

  زیر سُم ستوران ، له گشته جسم گلها    

  پرپرترین گل سرخ ، موالي تشنگان است
  

  ي زخم ، گل کرده بر تن او سیصد ستاره

  افتاده در شب ظلم، چون جسم کهکشان است
  

    

  میان صحرا در خاك و خون طپیدهجسمش     

  اما سر شریفش ، همپاي کاروان است
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  هیهات مناالذله ، درس کالس موالست

  این جمله تا قیامت ، سرمشق شیعیان است
  

  از جان گذشته، بسیار، در لشکر یزید است    

  موال ، ولی امیرِ از خودگذشتگان است
  

  اینجا قرارگاهِ آزادگان دنیاست

  خوبان شیداي این مکان استقلب تمام 
  

    

  کرب و بال ، غدیري است در خاك و خون نشسته    

  معیار حق و باطل ، در روح آن عیان است
  

  این خاك آسمانی مهد شهیدسازي است

  ي زمان است این آسمان خاکی ، مهدیه
  

    

  ساز دنیاست این شهر آرمانی، آینده    

  ي جهان است چون روح عشق و وحدت، گمگشته
  

  آباد زینب

  )س( در عصر عاشورا با حضرت زینب) ع(زبانحال حضرت علی 

  السالم اي پاسدار دین حق

  زینبم اي وارث دین رسول

  با تمام اولیا و انبیا

  ما همه در کربالیت حاضریم

  چشم گریان رُسُل بر عزم توست

  اي  پیش از این ، تو داغ مادر دیده

  گرچه داغت گشته افزون از شکیب

  گرد ور طبیبِ دورهآ اي پیام

  بی پیام تو رَود خونها ز یاد

  این نبرد حق و باطل ، تا ابد

  این زمان هنگامۀ پیکار توست

  السالم اي افتخار دین حق    

  اي که کردي این امانت را قبول

  ما کنون هستیم در کرب و وبال

  بر شکیب و اقتدارت ناظریم

  عرش حق در انتظار رزم توست

  اي داغ بابا و برادر دیده

  این زمان، تنها توئی دین را طبیب

  گردد فراموش این نبرد بی تو می

  رود ارث رُسُل ، یکجا ، به باد می

  کند از هم جدا هر خوب و بد می

  پاسداري از رسالت ، کار توست
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  بی پیامت ، اي امین ذوالجالل

  اي تمام انبیا ، مدهوش تو 

  کربال چون نقطه عطفِ خلقت است

  گرچه بودي از ازل زینت ، مرا

  گرچه دائم زِین اَب بودي عزیز

  کامل شديلیک اینک زینبِ 

  کار تو در راهِ پایان شد شروع

  تو نداري نور در شب آرزو

  گرچه در هجران خورشیدت حسین

  گرچه روحت نزد جانان مانده است

  گر اسیر کربالئی ، زینبم

  گرچه قلبت ، نزد ساقی مانده است

  ام زینب اي آئینۀ شیدائی

  دین اگر تکمیل شد روز غدیر

  باید از این حبس آزادش کنی

  محصول آن غصب و جفاستکربال 

  شود فتنه ، با نور تو افشا می

  راه تو باشد صراط مستقیم

  تو براي دین احمد ، مادري

  تعالی در ازاي داغ تو حق

  کند در هر خزان باغ تو گل می

  تا قیام قائم آل عبا

  تا ابد دنیا شود پر شور و شین
  

  شود خون شهیدان ، پایمال می

  شان بر دوش تو مانده حفظ دین

  هر دلی اینجا، به حق در رجعت است

  هم غرور و عصمت و غیرت ، مرا

  ماه و شمس روز و شب بودي عزیز

  چون پیام وحی را حامل شدي

  شمسِ تو از مغرب آمد در طلوع

  کهکشان در اشک تو گیرد وضو

  فشانی از دو عین دم به دم خون می

  گرچه نوحت در بیابان مانده است

  زینت عرش خدائی ، زینبم

  اربعینی داغ ، باقی مانده است

  ام اي تمام عشق عاشورائی

  کنج شوراي سقیفه شد اسیر

  آبادش کنی با پیامت ، زینب

  کار تو ، پیغمبري در کربالست

  شود دین حق با تو شکوفا می

  بی تو اسالم مبین گردد یتیم

  را رهبريتا قیامت ، راه حق 

  فشاند بذر دین در باغ تو می

  عطر آن پیچد در آغوش زمان

  کند ، محشر ، بپا خاطراتت می

  »ت الحسینایا لثار«با پیام 
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  عظیم ذبح

  در میان بینهایت جنگجو

  تشنه و بی تاب بود لبطفل او 

  ناگهان پیچید در میدان جنگ

  آمد آن موال به نزد دشمنان

  کنید گفت اگر با من عداوت می

  اصغرم را خود بگیرید از وفا

  تابش کنید یک نظر بر جسم بی

  ناگهان تیري سه شعبه در رسید

  کام شد کفن ، قنداقۀ آن تشنه

                 ***  

  اصغر اي آئینۀ زیباي حق

  اصغر اي بغض شکوفاي زمان

  تا که تیرت حرمله بر حلق زد

  اي علی اي زینت دوش حسین

  اي غمت آتش زده در کبریا

  قتل طفلی تشنه در آغوش باب

  آه ، در جائی که حتی دشمنان

  خود چه حالی داشت بابایت حسین

  گنجد غمش در تصورها نمی

  گرچه با علم امامت ، شاه دین

  دانست یارانش تمام گرچه می

  گرچه بود آگه ز ذبح اصغرش

  کام دین حق اي شهید تشنه

  گر پدر در آن زمین پر بال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماند تنها شاه دین با طفل او

  راه درمانش دو جرعه آب بود

  هاي آن گل خوش آب و رنگ گریه

  اصغرش را داد بر آنها نشان

  کنید از چه بر طفلم شقاوت می

  او ندارد جنگ با خیل شما

  تشنۀ آب است ، سیرابش کنید

  برید پیش بابا ، حلق اصغر را

  طفل پرپر شد در آغوش امام

                 ***  

  اصغر اي فریاد حق از ناي حق

  اي عزادارت ، همه ، آزادگان

  تا ابد آتش به جان خلق زد

  اي شده پرپر در آغوش حسین

  داغدارت ، انبیا و اولیا

  نیست در یاد جهان، حتی به خواب

  قلبشان شد غرق اندوه و فغان

  ور عینلحظۀ جان دادنت اي ن

  کوه گردد منفجر از ماتمش

  با خبر بود از بالي این زمین

  گردند قبل از آن امام کشته می

  شد باورش اینچنین ، اما نمی

  اي وجودت حجتِ آئین حق

  پاشید خونت بر سما خود نمی
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  گر هشد جلو در زمین زلزال می

                 ***  

  اصغر اي ذبح عظیم اهلبیت

  دین بوده از تو در هراس دشمن

  یعنی اي اصغر نکن تحقیرمان

  یعنی اي ششماهه مرد جنگجو

  ات بر هم زده بنیان ما گریه

  اي علی که کار ما شد از تو زار

  ات از هر رَجَز غَرّاتر است گریه

  یابد دواماین گر حضورت بیش از 

  تیر سه شعبه شد رهازین سبب 
  

  سوخت ابناء بشر خون تو می

                 ***  

  اي گل سرخ حریم اهلبیت

  ستیر او بوده ز عجز و التما

  کم با بزن با گریه بر دل تیرمان

  بیش از این ، ما را مریزان آبرو

  ست در برهان ما لرزه افکنده

  تر است از ذوالفقار ات کاري گریه

  تیغ استدالل تو بُرّاتر است

  کند لشکر علیه ما قیام می

  ها تا کند حق را نهان از دیده
  

 الالئی

 )ع(با حضرت علی اصغر ) س(زبانحال حضرت فاطمه زهرا 

  الال ، الال ، الال اي نور عینم

  الال ، الال ، الال اي طفل بی شیر

  بخواب اي اصغر اي آرام جانم

  ي یاس الال ، الال ، الال اي غنچه

  بخواب اي غنچه در آغوش مادر

  الال ، الال ، الال اي خفته در خون

  اهه سربازالال ، الال ، الال ششم

  ي سرخ والیت بخواب اي غنچه

  ي دین ي نشکفته بخواب اي غنچه

  بخواب اي روح نا آرام هستی

  الال الال گل زیباي پرپر

  در آغوشم بخواب اي طفل عطشان
  

  که گشتی آخرین یار حسینم  

  که دشمن زد به حلق نازکت تیر

  که از داغ تو چون آتشفشانم

  ي روي تو عباس که شد شرمنده

  سیرابت کنم از نهر کوثرکه 

  که داغت شیعیان را کرده مجنون
  

  ي روي تو شد باز که در خون ، غنچه

  که دارد نام تو عطر شفاعت

  که یزدان، دشمنت را کرده نفرین

  که نامت گشته مُهر حق پرستی
  

  که جنت گشته از نورت منور

  رسد با جام درمان که مهدي می
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  کلید

  خدا را آیت عظماست اصغر

  ز رفعتاگرچه کوچک است اما 
  

  وال را عُروة الوثقاست اصغر  

  کلید کل مشکلهاست اصغر
  

  الهۀ آبها

  دل عالم براي او کباب است

  به اذن حق تعالی، تا قیامت
  

  هستی مُذاب است ز داغش هسته  

  بِّ آب استرباب از داغ اصغر رَ
  

  ذبیح شش ماهه

  )ع(نذر حضرت علی اصغر 

 سخت مضطر شد عنان چاره ز کف داد و

 هزار نیزه به قلبش شکسته شد انگار

 ز هُرم داغ و عطش، چشم او سیاهی رفت

 گرفت خون گلویش، به آسمان پاشید

 چگونه طفل شهیدش به خیمه گاه بَرَد؟

 کجا َروَد؟ چه کند؟ از چه کس کمک خواهد؟

 تمام لشکر او غرق خاك و خون بودند

 بسی مصائب سنگین بدید در آن روز

 ودك شش ماهه چیست؟ نام علیگناه ک

 بمیرم از غمت اي ماهیِ جدا از آب
  

 دمی که در برِ موال، شهید ، اصغر شد  

 ز تیر حرمله ، تا شیرخواره ، پرپر شد

 جهان به دور سرش ، با جنون ، مُدَور شد

 که عرش و کرسی از آن، تا همیشه احمر شد

 که سرفکنده و شرمنده ، پیش همسر شد

 عظمی ، بدون یاور شددر این مصیبت 

 شریک این غم سنگین دوباره خواهر شد

 ولی مصیبت اصغر فزون ز باور شد

 همانکه شیعه به عشقش همیشه کیفر شد

 که از تَلَظّیِ تو ، تشنه کام ، کوثر شد
  

  تَلَظّی

 تلظی کردن ماهی زمانی است

 و باید تا دمی دیگر، به ناچار 

 علی اصغر تلظی کرد ، یعنی

 ی که اصغر تا دمی بعدو این یعن

 که از دریا برون افتاده باشد  

 براي مرگ خود آماده باشد

 حال مردنکه بوده از عطش در 

 بدون آب ، جان می داده حتماً 
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 براي ماهیِ افتاده بر خاك

 ي جانسوز اصغر ولی در قصه

 یکی با اختیار خویش، باید: 

 یکی هم در همان دم ، با شهادت

 هم» اَشقَی االشقیا«بدون تیغ 

 ولی با روزه در محراب و سجده
  

 نباشد بر کمان ، دیگر نیازي

 براي اهل معنا ، خفته رازي

 شود ملعون عالم ، چون خوارج

 .شود با اذن حق ، باب الحوائج

 علی می مُرد شاید در همان روز

 علی با تیغ دشمن گشت پیروز
  

  

 نموده خطاب دشمنان به و گرفت، دست به را نوزاد آن السّالم علیه حسین امام :به نقل از لهوف سید ابن طاووس

 اي» الماء من شربۀ فاسقوه عطشا، یتلظّی الطّفل هذا بقی قد و بیتی، اهل و شیعتی قتلتم قد قوم یا« :فرمود و

 و باز را دهان تشنگی، شدّت از که ماند، باقی کودك همین آنها از و کشتید، مرا خویشان من و شیعیان شما! مردم

 تیر هدف را او دشمنانش از یکی که بود نشده تمام گفتارش هنوز .کنید آب، سیراب اندکی با را او میکند، بسته

 به را دشمنان السّالم علیه حسین امام هنگام این در نمود، جدا بدنش از را سرش تیر آن که طوري به داده، قرار

  .کرد نمود، نفرین رفتار آنها با او غیر و مختار بعدا که گونه همان به الهی سخت مجازاتهاي

رمبانوي مضطرح  

  علیهم السالمعلی اصغر و مادر حضرت سکینه ،  در رثاي جناب رباب

  شرمگین سوي حرم باز آمد

  تا که شرمنده نبیند موال

  

  مرگ بعد از آن واقعه تا لحظۀ

  رمبانوي مضطر ، بر خویشآن حَ 

  

  داغ اصغر همه را آتش زد

  پسرشآنچنان سوخت ز داغ 

  

  او گرچه شد ذبح جگرگوشۀ

  کرد که تنها پسرش فخر می
  

  کودك غرقه به خونش بر دوش  

  شد رباب از سر غیرت مدهوش

  

  که نشد بیشتر از سالی تام

  سایه و آب خنک ، کرد حرام

  

  هیچکس لیک نشد مثل رباب

  که دل هر بشري گشت کباب

  

  عشق او بود به موال برتر

  گشته در یاري موال پرپر
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  روضھ اصغر

  دل بیقرارم گرفته بهانه

  ز اشعار موال براي ربابش

  ربابش که پرورده در دامن خود

  زنی با کمال و جمال بهشتی

  بیا تا برایت بخوانم سرودي

  به جان تو ، من دوست دارم سرائی«

  بریزم به پاي رباب و سکینه

  نه از سرزنش ترسم و نه عتابی

  و دارم ز عشق ربابم ، محبت 

  در این عشقنامه ، پیامینهفته 

  چو موال ، کن اِبراز ، احساس پاکت

  عیان کن محبت به اهل و عیالت

  دال بازگو کن دوباره سرودي

  ز اشعار بانو براي حسینش

  »شدي کشته و غیر مدفون به صحرا«

  چه سخت است بر نیزه عاشق ببیند

  ببینیهایت  محبوبه است سخت چه

  به تو تکیه کردم که چون کوه بودي«

  الهی شود کور چشمم که دیدم

  اگرچه شدم پیر ، از داغ اصغر 

  ننوشم دگر آب سرد و گوارا«

  به میزان، دهد بر تو ، پاداش نیکو«

  پس از تو کسی نیست یاري رساند

  الهی به عشق حسین و ربابش

  خدایا رسان مهدي منتقم را
  

  براي دمی روضۀ عاشقانه  

  که زد در دل اهل یثرب جوانه

  اصغر، چو گل، مادرانهسکینه، و 

  که دارد ز عرفان مریم نشانه

  :ز موال که فرموده او شاعرانه

  که دارد دو محبوبه ام در میانه

  همه ، هستی خویش را ، بی بهانه

  محورانه-ز اِبراز این عشق حق

  »به اقوام و خویشان او مشفقانه

  براي بشر ، ساده و جاودانه

  به همسر، و اقوام او ، صادقانه

  ه زبانزد شود در زمانهچنانک

  جگرسوز و جان پرور و دلبرانه

  :که بود اولین روضۀ عاشقانه

  سر تو به نیزه ، به هر کوي و خانه

  که معشوق او می خورد تازیانه

  در انظار نامحرمانِ زمانه

  »و همراز ما می شدي عارفانه

  لگدکوب شد ، جسم تو ، وحشیانه

  ز داغ تو گشتم ولی چون کمانه

  »سایه ، مکان ، عامدانهنگیرم به 

  به روز خسارت، خداي یگانه

  »به ایتام و بیچارگان، خالصانه

  بده اجر عُشاقِشان ، بیکرانه

  به خونخواهی جدّ خود، فاتحانه
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 ات یا حسین فداي لب تشنه

  میان هیاهوي اعدا ، حسین

  میان صف دشمنان علی

  چو پیراهن کهنه بر تن نمود

  طپیدند در خون ، وفادارها

  نــنیــالب ردان امــــیرمــــوانشـج

  یکایک همه پیشمرگش شدند

  نگاهی به خیمه ، نگاهی به خصم

  دوید رقیه به دنبال او می

  نگاهی غمین ، آخرین بار کرد

  خدا خواست او را ببیند قتیل

  شهادت ، ندارد ، دمی فاصله

  شهادت در آغوش او جان گرفت

  ز دریاي سر نیزه و تیغ و سنگ

  ند اهل حرمچگونه ببین

  در آن ظهر خونین دشت بال

  اگرچه به هر عرصه ، جنگاور است 

  شده ، جنگ ، تحمیل ، بر حضرتش

  و جنگید تا آخرین قطره خون

  حسین است خون خدا ، تا ابد

  ي اشک آزادگان شده کشته

  خوشا بر وصال غالمان او
  

  شده بی مددکار و تنها ، حسین  

  ند زهرا ، حسینزغریب است فر

  عازم بزم یغما ، حسینبشد 

  براي حفاظت ز موال حسین

  که بستند پیمان خون با حسین

  ست بی یار و سقا ، حسین و مانده

  ز غیرت ، شده ناشکیبا ، حسین

  برگرد ، بابا ، حسین: و می گفت 

  ابیها ، حسین به دختر ، به اُم

  که گردد ذبیح تَولّا ، حسین

  ي پر بال ، تا حسین در این عرصه

  ي عشق موال ، حسین کشتهو شد 

  بنوشید شهد گوارا ، حسین

  که افتاده بی سر به صحرا ، حسین

  تشنه، تنها حسین بشد کشته ، لب

  نبوده پی جنگ و غوغا ، حسین

  چو بیعت نکرده به اعدا ، حسین

  نشد تابع ظلم ، امّا ، حسین

  و جاري است تا شام دنیا ، حسین

  که غم را نماید مداوا ، حسین

  قطره هستند و دریا ، حسینکه چون 
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  روضه عاشقانه

  نذر جناب رباب و دو فرزندش، حضرت سکینه و علی اصغر

  شبیا اي مادر  بی صبر و تابَ

  برایش ذکر الالئی بگوئید

  ز فرط تشنگی غش کرد، اما

  به جاي آب ، در اوج قساوت

  رباب از دیدن او آنچنان سوخت

  خدا در روضه اصغر نهاده

  اذن شفاعت خدا داده به او

  الهی قاتل اصغر بسوزد 
  

  شکه اصغر آمده همراه بابَ   

  که او در بستر خون برده خوابش

  ندادند اشقیا ، یک قطره آبش

  لعینی داد با تیري جوابش

  که شد آتشفشان روح مذابش

  کرامتهاي  بی حد و حسابش

  براي عاشقان دل کبابش

  خدا افزون کند هر دم عذابش
  

  سوز زیارت طاقت

  رقیه گریه را از سر گرفتتا 

  عمه، پس چه شد باباي من: گفت

  این سفر پایان ندارد از چه رو؟

  ن گرفتازینب او را باز در دام

  دهی عمه ، عطر بابا می: گفت

  تو که داري مثل بابا عطر و بو

  کنی اشک خود را از چه پنهان می

  شوند همسفرها از چه گریان می

  زینب از نو آه جانسوزي کشید

  نوازش موي او را شانه کردبا 

  آنقدَر زینب برایش قصه گفت

  باز طوفانی ز غمها در گرفت  

  هاي من رسد غم کی به پایان می

  دانی بگو جان بابا هرچه می

  اندکی غمهاي او سامان گرفت

  دهی عطر اکبر، عطر سقّا می

  شوي با یاد او از چه گریان می

  کنی از چه رو سر در گریبان می

  شوند از چه رو آنها پریشان می

  اشک او در عمق تاریکی چکید

  تا ز نو آرام آن دردانه کرد

  تا رقیه در کنار عمه خفت
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  ، آمدش بابا به خواب بعد خفتن

  رفت در رؤیا در آغوش پدر

  بوسه باران کرد روي ماه او

  ها گفتند از هجران و غم قصه

  تا پدر از خواب دختر پر کشید

  گریه کرد و گفت بابایم کجاست

  بود اکنون نزد من آن مهربان

  ون با شتاباز خرابه رفت بیر

  تا رقیه گریه را از سر گرفت

  شد صداي گریۀ زنها بلند

  چونکه شد خواب نگهبانان پریش

  گفت یابد گر ادامه این فغان

  او که بابا را بهانه کرده است

  گر نیست دیگر تازیانه چاره

  گر نگردد انقالب او خموش

  رأس بابایش به او اهدا کنید

  در طبق آورده شد رأس حسین

  خواهم غذا ، من نمی عمه: گفت

  نمایم جستجو من پدر را می

  ، چشم همه در سکوتی آتشین

  اشک در چشمان و عقده در گلو

  عمه این مطلوب توست: گفت زینب

  انتظار دیدن روي امام

  شوقشان همراه درد و سوز بود

  اشتیاقی دردناك و دلپذیر

  شد خرابه میزبان آفتاب

  سر نهاد آرام بر دوش پدر

  یافت پایان محنت جانکاه او

  ر رؤیا به همها دادند د وعده

  دخترش از خواب خوش ناگه پرید

  عمه جان، بابا همین جا، پیش ماست

  در کجا گردیده بابایم نهان؟

  تا دوباره باز جوید آن جناب

  باز طوفانی ز غمها در گرفت

  قلب زینب گشت از نو دردمند

  گفتگو کردند با سردار خویش

  خیزد از خواب گران شام بر می

  تانقالبی کودکانه کرده اس

  ترسد دگر از شور و شر او نمی

  آرد به هوش شام را یکباره می

  کامرانش با سر بابا کنید

  تا شود اهدا به آن نور دو عین

  خواهم اکنون از شما من پدر می

  تا بگویم شرح غمهایم به او

  خیره شد بر زینبین فاطمه

  حبس شد در این سکوت و گفتگو

  زیر سرپوش طبق محبوب توست

  نگاه خاص و عامزد در  موج می

  سوز بود این زیارت سخت و طاقت

  زد در دل برنا و پیر شعله می
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  گرچه بر نی دیده بودند آن امام

  داشتند اما نیازي جانگداز

  قیه با دو چشم بی رمقتا ر

  چشم او افتاد بر رأس پدر

  شد خرابه غرق اقیانوس اشک

  شد رقیه با پدر در گفتگو

  گفت بابا از سفر خوش آمدي

  گو کدامین ظالم پست لئیم

  من شوم بابا فدایت، واي من

  باز کن آن چشمهاي بسته را

  اند هایم حافظ من بوده عمه

  العابدین ست زین حافظم بوده

  نفرین حق بر قاتلتلعنت و 

  چونکه برگشتی پدرجان از سفر

  ناگهان از هوش رفت آن نازنین

  روح پاکش تا خدا پرواز کرد

  الحوائج در جنان گشت او باب
  

  در چهل منزل ز کوفه تا به شام

  بر مالقات امام سرفراز

  پرده را برداشت از روي طبق

  با تحیر در بغل بگرفت، سر

  چکید از آسمان فانوس اشک می

  ها زد بر سر خونین او بوسه

  اي ز حالم باخبر خوش آمدي

  فولیت مرا کرده یتیمدر ط

  خفته در خون چشمهایت، واي من

  کن تماشا دختر دلخسته را

  اند گرچه در زنجیر و آهن بوده

  در هجوم وحشیان پر ز کین

  بر تمام دشمنان جاهلت

  جان زینب، دخترت را هم بِبَر

  همسفر گردید با سلطان دین

  در جنان باب شفاعت باز کرد

  تا گشاید قفل کار شیعیان

  

 دیدار در جنگ عطش تشنۀ

  به میدان، وارث خشم امیرالمؤمنینم من

  البنینم من ام دلسوزيبه خیمه ، وارث 

  به سینه ، رازدار خاطراتی آتشینم من

  غالم خواهران و دختران شاه دینم من

  صبر چندین نازنینم من و اکنون ساقی بی
  

    

  خواست من آب آور این کودکان باشم خدا می    

  تنها در پی آب روان باشمو جاي جنگ ، 
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  به طفلی ، با غم زهرا ، ز مادر شیر غم خوردم

  ي آن محترم خوردم تمام عمر خود را ، غصه

  به همراه برادرها ، به جان او قسم خوردم

  قسم بر جان بانوي شهید این حرم خوردم

  م خوردمـقسم بر انتقام از خصم ، زیر این عل

  

    

  محشر بپا سازمکه روزي مثل یک آتشفشان،     

  گرها را از این عالم براندازم و نسل فتنه
  

  کنون که از خروش و انتقام و خشم ، سرشارم

  و وقت آن رسیده تا که نسل فتنه بردارم

  ست افکارم عطش جنگی بپاکرده که سوزانده

  چنان این مشکِ خالی ، کرده غمگین و گرفتارم

  تر است از جنگ و پیکارم که مسئولیتش سنگین
  

    

  موالیم امر و من فرمانبر بی قید و شرط    

   یمسقا کرده پرچمدار و که با حکم خدائی ، 
  

  ز بی آبی شده واجب ، جهاد دیگري بر من

  ، داده ز غیرت شهپري بر من و این جنگ عطش

  آوري بر من پسندد منصب آب چو موال می

  در این میدان ، نداده رخصت جنگاوري بر من

  که دارد سروري بر منرضایم بر رضاي او، 
  

    

  خداوندا مدد کن این غالم آستانش را    

  که با دستان خود سیراب سازم کودکانش را
  

  اي ، اي آب ، تر گردد اگر کام من از تو ، لحظه

  ور گردد ي من شعله و خشم مرتضی در سینه

  محال است از سپاه دشمنان ، یک زنده برگردد

  گرددچنان جنگم که کل اهل عالم با خبر 

  ام زیر و زبر گردد و شام و کوفه در یک حمله
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  نوشم ولی اي آب اغواگر ، تو را هرگز نمی    

  کوشم که در هر منصبی، من جز براي او نمی
  

  البنین ، درسی به ما داده ز خُردي ، مادرم ام

  همیشه آب ، اول ، بر گلستان وِال داده

  غذا بر زینبین و بر حسین و مجتبی داده

  ي اطعام آنها را به ما داده باقیماندهو 

  کنیز حضرت زهرا به ما درس وفا داده
  

    

  چگونه من بنوشم آب و موال تشنه لب باشد    

  اگر نوشم به دور از غیرت و عشق و ادب باشد

  

  عدو از منصب سقّائی من با خبر گشته

  ور گشته ملهحز هر سو بر من و این مشک مضطر

  نخل بی ثمر گشتهچو ز پیکر ، ا انمجدا دست

  به چشمم تیر زهرآلود دشمن ، کارگر گشته

  ور  گشته علم افتاده و جانم ز غیرت شعله

  

    

  برادر جان بیا و پاك کن چشمان خونبارم    

  ي یک جرعه دیدارم که اینک عاشقانه ، تشنه
  

  بال و داغ و عطش

  نبرید سر بی پیکر این به حمله کوفیان

  است صمد خداي قرآن شده پرپر که این

  غلطیده خون به زهراست جگرگوشۀ این

  بود این حیدر دل قرار و صبر علت

  بردید غارت به که را او انگشتر و دست

  سوزند می بال و داغ و عطش از ها خیمه

  است تب زنجیر و غل اسیر سجاد جسم

  هنوز است فرات به سیکنه خونبار چشم

  نبرید مطهر و پاك بدن این ، سُم زیر  

  نبرید پرپر مُصحف دغل، پاهاي زیر

  نبریدآتش کینه به آن کوچه و آن در 

  نبرید حیدر دل از قرار و صبر کافران

  نبرید مادر هدیۀ او، کهنۀ کفن

  نبرید دیگر آتش داغدالن این بهر

  نبرید مضطر تن این دگر زنجیر زیر

  نبرید دالور اباالفضل نام او پیش
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  نمود ویرانه به قوت طلب رقیه گر

  جزا روز در همه خالیق وزندسن تا
  

  نبرید سر غذا جاي سنگدالن، ظالمان،

  نبرید اصغر قنداقۀ ، محکمه سوي به
  

  

 زنجیر
  

  زنجیر بر دوشم زنم شام و کوفه میبه یاد 

  آل پیغمبر همه زنجیر بر گردنحریم 

  شماتت، تازیانه، خار، گرما، تشنگی، هجران

  ها سیه شد پیکر خوبان از آن شالق و سیلی

  کنم بر پا دمی مانند زینب سیل و طوفان می

  روحم راطنین خطبۀ موال به جوش آورد 

  صالي هل معین را تا شنیدم آمدم یاري

  گردد اگر دینم بجز با خون من اصالح نمی

  ، مزد من این است تشنگانم غالم ساقی لب
  

  در گوشمنماید ناله  میبه یاد آن اسیران ،   

  فراموشم ها هرگز گردد غم آن لحظه نمی

  به یاد این همه ظلم و جفا گریان و مدهوشم

  ها، سیه پوشم کنون با خاطرات آن سیاهی

  دمی با داغ، چون آتشفشان خفته، خاموشم

  جوشم می  ون سپیده، سرخچ در بطن ظلمت کنون

  کوشم کدامین ره رَوَم موال، بفرما ، سخت می

  پس اي شمشیرها گیرید بی پروا در آغوشم

  نوشم والیش در دو عالم آب میکه از جام 
  

  الحوائج باب

  )ع(العباس  زبانحال حضرت اباالفضل

  خدایا مدد کن که تا پر بگیرم

  بتاز اي فَرَس تا که بر تشنه کامان

  بتاز اي فَرَس اي عقاب امیدم

  قسم خورده بودم که بعد از سقیفه

  به من مادر آموخت تا انتقامی 

  قسم خورده بودم که شامات و کوفه

  ها را و در هم بکوبم همه قلعه

  قسم خورده بودم که با چند یورش 

  بگیرمو اشک از رخ کودکان بر   

  دهم آب و یک مشک دیگر بگیرم

  که این آب را پیش سرور بگیرم

  تقاص عزیز پیمبر بگیرم

  ز عدوان زهراي اطهر بگیرم

  به فریاد اهللا اکبر بگیرم

  چو در دست تیغ دو پیکر بگیرم

  سر از پیکر کل لشکر بگیرم
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  شدم همقسم با پسرهاي مادر

  ها گشت باعث عطشناکی خیمه

  داد فرمان که باشم شکیبا » ولّی«

  نشد تا قصاص بتول و حسن را 

  دعا کرده بودم که روزي بیاید

  قسم خورده بودم که کاخ خسان را 

  عطش آمد و نقش من را عوض کرد

  بتاز اي فرس تا به اطفال عطشان 

  دهم آب بر طفل بی شیر موال 

  دهم آب با دست خود بر رقیه

  کنم پاك اشک از عذار سکینه 

  به کلثوم و زینب دهم آب شیرین

  براي عزیزان زهرا ، یکایک

  به کف آب شیرین و سرد و گوارا 

  چو آب گوارا بنوشد حسینم 

  سپس گردن خویش را کج نمایم 

  روي ما بسته باشد ؟  چرا آب بر

  بتاز اي فَرَس تا که بعد از سقایت

  به خشم الهی بتازم به دشمن

  عدو در کمین است و من روي اسبم

  زره بر تن مشک باید بپوشم

  ور گشته دشمن ز پشت سرم حمله

  بتاز اي فرس تا رسم من به خیمه 

  جدا گشت دستانم از تن خدایا

  که بهر ولّی هفت کشور بگیرم

  که اذن سقایت ز سرور بگیرم

  کمتر بگیرم و از خشم خود بهره

  ز آل امیه سراسر بگیرم

  که از غاصبان سخت کیفر بگیرم

  به یک حمله، چون سیل و تندر بگیرم

  تر بگیرم خدا خواست نقشی مهم

  هم آب و یک مشک دیگر بگیرمد

  و یک بوسه از حلق اصغر بگیرم

  و از او شمیم دو مادر بگیرم

  اش گرد غم بر بگیرم و از چهره

  هر بگیرمو اشک از رخ این دو خوا

  به کف ، جام ، مانند نوکر بگیرم

  به پیش برادر چو قنبر بگیرم

  ز دُرد سبویش دو ساغر بگیرم

  که تا اذن جنگ از برادر بگیرم

  ي تر بگیرم؟ چرا آب از دیده

  فرات از عدوي ستمگر بگیرم

  اگر حکم کشتن ز رهبر بگیرم

  ندارم مجالی که سنگر بگیرم

  مو آن را چو جان زیر مِغفر بگیر

  و خواهد دل از مشک خود بر بگیرم

  بگیرم و از پیکرت تیرها بر

  به دندان مگر مشک مضطر بگیرم
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  بسی تیر خورده به پهلو و پشتم

  ک امّید من تیربارانشده مش

  خجل هستم از کودکان برادر

  نشد تا که لبخند سبز رضایت

  چه نومید و بیحاصل و شرمگینم

  گل آرزوهاي من گشت پرپر

  عطش روي آب روان پرپرم کرد

  به هرکس که باشد وفادار موال

  الحوائج خدا خواست با نام باب

  )غالمت(برادر رضا شو ز سعی 
  

  ولی باید این سعی از سر بگیرم

  چگونه ره کوي دلبر بگیرم؟

  نباید ره خیمه دیگر بگیرم

  ز گلهاي زهرا و حیدر بگیرم

  ولی باید این را مقدَّر بگیرم

  به دل باید از داغ ، آذر بگیرم

  جام از حوض کوثر بگیرم که تا

  دهم قول ، دستش چو یاور بگیرم

  ید عاشقان تا به محشر بگیرم

  که از دست تو تاج و افسر بگیرم
  

  زبانحال اھلبیت با ذوالجناح

  بارد تب و سوز می دز بس خورشی

  غبار عرصه باال رفته تا عرش

  زمین پر گشته از گلهاي پرپر

  به خیمه بازگشته ، اسب موال

  اشک و خون باشد سرازیرز چشمش 

  همه با او به حال گفتگویند

  بگو اي ذوالجناح عرش پیما

  مگر مرکوب موال نیستی تو

  چرا همره نداري نور عینم

  کجا در خون طپیده جسم پاکش

  بیان کن حال آن مظلوم عطشان

  بگو آبش به وقت ذبح دادند؟

  نگاه اسب موال شد هراسان

  شد بیانها  جواب کل پرسش
  

  ریزد از پیشانی روز عرق می  

  فرو غلطیده آتشپاره تا فرش
  شده عرش خدا در خون شناور

  به دورش حلقه بسته جمع زنها

  شده زخمی ز ضرب تیر و شمشیر

  چو نیلوفر به گرد پاي اویند

  چه آمد بر سر موالي تنها

  بگو تنها براي چیستی تو

  نیامد یا نیاوردي حسینم

  شوم قربان جسم چاك چاکش

  ه زیر سُم اسبانکه پرپر گشت

  ؟و یا عطشان بر او خنجر نهادند

  سرش چرخاند با غم سوي میدان

  سر موال به روي نی عیان شد
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 ھا زیبائی عرصۀ

  هاست زیبائی عرصۀ کربال

  ولی است غمین و خونین گرچه

  گشتن فدائی ، عشق ره در

  خاك بر دریا دو و هفتاد خفته

  خدا خون آن در جاریست چونکه

  عشق لشکر آینۀ هر قلب

  راز زیباي شکوفائی آن

  ب رازین سخن این بشنوید

  

  

  

  هاست شکوفائی زیباي اوج  

  هاست دانائی سرخط برترین

  هاست شیدائی رتبۀ آخرین

  هاست دریائی کوثر ، تشنگی

  هاست آرائی صف مهد ابد تا

  هاست دالرائی و ناز معدن

  هاست شکیبائی مدیون همه

 هاست زیبائی عرصۀ کربال
  

  یدائیش َرَجز

  )ع(حضرت اباالفضل العباس ، زبان حال  ترکیب بند

  از می عشق تو مستم امروز

  اي سرخ زدم دوش ، کزانباده

  شکنمکند ، می یار تا جلوه

  آي ، دام دگري پهن کنید

  دهم آب حیاتش ، یکریزمی

  دیرین من است يعاشقی شیوه
  

  عقل شکستم امروز يشیشه  

  سرخ و افروخته هستم امروز

  پرستم امروز آئینهدل 

  بند اندیشه گسستم امروز

  گر فتد مرگ به دستم امروز

  عهد را تازه نبستم امروز
  

  باید از عشق ، جوازي گیرم

  رگ را باز به بازي گیرمـم

  باید ایدل هوسی تازه کنم

  تن بگریزم يباید از پیله

  مرهم از زخم کهن برگیرم

  ترسدمرکب عقل ز خون می

  دارد؟چه کسی تیغ نفس بُر 

  در کفم آب اسیر است اکنون
  

  فکر طور و قبسی تازه کنم  

  فکر خونین قفسی تازه کنم

  داغ شیرین کسی تازه کنم

  فکر سرکش فرسی تازه کنم

  میل دارم نفسی تازه کنم

  باید ایدل هوسی تازه کنم
  

  در دلم شط غمی جاري شد

  ها کاري شدخاطره يضربه



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 84صفحه  

 

  آه ، سقاي جوان ، یادت هست؟

  بازوي تو و حنجر اوزد به 

  دست او در کف دست تو نهاد

  چشم بانوي حرم شد نگران

  همره اشک بر آورد آهی 

  در کفَت آب اسیرست اما
  

  ؟شاه جهان یادت هست يبوسه  

  اي پر هیجان ، یادت هست؟بوسه

  آن سه لبخند نهان ، یادت هست؟

  آن نگاه نگران ، یادت هست؟

  یادت هست؟ که ترا سوخت روان،

  شنه لبان ، یادت هست؟عطش ت
  

  گیرم اینک کف آبی داري

  عاشقی را چه جوابی داري

  باید افروخت شکیبائی را

  باید امروز شکوفا سازم

  عشق يباید امروز به سر پنجه

  با دل واله ، سر افکنده کنم

  آي مار هوس انگیز فرات

  بر دل خویش فرو کن ، اي آب
  

  بایدم سوخت گوارائی را  

  شیدائی را يتشنه يالله

  را زیبائیر کُنم بیرق ب

  هرجائی را يآب ، این هرزه

  رسوائی را ينوش کن جرعه

  اغوائی را ينیش اندیشه
  

  داغ من بر دل تو باقی باد

  ت ساقی بادنَاد مَـتا ابد ی

  ها رقص خود از سر گیریدتیغ

  آمدم تا ز عطش ، تنگ ، مرا

  امآي مستانه به رزم آمده

  امعقلم زدهخنجر از پشت به 

  عشقم، جسدم يغرقه در ورطه

  آي ، تا نیمه نفس باقی هست
  

  از تنم بوسه مکرر گیرید  

  با لب آخته در بر گیرید

  از من این سوخته پیکر گیرید

  تا مرا پشت به خنجر گیرید

  لشکر گیرید ياز لب نیزه

  دلبر گیرید يپرده از چهره
  

  شُکر ، این عشق ، هالکم کرده است

  م کرده استـخاک ، وــوي تـبر سر ک

  ترمگرچه من از همه ، بازنده

  خزان جورگرچه پرپر شدم از 

  ترمبا تو اي عشق ، کنون زنده  

  ترمگرچه از برگ ، پراکنده
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  گرچه لب تشنه گذشتم از خون

  گرچه خورشید خورد غبطه به من

  آه ، اي آب ، دلم سوزاندي

  دریاب) غالمت(رورم ، آه س
  

  آینده ، ترم يگرچه چون دیده

  ترمگرچه از ماه درخشنده

  ترمپیش موال ز تو شرمنده

  ترمگرچه از آب سرافکنده
  

  نازنینا ، دل من را بپذیر

  سعی ناقابل من را بپذیر

  آب سفر

  عطش و یار نیامد داغمُردیم ز 

  آرام دل و دیدة خونبار نیامد
  

    

  از خیمه برون تاخت ولی باز به خیمه    

  بار نیامدعطشاز علقمه با کام 
  

  چشمان حرم باز به راهی است که عباس

  با مشک برون رفت و دگر بار نیامد
  

    

  در عمق قرون ، چشم به راه است رقیه    

  وي وفادار نیامدز چه عمّ: گوید 
  

  طفالن حرم را که دهد جرعۀ باور

  وقتی که عمو از صف پیکار نیامد
  

    

  :این ناله هنوز از لب تاریخ بلند است     

  »علمدار نیامدو اي اهل حرم ، میر «
  

  گویا که زمان مانده در آن لحظۀ کشدار

  زیرا به سر این لحظۀ کشدار نیامد
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  در طول زمان ، چشم حرم منتظر اوست    

  هرچند که آن لحظۀ دیدار نیامد
  

  :انگار همین لحظۀ پیشین ، همه گفتند 

  »سقاي حسین ، سید و ساالر نیامد « 
  

    

  )الماـغ(آب  ر ــسف از   او تن ــبرگش                                                 

  نیامد  دارـعلم و   ماند  حرم  قلب  در                                                 
  

   سقای علمدار 

  در ، اردوي دشمنان دین ولوله بود

  گفتند اباالفضل به میدان آمد

  

  اباالفضل ، جدا از همه رفتدیدند 

  گفتند به حیله سرنگونش سازید

  

  دیدند اباالفضل ندارد سر جنگ

  با آب برون آمد و ناگه ز کمین

  

  عباس چو افتاد ، عدو ، جان بگرفت

  موال به شتاب ، سوي سقا آمد

  

  برادر بشتاب: فرمود اباالفضل 

  اما به سوي خیمه نبر پیکر من

  

  گیردعباس گریست تا غمش جان 

  گفتا سر من کنون به دامان شماست

  

  الگوي وفا و استقامت ، عباس

  : در مَنقَبَتَش امام سجاد بگفت
                     

  تا مرگ میانشان دمی فاصله بود  

  این نام براي خصم چون زلزله بود

  

  با مشک به سوي ساحل علقمه رفت

  اش حرمله رفت با تیر سه شعبه در پی

  

  روان با دل تنگ بآست پی  رفته

  شد پیکر سقا هدف تیر و خدنگ

  

  امّید سپاه عشق ، پایان بگرفت

  با غم ، سر عباس به دامان بگرفت

  

  آب آور شرمندة خود را دریاب

  ام از رقیه و طفل رباب شرمنده

  

  در دامن او ، عزاي پایان گیرد

  اما سر تو چه کس به دامان گیرد

  

  اسطورة میدان شجاعت ، عباس

  ست تا قیامت ، عباسفخر شهدا
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  هرچند که مثل غنچه، بی جان هستیم

  برگرد عمو ، به جان بابا سوگند

  

  برگرد عمو که آب پیدا کردیم

  برگرد و به شرم و داغ ما پایان ده

  

  ام بی تاب است برگرد عمو که عمه

  ها بهر خدا اي قوت قلب خیمه

  

  برگرد عمو که تشنۀ دیداریم

  از آب گذشتیم و کنون با امّید 

  

  از شرم اگر کل جهان ، آب شود

  ما تشنۀ دیدار توایم اي سقا
  

  هر چند که پژمرده و عطشان هستیم  

  از گفتن العطش پشیمان هستیم

  

  از هجر تو دیده را چو دریا کردیم

  نا خواسته ما خواهش بیجا کردیم

  

  آن کوه وقار و صبر بر خاك نشست

  شت بابا بشکستبرگرد و بیا که پ

  

  باریم از هجر تو خون ز دیدگان می

  تنها ، عطش دیدن رویت داریم

  

  صد بار پدید آید و نایاب شود

  کی تشنۀ دیدار تو سیراب شود
  

  

  بزم ابرار
  

  هاي سرخ ایثار جمع قطره ز

  در این دریا کجا باشی مهم نیست

  ، انتظامات کش ، طبق تماشاچی

  همه لبیک گو آماده هستند

  جان سپاري در ره اوبراي 

  در این جمع خدائی بی ریا باش

  عزاداران غالم شاه دینند

  همه راز و نیاز و درد دارند

  دخیلی بسته هرکس با دل خود

  تولد گشته دریاي عزادار  

  مهم این است باشی بین ابرار

  داربر ، کفش ، سخنران نظافتچی

  براي یاري آن شاه بی یار

  همه دارند جان بر کف چو احرار

  که اخالص تو دارد اجر بسیار

  به هر حال و به هر جا و به هر کار

  همه هستند محزون و گرفتار

  به دستان شفابخش علمدار
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  روا هستند و دانند همه حاجت

  خدایا در دو عالم دست ما را 
  

  صبر است عباس وفادار که بی

  نکن کوتاه از دامان این یار
  

  نیالحرمتیب

  خویش ایم یاريِما آمده

  گریان و غمین و سر به زیریم

  ما معترفیم در حضورت

  تري ز هر وجوديتو زنده

  از جمادات تریمما مُرده

  تو نوري و ما عزا گرفتیم

  هرجا که بپاست مجلس تو

  جبریل نشسته روي درگاه

  مجموع رُسُل ستاده در صف

  بخشند به روح هر عزادار

  سقاي تو جامها کند پُر

  نوشد به تمام تشنه کامان

  بخشد به تمام عاشقانت

  تو وارث کل انبیائی 

  هر دین که کنون حیات دارد

  دانند تو را تمام احرار

  اندیشۀ وحدت جهانی

  عرفان بشر گرفته از تو

  زیبائی روح تو در عالم

  زادیمخانه) غالم(ما لیک 

  بی فلسفه روح ماست عاشق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خویش واريِ گدر مجلس سو

  نزد تو ز شرم و خواري خویش

  بر جرم و گناهکاري خویش

  در عرش ، به نزد باري خویش

  زندگی مزاري خویش در

  بر نعش سیاهکاري خویش

  زهراست به اشکباري خویش

  در منصب کفشداري خویش

  با شیعه و با حواري خویش

  شیدائی و داغداري خویش

  از اشک همیشه جاري خویش

  از کوثر خوشگواري خویش

  او بیرق یادگاري خویش

  نثاري خویشدر مکتب جان

  دارد ز تو وامداري خویش

  خویشپیغمبر افتخاري 

  داري خویشدارد ز تو ریشه

  آئینۀ رازداري خویش

  گسترده دَم بهاري خویش

  خواري خویشنزد تو ، به ریزه

  با منطق خاکساري خویش
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  گفتی که کجاست یاور من؟

  او حضرت تو ، تو حضرت او

  عزاست ، هرجا او صاحب هر

  او وارث توست در زمانها

  هر روز لواي شیعه برپاست

  ن چشمهایشــرمیـالحتـــبی

  مخمور نگاه اوست ، شیعه

  چشم و دل ما از او گرفته

  او رهبر انقالب شیعه است

  هر روز گرفته انتقامت

  ما لشکر بیدل حسینیم

  ما معجزه ساز انقالبیم

  هاي جنگیمما فاتح جبهه

  ، حمله بُردیمبر کاخ یزید 

  داریم ز مجلس عزایت

  این اشک که بی اراده جاریست

  هر دانۀ آن مثال بُمبی است

  سرمایۀ شیعیان همین است

  خواهند همین ز ما بگیرند

  از مَذّلت ، دوریم ولیک

  ما بیمۀ عزت حسینیم

  شاگرد کالس مادرانیم

  ما شوري اشک را چشیدیم

  دادند به ما غذاي ایثار

  شیرپروراین شیر زنان 

  در لحظۀ جان سپاري خویش

  در عهد زمامداري خویش

  همیشه جاري خویش با اشکِ 

  در غایت بردباري خویش

  در مکتب انتظاري خویش

  بخشیده به ما خماري خویش

  داري خویشجلوة پرده در

  سرچشمۀ اشکباري خویش

  در غیبت آشکاري خویش

  واري خویشگبا لشکر سو

  در هستی سربداري خویش

  داري خویشبا رهبر روضه

  با وحدت و پایداري خویش

  با روضۀ انتحاري خویش

  اندیشۀ ماندگاري خویش

  ساري خویشدر هیئت چشمه

  در فطرت انفجاري خویش

  در جبهۀ پاسداري خویش

  با مذهب ابتکاري خویش

  در مذهب خون نگاري خویش

  نی ، بیمۀ اختیاري خویش

  در مکتب غمگساري خویش

  دورة شیرخواري خویش در

  با نذر و امیدواري خویش

  نثاري خویش با شیرة جان
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  پیوسته شهید آفریدند

  بر کاخ فساد ، حمله بردند

  بخشید علی به روح شیعه

  هر شیعه کنون چو ذوالفقار است

  ریزیم شرر به قلب صهیون

              ***  

  تو خون خدائی و خداوند

  اي دو عالماي آنکه نشانده

  آورده بهشت ، سوي فیضت

  با اینهمه ، نیز ما گدائیم

  ل ماننگر به حقارت د

  اي دل ماعمریست که بُرده

  سُراي اهلبیتیمما نغمه

  از کنج قفس اگر که حتی

  آنقدر زنیم سر به مرقد

  پناهی تا باز دهی به ما 

  از یاري ما تو بی نیازي
  

  در جبهۀ پایداري خویش

  داري خویشبا تیغ حجاب

  اندیشۀ ذوالفقاري خویش

  در خیبر سرشماري خویش

  ي خویشبا صولت مرگبار

              ***  

  داده به تو حکم کاري خویش

  بر سفرة کردگاري خویش

  حاجتکدة نداري خویش

  در دوزخ شرمساري خویش

  بنگر به بزرگواري خویش

  در محفل بیقراري خویش

  آوازگران زاري خویش

  آزاد کنی قناري خویش

  با شِکوه ز بدبیاري خویش

  داري خویش در هیئت روضه

  خویش ایم یاريما آمده
  

  

  نامۀ معشوق

  اي که مدهوش ز پیمانۀ هستی هستی

  تا بدانجا که رقیبان تو گیرند جواب

  اهل کرّوب به مدهوشیِ تو غبطه خورند

  گذارند ولی عاشقان نامه سر راه

  روي دستان تو آن نامۀ خونین ز چه روست

  سینۀ چاك تو سر مشق کالس عشق است

  شاعري در صدف خویش روا نیست غالم
  

  کجا بر سر آن عهد که بستی هستیتا   

  یا بدانجا که پذیرند شکستی هستی

  هستی هستیهُش از سُکر کدامین خُم  بی

  هستی آنکه تقدیم کند نامه دو دستی

  تو که خود نامۀ معشوق به هستی هستی

  تو رهانندة عشاق ز پستی هستی

  قافیه بستی هستی خط جبهه اگردر 
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  خونبَھا

  عاشوراست شاهراه ، حق روشن ریمس

  عاشوراست قتلگاه ، خدا عرش رکن که
  

    

  نابود شود جهان صد اگر انتقام به    

  عاشوراست آه ز کمتر مرتبه هزار
  

  او اصغر يخونبها جهان کل ستین چو

  عاشوراست دادخواه ، حق حضرت وجود
  

    

  قاب کی در ، اشک خیتار وسعت تمام    

  عاشوراست نگاه در ، شود دهیچک اگر
  

  خدا يهافرشته تمام جمع محل

  عاشوراست گاه وعده ، زمان و مکان هر به
  

    

  آدم یبن یبائیز و یزشت تمام    

  عاشوراست گاه جلوه در سهیمقا هر به
  

  خلقت دَم نیآخر ، بال و کرب غروب

  عاشوراست پگاه ، خلقت ةجلو طلوع
  

    

  فهمد ینم را نکته نیا»  فلسفه«  اگرچه    

  عاشوراست شاه فرمان به بیغ عرش که
  

  اعجاز کی و هزار کرده مشاهده یول

  عاشوراست کارگاه اثر نیکمتر که
  

    

  دوران در که یئتیه آن هر نیحس از پس    

  عاشوراست سپاه ، پرچم زده حق نام به
  

   احرار یساق و جلودار و دوش به علم

  عاشوراست ماه ، خیتار ظلمت اوج در
  

    

  يبار ، کربال داغ از هـــوختـــس که یدل    

  عاشوراست پناه در ابد به تا شهیهم
  

  ندیاو حضرت غالمان عرش تمام

  عاشوراست گاه مهیخ ، جنان اند دهید که
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  :ادیفر زند یم خیتار دل در نیحس    

  عاشوراست شاهراه ، حق روشن ریمس
  

  ھا میمر باغ یحایمس

  غرق ، موال نگاه در دلت يا

  ایدر را تو لب ببوسد تا

  ها میمر باغ يحایمس يا

  آب در تو دست رفت فرو تا

  آب آن تو دست ختیر فرو تا

  يافکند مهیخ به ینگاه تا

   دیچ گلها دیام دشمن ریت

  تو اشک ز يا قطره دل در

  لین از »خود و آب« ز یگذشت تا

  دالشهدایس ، تو يعزا در

  است شاد تو ز البنبن ام قلب

  موال تو مدح ، اغراق ستین

  که او ؛ تو مدح ، سجاد گفته

  هر شهیدي، به غبطه، مبهوت است 

  فهمد ینم را تو ایدن گرچه

  يدار آرزو آنچه) غالم( يا
  

  غرق ، ایدر گشته تو نگاه در  

  غرق ، تمنا ۀجرع در گشت

  غرق ، سراپا ، عطش در شد مهیخ

  غرق ، البه فرات در عطش شد

  غرق ،  ایرؤ به ابد تا شد آب

  غرق ، گلها شدند نگاهت در

  غرق ، بایز چشم دو آن در گشت

  غرق ، کجای ، نهیسف و نوح گشت

  غرق در کَفَت گشت نیل و موسی

  غرق ، بایشک نبیز با گشت

  غرق ، زهرا يرضا در يشد چون

  غرق ، معنا عمق به قتیحق شد

  غرق ، یاعلخود در مقام  بوده

  غرق ، سقا عیرف مقام در

  غرق ، ایدن گشته تو يوفا در

  غرق ، موال يدعا همه در شد
  

  کوه صبر

   )ع(زبانحال حضرت زینب با امام مجتبی 

  کنقاسم را تماشا حسن، باز آي و  ،برادر جان

  تو که تنهاترین سردار دین مصطفی بودي

  حسینم روزگاري بوده سرباز و علمدارت

  نظر با فخر بر این نوگل زیباي رعنا کن  

  بیا اینک دمی سربازهایت را تماشا کن

  بیا بر جاي او بنشین و او را باز سقا کن
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  امام عصر او بودي ، ولیِّ امر او بودي

  حسن جان جاي مادر بوسه باران گلویش را

  حکم جنگیدن در این میداناباالفضلم ندارد 

  تو کوه صبر بودي و نبود ایوب شاگردت

  چهل دریا مصیبت پیش رو دارم برادر جان
  

  بیا مأموم حود را راهی محراب اعلی کن

  کن قبل از زینب و شمشیر اعدابیا اقدام 

  بیا آتشفشان خشم سقا را شکوفا کن

  بیا اي هادي من، خواهرت را هم شکیبا کن

  بیا از جام صبر خود به من یک جرعه اعطا کن
  

  زرقان 1422عاشوراي 

  

  عشق سرمشق
  

  هر عاشورا که قاسم چون گل سرخ بهارانظ

  زنده شد یاد حسن ، تنهاترین سردار عالم

  سرو قامت ، جلوة زیبائی حقنوجوانی 

  دشمنش  زد طعنه و خندید بر قاسم ولیکن

  کُشت چندي از لعینان را به چاالکی چو حیدر

  ها از پشت و پهلو تا اصابت کرد بر او نیزه

  پیکرش شد پاره پاره زیر سُمهاي ستوران

  تیرباران گشت بابایش حسن بعد از شهادت

  آمدش موال به یاري مثل شاهین شکاري

  ت موال شکست از داغ او چون داغ اکبرقام

  تر آمد بهر او شهد شهادت از عسل شیرین

  وه چه دلسنگیم ما ، در وصف قتل آل طه

  عزم قاسم تا ابد سرمشق عشق هر جوان شد

  بارالها در عزاي جانگداز آل زهرا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تباران  شد سواره عازم پیکار با شیطان

  نثاران جاندر دل موالي مظلومان و خیل 

  اي لب تشنه از نسل رشید شهسواران  الله

  رزم او لرزاند پشت لشکر آن فتنه کاران

  اش کردند خیل نابکاران تا به حیلت دوره

  زاران سرنگون شد قامت رعناي سرو الله

  بارید بر او مثل باران تیر و سنگ و نیزه می

  شد ولیکن قاسمش قبل از شهادت تیرباران

  جان داد و شد از کامکارانتا در آغوش عمو 

  هاي گلعذاران شد ز نو برپا عزا در خیمه

  تباران داغ او اما زد آتش بر دل کوثر

  معذرت خواهیم، باري، از امام روزگاران

  هستند مهدي را ز یاران» ها فهمیده«لشکر 

  نام ما را در دو عالم ثبت کن از سوگواران
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  آخرین یاور

  )علیهم السالم(ابن حسن ابن علی  در رثا و تعزیت حضرت عبداهللا

تا حسین افتاد از زین بر زمین  

  گرد و خاك از عرصه بر شد تا سما

  از سوار و از پیاده دور شاه

  حلقۀ چرخان گرداب عدو

  ناگهان شد آخرین یاور پدید

  بی سالح و بی زره مانند ماه 

  با تکاپو سیل دشمن را گسست

  صورتش مانند گل افروخته 

  با نگاهی غرق اشک و غرق آه 

  ، موال در آغوشش گرفت  بی رمق

  تا نگرید او ، عمو لبخند زد 

  یافت آرامش در آغوش عمو 

  عرش از پیوندشان در گُل نشست

  خواست دشمن تا جدا سازد ز هم 

  گردم جدا گفت من هرگز نمی

  ور شد زین پیام  خشم دشمن شعله

  کرد عبداهللا جانش را سپر 

  ر گل باغ وجود مثل باران ب

  گرچه دستش شد جدا از تیغ کین 

  عاقبت مثل گلی خوش رنگ و بو 

  زنده شد با داغ او داغ حسن 
  

  شد میان دشمنان مثل نگین  

  در حرم شد ماتم عظمی به پا 

  حلقه زد سیل سپاه دل سیاه

  شد دمادم گرد او تر می تنگ

  نوجوانی سوي مقتل پر کشید

  با شتاب آمد به سوي قتلگاه

  در آغوش عمو چون گل نشست تا

  ، سوخته هایش گونه از عطش ، گل

  خیره شد بر پیکر و رخسار شاه

  اي خونین ز گیسویش گرفت بوسه

  بر هراس و وحشت او بند زد

  مثل گل چسبید بر دوش عمو

  دشمن از لبخندشان در هم شکست

  غنچه را از سینۀ گل ، بیش و کم

  از عمویم ، اي لعینان دغا

  ور شد بر امام خیل دشمن حمله

  در دفاع از زادة خیرالبشر

  آمد فرود سنگ و تیغ و نیزه می

  او نشد اما جدا از شاه دین

  گشت پرپر او در آغوش عمو

  در دل آن شاه بی غسل و کفن
  

  پرواز سرخ

  بال گرفته دلم چو طیردر دشت عشق، 

  روحم پریده از قفس تن چو جبرئیل
  سیر ،تا عرش و فرش را کند از روي نیزه  

  *تا بر فراز نیزه ببوسد سر شُبیر
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  جسم هزار پارة ارباب بی کفن

  گاه است آتش و تاراج خیمهسوزنده 

  گر زهرا ز عرش سوي تنور است ، نوحه

  احمد میان اشک به تحسین گشوده لب

  گوید درود بر وهب و قیس و حنظله

  یا رب براي یاري موعود اهلبیت
  

  در زیر نعل نو شده بسمل بسان طیر

  تر ولی به حریمش نگاه غیر زندهسو

  مریم نزول کرده ز جنت به کنج دیر

  بر نصر و حُرّ و عابس و ضرغامه و زُهیر

  هم بر حبیب و مسلم و هم جُندب و بُریر

  ما را به حق فاطمه کن عاقبت به خیر
  

هاي خود را به  نوه) ص( اسالم پیامبر و بوده) برادر حضرت موسی ع( جناب هارون پسران نام شبیر و شُبر *

 عبري زبان در شبیر و شُبر. دستور خداوند به نامهاي فرزندان هارون که جانشین حضرت موسی بوده نامیده است

   .دارند عربی زبان را در حسین و حسن معانی همان

  خدا صبر جوشن

جملۀ اول بعد از : استاز حضرت زینب کبري دو جمله پس از عاشورا نقل شده که تاریخ را به حیرت واداشته      

اللهم تقبل منا هذا  :شهادت جانگداز امام حسین، که حضرت زینب به جاي اظهار عجز و ضعف، مقتدرانه فرمود

، و جملۀ دوم در پاسخ به ابن خداوندا این قربانی اندك را از ما بپذیر یعنی) توجه کنید به کلمۀ قلیل(، قلیل القربان

در و حضرت زینب عارفانه دیدي که خداوند با برادر و خاندانت چه کرد؟ : او گفت زیاد ملعون که در کاخ کوفه به

  . جز زیبایی چیزي ندیدمیعنی مَا رَاَیتُ إِالَّ جَمِیال ؛ : فرموداو پاسخ 

  
  

  کُند چگونه تحمل ، جناب زینب کبري

  مگر که جوشن صبر خداست بر دل زینب

  پس از فراق نبی، داغ سرخ محسن و مادر

  ر دل او باز هم مصیبت دیگررسید ب

  زنی که داشت به دل کوله بار داغ و مصائب

  به دشت کرب و بال شد دوباره قسمت زینب

  اگرچه کرد فداي امام دین ، پسرانش

  نشست داغ عزیزان نازنین برادر

  ، به عرصه، شناور برادران همه در خاك و خون

  چو دید بر سر نیزه سر برادر خود را

  هجوم اینهمه داغ و غم و مصیبت عظمی  

  که مثل کوه احد ، گشته داغدار و شکیبا

  نازنین ، تمام آتش دنیانهاد بر دل آن 

  ز هجر و داغ حسن ، آن امام مضطر و تنها

  به سرزمین بال ، شد ز نو به داغ ، مهیا

  کنار داغ و عطش ، آتش و شماتت و یغما

  ، نکرد شیون و غوغا نکرد شِکوه ز قسمت

  ، ز فتنۀ اعدا به قلب مضطر او یک به یک

  به روي نیزه ولیکن سر مطهر آنها

  وز او بهشت و عالم باالبسوخت نالۀ جانس
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  بوسه بر رگ او زد گرفت پیکر موال و

  بار خدایا: کشید آه جگرسوز و گفت

  پس از خزان مصائب، روان به کاخ ستم شد

  چه دید زینب از این حجم داغ و ماتم و هجران؟

  فقط امام زمان عارف است بر حق زینب
  

  به جاي خاتم پیغمبران و حضرت زهرا

  قبول کن ز کرم این قلیل فِدیه تو از ما

  شکست پشت ستم را به چند خطبۀ غَرّا

  »رَایتُ جمیال«خداي داند و بس معنیِ 

  که هست صبح و مسا نوحه خوان زینب و موال
  

  

  احسان جبران
  

  گرفت بر در را کوفه یخشکسال

  اتیح از کردند شِکوه موال نزد

  شدند گنهکاران مثل گر توبه

  زارشان حال دید موال چونکه

  دیکل کی هر او آل بودند گرچه

  عیمط شد دریح و بود نیا حق امر

  دعاست وقت من فرزند يا: گفت

  دهد باران خدا تا یدعائ کن

  کن رفع تیدعا با را عطش نیا

  مشکالت نیا شود حل تا دعا کن

  شدند خواهش در هیگر با انیکوف

  آسمان يسو دست موال بُرد

  شد راز در خدا با ، زانیر اشک

  گرفت جان موال اشک در آسمان

  فرات چون شد انیکوف شوق اشک

  راز يدانا يا: گفتند انیکوف

  میا دهید نهیع به ما را معجزت

   زمان نیا میگشت تو يشناسا ما

  نیحس يا یمائ امر یِّول تو

  است غمبریپ دختر تو مادر

  گرفت دریح ۀخان راه کوفه  

  مشکالت دیکل او از خواستند

  شدند باران طالب موال نزد

  کارشان دیکل آنها بر داد

  دیبرگز نشیحس اما یمرتض

  عیشف را نشیحس سازد او که تا

  مبتالست بالها بر نکیا کوفه

  دهد انیپا یتشنگ يبال بر

  کن دفع کوفه جان از بال نیا

  فرات گردد آبرو پر نو ز تا

  شدند بخشش و برکت خواستار

  جهان خداوند با يراز گفت

  شد باز رحمت يدرها ناگهان

  گرفت باران انیکوف نگاه در

  مشکالت سخت فصل ان،یپا افتی

  باز تو با رحمت يدرها شد که يا

  میا دهیفهم را تو قدر کنون ما

  مهربان يا يزدیا زیعز تو

  نیحس يا یفرمانروائ جهان بر

  است سرور نشیآفر بر تو باب
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  يا بسته يقفلها دیکل تو

  زیعز يا ینیع نور ، ینیحس تو

  میکن یم جبرانلطف تو ، یک روز 

                *  

  شد رنگین نید و بگذشت سالها

  امیپ و کیپ و رُقعه هزاران با

  غیدریب موال ز یرائیپذ شد

  رود دو نیبما ، تشنه لبان با

  سر به سر خون، در غرقه اورانش،ی

  نیش و شور با نینچنیا يآر يآر
  
  

  
  

  يا دلخسته هر درد يدوا تو

  زیعز يا ینیعالم افتخار

  میکن یمعاقبت جبران احسان 

                *  

  شد تنگ خوبان سلطان بر عرصه

  امام از نمودند دعوت انیکوف

  غیت و ریشمش و زهین و سنان با

  جود و ثاریا تیآ آن دیشه شد

  دربدر و ریاس او تیاهلب

  نیحسحسان ا کرد جبران کوفه
  

  ویران شام

  دوباره غمت در دلم پا گرفته

  ناشکیبم  آتش دلِ شده غرقِ

  ات را نباشد بدیلی شکیبائی

  شام ویران بمیرم ز رنج تو در 
  

  جسارت شده بر تمام رسوالن

  پلیدي که در بزم عیش و شرابش

  زده چوب بر رأس خونین بابت

  اي در اسارت خرابه نشین گشته

  فتاده به دامان زینبرقیه 

  تمام حرم در عزاي رقیه

  هاي قومی حرمتی چه گویم ز بی

  شده سینۀ آسمان ارغوانی

  چه گویم ز غمهاي شام سیاهی

  چگونه نسوزم ز حجم غم تو
  

  و آتشفشان در دلم جا گرفته  

  که دامان یاري شکیبا گرفته

  که صبر خدا با تو معنا گرفته

  که طاقت ز قلب تو موال گرفته

  بر جایشان فاسقی جا گرفتهکه 

  شکیب از دل آل زهرا گرفته

  که صبر از دل آل طه گرفته

  و زنجیر بر گردنت جا گرفته

  در آغوش چون رأس بابا گرفته

  ابیها گرفته به لب ذکر ام

  که جشن و طرب در مُعَزّي گرفته

  ز آهت که در عرش اعلی گرفته

  که در خاطرت رنگ یلدا گرفته

  جا گرفته اش در دلم که یک ذره
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  مشک اي

  آبرویم نریز مشک اي
  است تنگ عرصه اگرچه مشک اي

  جنگ همتم تمام و است جنگ
 شناسم نمی غم و سربازم

  بگشود جبهه وظیفه که جا هر
  است خروش دلم در که امروز

  دینم حامیان حامی هم
  است اشک پر ام دیده که امروز

  ناس از ندیده کسی مشک اي
  التماسم تو بشنو اینک
  است فرات چکیده که اشکم

  است نهان ات سینه به که آبی 
  خوشگواري آب ز سیراب

  آب شــــــآفرین ي زهـــگیــان
  تو در است من آبروي این

  سویم گرفته ، سبو ، افالك
  دمادم ؛ روم اگر آب بی
  روانی اینچنین که آب اي

  باشد بهانه عطش کابوس
  است عشقباز که کسی دید از

  اکنون آب ندارد که موال
  سحابی هر به کند امر گر
  خواهد بار ، ابر ز نه اما
  اوست دختر اگرچه تشنه لب

  آورد مشک سکینه که آندم
  دوخت ترم ي دیده به دیده تا

  اشک آن خاطرات و من اینک
  دشمن هزار و منم اینک

  کردم گناه من که افسوس
  نخوردم را آب که چند هر
 بادا بریده تن ز دست این

  آرزویم تو مده باد بر  
  است ننگ خیمه به رَوَم آب بی

  جنگ استطاعتم و سربازم
  هراسم نمی شدن کشته از

  بود ام عهده دوش به شمشیر
  است به دوش ام عهده دو مشک اي
  نازنینم چند ساقی هم
  است مشک و لوا دلم دوش بر
  عباس التماس رزمگه در

  پاسم  ، دار ، پاس ز تو دارم
  است  مخدرات از شده پنهان
  است آسمانیان لب رشک

  نداري خبر حرم ز اما
  تاب بی هست تو در که است آبی
  تو در هست خالصه ایثار

  آبرویم نریز خاك بر
  گردم آب خجالت ز باید

  امتحانی در من چو امروز
  باشد نشانه تو حیثیت

  مجازست ،  حقیقتی کابوس،
  خون عشقبازي سر دارد
  نابی شراب زمین به بارد
  خواهد یار لقاي تشنه لب
  اوست مادر صداق آب این

  آورد ز اشک پر ي دیده با
  سوخت ام هستی ، آه آتش از

  مشک اي،  فرات و منم اینک
  من هم شراره هدف تو هم
  کردم نگاه روان آب بر

  بردم آب نکايخُ در کف
  بادا دیده دو برون حدقه از
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  است این آب لمس کفاره
 بمانم خجل نشود یارب
  باشم کام تشنه که بگذار

  

  است چنین عاشقی که باد خوش
  بمانم دل شکسته حشر تا

  باشم غالم ترین مقبول
  

 لبخند دو آن

  لبخند دو آني وال به طبعم

  طَف لب بر هنوز ست مانده

  عشقۀ گرفت خون صورت بر

   *ونجُة خند و نیحس لبخند

  عرفان اقیاشت خرمن در

  پا بر استی امتیق لحظه هر

  فتاده خون غرقه که کشته بس

   جنونم مذهب رویپ من

  یساق هزار خون به دهیغلت

  مبهوت و مات و گنگ فلسفه شد

  درگاه مقربان و خاصان

   خداوند تبسم استي جار

  مردن بار هزار است سهل

  است برون جهان نیا قدرت از

  ست داده) غالم( بر صله موال،

  خون تبسم بچشان اربی

  

  لبخند دو آني راسُ نغمه شد  

  لبخند دو آني صفا ریتأث

  لبخند دو آني جال باستیز

  لبخند دو آني فدا به عالم

  لبخند دو آني بال افتاده

  لبخند دو آني سرا و صحن در

  لبخند دو آني بال و کرب در

  لبخند دو آني شهدا مثل

  لبخند دو آني پا به تشنه لب

  لبخند دو آني چرا و چون در

  لبخند دو آني گدا هستند

  لبخند دو آني ها نهیآ در

  لبخند دو آني ازا به دم هر

  لبخند دو آني بها نییتع

  لبخند دو آني جا ، فاصلهی ب

  لبخند دو آني شعرا ما بر

  

و یکی از غالمان که در حال ) ع(در کربال در اوج عطش و خون و مصیبت و حماسه، بین امام حسین * 

عشق و شیدائی مستور ماند و هزارگونه شهادت بود دو لبخند ردّ و بدل شد که به عنوان راز سر به مُهري در عالم 

غالم ابوذر می » جون بر وزن عون«بعضی از منابع تاریخ آن غالم سیاه را . تفسیر عرفانی از خود بر جاي گذاشت

غالم و «و یک » موال و معشوق«آن دو لبخند هرچه هست نمایانگر یک ارتباطی عاطفی است بین یک . دانند

آن دو لبخند سروده شده توصیف ناقصی است از آن جریان ناب عارفانه و  شعر فوق که تحت تأثیر. »عاشق

عاشقانه و خالصانه و نه تفسیري بر آن و جاي آن دارد که غواصان عشق مهدوي در ساحل زیباي آن دو لبخند به 

  .هاي او بنشینند صید مروارید شیدائی خود بپردازند و به کشف جلوه
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 کوفه هاي شکوفه

  حبیب ، آبرو بی ي کوفه آبِروي اي

  حبیب ، گفتگو خوش طراوتِ پر پیر اي
  

    

  زند می عشاق دل بر چنگ تو نام    

  حبیب ، نکو عهد و منطق و مزاح آن با
  

  علی مکتب در تو روح گشت پرورده

  حبیب ، جو فتنه هر دشمن هماره بودي
  

    

  بست و حسین وفاي و عهد شکست کوفه    

  حبیب ، عدو با گري فتنه و جنگ پیمان
  

  سبب زین و نام بد و کوفه آبروست بی

  حبیب ، جستجو آن عزت ست شده کمتر

  

    

  فدا جان نمودید کوفه عاشقان با    

  حبیب ، او هدفهاي و امام یاري در
  

  عالمند دو سرخ گل ابد تا تو مثل

  حبیب بو و رنگ خوش ۀشکوف بس کوفه از
  

    

  اختناق و نیرنگ ي دوره سیاه آن در    

  حبیب ، کو به کو حق بیرق دوش به بُردي
  

  یار فداي جان کنی عشق نماز در تا

  حبیب ، وضو نمودي خویش سرخ خون با
  

    

  اهلبیت پیرغالمان ز چون تو هستی    

  حبیب ، بگو موال غربت حدیث ما با
  

  

  لعن و سالم

  ها و ادیان اگرچه قلب مذهب

  اگرچه در عزاي جانگدازش

  فرستد میاگرچه کل عالم 

  بُود شیداي ساالر شهیدان  

  بُود هر عاقل آزاده ، گریان

  از دل و جانبر آن حضرت سالمی 
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  اگرچه هر سالم و اشک و آهی

  ولی دارد تفاوت عشق شیعه

  سالم شیعه باشد همره لعن

  بدون لعنت و نفرین به دشمن

  پس از صد بار لعنت بر ستمگر

  بُود فرق دگر در عشق شیعه

  سالم شیعه غرق انتظار است
  

  بُود سرشار از اجر فراوان

  در عالم با تمام عشق خوبان

  به عُمّال پلید قتل ایشان

  سالم شیعه دارد عیب و نقصان

  سالم آغاز گردد بر شهیدان

  که ممتاز است در تاریخ انسان

  براي منتقم ، در طول دوران
  

  مشق حماسه

  حسین، سر داده چون بهر خدایش

  خدا با انبیا و اولیایش

  چو باشد حضرت حق، خونبهایش

  

  بُود پیوسته جاري فیض یزدان

  ندارد هیچ جائی گرچه رُجحان

  هایش ولی هرجا به پا شد خیمه

  

  به هرجا هیئتی با قلب خسته

  در آنجا مادر پهلو شکسته

  هایش کند در گریه تشکر می

  

  هزاران شعلۀ نفرین و لعنت

  به نزد حق، سالم و اشک امت

  لوایش که باشد وارث تیغ و

  

  خدا ریزد دو عالم را به پایش  

  شـــرایــزادارند در ماتمســــع

  به هر مجلس بُود صاحب عزایش

  

  زیر قُبۀ شاه شهیدانبه 

  به این شش گوشۀ ایثار و احسان

  بُود یک گوشه از صحن و سرایش

                   

  پی ذکر مصیبت، تکیه بسته

  ، نشسته میان سوگوارانش

  ز عُشاق حسین سر جدایش

  

  به جمع قاتالنش تا قیامت

  بُود با منتقم ، تجدید بیعت

  و باشد خیل شیعه، جانفدایش
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  بُود هر هیئتی هرجا عزادار

  که در اردوي سقاي علمدار

  ایشـه ذِلهـال اــَّمِن  هاتــو در هی

  

  به قربان حسین و کربالیش

  فداي عترت غم مبتالیش

  هایش خداوندا به حق بچه
  

  هر ستمکار زده سنگر علیه

  کند مشق حماسه، مشق ایثار

  حق اولیایش: کند فریاد

  

  سوزد دل عالم برایش که می

  که دیده بر فراز نی، نوایش

  ببخشا عاشقان با وفایش
  

 نیزه بر قرآن تالوت

  تر غریب عالم در تو از نیست آنکه اي

  تر نجیب تو نَسَب از ندیده دشمن
  

    

  است زینب تسکین داروي که بخوان قرآن    

  تر طبیب طبیبی تو از نیست آنکه اي
  

  سرفراز یار اي تو خون امتداد در

  تر باشکیب کسی نیست تو زینب از
  

    

  نما عیان را حق معجز و بخوان قرآن    

  تر فریب پر آن از نیست که اي دوره در
  

  کهف جوانمردهاي عجیب ي قصه از

  تر عجیب ، قرآن تالوت نی به باشد
  

    

  شدند خدا حبیب گرچه غار یاران    

  تر حبیب زانها تو یاوران هستند
  

  اشقیاست خونین فجایع از پر دنیا

  تر مهیب زین اي فاجعه ندیده اما
  

    

  بولهب و بوجهل ي فتنه هاي حلقه در    

  تر لهیب پر این از نگشته بپا آتش
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  تو کنار عیسی و زینب کنار مریم

  تر صلیب بر چنین اند ندیده دینی
  

    

  منتقم موعودِ حضرت »یُجیبِ مَن اَم«    

  تر قریب اجابت به شود می لحظه هر
  

  رجعتند مهیاي شهید صد گوشه هر

  تر نصیب غم آن یاري انتظار در
  

    

    

  اهلبیت غالمان به نما عطا رب یا  

  تر عندلیب دلی ، انتظار باغ در
  

  مکدر شود ینم دیخورش

  خرافه جهان کی که هرچند

  اریبس اگرچه ، قرون طول در

  مُکدّر شود ینم دیخورش

  میروزگار غبار و گرد ما

   است نیعالم در جا به که ينور

  ذرات؟ لیس و کجا دیخورش

  است گردباد چو اگر ، خیتار

  است ریمس و خط از پر دهر گر

  فراموش شود ینم دیخورش

  عالم کل رسم و نوحه گر

  دیخورش مثل نیحس نام کی

  خرافات شود جهان کل گر

  تینها در نیحس نام کی

  فوج نیا داغدار ۀنیس در

  است یخراف نهمهیا اگر یحت

  اضافه شده ها هیمرث بر  

  ثاریا ثیحد شده فیتحر

  اخگر و دود و غبار و گرد از

  میدار اتیح فقط لحظه کی

  است نیحس قتیحق دیخورش

  خرافات از قتیحق است دور

  است مداد خط رسد که نجایا

  است ریناپذ شکست ، دیخورش

  مغشوش و اهیس خط چند با

  مبهم و است خرافه و مغشوش

  دیترد خطوط آن کند طاهر

  آفات ز ما نیحس است دور

  جهالت آنهمه کند یخنث

  موج زند یم نیحس انوار

  است یکاف نیحس ای ۀنغم کی
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   ینیحس قتیحق دیخورش

  است گزند یب نور که هرچند

  خرافات مجوز ستین نیا

  ستین خطا مجوز حرف نیا

  نبیز رسم به همه ستیبا

  فیتحر و جهل بدون ستیبا

  است شعور محرك،  شور چون

  رانیا انقالب در بار کی

  شد مال بر نور ۀشیاند

  زهرا نیحس ای ۀنغم کی

  عباس نام عطر ز ، جنگ در

  فیتحر لیس دوباره هرچند

  ستاره آن بدرخشد کنیل

  گذارد پا ، دیشه که جا هر

  سراسر جهان شود دود گر

  میدار ۀنیس به خدا نور تا
  

  ینیش و شور به شود رهیت یک

  است بلند ها خرافه طوفان

  اتیروا و روضه و نوحه در

  ستین بال جز دروغ و فیتحر

  شب دل در شوند دیخورش

  فیتعر کرد نیحس يغمها

  است شور و شعور وفا نیآئ

  انینما شد نیحس دیخورش

  شد فنا ها خرافه و فیتحر

  دلها انقالب باعث شد

  احساس مهیخ هزار کرد گل

  فیتکل نقاب در شده جیرا

  دوباره ، امتحان ۀلحظ در

  گذارد جا به خودش ریتأث

  مکدر شود ینم دیخورش

  میندار ها خرافه ز یترس
  

  ))س( فاطمھ یبن از اعتذار با(  کربال حیذب

  یجاهل يعربها ، گوسفند ذبح در

  یجاهل يعربها ، شدند یم گرگ چون
  

    

  شان ادهیپ و سوار ، شیخو دیص اطراف    

  یجاهل يعربها ، زدند یم زوزهکِل
  

  ور حمله ، کبارهی به ، زهین و چوب و سنگ با

  یجاهل يعربها ، شدند یم دیص بر
  

    

  یوح امر به) ص( محمد نور نمود رخ تا    

  یجاهل يعربها ، سربلند گشتند
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  دیبُر سر رابیس و قبله به رو:  فرمود

  یجاهل يعربها ، بند ریاس دیص
  

    

  ذبح يبرا دیببا زیت غیت:  فرمود    

  یجاهل يعربها ، ددند چون دید چون
  

  بیغ علم آفاق در بود دهید که دیشا

  یجاهل يعربها ، کنند یم چه بعداً
  

    

  را نیحس يروز که بود دهید که دیشا    

  یجاهل يعربها ، کشند یم آنگونه
  

  قتل بعد نراندند اسب ، دیص نعش بر

  یجاهل يعربها ، تا قبل از این گزند
  

    

  نید شاه چاك صد کریپ يرو به دردا    

  یجاهل يعربها ، تاختند باره صد
  

  قتلگاه گودال به عقده آتشفشان

  یجاهل يعربها ، اند نموده یخال
  

    

  یوح کتاب ، مهیخ به مهیخ زدند آتش    

  یجاهل يعربها ، اند فهیسق کیپ
  

  خدا غمبریپ یِ مهربان پاداش

  یجاهل يعربها ، اند داده نگونهیا
  

    

  اند برده حمله خدا نید به ، نید نام با    

  یجاهل يعربها ، ممتدند خیتار
  

  )غالم( ماجرا نیا از عرش ساق دیلرز

  یجاهل يعربها ، مطلقند جهل در
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  عزیزان خدا

  نزن اي بی حیا در پیش چشمان عزیزانش

  به چوب خیزران بر صورت و لبها و دندانش
  

    

  اي در روز عاشورا؟ دانی چه کس را کشته میتو     

  کسی که بوده جبریل امین گهواره جنبانش
  

  خودم دیدم در آغوش نبی طفالن زهرا را

  بوئیدشان در بین یارانش بوسید و می که می
  

    

  فشرد از شوق بر سینه می محمدخودم دیدم     

  حسین و مجتبی و زینب و کلثوم ، چون جانش
  

  را به دوش و پشت پیغمبرخودم دیدم حسینش 

  باشد شرح و برهانش» راکب و مرکوب«حدیث 
  

    

  همه دیدند در روز تَباهُل عزم احمد را    

  که گلهاي علی بودند زیب دوش و دامانش
  

  زد بر همین رأس و همین حنجر  پیامبر بوسه می

  ست در صحرا تن صد چاك و عریانش که افتاد
  

    

  چون علی صولت همین بانوي پر هیبت که دارد    

  زد بر دو دستانش خودم دیدم پیامبر بوسه می
  

  نزن دیگر تو با چوب جفا بر آن سر خونین 

  ببین اهل و عیال مضطر و طفالن گریانش
  

    

  کجا باشد محمد تا ببیند جاهلیت را    

  ، مهمانش تشنه ، لب که کُشته بر لب آب روان
  

  انسانیاي از دین ، نه از آداب  نه بوئی بُرده

  اي ششماهۀ گریان و عطشانش که حتی کُشته
  

    

  اي گلهاي زهرا را  تو در بزم شراب آورده    

  که تا ثابت کنی هستی عدوي نامسلمانش
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  چندین زن و دختر ،، نهان شده در زیر هر معجر

  ست چادر ، هیچ گبري از اسیرانش ندزدیده
  

    

  رها کن اي جفاپیشه عزیزان محمد را    

  این عزیزان خدا ، آیات قرآنشکه هستند 
  

  خداوندا به حق حضرت سجاد و اشک او

  روا فرما به فضلت ، حاجت کل غالمانش
  

    

  موج - خون

  بهار از روح تو گلبیزتر نیست

  بهشت و آنهمه گلهاي قدسی

  توئی خون خدا در قلب هستی

  ، هیچ موجی در اقیانوس خلقت

  اي برپا در عالم تو محشر کرده

  هاي سقیفه کشی حقدریغ از 

  امیر آبهائی ، گرچه از آن

  به امداد تو هیچ ابري ، پس از آن

  ات را در ره دین فشاندي هستی

  ورزي براي رهروي و عشق

  وي باشد غالمتتمام ماسِ 

  دوائی جز ظهور وارث تو
  

  گلستان از تو عطرآمیزتر نیست  

  ز کوي تو عبیرآمیزتر نیست

  انگیزتر نیست وجودي از تو روح

  خیزتر نیست موج تو طوفان-خونز 

  تو رستاخیزتر نیست عاشورز 

  کز آنان هیچکس خونریزتر نیست

  نیز تر نیست* لب خشک رضیعت

  ریزتر نیست ز چشم شیعه ، باران

  جوانمردي ز تو گلریزتر نیست

  ز عرفان تو شورانگیزتر نیست

  که از این رتبه فخرآمیزتر نیست

  آمیزتر نیست به درمانت شفا
  

  طفل شیرخواره = رضیع *              

  هاعباس و هایاس

  هاداس روح کردند صیقلی

  تیزتر ، دارانداس خشم بود

  هایاس نسل براندازند تا  

  هاالماس و خنجر زبان از
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  هم روي بر شد انبار ، هاکینه

  نبی مرگ شب در شد منفجر

  وحی گلزار در افکندند شعله

  خدا آه در سوخت اعلی عرش

  ابد تا والیت، حذف از پس دین،

  آن عطر ولیکن شد پرپر ، یاس

  خدا قهر و صبري بی يجلوه

  هاعباس هیئت قیامت تا
  

  هاآماس مجمع ، سقیفه شد

  هاخناس تاریخی يعقده

  هاخدانشناس آن ، دیانت از

  هامقیاس از باالتر سوزشی

  هانسناس يتجارتخانه شد

  هااحساس در گردید منتشر

  هاعباس فطرت در عجین شد

  هایاس از کنندمی پاسداري
  

  مجمع الزیارات

  )ع(گر دلت دارد هواي اهلبیت 

  گر پی امنیت و آرامشی 

  گر که داري میل نورانی شدن

  خواهی بنالی دمبدم گر که می

  سازي چو شمع  سوزي و می گر که می

  خواهی ببوسی کعبه را  گر که می 

  گر که خواهی زائر احمد شوي 

  کشد سوي بقیع پر میگر دلت 

  گر که باشد در سرت شوق نجف

  گر که داري اشتیاق کاظمین 

  یا اگر داري هواي سامره 

  گر که هستی عاشق صاحب زمان

  گر دلت میل زیارت کرده است 

  خواهی دهی یکجا ، سالم  گر که می

  را ) س(کن زیارت حضرت معصومه 

  * مرقد این نازنین دخت رسول

  ) ع(جوید عطاي اهلبیت یا که می  

  )ع(جاودان ، زیر لواي اهلبیت 

  )ع(چون ستاره در فضاي اهلبیت 

  )ع(مثل نی در نینواي اهلبیت 

  )ع(ها در عزاي اهلبیت  روز و شب

  )ع(در تقرب بر خداي اهلبیت 

  )ع(در مدینه ، در سراي اهلبیت 

  )ع(چون کبوتر در هواي اهلبیت 

  )ع(یا وصال کربالي اهلبیت 

  )ع(یا که درگاه رضاي اهلبیت 

  )ع(آخرین ماتمسراي اهلبیت 

  )ع(وارث علم و صفاي اهلبیت 

  )ع(هاي اهلبیت  در تمام بقعه

  )ع(هاي اهلبیت  بر تمام الله

  )ع(گشاي اهلبیت  ر مشکلدخت

  )ع(هاي اهلبیت  هست جمع روضه
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  فتشود واجب بهشت معر می

  **»جامعه«با کالم » زیارت«کن 

  این زیارتنامه در اوج ادب

  کن دعا تا حل شود هر مشکلی

  بهر موالیت دعا کن اي غالم
  

  )ع(بر تو از لطف و سخاي اهلبیت 

  ) ع( کل گلهاي خداي اهلبیت

  )ع(هست سرشار از والي اهلبیت 

  )ع(از تشیع ، با عطاي اهلبیت 

  )ع(این دعا باشد دعاي اهلبیت 
  

  

  )ع(مضمون این بیت ، حدیثی است از امام صادق *  

توانند  نقل شده و عالقمندان و عاشقان اهلبیت می) ع(زیارت جامعه کبیره است که از امام هادي منظور ** 

  .اهمیت آن را در صدر همان زیارتنامه در مفاتیح الجنان بخوانند

  

 )ع(نذر امام سجاد  - مهمانسراي اهلبیت 

  )ع( مزد هر بیتی براي اهلبیت

  آن سرا باشد بهشت جاودان

  تر است افزونقدر آنها از بهشت 

  گر صفائی هست در خلد برین

  برتر از عمر ابد در جنت است

  اي مثل خدا فاش گویم گشته

  حق تعالی از محبت ریخته

  عشقِ خود را با جنان سودا مکن

  باش مانند سبکباالن عرش

  اي در مدحشان گر که شعري گفته

  صاحب یک خانه هستی در بهشت

  تا زمانی خانۀ تو مال توست

   اي خارج ز بیتت ، گشتهگر شوي 

  گر که بگریزي ز بیت خویشتن

  کند تا ابد مهمان پذیري می

  )ع( هست بیتی در سراي اهلبیت  

  )ع(اهلبیتیا همان صحن و سراي 

  )ع( چون بنا گشته براي اهلبیت

  )ع( هست تنها از صفاي اهلبیت

  )ع( اي تحت لواي اهلبیت لحظه

  )ع( گر تو هم داري والي اهلبیت

  )ع( هر دو عالم را به پاي اهلبیت

  )ع( کن تو سودا با خداي اهلبیت

  )ع( چون کبوتر در هواي اهلبیت

  )ع( یا شنیدي در عزاي اهلبیت

  )ع( عطاي اهلبیتمطمئن شو بر 

  )ع( کاندر آن باشی گداي اهلبیت

  )ع( خارج از دولتسراي اهلبیت

  )ع( ماند براي اهلبیت بیت می

  )ع( بی تو ، آن مهمانسراي اهلبیت
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  ها  به کم قانع مشو در گدائی

  شود در روزگار آزمایش می

  شود تقسیم در اهل وال می

  هست مفتاح تمام مشکالت

  )غالم(شعر تو مقبول موال شد 
  

  )ع( کن طلب تنها رضاي اهلبیت

  )ع( هر دلی شد مبتالي اهلبیت

  )ع( هائی از بالي اهلبیت ذره

  )ع( در یدِ مشکل گشاي اهلبیت

  )ع(مدح و ثناي اهلبیتچونکه شد 
  

  85/  11/  25 -قم  - ) ع(مصادف با شب شهادت امام زین العابدین

  ادب سرخ

  نام فاطمه انعاشقحر و تمام تقدیم به 

  جوشد خون تو هنوز در لحد می

                 رـدل ده ات در زینۀ آزادگیـسب
                  

           ن کرد ــفته را روشــنامت ادب نه

  نام تو به یک لحظه در اندیشه حُر

  

  هرچند محبتی نه در خور داریم

             والــا مـادرت یـم والي مـداری
            

  از خاك تو گل سبد سبد می جوشد  

  دـوشــج د میـهار ، تا ابـد بـاننـم
  

  ن کردـته را روشـفـزار گـام هـابه

  خفته را روشن کردخورشید به خاك 

  

  عشق تو در سینۀ خود دُر داریمبا 

  این است شباهتی که با حُر داریم
  

  

  الحسین ُحبّ 

  ، آرمان هر هیئت عشق من

  وصف معشوقهاي من جاریست

  عاشقم بر حسین و اصحابش

  زدم ایکاش بر سر و سینه می

  اي از یار شود وصف تازه می

  که ذره ذره شومدوست دارم 

  مکان شوم از عشقتا که در هر 

  آرمانم ، کیان هر هییت  

  لب ذاکران هر هیئت از

  مثل پیر و جوان هر هیئت

  بین دلدادگان هر هیئت

  هر زمان در بیان هر هیئت

  تا رَوَم در مکان هر هیئت

  هر هیئت آستانزائر 
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  اي ندهم تا که از دست، جلوه

  بشنوم شرح کل اوصافش

  بودم ایکاش همزبان همه

  شد عیان ببینم من کاش می

  دوست دارم ز داغ جانسوزش

  اشک ۀکاش با صد هزار چشم

  شستم تا که با اشک خویش می

  شد که بغض سنگینم کاش می

  سجده در خون خود کنم ایکاش

  انالحسین در دور هست حُبُّ 

  دستها یاور علمدارند

  »لبیک«دست یعنی به منتقم 

  هست در امتداد عاشورا

  ساقی تشنگان کرب و بالست

  هست در مجلس عزاي حسین

  ي شفاعت خود تا دهد رُقعه

  پایگاه فرشتگان خداست

  با شهادت همیشه مأنوسند

  درخشد شمایل شهدا می

  پویند راه سرخ حسین می

  اي غالمِ حسینهست هر شیعه

  قرآن که حضرت مهدي استروح 

  هست قرآن پاره پاره، حسین

  انقالب و دفاع ما دارد

  روح پیغام زینب و سجاد

  از پیام و بیان هر هیئت

  از پیام آوران هر هیئت

  تا بفهمم زبان هر هیئت

  سنت بانیان هر هیئت

  خون بگریم میان هر هیئت

  هیئت شدم میهمان هر می

  روز و شب آستان هر هیئت

  هر هیئت خزاندر بشکفد 

  در نماز و اذان هر هیئت

  روح آتشفشان هر هیئت

  در لوا و نشان هر هیئت

  بیعت جاودان هر هیئت: 

  حرکت کاروان هر هیئت

  هر هیئت دیدة خونفشان

  ، میزبان هر هیئت فاطمه

  بر همه عاشقان هر هیئت

  ي کهکشان هر هیئت پهنه

  ن هر هیئترود دریادال

  در دل آسمان هر هیئت

  جمع آزادگان هر هیئت

  در مرام و کیان هر هیئت

  هست آرام جان هر هیئت

  فشان هر هیئت قاري خون

  ریشه در بوستان هر هیئت

  هست بار گران هر هیئت
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  طلبی عزت نفس و عشق و حق

  روح سرخ مقاومت جاري است

  جوشد شعر سرخ قیام می

  روضه یعنی حضور و بیداري

  روضه بشکسته است در تاریخ

  بینهایت روایت از ایثار

  هست قلب طپنده تاریخ

  شناسیِ هر عصر دشمنروح 

  نثاران صاحب عصرند جان

  جوشد هفت دریا حماسه می

  در ره کشتی نجات بشر

  رود بر دوش نسل در نسل می

  بارالها به ما عطا فرما

  هست از خود گذشتن و اخالص

  بودم ایکاش هر مکان و زمان

  ي برکت هست درمان و مایه

  بر روان گذشتگان صلوات
  

  

  خفته در داستان هر هیئت

  از لب ذاکران هر هیئت

  از دل شاعران هر هیئت

  هر هیئت دوستاندر صف 

  دشمنان هر هیئتي  جبهه

  خفته در روح و جان هر هیئت

  ي جمکران هر هیئت سینه

  هست راز نهان هر هیئت

  در جهان، یاوران هر هیئت

  هر هیئت پر تواندر دل 

  هیئت وزد بادبان هر می

  ، میان هر هیئت پرچم حق

  نیّت خالصان هر هیئت

  ي امتحان هر هیئت عرصه

  جزو جاروکشان هر هیئت

  هیئت نذري و آب و نان هر

  هم، بر آیندگان هر هیئت
  

  آخرین اشک

  جدا گشته ز پیکر هر دو دستم

  و از بی دستی خود در شکستم

  هنوز اما به فکر چاره هستم

  مرکه مشکم را رسانم سوي یا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پیاده بین خیل دشمنانم

  کشانم و خود را سوي خیمه می

  که آبی بر عزیزانم رسانم

  دشمن گرفته در حصارمولی 
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  بَرَد ماء مَعین، رشک به مشکم می

  ولی صد پاره شد از تیر، این مشک

  و افتاد از نگاهش ، آخرین اشک

  به روح بیقرارمکه آتش زد 
  

  

  

  

  

  

  

  

  کن چشم ترم راباز خدایا 

  که بینم بار دیگر سرورم را

  رها کن در همین جا پیکرم را

  که تا روز قیامت شرمسارم
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  برادر جان بیا تا بار دیگر

  ببوسم دست و پایت را چو نوکر

  اگرچه شرم دارم تا به محشر

  ولی راضی شو از این کارزارم

  

  
  

  پیغمبر عشق

  آنکس که گل و آب تو آمیخته ، عباس

  نامت شده بی پرده بالي دل عشاق

   حق ، نور دالراي تو را در شب تاریخ

  پیغمبر عشاقی و دین تو بُود عشق

  در مذهب شیدائی تو گشته گرفتار

  شیداي تو فارغ بُود از دوزخ و فردوس

  ست هرکس شده شیداي تو، از خویش گذشته

  چون شکر نمائیم از این فخر که ایزد
  

  در دشت جنون بذر غزل ریخته ، عباس  

  هر دل نگري با تو در آمیخته ، عباس

  ، عباسبرانگیختهدر آینۀ عشق 

  دیوانه و فرهیخته ، عباسشیداي تو ، 

  بگریخته ، عباس هر فلسفهقلبی که ز 

  چون در غم تو از همه بگسیخته ، عباس

  چون خون تو با عشق در آمیخته ، عباس

  در فطرت ما داغ تو را بیخته ، عباس
  

  شرق آفرینش

  چراغان شد دل ویران زینب

  براي بوسه بر حلق بریده

  این مالقات چنان دارد عطش بر

  حسین امشب بُود مهمان زینب  

  دوباره بر لب آمد جان زینب

  که با سر آمده جانان زینب
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  کمی خشت و کمی خاك و کمی کاه

  فشرده شمس خونین را به سینه

  شده ویرانه، شرق آفرینش

  خرابه نیست، اینجا عرش اعلی است

  تمام عرشیان وصلند با او

  خرابه گشته اردوي مالئک

  بجز زیبائی از این بزم خونین

  رقیه دعوت از بابا نموده

  که بابا پاك سازد با محبت

  با قصه داردرقیه بهر با

  کجا باشد عمویش تا بیاید

  اباالفضل وفادار و دالور

  :گفت همو که با ادب پیوسته می

  رقیه دعوت از بابا نموده

  پدر تا رفت در آغوش دختر

  تن بی جان او با رأس بابا

  فکنده شور و شیون در سماوات

  ولی با این همه داغ جهانسوز

  بساط ظلم را کوبیده در هم

  سینۀ دهر گنجد غمش در نمی

  چو حق بی پرده در عرش دل اوست
  

  شده تنها سر و سامان زینب

  که باشد باعث درمان زینب

  که گشته نور حق مهمان زینب

  خدا گل کرده در ایمان زینب

  االمین دربان زینب شده روح

  ر پیمان زینببراي سجده ب

  ندیده ، دیدة گریان زینب

  که باشد باز پشتیبان زینب

  گالب اشک از چشمان زینب

  ز درد و غصه و هجران زینب

  دمی در کلبۀ احزان زینب

  که بوده خادم و دربان زینب

  که من هستم بالگردان زینب

  که تا جبران کند احسان زینب

  فزون شد آتش سوزان زینب

  زینبفتاده هر دو در دامان 

  هاي بی پایان زینب مصیبت

  ندیده هیچکس خِذالن زینب

  هاي پر از طوفان زینب سخن

  بُود عقل بشر حیران زینب

  بُود افالك در فرمان زینب
  

  البنین زبانحال فرزندان ام

  ما جان نثارانِ حریم وحی و دینیم

  ما ارث داریم از دو سو جنگاوري را

  ما پیشمرگان حسین دلغمینیم  

  البنینیم فرزندهاي حیدر و ام
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  ما نوکران زادة زهرا ، حسینیم

  ما درس وفا و عشق آموخت مادر به

  مادر، کنیزي کرد بر کلثوم و زینب

  هرچند در جنگاوري مشهور دهریم

  پیوسته شاگرد کالس وحی بودیم

  زند موج در قلبمان آتشفشانها می

  امروز روز انتقام خون زهراست

  موال اگر رخصت دهد ، با قتل کفار

  کوبیم در هم با حمله، شام و کوفه، می

  خواهد ز عباس میموال ولیکن ، آب 
  

  هرچند از نسل امیرالمؤمنینیم

  در عرصۀ عشق و وفا بی جانشینیم

  ما نیز نوکرهاي آن دو نازنینیم

  در اجتهاد و علم اما برترینیم

  عمریست از گلزار قرآن خوشه چینیم

  چون رازدار خاطراتی آتشینیم

  هر این دقایق در کمینیمعمریست ب

  نشینیم بر موج اقیانوسی از خون می

  آفرینیم الفتوحی حیدري می فتح

  تا ما ره صبر و رضا را برگزینیم
  

  راه سرخ عبور

  گاه حضور است کربال وعده

  کربال بر بلنداي هستی

  نزد او فکر کوتاه انسان

  میرد اما نور هرگز نمی

  کربال ، چون بلوري که در آن

  جلوة کربالئیبرترین 

  کربال مقتل نور حق نیست

  عکس زیباي حق کرده ظاهر

  کربال نیست شهري زمینی 

  کربال نیست جاي توقف
  ججججج

  

  عرصۀ عشق و ناز و سرور است   

  مثل هیمالیاي غرور است

  مثل یک ریگ در کوه طور است

  منکسر در سرشت بلور است

  عشق تابیده ، منشور نور است

  استجلوة انتظار و ظهور 

  مقتل زرّ و تزویر و زور است

  کربال کارگاه ظهور است

  کوثرستان عرفان و شور است

  کربال راه سرخ عبور است
  جججج
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  اربعین

  با کوله باري از غم و اندوه جانگزا

  ها همه مانند برگها از پشت ناقه

  هر یک پی مزار شهیدي به جستجو

  ، یک نفر این را بلند گفت »هذا حسین«

  ها ، همه دنبال زینبین زنها و بچه 

  زینب فتاد بر سر خاك برادرش 

  باران اشک و بوسه بر آن خاك شد روان

  گفت اي عزیز فاطمه، اي شاه تشنه لب

  ایم در امتداد راه تو ویران نموده

  اما سراغ دختر خود را ز ما مگیر

  به شام» اُم ابیهاي تو«است   جان داده

  ام ایستادهپشتم شکسته است ولی 
  

  برگشت کاروان اسیران به کربال  

  یکباره ریختند بر ایوان کربال

  ها چشم خونفشان و دلی غرق غصه با

  کُنان سوي آن صدا زینب دوید مویه

  سوي مزار نور دویدند با عزا

  با اشک و آه و نوحۀ سرخ اخا اخا

  از چشم کاروان عزادار و مبتال

  اي آنکه خونبهاي تو باشد فقط خدا

  صبر و با پیام رسا، کاخ اشقیا با

  ام که نیست رقیه میان ما شرمنده

  ها گردیده دفن گوشۀ سرد خرابه

  تا آخرین نفس به هواداري شما
  

  میزبان داغھا

  آه زینب ، این خزان چندم است

  آن دل نازك چه کوه آتشی است

  آه ، آه اي میزبان داغها

  خیمه خیمه در دلت آتش بپاست

  از آه تستآسمان ، کوتاهتر 

  آه زینب ، اي امانتدار وحی
  

  کربالیت امتحان چندم است  

  این عزا ، آتشفشان چندم است

  این برادر ، میهمان چندم است

  مرغ حق در آشیان چندم است

  صبر تو تا آسمان چندم است

  شام تو ، بار گران چندم است
  

  اقتدار

  اگرچه غرق خون شد پیکر تو

  انتولی از اقتدار خواهر
  

  
  دشمن زد به نوك نی سر توو 

  نشد غارت حجاب لشکر تو
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  زیارت جانسوز

  دل سبزِ زیارت را شکستی

  زدي تا بوسه بر حلق بریده
  

  تو  قانون عیادت را شکستی  

  تو  پشت استقامت را شکستی
  

  مهمان خرابه

  به سر آمد شب تارت ، رقیه

  سرت اي نازنین از خاك بردار

  سر او را به دامن گیر و برگو

  به او که بر دو پایت بوسه می زد

  ز نو شیرین زبانی کن برایش

  ولی چندان مکن زاري که دشمن

  ببوس اما نه آن رگهاي خونین
  

  پدر آمد به دیدارت ، رقیه  

  که شه آمد به دربارت ، رقیه

  کمی از رنج بسیارت ، رقیه 

  نشان ده پاي پر خارت ، رقیه

  که دارد میل گفتارت ، رقیه

  آزارت ، رقیهدهد با طعنه 

  میرد پرستارت ، رقیه که می
  

  شرح صبر و هجران در اربعین  

  سالم بر تو برادر که شد به نیزه سرت

  بیا موالبه پیشواز عزیزان خود 

  اي تو با سر خود اگرچه همسفرم بوده

  ولی بیا و شنو شرح صبر و هجران را

  به هر دیار چنان شورشی بپا کردیم

  کوفه و شامفکند رعشه به دربارهاي 

  ولیک ظلم خسان بی شماره از حد بود

  کنون بیا و ببین بعد اربعینی غم

  سکینه آب برایت به هدیه آورده

  ولی نگیر سراغ از رقیه، مادر خود

  چه خارها که کشیدم ز پاي همچو گلش

  سالم حق به تو و یاوران مقبولت
  

  و شد اسیر خسان اهلبیت خونجگرت  

  به برت هاي تو که بازگشته جگرگوشه

  و نیک با خبري از حریم دربدرت

  که کرده پیر و نزار و شکسته، همسفرت

  که شد زمانه خبر از قیام پُر ثمرت

  خروش و خطبۀ افشاگرانۀ پسرت

  ز ضرب و شتم و جسارت به آل خوش گهرت

  حریم منتظرت »بال و پران-شکسته«

  که سوخت وقت شهادت ز تشنگی جگرت

  سپرد سرتکه پر کشید، چو دشمن به او 

  ها که نگفتم ز مادر و پدرت چه قصه

  همیشه لعنت حق بر عدوي بد سِیَرَت 
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  رمز سرخ

  ام ، حسین در عشق آتشین تو دیوانه

  است هر جا دلی به یاد تو آتش گرفته

  بی عشق ، زندگانی دنیا ، جهنم است

  ات چکد از کام تشنه آب حیات می

  نام تو رمز سرخ عبور از مذلت است

  اند نوکران تو مجلس گرفتههرجا که 

  شود بی عشق، کربالي تو معنا نمی

  برم من از عطاي خانۀ تو بهره می
  

  ام ، حسین با غیر عاشقان تو بیگانه  

  ام ، حسین بر گِرد آن ز عشق تو پروانه

  ام ، حسین پر کن ز عشق ، ساغر و پیمانه

  ام ، حسین قدري از آن بریز به پیمانه

  ام ، حسین مُجدّانهبنما عطا ، تو ذکر 

  ام ، حسین در آن بهشت، سائل پر چانه

  ام ، حسین وسعت بده به حجم غزلخانه

  ام ، حسین زادة این خانه زیرا غالم
  

  همیشه غریب

  گنجد روح تو در زمان نمی

  جلوة کامل خدائی تو

  هیچکس وسعت تو را نشناخت

  حق تو مثل حق ربّ جلیل

  داغ هفتاد و دو ستارة تو

  همه زمانهائیتو غریب 

  شرح تو جز به اشک ممکن نیست

  اي حسین اي حقیقت باقی
  

  گنجد در مکان نمی ات هستی  

  گنجد عرش در خاکدان نمی

  گنجد ، آسمان نمی در زمین

  گنجد در دل بندگان نمی

  گنجد در دل کهکشان نمی

  گنجد داغ تو در جهان نمی

  گنجد وصف تو در بیان نمی

  گنجد حق تو در گمان نمی
  

  قیام و پیام عاشورا

  برند اهلبیت فاطمه را می

  شود غرق شور و جشن و نشاط می

  شده از ضرب تازیانه کبود

  چون اسیران زنگبار و روم

  کهنه و مندرس ، لباس همه

  مثل ماه و ستاره ، شهر به شهر  

  با نوا و نقاره ، شهر به شهر

  گان پیغمبر جسم نوباوه

  بسته زنجیرشان به یکدیگر

  پایشان پُر ز تاول و پینه
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  هاي چون گلشان سوخته چهره

  مرد و زنهاي کاروان با هم

  خیل زنها اسیر و در زنجیر

  گشته گلهاي باغ پیغمبر

  ت و سیلینیست غیر از شمات

گرچه هستند اسیر و در زنجیر 

  دشمن از اقتدار و صولتشان

  بعد جشن و سُرور در هر شهر

  خوانَد چونکه زینب خطابه می

  شکوفد سرشک منتقمین می

  کند گل قیام خونخواهان می

  گر نبودند زینب و سجاد

  شد ز ایثارشان ولی زنده

  بر اسیران اهلبیت ، درود

  خون به شمشیر می شود پیروز
  

  از لهیب حرارت و کینه

  نمایند راه غم را ، طی می 

  راس مردانشان ، همه ، بر نی

  زرد و پژمرده از شرار ستم

  ، مرهم بر دل دغدارشان

  ، عظمت ، در وقارشان گل کرده 

  گشته خوار و ذلیل و بی شوکت

  شود شور و محشري بر پا می

  ، چنان موال آتشین و رسا

  زینب و سجادبیانات از 

  گوشه گوشه به هر دیار و بالد

  شد پیام عاشورا دفن می

  تا قیامت قیام عاشورا

  لعنت حق به قاتالن حسین

  این بُود درس جاودان حسین
  

 دعا

  شود نمی سرم ، نوا ، کربال نواي بجز

  اي خانه به ام نرفته علی کلبۀ غیر به

  چو کودکی که مادرش، شده کفن کنار او

  روم نمی دوا پی ، طلب دوا برو نگو

  را رسوم ام نی بلد من، خداي ام اُمی من

  عابدم نه ، شاعرم نه زاهدم، نه عارفم، نه
  

  شود نمی سرم عزا بجز و دارم داغ که  

  شود نمی سرم ، سرا ، فاطمه سراي بجز

  شود نمی سرمبهانه دارم و بجز بُکا 

  شود نمی سرم دوا و دارم عشق درد که

  شود نمی سرم دعا حسین حسین حسین بجز

  شود نمی سرم وال بجز و عشقم غالم
  

  مشق ایثار

  پوشها سپیدارند این سیه

  همگی عاشقند و دیوانه

  تر قلبشان از سپیده روشن

  این سپیدارها عزادارند  

  مست و شیداي یک علمدارند

  چونکه از آفتاب سرشارند
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  حسین و یا عباس یا : ذکرشان

  دسته دسته به هیئت سیالب

  هیچ سدّي حریف آنها نیست

  اند طول تاریخ را قدم زده

  می را که بر زمین افتادلَعَ

  هر زمان در گذرگه تاریخ

  هر کجا ظالمی کند بیداد

  اي مدد خواهد گر ستمدیده

  ، مشق ایثار است این عزا نیست

  به هدفهاي شاه مظلومان

  یانداغدارند و بیدل و گر

  گریند ساده با هر بهانه می

  چونکه صاحب عزایشان مهدي است

  این سیه پوشان: مدعی گفت

  :در جوابش غالم موال گفت
  

  

  کشتۀ عشق این دو دلدارند

  جاري از کربالي خونبارند

  هاي روز پیکارند شکن خط 

  ارندــــداران کل اعصــــسرب

  قرنها روي دوش خود دارند

  کارند بذر سرخ قیام می

  بارند بر سرش آذرخش می

  آن ستمدیده را مددکارند

  ارندــایثهاي  جبــههها  یهـــتک

  در شعار و عمل وفادارند

  خشمناك و غمین و هشیارند

  مثل ابر سیاه پربارند

  با امام زمانه همکارند

  خارندهاي سیاه و پر هیمه

  ...این سیه پوشها سپیدارند
  

  كولھ بار وحي

  )س(با حضرت زینب کبري ) ع(زبانحال حضرت اباعبداهللا 

  بیا اي بعد زهرا ، مادر من

  بیا اي بعد قاسم ، بعد اکبر

  بیا اي بعدِ دست بوفضائل

  پرواتري تو بیا اي آنکه بی

  بگیر این کوله بار وحی بر دوش

  براي این وداع آتشین است

  تواند  توئی آنکس که تنها می

  حیدر من بیا اي بعد بابا ،  

  یگانه حامی و فرمانبر من

  ز رود چشم خود ، آب آور من

  ترین جنگاور من ز دریادل

  که شد وقت جدائی ، خواهر من

  اي همسنگر من که عمري بوده

  بگیرد انتقام لشکر من
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  بپوشان بر تنم پیراهنی را

  چو برگردد ز میدان ذوالجناحم

  کشد دشمن خیامم  به آتش می

  نه تنها گوشوار دخترانم

  مکن شیون که دشمن، شاد گردد

  مانی و سجاد و اسارت  تو می

  افتد تزلزل ولی در عرش می

  هزاران رنج و غم در پیش داري
  

  که دارد عطر اشک مادر من

  بدان ، افتاده در خون پیکر من

  سوزد دل پیغمبر من که می

  منبرند انگشتر  که حتی می

  چو دیدي بر فراز نی ، سر من

  و کاخ سبز خصم کافر من

  اگر از ناقه افتد دختر من

  و راه ناتمام احمر من
  

  آبرو

  ، از روبروي من جاریست آب

  گرچه در هم شکسته پیکر من

  اند چشمانم تیرها بسته

  من ولی پاسدار این مشکم

  خزم به صد امّید بر زمین می

  آرم گفته بودم که آب می

  امان سوي مشک و دندانمبی 

  ریزد آبرویم ز مشک می

  رآه موال ، مرا به خیمه نَب
  

  بر زمین آبروي من جاریست  

  سیل دشمن به سوي من جاریست

  اشک خونین ز روي من جاریست

  که در آن آرزوي من جاریست

  تا حرم جستجوي من جاریست

  در حرم وصف خوي من جاریست

  سنگ و تیر عدوي من جاریست

  گلوي من جاریست خون او از

  که خجالت ز روي من جاریست
  

  بوسۀ بها

  تا علی بر اسب بادپا نشست

  هاي دشمنان هم به قلب نیزه

  ابرویش دل اراده را شکافت

  هم به قلب نازنین اولیا

  ها نشست ناوکی به قلب نیزه  

  هاي آشنا نشست هم به نیزه

  اش به سینۀ حیا نشست غمزه

  قلب سنگ اشقیا نشستبه هم 
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  نخل خاطرات کوفه قد کشید

  یاد خُلق و خوي سبز مصطفی

  در کنار آن نگاه جانفزا

  هاي محکمات شد شبیه آیه

  نگاه رأفت پدراي ،  لحظه

  ناگهان علی بر اسب تیزتک

  جزر و مد ذوالفقار مرتضی

  هاي دیوها در میان حمله

  تا عَلَم بر اوج ادعا نشاند

  ها قامت رشید صبر خیمه

  تشنگی و خستگی بهانه بود

  گرفت »یولّ «بوسۀ رضایت از 

  آه ، آه از این مصیبت عظیم

  بیگناهی اي فلک، قسم به عصر

  شتآسمان سر ستمگري ندا

  خنجري که در سقیفه تیز شد
  

  باز ، ماهِ مکه در حرا نشست

  مرتضی نشست  خشم سرخنزد 

  هیبتی سترگ و جانگزا نشست

  مستند ، به بسط ادعا نشست

  در میان اکبر و خدا نشست

  هی زد و به ختم ماجرا نشست

  ها نشست باز ، روي موج فتنه

  تیغ خشم او چو اژدها نشست

  عاشقانه ، در صف مَنا نشست

  همزمان به زانوي عزا نشست

  بهر اخذ بوسۀ بها نشست

  شاد ، در حریم کبریا نشست

  کاندر آن زمانه ، بی دوا نشست

  تیر کینه بر تو ناروا نشست

  ستاین بال ، نه از ره قضا نش

  کربال نشستقلب عاقبت به 
  

  ھنامۀ چاووش آ

  )س(تقدیم به بزرگ بانوي شاهد ، حضرت زینب کبري 

  اي بهار صفا خداحافظ

  آید بعد ازین هرچه جام می

  بعد ازین چار فصل پائیز است

  هر نسیمی که بعد ازین جاریست

  گرید بعد ازین هر شکوفه می

  آید کاروان فراق می

  هاي پژمرده آه آالله

  تا قیامت تو را خداحافظ  

  آید از خرابات شام می

  انگیز است بعد از این هر گلی غم

  گردة عزاداریستحامل 

  گرید باغ غم کوفه کوفه می

  آید سرد و بی اشتیاق می

  نکند آبیارتان مرده
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  چه رو زرد و سرد و خاموشید از

  آي گلها که سرخ رو رفتید

  آه ، آن زینب است پیشاپیش

  آید زینب است آنکه خسته می

  کوه را در سفر ندیده کسی

  کوه یعنی سکوت ، یعنی صبر

  روي آن قله ابر ماتم چیست

  آه بانوي من سالم سالم

  آه بانو ببین ، منم ، چاووش

  پشت دروازه آمدم ، خوشحال

  ا طنین در اندازمآمدم ت

  دانی آه بانوي من نمی

  اند همۀ اهل شهر آمده

  البنین هم آمده است آه ، ام

  ست انتظاري که پشت دروازه

  آه بانو، بگو چه سازم من

  آه ، اي زینت تمام عباد

  آه ، زیباترین پرستنده

  از غالمت سالم را بپذیر

  کفش ، چون تاج بر سرم بگذار

  آه موال چرا تو تنهائی

  جایند همسفرهایتپس ک

  آه موال ، چرا پریشانی

  موج پیشانی تو غرقم کرد

  ست ات چه طوفانی آه ، پیشانی

  باز ، موالي من که تب داري

  اي مگر تو اسیر وايِ من، بوده

  آه بانوي من چرا موال

  آه حرفی بزن، دلم خون شد

  چه غمی بر شما سیه پوشید

  گردید از چه رو زرد باز می

  یا که کوه تب است پیشاپیش

  آید یا که کوهی شکسته می

  قله را دربدر ندیده کسی

  قله یعنی قنوت کُه در ابر

  تاین سکوت مَهیب و مُعظَم چیس

  این منم من ، غالم ، غالم

  آه حرفی بزن ، نباش خموش

  شادمان ، آمدم به استقبال

  آمدم تا همه خبر سازم

  چه خبر هست از چراغانی

  اند ها نهر نهر آمده قطره

  زوجۀ شاه دین هم آمده است

  ست مثل اشک سحر ، تر و تازه

  نَرَوم شهر، یا بتازم من

  پدر و مادرم فداي تو باد

  یاترین بندهر آه ، اي بی

  را بپذیر) غالم(آه ، موال 

  پاي ، بر دیدة ترم بگذار

  آئی مگر از کربال نمی

  کو برادر ، عمو و بابایت

  زنی به پیشانی از چه رو می

  بادبان را نثار فرقم کرد

  ست دفتر خاطرات بُحرانی

  باز تاول به روي لب داري

  بوده بر گردنت مگر زنجیر

  بیقرار است و بیدل و تنها

  کفم صبر و تاب بیرون شداز 



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 124صفحه  

 

  آن کبوتر که پیک این شهر است

  روزها در فدك پریشانست

  ز زائرصحن چشمش پر است ا

  ست گرچه چشمش بدون گلدسته

  آه ، دلواپسم ، دلم تنگ است

  آه ، بگذار تا ببوسم ، آه

  راستی کاروان مردان کو؟

  آیند؟ نکند از پیِ تو می

  بینم پس چرا هیچکس نمی

  آه بانو ببخش ، گفتارم

  چه کنم ، چار فصل پائیزم

  آه بانو چرا چُنینی تو؟

  اي ساربان بِایست بِایست لحظه

  نو دمی نظر کن نیکآه با

  چه بگویم ، اجازه دارم من

  آه ، زینب تو را به جان حسین

  چه خبر شد؟ مگر که زلزله است

  این طنین صداي حیدر بود؟

  واي بنگر ، غرور قله شکست

  بینم؟ واي خاکم به سر ، چه می

  اي ، اي واي نکند داغ دیده

  حرف مرگ است ، خاك بر دهنم

  آه آن اُم بی بنین آمد

  جوید؟ البنین چه می آه ام

  آه زینب چه شد امامت ناس؟« 

  من فداي حسین و دختر او

  آه ، آیا حمایتش کردند؟

  پسرانم چگونه جنگیدند؟

  ما ز نسل رشید شمشیریم

  ست با دلم قهر است چند روزي

  ها در بقیع گریانست شام

  صحن ، بی گنبد است ، پر طائر

  ست مملو از زائران دلخسته

  روي هر ناقه سایۀ جنگ است

  ات اي ماه دست و پاهاي ناقه

  آه ، موالي ما غالمان کو؟

  پایند؟ نکند راه را می

  بینم کاروانی ز پس نمی

  سؤال سرشارم چه کنم از

  از سؤاالت زرد لبریزم

  من بمیرم ، چرا غمینی تو؟

  تا ببینم جواب بانو چیست

  شوي نزدیک که به دروازه می

  که بشارت دَهم به مرد و به زن؟

  چه بگویم به عاشقان حسین

  هاي کتف قافله است یا تکان

  یا صداي تگرگ و تندر بود؟

  واي زینب به روي خاك نشست

  بینم میبر روي خاك ، قله 

  اي ، اي واي رنج و محنت کشیده

  مرگ بر من ، کجاست این کفنم

  مادر حامیان دین آمد

  :گوید او به بانوي من چه می

  از حسینم بگو ، نه از عباس

  من فداي شما و مادر او

  پسرانم ، اطاعتش کردند؟

  ها دیدند؟ آه تعریف کن ، چه

  پدر اندر پدر همه شیریم
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  اشک من از فراق ابنا نیست

  اگر از هر دو عین خونبارم

  واي ، بغض حرم شکوفا شد

  گیرد هر که از او سراغ می

  شینیست جایز سکوت و خامو

  ارث اسالم احمدي دارم

  ام گل کرد باز بغض بقیعی

  آه ، اي رعد ، سینه را بشکن

  آسمان ، ابر اشکبارت کو؟

  آي کوه ستبر ، ویران شو

  هاي بلند خم گردید قله

  آي ابر سیاه طوفان خیز

  آي طوفان صفیر را سر کن

  آي طوفان سکوت جایز نیست

  آي سر کن غریو استشهاد

  مکمکم کن ز پاي ، افتاد

  نخلهاي مدینه سینه زنید

  آي اسالم افتخارت کو؟

  ها یتیم شدید آي گلدسته

  مادران ، انتظار پایان یافت

  بعد ازین چار فصل پائیز است

  آي مردان درنگ ، جایز نیست

  دلِ تنگم که سخت شیدائی
  

  از غم دستهاي سقا نیست

  »بارم فراق حسین ، می از

  ها وا شد واي ، گلزخم عقده

  گیرد پاسخ سرخ داغ می

  بایدم خواند ، نوحه ، چاووشی

  داغ ناب محمدي دارم

  ام گل کرد غربت سرخ شیعی

  هاي مدینه را بشکن شیشه

  لرزه انفجارت کو؟ اي زمین

  آي تندیس صبر ، ویران شو

  زنهاي شهر غم گردید سینه

  علنی کن رسالت پائیز

  گوش سنگین خواب را کر کن

  در تشهد ، قنوت جایز نیست

  به شهادت طلب لب فریاد

  ناله سر کن ز ناي افتادم

  مشت بر سینۀ مدینۀ زنید

  حرم وحی ، پاسدارت کو؟

  ها یتیم شدید آي دلخسته

  تا قیامت ، بهار پایان یافت

  انگیز است بعد ازین هر گلی غم

  مویه ، هنگام جنگ جایز نیست

  آئی؟ ست ، میمقصدم کربال
  

  زرقان فارس – 69تیرماه 

 1368در کنگره شعر عاشورا در سال حائز مقام دوم کشوري 
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  آئینۀ صبر خدا
  )س(بمناسبت میالد حضرت زینب کبری 

  پنج آینۀ پاك که خود عین وجودند

  ها کرد هر جلوه که معشوق در این آینه

  زهرا و حسین و حسن و حیدر و احمد

  و قرب، مالئک هر لحظه براي شرف

  امان از دل زینب: زان پس همه گفتند

  گه کامل اسماء الهی است او جلو

  یـلّـجَـتـبال صبر خدا شد مُ و  در کرب

  تنه شد حامل صبري که سماوات او یک

  او اسم عظیمی است که با ذکر جمیلش
  

  دیشب همه محو ششمین آینه بودند  

  با بوسۀ الهام بر این عرضه نمودند

  دعا و سخن وحی ستودنداو را به 

  قنداقۀ او را ز هم از وجد ربودند

  این نوحۀ حق را همه با اشک سرودند

  بر او نمک صبر خدا نیز فزودند

  ورنه همه از قهر خدا سوخته بودند

  آن را به دمی نیز تحمل ننمودند

  در عرش دمادم گره خلق گشودند
  

 هفتاد و سه بار شهادت

  هر یار که در برابرش گشت شهید

  جان داد ز داغ جُندَب وعون و زهیر

  در کوفه سرش به نیزه شد با مسلم

  غلطید به خون کنار هانی و وهب

  هر تیر که خورد هر کدام از شهدا

  صد نیزه به سینه و به پهلویش خورد

  هر بار که دید یاوري در معراج 

  هفتاد و دوبار شد شهید و پس از او
  

  ارباب ، کنار پیکرش گشت شهید  

  عابس و جون و اصغرش گشت شهیدبا 

  در علقمه با برادرش گشت شهید

  همراه حبیب و جعفرش گشت شهید

  موالي غریب ، در برش گشت شهید

  هربار که هر دالورش گشت شهید

  وصل یاورش گشت شهید ۀاز غبط

  هفتاد و سه بار خواهرش گشت شهید
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  ھاي صبر شعلھ

  )س(در رثاي حضرت زینب کبري 

  هرکدام از اولیابعد مرگ 

  هستی زینب ولی اینسان نبود

  داغ زینب شد ز میالدش شروع

  بس که هجران و مصیبت دید او

  »ولی«در حقیقت بوده مرگ هر 

  داد زینب جان پس از مرگ رسول

  ي جان دادن شیر خدا لحظه

  همره مرگ حسن او داد جان

  روز عاشورا ز داغ هر شهید

  یشفرزندان خولیک در هجران 

  ر جام اوپُ ، د از داغهابس که ش

  صبر حق در روح زینب منجلی است

  

  گر آن امانت کز ازل شد جلوه

  هیچ موجودي ز جمع بیشمار

  با، کردند اِ ، کوهها آسمانها

  سجده کردند آن زمان خیل مَلَک

  قدر انسان همطراز صبر اوست

  گر صبر حق در اولیا شد جلوه

  ، نوري برفروخت هریکی با صبر

  اي از صبر ناب شعلههریکی با 

  هریکی با اندکی صبر جمیل

  هریکی در شام غم یک شمع شد

  

  

  داغ و مصیبت برمال دهش می

  ي پایان نبود داغ او در لحظه

  ها طلوع کرد زینب در مصیبت

  کمتر از مرگ خودش شد گفتگو

  ي جان دادن دخت علی لحظه

  شد شهیده همره مرگ بتول

  زینب او شد قتیل اشقیا

  تیرباران شد دل آن مهربان

  المأوي پرید روح او تا جنت

  او نشد همصحبت سلطان خویش

  وزد در نام او کل غمها می

  چونکه او مجموع زهرا و علی است

  

  بود این صبر جمیل پر خطر

  دار آن امانت را نشد آئینه

  گشت انسان حامل صبر خدا

  بی ریب و شک ، نتدار حقبر اما

  جسم فرد ناشکیبا قبر اوست

  تا شدند آموزگاران بشر

  هاي صبر سوخت خویش را در شعله

  نشینان آفتاب شد براي شب

  جبرئیل قربرفت باالتر ز 

  شمعشان در شام زینب جمع شد
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  گاه صبر کل گشت زینب جلوه

  گرچه از غم قامت بانو خمید

  قلب زینب گلشن صبر خداست

  ، بشر گر نپوید راه صبر و حق

  راه صبر و حق مرام زینب است

  ، آموزگار علم او را بوده حق

  وارث کل رسوالن شد حسین

  ارث تمام انبیاستکربال 

  کل پیغام رُسُل بر دوش اوست

  در عزایش انبیا و اولیا

  گرچه زینب زینت نام اَب است

  بعد عاشورا مهاجر بود او

  از مدینه سوي شام و کربال

  بی حسینی، طاقتش را طاق کرد

  تا پس از یکسال و اندي انقالب

  وقت رحلت، داشت مانند صدف

  در بغل بگرفته بود آن پیرهن

  ي ماه رجب در نیمه عاقبت

  مادر کل فضیلتهاست او

  هاي دین الحوائج ي باب حلقه

  نور زینب تا ابد در اعتالست

  ، غالم ي زینب هرکه شد در خانه

  

  قلب او از داغها شد باغ گل

  او ولیکن غیر زیبائی ندید

  انتهاست حق زینب بر بشر بی

  در کل عمر خود ضرر کند می

  زینت خلقت ز نام زینب است

  حلم او مجموع حلم روزگار

  وارث او هست این نور دو عین

  خون خداست قلب زینب وارث

  آفرینش تا ابد مدهوش اوست

  جملگی هستند اصحاب عزا

  نام زینب زینت عرش رب است

  با غمی سنگین مسافر بود او

  در سفر بود آن عزیز کبریا

  اطراق کرد عاقبت یدر غریب

  اي خاموش شد آن آفتاب گوشه

  یادگاري کهنه و خونین به کف

  تا شود بر قامت زینب، کفن

  معتکف شد روح زینب نزد رب

  ي وصل وسیلتهاست او حلقه

  جملگی وصل است با این نازنین

  روح او بر ماسوي فرمانرواست

  کند رجعت به روز انتقام می

  

  29/4/1387 - 1429رجب  15



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 129صفحه  

 

  اربعینمعجزۀ 

  میلیون نفري زائرین اربعین 20در ستایش راهپیمائی 

  زائر هیئت هزار هزاران ، دوش به ملَعَ

  پوش کفن و رها خود ز خودجوش، و ساده چشمه چو

  زیارت و وصل عزم به ، شهادت شهر سوي به

  بیدل و عاشق ، تمام ، شهیدان شاه عشق ز

  جان و سر گرفته کف به خطرها، خریده جان به

  عباس و زینب و حسین یا:  شان زمزمه و نوا

  مقاوم هاي قله چو ، راسخ و مصمم همه

  مصلح و عاشق اجتماع چنین ندیده زمان

  عراقی مهر کمال ، هویدا ، قریه و شهر به

  اسالم وحدت و اربعین معجزة فضل به
  

  و معابر دشت و کوه به زینب، یاري به روان،  

  اکابر و جوان و کودك و زن و مرد جمع ز

  حاضر و غایب امام بر ادب عرض براي

  ذاکر و گرفته غم و گریان همه ، او داغ ز

  شرائر هجوم معرض در ، اسلحه بدون

  ناصر و فدائی همه ، مهدي یاري قصد به

  مهاجر رودهاي چو ، خروشان و لطیف همه

  نادر پدیدة چنین ، عمرش به ندیده جهان

  شعائر اعتالي و زُوّار میزبانیِ به

  ظاهر و طالع ، غیب خورشید طلیعۀ شده
  

  1394آذر ماه  - 1437صفر  - معلی  کربالي

  خون نامه قیام

  )ع(نذر امام سجاد 

  تقدیم به روح پرفتوح سردار شهید محمد مرآتی

  تا شعله پر گرفت و شررگستري نمود

  سجاد و زینبین ، به همراه اهلبیت

  در امتداد راه پدر ، با پیام خون

  ي شام و کوفه را هیمنه در هم شکست 

  هر جا که دید کودك و آب و غذا و ذبح

  ...یک جا ولی تبسم او غرق شکر شد

  در طول عمر و عهد امامت ، به هر طریق

  است زبور صحیفه اش قرآن صاعد

  تا صبح حشر حضرت سجاد، شیعه را

 است» عشق و پرستش«العباد هادي  زین
  

  آن خاك سرخ را همه خاکستري نمود  

  اسیر و خصم جفاگستري نمود گشتند

  در بند ظلم و سلسله ، افشاگري نمود

  با تیغ خطبه ، حمله و جنگاوري نمود

  خون گریه کرد و سینه زد و ذاکري نمود

  ..روزي که عدل ، حرمله را کیفري نمود

  خون نامه را به جامعه یادآوري نمود

  در اختناق ، وَه ، که چه پیغمبري نمود

  ، رهبري نمود در انقالب اشک و دعا

  با دین عشق ، او به جهان سروري نمود
  

  .صحیفه کامله سجادیه، نمونه کامل قرآن صاعد است: امام خمینی
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   ناز و عشق ستایشگر
  )ع(نذر امام سجاد 

  راز باب گشایندة اي سالم

  پاك روح اي تو بر خدا سالم

  رَبّ  عشق ستایشگر اي سالم

  نیست بنده تو مثل کسی را خدا

  معرفت در تو آراترینی دل

  قیاس بی گل اي تو آل بجز

  زیباپرست تو مثل نیست کسی

  است سرمد از که صحیفه پیش به

  ات رؤیائی سیناي زیباست چه

  تو حاجات ز روید مناجات

  هم عین تو حاجات و مناجات

  است عاشق یک تو کالم در بشر

  کریم خداي ، مادر چو باشد و

  دین و وحی عارف بهین اي سالم

  ات دائیــشی ازــن مۀــسرچش ز
  

  ناز و عشق کوثر دلت باشد که  

  چاك سینه شد تو وجود از عشق که

  ادب اوج در دعایت باشد که

  نیست پرستنده روحت چو روحی و

  معرفت در تو زیباترینی و

  شناس هستی تو مثل نیست کسی

  الست عهد شناساي هستی که

  است ابجد چون داوود مزامیر

  ات شیدائی مبهوت است کلیم

  تو مناجات روید حاجات ز

  هم عین تو طاعات و تمنا

  است شایق خود معشوق وصل بر که

  بیم و عشق دهد می را مخلوق که

  عابدین زینت و سجادي که

  ات گوارائی بنوشان هم ما به
  

  سقیفھ شورای میراث

  شد جفا زهر از سجاد تا مسموم

  کرد می گریه یوسف هجر از اگر یعقوب

  سر بی یوسفهاي روي هجر ز اما

  ظالم کاخ ویران کرد هایش خطبه با

  آخر در ، سوگواریها تمام از بعد

  بابا هجر از جگر خونین باقرش شد

  است سقیفه شوراي میراث ها فتنه این

  زهرا باغ نخلهاي قتل فتواي

  حشر تا که مهدي بر بخش تسلی رب یا
  

  زهرا دوباره در جنان صاحب عزا شد  

  شد دوا دردش پسر دیدار به آخر 

  شد انتها بی العابدین زین غمهاي

  شد پا به خونخواهی موج هایش گریه از

  شد حیا بی هشام زهر از مسموم

  شد عزا شام شیعیان وصال روز

  شد پا به احمد رحلت زمان کاندر

  شد مرتضی دشمنان دست به امضا

  شد عزا صاحب فاطمه آل داغ از
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  یاسین آل علم شهر

  رجب زیباي ماه طلوع در

  پنجمین امام ، باقر حضرت

  انبیا تمام علم وارث

  منجلی نور دو از نسل اولین

  مجتبی امام دخت:  مادرش

  

  آفرید زهرا که تا حق حضرت

  وجود در نو از آمد حق کوثر

  شدند همسو حق اذن با رودها

  علم نور تولد ، وحدت این از شد

  او نام ، محمد زیباي نام

  شروع شد محمد با حق کوثر

  است کوثر ابتداي محمد آن

  او است نـیـیـنب مـلـرالعــباق

  انتخاب احمد کرد را او نام

  پیام او براي پیغمبر داد

  است »جابر« امانت این رازدار

  عشق عاشوراي بعد اربعینی

  روبرو محمد این با شد که تا

  مصطفی سالم و پیغام داد

  طویل عمر آن و پیغام این راز

  راستین امام این طلوع با

  عبا آل باقر وجود در

  اولیاست فخر که باقر حضرت

  اوست خوان از جهان این دارد هرچه

  تمام ماه آن انوار از رب یا
  

  

  

  

  

  

***  

  رب علم گاهجلوه تولد شد

  مبین اسالم معصوم هفتمین

  سما و ارض ي پهنه در حق نور

  علی و زهرا فرزندان نور

  کربال شاه فرزند:  او باب

  

  پدید شد کوثر نور محمد از

  رود دو مثل ، حسن در و حسین در

  شدند نیکو وحدتی گاه جلوه

  علم منشور ، جهان در بسازد تا

  نکو ، خود جد مانند او خُلق

  طلوع باقر دل در نو از کرد

  است کوثر ملتقاي محمد این

  او است یاسین آل علم شهر

  »آفتاب دلیل« نورش شود تا

  سالم میالدش قبل او بر کرد

  است باقر براي احمد قاصد

  عشق موالي بر در آمد جابر

  او بر زد محمد آن جاي بوسه

  کربال در پنجمین امام بر

  سلسبیل مثل جاریست معجزي

  دین دانشگاه بنیان بپا شد

  مصطفی علم شهر شکوفا شد

  خداست علم ي آئینه ، جهان در

  اوست مهمان بشر کل ابد تا

  )غالم( این قلب به افکن پرتوي
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 ي صدق خدا جلوه

 )ع(در مدح امام محمد باقر و امام جعفر صادق 

  یـم ازلـــــگه علــــاي تجلی

  وارث دانش و احکام رُسُل

  گري تا ابد علم تو در جلوه

  ي آئین پدرت بود آئینه

  باقرالعلم رُسل را پسري

  گرچه در مکتب تدریس امام 

  لیک چون منصب عصمت داري

  وسعت علم تو نامحسوس است 

  هرچه از علم کنون در کف ماست

  از اضافات افاضات شما 

  عقل بر نور شما مفتون است 

  جهل و ظلمت ز شما در وحشت 

گرچه هستید تمامی به صفات   

  هر یکی لیک ز اوصاف نکو 

  بین اسماء و صفتهاي خدا 

  یعنی که کالمت حق استصدق 

  در دلت گنج حقیقت داري

  صدق یعنی سخنت بی کم و کاست 

  صدق یعنی که تو صادق هستی

  صدق یعنی سخنت معیار است

  گوهر صدق خدا در صدفت 

  حق ، صدق یعنی که بُود دینت

  صدق یعنی که خدا با لب تو

  الجرم مذهب تو مذهب اوست 

  شیعه کز همت تو پا بر جاست 

  که صداقت دارددر جهان هر

  زلیـَـَی مـت لَـــب معرفــصاح  

  ي کُل علم تو مجمع اندیشه

  وامدار تو علوم بشري

  باقر علم نبیین پدرت

  ي علم پدري تو شکافنده

  به کماالت شدي عالم تام

  از خدا علم امامت داري

  چون دلت وصل به اقیانوس است

  کفی از کوثر فیاض شماست

  شده بس رشته دانش برپا

  بشریت به شما مدیون است

  عقل و حکمت به شما در وحدت

  ي ذات ي جلوه چارده آینه

  ي اوگشته مخصوص به یک جلوه

  هست صادق صفت خاص شما

  مکتب و درس و پیامت حق است

  اذن ایجاد شریعت داري

  جلوه کاملی از حرف خداست

  و به حق ، عارف و ناطق هستی

  روحت از صدق و صفا سرشار است

  مستقیم است صراط و هدفت

  حق، نت ــدي و آئیــوعـالادقــص

  کند شرح و بیان مذهب تومی

  هرچه آید به لبت از لب اوست 

  ي صدق خدا در دو سراستوعده

  به مرام تو قرابت دارد
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  هرکه در کار دروغ است و ریا 

  شیعه آن است که صادق باشد 

  کذب سرچشمه هر شر و بدي است

  کذب ظلم است و دیانت صدق است

  روح ادیان همگی صدق و صفاست

  شیعه گرچه به وال حیدري است

  اي تشیع ز تو برپا صادق 

  اي گل سرسبد عشق و حیات
  

  هست دشمن به تو و دین خدا

  بی صداقت چو منافق باشد

  مفتاح بهشت ابدي است ، صدق

  روح زیباي عبادت، صدق است

  شیعه آئینه ادیان خداست

  لیک در فکر و عمل جعفري است

  دل زهرا صادق اي عزیز

  تا ابد بر تو سالم و صلوات
  

  باب الحوائج

  السالم علیهم جعفر ابن موسی امام مدح و رثاي در

  سالها حق، دین ،اي بازیچه چو

   فتاد جهالت دست به خالفت

  فریب پر مکتب یک گشت دین و

  گرفت فزونی تکاثر و دروغ

  نبود جعفر بن موسی غیر کسی

  صفت شیطان هارون دستور به

  زور و تزویر به را حق به امام

  امام حبس به اعتراضی نشد

  بند به کاظم موساي بود روان

  شهید شد ها دخمه در غریبانه

   خلق دیدند بغداد جسر بر و

  است رافضی رهبر او«:  گفتند و

  رسول اجر و مزد شد پرداخت و

  قسم الحوائج باب به خدایا
  

  دجالها دست در بیفتاد  

  داللها نیرنگ و افسون ز

  اجاللها و جاه و نخوت از پر

  مالها و منصب در کرد گل و

  اکمالها و احقاق دنبال به

  بالها ، حق مرغ از بریدند

  چالها سیه کنج فکندند

  اللها چنان مردم گشتند و

  سالها ، دگر حبس به حبسی ز

  ها جنجال و هیاهو از دور به

  حمالها دوش بر ، مرده یکی

  »ها اخالل کرده حق دین در که

  چنگالها و تیغ با بدینگونه

  اهمالها و جهل کن دور ما ز
  

 کرد امر بلکه نداد حضرت آن نحیف پیکر تشییع اجازة شیعیان به ملعون الرشید هارون که است نقل تواریخ در     

 این«. الرَّافِضَۀِ إمَامُ هَذَا: که بزنند جار و بگذارند بغداد) پل( جسر روى بر و برداشته محبس از را او بدن حمّالها تا

  .»شدگان خارج دین از= رافضیان امام است
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تفردوس کاظمی  

  مظهر کظم غیض حق ، کاظم

  هفتمین نور هادي امت

  صاحب حلم و بخشش مطلق

  روح اعالي مهربانی اوست

  ستیز چون موسی هست دشمن

  هست فرعون عصر او ، هارون

  چونکه با نام و اعتبار دین 

  بازیچه در کف او بوددین چو 

اش چو اِرم   بود دربار دینی

  در چنین اجتماع ظلمانی

  قد علم کرد موسیِ جعفر

  گشت اما اسیر و زندانی

  کرد گر که نفرین به دشمنان می

  قدرتش گرچه کبریائی بود

  تا قیامت به اذن حضرت حق
  

  جلوة تامِ فیض حق ، کاظم  

  نهمین شمس عرصۀ عصمت

  اوست فردوس کاظمیت حق

  مظهر مهر جاودانی اوست

  لب نکرده ولی به نفرین وا

  بدتر از هر ستمگر ملعون

  بود ویران کنندة آئین

  هرچه سالوس ، در صف او بود

  نخوتش بود از قشون و درم

  رخ نمود آفتاب رحمانی

  در دفاع از مرام پیغمبر

  چارده سالِ سخت و بحرانی

  کرد نیل خشم خدا روان می

  کظم غیظش ولی خدائی بود

  الحوائج مطلق اوست باب
  

  ُرجـفَ ـتَ  بُراق 

  ي عرش اعلی است اینجا شفاخانه

  ز انسان و حیوان و جن و فرشته

  کسی نیست اینجا که دعوت نگشته

  نماید گواهی دل هر کسی می

  همه در پی عرض حالند و هر دل

  چو شبنم که بر برگ گلها نشسته

  به هر گوشه برپا ، به حال تضرع

  از نسیم توسل ، فضا گشته پُر

  به توبه بلند است دستان خواهش

  ولّیِ خدا آنکه حَی است و شافع

  سراي علی ابن موسی است اینجا  

  از تَوَالست اینجابپا محشري 

  و عشق رضا ، مُهر دلهاست اینجا

  که مهمان مخصوص موالست اینجا

  پر از آرزوهاي زیباست اینجا

  اي اشک پیداست اینجا ه به هر چهر

  دعا و مناجات و نجواست اینجا

  و باغ اجابت شکوفاست اینجا

  و جام شفاعت گواراست اینجا

  ي کل غمهاست اینجا زُداینده
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  ، قبل از تشرف روا گشته حاجات

  مالئک بیایند در پیشوازت

  ها جمله وصلند با هم چو معصوم

  ترین بغض تاریخ شیعه بقیعی

  تفکر که افضل بُود در عبادت

  بهین آرمانشهر موعود خلقت

  ياگر در تمناي کشف و شهود

  برون آر نعلین تنگ تعلق

  اگر لذت سیر معراج خواهی

  بزن دل به دریاي مواج وحدت

  تماشاگه مهر و نیکی و پاکی

  اگر معرفت گُل کند در زیارت

  طلب کن ز او هرچه خواهی) غالما( 

  خدایا فرج کن تو در کار مهدي

  دعاي فرج ذکر یاران مهدي است
  

  عطایاست اینجا ، برات که دعوت

  که چون کربالي معلی است اینجا

  سالم تو بر کل آنهاست اینجا

  گاهی هویداست اینجا ز هر جلوه

  به تو هدیه از حق تعالی است اینجا

  ها حکمفرماست اینجا در اندیشه

  بُراق تفرج مهیاست اینجا

  ي طور سیناست اینجا که آئینه

  پیماست اینجا نماز تو فروس

  م دریاست اینجاکه هر قطره در حک

  تجلیگه عشق و رؤیاست اینجا

  ي ماست اینجا جنان کمترین بهره

  که پاداش شعرت دو دنیاست اینجا

  که اوج دعا این تقاضاست اینجا

  رضا همنوا با مسیحاست اینجا
  

  میثاق

  شاهچراغ –) ع(در مدح و منقبت و رثاي حضرت احمد بن موسی 

  چون حضرت احمد بن موسی

  جنابشهمراه شدند با 

  در طول مسیر ، خیل عشاق

  نثاران گردید گروه جان

  دریاي دالوران عاشق

  این قافله بود غیر جنگی 

  مردان و زنان سالخورده 

  بودند ولی به زعم دشمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  طوس ، با تَولّا شد راهیِ

  یاران و برادران موال

  پیوست به کاروان آنها

  در این حرکت مثال دریا

  گردید روان به کوه و صحرا

  نی لشکر جنگی توانا

  شان فقط مدارا بود اسلحه

  این جمع ، به کودتا ، مهیا
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  احساس خطر نمود دشمن

  اگر ، به هر دیاري: گفتند 

  یک لشکر بیکران شود جمع 

  ي او آنگاه به یک اشاره

  این ترس که در دل حکومت 

  شد باعث حمله و شبیخون

  با کل توان ، سپاه ظلمت

  شد حمله به کاروان زُوار

  شد کرب و بال بپا دوباره

  شد کشته گروه بیشماري 

  جنگید ولی چنان اباالفضل

  ي دشمنان ولیکن با حیله

  تنه با سپاه فتنه او یک

  ي خصم شد کشته ولی به حیله

  افتاد ز پا چنان صنوبر

  آن شمس وال پس از شهادت

  شد دفن ولی به روزگاران

  با اذن خدا  به وقت موعود

  ي اهل عشق و عرفان شد قبله

  

  او بوده بزرگ خانواده

  بوده پدرش به حبس دائم

  در عُسرت اهلبیت کاظم

  لیکن به رضا نموده بیعت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

***  

  

  

  

  

  از دیدن این گروه شیدا

  افزوده شود به جمع آنها

  ز پیر و برنا» رضا«اطراف 

  ي ما سازند نگون اریکه

  نموده بود بر پازلزال 

  ي عراق و بطحا بر قافله

  سد کرد مسیر سبز دریا

  ي فارس ، بی مهابا در خطه

  ي سپاه گلها در خاطره

  از هیئت زائران موال

  در معرکه ، احمد بن موسی

  ژبر هیجا محصور شد آن ه

  جنگید و گرفت جان اعدا

  آن عاشق بیقرار و تنها

  آن قامت سبزپوش رعنا

  خفااِ هاي  شد دفن به کومه

  از او اثري نبود پیدا

  شد مرقد و مشهدش هویدا

  آن مرقد اطهر و معلی

  

  بعد از پدرش ، امام موسی

  ي غاصبان رسوا از حیله

  احمد شده سرپرست آنها

  ي زهد و علم و تقوا آن اسوه
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  اي خاص دارد چو رضا عالقه

  هم بوده مدافع والیت

  ي هجرت رضا نیز در دوره

  است جواد در مدینه بوده

  

  نور خداست در دل شب او

  زیباست تلؤلؤ وجودش

  در بیعت این امیر عشق است

  در خواب جهان خفته جاري است

  ي او صلح است و صفا اراده

  یا رب به والیت ائمه

  غرقیم میان غصه و غم

  حاشا که دورن ما بمیرد

  از عطر گل والیت عشق

  ما الیق عاشقی نبودیم

  دلدادگی و جنون عشاق

  ، زنده گشته دل ما به عشق

  شیراز شده چو باغ فردوس

  اي زائر عشق ، نور دل را 

  اي دل بطلب هر آنچه خواهی

  آزادي یکهزار بَرده

  ي سبز مکتب اوست سرلوحه

  داریم ولیک ما غالمان

  اي شاهچراغ ، در دو دنیا
  

  

  

  

  
***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معصومه به این امیر دانا

  هم ارشد اهلبیت موسی

  داده به جواد او تسال

  در نزد عمو ، به هجر بابا

  

  مانند تمام آل زهرا

  ي عرش رب یکتا در پهنه

  ي فکر نسل فردا آئینه

  ي او چو رود رؤیا اندیشه

  تا حشر ، به اذن حق تعالی

  ي شیعه را مداوا کن غصه

  داریم دلی پر از تمنا

  میثاق تولی و تبرا

  ي شیعه گشته زیبا اندیشه

  معشوق به ما نمود القا

  است امضا در روز ازل شده

  این مسیحااز یُمن وجود 

  احمد ابن موسیاز برکت 

  از شاهچراغ کن تمنا

  حاتم اهلبیت طاهااز 

  ثبت است به نام آن توانا

  آزادي بردگان دنیا

  :از حضرت او ، چنین تمنا 

  آزاد نکن ز خود دل ما



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 138صفحه  

 

  

 ھا آه چراغ

  ها تا خیمه زد به عرصه، سپاه چراغ

  شد کاروان نور روان سوي آفتاب

  نور  شعاعدر حجم شب خلید هزاران 

  دنیا سیاه بود و ز مهتاب بی نصیب

  اي، ایستاده بود زده در هر دیارِ شب

  یلداي روزگار اگر بی مناره بود

  هرجا عبور کرد دمی کاروان نور

  رُعبی عظیم در دل ظلمت بپا نمود

  با حیله سد نمود ره نور، دیو شب

  لب تشنه شد شهید و به ویرانه ناپدید

  عبورجز بذل نور و روان سازي 

  هرگز نگشته نور خموش از هجوم باد
  

  ها ظلمت گریخت از سر راه چراغ  

  ها در موکبی به همره ماه چراغ

  ها از انعکاس برق نگاه چراغ

  ها در خود اگر نداشت پگاه چراغ

  ها صدها مناره، چشم به راه چراغ

  ها شد اسیرِ خصم سیاه چراغ می

  ها شد قلب خلق پشت و پناه چراغ

  ها مت و جاه چراغهاي حش فواره

  ها در هم شکست قلب سپاه چراغ

  ها در روزگار شب زده، شاه چراغ

  ها در شام تیره، چیست گناه چراغ

  ها بس فجر نور رُسته ز آه چراغ
  

  شاهچراغ) ع(موسی  رجب سالروز شهادت حضرت احمدابن 17مصادف با  1391خرداد  19جمعه  

  حسرت خونین

 احمد بن موسی بن جعفر علیهم السالمدر مدح و رثاي شاهچراغ، حضرت 

  اي علمدار شاه خراسان

 السالم اي امیر اعاظم

 اي کریم و حکیم و دالور

 حامی و جان نثار امامت

 اي اباالفضلِ صد پاره پیکر

 گشتی آخر تو مثل علمدار

 گرچه شد چشم عباس بسته

  اي ابالفضلِ موال، رضا جان  

  ارشد قوم موساي کاظم

  ملجأ بیت موسی بن جعفر

  وامدارِ تو دین تا قیامت

   اي فدائیّ راِه برادر

  ، محروم، از فیض دیدارلیک 

  گرچه شد قامت او شکسته
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 لیک لبخند خونین زد آخر

 لیک تو در زمان شهادت

 حسرت دیدن مقتدایت

 کرت چاك چاك از سنان بودپی

 گاه بودي به فکر برادر

 لحظه اي با حسین و شهادت

 عاقبت حسرتت جاودان شد

 اي شهید غریب والیت

 ، اي ولینعمت ما  آه ، آه
  

  با تماشاي چشم برادر

  منتظر بودي و غرق حسرت

  جان سپردن به پاي رضایت

  غصه هایت ولی بیکران بود

  گاه در یاد معصومه، خواهر

  اسارت و  گاه با زینبین

  آخرین اشکهایت نهان شد 

  جان عشاق موال فدایت

  ، در دو دنیا کن شفاعت ز ما
  

  نذر حضرت احمد ابن موسی رباعيچند 

در دهۀ کرامت ایام والدت حضرت ثامن الحجج،  ) ع(تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت احمد ابن موسی ، شاهچراغ 

  )س(و خواهر بزرگوارشان حضرت فاطمه معصومه ) ع(امام رضا 
  

  در حق بشر هیچکس این داد نکرد

  خویش در کل جهان کسی ز سرمایۀ

  

  زرگواري داريجود و کرم و ب

  هرچند هزار برده کردي آزاد

  

  اي شاه مرا اسیر صیاد مکن

  ولی اي بسی برده ،آزاد نموده

  

  اي شاه دلم ز تو بسی کام گرفت

  تبریک به تو ، که روز میالد رضا

  

  اي حاتم اهلبیت عصمت ، تبریک

  میالد رضا و خواهرت معصومه
  

  تاریخ بجز تو از کسی یاد نکرد  

  برده آزاد نکرداینقدر کنیز و  

  

  داري داريي ضد بردهاندیشه

  صد خیل غالم افتخاري داري

  

  جز با قفس عشق ، مرا شاد مکن

  من را به رضا ببخش و آزاد مکن

  

  اي ز تو جام گرفتبه مژده هر ساله

  تهرکس به تو مژده داد ، اَنعام گرف

  

  اي میر و علمدار امامت ، تبریک

  ي فجر کرامت ، تبریکدر این دهه
  

  8/8/88 - زرقان 

  



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 140صفحه  

 

  

  

  

  

  

  ندوی مزامیرمثنوی ک
  

  اهللا علیها ستایش حضرت فاطمۀ معصومه سالممدح و در 

  

  سالم اي میوة باغ مناجات

  االسرار بینش سالم اي مخزن

  سالم اي کوثرستان سخاوت

  سالم اي چلچراغ سینۀ شب

  سالم اي کربال در سینۀ تو

  سالم اي چشم مذهب از تو روشن

  علم الهی سالم اي عالِم

  سالم اي آبیار باغ ایمان

  را الهه» عشق و عصمت«سالم اي 

  سالم اي روح قرآن در تو جاري

  سالم اي دُرّ اقیانوس عصمت

  کفو و قرینی سالم اي آنکه بی

  سالم اي وارث علم امامت

  سالم اي آنکه از فضل و مناقب

  البحرین دانش سالم اي مجمع

  سالم اي روحبخش عشق و عرفان

  ن علی در سینه داريتو عرفا

  کلید افتتاح باغ حاجات  

  شــــرینـــنان آفـــالج یحـــاتــمف

  بارد کرامت که از دست تو می

  سالم اي در صبوري مثل زینب

  چه داغستان بُود آئینۀ تو

  سالم اي دین به نام تو مُزیّن

  سالم اي جلوة حلم الهی

  کار دشت عرفان سالم اي الله

  را الهه» و نعمتناز «سالم اي 

  کاري سالم اي مُصحف آئینه

  سالم اي گوهر زیباي عترت

  و یکتا گوهر عرش برینی

  نهایت که در تو جا گرفته بی

  شده ، جنت به زُوّار تو واجب

  که معصومین نمودندت ستایش

  افزاي مُحبان سالم اي بَهجت

  تو نور زهره در آئینه داري
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  تو فانوس خدا در شام تاري

  تو آن نوري که بر هر دل بتابد

  است دلی که ره به معراج تو بُرده

  گشاید دلی که ره به نورت می

  سپهر بارگاهت الیزالی است

  تــــزال بارگاهـــهر الیـــسپ

  کواکب مثل تو تابنده هستند

  تابی هماره تو خورشیدي و می

  دا نیست در روزستاره ، گر که پی

  تو خورشیدي و در عرشت کواکب

  تو سلطانی و آنها کارپرداز

  تو مشغول امور مُلک و دینی

  کواکب ، چونکه مأمور شمایند

                      *  

  سالم اي روح قرآن در تو جاري

  دلم در بارگاهت مثل کاهی است

  اي با چشم جانت تو او را دیده

  و من در انتظار آن عزیزم 

  ، از اوست شاط و آه و اشک و گریهن

  الهی ، جمکران سینۀ من

  توانی با وساطت تو اما می

                     *  

  سالم اي دُرّ اقیانوس عصمت

  تو همنام عزیز مصطفائی

  بُود همنام آن بانو ، فراوان

  گان را راهداري کرده گم تو ، ره

  المستقیم حق بیابدصراط 

  است ره صد ساله را یک شب ، سپرده

  نماید سفر در غیب عالم می

  اي از عرش عالی است که زیبا گوشه

  پُر است از کوکب علم و فقاهت

  اگرچه مرده ، اما زنده هستند

  گردد ستاره و محو شمس می

  افروز شده ، حل در شعاع عالم

  هزاران عهده دارند از مناصب

  دارد ز اعجاز که هر یک منصبی

  و در هر کار داري جانشینی

  گشایند گره از کار مردم می

                    *  

  کاري سالم اي مُصحف آئینه

  ولی در انتظار روي ماهی است

  هزاران بار ، بین زائرانت

  خواهم به پایش ، جان بریزم که می

  گویم، که این جان هدیه از اوست چه می

  شود با مَقدم مهدي مُزیّن

  نمائی حاجت دل را اجابت

                     *  

  سالم اي گوهر زیباي عترت

  تو در طینت ، همان خیرالنسائی

  ز نسل طاهر و پاك امامان
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  ولی تنها فقط با قدر افزون

  ها ، کم در عرب نیست ها ، کُنیه لقب

  نام از جانب حقبُود این هر دو 

  ریز عرب، هرچند جاهل بود و خون

  کسی قبل از تو در ادیان و مذهب

  ولی تنها توئی شایان این نام

  شدي معصومه چون معصوم بودي

  مقام عصمت از حق گشته اهدا

  تو معصومی و نامت با مُسماست

  اگر از هم به ظاهر دور هستند

  ندارد هیچیک با دیگري فرق

  ت شاملزمان بر ذات آنها نیس

  حیات و مرگشان باشد خدائی

  خدا هرجاست ، آنها نیز هستند

  خدا با جانشینانش عجین است

  سالم ما به هر یک ، بر بقیه است

  ولی در هر زمان ، یک نور ، تنها

  در آن عصر و زمان ، او هست ، محور

  سالم عصر ما ، تقدیم مهدي است

  اگرچه ، جمله ، مأذون خدایند

  غائب سالم اي عمۀ آن نور

  در جسم دنیاستمهدي روح حق که 

                       *  

  سالم اي آنکه واجب گشته جنت

  حرم زیباترین تصویر هستی است

  توئی معصومه ، نزد فاطمیون

  لقب نیست» معصوم و معصومه«ولی 

  که باشد الیق پاکان مطلق

  داشت پرهیز» اسم حُسنی«از این دو 

  ، مُلَقبنبوده با چنین نامی 

  که باشد مُنبعث از وحی و الهام

  ها مظلوم بودي و چون معصوم

  به تو ، اي دَر والیت ، مثل زهرا

  که هر معصوم با نامش ، مُجزاست

  ولیکن ، جملگی یک نور هستند

  همه هستند در ذات خدا غرق

  مکان در بین آنها نیست حائل

  ندارند از خدا یک دَم جدائی

  تندو مُشرف بر دل هر چیز هس

  و هر یک بر بقیه ، جانشین است

  جواب جملگی بر ما هدیه است

  دار کلّ آنها شود آئینه

  که بر مردم رسانَد فیض کوثر

  و بر هر گل بُود تسلیم مهدي است

  کنون با دست مهدي ، رهگشایند

  که باشد سِرّ موعود مذاهب

  و در این جانشینی ، فرد و یکتاست

                     *  

  ، گر بُود عارف به حقّتبه زائر 

  زیارت ، جلوة زیباپرستی است
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  زیارت ، مکتب موالشناسی است

  ائمه گرچه از یک نور هستند

  ولی هر یک تجلیگاه اسمی است

  تو مأمور چه هستی اي گل پاك

  مَلَک، چون آشنا با عشق شیعه است

                       *  

  کُفو و قرینی سالم اي آنکه بی

  تو ، عمرَت مثل زهرا بود کوتاه

  پدر ، زندانیِ بند ستم بود

  از این زندان به آن زندان ، هماره

  شباب عمر تو با غصه سر شد

  برادر ، بعد بابا ، گشت تبعید

  برادر بر قضاي حق رضا بود

  برادر ، آنکه سلطان جهان است

  آنکه فضلش بی حساب استبرادر ، 

  برادر آنکه با دست خدائی

  برادر ، آنکه معشوق زمان است

  گویم ، تو دانی برادر ؟ من چه می

  شما یک روح واحد در دو جسمید

  چه دردي بدتر از هجر دو همروح

  بُود این بهر آن ، درمان و مرهم

  بُود دیدار هر دو ، عین درمان

  سفر کردي که موال را ببینی

  بین ره ، روحت سفر کردولی در 

  اباالفضل سپاهش ، میر احمد

  و جنّت مزد این زیباشناسی است

  اگرچه از دوئیت دور هستند

  و مأموریت هر یک به قِسمی است

  که عشق شیعه را بُردي بر افالك

  استاین ودیعه گر بر  همیشه سجده

                       *  

  و یکتا گوهر عرش برینی

  از درد و پر از آهپر از هجر و پر 

  دلت از هجر او دریاي غم بود

  پی خورشید بودي چون ستاره

  دلت تقویم هجران پدر شد

  و با غصه ، ز مهد وحی ، کوچید

  که رسم اهلبیت مصطفی بود

  و حکمش بر همه عالم روان است

  و قدرش در زمین چون آفتاب است

  گشائی همه کارش بُود مشکل

  و محبوب دل کروبیان است

  را وجه ثانی» رضا«خود هستی که 

  شما یک نور مطلق با دو اسمید

  که باشد قلبشان ، از هجر ، مجروح

  شفاي آن و این ، پیوسته باهم

  که باشد در وجود هر دو ، یک جان

  گل درمان ز وصل او بچینی

  برادر  را ز غم خونین جگر کرد

  به خون غلطید با آل محمد
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  اگرچه غم ، دلت را منکسر کرد

                       *  

  سالم اي چشم مذهب از تو روشن

  اگرچه عمر تو با غم عجین بود

  چه دینی ، دین سبز رستگاري

  چه دینی، دین سرسبز تکامل

  چه دینی، آنکه بعد از رحلت یار

  ابزار چپاولچه دینی، دین نه ، 

  طریق شرعیِ معصوم کشتن

  طریق سارقان نام اسالم

  دیدي خزان باغ دین را تو می

  دیدي که با نام دیانت تو می

  دیدي رهِ آیندگان را تو می

  گذشته ، بهر تو سرشار غم بود

  تو با آن حجم اندوه و مصائب

  سقیفه راه را با حیله کج کرد

  سقیفه ، آتش دیرینه افروخت

  بر سفیانیان داد سقیفه ، حکم

  سقیفه ، قتل عامِ کربال کرد

  فلک ، زوبین و شمشیري ندارد

  فلک ، عصر و زمان و روزگار است

  سقیفه پس از صد سال از حکم

  که در زندان ، دهد زهر هالهل

                       *  

  سالم اي چلچراغ سینۀ شب

  خدا نسل شما را منتشر کرد

                       *  

  سالم اي دین به نام تو مُزیّن

  ترین درد تو دین بود ولی اصلی

  آورتر از ابر بهاري نشاط

  ره شیدائی و عشق و توکل

  کُشی گردید ابزار براي حق

  طریق نحس توجیه و تجاهل

  رهِ قانونیِ مظلوم کشتن

  براي حاکمیت بر ري و شام

  و پائیز امام هفتمین را

  شد اهانت به محبوب خدا می

  مقدس بازي درّندگان را

  و آینده پر از جبرِ ستم بود

  کردي ، بجز لعنت به غاصب چه می

  سقیفه با خداي عشق ، لج کرد

  و قلب حضرت آئینه را سوخت

  و دَجّالیگري بر دلقکان داد

  ها کرد و قرآن را به روي نیزه

  فلک ، بیچاره ، تقصیري ندارد

  او هم داغدار است» قسم بر عصر«

  شد خلیفه اي می ا بوزینهکج

  به معصومی گرفتار سالسل

                       *  

  سالم اي در صبوري مثل زینب
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  سوزد از این درد و داغت دلم می

  رونمجوشد د دلم تنگ است و می

  اگر داغ دلت را تازه کردم

  نگفتم» یاس و میخ در«هنوز از 

  چه سازم من غالم اهلبیتم

  نه آتش، بلکه خشمی ناب دارم

                       *  

  سالم اي آنکه داري دوست، چون گل

  اجازت دِه ز غم کمتر بگویم

  اجازت ده که شعري تر بخوانم

  بگویم خاطرات داغ سرخی

  و زیارتحدیث اولین وصل 

  هنوز آدم میان آب و گل بود

  ولیکن من ز اهل دل نبودم

  دانم کدامین دست عاشق نمی

  در آنجا رنگ و بوي گل گرفتم

  تو در بزم ازل با مهربانی

  مرا تا بر گرفتی ، پر گرفتم

  شکستی با محبت قلب سنگم

  ز عشقت ، دل ، از آن تنگی در آمد

  »احجار کریمه«شدم مانند 

  جا گرفتم سپس در هر قنوتی

  عقیق قلب شیعه ، اینچنین است

  که صیقل می زند بر عهد فطرت

                       *  

  بسوزد آنکه آتش زد به باغت

  شده آتشفشان ، هر قطره خونم

  ببخشا، جرمِ بی اندازه کردم

  نگفتم» خنجر و حنجر«هنوز از 

  بیتم پُر است از زخم و آتش بیت

  دارم» نوّاب«که من در سینه ، یک 

                       *  

  لــلبــاي بـه یـوانـخ هـامـن ارتـزی

  تر بگویم رینــور ، شیـــکمی از ش

  خوانمــگر بــاي دی هــنام ارتـــزی

  ام را باغ سرخی که کرده سینه

  که برپا کرده در قلبم قیامت

  گاه اهل دل بود قبله» عترت«که 

  حاصل نبودم بجز یک سنگ بی

  انداخت در باغ شقایقمرا 

  تَغَزُّل ، یاد از بلبل گرفتم

  از این گُلسنگ کردي میزبانی

  و مهرت را چو جان در بر گرفتم

  و جا کردي درون قلب تنگم

  دلم از هیبت سنگی در آمد

  عقیق عشق من شد نیمه نیمه

  کف دست نیایش ، پا گرفتم

  تجلیگاه عشقی آتشین است

  درخشد ، نور عترت و در آن می

                       *  
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  االسرار بینش سالم اي مخزن

  تو یاس عترتی، من مرغ عشقم

  تو و زینب پرستاران دینید

  ودیدـــازان وجــس نهـــما آئیـــش

  شما تصویر ایزد در زمینید

  خیز سیبید پر از عطر اجابت

  یعه بُود گنج محبتدل ش

  والي تو در این دل جا گرفته

  نهایت اي در بی ولی چون ذره

  تو بانوي بزرگ کائناتی

  دلم با عشق تو ، شد آسمانی

  هاي کویري دلم شد مثل شن

  کنون از یُمن عشقت در مدارم

  فقیر عشقم و محتاج مهرم

  اگر بینی که اقیانوس داغم

  پر از راز و پر از ناز است عشقم

                       *  

  سالم اي کوثرستان سخاوت

  الشأن دینی تو بانوي عظیم

  تو گنج عصمتی اي نازدانه

  تو معصومی و من عصمت پرستم

  تو خورشیدي و من شمعی صبورم

  تو بارانی و من یک باغ زردم

  تو دریائی و من صحراي خشکم

  تو عین کوثري ، من چون کویرم

  شــــرینـــنان آفــــالج یحــاتــمف

  مهاجر ، در ره قم تا دمشقم

  روح خدا را جانشینیدما ــــش

  شما در خیمۀ هستی عمودید

  را جانشینید» او«شما در عشق ، 

  »اَمّن یُجیبید«و پاسخگوي هر 

  و دین و مذهبش باشد والیت

  و قلبم وسعت دریا گرفته

  کُنج سَرسَرایتدلم افتاده 

  تجلیگاه اسماء و صفاتی

  شدم مثل غباري کهکشانی

  روان ، در کهکشان راه شیري

  طوافی جاودانی ، گشته کارم

  به این اوصاف مشهورِ سپهرم

  مــچراغـــظ و شاهــیر حافـــسف

  عقیق سبک شیراز است عشقم

                       *  

  بارد کرامت که از دست تو می

  مد ، نازنینیو چون جان مح

  که هستی هستیِ ما را بهانه

  که بوده دین و آئین الستم

  هزاران سال نوري از تو دورم

  زداید داغ و دردم که لطفت می

  اي بر ناي خشکم عطا کن دجله

  »الغدیرم«اي از  بنوشان جرعه
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  تو فجر صادقی ، من شامگاهم

  گردم تو ، گلشن ، من نسیمی دوره

  تو شهدخت حریم کبریائی

  نوازي غریبان را چو خواهر می

  تاب و صبري دل و بی ز بس نازك

  دلت دائم هواي گریه دارد

  چنان باران ، نگاه مهربانت

  کلید قفل بسته در کف توست

  دعایت نزد خالق مستجاب است

  کند رد دستهایت خدا کی می

                       *  

  سالم اي آنکه از فضل و مناقب

  تو معصومی و من غرق گناهم

  چه بودم روز اول؟ گوهري ناب

  چه بودم روز اول؟ رَشک افالك

  چه بودم روز اول ؟ عاشقی مست

  به نفس خود ، ز جرأت ، ظلم کردم

  دل من حاجت بسیار دارد

  اي اذن زیارت اگرچه داده

  دو چشمم گشته فرش آستانت

  به جرم بسیاربه سویت آمدم 

  به حق عشق این پاکان شیدا

  تو بانوئی کریم و دستگیري

  سارت اي در سایه پناهم داده

  اگرچه در دل من معرفت نیست

  هاي سیاهم پر از دلواپسی

  الهی تا ابد دورت بگردم

  گشائی مشکل» ولیّ«تو مثل هر 

  گدازي درمندان میز درد 

  شبیه آسمان پر ز ابري

  خواهد غریبانه ببارد که می

  دهد بر زائرانت طراوت می

  دواي جان خسته در کف توست

  سؤالت از خدا ، عین جواب است

  که خود داده به تو اذن شفاعت

                       *  

  شده جنت به زُوّار تو واجب

  سرافکنده، پشیمان ، عذرخواهم

  چه هستم؟ کرم مرداب ولی اینک

  ولی اینک چه هستم؟ کمتر از خاك

  ولی اینک چه هستم؟ ظالمی پست

  ز جهل خود به عترت ظلم کردم

  اي غمبار دارد ولی پرونده

  آید ز خجلت سرم باال نمی

  که شوید خاك پاي زائرانت

  شدم حل در میان سیل زُوّار

  بدي مانند من را هم ببخشا

  پذیري یقین دارم که عذرم می

  همین، بس باشدم ، مزد زیارت

  ولی تصمیم تو ، جز مصلحت نیست
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  استجابت» کاف و نون«به حق 

                       *  

  سالم اي وارث علم امامت

  قرارم شده وقت وداع و بی

  شوم از قدس کویت جدا تا می

  ، طفل احساس؟ چه دیده در ضریحت

  بُود طفل دل شیعه ، مسیحت

  حس شود مدهوش و بی دل من می

  گل گمگشتۀ ما زائر توست

  گل یاس غریب ما ، توئی تو

  مزارش گرچه در تاریخ ، گم شد

  طفل احساس:  تو زهرائی و شیعه

  چسبد چو کودك بر مزارت که می

  نهد سر چو بر زانوي مهرت می

  نوازي ، مادرانه تو او را می

  طواف یار ، پایانی ندارد

                       *  

  سالم اي آنکه در گلزار معنا

  سالم اي آنکه دل از من ربودي

  دار سرنوشتم سالم اي عهده

  سالم اي آنکه در وقت جدائی

  چو دادم دفعۀ آخر سالمت

  کشانم دلت را من به این سو می«

  شنیدم تا پیامت ، اي دالرام

  اغموزید عطر تَجلّی سوي ب

  صالحم ، هرچه باشد ، کن اجابت

                       *  

  نهایت که در تو جا گرفته ، بی

  و من محکوم جبرِ اختیارم

  گریزد، دل به سویت چو کودك ، می

  گل مریم ؟ گل نرگس ؟ گل یاس؟

  چو دیده نور مریم در ضریحت

  ید ز قبرت عطر نرگسبو چو می

  که عطرش در حریم طاهر توست

  شبیه حضرت زهرا ، توئی تو

  گر در شهر قم شد ولیکن ، جلوه

  بوید ز تو ، عطر گل یاس که می

  بارد از غم در کنارت و خون می

  هاي مادر طلب دارد نوازش

  گیرد بهانه و کودك ، باز می

  و جز تکرار درمانی ندارد

                       *  

  به دل الهام کردي راز گلها

  و از الهام ، سرشارم نمودي

  که هرچه امر فرمودي ، نوشتم

  گشائی نمودي از دلم مشکل

  :به گوش جانم آمد این پیامت

  »که باشد تا قیامت ، میهمانم

  هوائی شد دلم در عرش الهام

  شکوفا شد انارستان داغم
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  همینکه پرتوي از خُلد دیدم

  چو داغم تازه شد با این اشاره

  پر از گلهاي اسلیمی شدم من

  شدم تا نقش بر ایوان عرشت

  هایت شدم نیلوفر گلدسته

  شدم نقش در و دیوار و بامت

  نماد انتظار و اشتیاقم

  گذارد هر آنکه در حرم پا می

  دل هر زائر ، اینجا ، نقش بسته است

  رش آستانتضریح و عرش و ف

  ضریحت ، هست جمع قلب عُشاق

  خزان است گل اسلیمی تو بی

  بُود تصویري از جنّت ، حریمت

  اگر که از طال یا خاك و خشت است

  گلستان تو ، باغ مردگان نیست

  دلت ، بخشیده جان ، بر قلب زُوّار

  در و دیوار در ذکر و تَوَلّاست

  مناجات از دل هریک بلند است

  سرد و خاموش از این باغ به ظاهر

  فکنده غلغله در کهکشانها

  نواي بینهایت اصل و تصویر

  »مَنیّت«کنون که دل رها شد از 

  کنون که حل شدم در بی زمانی

  به همراه هزاران قلب پاره

  سالم اي آنکه از پاکی و خوبی

  رگ شیرین عقلم را بریدم

  دلم پیچید بر ساق مناره

  هر دلخسته ، تقدیمی شدم من به

  دلم روئید در بستان عرشت

  و بال و پر کشیدم در هوایت

  که با هر زائري گویم سالمت

  گل اسلیمی طاق و رواقم

  گذارد دلش را نزد تو جا می

  و هر آئینه ، یک قلب شکسته است

  پر است از نقش قلب زائرانت

  هاي عشق و میثاق پر از گُلمهره

  شقان استکه سیراب از سرشک عا

  وزد بر ما نسیمت ز جنّت می

  حریمت یک در باغ بهشت است

  ات جز نقش جان نیست گل اسلیمی

  نگاهت زنده کرده نقش دیوار

  چو اَجرام سما ، هر ذره ، شیداست

  که هریک نایب یک دردمند است

  رسد بر پردة گوش فغانها می

  نامه خوانها سکوت این زیارت

  »کَندوي مَزامیر«حرم را کرده 

  نهایت گر شد ، بی و در او جلوه

  و نوشیدم ز شهدي جاودانی

  خوانم دوباره نامه می زیارت

  وبیــــــالعی ارــــیگاه ستــــلــتج
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  سالم اي میوة قلب پیمبر

  سالم اي یاس گلزار خدیجه

  سالم اي مجتبی را نور دیده

  دختر شاه شهیدانسالم اي 

  سالم اي دختر معصوم سجاد

  سالم اي بنت باقر ، بنت صادق

  الحوائج سالم اي دختر باب

  ابن جعفر سالم اي دختر موسی

  سالم اي زینب شاه خراسان

  سالم اي عمۀ تقّی و هادي

  سالم اي عمۀ موالي محصور

  سالم حق بر آن خورشید حاضر

  سالم اي عمۀ موعود ادیان

  ریاي خواهشسالم اي پاسخ د

  گشایش کن تو ابواب حوائج

  عنایت بر دل محتاج ما کن

  شفاعت کن ز ما، در روز محشر

  الهی نور تو در ما نمیرد

  به حق قلب پاك و طاهر تو

  الهی ، قلب شیعه شاد گردد

  البحرین دانش سالم اي مجمع

  اگرچه وقت غمبار وداع است

  دلم از دیدنت سیري ندارد

  رماجازت ده دوباره پر بگی

  سالم اي میوه باغ مناجات
  

  سالم اي دختر زهرا و حیدر

  سالم اي نسل پاکان را نتیجه

  سپیده العین قُرةسالم اي 

  سالم اي خواهر آن ذبح عطشان

  سالم اي مثل او مظلوم و ناشاد

  اي گنج عرفان و حقایقسالم 

  که باشد قدر تو از وصف ، خارج

  سالم اي وارث اسرار کوثر

  ساالر ایمان سالم اي کاروان

  سالم اي آنکه هادي و جوادي

  امام عسکري ، آن خازن نور

  که غایب مانده از بس هست ظاهر

  که باشد وارث جمع رسوالن

  که داري از خدا اذن گشایش

  فراهم ساز اسباب معارج

  ی طیبه بر ما عطا کنحیات

  بِبَر ما را به گلزار پیمبر

  خدا عشق تو را از ما نگیرد

  روا ، هر زائر تو شود حاجت

  و دنیایش فرج آباد گردد

  که معصومین نمودندت ستایش

  دلم ناراضی از این انقطاع است

  بجز تکرار ، تدبیري ندارد

  ستایشنامه را از سر بگیرم

  ....کلید افتتاح باغ حاجات 
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  اصغرحسین 

در »  مشهور به آستانه«در مدح و رثاي حضرت سید عالءالدین حسین ابن موسی بن جعفر که مرقد مطهرش 

شیراز نزدیک به حرم مطهر برادرانش حضرت محمد ابن موسی و حضرت احمد بن موسی علیهم السالم قرار دارد 

زیارتی آن حضرت است زائران و عاشقان و  و در ایام و مناسبتهاي مذهبی مخصوصاٌ تمام شبهاي دوشنبه که شب

کنند و به عبادت و راز و نیاز و  ارادتمندان بیشماري از اطراف و اکناف ایران در حرم مطهرش شب زنده داري می

  طوبی لهم. پردازند مناجات و کسب معرفت و اداي نذر می

  سالم اي حسین ابن موسی بن جعفر

  اي شهیدي که گشتی چو جدت مسال

  همنام موالي مظلوم مائیتو 

  شباهت تو بسیار داري به موال

  ز تیغ ستم ، شد تنت پاره پاره

  پراکنده شد قطعه هاي تن تو

  به عشق رضا راهی توس بودي

  به شیراز شد حمله بر کاروانت

  رضا را اباالفضل گردیده احمد

  شده خواهرت ، فاطمه ، ساکن قم

  به تأخیر افتاده شد انتقامت

  و ، اي آنکه بخشیسالم خدا بر ت

  تو را هر که با دل نماید زیارت

  دلی که بسوزد براي تو باري

  کسی که بریزد براي تو اشکی

  الحوائج ز باب» آستانه«در این 

  خوشا آنکه باشد به دنیا و عُقبی
  

  سالم اي گل سرخ زیباي پرپر  

  غریبانه و تشنه ، در خون شناور

  که هستی گل باغ زهرا و حیدر

  مامت؛ به اوصاف، اکثربه غیر از ا

  که خوردي بسی زخم  از تیغ لشکر 

  در این دشت ، چون الله هاي معطر

  ولیکن نشد وصل موال میسر

  به دستور مأمون ملعون کافر

  اي بر رضا مثل اکبر تو هم گشته

  که گشته چو زینب انیس برادر

  چو خون خدا ، تا به صبح مقرر

  شفا و شفاعت ، به زُوار مضطر

  از وجودت مُنوروجودش شود 

  شود بیمۀ عشق تو تا به محشر

  کوثر اشک از ، پاداش به بنوشد

  طلب کن همه آرزویت ، سراسر

  حسین ابن موسی ابن جعفر غالمِ
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  غریب غروب
  )ع( الرضا موسی ابن علی موال سوك در

  حزینی صوت رسد می گوشم به

   خود غربت سوز ز نالد دمی

   بیکس و تنها دشمنان میان

   مردم بسیار او گرد ظاهر به

   آشنائی عزیز بیند می نه

   را پیراهنی دآورَ  پیکی نه

  انتظاري چشم ي تیره غبار

   تالطم پر صبرش دریاي شده

   ناامیدي و بال گرداب به

  یساري بر را او موج یک کشد

   ساحل سوي بر افکند چشم دمی

   زمانی راحت غم ز گردد می نه

  چشم نهد می هم بر چو آرامی به

   یادِ  به ، سر گذارد می زانو به

  مواج باز چشمش دریاي شود

   دیوار به سر گذارد می پریشان

  زعفرانی و زرد درد از شود

   نوازد می را دلش لحظه یک به

  مدینه از طبیبی دَم مسیحا

   بابا به خاطر آرامش دهد

   بیمار که آخر ي لحظه رسیده

   امامت علم پسر بر بخشد چو

  پائین به رو دسته دسته مالئک

  سرزمینی از اي خسته حلق ز  

  آتشینی زهر سوز از دمی

  معینی و یار و یاور ندارد

  امینی یار ولی یابد نمی

  آخرینی وداع بنماید که

  عنبرینی موي بوي بادي نه

  نازنینی چشم دو بر نشسته

  سهمگینی و بلند امواج ز

  سرنشینی با زورقی فتاده

  یمینی را او دگر موجی برد

  دریانشینی مرغک بر دمی

  یقینی خود نجات بر دارد نه

  معینی من هل رسد می گوشش به

  خاکسترنشینی نور رپُ  سر

  بنینی بی اُمِ  داغ موج ز

  نشینی محمل بانوي یاد به

  یاسمینی فام سرخ عذار

  دلنشینی و آشنا صداي

  آفرینی جان ي بوسه دارد که

  جبینی مه و نوجوان امام

  الیقینی علم دهد را طبیبش

  اندوهگینی دل با جان دهد

  باالنشینی حرمت براي
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  هاشان چهره بر غم گرد نشسته

   آفرینش جبین بر فتاده

   نشینان جنت هق هق صداي

  اینجا در محمل ساربان بیفکن

   ببوسم تا اینجا در کن اقامت

   کمینم در غم لشکر نشسته

  وصالش بهر آوارگی خوشا

  آزاد مرغان ي حلقه میان

  محصور گشته من دل مرغ ولی

   بودن حبس اینجا در برتر بُود

  کویش خاك بر نهد سر ضیفی چو

   خراسان در غربت احساس مکن

   خاك از بردار سر که آید ندا

   را او اشک ببیند زهرا اگر

  استخوانم و مغز و قلب بسوزد

   بیقرارم روح گشته گدازان

   آلود قابیل خون دست دریغا

   ندارد پایان ما درد غالما
  

  آتشینی هاي ناله:  نواشان

  چینی چین دوباره از ماتم ز

  طنینی افکنده طوس ارض به

  جبینی غم از نَهَم خاکش بر که

  نازنینی پاي رد دمادم

  کمینی در برزن و کوي هر سر

  سرزمینی و شهر و صحرا هر به

  نگینی زیبا چنان گنبد بُود

  آهنینی هاي میله وراي

  نشینی گنبد هر آزادي ز

  :حزینی نواهاي آید عرش ز

  همنشینی رسوالن جمع با که

  دلغمینی غریب شد گریان که

  اربعینی تا کند پا بر عزا

  آتشینی خاطرات یاد به

  خشمگینی آتشفشان چنان

  آستینی از زمان هر آمد در

  زمینی شیاطین این جهل ز
  

  اعجاز کالم رسول

  دو صد سال قبل از عروج رضا

  یک پاره از جان من: بفرمود 

  مدفن آن خدائی سرشتبُود 

  و هر کس زیارت کند آن غریب

  ر شد که گردد دروغظعدو منت

  خبر داد از مدفنش ، مصطفی  

  شود دفن در طوس، دور از وطن

  هاي بهشت یکی روضه از روضه

  شود از عنایات حق با نصیب

  حدیثی چنین عالی و پر فروغ
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  بسی گفته شد طوس و بطحا کجا؟

  دو قرنی گذشت و نشد در بصر

  که تا شد رضا دفن در ارض طوس

  و هر کس که شد واقف از دفن وي

  رضا نیز خود معجزي دیگر است 

  دگر اینکه از لطف و ایثار او

  خدا بُود حرف احمد کالم

  امامان تمامی ز یک گوهرند

  ز قول رسول» پارة جان«ولی 

  که یعنی رضا مظهر کوثر است

  و جان رسول خدا از خداست
  

  ا کجا؟بهشتی در آن سوي دنی

  گر ، جلوه حدیث رسول خدا

  ، با فسوس و شد زنده قول نبی

  به اعجاز حرف نبی بُرد پی

  که او وارث دین پیغمبر است

  بهشت است پاداش زُوّار او

  ز وحی است هر گفتۀ مصطفی

  همه پارة جان پیغمبرند

  شده منحصر بر رضا و بتول

  و چون مادرش، جان پیغمبر است

  استگر در وجود رض و حق جلوه
  

  1395مشهد مقدس، مرداد 

  افضل حاجات

  تو آینۀ حسن خدا در دو سرائی

  چون بهر شما خلق شد افالك و سماوات

  افالك همه بر در تو مثل گدایند

  درگاه تو گردونۀ ابقاي حیات است

  زُوّار تو همرتبۀ افالك سمایند

  حاجات زیاد است ولی افضل حاجات

  از حضرت حق حاجت تو نیز همین است

  هرچند ز پابوسی تو دل نشده سیر
  

  
  در ارض و سماوات مسمّا به رضائی

  تو، مالک و موالي همه ارض و سمائی

  تنها نه فقط ملجأ آهوي ختائی

  تو، قائمۀ نور در اعماق فضائی

  واالتر از این نیست مقامی و والئی

  باشد فرج آن گل موعود خدائی

  از حق بطلب حاجتمان را به دعائی

  ما سفري کرب و بالئیخواهد ز تو ا
  

  غریب مسافر عزای در

  برایم بگریید و بیائید فرمود

  بگریید غمبار دل با سفرم از قبل

  نمائید جمع مرا عزیزان و یاران

  عزایم نمائید گرم من محضر در  

  جفایم گرفتار بدانند خلق تا

  سَرایم اندوه، و ماتم از شود پر تا
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  مسافر بهر عزا نیست شگون گفتند

  است کمین به دشمن و بستم سفر بار من

  اویم بندة و روم می خدا اذن با

  کوثر مظهر بُود که جوادم هجر از

  است بقیع گلزار و روضه شما سهم چون

  غریبم جانسوز، هجرت این در هرچند
  

  نیایم باز سفرم این از من: فرمود

  بالیم و کرب چنان طوس شود که دانم

  قضایم به راضی و هستم رضا به راضی

  والیم اشک کنون است روان دیده از

  جایم به بنمائید زیارت پیوسته

  سرایم و صحن من شیعۀ از شود می پر
  

  السالم علیه رضا امام شهادت 1438 صفر 30 با مصادف 1395 آذرماه دهم

 دخیلستان

 )ع( رضا امام  نذر

  بود وصالی شبِ زیبا چه وه

  پی در پی هاي بوسه آتشین

  او بر زدم می دور از بوسه

  نور تلؤلؤ در ذره هر جان

  حرمش کبوتر شد من دل

  اغیار از خالی بود خلوتی

  خورد می گره هم روي قلبها

  نجوا در گوشه گوشه ، عاشقان

  گفت می رضا رضا ، غریبی هر

  تانـــلسـدخی آن در واحه واحه

  هستی بادة ز پُر سحر تا

  بود مستی بود هرچه سحر تا

  جوشید می ستاره چشمه چشمه

  عاشق همه این خاکساريِ

  گذرد می زود چه وصلت شام

  یکشب آن در فقط بودم زنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بود خالی و خط محو ام هستی

  بود  مجالی هر زیباي شعر

  بود بالی ، رسیده برلب جانِ

  بود خیالی مستانۀ رقص

  بود تعالی در اندیشه مرغ

  بود حوالی آن در تنها ، عشق

  بود ماللی فاتح ، گره هر

  بود حالی عرض مشغول هرکه

  بود سؤالی در ، پناهنده هر

  بود غزالی دستۀ ضامن

  بود جمالی کشتۀ هر جام

  بود اعتدالی نه ، ماللی نه

  بود زاللی آن در پیدا ، ماه

  بود الیــتع رینــت مانیــــآس

  بود سالی قدر به آنشب کاش

  بود ارتحالی ، عمر ، مابقی
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  شاهچراغبازگشتم به سوي 

  هستم حریمشان کفشبوس

  شیدائی امتحانِ  در باز
  

  بود تالی همیشه را رضا که

  بود کمالی کجا این از برتر

  بود عالی) غالم( اي ات رتبه
  

  ھا و کبوترھا قفل

  ها بغض سبزي در گلوي قفل

  طاقت و امّیدواري و سکوت

  سایۀ سنگین ابر انتظار

  نازنینی با کلید اذن حق

  به دم  خیز رحمت دم ابر باران

  ها در جستجوي نازنین قفل

  این کلید آسمانی سهم کیست؟

  عشق یعنی انتظاري سهمناك

  گشاید این سؤال دردناك می

  سرنوشت هیچ قفلی بسته نیست

  خواه نهایت سهم یک کلید و بی

  حد ندارد بحر فیاض رضا

  خرد نوازد، می گشاید، می می

  گشاید لیک قفل سرخ عشق می

  اي هر کبوتر بوده قفل بسته

  بغض سبز این کبوترهاي شاد

  آه موال باز کن بال غالم
  

  ها بسته راه گفتگوي قفل  

  ها ست خوي قفل از ازل بوده

  ها ست روي قفل خیمه افکنده

  ها آمده در شهر و کوي قفل

  ها سازد وضوي قفل تازه می

  ها نازنین در جستجوي قفل

  ها مانده بر لب هاي و هوي قفل

  ها عشق یعنی آرزوي قفل

  ها ها را در گلوي قفل دهعق

  ها گر نبندي خود گلوي قفل

  ها جا جستجوي قفل نیست بی

  ها مُنتهاي آرزوي قفل

  ها راز و ناز و آبروي قفل

  ها زند هر دم به روي قفل می

  ها پیش از این، ساکن به کوي قفل

  ها نیست غیر از بق بقوي قفل

  ها تا گشاید پر به کوي قفل
  

  )ع(میالد امام رضا  - 1414دیقعده  11مصادف با   2/2/73 - مشهدمقدس 
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  پرور شمس دین

  نازنین دختر اهلبیتی

  فاطمه هستی و دُرّ عصمت

  است از مدایح شأن تو افضل

  اي مهاجر به امر برادر

  دین، نُموّ کرده در سایۀ تو

  مثل شاه غریب خراسان

  شافع محشري و در این امر 

  در شفاعت چنانی که انگار 

  سالطین غالمابرتري از 

  ججج

  
  مظهر کوثر اهلبیتی

  جلوة مادر اهلبیتی

  نادره گوهر اهلبیتی

  زینب دیگر اهلبیتی

  پرور اهلبیتی شمس دین

  زینت کشور اهلبیتی

  نقطۀ باور اهلبیتی

  وارث اکثر اهلبیتی

  تا که تو نوکر اهلبیتی
  

  المراد باب

  من گداي امامِ جوادم

  هرچه دارم ز الطاف موالست

  بالها گرفتار ام بر گشته

  هم پر از خواهشم بهر دنیا

  اوست مصداق تکرار کوثر

  جز به این چارده نور واحد

  جیبمن یُمّگاه مهمان اَ

  بی نیازم ز شاهان عالم
  

  رادمـــالم ابــر زار بــــزائ  

  او رسیده همیشه به دادم

  از گناهان و جرم زیادم

  هم براي صراط و معادم

  قادمـاترین اعتــــروح زیب

  یست بر هیچکس اعتمادمن

  کادمن یَگاه بر سفرة اِ 

  چون غالمِ امامِ جوادم
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  جام توسل

  ترکیب بند در میالد امام جواد علیه السالم

  دهند ها عطر تَغَزل می لحظه

  ام گل کرده است باز هم شیدائی

  قدسیان امشب به مام اهلبیت

  انبیا در جشن میالد جواد

  ها به مستان زمین آسمانی

  عقل امشب مانده پشت در ولی
  

  دهند عاشقان را طبع بلبل می  

  دهند در کجا جام توسل می

  دهند هاي یاس و سنبل می دسته

  دهند دسته دسته بر رضا گل می

  دهند جام وحدت بی تأمل می

  دهند راه بر عشق و تخیل می
  

  ورــاه نــبار دیگر در تجلیگ

  کرد نور دیگري از حق ظهور

  شور دیگریستامشبم در سینه 

  امشب از هفت آسمان باالترم

  همنشینم با رضا در بزم نور

  تا سحر قنداقۀ سبز جواد

  اند عرشیان در بزم راهم داده

  شادم از شاديِ موالیم رضا
  

  دل ، بیابانگرد طور دیگریست  

  چون مرا در دل حضور دیگریست

  در سرم امشب غرور دیگریست

  دَمبِدم در دست حور دیگریست

  رگ عبور دیگریستشعر من ب

  فردا ، سرور دیگریست شاديِ 
  

  از شرق وال نور جواد دسر ز

  تدادـیافت ، آئین محمد ، ام

  امشب آهنگ غزل دارد رضا

  این ستاره در کنار ماه چیست؟

  باغ آمالش ثمر آورده است

  کور قلبی ابترش نامیده بود

  شود گهواره جنبان جواد می

  آسمان را حجتی دیگر رسید
  ج

  گاهی چون عسل دارد رضا بوسه  

  کودکش را در بغل دارد رضا

  میوه از باغ امل دارد رضا

  کوثري را ماحَصَل دارد رضا

  العمل دارد رضا تا سحر خیر

  بَدَل دارد رضا آفتابی بی
  

  تقی چون چلچراغ ردبا ور میـن

  راغــومه و شاهچــعصـدر بر م
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  عرشیان با اذن حق بر خاص و عام
  

  دهند شفاعت میجام صهباي 

  کامران گردد دل هر مستمند

  هست کوثر جلوة جاوید فیض

  گشته کوثر جاري از جود جواد

  از همه شاهان عالم برتر است
  

  بخشند بر عالم مدام هدیه می  

  بر تمام عاشقان این امام

  االنام در توسل بر گل خیر

  کام مثل باران در کویر تشنه

  در خالئق عین نور مستدام

  المدر سراي او غ هر که باشد
  

  ام ا کردهـد الهام ، انشـآنچه ش

  ام طبع خود را وقف زهرا کرده

  1371دیماه  –شیراز 

  حقیقت سیمرغ

  )ع( جواداالئمه ، تقی محمد امام حضرت منقبت و مدح در

  رضا چون شد شهید از راه کینه

  همه گفتند شیعه در زوال است

  که شیعه غرق جهل و بیسوادي است

  بحران عقیدهبپا کردند 

  که طفالن را نباشد عقل چون پیر

  نباشد با خبر از هیچ رازي

  روان شد شایعات و مکر دشمن

  لعیـن ابن لعین مأمون ملعون

  براي ذلت و سرکوب موال

  بپا شد مجلس فخر و تکبر

  به رأي کامالن علم و بینش

  اَکثَمابنسؤالی کرد از او یحیی

  »حکم صیدِ در حرم چیست؟«: بگفتا 

  بگو در روز یا شب صید کرده؟

  مُکلف بوده یا نابالغ ، آن فرد؟

  گرسنه بوده یا با مال و تمکین؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جوادش ناخدا شد در سفینه

  که ساالرش امامی خردسال است

  چرا؟ چون طفلکی بر شیعه هادي است

  و خندیدند بر این نو رسیده

  ندارد رهبر نُه ساله تدبیر

  کنون باید کند در کوچه ، بازي

  چو سیالبی سیه در کوي و برزن

  بود او را حکومت، ریشه در خونکه 

  *فراهم کرد بزمی پر معما 

  که تا سازد تشیع را تمسخر

  سؤاالت غریبی شد گزینش

  که در درس قضاوت بود اعلم

  صیاد حرم کیست؟: جوابش داد 

  بگو آزاده بوده یا که برده؟

  و صیاد حرم زن بوده یا مرد؟

  مداوم بوده صیدش یا نخستین؟
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  به این فعل حرامش بوده جاهل؟

  براي خود نموده صید یا غیر؟

  بگو در عُمره بوده یا تمتع؟

  سؤاالت دگر هم مانده باقی

  بشد مجلس ز عجز خود پریشان

  ي دین سپس آن رهبر نه ساله

  تمام احتماالت پس از طرح

  سپس موال ز یحیی پرسشی کرد

  چو یحیی باز ماند از حل مشکل

  گشا شد چنان در شرح آن، مشکل

  ي خویش بشد مأمون خجل از حیله

  بگفت ایکاش با این بخت ناشاد

  که اینسان خِفَت و خواري پذیرم

  چرا مثل پشه با صد منیّت

  ز نو فرمود امام جن و انسان

  اکثمناببرو با دقت اي یحیی

  **که با اذن خدا عیسی و یحیی

  نبوت شد عطا در خردسالی 

  پس از این معجز ناب والیت

  امامت اکبر و اصغر ندارد

  وصل است بر علم خداوند» ولی«

  با اذن حق باشد سخنور» ولی«

  دارد به کف راه سماوات» ولی«

  زندگی ، جانجسم بخشد به » ولی«

  بیا ایدل رویم امشب گدائی

  الهی است» جود«ي  آئینهجواد 

  خوار خوان موالست سخاوت ، ریزه

  دار دین احمد بُود آئینه

  چو جودش بیحساب و بی عداد است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  سائل؟ست عالم بر م و یا بوده

  ز کار خود پشیمان گشته یا خیر؟

  جوابم ده تو اي خصم تشیع

  بده پاسخ اگر اهل وفاقی

  گرفت انگشت حیرت را به دندان

  ، احکام آئین ، خود بیان فرمود

  یکایک داد پاسخ بر سؤاالت

  که اشک عجز مجلس را در آورد

  امام آمد به تشریح مسائل

  شد» رضا«که یاد از مجلس بحث 

  اکثم بر سر و ریشابنبزد یحیی

  زاد مرا مادر در این دنیا نمی

  روا باشد اگر اکنون بمیرم

  شدم همبال سیمرغ حقیقت

  نخواندي تو مگر آیات قرآن؟

  ي پُر راز مریمبخوان تو سوره

  به خُردي یافتند اسرار اسما

  به آن یاران ذات ذوالجاللی

  ز هم پاشیده شد آن بزم نخوت

  والیت مکتب و دفتر ندارد

  با علم مطلق خورده پیوند» ولی«

  منبر ، چه بهچه در گهواره باشد

  ي او عرش آیات که باشد سینه

  که جانش متصل باشد به جانان

  این ذات خدائی» جود«به عرش 

  و در عرش خدا در پادشاهی است

  زمین و آسمان ، مهمان موالست

  و باشد نام زیبایش محمد

  ، ملقب بر جواد است به اذن حق
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  ز فرط زهد و تقوا ، او تقی شد

  کلید گنج عرفان و صفا اوست

  جواد است ، به هر چیزي که شاد از آن

  ، هدیه از سوي خدا بود چو کوثر

  به درگاهش همه عالم غالم است

  الحوائج ، بارالها این باب به
  

  دل هر متقی شد و معشوق

  طبیب قلب مظلوم رضا اوست

  وجود حضرت معصومه شاد است

  که تنها میوة باغ رضا بود

  که جود او روان بر خاص و عام است

  روا فرما همه حاجات ما را
  

  : پی نوشت

  جواد امام باب ، مفید شیخ ارشاد کتاب از نقل به روایتی از الهام با* 

 در عیسی«مریم  سوره 30آیهو » کردیم عطا نبوت کودکی سن همان در یحیی به«:  مریم سوره 12 آیه** 

  ».فرمود عطا نبوت شرف و آسمانی کتاب مرا که خدایم خاص بنده من همانا:  گفت گهواره

  اعجاز جاري

به ) ص(و بیان حدیثی از حضرت محمد )ع(در مدح و منقبت اهلبیت و انتظار فرج و سوگ امامین عسکریین 

  »ما جاء فی االثنی عشر و النص علیهم«باب  –الحجه تاب،کاصول کافی: نقل از کتاب
  

  گذشتند از پشت هم روزگاران

  گذشت و پیام پیامبر زمان می

  و گفتند حرف نبی یک دروغ است

  ولیکن درست آمد از آب بیرون
  

  روان بود این معجز پیشگوئی

  کرد  حدیثی که هر دوره اعجاز می

  امامان یکایک رسیدند و رفتند

  حق و باطل ي شناسائی جبهه

  به گرد وجود امامان بر حق

  چو دشمن عیان دید اعجاز جاري

  در افکند طرحی به تبعید هادي

  که از او و فرزند او پا نگیرد

  ن بماندروَتَکه حرف پیامبر سِ

  و خفتند در خون خود شهسواران  

  نمودند یاران به هم منتقل می

  دشمنان و سیاستمداران همه

  همه نامهاي والیتمداران
  

  به هر نسل مانند سیالب و باران

  به نام امامی ز آئینه داران

  و کردند هر دوره را نور باران

  شد آسان براي همه حقگزاران

  چو پروانه گشتند انبوه یاران

  جدا کرد آئینه از جمع یاران

  و محصور کردش میان سواران

  انتظارانگل سرخ موعود چشم 

  و مردم نبینند آن گلعذاران
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  تر ز دوران آن عسکریین سیه

  النّقی گشت محصور و تبعید علیَ

  زمانی پر از فتنه و دین فروشی

  اختناق و فساد و تباهیپر از 

  روان بود اشک حریم تشیع

  شکستند دزدان چراغ هدایت
  

  جانشینش ، پس از آن امام هدي

  تر شد ها تنگ و بر عسکري حلقه

  ولی شد تولد امام زمانها

  امام هدي حضرت مهدي آمد

  ولی گشت غایب به اذن الهی

  ي دشمنان نقش بر آب و شد نقشه

  حدیث رسول خدا شد محقَق

  

  یافت در کل دوران ادامهولی 

  به هر روزگاري جهان تشیع

  ولی شد شکسته حصار تجاهل

  »اجتهاد و تفکر« و شد شیعه با 

  و در آرمانشهر سبز تشیع 

  ، از این رو جدا نیست قرآن ز عترت

  و دشمن جدا کرد عترت ز قرآن 

  الطیر معراج  دو بال است در منطق

  پریدن به یکبال ممکن نباشد 

  آن و عترت، که با آندو بالند قر
  

  مضامین ناب حریم والیت

  ي شعر شیعی  بلنداي اندیشه

  ي روزگاران نبوده است در پهنه

  چنان آفتابی میان حصاران

  داران ي نیزه که دین بود در سلطه

  ي سوگواران پر از ناله و گریه

  ز هجران هادي چو ابر بهاران

  و گشتند با حیله از کامکاران
  

  شد به جمعیت بیقراران» ولّی«

  انحسن ماند تنها میان تتار

  بن عِمران میان حصاران چو موسی

  و پایان پذیرفت اندوه یاران

  که سازد جهان تا ابد نورباران

  ز لطف خداوند آن شهریاران

  و پیروز گشتند کشتی سواران
  

  جنایات دشمن هزاران هزاران

  کاران ها دید از فتنه بسی ضربه

  به هر دوره با غیرت پاسداران

  بهین مکتب عزت هوشیاران

  ر کام خود بختیارانرسیدند ب

  که خواهد به هر دوره آموزگاران

  که مردم نبینند آن رازداران

  ي بالداران ضروري در اندیشه

  کاران تعادل نباشد در افراط

  رستگاران» خود«رهیدند از حبس 
  

  زالل است و روشن چو ذهن بهاران

  ي کوهساران ستبر است چون سینه



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 163صفحه  

 

  لطیف است فکر رشید تشیع 

  رسیده به جغرافیاي محبت 
  

  اگر نام دشمن روان بر قلم شد

  اگر شد بیان وصف اعجاز جاري

  اگر قرنها شعر خونرنگ شیعی

  هدف بوده تشریح دشمن شناسی

  ي من و دشمن همین جاست،در سینه

  جهل و ظلمت  ي منی که شدم بَرده

  منی که زدم تیغ بر پشت فطرت

  منی که شکستم چراغ تعقل 

  من غاصب خائن دیو سیرت 

  هویت  ، من بی تفکر من بی

  جهادي است اکبر کنون پیش رویم 

  » ما«منی که به اکسیر وحدت شود 

  

  والیت نباشد چنان پادشاهی 

  اسم اعظم بُود در خالئق» ولی«

  ن بذر صلح جهانی والیت چنا

  شناسد  رسولی که آینده را می

  شود یار مهدي  بشر عاقبت می

  اسی ــخودشن ۀمـــدار سرچشـــعلم

  اراده کند محو و باطل  رِ و نو

  ، تنها، سخن گو  غالما تو از عشق

  ، همان عقل عاشق همان عشق عاقل
  

  زاران چو افکار خورشید در الله

  عطر تاریخ امیدوارانکنون 
  

  ساران و اشک قلم ریخت چون چشمه

  و تکریم و تعظیم کوثرتباران

  نگاران شده منبر و سنگر خون

  سربداران ي که اصل است در جبهه

  بیشماران ،  و هستند مانند من

  و کردم هر آئینه را سنگباران

  داران دام ۀو گشتم چو بازیچ

  و مغز زمان را خوراندم به ماران

  خواران ، من جیره اراده من بی

  ام مسخ در روزگاران که گردیده

  داران به رسم شهیدان و شب زنده
  

  چنان آرمانشهر پیر جماران

  

  اعتباران نیست همرنگ بی» ولی«

  باران که گردد جهان، محض او، فیض

  زاران نهان است در فطرت سبزه

  مداران خبر داده از دولت حق

  تباران علیرغم نیرنگ شیطان

  ، آبشاران به روح بشر ببخشد

  اختیاران شبِ جبر تاریخ  بی

  که کرده تو را وصل با تاجداران

  که شد راز معراج پرافتخاران
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 گلی در حصر

 )ع(بمناسبت میالد فرخنده امام حسن عسکري

  )ع(و عاشقان اهلبیت ) عج(تقدیم به پیشگاه مقدس امام عصر 

  امشبست  بپا گشتهچه غوغائی 

  جنت شد گشودهدري از باغ 

  که هر ماه و ستاره، نه تنها من 

  گلی در حصر گردیده شکوفا

  ي محصور دلگیر در این غمخانه

  ز هم پاشیده ، دست سبز تقدیر

  امام عسکري آمد به دنیا

  

  دلم بی پرده سرگرم سماع است

  چه پاداشی نصیبم گشته از عشق

  ، سماوات اجابت به اذن حق

  غالما وقت استدعا ز موالست
  

  که روحم گشته از نو مست امشب  

  که درهاي جهنم بست امشب

  گرفته ساغري در دست امشب

  که از عطرش جهان شد مست امشب

  ست امشب عجب بزمی خدا چیده

  پست امشب ظالمانبساط 

  ، بشکست امشبو طرح دشمنان 

  

  ست امشب ز آوازي که در پرده

  چه جائی مرغ دل بنشست امشب

  بست امشب ي بن ندارد کوچه

  ه دارد گنج حق در دست امشبک
  

  میراث كل ھستي

  )ع(در مدح و منقبت و رثاي حضرت امام حسن عسکري 

  از سوز زهر دشمن ، آتش گرفته جانم

  می سوزم از لهیب سوزان سّم قاتل

  جانم فداي او که ، لب تشنه سر جدا شد

  بودم به حصر دشمن در عمر کوته خود

  دارم به سینه رازي مثل امانتی سبز

  رازي که آفرینش در سینه ام نهاده

  باشد امانت من ، میراث کل هستی

  گوئی نشسته صدها ، نِشتر به استخوانم  

  گریان ولی به یادِ مقتول کوفیانم

  اي تشنگانمدر تاب و تب براي سق

  در سامرا که باشد ، زندان خاندانم

  رازي که گفته ام من ، تنها به دوستانم

  حتی به دشمنانم باید دگر بگویم

  من وارث تمامِ  ادیان و صالحانم
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  من در حصار دشمن ، عمري است مخفیانه

  بابا بیا بنوشان آبی به من که زین پس

  روا بفرما یا رب به حق نرجس ، حاجت
  

  در سنگر حفاظت ، از صاحب الزمانم

  هستی به امر خالق ، موالي شیعیانم

  یاران و عاشقانِ مهدي عزیز جانم
  

  زرقان -1398آبان  15مصادف با  1441االول ربیع  8چهارشنبه 

  پنج راز  غیبي

  ) ع(شهادت امام حسن عسکري سالروز  با عرض تسلیت بمناسبت

  )عج(و  تبریک آغاز والیتعهدي حضرت مهدي موعود 

  اگرچه در حصار دشمنان بود

  امام عسکري قبل از شهادت

  وصایایی که مثل پیشگوئی است

  خبرهائی که شرح پنج راز است

  خبر، اول ز یک طول سفر داد

  نمازشآنکس که می خواند : سوم 

  »همیان«قصه مجهول و پنجم 

                       ***  

  بگفتا اي ابواالدیانِ مقبول

  تو وقتی بازگردي مُرده ام من

  پس از من آن کسی دارد امامت

  جواب نامه ها راسپس خواهد 

  »همیان«در  آخر می گشاید راز 

                    ***  

  بگفتا در دو هفته بازگشتم

  به بیت عسکري شیون به پا بود

  عهد امامت »دلواپس«شدم 

  به خود گفتم کسی جز من به دنیا

  ست دانم ولی همیان چه رازي نمی

  نشانهزینها اگر هر کس دهد 

                    ***  

  
  ولی بر غیب عالم حکمران بود

  وصیت» ابواالدیان«نموده بر 
  ولیکن در حقیقت غیبگوئی است

  و جمعش مُعجزي آینده ساز است

  خود خبر دادو دوم بر ممات 

  پاسخ مکتوب رازش: چهارم 

  صاحبان و مبلغ آنو اسم 

                      ***  

  سفرهایت دو هفته می کشد طول

  را خورده ام من» مُعتمد«که زهر 

  که می خواند نمازم بین امت

  و می داند همه برنامه ها

  و مبلغ آن پس از اعالم اسم

                    ***  

  آن راز گشتمبه سامرّا پی 

  در میان ، صاحب عزا بود »جعفر«و 

  و گشتم منتظر بهر هدایت

  نباشد باخبر از راز موال

  چه در آن است و اینک همره کیست

  امام است او یقیناً در زمانه

                    ***  



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 166صفحه  

 

  به محض اینکه جعفر شد مهیا

  یکی طفل آمد و گفتا به جعفر

  ختم نماز و دفن موال پس از

  نشانها یک به یک گشتند ظاهر

  دلم پر بود از شور و تالطم

  پس از اشک و عزا و لطف و کرنش

  اگر گوئی  در این همیان چه باشد

  تمام ما به تو بیعت نمائیم

  ز جا ، برخواست جعفر با مالمت

  و گفت آخر مگر من غیب دانم

  همان دَم خادم مهدي در آمد

  با کاروانشپس از تکریم قم 

  و اینکه مبلغ همیان هزار است

  بگفتند این خبر از فیض غیب است

  کنون بر قوم ما حجت تمام است

                     ***  

  پس از درك چنین اعجاز و آیت

  بگفتم تسلیت با اشک و با آه

  چه طفلی یوسف کنعان غالمش

  سپس با اذن موال ، در والیات

  همه آگه شدند از راز مهدي

  آگه شد عدو از انقالبش چو

  و شد غایب به اذن حق ز انظار

                       ***  

  خداوندا به قرآن و به عترت

  تفضل کن به ما عشق مُذابش
  

  که تا خوانَد نماز فوت موال
  باشم مُحق تر عمو ، من از تو می

  راطلب کرد آن دِال پاسخز من 
  نشد اما ز همیان ، بحث ، دائر
  که ناگه کاروانی آمد از قم
  یکی زانها ز جعفر کرد پرسش
  وگر گوئی که اموال که باشد
  و تا جان ، تحت فرمان شمائیم
  عبایش را تکان داد از ماللت

  که باید راز همیان را بدانم
  و با رازي ز سوي سرور آمد

  ز همیان گفت و نام صاحبانش 

  محو و خدشه دار استوزان ده سکه 

  دقیقاً  کامل و بی نقص و عیب است

  که آن عالِم به این همیان امام است

                     ***  
  همه با حضرتش کردیم بیعت

  ماه رخو با تبریک بوسیدم 
  مالئک پاسبان عرش بامش

  بیان کردم تمام این کرامات

  و شد هر شیعه اي سرباز مهدي

  بر آمد در پی قتل جنابش

  که گردد دولت حق را علمدار

                       ***   

  ببخشا باقیِ دوران غیبت
  رکابشدر » شهادت«و توفیق 

  

  زرقان - 1398آبان  16مصادف با  1441ربیع االول  9پنجشنبه  

  با  الهام ااز روایتی از کتاب کمال الدین ، اثر شیخ صدوق
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  جمکران غزل

  بر عاشقانش مبارکباد) عج(موعود  مهديآغاز والیتعهدي و امامت حضرت سالگرد 

  هر گلی را به ناز بو کردیم

  گشت جاري به آسمان، صلوات

  چونکه او اصل کل خوبیهاست

  خار در چشم و استخوان در زخم

  از غم هجر آن گل موعود

  هاي هجران را صحن آدینه

  روحمان گشت جمکران غزل

  دلشاقتدا کرد قلب ما به 

  فرجش را ز حضرت خالق

  مست و شیدا شدیم و جان بر کف

  انتظارش به ما سعادت داد

  در رهش عاشقانه جنگیدیم

  کاخ فرعونها، به یاري او

  او همیشه میان ما بوده 

  ما غالمان حضرت اوئیم
  

  خو کردیم یادي از آن فرشته  

  هر زمانی که یاد او کردیم

  از خدا، وصلش آرزو کردیم

  ۀ عدو کردیم، بر طعن صبر

  بس که با اشک خود وضو کردیم

  با گل اشک شستشو کردیم

  بسکه با یار گفتگو کردیم

  هر زمان سوي قبله رو کردیم

  از سر صدق آرزو کردیم

  تا می ندبه در سبو کردیم

  راه عزّت چو جستجو کردیم

  ها را فداي او کردیم الله

  نثارانه، زیر و رو کردیم جان

  ما ز او کسب آبرو کردیم

  گرچه گاهی جفا به او کردیم
  

  حوصلھ ھیمالیاي

  )عج(به امام عصر، مهدي موعود  استغاثهسوره یوسف در  88برداشتی از آیه شریفه 
  

  در اوج فقر و فاصله ، یا ایهاالعزیز

  ایم ، یکدله ، یا ایهاالعزیزبرگشته
  

    

  دیده و غمینایم و زیانما ورشکسته    

  ایهاالعزیزبا اهلبیت و عائله ، یا 
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  ایم با تو و باشد جزاي ماد کردهب

  کیفر به بند و سلسله ، یا ایهاالعزیز
  

  ما معترف به جرم و خطا و خیانتیم    

  با ما نکن مقابله ، یا ایهاالعزیز
  

  ما یوسف والیت خود را فروختیم

  هاي باطله ، یا ایهاالعزیزبر سکه
  

    

  اینک دچار قحطی فیضیم و حق ماست    

  آتشفشان و زلزله ، یا ایهاالعزیز
  

  ایم مثل گدایان ، امیدواربرگشته

  با قلب پر ز آبله ، یا ایهاالعزیز
  

    

  اما توئی کریم و حلیم و بزرگوار    

  بر هم بزن معادله ، یا ایهاالعزیز
  

  *یا کریم »فَاوف لنا الکیل« از لطف خود

  از رزق و عشق کامله ، یا ایهاالعزیز
  

    

  ایم تا که تصدق دهی به مابرگشته    

  بی احتساب و بی گِله ، یا ایهاالعزیز

  

  دارد خداي ، دوست ، تصدق دهندگان

  با حق نما معامله ، یا ایهاالعزیز
  

    

  در زندگی ، بضاعت مُزجات ما غم است    

  از درد و رنج و غائله ، یا ایهاالعزیز
  

  تا سیزده چراغ شکستند غاصبان

  یا ایهاالعزیز شد قطع ، نور نازله ،
  

    

  فرست از مصر عشق به کنعان غم    

  پیراهن مراسله ، یا ایهاالعزیز
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  پرپر شدند خیل شهیدان عشق تو 

  در حبس و در مقاتله ، یا ایهاالعزیز
  

    

  ایم مااینک شفیع نزد تو آورده    

  گلهاي سرخ قافله ، یا ایهاالعزیز
  

  ما عاشقیم و نام تو ورد زبان ماست

  دعا و نافله ، یا ایهاالعزیزدر هر 
  

    

  ایمتا جمکران عشق تو پرواز کرده    

  هاي چلچله ، یا ایهاالعزیزچون دسته
  

  واتدهیم تو را جان آن ذُسوگند می

  ي مباهله ، یا ایهاالعزیزدر آیه
  

    

  از حق بخواه اذن فرج را که ذوب شد    

  هیمالیاي حوصله ، یا ایهاالعزیز
  

  عشــق ي مهـدیـه

  دقایق و ساعات اقیانوس در

   کشدار گشته غیبت یلداي بس ز

   آمد شنبه و رفت جمعه هزاران

   لیک آمدي جمعه صبح هر در تو

   وصلت راه در دارها لیاقت

  را قارچها ما زمستانخوابی

   گردش کردیم قرون امواج در

   دیدیم تو از پائی ردّ  هرجا به

  عشاق چشم ، پایت خاك یُمن به

  عرفان گشت عطرت مست هرجا به

  است الهی عشق ي مهدیه جهان

   رسوالن میراث کل هستی تو

  قایق گشته تو پی در ، ما دل  

  صادق صبح ، رؤیا جنس از شده

  فائق ، یأس ، ولیکن ما بر نشد

  ناموافق وضع غیر دیدي چه

  شدند از فرط شیدائی، شقایق

  )1( صواعق دست دهد پایان مگر

  سوابق بحر در کردیم شنا

  )2( سُرادق آنجا در کردیم بپا

  حدائق و حور و شد کوثر از پُر

  قیحقا از جمکرانی شد بپا

  ناطق قرآن ، آن در هستی تو و

  خالق يسو از خلق به اهدا شد که
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   آفرینش کل موعود توئی

   زمانها کل ي گمگشته توئی

   آفرینش در خدا نور توئی

   عالم دو سحرهاي در هستی تو

   یار اي چرخد می تو گرد بر جهان

   خلقت عشق شهر هفت هستی تو

  معراج سهل راه هفت هستی تو

  عالئق این و حجاب این از فغان

  گشته که رحمانی نفس از فغان

  بودیم که) غالمانی( ما از دریغ

   نبودیم عشقت ره در اگرچه

  تباهی و خواب همه این با ولی

  است اُویسی ما عشق و معشوقی تو

  دهر کش عاشق زیباترین توئی

  صلحت انوار در که موعودي تو

   درخشند می یت»وال« شهیدان

  نبودیم هرگز جهان در اگرچه

  بگویم را رازي بگذار ولی

   بود نمی هایت کشی عاشق اگر
  

  شایق تو وصل بر هست هستی که

  مشارق شمس سحر هر هستی که

  خالق چو پیدائی ز پنهانی که

  )3( فالق ، االِصباح فالقُ  اذن به

  )4( طرائق سبع ۀکعب هستی تو

  صادق فجر ، پرده هفت در توئی

  )5( خوارق دریاي هفت هستی تو

  عایق گردیده ما وصل بین که

  فاسق شیطانهاي تفرجگاه

  سارق جاسوس لشکرت درون

  مطابق ، آرزوهایت با دمی

  خالئق اندر ایم شُهره عشقت به

  وامق نه ، مجنون نه ، فرهادیم نه

  تو هستی سرو در دشت شقایق

  سالئق کل رسد می وحدت به

   7 و 6 غاسق لیل اندر ثاقب نجم چو

  الیق ، تو مثل دلبري براي

  حاذق و آگاه آن بر هستی تو که

  قعاش تو بر جانا گشتیم نمی
  

  1383 مهرماه – 1425 شعبان ي نیمه – قم

 از قارچها خروج باعث بهاري برقهاي و رعد که باورند این بر مردم ایران، جنوب در ، صاعقه جمع:  صواعق .1

  .باشد درست هم علمی نظر از شاید ، شود می زمین

  ها خیمه:  سُرادق .2

  .صبحگاهان ي پرده ي شکافنده خداست:  یعنی انعام، مبارکه سوره 96 شریفه آیه از قسمتی:  االصباح فالق .3

 آسمان هفت) خاکیان( شما فوق همانا:  یعنی مؤمنون، مبارکه سوره 17 شریفه آیه از قسمتی:  طرائق سبع .4

  .ایم نبوده غافل خلق به توجه از اي لحظه و دادیم قرار یکدیگر فراز را) پاك عالم(

  وار معجزه و غیرعادي معنی به خارق جمع:  خوارق .5

  درخشان ستاره معنی به طارق، مبارکه سوره 3 شریفه آیه از قسمتی:  ثاقب نجم .6
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  ي پیوسته جلوه

  اي خسته در آفاق تاریخ چنان قافله

  گم گشته در این ظلمت پیوسته در آفاق
  

    

  زدگانیم شب ما و ساالري قافله تو    

  آفاق در بنشسته و اِستاده و خوابیده
  

  هرچند کسی نیست شناساي وجودت

  در آفاقچون شمس، توئی و ظاهر و برجسته 
  

    

  فیض خدا هستی و مخلوق ۀتو واسط    

  هستند به الطاف تو وابسته در آفاق
  

  وصلت ي اندیشه در ذوب  شده که فکري

  آفاق در بگسسته تو اغیار ز پیوند
  

    

  بیمار پی در رَود که طبیبی مانند    

  آفاق در دلخسته و مضطر ما پی هستی
  

  گمشده در ظلمت تاریخ ۀاین قافل

  تو از خوف و خطر رسته در آفاقبا نور 
  

    

  ، با همه اسباب هرچند که دجال زمان    

  ، کمر بسته در آفاق؛ تو» والي«بر حذف 
  

  اما به والي تو و غمهاي تو سوگند

  ها بسته در آفاق هرگز نشود مهدیه
  

    

  چون شیعه شد از طینت ایجاد شما خلق    

  هستی تو به ما ، ما به تو دلبسته در آفاق
  

  خون گریه کنی از غم ساالر شهیدان

  ، در آفاق ، با دل بشکسته هر صبح و مسا
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  در راه تو اي وارث میزان عدالت    

  ، در آفاق خفته است به خون بس یل وارسته
  

  سخت است غالمان رخ ارباب نبینند

  ي صف بسته در آفاق در این همه آدینه
  

    

  اینک بنِگر اي هدف غائی خلقت    

  :آن پهلوي بشکسته در آفاقدر یاري 
  

  از بس که شهید آمد و شد هسته در آفاق

  روئیده بسی گنبد و گلدسته در آفاق
  

    

  نگاھھای زخمی

  شوم فداي دو چشمت که فخر ابصار است

  خدا به هر که بصیرت نموده ارزانی

  شوم فداي نگاهت عزیز آل رسول

  دال چه شد که در این لحظۀ غزل گفتن

  به وصف دیدارش چگونه اشک نبارم

  ست همیشه عشق تو ما را به کربال بُرده

  تمام عالم امکان ، فداي چشمانت

  اي زحوادث به پشت پردة غیب چه دیده

  نگاه زخمی و خونبار سیدالشهدا ؟

  نگاه اکبر و اصغر؟ نگاه قاسم و عون؟

  هجوم دیدة نامحرمان به آل رسول ؟

  اي در غیب هزار دیدة زخمی تو دیده

  ایم گلباران راه تو را کردهبیا که 

  فداي چشم تو و چشم خلق منتظرت
  

  و هر وجود بهشتی به آن گرفتار است  

  ندیده ، ناز نگاه تو را خریدار است

  که صبح و شام ز جور سقیفه خونبار است

  به درد آمدي و شعر تو عزادار است

  که خون و اشک روان از نگاه دلدار است

  ار استهمیشه سینۀ ما بین میخ و دیو

  که از حوادث خونین دهر سرشار است

  که آسمان نگاهت همیشه خونبار است

  و یا نگاه تو بر دیدة علمدار است؟

  و یا به زینب و کلثوم بی پرستار است؟

  و یا نگاه تو بر خیزران و دربار است؟

  که انتظار تو از جملگی پدیدار است

  هاي ایثار است گواه صادق ما جبهه

  ند عشق همکار استکه با نگاه خداو
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  غریب عطر

  است غریب عطري از آکنده فضا

  نزدیک گشته اجابت فصل مگر

  دقایق و ذرات لبهاي بر که

  شهر ي خانه کدامین دانم نمی

  برزن و کوي کدامین دانم نمی

  خضر؟ مسجد یا جمکران یا حرم

  جزایر نه جبالی در اینک نه

  سیب و نرگس عطر استشمام ز

   تو دیدن آرزوي در دلم

  انتظاري چشم غایت اي بیا

  غالمت پاداش و است عید شب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  است شکیب بی شمیمش از روحم که

  است مجیب یک حوالی این در یا و

  است »یُجیب اَمّن« ي آیه دمادم

  است حبیب آن میزبان اینک هم

  است نصیب با او قدممَ  خاك ز

  است طبیب دنبال سه این در دلم

  است سیب عطر گواهم ، جائی همین

  است عندلیب از تر دیوانه دلم

  است غریب شهر این بیابانگرد

  است مهیب گردابی غرق عالم که

  است دلفریب نگاه آن از کمی
  

  1425ربیع االول  -) ع(و امام صادق ) ص(شب میالد رسول اکرم  -کوه خضر– قم

  عهد غزل

  نزارم و دلخسته ، پریشان و درمانده

  گلویم در کرده گل ، مبهم و غریب بغضی

  بعد ي جمعه صبح تا شکوفد، می غنچه این

  همیشه شده پرپر ، جمعه غروب اما

  دائم بسط و قبض در ، روحم بوده اینگونه

  نیامد سفر از یار ، رفت دگر ي جمعه یک

  اجازه دهد حق تا کن دعا خودت آقا

  وفاترینی با تو ، اما وفایم بی من

  گوئی که زمان هر تا بستم عهد تو با من

  رایج و روا باشد) غالمان( از بدعهدي

  گشته ذوب که بس از:  بگویم تا بگذار

  بیقراري فرط از ، عطرت بوي به فردا
  

  بیقرارم و دلتنگ ، جمعه غروب مثل  

  انفجارم حال در ، فشارش از غنچه چون

  انتظارم عطر از ، پُر شود می ، هفته یک

  یارم روي هجر از ، شکوفه پُر صبح آن

  روزگارم به معنا ، داده انتظار این

  ندارم شایستگی ، بیاید اگر هرچند

  کردگارم نزد در شفیعی آخرین تو

  دارم عهده به عهدي ، ولیکن ناالیقم

  ببارم جان ، مستانه ، شریفت مقدم در

  کامکارم شاه ايمُنزّهی تو ،  اما

  داغدارم روح این ، آتشینت عشق در

  مزارم از ، تو سوي ، گریزممی مستانه
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  از سقیفه تا صهیون

  ام از حجم قفس افزون است حجم دلتنگی

  کل اخبار جهان رنگ جنایت دارد

  نیست تاریخ بشر مایۀ فخر و عظمت

  جوشد خون ز هر صفحۀ تاریخ بشر می

  انبیا را همه کشتند و امامان را نیز

  کربالها شده تکرار و تداوم دارد

  قتل اوالد علی بعد نبی شد مرسوم

  ب بازي خونین دواعش، یعنیخیمه ش

  غلطد ارض اسالم غریبانه به خون می

  آخرین وارث حق، واسطۀ بارش فیض

  از پس پردة غیبت به جهان فیض دهد

  بارالها برسان ضامن خوشبختی را
  

  دردم از حوصلۀ درك جهان بیرون است  

  هر خبر از غم و اندوه و بال مشحون است

  استبلکه ننگین و پر از نکبت و نامیمون 

  زیر هر واژة آن مملکتی مدفون است

  زین سبب روز جهان بشري شبگون است

  تا ابد پیکر یاران خدا گلگون است

  از جفاهاي سقیفه دل حق پر خون است

  تیغ خونریز سقیفه به کف صهیون است

  روح وحدت هدف تیر بسی ملعون است

  از تماشاي غم و رنج بشر محزون است

  است کل مخلوق خدا بر کرمش مدیون

  که جهان خسته ز بدبختی روزافزون است
  

  دولت غایب حق

  کل شاهان جهان مثل مگس در بادند

  حاکمیت به جهان، حق ستمکاران نیست

  وزد لشکر پنهان خدا، هر شب و روز می

  بادهائی که پر از بذر هالکت هستند

  سلطه دارد به جهان دولت پایندة غیب

  کل تقدیر جهان در کف موعود خداست

  چرخد آفرینش به مدار دل او می

  او قَدَر قدرت دنیاي وجود است به حق

  دولت غایب او خیمه در آفاق زده

  هیئت دولت آن وارث موعود رسل

  عضو کابینۀ او کل شهیدان هستند

  نیست جز دولت حق، حاکم و باقی در ارض
  

  بنیادند وَزد، فانی و بیـنَرمه بادي بِ  

  شدّادندگرچه در عالم ظاهر دو سه شب 

  دم به دم، زیر و زبر، قوم ثمود و عادند

  لشکر عالم غیبند که در مرصادند

  که سرانش، همگی قائم عدل و دادند

  که به همکاري او خیل مَلَک، دلشادند

  اش مُنقادند کل افالك، به فرماندهی

  مداران همه در مکتب این استادند حق

  شرق و غرب از کرم دولت او آبادند

  ز قید زمان آزادندصالحانند که ا

  که به راه هدف دولت او جان دادند

  کل حکام دگر، مثل مگس در بادند
  



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 175صفحه  

 

  در سوک صلح جھانی
  

  رُبع مسکون، روي آسایش نخواهد دید

  کارند در زمین هر ساله بذر جنگ می

  این جهان ، روز شبی بی جنگ و خونریزي

  نیست تاریخ خالیق، افتخار آمیز

  و ویرانی جز به تاراج و هجوم و قتل

  صلح هرگز بر جهان حاکم نخواهد شد

  گردد چون بشر دنبال پاالیش نمی

  روز و شب این دفتر ننگین پر تیراژ

  چون گذشته، گوش این دنیاي پر فرمان

  سخت دلتنگم ولیکن نیستم نومید

  تا نتابد پرتو موعود بر عالم
  

  اي بی جنگ و رزمایش نخواهد دید لحظه  

  نخواهد دیداین زمین، یکسال هم آیش 

  سر نکرد و صلح در زایش نخواهد دید

  روح ، در آن غیر فرسایش نخواهد دید

  چهرة تاریخ ، آرایش نخواهد دید

  چون براي خویش گنجایش نخواهد دید

  در تمدن ، غیر آالیش نخواهد دید

  شود تکثیر و ویرایش نخواهد دید می

  عشق را در حال فرمایش نخواهد دید

  یش نخواهد دیدهر که شد نومید، بخشا

  جنگل ما روي آسایش نخواهد دید
  

  وارث خون حسین

  السالم اي حجت حق در زمین

  السالم اي داغدار کربال

  السالم اي وارث خون حسین

  السالم اي عاشق سقاي او

  العباد السالم اي وارث زین

  گر با صد محن  سالم اي نوحهال

  لسالم اي سوگوار زینبینا

  تر است افزونداغ زینب از همه 

  چونکه بعد از قتل کل یاوران

  بعد عاشورا چو کوه آهنین

  آه اما اي امام انس و جان

  چونکه تو در عالم غیب و شهود

  جمع داغ زینب و داغ حسین

  گنجد به عقل حجم داغ تو نمی

  السالم اي صاحب و موالي دین  

  السالم اي آخرین صاحب عزا

  برترین خونخواه او در عالمین 

  تا ابد لب تشنۀ صهباي او

  داغش در تو دارد امتدادکه ي ا

  در عزاي قاسم گلگون کفن

  اي پریشان از غم بیت حسین

  تر است قلب او از قلب موال خون

  دید زینب رنجهاي بیکران

  دید او صدها بال تا اربعین

  قلب تو باشد پر از داغ نهان

  اي غمهاي آنها ، هرچه بود دیده

  هست یکجا در دلت اي نور عین

  هزاران بار نقلگر شود روزي 
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  زین سبب پیوسته در هر صبح و شام

  السالم اي سوگوار دائمی

  السالم اي مضطر هر روزگار

  ا خزان بسیار شدبعد عاشور

  هر زمان فرمانروا شد یک یزید

  بعد پیغمبر هزاران نهر خون

  السالم اي آفتاب پشت ابر

  رخ نما تا دین ز نو احیا شود

  ساز تا ظهورت را شود آماده
  

  بجاي انتقام باري  اشک می

  اي که در هر روضۀ او قائمی

  شیعه مانده در رهت چشم انتظار

  کربال در هر زمان تکرار شد

  شد بسی از شیعیان تو شهید

  گشت جاري در رگ و قلب قرون 

  السالم اي هفت اقیانوس صبر

  دین حق در این جهان برپا شود

  شیعه داده بس شهید سرفراز
  

  

  ما حاجت برترین

  ، مهدي جان اي گل سرخ گلستان خدا

  ، مهدي جان اي مفاتیح مناجات و دعا
  

    

  شود فاتح و خوشبخت به هر کار و امورمی    

  ، مهدي جان هر که دارد به تو پیوند وال
  

  عزت شیعه و ایران ز عنایات شماست

  ، مهدي جان اي که هستی همه جا یاور ما
  

    

  قبیله به امامش باشدقدر هر قوم و     

  ، مهدي جان قدر ما هست ز الطاف شما
  

  ما نداریم به جز لطف تو فریادرسی

  ، مهدي جان گرچه غرقیم به دریاي خطا
  

    

  ي فیضی توبین مخلوق و خدا، واسطه    

  ، مهدي جان ي ارض و سماچون توئی قائمه
  

  اي و بین خالئق، حاضرغایب از دیده

  ، مهدي جان همه جاناشناسی تو ولی در 
  

    

  هاي بد و نیک بشرهستی آگه ز عمل    

  ، مهدي جان نیست پنهان ز تو اعمال خفا
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  شرم ما باد که در محضر تو مشغولیم

  ، مهدي جان به گناه و به خطا و به جفا
  

    

  ایمما به عشق تو به این مجلس اُنس آمده    

  ، مهدي جان تا بخواهی ز خدا، بخشش ما
  

  اعمال بد خویش دچاریم به غمما ز 

  ، مهدي جان لیک داریم ز تو چشم عطا
  

    

  همه هستیم گرفتار و حوائج داریم    

  ، مهدي جان نظري کن تو به این جمع گدا
  

  برترین حاجت ما هست ظهور و فرجت

، مهدي جان   بطلب حاجت ما را ز خدا
  

    

  تو و جدّ شهیدت هستیم) غالمان(ما     

  ، مهدي جان به حقّ شهداکن به ما لطف، 
  

 ھاي مھر آئینھ

  گرچه ذُوات پاك غریبند روي خاك

  این خاك زنده است براي ذُوات پاك
  

    

  اند آنها اگرچه مالک و موالي هستی    

  در ملک خویش جمله غریبند و چاك چاك
  

  بخشندگان نور به اعماق ظلمتند

  هاي قدسی و فیاض و تابناك آن جلوه
  

    

  هاي مهر شریک ، در آئینهآن ذات بی     

  خود را گذاشت در دل عالم به اشتراك
  

  تا هرکسی به قدر توان و تالش خویش

  از نورشان چراغ فروزد در این مغاك
  

    

  ، چلچراغ هدایت شکسته است تاریخ    

  ي هالك جغرافیاي عشق شده ورطه
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  اند ولینعمتان خود محکوم کرده

  بر مرگهاي مهلک و جانکاه و دردناك
  

    

  اند هاي پاك ، شناساي منجی اندیشه    

  هاي پاك او هم غریب نیست در اندیشه
  

  آرامش است قسمت کشتی نشستگان

  در کشتی نجات ز گرداب غم چه باك
  

    

  اي آفتاب شرق بتاب از ستیغ غرب    

  ي تاریک انفکاك از حد گذشت دوره
  

  الزمان عَجِّل علی ظهورك یا صاحب

  ارواحنا فداكمُردیم از فراق تو 
  

    

  دستت همیشه بر سر ما بوده اي عزیز    

  مانند آفتاب که تابیده روي خاك
  

  سفر
  آید ، انشاء هللا تقدیم بھ او کھ می

  هاي رهواري کجاست صیحه و سُمضربه

  خزیده از دل آینده کوره بیرون

  هزار بادیه بی روح خود سفر کردیم

  :گفتند  اینمانبه روح خود نرسیدیم و 

  جاده پذیراي روحمان بشود؟ کجاي

  گذرد هزار پاي عظیمی ز راه ، می

  به روي دوش سیاهش ، دراز تابوتی است

  حریم نام علی را دگر نیاالئید

  چه احتکار مباحی توان ز اینان کرد

  به انتظار قسم ، کافرم به مذهبتان

  بر آورید چنان قبل ، تازیانۀ کفر

  بیا پرندة خضراي عشق ، در این باغ

  که پاره پاره کند خواب جاده را باري  

  سیاه و مهلک و اغوا کننده چون ماري

  رسیده جسم به ژرفاي قهقرا ، آري

  بیاالي تا شود کاريسفر به هرزه 

  کنار چشمه و گل؟ یا لب لجنزاري؟

  هزار حجره تحجر به ذهن او ، جاري

  غالف کرده در آن قهر استخوانداري

  شما تشیع و تشییع خود؟ عجب عاري

  درون موزه عصر حجر ، چه بازاري

  شهادتین بگفتم ، به پا نما داري

  به جان من جاري» صداقت«کنید حدِّ 

  سپیداريبیار مرهم داغ دل 
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  ل دو زخم نهاده ، دو زخم بی مرهمبه د

  به پاي فقر و غریبی ، سفر چه دشوار است

  ون تو چون تاولی است سرگردانزمین بد

  ها را نوید باران ده ، بادیه غالم
  

  ز داغ الله و نیش شماتت خاري

  ولیک ، چشمه و ماندن ؟ چه کار دشواري

  هاي کشداري زمان بدون تو ، خمیازه

  که سر رسیده ز مغرب ، سحاب پر باري
  

  آغاز و پایان عشق

  تانــوار خوانـــخ زهــش، ریــآفرین

  اي عزیزان خدا در عرش و فرش

  ملک حق با اذن حق تا روز حشر

  فردوس و باغ جنتیدبرتر از 

  اي بلی گویان پیمان الست

  انبیا و اولیاي حق ، همه

  چارده نورید در یک چلچراغ

  ره ندارد مرگ در جان شما

  با چنین قدر و مقام و شوکتی

  تا قیامت زندة جاوید شد

  ایم ما شهیدان را شفیع آورده

  شد حیات آغاز با نور شما
  

  ، مهمانتان کل مخلوق خدا  

  ن دربانتاناي تمام قدسیا

  تحت امر و بندة فرمانتان

  صد جنان روئیده در ایوانتان

  خلق شد خلقت پس از پیمانتان

  رهروان وادي ایمانتان

  چارده جسمید و واحد جانتان

  چون شما وصلید بر جانانتان

  زندگی شد مسلخ و زندانتان

  هرکه شد در راه حق قربانتان

  خانۀ احسانتان در شفاعت

  ۀ پایانتانطـــ، نق دویتــــمه
  

 انتظار

  آید یار من از سفر نمی

  دور شمس منیر رخسارش

  تا کنم در سواد گیسویش

  شب عمرم ، خدا ، به سر آمد

  زخم و طعن مدعیان از زبان

  از سرم آب انتظار گذشت

  در شهود و سماع منتظران

  حاضر است او همیشه و هرجا 
 

  آید یا که از او خبر نمی 

  آید تا شوم چون قمر نمی

  آید دل خود دربدر نمی

  آید ها به سر نمی عمر شب

  آید آنکه دارد خبر نمی

  آید انتظارم به سر نمی

  آید شاهد منتَظَر نمی

  آید  روح ما پشت در نمی
 

٧/٢/۶٧  
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  قدر شب

  شب قدر و شب راز و نیاز است

  شب بی پرده صحبت کردن آمد

  دعائی کن که امشب مستجاب است

  استچه مزدي بهتر از معراج روح 

  رها کن از قفس ، مرغ شباهنگ

  خدا بی پرده مهمان دل تست

  دلت اهل سماوات است اي یار

  دلت را مژده ده تا حال گیرد

  شب تجدید پیمان است امشب

  شب مهمانی نور است برخیز

  دلت را پاك کن تا یار بینی

  نرفتی سوي باال ، روزگاري

  دمی چشم دلت را وا کن اي دوست

  ي دلعبادت از علی آموز ا

  ات را صیقلی کن بیا آئینه

  دل تو کلبۀ موالست ، شیعه

  دلت چون چاه کوفه رازدار است

  همه ، امشب به دنبال شفیعند

  ولی بی شک تمام اهل طاها

  اگر امشب ، به چنگ غم اسیري

  نماز شب به زینب اقتدا کن

  خدا واکرده درهاي سماوات

  همیشه راه معراج تو باز است

  تا سحرگاهکه ارواح و مالئک ، 

  اگر قدر همین نعمت بدانی

  اي پی به قدر و ارزش خود بُرده
  

  درِ رحمت به روي خلق ، باز است  

  شب در خویش فکرت کردن آمد

  و مزد هر سالمی صد جواب است

  الفتوح است اگر حاصل شود فتح

  و معراجش ببین در سینۀ تنگ

  بینی اگر ، این مشکل تست نمی

  ولیکن در زمین گشته گرفتار

  قفس را باز کن تا بال گیرد

  شب تنزیل قرآن است امشب

  هزاران جلوه در طور است برخیز

  خدا را در همه آثار بینی

  داري زنده عروجی کن در این شب

  خدا را در خودت پیدا کن اي دوست

  که بوده نزد حق ، پیروز اي دل

  گذر ، امشب ، سوي بیت علی کن

  دلت موقوفۀ زهراست ، شیعه

  قرار است ثرب ، بیچو نخلستان ی

  در ایوان نجف یا در بقیعند

  به عرش کربال دارند مأوا

  و داري آرزوهاي کثیري

  و قلبت را پر از خون خدا کن

  که تا با او شوي گرم مناجات

  ولی امشب ، شبی پر امتیاز است

  دهند از سوي اهللا سالمت می

  که مهمان خداوند جهانی

  کنی طی ره صد ساله ، یک شب می
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  ... یعنیدعا 

  دعا یعنی که انسان با اراده

  دعا یعنی فراري اختیاري

  دعا یعنی تکلم با خداوند

  دعا یعنی که پاداش مضاعف

  دعا یعنی مرام خود عوض کن

  دعا از برترین الطاف حق است

  دعا یعنی طریق خودشناسی

  تو حق داري به هم ریزي قوانین

  به هم زن سرنوشتت با مناجات

  تو گردددعا کن تا خدا یار 

  اگر او را بخواهی از خود او

  چه پاداشی از این بهتر غالما
  

 

  کند از غیب عالم استفاده 

  ز تقدیرات جبر رخ نداده

  مثال آن شبان صاف و ساده

  بُود مشروط بر کار زیاده

  سپس بنگر به درهاي گشاده

  السعاده که باشد بال معراج

  العاده براي اقتدار فوق

  دهکه داري قدرتی مافوق ما

  که ایزد این اجازت بر تو داده

  و راضی شو به داده یا نداده

  شود هر شاهزاده گدایت می

  بر تو داده» حق  توسل«که حق 
 

  هر بشر مسجدي است در ملکوت

  گرچه از خاك کمترم اي دل

  :احسن الخالقین به من گفته 

  حق ، مرا آدمی پدید آورد

  خواست من اشرف جهان باشم

  بخواهد اوگر سگم یا مگس 

  گرچه از حال خود خبر دارم

  گرچه گاهی ز جانورها هم

  لیک در جایگاه انسانی

  شوم گاهیتا به او وصل می

  در فضائی وراي جبرائیل

  هر بشر مسجدي است در ملکوت

  جسم ما هدیۀ خداوند است

  عشق ، دین جهانی دلهاست

  اي مهـــرپرورم اي دلبنده 

  توانگرم اي دل جانشینی

  که دهد تاج و افسرم اي دل

  گرچه گاهی ستمگرم اي دل

  هست اعزاز دیگرم اي دل

  گرچه ناشکر و خودسرم اي دل

  تـرم اي دلالسـافلیـن اسفــل

  اشرف خلق داورم اي دل

  شناورم اي دل» حقیقت«در 

  پرم اي دلوقتِ  معراج می

  هست هر سینه یک حرم اي دل

  دل زین سبب گشته محترم اي

  چون خدا داده از کَرَم اي دل
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  گاه فرشتگانم منسجده

  هست جاري هنوز آن سجده

  دش تبریکگفته بر حضرت خو

  میرممن بقا دارم و نمی

  هست انسانِ اکبر این عالم

  در همه حال باید آن باشم

  تا شدم در جهان امانتدار

  با تمام وجود ، من هیچم

  ام گرانقدرمبا همه هیچی

  دلبرم دلبر خداوند است

  من نه امروز عاشقش گشتم

  ام غالم او از ازل بوده

 

  چون ز آنان فراترم اي دل 

  روز و شب در برابرم اي دل

  حق ، ز ایجاد جوهرم اي دل

  هست از برم اي دل» راجعون«

  من چو دنیاي اصغرم اي دل

  که خدا داده باورم اي دل

  گنج حق تا به محشرم اي دل

  بلکه از هیچ کمترم اي دل

  چون پر از عشق دلبرم اي دل

  ، سرورم اي دل» موعود«هست 

  عاشق از عاَلم ذَرَم اي دل

  تا ابد نیز نوکرم اي دل

 

  اسباب ظھور

 در رثای حضرت زینب کبری سالم هللا علیھا) عج(التجا بھ حضرت صاحب االمر 

 السالم اي مهدي صاحب زمان

 اي ستون خیمه سبز حیات

 در تمام هستی ما حاضري

 از شما هر کهکشان در حرکت است

 گر نمی پاشد ز هم ارض و سما

 گرچه در ظاهر به شیعه رهبري

 انقالب ما ولی با فجر نور

 نهضت ما از پیام زینب است

 چون شهیدان، جمله در تاب و تبیم

 داغ زینب در زمان تقسیم شد

 از غم ام المصائب روز و شب

 آه موالئی که هر صبح و مَسا

 بهر ما هم لطف و استغفار کن

 حق یاري کنیم تا تو را در راه
  

  اي وصی و وارث پیغمبران  

  کز تو روزي می رسد بر ممکنات

  بر همه اوضاع دنیا ناظري

  از شما اهدا به هستی برکت است

  باشد از فیض تو و اذن خدا

  کل مخلوق جهان را سروري

  می کند آماده اسباب ظهور

  هر شهید ما غالم زینب است

  ما همه عباسهاي زینبیم

  ما تقدیم شدذره اي از آن به 

  روح ما می سوزد از داغ و تعب

  اشک می باري ز داغ کربال

  جان ما را الیق دیدار کن

  چون شهیدانت فداکاري کنیم
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  مثنوي

 باب الحوائج ها

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی

 

باب الحوائج ها
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  هوالجمیل

  ھا الحوائج مثنوی باب

ها را شروع  الحوائج مثنوي با عنوان بابکه در شهر مقدس قم ساکن بودم سرودن یک  86تا  80در سالهاي      

هزار بیت  ترین شکل به شعر در آوردم که تعداد ابیات آن به چند کردم و بسیاري از مفاهیم ناب تشیع را به ساده

اند و قابل جدا  رسید، بعد از بازگشتم به زرقان متوجه شدم که بسیاري از  کاغذها در اثر رطوبت به هم چسبیده می

طول کشید ولی  95را شروع کردم که تا بهار مجدداً ویرایش و بازنویسی آن  93 بهاروانی نیستند، در شدن و بازخ

و شاید زیباترین تقدیر (آنجا که شاکلۀ موضوع کامالً به هم ریخته شده بود دیگر هرگز شکل قبلی را پیدا نکرد  از

الزم به ذکر . بدون تبویب آماده انتشار نمودم، بعضی از قسمتهاي باقیمانده را پس از بازسازيلذا ) آن همین بود

توان  است که در متن قبلی موضوعات مهمی پوشش داده شده بود و یا مورد نقد قرار گرفته بود که از بین آنها می

وحدت و کثرت، ربوبیت و عبودیت، نبوت و امامت، والیت و شفاعت، عالم غیب و : هاي زیر اشاره کرد به سرفصل

و اختیار، ارزش تفکر، عرفان شیعی، غدیر، عاشورا، انتظار، مقام عصمت، ادیان و مذاهب، تناسخ، شهود،  جبر 

شناسی، مشکالت بالد مسلمین، فساد اقتصادي و بانکداري،  طلب، دشمن حکومت و حاکمیت، مدیران فرصت

قات و موضوعات فرعی جهاد با نفس، روح عبادات و دعا و مناجات و ارزش و منزلت انسان به عنوان اشرف مخلو

و  در هر حال امیدوارم مورد قبول حق تعالی و اهلبیت قرار گیرد و براي خوانندگان گرامی نیز مفید باشد. دیگر

  شاءاهللا ان. حقیر را از دعاي خیر و راهنمائی محروم نفرمایند

  حجم داغ
  

  الوداع اي معبد اصنام من

  الوداع اي شعرهاي رنگ رنگ

  تصویر و خیالالوداع اي سبک و 

  گر شما بال و پر فکر منید

  ، ناله سر باید کنم درد دارم

  نالم از آالم ناس روز و شب می

  شد با زبان نثر نیز گرچه می

  حرف موزون لیک در خون من است

  پس سپر انداختم از راه ضد

  خانۀ اوهام من اي پریشان  

  اي قصاید اي غزلهاي قشنگ

  هاي پر مالل اي همه آرایه

  همرهم بی چند و بی چون پر کشید

  ، شاید کنم تا که درد خود دوا

  شعر من باشد ز مردم ، اقتباس

  هائی گفت زیبا و تمیز جمله

  ، درد موزون من است خوب یا بد

  پیش دست نقد و پاي منتقد
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  ها بپرس حجم داغم از معالج

  دردهاي من ز درد مردم است

  هیچ عصري مثل این عصر و زمان

  د جنگ و تفرقه در مسلمیندر

  دینی و فسق جاهالن درد بی

  درد دارم ، دردهائی پر گزند

  گویم سخن من براي خویش می

  گر نگویم درد خود را بر طبیب

  شود درد با علت مداوا می

  من خودم را جستجو کردم بسی

  بر ضریح آن طبیب معنوي

  ام مثنوي را در حریمش خوانده

  شدم کاشکی یک بچه آهو می

  درد من ولیکن العالج هست

  گرچه مانند شبی ابریستم

  تر شود افزوده هرچه شعرم می

  هست عاشورا گلستان ادب

  رنگ و بو باشد اگر در دفترم

  گر ببینی خار و خاشاك خیال

  شعر شد» بالم«تا که در پرواز 

  این نظرگاه من است از کائنات

  الحال من خوب یا بد، هست وصف

  قالاز هزاران حرف و تصویر و م

  است ها یکی نهایت این هم از آن بی

  گر مخاطب یک نفر یا صدهزار

  ها بپرس الحوائج بابدردم از 

  ، درد من سر در گم است چون کالفی

  درد و رنج و غم نبوده رایگان

  درد رنج و محنت مستضعفین

  درد تزویر و ریاي مؤمنان

  درد هفتاد و دو ملت دردمند

  الحوائج حرف من هست با باب

  از کجا داند عالجم آن حبیب

  شود درد با کنکاش پیدا می

  تا بیابم ریشۀ دلواپسی

  ام با مثنوي دخیلی بستهمن 

  ام شمع دل را نزد او گیرانده

  شدم تا رها با رحمت او می

  بر زمان دارد شفایم احتیاج

  نا امید از صبح فردا نیستم

  شود پیدا در آن دردي دگر می

  هاي شعر رب حاوي گلواژه

  هست از تأثیر عطر سرورم

  هست ، از این شاعر بی اعتدال

  هرچه آمد در خیالم ، شعر شد

  اعتقاد اینگونه دارم بر حیات

  ها ، آمال من آرمانها ، ایده

  که بشر آورده در وهم و خیال

  هرچه باشد شرح حال کوچکی است

  در زمان حال یا در روزگار
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  در حقیقت خود منم در هر عتاب

  ، هر کجا آن که صدها سال دیگر

  او منم در قرن دیگر آمده

  ماند به دهر خوب یا بد ، شعر می

  کند ، یار خویش پیدا می شعر

  لیک آنچه اشتیاق شاعر است

  اینچنین چون دردمندي سینه چاك
  

  هم خطیب و هم مخاطب در خطاب

  لذتی حاصل کند از این نوا

  از خودم نیز آشناتر آمده

  روند اما به قهر شهریاران می

  کند نجوا میدم به دم با یار 

  گفتگو با یار عصر حاضر است

  گویم به همدردان خاك درد می
  

  ھای ماورا جلوه

  روز عاشورا چو فکرم شد شهید

  تا تنم بر قلب خنجرها نشست

  اي دیدم فراسوي زمان خیمه

  اي در عرش دشت کربال خیمه

  تر از آفتاب اي گسترده خیمه

  تر از اندیشه بود نامرئی ، خیمه

  ل کساخیمۀ با عزت آ

  بود زیر آن کساي زندگی

  احمد و زهرا و حیدر با حسن

  انبیا و اولیا و قدسیان

  جملگی ناظر به رفتار حسین

  انبیا دلواپس ادیان خود

  طپید ها به کندي می قلب عرشی

  گوش فطرت پر طنین بود از صدا

  شد پدید اي می لحظه لحظه جلوه

  باختی زدي می چشم بر هم می

  هائی ناب بر روحم وزید لوهج  

  ها یازید دست تا سرم بر نیزه

  اي از جنس رؤیاي عیان خیمه

  بود در نوروز عاشورا به پا

  اي چون عرش اعلی روي آب خیمه

  تر از شیشه بود اش شفاف سایه

  اي جاري در آن روح خدا خیمه

  فاطمه ، فرمانرواي بندگی

  ندر آن بودند شمع انجمنا

  میهمانآنها ، حریم قدس در 

  شاهدان بزم خونبار حسین

  اولیا در حسرت پیمان خود

  چکید از آسمانها می »انتظار«

  »قالوا بلی«در طنین پاسخ 

  آباد خون هر شهید در بهشت

  انداختی اي بر جلوه می پرده
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  بود و بس ولّافرصت سبز ت

  روزگار پیر ، اول بار بود

  عرشیان با فاطمه در گفتگو

  ها از کائنات بود جاري ناله

  نبود» آنها«بودند و او » او«جمله 

  گفتگوها بی کالم و حرف بود

  گذشت آنچه در جان عزیزان می

  آنچه جاري بود در قلب کسا

  آنچه جریان داشت در قلب حیات

  دنمو ، القا می راز، حق به آنها 

  این خدا بود از دل خیرالنسا

  این خدا بود از لب غیب و شهود

  بر خود ذوالجالل  گفت  آفرین می

  ها بود غرق اشک و آه آفرین

  آفرین بر او که ارث انبیا

  آفرین بر او که دین را زنده کرد

  جوئی نبود گر که خونش وقف حق

  محبوبۀ عرش خدافاطمه ، 

  سر به صندوق خدا بنهاده بود

  بی واژه ، در تعریف بود ، حالتش

  حالتی بین غرور و داغ داشت

  چکید از نگاه او والیت می

  روح هستی مست عطر باغ او

  ، گالب جاري از چشمش به جاي خون

  تا نسوزد قلب گل از داغها

  لحظۀ سرخ تمنا بود و بس

  نمود اینچنین بزمی تماشا می

  ، اطراف او وش ، پروانه حوریان

  و از نباتاز جماد و از هوا 

  صاحبان گفتگو پیدا نبود

  ، مظروف حق در ظرف بود بی سخن

  گذشت ، آن می در دل و جان حسین

  هاي ماورا بود کل جلوه

  شد روان در ممکنات از کسا می

  نمود حق به آنها جلوه اهدا می

  زد با زبان ماسوي حرف می

  سرود اش را می شعر عاشورائی

  از وجود این شهید متعال

  گاه ها در جلوه هاز زبان جلو

  چون خدا در سینۀ خود داده جا

  آفرینش را ز خود شرمنده کرد

  در سراج عشق سوسوئی نبود

  بود در آغوش بابش مصطفی

  ، صبر از کف داده بودهستی ثل مِ

  حالتی بی مثل و بی توصیف بود

  آبادِ غم یک باغ داشت در خزان

  چکید فیض دائم تا قیامت می

  او ور از داغ جسم هستی شعله

  ، باشد عطر ناب ، خون نیست اشک گل

  جان نبخشد عطر آن بر باغها
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  آرزوي گل شود گر مستجاب

  گل ندارد آرزوي زندگی

  آورد اش هر سال گُل می ریشه

  جز شهادت نیست در قاموس گل

  اش گل چیست؟ عطرافشانی غایت

  گل به حس ، الهام زیبائی دهد

  الیق مستی و شیدائی دل است

  دل اگر یکبار بوید عطر یار

  ل نماد صوري آل کساستگُ

  مهر نشانه ، هر پدیده ، هر عَلَ

  هر حقیقت هرچه پشت پرده است

  آید به ذهنت در خیال هرچه می

  زار آئینه: ما چو تصویر و عدم 

  ا هستیم ماه عکس در آئینه

  آنچه در اطراف ما دارد وجود

  ماجراي کربال بی شک و ریب

  ها پر است گرچه تاریخ از شهادت

  داستان آفرینش تا به حشر

  چشم دل باید در اینجا واکنی

  ساده استانعکاسی  ، واقعیت

  واقعیت چیست؟ محسوس و عیان

  ما حقیقت را عدم انگاشتیم

  ماجراي کربالست:  واقعیت

  نیست این» حقیقت«لیک جریان 

  حقیقت خفته استروح آنچه در 

  ، سپس گردد گالب شود پرپر می

  بخشندگیباشد زنده با چونکه 

  آورد باغ هستی را رُسُل می

  کند فانوس گل باد روشن می

  اش هستیِ عرفانی باشد،  عطر

  لیک بر دل ، حس شیدائی دهد

  و زیبائی گِل است تصویرشایق 

  قرار تا صبح محشر بی شود می

  یک نشانه از خدا در بین ماست

  جلوة هستی است بر جسم عدم

  مثل آن بر ما تجلی کرده است

  باشد از آن سوي پرده یک مثال

  کاندر آن تابیده عکس روي یار

  جلوة ذات خدا هستیم ما

  اي از آن حقیقت هست و بود جلوه

  بود عکس کربالي ملک غیب

  کربال اما کتابی دیگر است

  در کتاب کربال گردیده نشر

  تا رموز غیب را پیدا کنی

  حقیقت ، زاده استبذر دل کز 

  در نهان» حقیقت«باطن است اما 

  واقعیت را هدف پنداشتیم

  تشنگی و سر بریدن از قفاست

  غیر توصیف ظواهر ، چیست این؟

  آنچه را اندیشه کمتر گفته است
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  راز جاري گشتن خون خداست

  رود فلسفه دنبال علت می

  راز عاشورا از این دو برتر است

  آنچه آنجا در حقیقت رخ نمود

  عشق و مرگ و زندگی در یک مثال

  عکس آن باطن که پشت پرده بود

  شد اگر عبث می ، علت خلقت

  نقطه عطف آفرینش شد حسین

  هبوط ، آدم ز اوج آمد فرود در

  کرد معنا در دل دریاي خون

                     *  

  ظهر عاشورا چو روحم شد شهید

  در حریم خیمه سبز بتول

  در رموز این شهود مؤلمه

  فاطمه اوج عبادت را ببین

  دشمنان را واگذار اینجا نگر

  این عداوت با والیت تازه نیست

  دهد از غم نجات آنکه دین را می

  وارث کل رسوالن است او

  دهد جاي همه امتحان او می

  او به جاي هر که از روز الست

  دهد با اشتیاق امتحانی می

  افالك را جانان توئی، فاطمه 

  گرد کوي توست کل هستی دوره

  انبیا و اولیا را جان توئی

  راز روحی که درون جسم ماست

  رود میفقه ، دنبال عبادت 

  پرور است علت و معلول آن جان

  اي جز هستیِ زیبا نبود جلوه

  کرد معنی آن شهید متعال

  حق در این آئینه ظاهر کرده بود

  شد حجت اصالحگر او نمی

  گاه اهل بینش شد حسین قبله

  کربال شد نقطۀ عطف صعود 

  »اِنّا الیه راجعون«آیت 

                      *  

  کشید تا به اوج عرش معنا سر

  ، رسول داد بر زهرا تسلیت می

  :زد مصطفی با فاطمه حرف می

  روح فیاض والیت را بیبن

  گر این حسین ماست در حق جلوه

  عقدة این قوم را اندازه نیست

  شود هادي کل ممکنات می

  منجی پیروز ادیان است او

  شود تا حشر موالي همه می

  است عهد یاري با خدایش بسته

  وفاق تا بپاشد در جهان بذر

  ماسوي را سلسله جنبان توئی

  کل اردوي خدا اردوي توست

  در حقیقت مادر خوبان توئی
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  فاطمه اوج شجاعت را ببین

  بُود عباس توجنگد  آنکه می

  استالبینن را آینه  در ادب ام

  گرچه بر شاهان عالم سرور است

  مطیع امر اوست، دست بر سینه 

  گفت زهرا با دو چشم اشکبار

  عینم را ببین نور،  پدرجاناي 

  گرچه خود مجروح از میخ درم

  ، فدایت جان من  اي رسول حق

  دیده بودم ماجرا بی نقص و عیب

  بر مالستآنچه اینک پیش چشمم 

  آنچه در دلهاي دشمن جاري است

  شد اینچنین باورم هرگز نمی

                       *  

  کار موال با شهادت شد تمام

  واحد شدند اندر کسا ، پنج تن

  دین اصالح بستر ، شهادت شد

  منجلی زینب نقش شد زمان این

  غم اقیانوس هفت از عبور در

  لــــسُرُ غامـــپی ساالرــــاروانـــک

  حیدري وقاري با مهیا شد

  نجات را دین دهد تا عهدش بود

   تا که امر حق به قلب او رسید

  او به فکر خیمه باشد یا عباد؟

  او به فکر یار باشد یا دیار؟

  روح اقیانوس غیرت را ببین

  ساقی گلخانۀ احساس تو

  در شجاعت شاه دین را آینه است

  او حسینت را غالم و نوکر است

  در ید فرمان او بی گفتگوست

  با عزیزان کسا اندوهبار

  نچشم خونبار حسینم را بیی

  او حسین است و من او را مادرم

  بوده این خون ، از ازل پیمان من

  بارها در پردة پنهان غیب

  وال و ابتالستآخرین حد 

  آخرین حد جنایتکاري است

  اجر و پاداشی دهندت مسلمین

                       *  

  سوي آغوش کسا رفت آن امام

  متصل بر ذات پاك کبریا

  زمین بر پیامش اما بود مانده

  علی یا:  زد صدا سنگین غمی با

  قدم زد طوفان به و کرد علم قد

  گل دو و هفتاد خون پیام با

  رهبري را حق دین نماید تا

  مشکالت و ها فتنه هجوم در

  کوه مشکل روبرویش قد کشید

  یا دهد راه برادر امتداد؟

  یا برون آرَد ز پاي طفل ، خار؟
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  او به فکر مشک باشد یا عَلم؟

  دختران را چادر و معجر دهد؟

  جاي سیلی را ببوسد اشکبار؟

  هاي کشتگان؟ جمع سازد قطعه

  ؟کندها  گوش بر طعن و شماتت

  رب کند؟ ب ، ثنايدر نماز ش

  بهر زینب اینهمه الزم نبود

  داغ مادر داغ بابا دیده بود

  قلب زینب بعد قتل مجتبی

  او بود و دلدارش حسین ، بعد از آن

  نمود اي تب می گر حسینش لحظه

  سرش ست و یار بی اینک او مانده

  آنکه پیغمبر به حلقش بوسه زد

  جسم او ، پاره پاره، مثل قرآن 

  ی کفن، ب با هزاران زخم کاري

  شد اگر به پا می کبريمحشر 

  اینک اما خفته در قنداق خون

  خلید خار اگر بر پاي قاسم می

  بیند عیان اینک اما عمه می

  گرچه عباس دالور روز و شب

  زینب اما در نگاه آن عزیز

  بیند؟ دریغ اینک اما او چه می

  اینهمه هجران و داغ و بیکسی

  اینهمه هجران و درد و شور و شین

                      *  

  این حرم؟ تشنگانیا به فکر 

  عدو تن در دهد؟یا به شالق 

  یا که گوش پارة بی گوشوار؟

  یا که سرها را ببیند بر سنان؟

  ها کند؟ ، عرض حاجت یا اجابت

  یا قیاس دیشب و امشب کند؟

  قلب او تا قبل از این سالم نبود

  داغ آن سردار تنها دیده بود

  ها بود آتشدان سرخ غصه

  ذکر و فکر و کار و گفتارش حسین

  مودن ، قصد جان زینب می مرگ

  ست و رفته دلبرش دل به جا مانده

  ، حنجرش بوسه باران کرده خنجر

  از جفاي امت پیغمبرش

  یادگار مادرش ، خفته در خون

  دید التهاب اصغرش خواب می

  خنده بر لب ، در کنار اکبرش

  شد نِشترش هاي عمه می مژّه

  پیکرش، پاره پاره  ، با برادر

  بود دربان و غالم خواهرش

  یض کوثرشکرد ف جستجو می

  آورش تیرها بر دیدة آب

  اینهمه دلشوره و دلواپسی

  این عالم نصیب زینبین شد در

                      *  
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  ظهر عاشورا غروب هَجر بود

  قتلگه شد انتهاي آن فرود

  شد چو مأموریت موال تمام

  انداز بود نغمه در هستی طنین

  ها آي دریاها و اقیانوس

  اي همه آتشفشانهاي جسور

  و عرشیان کروبیاناي همه 

  آي مخلوقات عالم تا ابد

  آور شود یک نفر باید پیام

  شد سر جدا نمیگر حسین اینجا 

  در این راه درازیک نفر باید 

  گو گر نباشد یک نفر لبیک

  گرچه خود بر نصرت او قادرم

  امتحان باید دهید اي ممکنات

  یک نفر باید که برخیزد ز جاي

  از چه یاري نیست در عالم عیان

  کنید شرم خود را از چه حاشا می

  داغ سنگینی که بر قلب وي است

  غ اوستهمه آتشفشان از دا  این

  آه ، او با این همه داغ گران

  خسته است و تشنه است و داغدار

  د؟این زن تنها چه سان تاب آوَرَ 

  این مرام غیرت و انصاف نیست

  تازه این آغاز راه رجعت است

  طرف باران سنگ کوفیان یک

  عصر عاشورا طلوع فجر بود

  گه شد ابتداي آن صعود خیمه

  اي آمد به سوي خاص و عام نغمه

  :گوش عالم غرق این آواز بود

  ها ها ، ناقوس ها ، بتخانه قبله

  کهکشانهاي صبوراي تمام 

  اي تمام ممکنات و فرشیان

  هست آیا یک نفر آید مدد

  راهیان را تا خدا رهبر شود

  ماند راه انبیا میثمر  بی

  پرچم حق را کند در اهتزاز

  مکد گودال غفلت ، خون او می

  گرچه او را تا قیامت ناصرم

  تا شود معلوم ، مجهول حیات

  پاي ، تا گذارد جاي پاي عشق

  د این بار گرانتا پذیرا گرد

  کنید از چه زینب را تماشا می

  در پی است،  مرگ او امروز و فردا

  نور هرچه کهکشان از داغ اوست

  هایش در نهان هست حتی گریه

  عزم او اما چو کوهی استوار

  تواند بسپرد؟ ره چگونه می

  راه برگشتن به یثرب صاف نیست

  ، محنت است هرچه پیش آید پس از این

  و چوب خیزران طرف ، دندان یک
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  پر ز خارو یک طرف راه دراز 

  یک طرف حفظ و حراست از امام

  طاقتی دیگر نمانده در دلش

  تواند رهروان چگونه میپس 

  عدالت نیست ، آه ، انتظار از او

  بار سنگینی که مانده بر زمین

  انبیا و اولیاي حق همه

  اند جملگی دلواپس این لحظه

  باز صوت دیگري آمد به گوش

  انداز بود نغمه در هستی طنین

  آي مخلوقات عالم تا ابد

  گرچه من پروردگار قادرم

  گردد تمام علت خلقت نمی

  کنید؟ ود را از چه حاشا میشرم خ

  شناسم من رسول خویش را می

  شناسم من امین عشق را می

  لیک قصدم اختتام حجت است

  دین اگر تکمیل شد روز غدیر

  دیگري انگیختمامین تا 

  تا نمایم حجت و نعمت تمام

  اینک اینجا نقطه عطف خلقت است

  غیر زینب نیست یار دیگري

  او ندارد نور در شب آرزو

  ام ت این جلوة شیدائیزینب اس

  کامل شده او آئینۀ اینک 

  یک طرف جور و جفاي روزگار

  سوي دیگر راه سرخ ناتمام

  تا نشیند خود درون محملش

  را به سر منزل رساند ، در امان

  حقّ او جز استمالت نیست ، آه

  هست میراث تمام مرسلین

  التجا دارند نزد فاطمه

  اند سوي اصحاب کسا رو کرده

  ، هوش ربود از عقل اي که می نغمه

  :غرق این آواز بودگوش عالم 

  هست آیا یک نفر آید مدد

  »هل من ناصرم«بشنوید این بانگ 

  گر کسی افشا نسازد این پیام

  کنید؟ از چه زینب را تماشا می

  تشویش را پوي بی زینب حق

  المرسلین عشق را روح ختم

  زین سبب بر کل خلقم منت است

  در سقیفه شد به چنگ غم اسیر 

  طرح عاشوراي خونین ریختم

  شود انگیزة خلقت تمام تا

  لحظۀ آغاز سبز رجعت است

  تا نماید رهروان را رهبري

  گیرد از او کهکشان هم نور می

  ام شاه بیت شعر عاشورائی

  چون پیام وحی را حامل شده
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  گرچه او بود از ازل زِین پدر

                       *  

  عاشورا چو فکرم شد شهید عصر

  ور غوطه» زمانی بی«چون شدم در 

  گان پیشه ، شهادت ، در صف یک طرف

  ، زیبا و شهید ، هر جلوه یک طرف

  هاي پست و شر ، جرثومه آن طرف

  کشف و شهوددو در خط  اینغیر از 

  ، روبرو در دو جبهه ، حق و باطل

  ، در عزا و شور و شین جبهۀ حق

  جبهۀ باطل ، پر از فکر پلید

  در آنجا ، شهیدان ، بیشمار ، بود

  در زمان پیچید بانگ یا حسین

  که دیدم آن غروب رهروانی را

  شدیدعشق او قابل یک به یک در 

  این مقام قرب ، خاص اولیاست

  رسید به معناي شهادت میتا 

  رسد اول بر شهادت می ، فکر

  اي همه افکارتان پرپر شده

  من شدم آئینۀ فکر شما

  من نبودم الیق کشف و شهود

  آنچه زینب در عمل اثبات کرد

  جز حجاب با وال چیزي نبود

  هایش گرچه آتشناك بود خطبه

  گرچه با پیغام و اشک و التهاب

  هست اینک زینت حق و بشر

                                                  *  

  هاي دیگري بر من دمید جلوه

  ا کل تاریخ بشردیدم آنج

  گان پیشه ، خیل جنایت آن طرف

  جملگی سرشار از عشق و امید

  ور ، شعله در یزیدستان اغوا

  دیگري پیدا نبود خاکریز

  در جدال و در قتال و هاي و هو

  »الحسین یا لثاراتُ «با نواي 

  ، شمر و یزید هر یکی در حد خود

  خونشان آمیخته با خون یار

  از صالي رهروان زینبین

  شما بودید اي یاران خوب خود

  تا فراخوانده به این محفل شدید

  چونکه دعوتنامه از سوي خداست

  کنید هایتان دل می از تعلق

  شود ، پرپر می جسم بعد از فکر

  سر شده اي همه در کربال بی

  تا سرودم نوحه و ذکر شما

  این شما بودید در حال سرود

  آنچه افکار جهان را مات کرد

  یزي نبودجز نماز بی ریا چ

  باك بود گرچه در روشنگري بی

  گل به گل پاشید بذر انقالب
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  گرچه او با آتش اشک و پیام

  ه بر آن مردم بد اصل و کیشگرچ

  گرچه او تاریخ را بیدار کرد

  خفته اما برترین پیغام او

  اند این دو روح اهتمامش بوده

  چادري که ساتر و تن پوش توست

  شد فکر و روح تو شهید گر نمی

  با همین بیرق که زینب بر تو داد

  در باب توست» کل ارضٍ کربال«

  ظهر عاشورا تمام انبیا

  جانماز ممتحنکربال شد 

  حق تعالی خود نماز عشق خواند

  شهید کربالاو  ، کرد اقامه

  ایم ما فقط از جنگ اصغر گفته

  کربالي او جهاد اصغر است

  زینب ما یک گزارشگر نبود

  او روایت کرد راز عشق را

  راه او هنگام پایان شد شروع

  در غدیري نو ، پی اصالح دین

  زینب آنجا کشته شد با شور و شین 
  

  هاي انتقام کرد روشن شعله

  او شناسانید اصل و نسل خویش

  گرچه دین را زنده با ایثار کرد

  در نماز شام اوو در حجاب 

  اند مابقی جسم پیامش بوده

  پرچم زینب به روي دوش توست

  رسید چادر او کی به دوشت می

  دادي امتدادرا تو  موالراه 

  هاي شهر ما محراب توست کوچه

  بر شهید عشق کردند اقتدا

  تا بگیرد امتحان از مرد و زن

  نگ ما در این معنا بماندعقل لَ

  نماز با وال : شد حسین او

  ایم در اذان جنگ اکبر مانده

  شاهکارش در جهاد اکبر است

  جنگ را تنها روایتگر نبود

  کرد اقامه او نماز عشق را

  کرد در مغرب ، وجود او طلوع 

  المبین گشت زینب مظهر فتح

  با اسیران رفت تا یثرب ، حسین
  

  

  دارالسالم

  بر غالمش گر کند شاهی سالم

  چونکه سلطانش سالمش کرده است

  با چنین فخري ، غالم آستان

  شود مست از سالم او غالم می  

  لذت عالم به کامش کرده است

  ساید به طاق آسمان رأس می
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  کند چون ز شاهش کسب وحدت می

  پادشاهان را نباشد اقتدار

  بهر هر عبدي که ذاتاً عاشق است

  رساند پیک حق با احترام می

  با سالمی خالق هفت آسمان

  با سالم حضرت رب رحیم

  لذت درك سالم کردگار

  تعالی چون سالمش کرده است حق

  کند لذت این لحظه مستش می

  اوج سرمستی و فخر است این درود

  در سالم حق نهفته نازها

  

  ذکر دائم در جنان باشد سالم

  کنند دائماً ذکر و تَرنّم می

  ، جاري زبان خلق نیست جنان در

  گفتگوي رایج افالکیان

  کل فردوس برین بی این سالم

  آنچه از فردوس اعلی برتر است

  شکر باید کرد بر سُکر سالم

  هرکسی گردد در این میخانه مست

  

  چیست اما ذات و جنس آن سالم؟

  در کالم حق، بیان و حرف نیست

  هر زبان دارد کالمی بهر برف

  ن را خالق استچون زبانهاي جها

  کند امنیت ز سطوت می حسِّ

  در قیاس قدرت پروردگار

  اوج مستی در سالم خالق است 

  از خدا بر بندگان او سالم

  دهد بر عبد خود خطّ امان می

  گردد رها از خوف و بیم بنده می

  قرار اش را بی نماید بنده می

  ش کرده استهر دو عالم را به کام 

  کند تا ابد زیباپرستش می

  چون بُود از خالق کل وجود

  ما ولی عاجز ز درك رازها

  

  قدسیان هستند با حق همکالم

  کنند با زبان حق تکلم می

  گفتگوها با دهان و حلق نیست

  هست همذات سالم خاکیان

  باغ زیبائی است بی قدر و مقام

  آور است این سالم گرم وحدت

شود  د شکر سالم می، مستی بُو در عمل

  پرست از جام وحدت ، حق

  

  هست آیا مثل هر صوت و کالم؟

  المثل، برف خدا جز برف نیست فی

  نیست اما برف حق از جنس حرف

  هرکسی با قدرت او ناطق است
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  اي مرآت اوست زین سبب هر لهجه

  در همه افعال و اسماء و صفات

  کل این عالم کالم ایزد است

  چیست ذات آن سالم کردگار؟

  چونکه باشد نام زیبایش سالم

  شود عالم پر از عطر حبیب می

  سهم هرکس هست طبق خواهشش

  خواهش هر کس به قدر فهم اوست

  

  هر سالمی پرچم صلح و صفاست

  ر سالم حضرت پروردگارد

  برترین نعمت که ما را خواهش است

  هاي جنتند این سه نعمت جلوه

  گر نباشد این سه نعمت برقرار

  کل نعمتهاي حق گشته مقیم

  لحظه لحظه هست جاري این سالم

  کرده حق اهدا سالمش بر اُمم 

  رساند تا تو نیز می سالمتحق 

  گر سالمی بشکفد در هر کالم

  مکان گردد حرمبا سالمی هر 

  باشد صالح در حرم هرگز نمی

  جنگ در ماه حرام از دشمنی است

  کنیم تا سالمی با محبت می 

  گر شود دنیا پر از عطر سالم

  

  گر در هر زبانی ذات اوست جلوه

  نیست حرف حق بغیر از عین ذات

  جنس آن از جنس نام ایزد است

  نگارهست بی شک عین ذات آن 

  کند اهدا خودش را بر اَنام می

  هرکسی در حد خود یابد نصیب

  قدر هر ظرفی است در گنجایشش

  ، سهم اوست وسعت ادراك هر دل

  

  مظهر آرامش و عشق و وفاست

  شود کل نِعَم بر ما نثار می

  صِحّت و امنیت و آرامش است

  هاي ناب باغ وحدتند میوه

  شود آثار دوزخ آشکار می

  در سالم حضرت رب رحیم 

  در دل عالم براي اعتصام

  تا کنند احساس امنیت ز هم 

  منتشر سازي سالم آن عزیز

  شود دنیاي ما دارالسالم می 

  امن و محترم  اهللا مثل بیت

  فتنه و خونریزي و حمل سالح

  چار ماه از سال جشن ایمنی است

  کنیم اسم اعظم را تالوت می 

  مشود هر لحظه چون ماه حرا می
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  ، هیچ نام از خداوند خالئق

  چونکه دائم بر لب هر آدم است

  هر بشر با هر نژاد و هر زبان

  هر سالمی بر خالئق ، بر خداست

  کسیکنی بر هر  هر سالمی می

  زین سبب در هر سالمی مثل یار

  برترین مخلوق شایان سالم

  فرستد حق درود بر محمد می

  همره خیل مالئک ، مؤمنین

  گر دلت خواهد ببینی در حیات

  با ادب بر دشمن خود کن سالم

  ، صلح گردد افتتاحبا سالمی 

  شود اینگونه باز باب رحمت می

  با سالمی ، دشمنی گردد تمام

  ود دنیا لطیفش با سالمی ، می

  با سالمی ساده و دور از ریا

  چون مسلح بر سالمی دلکشم

  صلح و سازش با جهان و کائنات

  امر ادیان خدا در زندگی

  ، رحمت است ارث ادیان و مذاهب

  حق فرستاده سالمی معنوي

  گر تا شود اهداف خلقت جلوه

  کنی بر یار خود گر سالمی می

  »یا خدا«هر سالمی هست ذکر 

  هست یک ذکر جمیلهر سالمی 

  پُربَسامدتر نباشد از سالم

  هر سالمی ذکر اسم اعظم است

  سازد عیان ، نام حق  در سالمش

  ، از حق به ماست هر سالم از ما به حق

  بري نام شریف و اقدسی می

  دهد پاسخ به تو پروردگار می

  هست تنها حضرت خیراالنام

  تا مالئک را بیاموزد سرود

  فرستندش سالم و آفرین می

  ، یکی از معجزات از کالم حق

  تا ببینی معجزات این کالم

  کنی خلع سالح خود و او را می

  شود سرشار ناز قلب هر دو می

  شود خاموش فکر انتقام می

  پرچم صلح است این ذکر شریف

  گوئی به کل ماسوي فاش می

  با جهان در حال صلح و سازشم

  هست درمان تمام مشکالت

  و بندگیغیر عشق نیست چیزي 

  سالم و وحدت است روح رحمت در

  تا نگردد روح عرفان منزوي

  در سالم مردمان بر یکدگر

  گوئی تو در گفتار خود ذکر می

  باعث آرامش و صلح و صفا

  بذر ایجاد گلستان خلیل
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  »یا سالم«گر بگیري ذکر سبز 

  ذکر زیباي سالم ارزان ماست

  نشان هر سالمی مثل یک آتش

  شود آتش خموش با سالمی می

  شود با سالمی دل شکوفا می

  هر سالمی هست بهر بندگان

  هر سالمی هست با دعوا وداع

  خفته در روح زیارات و دعا

  نماید معتدل هر سالمی می

  ه تنها قدرت استگفتگو با حق ک

  چونکه سرشار از سالم است و غزل

  گر دلت تنگ است و غمهایت زیاد

  با دلی آکنده از عشق و امید

  هر زیارت چون هواي تازه است

  با احترامها  ـــنامــــهارتــدر زی

  چونکه سرشار از سالم و ربناست

  شود تا سالم خون ما کم می

  دهد بر ما نشاط هر سالمی می

  یدي ، هر سالممثل آژیر سف

  هر سالمی مثل وحی مستمر 

  کند وحی تا در مغز ، جا خوش می

  را عشق و پرستش در ژن استچون تُ 

  رسد تا که اکسیژن به مغزت می

  در سالمی کل ثروت خفته است

  با توسل بر شهیدان خدا

  شوي مست از رحیق اعتصام می

  شافی جسم و روان و جان ماست

  کند خاموش یک آتشفشان می

  آشتی آید به جوشمهر و دیگ 

  شود وا میغنچۀ لبخندها 

  نسخۀ آرامش جسم و روان

  ، با اجتماع با خدا ، با خویشتن

  ، همکالمی با خدا همسالمی

  منفعلقبض و بسط مغزهاي 

  اوج عشق و افتخار و عزت است

  ، خیرالعمل شد نماز عاشقان

  خواهی شود روح تو شاد گر که می

  یاران شهید کن زیارت قبر

  روح ، بی آن غرق در خمیازه است

  سالم: کرار نام حق کنی ت می

  ، عشقبازي با خداست هر زیارت

  شود قلب ما آکنده از غم می

  کند پر انبساط قلب ما را می

  هست آغاز صفا و التیام

  کند امواج مثبت منتشر می

  کند هورمون وحدت تراوش می

  ذکر حق بهر تو چون اکسیژن است

  رسد صد سالم و وحی نغزت می

  خفته است سالمتهم سعادت هم 

  شود اهدا به تو جام شفا می
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  اعجاز سالم

  سالم و اسالم و تسلیم و مسلم

  سلیم با سالمت ، مسلم و سالم

  همه مجموع هست سالمی هر

                        سالم اما ، بود افسانه ، کیمیا

  انبیاست دست به تنها معجزه

  سالمی را بُود واجب جوابهر 

  دهد پاسخ خدا بر هر سالم می

  هر سالمی نیست تنها یک درود

  هر سالمی هست یک ذکر جمیل

  ها ، سالم هست گفتار بهشتی

                 است یارب یارب مثل سالمی هر

                         سالم ، یکتا ایزد نام هست

          با سالمی ساده بر هر رهگذر

               گویدت پاسخ دوست آنکه از پیش

                  اي آورده زبان بر نامش که چون

                          یار یاران از پاسخ بینهایت

   سالم بر پاسخ گشته واجب چونکه

                     کیمیا این حد چه تا بدانی گر

  آن به کردي می وقف را خود عمر

  در سالم و وحدت و صلح و صفا

  سبقت در سالم همصطفی را بود

  کالم  اندر اند همریشه جملگی  

  علیم فکر در آیند سالم با

  جامعه و فرد مهرِ کیمیاي

  عام و خاص دست به باشد معجزي

  ماست ارزان ، سالم اعجاز لیک

  هر سالمی هست حتماً مستجاب

  پیش از آنکه منعقد گردد کالم

  هست نام خالق کل وجود

  خداوند جلیلنام زیباي 

  چون تجلی کرده حق در این کالم

  است لب بر تعالی حق ذکر مثل

  تمام ذکر یک هست سالمی هر

  نمائی کل هستی را خبر می

  آیدت لبیک ، قرب مقام از

  اي آورده کهکشان در جنبشی

  نثار تو بر آسمان از شود می

  سالم هر در پاسخت حق دهد می

  ما دنیاي در اعجاز کند می

  پیغمبران ي همرتبه شدي می

  هیچکس سبقت نجست از مصطفی

  بر جوان و کودك و پیران تمام

  شود ، اندوه خارج می از دلت

  ذکر سبز اولیا باشد مدام
  

  شود الحوائج می ات باب شافی

  یا سالم و یا سالم و یا سالم 
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  خواست سازد چون جنان چون که او می

  زد بر حیات با سالمش عطر می

  

  نام دو پیوند هست والدت هر

                 ور غوطه ، سالمی هر در زندگی

                                    دلش در بهشتی دارد کسی هر

  مرام هر از بهشت هر دارد هرکه

  در حساب هر شبت از نفس خویش

  ها و سودها کن شمارش بهره

  یابد دوام برترین سودي که می

  گویمت رازي دگر اي نازنین

  گر که حتی ناگهانی با اجل

  کن سالمی از صمیم دل بر او

  گر کنی بر او سالمی با نشاط

  سالم اوچونکه باشد نام رب 

  اي ردهچونکه نام رب او آو

  زین سبب مانند یاري مهربان
  

  اجتماعی با نشاط و مهربان

  تا به وجد آرَد تمام کائنات

  

                     سالم دو از شویم می تولد ما

  خبر بی آن لذت از ولی ما

  مشکلش ، حل ، خود وهم در کند تا

  سالم با ، را آن قفل گشاید می

  دفتر سود و زیان ، آور به پیش

  یا که خُسران و غم و کمبودها

  سالمهست تنها سود بازار 

  :از کرامات سالم متقین

  بگیرش در بغل ، روبرو گشتی

  تا ببینی معجز نام نکو

  کند با انبساط  قبض روحت می

  دهد قلب اجل را اعتصام می

  اي با اجل اظهار وحدت کرده

  ستاند از تو جان میمحبت با 
  

  

  و والسالم سالم

  هست سیمرغی درون هر کسی

  مثل یک حس غریب و ناشناس

  واقف اسرار مبدأ تا معاد

  کیمیاي عشق و وحدت را سفیر

  پیک بهروزي به هنگام بال

  هر زمان دلشوره داري بی سبب

  بار غربت و دلواپسیتاز   

  اي باالتر از کل حواس جذبه

  مظهر صلح و صفا و اعتماد

  مثل امّید رهائی در اسیر

  قاصد خوشبختی و عشق و وال

  در تَعَب هست سیمرغ وجودت
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  گاه داري تو تمناي فرار

  اي  آرزو داري که گاهی ، گوشه

  اي غوغا کنی یا چو ابر تیره

  حسرت یک آشناگاهگاهی 

  درد داري لیک بی نام و نشان

  بین جمعی و دل از تو کرده رَم

  بس که غم دارد دل بی یاورت

  غم نداري بهر پول و عشق و نان

  مثل غمهاي غریبی در غروب

  چون که دور از آشناهاي خودي

  کل دنیا گر به تو اهدا کنند

  نیست شهر و خانۀ تو در زمین

  شهر تو شهر والیت بوده است

  قرار وم و خویشانت در آنجا بیق

  ست شهر اتحاد شهر تو بوده

  خُلف آن عادت چو بینی در زمین 

  میل وحدت در وجود هر کسی است

  جلوة سیمرغ میل وحدت است

  هر دلی باید کند در حق طلوع

  آشیان دارد درون قلبها

  همزبانهست سیمرغ من و تو 

  گرچه ما داریم صدها اختالف

  هم است کوه قاف ما دل دور از

  ما قفسهائیم و سیمرغان در آن

  ، قفس بشکستن است حسرت آنها

  از کجا؟ خود هم ندانی آشکار

  اي از گل اشکت بچینی خوشه

  ، عقدة دل وا کنی اشک باري

  نماید در دلت غوغا به پا می

  کز دلت هرگز نیاید بر زبان

  اي سر هِشته بر زانوي غم گوشه

  آسمان گوئی فتاده بر سرت

  غم ز جنس دیگري داري به جان

  مثل غمهاي شمالی در جنوب

  ویش و مأواي خوديفکر قوم و خ

  کی شود داغ تو را اِطفا کنند

  اي تو ساکن عرش برین بوده

  ، آنجا جزو عادت بوده است عشق

  مثل تو ، آنها همه چشم انتظار

  شهر بی نیرنگ و تزویر و فساد

  شوي اندوهگین تو می بی سبب

  شاهدش دلتنگی و دلواپسی است

  میل وحدت جوهر هر فطرت است

  جوع سدّ روحشتا کند سیمرغ 

  هست جمع روح مردم ، نه خدا

  گرچه ما هستیم دو ناهمزبان

  مشترك هستیم  در یک کوه قاف

  خانۀ سیمرغ ، قلب آدم است

  هر قفس باشد جدا از دیگران

  ، قفل بر آن بستن است همت ما
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  ، او به ما ما به او تبعید گشته

  هست او زودآشنا با هر غریب

  از صمیم دل اگر گوئی سالم

  پرد سیمرغ تو تا قاف عشق می

  رسی چونکه از کثرت به وحدت می

  بر ذات اصل شوي  میکه واصل تا 

  »سالم«وحدت در  وصل و  راه خفته

  ، مکان  گر بُود خالی: گفت ایزد 

  پریش با سالمی بر خودت اي دل

  ، مدام گر تو با خود آشتی باشی

  گمان ، بی هر که با خود قهر باشد

  گر تو با روح خودت در سازشی

  قصد سازش استسالم تو به جون 

  چونکه واجب گشته پاسخ بر سالم

  ، عرشیان با مرحمت همره حق

  راز زیباي سالم؟ چیست اما

  نام زیباي خدا در هر زبان

  پس سالم از هر زبان و هر نژاد

  میل هر سیمرغ باشد اعتصام

  هست آنها را غذاي شام و چاشت

  هاست این کلید فتح کل گنج

  گر که ما خواهیم در دنیا بهشت

  گر که از فردوسیان باید شویم

  چون کالم دائم فردوسیان

  صفاستمغز و روح دین حق صلح و 

  او اسیر ما و ما از او جدا

  نیست اهل کبر و نیرنگ و فریب

  ، خاص و عام ، آشنائی بر غریبی

  آب و غذا ، از ناف عشقخورد  می

  رسی در حقیقت بر حقیقت می

  یابی ز وصل انبساط روح می

  داید از تو فکر انتقامچون زُ

  بر خودت بنما سالم اي مهربان

  آشتی باید کنی با روح خویش

  روح تو با حق شود در اعتصام

  قهر باشد با خدا و بندگان

  با جهان در گلشن آرامشی

  مزد حق بر روح تو آرامش است

  دهد در هر سالم حق جوابت می

  دهندت بس سالم و تهنیت می

  نیست این گلواژه تنها یک کالم

  هست معناي سالم و روح آن

  پیک توحید است و وحدت در بالد

  باشد سالم عروةالوثقایشان

  یک سالم سادة بی چشمداشت

  این دواي رفع کل رنجهاست

  گر گریزانیم از افعال زشت

  همزبان قدسیان باید شویم

  دم به دم  باشد سالم و امتنان

  آشتی ، دین تمام انبیاست
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  گی  دارد سالم هر نماز نَشئه

  کشند عارفان بهرش خماري می

  گرچه باشد هر کالمی از صالت

  لیک باشد در سالم هر نماز

  دهند در سالمش مزد اکبر می

  نقطۀ پایان هر بزم و وصال

  ولی در هر نماز نقطۀ پایان

  گرچه معناي وداع است این سالم

  بر نبی باشد سالم اولین

  ، بر همهؤمن مسومین بر هرچه 

  گرچه هر سه در نهایت واحدند

  در سالم دومین خفتهلیک 

  در سالم دومین هر نماز

  داده در آن بار عامه اجازحق 

  رُسل سفرة ختماي؟؟ هم تو که

  تو چه هستی؟ همطراز صالحین

  چون تو هم از صالحینی، بر تو نیز

  بس که سُکرآور بُود این ذکر ناب

  خواهد اما این مقال معرفت می

  گر شناسی قدر خود در کائنات

  

  صالحین یعنی فداکاران صلح

  معنی صالح اگرچه نزد عام

  لیک صالح فاعل صلح و صفاست

  صالحین یعنی عدالت پیشگان

  عرفان و نازچونکه باشد کوثر 

  کشند قراري می آهها از بی

  بال پروازي به بام کائنات

  اجر و پاداش و نشاط و امتیاز

  دهند چونکه هر مزدي در آخر می

  هست ناچاراً وداعی پر مالل

  هست آغاز سالم و عشق و ناز

  والسالم است این کالمهم سالم و 

  دومین بر خویش و جمع صالحین

  بر تمام اهلبیت فاطمه

  گرچه عشقی مشترك را شاهدند

  العــالمـــین انعـــام ربُ ترین ـــبه

  حق عطا فرموده بر تو امتیاز

  سالم:  بر خودت هم عرض بنمائی

  عقل کلمند از نعمت آن  بهره

  عامل صلح و سعادت در زمین

  خالص اي عزیزصد سالم از روي ا

  کند یک کوه را مست و خراب می

  تا شوي چون عارفان ، مست وصال

  شوي مست از سالم هر صالت می

  

  منجیان و کارپردازان صلح

  هست پاك و ساده و بی انتقام

  عامل پیوند در خلق خداست

  قائمین عدل و عشق و امتنان
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  صالحین تا رفع فتنه قائمند

  کنند تا دو کس با هم عداوت می

  صالحین با قدرت و دریادلند

  ، یک امتند هر کدام از صالحین

  گران ، غارت غاصبان،  کاران فتنه

  اند صالحان از خود رها گردیده

  صالحان در هر زمان و هر مکان

  کارند در قلب بشر صلح می

  صالحین یعنی جوانمردان دهر

  شوند گر شود الزم فدائی می

  کنند جان فداي راه وحدت می

  نامشان مانند آبی خوشگوار 

  اند صالحین در دو صفت برجسته

  از میان آن صفات مؤمنین

  امتیازگرفته ز چه رو صالح ا

  توانستند جاي صالحین می

  ، یا صادقین ، عادلین یا محبین

  صالحین اما بُود جمع همه

  :از دو حالت نیست خارج هر بشر

  هرچه غیر از خیر باشد آتش است

  صلح یعنی رفع هر شر از بشر

  قهر یعنی فعل یک آتش فروز

  آشتی آب است بر هر آتشی

  شر صلح یعنی هر عمل منهاي

  آشتی بین دو تن یا چند خیل

  ظالمین را انتقام دائمند

  کنند م وساطت می، در دَ صالحین

  هراس و عادلند بان و بیمهر

  چون که در امت ستون وحدتند

  در هراسی دائمند از صالحان

  اند غرق آغوش وال گردیده

  ، با مال و زبان ، با تیغ با قلم

  سازند شر با صبوري رفع می

  برطرف سازندگان جنگ و قهر

  شوند چون شهیدان ، کربالئی می

  کنند صلح را اهدا به امت می

  روزگارر طراوت کرده روح پُ

  اند شَرستیزند و ز دنیا رسته

  که خدا آورده در لوح مبین

  در سالم دومین هر نماز؟

  محسنین گویند یا مستأنسین

  یا عالمین مؤمنین،  یا مطیعین

  جملگی جمعند در این جامعه

  یا به حال خیر باشد یا به شر

  دوزخ از فعل شروران سرکش است

  رفع هر آتش که سوزد خشک و تر

  جلوگیري ز سوزآشتی یعنی 

  ، کوثري بر آتشی هست صالح

  هست صالح وارث خیرالبشر

  هست کار صالحان با عشق و میل
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  شود آتش فتنه چو برپا می

  برفروخت بدترین آتش که شیطان 

  آتش خودبینی و خودبرتري

  تعالی قهر نیست ، حق با عبادش

  کشد قهر ما ، ما را به آتش می

  هست صالح عامل این آشتی

  کند آن که بین ما وساطت می

  شانصلح باشد کاران چون صالح

  در جهان منشأ هر کار نیکی

هر که شر برپا کند ناصالح است 

  اند صالحان سربازهاي مهدي

  پس سالمی با وال بر صالحین

  میرد غالم اي صد بار می لحظه
  

  شود دوزخی از آن مهیا می

  بود آن آتش که وحدت را بسوخت

  منشأ هر فتنه و غارتگري

  گرچه قهار است اما قهر نیست

  کشد ما را به سازش می حققهر 

  ، آشتی هست روح سبز هر دین

  کند در والیت میقهر را حل 

  شانپس اباصالح بُود سردار

  هست با اذن خدا، صاحب زمان

  هرکه شر را سازد اطفا صالح است

  اند والیتعهدي ، گرم قدر خود

  مؤمنینامام و تکریم هست 

  سالم آن امام تَولّايدر 
  

 

  بزم ربوبیّت
  

  همدمند عبادت و معبود و عبد

  زند عبودیت از دم هرکسی

  باشد رها گرچه انسان ظاهراً

  عبد بودن هست قانون حیات

  آنچه نامش در طبیعت زندگی است

  اي بیکار نیست در طبیعت ذره

  گرچه انسان کمتر است از یک مگس

  دهد او را فرار اختیارش می

  گرچه انسان در قفس جبراً رهاست

  همند با همخانواده تا هر سه  

  زند ربوبیت بزم در خیمه

  بازگشتش هست اما پر بها

  نیست غیر از بندگی در کائنات

  چون طوافی در مدار بندگی است

  غیر انسان هیچکس مختار نیست

  لیک مختار است در جبر قفس

  گاهگاهی از سراي کردگار

  اختیار آن قفس هم با خداست
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  نیست پس راه فرار از این قفس

  آه اما لذت این اختیار

  پرست هرکه آزادانه گردد حق

  ه انسان در پی هر شادي استچونک

  بندگی با زور و اجبار و هراس

  هر که از آزادي خود شُست دست

  بندگی راز خدائی گشتن است

  چونکه دادي اختیارت را به دوست

  است افعال تو نیز» رَب«چونکه او 

  کند در دلت جا می» رَب«اینچنین 

  دهد حق بر تو مفتاح سبب می

  هرکه شاگردي کند در درس و کار

  رکه شد شاگرد درس بندگیه

  بندگی یعنی اراده داشتن

  ي خود به دست حق دهی گر اراده

  ي حق کند در تو ظهور چون اراده

  چونکه دادي اختیارت را به یار

  اختیاري نیست دیگر کار تو

  اختیار جبر باشد دست یار

  دست او اريچون زبانت را سپ

  کند چون که او بر تو والیت می

  در زندگیچون عبادتهاي ما ، 

  مانماید جاي  او عبادت می

  شوي موجودتر در فنا تو می

  نیست عشقی برتر از این ، در کمال

  خواهد بپندارد ، مگس هرچه می

  ربزم یابرترین لذت بُود در 

  قدر او برتر بُود از هرچه هست

  لذت او در همین آزادي است

  شناس نیست کار مردمان حق

  شاد ، در بزم ربوبیت نشست

  رسم و راه کبریائی گشتن است

  کل اعمال تو با تصمیم اوست

  اي عزیز» ربوبی«شود کالً  می

  کند او به جاي تو گره وا می

  گشا با دست رَب شوي مشکل می

  آموزگار شود استاد چون می

  شود آموزگار زندگی می

  در طریق حق قدم برداشتن

  رهی از همه افعال باطل می

  االمور شوي تو صاحب عزم می

  گذارد اختیار می  او به تو وا

  هست توفیقات تو از یار تو

  او که بر ما داده جبرِ اختیار

  نماید گفتگو او بجایت می

  کند جاي تو ، حتی عبادت می

  مندگینیست غیر از مایۀ شر

  مانویسد پاي  مزد آن را می

  زین تجارت کی بُود پرسودتر

  او جمیل است و تو مغروق جمال
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  در عبادت گر نباشد نور عشق

  عشق ، پاداش عبودیت بُود

  است گر تو را میلی چنین افتاده 

  اختیارت را به او دِه چل صباح

  تا بجوشد از دلت بر روي لب
  

  یابد دلت در سور عشق ره نمی

  جذبۀ وصل ربوبیت بُود

  بندگی کن ، امتحانش ساده است

  تا کند بزم دلت را افتتاح

  هاي حکمت و علم و ادب چشمه
  

  حكمت معجز
  

  هست حکمت فهم فرمان حکیم

  بی حکمت اموري در حیاتنیست 

  درك حکمتهاي پنهان در امور

  از شعور و عقل ، حکمت ، برتر است

  حکیم و رازدان، نیست هر عاقل 

  معجز حکمت بُود کار حکیم

  عقل سالم ، با خدا در سازش است

  هست حکمت دانش درك علل

  در کالم وحی و آیات مبین

  هر نبی در مکتب حق ، با کتاب

  لّاق خبیرچیست این حکمت که خَ 

  چیست این حکمت که همراه کتاب

  م یا خیالوهُّنیست حکمت چون تَ

  هست حکمت دیدبانی تیزبین

  هست حکمت دانش فهم درست

  نیست حکمت همطراز علم غیب

  هست علم غیب خاص اولیا

  لیک حکمت مثل گنجی رایگان

  فهم احکام خداوند علیم  

  هر پدیده حکمتی دارد به ذات

  شعور نیست کار هرکه باشد ذي

  چونکه بر عقل خالئق رهبر است

  عقل با حکمت شود اعجازدان

  قل سلیمهست حکمت زینت ع

  درك حکمت مایۀ آرامش است

  فهم هر مجهول ، بی نقص و خلل

  قرین، با کتاب حق ، شده حکمت 

  درس حکمت داده بر افکار ناب

  ؟خیر کثیر: وصف آن فرموده با 

  ؟گشته اهدا بر رسول انقالب

  نیست از جنس گمان و احتمال

  در میادین نبرد عشق و کین

  از میان بینهایت فکر سُست

  کشف راز علم غیب نیست کارش

  در اموري خاص ، با اذن خدا

  دهد حق بر دل شایستگان می
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  تواند هر بشر باشد حکیم می

  هست حکمت حاصل فکري رشید

  اهمهو هست حکمت قدرتی بی

  کار حکمت حل و فصل مشکل است

  هست حکمت مثل کار یک طبیب

  مجمع عرفان و فقه و فلسفه

  تا که با اهداف حق در وحدتند
  

  گر نسازد عقل و روح خود عقیم

  مثل کشف و اختراعات جدید

  در صدور حکم حق در محکمه

  قدرت تشخیص حق از باطل است

  هاي غریب در مداواي مرض

  خفته در حکمت بدون وسوسه

  قصه و شعر و هنر از حکمتند

  

  عشق و حكمت
  

  شود عقل ، گاهی رام شیطان می

  هرچه جرم و فتنه و وحشیگري است

  عقلِ تنها نیست اسباب نجات

  گرچه باشد عشق ، آئین کمال

  عشق بی حکمت فقط دیوانگی است

  هست حکمت چون حکومت بر بشر

  کند تکثیر خیر سرمدي می
  

  شود فرد عاقل ، گاه حیوان می  

  است» عقلِ از حکمت بَري«از شرارِ 

  با حکمت بُود باب نجاتعقل 

  نور حکمت ، متعال کی شود بی

  عشق و حکمت مایۀ فرزانگی است

  کشد بر فعل شر خط بطالن می

  تا جهان را پاك سازد از بدي

  

  ھای باغ حکمت میوه
  

  باغ حکمت باغ زیباي خداست

  دانش است: میوة شیرین اول 

  چون بشر غرق است در جهل و ستم

  کل غمها حاصل جهل است و بس

  چونکه کرده با حقیقت ائتالف

  چون رسیده بر حقیقت در امور

  چونکه دارد اعتقادات اصیل

  اش دانائی و صبر و رضاست میوه  

  رکه دانا شد غمش در کاهش استه

  هست دانائی کلید دفع غم

  فرد دانا خارج است از این قفس

  آرمانشهرش نباشد کوه قاف

  درخشد در جهان مانند نور می

  شود با حق خلیل فرد دانا می
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  از خرافات زمان دور است او

  چون بُود داناي مطلق ، کردگار

  میوة دوم بُود صبر جمیل

  صبر در اندوه و داغ و تعزیت

  صبر باشد مظهر حجب و حیا

  بی حیائی منشأ هر ذلت است

  شود یبی حیا ، یکباره عاصی م

  چونکه عالم محضر فیض خداست

  صبر در طوفان تند مشکالت

  ناصبوري در امور زندگی

  چونکه صابر از صفتهاي خداست

  میوة سوم رضایتمندي است

  در جهان کمتر کسی باشد رضا

  چون بشر راضی به حق خویش نیست

  در رضایت خفته اکسیر نشاط

  چون رضایت ، حق شناسی آوَرَد

  شود نارضائی سدِّ لذت می

  محصول حلول لذت است، شکر 

  راضی چونکه از هستی رضاست قلبِ

  :در دل هر مؤمنی هست این سؤال

  پاسخش بسیار سخت و ساده است

  هر زمان هستی تو راضی از خدا

  گاردگر که هستی نارضا از کر

  گرچه باشد گاه ناراضی ز خلق

  ست چون رضایت راز سبز زندگی
  

  چونکه از حکمت پر از نور است او

  فرد دانا را بُود آموزگار

  چونکه دارد نزد حق اجر جزیل

  و معصیت صبر در رزق حالل

  بی حیائی هست رأس هر خطا

  ناصبوري ریشۀ آن علت است

  شود صبر ، مانع از معاصی می

  در حضورش، معصیت، دور از حیاست

  هست راه رستگاري در حیات

  هست آغازِ غم و درماندگی

  انتهاست مزد صابر نزد حق بی

  چون رضایت عامل خرسندي است

  از عنایات و عطایاي خدا

  تشویش نیستحاصلش غیر از غم و 

  چون دهد بر قلب راضی انبساط

  نارضائی ناسپاسی آوَرَد

  شود باعث کفران نعمت می

  راضی غرق ناز و نعمت است قلبِ

  میوة شیرین بستان خداست

  هست آیا راضی از من ذوالجالل؟

  گوش کن گر قلب تو آماده است

  آن زمان باشد خدا از تو رضا

  هست ناراضی ز تو پروردگار

  شود راضی ز خلق یاو به سرعت م

  ست برترین معیار عشق و بندگی
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  عرفان
  

  برترین عرفان بُود ترك گناه

  گرچه عرفان نیست از ادیان جدا

  هست عرفان جوهر هر دین و کیش

  معرفت باشد چراغ بندگی

  معرفت ، گنجینۀ آرامش است

  راه کسب معرفت باشد زیاد

  لیک هرجا شد دکان حُقه ، باز

  ادیان در جهانبوده عرفان هم چو 

  در زمان ما که باشد پُر مالل

  ترین طیِّ طریق عالی و آسان 
  

  اجر این صابر بُود قرب اله  

  ها اند اما جدا در شیوه گشته

  چونکه باشد معرفت بر رب خویش

  منشأ صلح و صفا در زندگی

  ضامن خوشبختی و آسایش است

  انحصاري نیست ذات اعتقاد

  ساز کارگاه معرفت شد سکه

  کم ، بازیچۀ سوداگران بیش و

  اي نان حالل هست عرفان ، لقمه

  توبه و ترك گناه است اي رفیق
  

  

 مکانی بی زمانی و بی
  

  باشد عیان آثار روح که می بس 

  علم روح اما بُود خاص خدا

  شود از ذات روح گرچه پرسش می

  زندگی از روح آن زیبا به پاست

  نیست کامل علم ما بی شک و ریب

  اعتقادات بشرزین سبب در 

  مرز بین اعتقاد و انحراف

  چون بشر عاشق بُود بر اعتقاد

  چون ندیده اعتقادات اصیل

  نیست تنها ، غیر دینی ، انحراف

  که شد جعل روایات و خبر بس

  در انکار روح عقل انسان نیست  

  اندکی از آن به انسان شد عطا

  نیست الزم تا شود اثبات روح

  جسم هستی زنده با روح خداست

  در معاد و علم روح و علم غیب

  گر گشته یک دنیا خرافه جلوه

  بوده دائم مظهر هر اختالف

  گشته مایل بر خرافات زیاد

  بوده دنبال خرافات بدیل

  هست ادیان هم پر از الف و گزاف

  ست هر نَقلی لزوماً معتبرنی
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  نیست کافی منطق و ادراك و عقل

  آب از سرچشمه باید نوش کرد

  هست هستی زنده با روح خدا

  جسم این دنیاي زیبا و نکو

  انسان یک جهان اصغر استچونکه 

  هرچه دارد در جهان ما وجود

  جسم ما باشد چو جسم کائنات

  الم نیست مشمول زمانروح ع

  گنجد خدا نمی در مکان هرگز

  روح باشد بی مکان و بی زمان

  بی مکانی ، بی زمانی در مثال

  پابند هوس گشتهروح ما چون 

  هست در هنگام بیداري ، اسیر

  و رهاست روح ما در خواب ، بیدار

  عیان ي تو باشدیاؤر در آنچه

  سر چشمان با نه ، بینی می خواب

  شمار بی ، پرده پشت ، ها دیدنی

  نیست خواب درك به قادر سر چشم

  مکان در و زمان در تنها ، چشم

  بینی تو در رؤیا و خواب می آنچه

  تو فوت از لثَ مَ یک باشد خواب

  ها لحظه مرگ ، است مرگ ، تو خواب

  بدن زندان ز شب گریزد می

  نژند و زار حالتی دارد روح

  سفر این در ، شود می ، گاهی جسم

  هست الزم اجتهاد و علم نقل

  حرف حق از وحی ، باید گوش کرد

  زندگی روحی است سرشار از بقا

  او اي ، بی روحِ هست مثل مرده

  گاه آن جهان اکبر است جلوه

  در وجود هر بشر دارد نمود

  باشد از روح خدائی ، در حیات

  طول زمانجسم ، مشمول است بر 

  مکان از او به پا گرچه باشد هر

  گرچه جا دارد به ذرات جهان

  نماید جلوه در خواب و خیال می

  خفته چون مرغ اسیري در قفس

  وقت خواب اما شود بر ما امیر

  گرد خاطرات و یادهاست دوره

  مانالزَ و المکان عکس هست

  خبر بی باشد و است بسته ، سر چشم

  هزار در یک ولی بیند می چشم

  نیست بنا هاي لحظه آن محرم

 عیان سازد را نور انعکاس

  چشم تو باشد از آنها در حجاب

  تو موت در زندگی جاري هست

  رها گردد می تو خواب ، زمان از

  کفن و گور شود می رختخوابت

  بند به زندانی تسلیم حالت

  شر و خیر هاي کوچه خوابگرد
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  خوابگرد انسان، و است خواب جهان، این

  کند می »زمانی بی« در سفر تا

  ممات يفراسو تا زدیگر می

  شتفعالیَّ است بیداري مثل

  خورد می نان ، دود می ، نشیند می

  زمان اتفاقات گاهگاهی

  کند می جستجوئی آنجا در تا

  رازها کشف ز قاصر ولی ما

  گردي ز خواب ناگهان بیدار می

  جسم سوي دوباره فرستندش می

  هست رؤیاي بشر ، بی شک و ریب

  غیب عالم نیست غایب از نظر

  گر بشر از جسم خود گردد رها

  گرچه در محدودة علم روان

  نیست اما این تمام راز آن

  غیب عالم نیست دور از دسترس

  قفس را بشکنینیست الزم تا 

  تا کنی پرواز همراه قفس

  تا ببینی شور و شوق کائنات

  در چنین کشف و شهودي ، هر هوس

  آور است بینی لذتی رنج غیب

  بین هرکه با اذن خدا شد غیب

  هرکه را باشد نگاهی برزخی

  بین بُود ، بیند عیان چونکه باطن

  گر که حتی او ببندد چشم را

  درد درمان یپ در باشد روح

  کند می معانی کشف نو به نو

  حیات اسرار ز آگه شود می

  تشالیَّیّ سَ است بیداري خُلف

  برد می ، ستاند می ، شناسد می

  چیستان چون او به گردد می عرضه

  کند می پیشگویی را رازها

  خبر از لذت پروازها بی

  شود روح تو ساقط در سراب می

  طلسم تو مرگ ز بردارد که تا

  یک مثال ساده از دنیاي غیب

  در حجاب است از شهود آن ، بصر

  عالم را ببیند ، بر مال غیب

  هست رؤیا حاصل فکر نهان

  شود در آن عیان غیب عالم می

  هست مثل روح انسان در قفس

  بایدت بال هوس را بشکنی

  تا کِشی در غیب این عالم ، نفس

  مثل رؤیا در فراسوي حیات

  باز اندازد تو را کنج قفس

  سرنوشت خود نبینی بهتر است

  کل غمها در دلش گردد مکین

  هان بیند شرار دوزخیدر ج

  بینهایت جانور در مردمان

  روح او بیناست در هر ماجرا
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  بیند بسی اسرار و راز گرچه می

  بینی کار او گرچه باشد غیب

  اولیاي حق که دارند این مقام

  جمله ، در گمنامی و در اشتهار

  گاه حتی آن مهان دهر خویش

  اند گرچه در درمان خود درمانده

  روح لذتهاي آنها وحدت است

  حاصل وصلت بُود عشق و رضا

  عشقبازي با یقین و با سپاس

  نیستند آنها دمی از حق جدا
  

  اي زین امتیاز نیست او را بهره

  سود شخصی نیست در رفتار او

  یابند نام جز به اذن حق نمی

  در رفاه خود ندارند اختیار

  بینی بهر خویش عاجزند از غیب

  اند مشکالت دهر درمان کرده

  ت استروحشان با روح حق در وصل

  زین سبب شادند حتی در بال

  شناس هست کار عارفان حق

  دائماً هستند در خوف و رجا

  

  اراده و اولیا
  

  شوي حق ي اراده با همسو که گر

  رقیب این ، اراده این ، تو این اینک

  کنند می اراده دم هر اولیا 

  است حاضر ، عالم غیب در روحشان

  زیستند اراده با همیشه چون 

  است لذت جستجوي در ، ما طبع

  زد خیمه لذت که جا هر الجرم

  حضور در لذت فکر نباشد گر 

  گر جلوه ، اراده اینجا شود می

  لذتی وقت به توانستی گر

  شوي می اراده صاحب زمان آن

  شوند می خود بی گونه این اولیا

  اِله میل با همسویند چونکه

  شوي مطلق قطرة ، دریا مثل  

  نصیب عالم این از خواهی می چه تو

  کنند می باده ز پر را خود جام

  است ناظر را خود مرگ از بعد و قبل

  نیستند اراده از غیر سبب زین

  است طینت در بردنش لذت چونکه

  بد و نیک آنجا در معنی شود می 

  ظهور یابد نمی بد و نیک فعل

  شر و خیر در شود هادي ترا تا

  رایتی برفرازي ، رادها از

  شوي می زاده و جان سپاري می

  شوند می تولد خود ي اراده در

  مخواه زانها حق میل خالف پس
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  وال و میل بودشان باطل که گر

  نیست مشکل درك ذات اولیا

  دوستی با حق ، طریقی ساده است

  ترك دنیا نیست کار اولیا

  کنند اولیا از دین اطاعت می

  کارشان چون صوفی و مرتاض نیست

  هرچه دین فرموده بر آنها حالل

  ست در دین نهیِ آن هرچه حق کرده

  در سلوکی اینچنین ، یاران یار

  عمرشان پیوسته باشد وقف ناس

  در سلوکی با هزاران اربعین

  ن راه تقرب بر الهبرتری

  گر تو هم خواهی شوي از اولیا

  بذر احکام خدا در دل بکار

  اربعینی گر چنین کاري کنی

  هر دلی از گنج حکمت شد غنی

  گنج حکمت داده شد بر هر کسی

  نیرچونکه حق فرموده در وحی مُ
  

  اولیا از نبود اینک نامشان

  اولیا یعنی محبان خدا

  در شریعت راه آن آماده است

  کارشان باشد اطاعت از خدا

  کنند از مناهی هم برائت می

  از لذائذ ، کارشان اعراض نیست

  بهر آنها هست ، فردوس جمال

  مؤمنانچون جهنم هست بهر 

  اولیا در کسب و کارشوند از  می

  نمایند التماس بهر خدمت می

  اولیا غرقند در احکام دین

  خودشناسی باشد و ترك گناه

  در سلوکی ساده و بی ابتال

  تا شود قلب تو باغ کردگار

  سیل حکمت سوي خود جاري کنی

  رهد از عالم ما و منی می

  کل دنیا ، پیش او باشد خسی

  »خیر کثیر«هست حکمت ثروت و 
  

  

  ھا فیض واسطۀ
  

  بارقه چون ، حق نور بتابد گر

  کند داري میان باید ولّی یک

  زمان هر در حجتی نباشد گر

  کند می وساطت این تنها نه او

  پایبند ، خوبان به عالم این هست

  صاعقه بسوزد را هستی چشم  

  کند جاري ما سوي نعمت که تا

  ساکنان تمام بلعد می ارض

  کند می والیت عالم بر بلکه

  خورند می اینان رزق هم دیگران
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  رسول بر »فیهِم اَنتَ«: ایزد گفت

  گزند و قهر از دورند فقط نه

  است »حجت« حضور در هستی راز

  است واسطه را ها فیض ، حق حجت
  

  جهول قوم این بین هستی که تا«

  »خورند می روزي تو یُمن از بلکه

  است محنت در ، ما بین در او گرچه

  است رابطه این مفقودة حلقۀ
  

  قبلۀ زیبای حاجات
  

  ناب و خوبیم گر ؛ هیچ ، بد اگر ما

  است آور نعمت چو ، شناسیمش می

  کنیم واال کمی گر را معرفت

  گمشده ، مائیم ، او شمس والست

  هست او مانند ربّ خود نهان

   حضور دارد کو آنجاست کربال

  و هود ایوب و آدم و نوح روز

  اربعین و غدیر و القدر ۀلیل

  اوست روز ، خدائی ایام هرچه

  خاطرات با شود نو می او روز

  امام باشد خدا از بَقیَت چون

  ماست تسکین »لکم خیرٌ« آیۀ

  مؤمنین بر »لکم خیرٌ « آیۀ

  ماست خیر ، حق از مانده باقی آنچه

  قافله امیر و کجائیم ما

  ایم افتاده ما که از آن یار ، دور

  کنیم دق غم این از باشد آن بهتر

  ماست هاي ز عادت غصۀ موال

  عزیز آن است خیر گونه هر منشأ

  جناب آن شناسیم می مواهب از  

  است محور را زندگی وجودش چون

  حلقۀ گمگشته را پیدا کنیم

  چونکه او آئینۀ نور خداست

  گرچه باشد حاضر و فاش و عیان 

  ظهور دارد او در عاشورا روز

  دود کشتار و و آتش و خون روز

  امین و یحیی و ابراهیم روز

   نوروز اوست ، قرنها ، لحظه لحظه

  حیات شیرین و تلخ خاطرات

  تمام خیرِ  او ، هست را مؤمنین

  ماست دین و اقتصاد ملتقاي

  ثمین و میزان و کیل بهر هست

  کساست آل مهدي ، بقیت آن

  فاصله نوري عمرِ  یک ما بین

  ایم افتاده گور اعماق در زنده

  کنیم هق هق خود مرگ براي یا

  ماست هاي جهالت از موال درد

  عزیز آن است سیر حال در خدا در
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  ما چشم از فقط اما است غایب

  غیاب نه باشد غیب امام او

  شهود و غیب در است حق نایب 

  مردمان میان در او است حاضر

  او است الکرب کاشف ، خالئق از

  زندگی در بُود فتحی کجا هر

  او است بلیّات و غمّ دافع

  حق نزد عبادت نوع بهترین

  خدا از است ظهور اذن حاجتش

  صالحان بر دهد را حکومت تا

  کند می کفایت را ما خدا گر

  بشر تازد می ، اسب نعله چار

  بریم می را خدا مخلوق گوش

  متهم سیاسی دین با شام ،

  تریم شامی ، کوفیان از ولی ما

  بانکهاست شهید ، دین اقتصاد

  نازنین آن غمِ  ، آیا این نیست

   ربا نهی بُود منکر از نهی

  آه آه گویم چه موال غم از
  

  ماسوي میان در او است حاضر

  آفتاب نور ز حاضرتر هست

  وجود دارد او است حق کجا هر

  نهان ، نامحرم چشمان از لیک

  او است حاصلضرب را غم و عشق

  بخشندگی حاصل را او هست

  او است حاجات زیباي قبلۀ

  مستحق آن حاجت رفع هست

  پا به قرآن دولت نماید تا

  مستضعفان حاجت سازد رفع

  کند می والیت ما بر چرا زر

  بیشتر سود سوي و بانک سوي

  خوریم می را هم حق ، عارفانه

  متهم ناسپاسی با کوفیان

  تریم نامی ها خدعه در همه از

  بانکهاست زرخرید ما امت

  معین بی و غریب او نیست آیا 

  ما معروف ، الحسن قرض سنّت

  چاه به گوید خود اندوه سزد می

  

  نذرھا و ھا شمع و ھا عشق
  

  در میان خلق دنیا ، بیش و کم

  غصه و مشکل نبود هیچکس بی

  دوید هر کسی دنبال درمان می

  داشت راز حاجت باب یک با هرکه

  غم به دیدم مبتال ، گشتم هرچه  

  جز مجانین ، یک نفر خوشدل نبود

  کشید هر دلی طرح رهائی می

  داشت پرواز سر ، بسته پر با
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  ظفر و صبر در و گرفتاري در

  نذرها و ها شمع و ها عشق

  خدا با درونی گفتگوهاي

  آتشین فریادهاي و هق هق

  نبود نعمت پی جز دیدم هرکه

  داشتند تفاوت حاجتها گرچه

  پرست بت و کتاب اهل و کافر

  بود دلخسته و عاشق دیدم هرکه

  ما مثل ، آنها از بسیاري گرچه

  بودشان ، ندائی ، فطرت در لیک 

  گفتگو حتی داشت بُت با آنکه

  داشت غیب علیم بر اعتقادي

  ما معیوبیم ، ماست حسن ، عیب

  کمال میل کی ، عیب نباشد گر
  

  سر به بودش حاجتی دیدم هرکه

  بذرها يها دانه چون ها اشک

  صدا بی و صفا با هاي گریه

  نازنین قدسیان حریم در

  نبود حاجت بی و راز بی هیچکس

  داشتند بُت با میل ، بعضی گرچه

  پست و خوار و عزیز و آبرومند

  بود بسته دخیلی ها حقیقت بر

  دعا روح بر بُردند نمی ره

  بودشان ، گشائی مشکل ، آن کاندر

  جستجو او با کرد می را »غیب«

  داشت عیب طریقش ، ظاهر در گرچه

  ما محبوبیم ، حسن زین مخور، غم

  حال شوریده کند می را ما روح

  

  غم رفعِ  اعجاز
  

  است غم ما نقد وجه اینک اینک

  است نعمت باشد عشق با اگر غم

  کنیم مدیریت ، بحران در که گر

  رسید شادي هر به غم با شود می

  دور به نومیدي ریخت باید لیک

  ديــــالهُ المُ ــعاَست  حق فرستاده

  مسیر در هدایت عالمات این 

  خدا اما خدا از کردیم قهر

  است پیوستن هم به را ما ، کارشان

  است عالم کل فتح کلید غم  

  است فرصت ، دیگر با را امتحان

  کنیم ماهیت کشف ذره ذره

  رسید آبادي سوي خرابه از

  مرور جام در ریخت شناسی خود

در مسیر قرب انسان تا خدا  

  بصیر بهر ودبُ نعمت برترین

  اولیا حکم کرد را آشتی

  است بستن دوباره عهد ما بین
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  رسیم می وحدت به اما عمل با

  جهان در قومی هیچ سرنوشت

  خیر و خوب سرنوشتی بخواهی گر

  شویم هم گشاي مشکل ما که گر

  شناخت را معالج دیاب می لیک

  کارشان طرز و فکر و ارتباط

  عزمشان پایگاه و جایگاه

  میکن واال را شهیاند یکم گر

  مشکل از آنجا بگردد بسیار

  مشکل اول اگر درمان شود

  گر ، دو مشکل جمع روي هم شوند

  چون شفا در انزوا و قهر نیست

  شدند گر که مردم جمله یک تن می

  شدند گر همه در درد ، همدل می

  چون که این حاجت محال و نارواست

  حق نهاده در طبیعت بس سبب

  این جهان دارد بسی قانون ناب

  هست جاري حکم حق بر جن و ناس

  اعــمـال بشــر ثقالــالم ذرة
  

  رسیم می استجابت تا یقین با

  بدان ، گردد نمی بهتربی عمل ، 

  غیر نه ياغازیب باید خودت از

  شویم غم رفعِ اعجاز صاحب

  شناخت را الحوائج باب ، بیشتر

  ایثارشان و خدمت رسم و راه

  بزمشان گاه وعده و گاه جلوه

  میکن وا را هاقفل ، کم همان با

  که نماید هرکس از مشکل فرار

  دومین را ، راه حل آسان شود

  ذره ذره ، فاتح عالم شوند

  هیچ کس فارغ ز شر دهر نیست

  شدند می ایمن دهر شرار از

  شدند می مشکل حلّال خود به خود

  دعاست و مناجات و اشک ، اثر بی

  احکام رب جريِهست دنیا مُ

  دهد پاداش و کیفر ، با حساب می

  از طریق مجریانی ناشناس

  همین دنیا اثرنماید در  می
  

  

  االمور عزم
  

  گر نمائی کار خیري بهر غیر

  خیر دوم چون رسد بر سومین

  رسد بر پنج و شش خیر چارم می

  بینهایت کارِ خیر و بی ریا

  او نماید بهر غیري کار خیر  

  رسد بر چارمین خیر سوم می

  نش دارد هزاران واکنشاین کُ

  هست مزد اولین خیر شما
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  کار تو اما نبوده اولین

  چون کسی بهر تو کاري کرده است

  پیش از او هم یک نکوکار دگر

  وار اینچنین ، هر کار خیري حلقه

  عمل ، شرط والستبی ریائی در 

  هرچه باشد کار خیر از بیش و کم

  کار نیکو ، آشکارا یا نهان

  گرچه هر خیر نهانی بهتر است

  بهترین خیر عیان ، در سرگذشت

  هرکه از خود بگذرد در خشم و شور

  بهترین پاداش هر کار صواب

  بدترین کیفر براي کار زشت

  چون خدا آمِر بُود بر کار نیک

  نیاز یاین شراکت با خداي ب

  گرچه هر کار نکو دارد ثواب

  احتساب خیر کار تاجر است

  چونکه هر خیري تجارت با خداست

  سود کم ، حاضر نباشدر عمل ، بر 

  در ازاي کار نیکویت ، ز رَب

  از خدا صادر نگردد فعل شر

  چون ز حق صادر شود هر کار خیر

  هست پاداش عبادت ، اعتال

  اي گر عبادت بهر مردم کرده

  دُرّ ارزشمند خویش فروشی می

  آفت کل عبادتها ریاست

  بوده شاید صدهزار و چندمین

  او تو را در راه خیر آورده است

  بوده در امداد او ، امدادگر

  بیشمارخفته در اعمال خیر 

  چونکه هر خیري خریدارش خداست

  حاصلش باشد نشاط و رفع غم

  هرچه باشد ، مزدها دارد عیان

  در عیان هم اجر آن با داور است

  ولطف و گذشت بخششو جود هست 

  االمور حق عطا سازد به او عزم

  خود، همان کار است و دوري از عذاب

  از بهشت و دوري   کار است خود، همان

  آمِر شریک هست نیکوکار با

  هست پاداشی ، سراسر عشق و ناز

  سابتحا، بی ش درگذر از ثواب

  ترس از دوزخ ، روا بر فاجر است

  پاداش خدا بی انتهاست مزد و

  در تجارت با خدا تاجر نباش

  خیر دیگري از او طلب فیض

  بشر کارشر بُود محصول اف

  خیر کار در حق یار ، خَیِّر هست

  اعتالئی پله پله تا خدا

  اي ان اعتال گم کردهنردب

  مفت و ارزان بر فقیري مثل خویش

  چون ریا شرك خفی در فعل ماست



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 222صفحه  

 

  زین بَتر باشد ریا مثل کمین

  شود پنهان ریاکار ظلوم می

  مثل جاسوسی میان دوستان

  چونکه دین بازیچۀ رفتار اوست

  فریبد مرد و زن را با ریا می

  هست نیّت هستۀ هر خیر و شر

  نیّت بد بدتر است از فعل بد

  نیّت خیر و نکو هم ، مو به مو

  عمل هم مهلک است ت بد بینیّ

  عمل نیّت خوب و نکو هم بی
  

  بهر اغوا و فریب مؤمنین

  در نقاب دین و عرفان و علوم

  کند خدمت براي دشمنان می

  اعتمادي کار اوست فتنه و بی

  شود مغضوب درگاه خدا می

  هر عمل با نیتی بخشد ثمر

  دهد ها می چونکه فرمان بر بدي

  دهد فرمان به افعال نکو یم

  مثل آتش در وجود مالک است

  عسل شهدروح مالک را دهد 
  

  جبر واکنش
  

  خداست فرض کن اصالً طبیعت بی

  هست یک قانون ولیکن ، بی بَدل

  هیچ عقلی منکر این راز نیست

  چونکه هر انسان عاقل در حیات

  در طبیعت خفته جبر واکنش

  هر عمل یا فکر ما از خوب و بد

  کسی گشته دچار خیر و شرهر 

  گر که ما هستیم در رنج و رکود

  هر بال محصول فعل و فکر ماست
  

  یا معاد و عدل و میزان ، ادعاست  

  العمل اینکه دارد هر عمل عکس

  حاجتی بر حجت و اعجاز نیست

  در دلش دارد بسی زین خاطرات

  واکنش دارد یقیناً هر کنش

  رود هستی ما را نشانه می

  رسیده این اثر از خودش بر او

  نیست غیر از ما مقصر در وجود

  گر به ما نیکی رسد از ذکر ماست
  

  شھادت و تولد روح
  

  جسم ما خاك است ، از جنس زمین

  هست در ارض دل ما ، روح یار

  روح حق در جسم ما گشته عجین  

  جانشین حضرت پروردگار



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 223صفحه  

 

  هر بشر باشد خلیفه ، روي ارض

  پس بشر باشد خدا را دستیار

  گر بداند قدر خود این جانشین

  بشرگر نداند قدر خود را این 

  هست انسان زنده با روح خدا

  شود جسم، چون خاك است و فانی می

  روح پاك مردگان و زندگان

  جمله ، با اذن خداوند جلیل

  هر یکی در حد کار خیر خویش

  هر کسی در وسعت ایثار خود

  هرکه در راه خدا جان داده است

  بذل زندگی است ، برترین ایثار

  کتاب حساب و بی آنکه داده بی

  هم دهد پاداش او تعالی حق

  هر شهیدي ، مشهدش در کربالست

  چون فدا گردیده در راه خدا

  خونبها باشد حیاتی جاودان

  این شفاعت ، حکمرانی کردن است

  شفیعان گر شود روح تو وصل رب

  در توسل یک وسیله الزم است

  هر ولی با اذن ذات ذوالجالل
  

  چون بر او حق روح خود را داده قرض

  در امور خویش و خلق و روزگار

  االمین پَرد باالتر از روح می

  تر شود درّنده از بهائم می

  گردد به او ارواح ما باز می

  شود روح اما جاودانی می

  کند در این جهان حکمرانی می

  کنند از هر خلیل دستگیري می

  بَرد یک خیر دیگر را به پیش می

  از نو ادامه ، کار خود دهد می

  روح خود را در شهادت زاده است

  زندگی پاداش آن بخشندگی است

  اش را در ره خیر و صواب هستی

  کتاب و گفتگو حساب و بی بی

  چونکه خونش وصل با خون خداست

  هست او را ، حضرت حق ، خونبها

  در شفاعت بر امور بندگان

  از خالئق ، میهمانی کردن است

  ت با روح اصلگردد دل وصل می

  آن وسیله در حقیقت خادم است

  بر مددجویان دهد رشد و کمال

  

  ھا الحوائج باب
  

  هاي وصل با پروردگار حلقه

  تا به هر کس وصل بر آنها شود

  اند و برقرار هر زمان آماده  

  در مسیر قرب ، بخشندش مدد
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  حلقۀ مفقودة این اتصال

  گر تو روحت را نسازي متصل

  گر که در کشتی نیاید روح تو

  گشا در میان این همه مشکل

  ، ساخته نیست کاري از شفیعان

  راه وصلت نیست تنها خواستن

  وصل اگر خواهی شوي با نور اصل

  گرچه الزم هست الحاح و دعا

  گشاي دیگران گر شوي مشکل

  گر نمائی حاجت عبدي روا

  شود آن زمان قفل دلت وا می

  حل کنی گر مشکل هر مرد و زن

  ، بی ریا گر که تو با قصد قربت

  اي در عمل کاري خدائی کرده

  ک دعا با یک سالمخدمتی با ی

  مرَخدمتی با یک قدم با یک دِ

  هرچه باشد چون خریدارش خداست

  چون ببینی مشکالت دیگران

  ها چون شوي وارد به جمع حلقه

  گشایان جهان در دل مشکل

  گرچه آنها نیز غرق مشکلند

  حل مشکل بهر آنها نعمت است

  آفرید   مشکل هرچه تعالی حق

  بیشتر ، غم و مشکل آنچه هر پس

  انبساط در درَوَ  جوشان ایعم

  خود ، توئی اي صاحب رنج و مالل

  از شفیع خویش هستی منفصل

  نیست ، کاري ، ساخته ، از نوح تو

  ها گر نگردي وصل بر آن حلقه

  این توئی تنها و هستی باخته

  بایدت از جاي خود برخاستن

  تو وصلدر عمل باید شود روح 

  روا نیست کافی تا شوي حاجت

  شوي وارد به جمع یاوران می

  ها گردد دلت بر حلقه وصل می

  شود حلقۀ مفقوده پیدا می

  او شود راضی ز رب خویشتن

  یک گره بگشائی از خلق خدا

  اي روح خود را کبریائی کرده

  با وساطت با وسیله با پیام

  خدمتی در حد خود ، از بیش و کم

  گشاست و مشکلخدمتت در کار ت

  مشکل خود را نبینی در میان

  پُر بال بینی امور اولیا

  فاش بینی مشکالت بیکران

  ریا ، مشکل گشاي هر دلند بی

  قدرت آنها به پاس خدمت است

  آفرید کاملانسانهاي  بهر

  پیشتر ، دلبر وصل تا قدم یک

  نشاط یابد ، فرج و بسط آن از بعد
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  تر سوزنده ودبُ دل  داغ هرچه

  امتحان قرب باشد هر بال

  هر گرفتاري، خودش، یک نعمت است

  گشاي هم شویم گر که ما مشکل

  قرب حق ، خدمت ، تمنا کردن است

  در هر قیاس» ولی«مشکالت هر 

  گرچه بهر مشکلش دارد دعا

  نیست دیگر بیقرار و دلپریش

  بُود امیدواراز دل و از جان 

  در رفاه و در مَشَقّت ، صابر است

  در حقیقت ، هست ذات مشکالت

  کند روح انسان را توانا می

  چون به وقت مشکالت و حادثات

  چونکه تا مشکل نباشد ، کار خیر

  چون بشر باشد امانتدار حق

  جانشین حق شدن در زندگی

  جانشینی هست کار اولیا

  شود هر دلی غرق معارج می

  ریا خدمت کنی بی گر تو هم
  

  ثمر بخشد زودتر انبساطش

  کلید اعتال ها هست مشکل

  نعمتی که نردبان رفعت است

  الیق نام بنی آدم شویم

  یک گره از کار هم وا کردن است

  تر ز مشکلهاي ناس هست افزون

  گذارد با خدا مصلحت وا می

  چونکه داده مصلحت بر رب خویش

  چون وکالت داده بر پروردگار

  هرچه پیش آید خدا را شاکر است

  هاي مثبت در حیات از انرژي

  کند وحدت را شکوفا میچونکه 

  همدلی گردد عیان در کائنات

  از کسی صادر نگردد بهر غیر 

  جانشین حق بُود در کار حق

  هست خدمت در طریق بندگی

  خدمت خالص به مخلوق خدا

  شود الحوائج می قدر خود ، باب

  شوي همکار عزم اولیا می
  

  حق بھ خود امور ضیتفو
  

  دیآفر آزاد جمله را بشر حق

  بشر نیا حق ةبند نگردد رگ

  ایاول امور در يراز هست

  اهرمن چنگ ز يآزاد راز

  وجود کل دنید بایز راز

  دیعب خود اریاخت با شود تا  

  گر فتنه هر ةبند او شود یم

  مقتدا نموده را آنها آنچه

  اهرمن جنگ به يدلشاد راز

  جود انوسیاق در گشتن حل راز



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 226صفحه  

 

  یزندگ نیا از بردن لذت راز

  یدلداگ و گشتن قابل راز

  است داده شرافت را آنها آنچه

  خدا خون گشتن واجد راز

  لذت همسو شدن با کائنات

  است کرده یخدائ را آنها آنچه

  »حق به خود امور ضیتفو« بوده

  اریاخت آنها به داده حق گرچه

  اند داده جابر به خود اریاخت

  ستندیز» یتَکِلن ال« يدعا با

  اوست دست در عزمشان اریاخت
  

  یشرمندگ و ذلت یب یلذت

  یآزادگ و یاقبال خوش راز

  است داده کرامت آنها دل بر

  خونبها کسب و خون بذل راز

  آشوب حیات در آرامش راز

  شکست یب نموده را آنها آنچه

  سَبَق مردم از بُردند سبب نیز

  کبار آن زدوند خود از اریاخت

  اند آزاده یزندگ در سبب نیز

  ستندین ریّــَ ـَ خـمُ» طُرفۀالعینی«

  اوست وستیپ فقط آنها یهست
  

  بھترین تقدیر

  خواهی بخواه در دعا هرچیز می

  هست الزم سعی و کوشش با دعا

  اي گر پی یک گنج بادآورده

  کنی بر اولیا گر توسل می

  هرچه داند مصلحت رب ودود
  

  زحمت نخواه بی گنجلیک هرگز   

  »عیلیس لالنسان اال ما سَ«

  اي ، سوراخ دعا گم کرده فاش

  آنها باش راضی بر رضامثل 

  بهترین تقدیر باشد بر عبود
  

  جنگ ادیان و مذاھب
  

  چونکه انسان اجتماعی مشرب است

  بهترین قانون که قانون خداست

  لیک بعد از انبیا ، قانون رَب

  جنگ ادیان و مذاهب ، در قرون

  در تمام طول تاریخ جهان

  اند گرچه ادیان خدا همریشه

  ارهاستمشکل از دین نیست ، از درب

  دهر هاي صلیبی و صهیون فکر

  صاحب قانون و حکم و مذهب است  

  فطرتاً بر هر دلی فرمانرواست

  طلب گشت دستاویز هر فرصت

  دَم به دَم جاري نموده سیل خون

  غارتگرانبوده دین بازیچۀ 

  اند در عمل ، بر ریشۀ هم تیشه

  دین ، شهیدِ حیلۀ مکارهاست

  : قهر سرشارِ  ۀجمل کی این هست
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  ماست ضد بر او ، نیست ما با که هر«

  بعضی از اسالمیان هم در نظر

  پُر کینهدین افراطی بُود از 

  نیستند اما چنین دیندارها

  مردم از هر دین و آئین و طریق

  هرکسی بر دین خود دارد عمل

  هرکسی دارد به نوعی بندگی

  کند بر روح ناس دین حکومت می

  دین حق در روح و فطرت جاري است

  روح کل خلق ، مصدور خداست
  

  »خداست با دشمن ، ماست ضد هرکه

  همنوا هستند با حُکام شر

  پر ز جنگ و غصب و تهدید و ترور

  بین مردم نیست این معیارها

  در جهان هستند با هم چون رفیق

  نیست بین خلقها جنگ و جدل

  دین کل خلق ، باشد زندگی

  شناس دینچونکه باشد روح آنها 

  غمخواري استعامل همکاري و 

  دین کل خلق ، از نور خداست

  

  آرزوی رسوالن خدا
  

  هر بشر دارد به دل بس آرزو

  آرزوي انبیا و اولیا

  چون ز یک نورند مجموع رُسُل

  نیست در قاموس دین هر نبی

  آرزوي هر نبی در اعتقاد

  المرسلین آرزوي قلب ختم

  تفرقه باشد خالف امر او

  چاك آن حبیب هرکه باشد سینه

  خواهش پیغمبر از ما وحدت است

  هر مسلمان باید از راه صواب

  هر کسی دامن زند بر اختالف

  کند هرکه از وحدت تَمَرُّد می

  ما اگر بر دین احمد مؤمنیم

  آنچه مطلوب خدا در خلقت است

  نماد ذات اوآرزو  باشد   

  هست وحدت بین مخلوق خدا

  جملگی وصلند با آن نور کل

  هیچ انسانی غریب و اجنبی

  هست بین امت خود ، اتحاد

  هست وحدت در میان مسلمین

  وحدت ما ، هست او را آرزو

  باید او را در عمل گردد مجیب

  این کلید اعتالي امت است

  خواهش او را نماید مستجاب

  صافهست با پیغمبر خود در م

  کند جنگ با پیغمبر خود می

  کنیم از چه ، راه تفرقه طی می

  است واحد شدن با وحدتامت 
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  فارغ از دین و مرام و اعتقاد

  هرکسی آتش فروزد در جهان

  فروزي در مِلَل فتنه و آتش
  

  هست واجب بر خالئق ، اتحاد

  هست دشمن با خداي مهربان 

  نیست جز کار شیاطین دغل
  

  شناسی دوست و دشمن
  

  خیال یا توهم یک دشمن نیست

  :وجود در حقیقت یک ، دشمن هست

   شده هیبت بی که دشمن آن ، خاصه 

   کند می دخالت جا هر در که او

   است نکبت وجودش باشد کجا هر

   فاش فاش ، قتلش بهر مردم آنکه

   لشکرکشی دگر ، او امّا داند

  باتالق این در که داند می نیک

   زمین ایران در که داند می خوب

   حسین یا رمز که داند می نیک

  داند شهادت فخر ماست که می او

   : نبرد در برگزیده دیگر راه

   ذشتـگ اـه ائیــورگشــکش ي دوره

  هاي نو ظهور از طریق فتنه

  ها پرچم زده است در تمام خانه

  ایم کرده تهاجم او جاي به ما

  کشید می ایران به لشکر او که گر

  اند زنده نثاران جانچونکه خیل 

  مضطرند اینک گرچه نثاران جان

  است غیرت آتشفشان ، خشمشان

  احتمال و دروغ یک دشمن نیست  

  عنود ، ظالم ، شقی ، غاصب ، گر فتنه

  شده ذلت بر تبدیل او فخر

  کند می جنایت او ، آشکارا

  است وحشت و فساد و کبر مظهر

  باش آماده در هستند دائمأ

  فرسایشی غارت راه نیست

  یراق با سپاهش گردد می غرق

  کمین کرده رستمی ، خانه خانه

  بین ز را اوبتخانۀ  برد می

  ستداند سالح ما وال که می او

  سرد جنگجنگ فتنه ، جنگ نرم و 

  گذشت ها جدائی مرز از دشمن

  حضور دارد جا به جا اینک دشمن

بلکه پرچم در همه عالم زده است     

  ایم بَرده ، مواجب بی ، را خود خصم

  ناپدید کلی به شد می لشکرش

  اند والیت تا ابد رزمندهبا 

  کشورند این اصلی صاحبان

  است حیرت زار آئینه عزمشان
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  گذاشت می اینجا در پا دشمن که گر

   کرد آغاز دیگري جنگ یکل

  ما داریم رو پیش اینک آنچه

  دخور ضربه امت ما از او گرچه

  کرد دور دین از ، حرص را ما لیک

                        *  

  نظام یک،  را ما هست حکومت یک

  انقالبچون خدائی بود روح 

  آفرید نارضائی امّا آنچه

  نظام آن ما کشور روح هست

  اعتال سوي میل دارد روح

  سبز دین روح هست کشور روح

  نفس ظلم از عذاب در باشد روح

  رها خود حال به گردد اگر جسم

  جسم آزار از روح گدازد می

  امید و صبر دهد را مردم آنچه

  اعتماد ربوده مردم از آنچه

  وطن هر بهر سرمایه بهترین

  نژند؟ و بیکار زار و میلیون چند

  اد؟یاعت اسیر تن میلیون چند

  هدف؟ بی تفاوت؟ بی میلیون چند

  اعتماد بی ، منزوي میلیون چند

  خواران، چند میلیون؟ فاش نیست رانت

  است دشمن آرزوي تمام این

  کنیم دق ، غم از که دارد آن جاي

  نگاشت می را خود قبر سنگ نقش

  کرد باز خط ما فرهنگ دل در

  سیا آرمانهاي از غیر نیست

  ردمُ ،عرصه  هر در بار هر او گرچه

  کرد کور ،برق پول و پست ، ما را 

                      *  

  اعتصام الزم هست دو این بین

  ناب و پاك نظامی محصولش بود

  جدید حکام ودولتها  بود

  ارث خونین شهیدان و امام

  مبتال ، خبائث بر باشد جسم

   گر در وحدت مستضعفین جلوه

  حبس مانند را روح باشد جسم

  انزوا در را روح فرستد می

  جسم دربار از مطرود شود می

  شهید پر نظام این روح هست

  در اقتصادهست تبعیض و ستم 

  زن و مرد اعتماد و جان هست

  مستمند؟ و تن فقیر میلیون چند

  فساد؟ و فسق در غرق میلیون چند

  طرف در نبرد حق و باطل ، بی

  ؟اجتهاد و اعتقاد و جهاد از

  ها هم جاش نیست بحث آقازاده

  است ایمن ،خشم جوانان  از چونکه

  کنیم هق هق ، شب و روز ، خجالت از
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  دوست داریم اهرمن فعل که تا

  خود نفس از ما خوردیم ها ضربه

  بازگشت بخواهی گر گذشته بر

   نظام شیداي روح باشد الله

  وصل ، روح باگر مدیریت شود 

  خویش اصل سوي باز نگردد ور

  نظر و نقد از نفس گریزد گر 

  ست روح منتقد نفس لوّامه

  نفس باید سرزنش گردد مدام

  است ملت تمام ملک مملکت

  حاکمیت ، صاحب و ارباب نیست

  حاکمیت هست آبی در گذر

  حاکمیت هست مشمول همه

  زورگوستهرکسی در هر سِمَت گر 
  

  اوست عزم راستاي در ما فعل

  حداُ در دنیا به سرگرمی وقت

  دشت دشت ، نو از کاشت باید الله

  سالم ، بادا وطن شهیدان بر

  اصل سوي بازگشتن ممکن هست

  پیش ز بدتر وطن وضع شود می

  محتضر نماید می را خود روح

  ست روح مستبد نفس امّاره

  نظامکه نفس مطمئن یابد تا 

  است خدمت وظیفه را حاکمیت

  او بجز اسباب نیستبهر خدمت 

  هست باقی میهن و نسل بشر

  نیست فرقی از جهان تا دهکده

  اوست ، اسرائیل و آمریکا و شاه

  

  ھدیۀ صلح
  

  نیست زشتی در جهان بدتر ز جنگ

  نیست زیباتر ولیکن از دفاع

  در دفاع از دین و ناموس و وطن

  کار دشمن هست تولید سالح

  در حقیقت ، فکر این سوداگران

  باشد جنگ را بازارهاتا که 

  اند گمراهی ره در که مردمی

  بهترین بازار دشمن در زمین

  سر آه آه از این سران خیره

  افروز باشد عین ننگ فعل جنگ  

  اي در قلب مردان شجاع جلوه

  هست واجب کشتن هر اهرمن

  کند پیوسته جنگی افتتاح می

  اندوزي است در کل جهان ثروت

  افزارها مشتري دارند جنگ

  اند گاهیــــآزمایش ايـه وشــــم

  بوده و باشد بالد مسلمین

  کز جفا هستند از دشمن بَتر
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  داري اینچنین مکتب سرمایه

  بهترین راه شکست این ددان

  ناديِ صلح جهانی ، دین ماست

  آه اما با چنین دینی لطیف

  دشمنان از ضعف ما در اتحاد

  بین ما پیوسته جنگ افروختند

  شاد آهنگ بهترین باشد جنگ

  سرکشند و تیز ، جنگ هاي شعله

  چون گذشته قابل تغییر نیست

  امت اسالم در طول زمان

  گر نیابد جنگ ماضی امتداد

  انتهاست درس ماضی ثروتی بی

  الجرم باید از آن عبرت گرفت

  باید از روح وال آکنده شد
  

  است در هر سرزمین آتش افکنده

  هدیۀ صلح است بر قلب جهان

  آئین ماستورزي بر بشر ،  عشق

  از چه رو هستیم در وحدت ، ضعیف

  ها بردند در دوران ، زیاد بهره

  اقتدار مسلمین را سوختند

  اقتصاد مافیاي رشد بهر

  آتشند آن ي هیمه گناهان بی

  ست جز تقدیر نیست هرچه رخ داده

  ها ، بس زیان دیده از جنگ و جدل

  توان آینده را تغییر داد می

  ماست این تجارب ، بی هزینه ، نزد

  از گذشته سرخط وحدت گرفت

  با گذشته فاتح آینده شد

  

  منظومۀ بیداری
  

  بشر بهر علی درس برترین

 خطا هر رأس هست ، دنیا حبّ«

 است حیله بی و خدعه بی حق چونکه

  نبود برتر علی از قهرمانی

   حالل شد خونش و غصب شد اوحق 

  گر نبودي آیۀ اکمال دین

  گر نبودي آنهمه قول غدیر

  هم غیر از علی اصلح نبود باز

  در عبودیت کسی چون مرتضی

 : مختصربزرگ و  درس این هست  

 »اخد حبّ  فقط دارد حق مرد

  شکست باطل از گهگاه خورد می

  نبود پیغمبر نزد او از برتر

  پایمال شد فاطمه و او حق

  ن امیرالمؤمنینأفاش ، در ش

  بهر اثبات والي آن امیر

  در خالفت ، غیر او ، ارجح نبود

  اش هرگز نشد چون مصطفی رتبه
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  ، در حکم دین در خالفت ، در قضا

  او نبودش بر خالفت ، احتیاج

  نیست هرگز امتیازات علی

  احمد ، مرتضاست نفس در تباهل ،

  گر نبود ارشاد آن موالي پاك

  تا که پاي غصب آمد در میان

  بهر دین از خود گذشت آن شیرمرد

  موالیش علی شیعه باید مثل

  تا نگردد دشمن دین ، شادکام

  تا نیفتد رخنه در ارکان دین

  نیست ، پشت بی جوشن ، سیاست در

   روبروست نبرد و میدان مرد

  دین سرمد است مذهب نیست،شیعه، 

  دنیا پر ز کین است و دغل گرچه

  پرست حق موال مانند شد هرکه

  اند آینده وارث پرستان حق

  علی باشد ، حق مردان سرور

  نیست او در انحصار شیعیان

  هست تاریخ بشر حیران او

  هیچ عقلی نیست با او در عناد

  نیست با حیدر ، مخالف جز شقی

  گبر و بی دین هم به قدرش واقفند

  بعد احمد ، او عظیم مطلق است

  شود عاشق علی نور بر هرکه

  است جاري همیشه او عزم و فکر

  بود او برتر ز کل مسلمین

  احتیاج، لیک ، بر او ، داشت امت 

  در وجود فرد دیگر منجلی

  جان و جانان علی هم مصطفاست

  شد هالك حاکم اسالمیان می

  اختالف افتاد در اسالمیان

  تا نگردد شیعه مشتاق نبرد

  با سکوت و صبر گردد صیقلی

  تا بماند زنده ، روح اعتصام

  تا نیفتد تفرقه در مسلمین

  تعلیس مخصوص پشت بی جوشن

 تشیعه در فکر و عمل رهپوي اوس

  شیعه اسالم اصیل احمد است

  عمل دارد علی مثل حق مرد

  شکست در حتی ، است پیروز و شاد

  اند آکنده بال و درد از گرچه

  منجلی باشد حشر تا او نور

  ورزد به او کل جهان عشق می

  روح عالم ، مست از عرفان او

  چون ندارد با خردورزي ، تضاد

  قیـَـلــعَف اهریمـــنانخاصه ، آن 

  کل آزادان به حقش عارفند

  تا ابد ، حق با علی ، او با حق است

  شود الحق ، عمل در را او فکر

  است بیداري ي منظومه محور
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  بهر هر عقلی که پاك و صافی است
  

  البالغه کافی است از نهج جامی

  

  ی تاریخھا افسانھ و قصھ

  داستان یک بشر تاریخ هست

  اند قصه وقایع آن اما اینک

  رٌسُل آموز عبرت سرگذشت

  نوشیروان و کورش سرگذشت

  ماست نزد ، ماضی تاریخ از هرچه

   اند بوده حقیقت روزي جملگی

  ها قصه کل هستند واقعی

  اند هم مانند تاریخ و قصه

  کرد حمله ایران به اسکندر اینکه

  ایم کرده رؤیت نه و بودیم نه ما

  است افسانه یک مثل روایت آن

  عیان فرقی ما بهر اینک نیست

  ما خوانیم می تاریخ از هرچه

  پند گیریم می قصه از ولی ما

  خبر و تاریخ و تعریف و قصه

  زیستن بهتر هرچه رسم و راه

  ماست بین در کنون قانون از هرچه

  اجتماع و فرد بین روابط در

  حشر به تا آفرینش داستان

  خاطرات همیشه دارد تازگی

  داستان باشد تاریخ کن فرض

  است قصه یک ماجرا هر کن فرض

  زمان یک امّا است بوده واقعی  

  اند قصه ، نافع و شر و صدق و کذب

  مغول و سربداران سرگذشت

  صاحبقران و نادر سرگذشت

  هاست افسانه و قصه همطراز

  اند بوده واقعیت ، قصه عین

  ها هصغ و درد و هجر و عشق شرح

  کنند می روایت را بدها و خوب

  درد و اندوه از پر باشد اي قصه

  ایم کرده روایت بر اما گوش

  است بیگانه ، ما حال زمان با

  داستان صدها و تاریخ آن بین

  ما دانیم می افسانه و قصه

  دردمند و شاد ، قصه از شویم می

  معتبر و اند افسانه جملگی

  کهن خبرهاي در دارد ریشه

  هاست قصهشرع و عرف و  اساس بر

  طاعمُ قانون چون هستند ها قصه

  نشر گردیده ها قصه کتاب در

  نبات شاخه چه و زهر طعم به چه

  جهان تاریخ است امروز از یا

  است قصه یک کربال حتی که یا
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  ها قصه تمام مثل ، کربال

  است مانده جا بر که قصه بهترین

  کربالست ظهر جانسوز ي قصه

  است عبرت و پند بهر قصه که گر
  

  وال و عشق از پر باشد اي قصه

  است خوانده را آن دهر در کسی یا

  خداست ، خونین ي قصه این خالق

  است غیرت کربالي ، بهترینش
  

  ور در ظلمت غوطھ
  

  است پر رشادتها از تاریخ قلب

  قصۀ آنها حقیقت بوده است

  اعتقاد رشید قهرمانهاي

  اند پوشیده را رزم لباس تا 

  خون ایثار با کردند زمان هر

  دادوِ راه در کردند فدا جان

  يغارتگر سیرت افتد بر تا

  جهاد و سعی همه آن میان از

  گور قعر در شد خاموش نورشان

  شناخت می شهیدان قدر جهان گر

  قهرمان هزاران سعی حاصل

  آه و افسوسا که آن سیالب خون

  زدند هم بر را خواب هائی لحظه

  جهان مرداب باز آنها از بعد

  جنگ و خون در جهان بی نیست روزي

  کل اخبار بشر معطوف جنگ

  تاریخ بشربوده از آغاز 

  زمان این از ، روزگار منجالب

  ایم کشته را انبیاء تمام ما

  است خور در مقامی را نثاران جان  

  عبرت بوده است هر حقیقت بهر

  فساد  ضد بر شوریدند جمله

  اند کوشیده جامعه نجات در

  سرنگون بزرگی شاهان تخت

  داد و عدل هاي غنچه شکوفد تا

  پري گیرد جا ، دیو جاي به تا

  باد دست در اي شمه اینک مانده

  نور کسبِکم ، شد از ایثار آنها 

  گداخت می ذلت ز آنها از پس کی

  بیکران سکوتی جز اکنون چیست

  سکون و خواب ، ما قلب از نچید بر

  زدند هم بر را مرداب بستر

  کرمکان رشد بهر مهیا شد

  نیست یک شب خالی از ظلم و جنون

  قلب دیوان جهان مشعوف جنگ

  گر ها سلطه جنگها بر زندگی

  بیگمان نبوده تر تعفن پر

  ایم آغشته اولیا خون به ما
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  دهر جوانمردانآن شهیدان و 

  خلق بهروزي بهر پرستان حق

  دیار و یار از آواره نددش می

  اعتنا نباشد را برخی لیک

  شهید یک الحوائج باب هر هست

  او خویش قبر ز خیزد بر که گر

  خویش؟ قبر دور به بیند می چه او

  شهید از بعد اگر« :مگوی می فاش

  شرمندگیحالی و  پریشان این

  ما مثل ، شکُ قهرمان دشمن نیست

  وفا آه آه از دوستان بی

  است غیرت پهلوان شهیدي هر

  مست گشته شهادت جام از هرکه

  او عزم ، خدمتگزاري ، چون بوده

  مردمان بر بُود ولیعنمت او

  شهید آرزوهايهرکسی که 

  میز وپول  بهر ، بهره بجوید گر

  شهید با ارتباطی را او نیست

  بها باشد خدایش خون آنکه می

  ایم چون ز آن خوبان جدا افتاده 

  گر از این بدتر شود احوال ما 

  جاي آن دارد که از بی غیرتی

  قهرمانان شهید شهرمان

  قهر ما را نیست در آنها اثر

  آرد پدید  قهر ما ، مرداب می

  قهر غیر ، نبوده ما از شان بهره

  حلق ، تیغ بر بال از نددسپر می

  دچار آنها نددش می زندان به یا

  ها پیام الله از حفاظت بر

  رشید و نیک و عاشق قهرمانی

  جستجو او کند می را خود راه

  دلپریش و اعتبار بی اي عده

  ناپدید شد نمی او سرخ راه

  »؟زندگی روي به زد می کی خیمه

  اشقیا از ودبُ بدتر ما فعل

  و ریا از مدیران پر از رنگ

  است حیرت زار آئینه او عزم

  است بوده عبادت و عشق نیّتش

  او بزم خوار ریزه خلقی هست

  منصبان صاحب و حکام بر ، خاصه

  ناپدید سازد و باد بر دهد را

  عزیز ابزاري مثل شهیدان از

  یزید چون ، شهادت با ربطش هست

  از چه باشد بی بها در نزد ما

  ایم با بدان در ابتال افتاده

  کوه کردن از خدانیست جاي شِ

  باز گیرد حق ز ما ، هر نعمتی

  مان»قهر«شان از ماست تنها  بهره

  قهر ما ، ما را بسوزد خشک و تر

  یابد آنجا ، بس یزید پرورش می
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  حق شناسگر که ما بودیم ، باري ، 

  یا اگر بودیم ما عبرت پذیر

  گر که ما را بود ادراك و شعور

  بود کافی نور هابیل شهید

  هست کافی بهر هر شهر و دیار

  چون نگشته در دل ما حق مقیم

  هاي زمان در هر زمان بهترین

  هاي ماست این غرامت از جهالت

  بعد عاشوراي خونین ، در زمین

  هست کافی نور رخشان حسین

  د نور را در ما اثرچون نباش

  دیگران باید همیشه جان دهند

  قهرمانی نیست در پندار ما

  نثاران حقیقی نزد ما جان

  لیک آنها راضی از کار خودند 

  بین ما بودن بُود عین عذاب

  زنده بودن مثل ما مردابیان

  حرفشان این است چون موالي ما

  مرگِ با عزت بُود عین کمال

  حرفشان این است با موالي دین

  گردد درست گرچه این دنیا نمی

  گرچه مرداب جهان با چند سیل

گرچه بعد از ما دوباره ظالمان              

  دانیم ما گرچه خوي دهر می

  ایم چونکه ما با پهلوانی زنده

  بود کافی یک شهید از بهر ناس

  شدیم از یک شهادت مُستنیر می

  بود کافی بهر ما یک شعله نور

  تا قیامت بهر هر نسل جدید

  شهادت ، چون چراغی ماندگار یک

  ها باید دهیم تا قیامت کشته

  جان فدا سازند باید در جهان

  این همه تاوان ز عادتهاي ماست

  شد ظلم و کین ریشه کن بایست می

  بهر بهروزي ما ، در عالمین

  ور دل ما غوطهظلمت گشته در 

  بهر ما مردابیان تاوان دهند

  دیگري باید بسازد کار ما

  اند و بی بها دیوانهجملگی 

  ها ز ایثار خودند غرق نعمت

  بهر آن دریادالن انقالب

  ننگ باشد بهر آن دریادالن

  »زندگی ننگ است با اهل جفا«

  هاي متعال بهر آن اندیشه

  کاي امام و سرور اهل یقین«

  گرچه خون ما شود پامال پُست

  گرداند از رفتار و میل رو نمی

  مکند اندر جهان خون مردم می

  مانیم ما شهادت با تو می تا

  ایم با والیت تا ابد رزمنده
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  الحوائج یار ماست بابچونکه هر 

  نما هاي حق حیف از آن آئینه

  هاي تابناك حیف از آن اندیشه

  شهیدان قلمحیف و صد حیف از 

  حیف ، از پیغمبران و اولیا

  حاصل انکار و جهل این بشر

  اینهمه تبعیض و فقر و ابتال

  چون که مسئولند مردم در امور

  هر شهید اما مصون از کیفر است

  گر گر شود نور شهادت جلوه

  رهیم از دوزخ افعال زشت می

  گر که نور پهلوانی زنده بود

  شد در جهان جانفدا الزم نمی

  

  ان با هر سالحی ، در جهانقهرم

  چون قلم ، بُرّنده در روشنگري

  انقالب از یک قلم آمد پدید

  آن تفکر ، آن قلم ، پاینده است

  لیک باید جوهر خون شهید

  هر شهیدي هست قلب امتی

  هر شهیدي عامل وحدت بٌوَد

  نور باید در کف یاران بٌوَد

  ما ولی چون عاشقان ظلمتیم

  زندگی ، شهیدان سوغات هست

  عشق و والست پرچم شهیدي هر

  »گشائی کار ماست  تا ابد مشکل

  اند از جرم ما که شکسته گشته

  که نهان گشتند در آغوش خاك

  که خزان گشتند در چنگ عدم

  که فدا گشتند یک یک بهر ما

  هست استیالي ظلم و جور و شر

  هاي ما هست محصول جهالت

  ر نشورشوند اند سخت کیفر می

  چون به قدر خود ، خدا را یاور است

  در تمدن ، در عبادت ، در هنر

  شود دنیاي ما مثل بهشت می

  گر که هر کس قدر خود ، رزمنده بود

  تا فدا گردد براي دیگران

  

  رود تنها به جنگ ظالمان می

  نیست در دنیا سالح دیگري

  آن قلم بر نسل شاهان خط کشید

  آن قلمزن ، فاتح آینده است

  در قلم جاري شود ، با آن امید

  تن بدون قلب باشد ، میّتی

  نور در شب بهترین نعمت بٌوَد

  اران بٌوَدرّنه چراغ دست طَ

  !بی نیاز از چلچراغ رحمتیم

  بندگی ، شهیدان پیغام هست

  حفظ راه سرخ او ، واجب به ماست
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  کشورش تا کفن خونین شده او

  را شهر نموده طاهر او خون

  اند زنده شهادت با پهلوانان

  که ارث اولیاست دینی غیرت

  آنچه دشمن خواهد از ما در حیات

  چون شهیدان چلچراغ امتند

  هر دلی شد وصل بر آن دلبران
  

  برش در بیابد آسایش و امن

  را قهر نموده زایل او هرمِ

  اند رزمنده ، ستم باشد کجا هر

  ي عشق و والست برترین انگیزه

  هست دوري از شهیدان تا ممات

  رهنماي رهروان در ظلمتند

  تا ابد ایمن شود از دشمنان

  

  شعر و شاعری

  در وجودم شاعري زندانی است

  هست آن شاعر چراغ راه من

  در دلم آن شاعر شوریده حال

  بوده عمري در پی من دربدر

  هنوزدر دلم آوازها دارد 

  گرچه من حبسش نمودم چون اسیر

  مثل دِعبِل  یا فَرَزدَق یا کُمِیت

  مقام شاعري بی ادعا و بی

  من اسیر آن غالم شاعرم

  گویم زبانِ حال اوست هرچه می

  این تخلص گرچه امضاي من است

  ها هست دنیا پر ز شعر و قصه

  گر که شعر و قصه و نقد و نظر

  در زمانهاي دگر هم ابتر است

  م شاعران نسل ماگر تما

  هیچ کمبودي نگردد آشکار

  ام نورانی است کز وجودش هستی  

  سوزد چو شمع انجمن چونکه می

  هست دائم در نوا و قیل و قال

  ن شهید سبز مفقوداالثرآ

  با شهیدان ، رازها دارد هنوز

  بوده آن شاعر به روح من امیر 

  هست آن شاعر غالم اهلبیت

  از تبار عشق ، با نام غالم

  او نهان در باطن و من ظاهرم

  ام ، دار و ندارم مال اوست هستی

  ثروت دنیا و عقباي من است

  نیست دنیا تشنۀ آثار ما

  ثردر زمان خویش نگذارد ا

  این هنر ناید به دنیا بهتر است

  شعر گفتن را کنند از دَم رها

  دار تا نماید خلقها را غصه
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  لیک هر شاعر به عصر خویشتن

  گرچه در پیش اساتید سخن

  ، اینچنین لیک در حد توانم

  در دیار حافظ و سعدي ، اگر

  حق آن آموزگاران سخن

  ست ، مانند خودم شعر من ساده

  شعر من کشف و شهودي ساده است

  اي در شعر من تازه سبکنیست 

  ه موزون ، الجرمچون زبانم بود

  گرچه از دوران درس و امتحان

  گرچه بودم ساکن درگاه شعر

  روح من در شعر جدیّت نداشت

  گاه بودم سالها ، از شعر ، دور

  گرچه من شاعر نبودم ، در صفات

  با بیان ساده ، چون آب روان

  گفتم براي خویشتن شعر می

  الغرض ، با اینهمه توصیف و حال

  هر سرودماند به دنیا  گرچه می

  گرچه باشد شعرهایم پُر ز پند

  گر بُود شعرم گناه و اشتباه 

  گر بُود در شعرهایم حرف نیک

  خوب یا بد ، شعر من باشد همین

  شعر من کاه است در کوه سخن

  گرچه در عرفان نبودم هیچگاه

  گرچه هستم در طریقت ، بی سَبَق

  نور حق باید بریزد در سخن

  شرمسارم من ز شعر خویشتن

  دِین خود را من ادا کردم به دین

  الکنی چون من ، نگوید شعر تر

  کرده ضایع در دل هر انجمن

  ست ، مانند خودم شوخ و افتاده

  ، حرف هر آزاده است حرفهایم

  تازه کردم لیک پیغام کهن

  شد بیش و کم حرفهایم ، شعر می

  بوده شعر و قصه در خونم ، روان

  لیک هرگز طی نکردم راه شعر

  گرچه با آن نیز ضدّیت نداشت

  گاه بودم روز و شب در شعر و شور

  ام شاعر ولی در روح و ذات بوده

  بوده جاري حرف قلبم بر زبان

  شد در وطن  ش میگرچه گاهی پخ

  ام در شعر دنبال کمال بوده

  هرگزم مانا شدن در دل نبود

  نیست خالی شاید از لغو و گزند

  هستم از درگاه یزدان ، عذرخواه

  شریک هست از لطف خداي بی

  اي برادر ، حرف خوبش برگزین

  »شعر من«شرم دارم زانکه گویم 

  شعر من دارد به عرفان هم نگاه

  ان حقدارم ولی مرد دوست می
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  گرچه من هرگز نبودم در سلوك

  ام عندلیب باغ موال بوده

  ل نی در نینواي اهلبیتمث

  در غم و در شادي اهل وال

  شعر من در روزگار داغ و درد

  در دفاع از کشور و ناموس و دین

  ام در کربالهاي وطن بوده

  بوده شعرم وقف آئین دفاع

  دَم به دَم با اشک و آه و شعر تر

  در کنار امت بیدار عشق

  شکر ایزد با سالح شعر ناب

  ما شاکرم از اینکه شاعر بوده

  گر شده مقبول ارباب ادب

  روح من در شعرهایم خفته است

  ناسروده شعرهایم ، در عمل

  برترین شعرم که نامد بر زبان

  المثل ، با صبر و عشق و افتخار فی

  عمرم از شُکر و رضا چون گلشن است
  

  در شریعت ، ساز روحم بوده کوك

  ام خوان آل زهرا بوده نوحه 

  نغمه سر دادم براي اهلبیت

  ام چون نی پر از شور و نوا بوده

  شد تولد در میادین نبرد

  ام سنگرنشین بوده شعر خاکی

  از رَجَزخوانهاي جنگ تن به تن

  ام مداح مردان شجاع  بوده

  گر گشتم از هجر شهیدان ، نوحه

  ام لبیک بر سردار عشق  گفته

  ام از انقالب پاسداري کرده

  ام در زمان خود مؤثر بوده

  بوده از الطاف بی پایان رَب

  ام سرشار از ناگفته است هستی

  بوده زیباتر ز هر شعر و غزل

  بوده خدمت ، در عمل ، بر بندگان

  ام چندین هزار صلح و سازش داده

  ام زیباترین شعر من است هستی

  

  ھای رابطھ حلقھ

  نور و آب و جنگل و صحرا و سنگ

  فعل و اسم و جمله و قید و صفت

  ازدواج و عشق و مرگ و زندگی

  طب و اخالق و ریاضی و نجوم

  هرچه در وهم تو آید در جهان

  آسمان و کوه و اقیانوس و رنگ  

  منطق و شعر و قضا و معرفت

  احتیاج و وصل و هجر و بندگی

  فقه و فرهنگ و صناعات و علوم

  آن موجود باشد در نهان» اصل«
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  هاي ما ضعیف چون بُود گیرنده

  کنی از ذات اوست هرچه را حس می

  باشد اندر پشت پرده ضابطه

  کشف راز ارتباطات است عشق
  

  عاجزیم از درك آن صُنع لطیف

  اي از راز و مخفیات اوست جلوه

  هاي رابطه کشف کن تو حلقه

  درك مفهوم زیارات است عشق
  

  قلب خلقت

  عشق و مرگ و زندگی، این هر سه ذات

  زین سه برتر نیست ذات دیگري

  بهترین نوع حیات و مرگ و عشق

  کربال آئینۀ جانبازي است

  هر شهیدي در عروج از جان خویش

  اي از راز آن ناز آفرین جلوه

  بینیم روح خویش را گر نمی

  روح ما از بس که خفته در حجاب 

  تو وجود خویش بر کَن از زمین

  شود جودت در تو بی جان میتا و

  ، نیست اوج آسمان پشت پرده

  پشت پرده پشت کوه قاف نیست

  پشت پرده پشت قلب سنگ ماست

  هیچ رازي جز وجود ذوالجالل

  باطن و اسرار عالم بر مالست

  نماید روح تو دائم فرار می

  شوي در زندگی دائم شهید می

  خدا باشد حسین» عبد«چون ابا 

  امتیاز دهد بر هرکه خواهد می

  هست بنیان و اساس ممکنات  

  تا شوند آئینۀ حق باوري

  گر از کربال شد تا دمشق جلوه

  سازي است الحوائج مشهد باب

  حاجات است بر یاران خویش باب

  ها ببین الحوائج در رخ باب

  جسم حائل گشته پیش چشم ما

  کند با شمع کشف آفتاب می

  بعد از آن اسرار عالم را ببین

  شود پشت و پیش پرده یکسان می

  ، نیست آنسوي جهان غیب عالم

  پشت دریاهاي بی اوصاف نیست

  پشت جسم و جان و آب و رنگ ماست

  رگاه کمالنیست پنهان از نظ

  رازها بی پرده پیش چشم ماست

  تا بر معشوق ، تا دارالقرار

  بُرد دل از تو شیطان و یزید می

  فاش دارد اختیار عالمین

  ، باز یا ستاند امتیاز از خلق
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  گر شود فکر تو در دنیا شهید

  شوي ور در غیب هستی می غوطه

  بري از هرچه هست ، لذت می فاش

  چونکه دادي اختیارت بر وکیل

  کنی غوص در دریاي معنا می

  غیب چون روح است و این دنیا جسد

  گر نباشد روح حاکم بر بدن

  گر نباشد غیب حاکم بر حیات

  نام این دنیاست دنیاي شهود

  واهی غیب را بینی پدیدگر بخ

  با شهادت روح دنیاي شهود

  لیک یاد از کربال باید گرفت

  کربال قلب تمام خلقت است

  بعد از آن روز مالقات و وال

  چونکه ظاهر کرد روح عشق را
  

  گر نگردد گرد اوهام پلید

  شوي غرق در خُمهاي مستی می

  از بال و مردن و عشق و شکست

  شوي محو جمال آن جمیل می

  کنی گمگشته پیدا میگوهر 

  رسد زندگی بر این از آن سو می

  آن بدن باید دهی بر گورکن

  رود عالم به آغوش ممات می

  عالم غیب است آن سو در وجود

  در شهود خویش باید شد شهید

  تر از جسم وجود شود مرئی می

  ، از آل عبا باید گرفت درس

  سرخ از شرم حضور و خجلت است

  سرخ شد از شرم دیدار خدا

  الفتوح عشق را ید او فتحد
  

  بزم معارج

  از حسین آمد حدیثی بس گران

  باشد نعمت خاص خدا«:  گفت

  گر گره از کار مردم واکنی

  شوي راهیِ بزم معارج می

  رسد گر به سویت دست حاجت می

  زانکه دلهاي شکسته عرش اوست

  زانکه راه رستگاري در نشور

  گر بخواهی غیب یابی در شهود

  بهر عشاق والیت در جهان  

  »احتیاجات خالئق بر شما

  گر مدد بر خلق این دنیا کنی

  شوي الحوائج می خلق را باب

  رسد وسیله بر تو نعمت میزین 

  قلب مظلومان خسته عرش اوست

  از میان بندگان دارد عبور

  باید اندوه خالئق را زدود
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  حاجت از تو کم شده استگر که روزي 

  جسم گوید این چگونه نعمت است؟

  ام پیشه روح گوید من ریاضت

  کنی پایان عمر تو رهایم می

  روح باشد جاودان تا روز حشر

  راز روزي خوردن روح شهید

  روزي آنها غذاي هر ولّی است

  آنکه لذت بُرده اینجا از فنا

  آنکه لذت بُرده از ایثار خویش

  ده بی حسابآنکه جان را بذل کر

  در دو عالم اختیارات حسین

  لذتی باالتر از این اختیار

  شود محو اسامی و صفات می

  چونکه جان داده ، گرفته اذن جان

  گر بخواهی چون شهیدان لذتی

  نیست راهی کاندر آن دلخسته نیست

  رسد گر به سویت دست حاجت می

  گر به سویت آمده دست نیاز

  در زمان باید علمداري کنی

  ر عبدي چنان فرزند اوهست ه

  سوزد دلت بر دخترش گر که می

  ، به پاي حاجتی گردي فدا گر

  گر بمانی زنده ، داري اجر عشق

  از شهیدان وطن تا کربال

  جان ما و جان اسالم و وطن

  است و وقت غم شده است نعمتت رفته

  اینکه راه سخت رنج و محنت است

  ام هست در بحر والیت ریشه

  من ولی باید دهم تاوان عمر

  الله باید بود در نوروز حشر

  اینجا پدید شود در بر رب ، می

  نعمت وصل حسین ابن علی است

  تا ابد لذت بَرَد او از بقا

  تا ابد لذت بَرد از کار خویش

  نماید مستجاب حساب او می بی

  گشته قسمت بهر ثارات حسین

  نیست بهر کُشتگان عشق یار

  کند در ممکنات او تصرف می

  تواند جان دهد بر مردگان می

  وقف خدمت شو براي امتی

  شهادت بسته نیستراه زیباي 

  رسد نعمت میبر تو ،  رو مگردان

  بر تو درهاي شهادت گشته باز

  بر یتیمان حسین یاري کنی

  هست مثل اصغر دلبند او

  شو اباالفضل غیور لشکرش

  شوي مقبول شاه کربال می

  خالصانه زجر عشقکِشی چون  می

  جملگی بودند خادم بر شما

  بی شهیدان بود در گور و کفن
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  آن شهیدان بهر ما دادند جان

  اند چون شهید زحمت ما گشته

  شد ز قید جسم و نفس خود رها

  از شرار دوزخ دنیا رهید

  هترین نعمت که سویش جلب شدب

  نفس او دیگر ندارد امتداد

  تا که شد باب شهادت را گواه

  تو ولی باید بمیري دم به دم

  روح او بر طارم اعلی رسید

  جسم او تبعید شد در زیر خاك

  جسم تو دارد سر عصیان هنوز

  هر شهیدي تا که در خونش طپید

  اآلمال خویش روح او در منتهی

  ها قرطاس روح تو درمانده در

  رود در گلو و چشم ، خارت می

  گشا توانی هم شوي مشکل می

  گر زندگی در جمع قوم فتنه

  چون شهیدان با نثار جان و تن

  گرچه فعل کُشت و کشتار است جنگ

  تو ولی باید که جانبازي کنی

  گر نشد مثل شهیدان جسم تو

  راه جانبازي بُود پر پیچ و خم

  بندگی باید چو جانبازان کنی

  سبب داري تو اجر یک شهید زین

  چون شدي با روح او آمیخته

  یم جان بر دیگرانتا که ما بخش

  اند پس ولیِّ نعمت ما گشته

  روح او ممزوج شد با اولیا

  ها پرید جسم او از مرز خواهش

  بود اینکه میل نفسش سلب شد

  تا کِشد او را به سوي هر فساد

  بسته شد بر روي او باب گناه

  گر نمائی بهر خدمت ، قد عَلَم

  روح تو اما ز جسمت طعنه دید

  پاك روح او پیوست با آن روح

  روح تو در گوشۀ زندان هنوز

  بر وصال و آرزوي خود رسید

  الجنان حال خویش شد مفاتیح

  ها کند تعظیم بر خناس می

  رود آبرو و اعتبارت می

  هم بیفتی در سراشیب ریا

  تر هست از کار شهیدان سخت

  پنجه افکندند بر قلب فتن

  بهر یک رزمنده گلزار است جنگ

  دم به دم با جان خود بازي کنی

  مستتر شد راهشان در اسم تو

  دم به دم باید برافرازي عَلَم

  زندگی چون آن سرافرازان کنی

  نزد موالیت اباالفضل رشید

  آبرو و خون تو شد ریخته
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  تر بُود آبرو از خون گرامی

  گر شود فکرت شهید راه دوست

  دیگر آن دم ، تو نداري قدرتی

  شوي با عنایت رهنمائی می

  شوي عضوي ز تشکیالت غیب می

  شوند تا تو را ارباب و صاحب می

  کنند مثل جان از تو حراست می

  شکالتشوي در راه حل م می

  شوي با عزمشان تا تصرف می

  کنند چونکه با عزم تو طاعت می

  شوي تو مسجد آمالشان می

  شوند چون تو را آنها مواظب می

  گر نگردد روح تو ظرف شهید

  روح تو ظرف است و باید پر شود

  گر نگردد پر ز روح اولیا

  چونکه شر بوده در اینجا کارشان

  کنند چون بَدان بر تو خالفت می

  تو مستراح سورشان شوي می

  شود اینچنین روحت هدایت می

  همچنین روح تو بعد از مرگ نیز

  دهد ، با دیگران او ادامه می

  آن بهشت و آن عذاب از نیک و بد

  »اِنّا هَدَیناهُ السَبیل«: گفت حق

  شود ، غیب، حاصل می زین عبادت

  بانگ هَل مِن ناصر و هَل مِن مُعین

  تر بُود آبرو بردن حرامی

  آید به ذهنت فکر اوست هرچه می

  تا که از خود رد نمائی حاجتی

  شوي گشائی می رابط مشکل

  غیبشوي مشمول تسهیالت  می

  شوند  روح و جسمت را مواظب می

  کنند اهلبیتت را حفاظت می

  کارمند سازمان معجزات

  شوي خلوت نشین بزمشان می

  کنند تا ابد در تو عبادت می

  شود چون با تو حاصل ، حالشان می

  شوند یاورت اندر مصائب می

  شود مظروف ارواح پلید می

  یا نجس یا متصل با کُر شود

  قیاشود تسخیرِ روح اش می

  شوي تو امتداد نارشان می

  کنند تا ابد در تو کثافت می

  کنی دستورشان چونکه اجرا می

  شود ، تا قیامت می خوب یا بد

  کند بر هر عزیز رهنمائی می

  ، افعال و فکرش، جاودان نیک و بد

  از ازل بوده است و باشد تا ابد

  تا که تو بر قلب خود بندي دخیل

  شود با نماز عشق کامل می

  ها دارد طنین بد در گوشتا ا
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  گرچه آن موال ندارد احتیاج

  عاشقش لیکن بُود محتاج تو

  نیست عرفان حسینی منزوي

  ها تا نباشی در میان بنده

  نفس مطمئنه ، فادخلی«:  گفت

  یعنی اول رو میان بندگان

  »اي راضیۀً مرضیه«چونکه تو 
  

  گرچه این را گفت بهر احتجاج

  حاجت او پلۀ معراج تو

  انزوایش نیست شرط رهروي

  کی کنی حاجات آنها را روا

  »فی عبادي ، فادخلی فی جنتی

  بعد از آن رو در بهشت جاودان

  »اِرجعی«سوي رب خود دمادم 
  

  ھای خونین حسین تبسم
  

  گرچه در ظاهر ز عاشوراي یار

  عاشورا ولیکن تا ابدروز 

  موال هنوز» هل من ناصر«بانگ 

  هر کجا حقی شده پامال کین

  گوید کسی» هَل مِن مُعین«هر کجا 

  هست عاشوراي تو در آن زمان

  اولیا چون در حریمش قائمند

  کنند چون وجیهند و شفاعت می

  گو گر تو هم آنجا شوي لبیک

  است دلدارت حسین» عبد«چون ابا 

  ش وا کنیتا گره از عاشقان

  هاي خونین حسین از تبسم

  ات اي حسین اي آفرینش بنده

  خواهم صله یک تبسم از تو می

  اي غرق آغوش شهیدان گشته

  تر از حلق خشک اصغرم تشنه

  قرنها بگذشت و طی شد روزگار  

  بی غروب است و ندارد مرز و حد

  هست جاري در جهان هر شام و روز

  ري فتاده بر زمینهر کجا با

  گوید کسی» یا مسلمین«هر زمان 

  کربالیت باشد اندر آن مکان

  گوي دائمند بهر او لبیک

  کنند از مددجویان حمایت می

  شوي عضوي ز تشکیالت او می

  شود آنجا خریدارت حسین می

  یک تبسم بر حسین اهدا کنی

  نیست برتر نعمتی در نشأتین

  ات  اي همه خلق جهان شرمنده

  عالم را کنم پر مشعلهتا دو 

  ایم از قافله ما عقب افتاده

  پس چه شد باران تیر حرمله
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  من کبوتر چاهی کوي توام

  اربعینی کوچ کردم از خودم

  سوي تو لنگ است پاي فلسفه

  چون ز عشاق تواَم پوزش پذیر

  مزد ما باشد برات کربال

  االولیا تو بگو با آن مُعز

  گشته درد عالم ما العالج

  جاي آن دارد که از فرط گناه

  عاشقانت را بُود رنجی عظیم 

  بسکه منکر گشته معروف و به عکس

  آه موالي غریبان یا حسین
  

  بین ما تا کی بُود این فاصله

  تا چکید از زخم روحم چلچله

  اي پر آبله ، عرفان، چهره بی تو

  چون تو موالي منی دارم گِله

  مثل جدّت مزد دِه بی فاصله

  عاشقانت را ببین در سلسله

  مزبله،  شد جهانِ بی والیت

  در تن عالم بیفتد زلزله

  ها در قافله از هجوم فتنه

  بی اثر گشته دعا و نافله

  وارهان ما را زندان یا حسین
  

  ممنوعھ ۀمیو
  

  است ساله نهایت بی دنیا چونکه

  ما عمر انتهاي تا ابتدا

  است دم یک قیامت تا رذَ  عالم

  شد رانده آدم الساعه بهشت از

  بدن بی رذَ عالم در توئی ، نَک

  آموختی ها اسم بودي تو نَک

  بااِ بی ، خالفت در بودي تو کنَ

  شد چیده اینک ممنوعه میوة

  » اِهبِطا« عتاب در هستی تو کنَ

  بعید قول یک نیست دوزخ قول

  پاست به ما در کنون کبري محشر

  وصل باغ از روي می بیرون تو تا

  است ژاله چون آن پیش در ما عمر  

  کبریا در اي لحظه از بیش نیست

  است آدم عمر لحظه یک این طول

  شد خوانده محشر به اینک او نفس

  کفن بی محشر روز در توئی نَک

  سوختی جهنم در بودي تو کنَ

  بلی گفتی ممتحن سؤال بر

  شد سنجیده ما فعل میزان پاي

  جدا او از ات زوجه با شوي می

  دمید اینک تو اسرافیل صور

  ماست روح درون جنت و دوزخ

  اصل ذات از جدا دم در شوي می
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  شجر از پرهیز خواست ، ایزد اینکه

  نیست نار و سیب ممنوعه میوة

  است منکر فعل ممنوعه میوة

  شود می طاعت مصداق او امر

  بار به نارد شجر او توانست می

  ماست پیش اینک ممنوعه میوة
  

  بوالبشر فعل کرد اختیاري

  نیست کار در اي میوهاصالً  شاید

  است داور امر چو منکر؟ رو چه از

  شود می حرمت مشمول او نهی

  اختیار ستاند آدم از که یا

  والست ترازوي ما »اختیار«
  

  خویش پنھان
  

  او اراده کرد و انسان آفرید

  داد او بر خویش پنهان اختیار

  خوش پنهان خدا شد منجلی

  نورشان از نور انسانها جدا

  چون نشاید از خدا تصویر ساخت

  مهان گر کسی همسو شود با آن

  اولیا تنها امامان نیستند

  ، فنا هر کسی گردد به راه حق

  اند انبیا هم شامل این دسته

  هر امامی گرچه هست از اولیا

  اوصیا هستند امامان بشر

  اوصیا را حق نموده انتخاب

  میراثدار انبیاست » وصی«هر 

  گرچه ما با اولیا همزیستیم

  اشرف مخلوق او باشد رسول

  ارد شرفآنکه بر مخلوق او د

  یک شبان ساده هم در کوه و سنگ

  آفرید» خویش پنهان«بین آنها   

  تا بگیرد جاي او در روزگار

  در وجود چارده نور جلی

  جسمشان اما دقیقاً عین ما

  خویش پنهان خدا باید شناخت

  شود از دوزخ خود در امان می

  اولیا جز جمع خوبان نیستند

  ع اولیاشود داخل به جم می

  اند ، هسته گرچه در باغ والیت

  نامشان باشد ولیکن اوصیا

  جمعشان باشد فقط اِثنی عشر

  انتصابی نیست این عنوان ناب

  کل ادیان محو دین اوصیاست

  اشرف مخلوق او ما نیستیم

  با علی و یازده نور بتول

  هست عارف بر خود و رب و هدف

  سازد پلنگ جانشین خود نمی
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  پس چگونه ممکن است آن دادگر

  گنجد خدا در وهم ما در نمی

  جانشین باید کسی باشد که کار

  جانشین باید که تشکیالت غیب

  آن کسی باشد خلیفه در زمین

  هیچکس غیر از خودش در کائنات

  هیچ انسانی ندارد اقتدار

  غیر اینکه حق کمی از کار خویش

  الجرم چون شد وظیفه بر خودش

  آنکه او را هست و بوده جانشین
  

  

  این بشرجانشین خود نماید 

  ، فهم ما قاصر از درك خالفت

  را دهد انجام مثل کردگار

  ون نقص و عیبدرا بچرخاند ب

  العالمین که خَلَف باشد به رب

  نیست قادر بر خالفت بر حیات

  تا شود قائم مقام کردگار

  با اراده بسپرد بر یار خویش

  شود او خود خلیفه بر خودش می
  

  در زمین» خویش پنهان« نیست جز آن
  

  

  حریم خاص خدا
  

  گنجد خدا در وهم ما در نمی

  در خیال ما خدا جائی دگر

  یا نشسته خارج از این کائنات

  فکرمان این است کو دارد حضور

  برند در فضا ما را به نزدش می

  فکرمان این است کان یار عزیز

  درك ماهی از وجود آب چیست؟

  ز آبااي خارج  گر بیفتد لحظه

  دست در بحر وجو فکر ما ماهی

  وهم ما در بهترین وجه حَسَن

  با خط و خال و دو چشمی دلفریب

  ست این وهم ما از درك زیبائی

  گرچه عرفان با زبانی رازناك

  او چو اقیانوس و قطره فهم ما  

  اي با زیب و فر کرده برپا خیمه

  نگارد سرنوشت ممکنات می

  اي بسیار دور لیک در سیاره

  خرند جاي دیگر حرف و حکمش می

  در صف محشر نشسته پشت میز

  داند که او جز آب نیست او نمی

  معماي عذابفهمد  تازه می

  درك ماهی عاجز است از فهم رود

  کند تشبیه دلبر را به زن می

  قد ، مثال سرو و چانه مثل سیب

  گردد عجین غیر از این با دل نمی

  کند توصیف آن دلدار پاك می
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  کند هایش می لیک وصف جلوه

  آید به چشمت عکس اوست هرچه می

  سنگ و برگ و آب و انسان و فضا

  تر از رگ شیرین به تو نزدیک

  ایم از خود جدا ما خدا را کرده

  بریم خدا را خارج از خود میما 

  تو حریم خاص اوئی اي رفیق
  

  کند در تجلیگه صدایش می

  او تو را در هر اثر در پیش روست

  ، خدا را داده جا هر یکی در خود

  ی بی خبرتو خودت غیبی و هست

  عامدانه ، تا نباشد بین ما

  گردیم دنبال حریم بعد ، می

  پس نیفکن در حریم او حریق
  

  آرمانشھر خدا
  

  گشته کامل شهر علم انبیا

  هر ولی در شهر احمد یک در است

  این مدینه آرمانشهر خداست

  بابها بسیار دارد شهر علم

  هست درهاي ورودش بیشمار

  رسند جملگی درها به یک جا می

  هست لیکن یک در پر ازدحام

  الحوائج نام آن کرده حق باب

  باب حاجات است نام دیگرش
  

  جملگی در شهر علم مصطفی  

  تر است لیک حیدر از همه اصلی

  هرکه وارد شد در آن از غم رهاست

  باب عشق و باب سعی و باب حلم

  هر دري را هست نام و اعتبار

  رسند رهروان بر اصل معنا می

  آنجا خاص و عامغلغله کرده در 

  قبلۀ حاجات جمله بندگان

  تا شناسد هر فقیري سرورش
  

  ھای تکامل نردبان
  

  هست هر علمی کلید بندگی

  علم ظاهر، علم باطن، هرچه هست

  حاصل علمت بیاید در برت

  هرکه از این شهر گردد کامیاب

  علمها بهر حصول اعتالست

  راه استخراج آب زندگی  

  راه بهره بردن از این مزرعه است

  هم در این دنیا و هم در آخرت

  تا ابد ماند مصون از هر عذاب

  هاي تکامل تا خداست ننربا
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  هر رهی باشد اگر هموارتر

  کردن است، علم ، خدمت  هرچه باشد

  گر نباشد قصد قربت در کتاب

  هست تکلیف خالیق کشف راه

  شهر علم مصطفی شهر خداست

  االسرار غیب سینۀ او مخزن

  شهر علمش نیست شهري در مکان

  هست بی معنی در آن جا ماه و سال

  بینهایت سال قبل و بعد از آن

  چون شوي بر غیب عالم متصل

  ندان» ماضی«را واژة » ازل«پس 

  حالند و در حال آن دو نیز هر دو در

  عقل ما قاصر ز درك واحد است

  کنیم بندي می زین سبب  تقویم

  نیست این معنا چنان سخت و ثقیل

  زمانی خواب ماست  اي از بی جلوه
  

  شود بسیارتر راهیانش می

  معبد بهتر عبادت کردن است

  شود هر نقطه یک کوه حجاب می

  راه امن و صاف و کوته تا اله

  آرمانشهر خدا هم مصطفاست

  هادي است و نیست در او شک و ریب

  آن مدینه نیست شهري در زمان

  است، حال» حال«، یک  ماضی و آینده

  این جهانکل عمر » حال«هست 

  بري از حال عالم حظّ دل می

  نخوان» مستقبل«را قید » ابد«یا 

  هر سه یک چیزند و هر یک آن سه چیز

  مایل به ترك واحد است علم ما

  کنیم بندي می عمر را تقسیم

  باشد دلیل هر شب و روز تو می

  مکانی خواب ماست شهروند بی
  

  

  حامالن علم حق
  

  راز کل آفرینش تا به حشر

  ن جسم و روح آن نبی استلیک قرآ

  ، هر امام بعد از او ، قرآن ناطق

  ، مصداق سالح و جوشن است علم

  هرکه در شهر نبی شد شهروند

  شناس شهروندانش همه دشمن

  شهروندانش همه چون شهریار

  نیست در آن شهر ، مرگ و زندگی

  در کتاب آفرینش گشته نشر  

  منکر قرآن ناطق اجنبی است

  حامالن علم و فیض حق تمام

  ، ایمن است هرکه شد با آن مسلح

  شود ایمن ز هر شر و گزند می

  آشنا با دشمنان در هر لباس

  در امور شهر دارند اختیار

  نیست آنجا غیر عشق و بندگی
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  مرگ مردان خدا ، میالدشان

  در شفاعت گرچه کل اولیا

  امیدلیک هرکس بست بر آنها 

  ست هر شهیدي مست عباس علی
  

  

  ، میعادشان تا قیامت با خدا

  اذن دارند از خداي کبریا

  سپارندش به عباس رشید می

  ست احساس علیسقاي چونکه او 
  

  

  عشق شیعی
  

  زندگی سرشار از درد و تب است

  در عبور از این شب پر پرتگاه

  ، راهی پر چراغ و رهنماست شیعه

  بهترین راه سعادتمندي است

  در عبور از سنگالخ زندگی

  از فسادزندگی راهی است لبریز 

  راه مملو از غبار و دود و گرد

  گرچه دارد هر بشر شمعی به کف

  شیعه اما در عبور از اضطراب

  ، هر ولّی از والدت تا شهادت

  شیعه تنها نیست در این رهگذر

  خشرَنیست روزش خالی از یک آذَ

  ذکر یعنی مجلس یادآوري

  ذکر یعنی یاد آن یادآوران

  سالطول دیگران یک یا دو شب در 

  رد اما شیعه در هر شام و روزدا

  شیعه دارد از سر عشق و وال

  دان کند تکلیف آنچه او را می

  یاد آن یادآوران در زندگی

  راهی سنگالخی در شب است  کوره  

  پناه شیعه دارد گوشه گوشه جان

  هاست بهترین راه عبور از فتنه

  راه پر آبادي و خرسندي است

  شیعه سرشار است از تابندگی

  گاه و دام و انقیاد پر ز لغزش

  پر ز ظلم و کینه و تبعیض و درد

  رسد در زندگی سوي هدفتا 

  ، وصل است بر یک آفتاب  هر شبی

  راه ظلمت را نموده منجلی

  هر زمان دارد به همره راهبر

  نیست شامش عاري از یک نوربخش

  ذکر یعنی یاد یک روشنگري

  کسب نور از خاطرات سروران

  نمایند از مهان کسب کمال می

  یاد یک منظومۀ عالم فروز

  انتها حکم و مسئولیتی بی

  ت یاد سیرت یادآورانهس

  دهد بر شیعه درس بندگی  می
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  ، بی ریا بندگی یعنی عبادت

  یاد آن یادآوران چون کیمیاست

  ، هر امام در تولد یا شهادت

  ذکر یعنی کسب تکلیفی مدام

  ذکر یعنی مملو از باور شدن

  ا را رهبرنداین همه هادي که م

  یاد یاران مثل خون تازه است

  یاد آن یاران بُود چون اسلحه

  شیعه با یادآوران پویا شده

  شیعه را رمز رهائی در والست

  نور حق در وحی و قرآن منجلی است

  ، فرقان عظیم دیگر است عقل

  نیست ضدّیت میان عشق و عقل

  ، احساسات پاك عاقل است عشق

  شود بر خوبرو عاشق می ، عقل

  ، مغز جاهل است خالی از هر عشق

  عقل هرچه بیشتر یابد کمال

  آنکه عشقش کوچک و کم ارزش است

  ، عشقش بیشتر هر که عقلش بیش

  تر شود هرچه عشق از عقل سائل

  ، عشق و شور هست معناي والیت

  نیست معناي وال دیوانگی

  در همه دنیا نباشد هیچ دین

  عشق شیعه هست عشقی الیزال

  و تابنده است عشق شیعه زنده

  خاصه در خدمت به مخلوق خدا

  ، ارزان ماست معجز احیاگري

  دهد بر شیعیان خود پیام می

  از شهید و عاشقی واالمقام

  ، یادآور شدن در فرامُشخانه

  دائماً تکلیف را یادآورند

  معجز احیاگري را سازه است

  ، به دست جامعه خارج از ضامن

  ده و بالنده و مانا شدهزن

  چون والیت روح دین انبیاست

  بعد از آن در احمد و آل علی است

  ، پیغمبر است عقل در اقلیم دل

  هر دو یک قولند اما با دو نقل

  ، ادراکات حس کامل است عقل

  بیند در او چون کمال خویش می

  ، همان حد عاقل است گر شود عاشق

  بیشتر عاشق شود بر ذوالجمال

  ، شاهد گنجایش است را عقل او

  تر»خویش«چونکه یارش هست با او 

  تر شود در ره معشوق کامل

  عشق و شوري غرق در نور و شعور

  هست معناي وال فرزانگی

  ، غرق عشقی آتشین مثل شیعه

  بر خداوند لطیف و متعال

  تا قیامت عشق او پاینده است
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  عقل اگر منها شود از عشق او

  این نه از جهل و هراس و سادگی است

  ، امیر گر نباشد عقل بر عاشق

  عشق شیعه قرنها اینگونه سوخت

  چونکه عشق بی تعقل شد رواج

  عشق کامل در عقول کامل است

  دلدار ما، چونکه باشد عقل کل 

  شاعر و عاشق دو نام توأمند

  شود ا می، شید ، شعر با تعشق

  وحی با الهام از جنس همند

  هر که داراي شعوري برتر است

  ، ولیک گرچه شاعر نیست پیغمبر

  ، یار گرچه باشد وحی با الهام

  وحی را منشأ بُود تنها خدا

  ور هست الهام از دو منشأ بهره

  شعور الجرم هر شاعر و هر ذي

  هرچه غفلت آفریند ظلمت است

  هرچه غفلت را زُداید پر بهاست

  شود ، فرقان می ، با این وصف شعر

  است »زندگی«امتحان عشق او در 

  زداید گرد غفلت از هدف می

  ، بندگی است چون هدف از آفرینش

  بندگی یعنی به قصد قرب رب

  آفرینش را هدف باشد کمال

  راه سبز این تعالی بندگی است

  شود رام عدو عشق شیعه می

  بلکه از ماهیت دلدادگی است

   شود عاشق به هر دامی اسیر می

  چلچراغ عشق ما وارونه سوخت

  شیعه بر هر پادشاهی داد باج

  بر هوسها مایل است،  عشق ناقص

  پسندد یار ما عشق کامل می

  اند ، قارچهائی پر سَم بی تعقل

  شود ، حکمت آرا می با تعقل

  ، ماوراي عالمند ، امري هر دو

  شاعر و همدرد با پیغمبر است

  در شهود او شریک هست شاعر

  تبار هست فرقی بین این دو هم

  بر وجود پاك کل انبیا

  ، هم ارواح شر هم مقام قرب

  شود مُلهم ز ظلمت یا ز نور می

  ، عنصري بد طینت است منشأ آن

  منشأ آن در حریم کبریاست

  شود ذاکر تکلیف انسان می

  لحظه لحظه امتحانش بندگی است

  نمایاند گَهر را در صدف می

  از آن مایۀ شرمندگی استغفلت 

  خدمتی در اوج عرفان و ادب

  هر کسی باید بگردد متعال

  بندگی ممکن به شرط زندگی است
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  زندگی باشد اگر بی اعتدال

  ور گرچه مسئول است هر اندیشه

  مثل این دُرّ دريلیک چیزي 

  شود گاهی تلف گرچه شاعر می

  تر شاعر شیعی بُود مسئول

  یار او چون نازنینی کامل است

  در امور» فرقان« یار او چون هست

  تا که بین حق و باطل سد شوند

  چونکه عشق شیعه عشقی زنده است

  شاعر شیعی بُود چون پاسدار

  شاعر شیعی بُود جمع دو نور

  ینشاعر شیعی بُود شیداتر

  تر است از تمام عاشقان صادق

  عشق شیعی را مجال طرح نیست

  هر شهیدي شرح عشق شیعی است

  هرکه را باشد شهادت آرزو

  ، عقل بی پرواي اوست عشق شیعه

  اي از سوي رب عشق باشد هدیه

  تا کند خود را فداي بندگان

  پوریا و تختی و دوران شود

  ، کیمیاست عاشق از خود گذشته

  نکر آن نکوچون ندارد میل م

  الجرم هرچه که او را در سر است

  ، شیعه در امور تفاوت نیست بی

  شیعه را تکلیف باشد بندگی

  آفریده کی رَود سوي کمال

  هر خطیب و هر فقیه و باهنر

  نیست در فرهنگ ما پر مشتري

  زند اما دقیقاً بر هدف می

  تر شعر او باید بُود معقول

  خواستار عاشقانی عاقل است

  شعور پسندد با عاشقانی می

  مانع از تلفیق نیک و بد شوند

  در مسیر زندگی بالنده است

  بهر حفظ حرمت عشاق و یار

  عشق او باشد پر از شور و شعور

  چونکه محبوبش بُود زیباترین

  تر است از تمام صادقان عاشق

  این قلم را فرصت آن شرح نیست

  هر شهادت طرح عشق شیعی است

  ن است اودر حیاتش از شهیدا

  عقل شیعه رهبر شیداي اوست

  بر دل شایستگان منتخب

  تا گشاید راههاي آسمان

  همت و فهمیده و چمران شود

  اي از خود رهاست چونکه در هر عرصه

  عین معروف است فعل و فکر او

  امرِ به معروف و نهی از منکر است

  ، او را کرده مسئول و جسور عشق

  در لباس عشق و مرگ و زندگی
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  شاعر شیعی زبان مردم است

  سازد به دوران هیچ بیت چون نمی

  روز عاشورا که عشاق حسین

  کنند شعر شیعی را تَرنُم می

  نام زیباي اباالفضل رشید

  هر دلی با نام او گیرد حریق

  کند ینب شور برپا مینام ز

  اي دارد عظیم شعر شیعی رتبه

  است شعر شیعه عامل بیداريَ 

  ساده و سرخ است مثل هر شهید

  شعر شیعه مثل حرف مرتضی

  شعر شیعه در سلوکی حیدري

  در دل آزادگان روزگار

  هر دلی وصل است با موال ، بُوَد

  ها  در دل دریاي عشق قطره

  شیعه از جنس بلور اشکهاست

  شیعه ، سر نیاورده فرودشعر 

  شعر ما موقوفۀ آل عباست

  چاپلوسی نیست در قاموس ما

  هاست شعر ما فریاد سرخ نسل

  هرکجا بینیم یک حیدرصفت

  شعر شیعه در مسیر انتظار

  اند دشمنان از نو تبانی کرده

  ست ، سَد شده در مسیر این شبیخون

  شیعه بوده دائماً فجرآفرین

  شفشان مردم استقلۀ آت

  جز براي عشق پاك اهلبیت

  روحشان باشد ز غم پر شور و شین

  کنند عشق شیعی را تجسم می

  زند بر هر دلی چنگ امید می

  شود هر سنگ از نامش رقیق می

  کند انقالب نور برپا می

  چون بُود در هر دگرگونی سهیم

  است مثل خون در قلب دوران جاريَ

  پاك و شفاف است مثل صبح عید

  اده و زیباست در اوج غناس

  محوري نامۀ حق بوده پیمان

  راه شیعه بوده راه سروري

  مثل دریا ، قطرة پهناوري

  نماید جلوه ، یک دریا پري می

  اشک داغ و عشق و درد حیدري

  نزد شاهان بهر مدح و نوکري

  است این دُرّ دَري» ایثار«وقف 

  مثل مرآتیم در روشنگري

  ارث ما باشد خروشی بوذري

  گستري او هستیم در حق یار

  هر زمان بر پا نموده محشري

  تا که بگشایند در ما ، محوري

  شعر شیعه ، مثل خونین سنگري

  باوري بوده رمز فجر ما حق
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  شعر شیعه وامدار زینب است

  ، اصل درس زندگی است رف زینبح

  بینهایت حرف کوتاه و دراز
  

  دار زینب است آئینه ، در هدف

  شیعه را الگوي عشق و بندگی است

  نیست مثل یک دوبیتی چاره ساز
  

  ساحری و شاعری

  شعر باشد عطر باغ معرفت

  ، مثل زندگی دارد هدف شعر

  شعر باید چون رسول زندگی

  تا که با آواي هستی همنواست

  هاي انبیا در یک کالم گفته

  هر که از یکتاپرستی رَم کند

  هر که بر یکتاپرستی سد شود

  خودپرستان زمان در هر رده

  در مسیر بندگی بر عقل کل

  انبیا در راه سبز اعتال

  خودپرستان بر رُسُل خنجر زدند

  چه رو شد خنجر شعر انتخاباز 

  صاحب دین شاعر و مجنون نبود

  از چه رو بستند این تهمت بر او؟

  راز آن در اقتدار شاعري است

  ترین قدر و مقام سحر را عالی

  تواند شعر در حجمی عظیم می

  نماید منفجر گاه بیتی می

  هیچ جمله یا کالمی در بشر

  شعر بر عکس تمام قیل و قال

  هست از سوي خدا یک موهبت  

  گر که باشد بی هدف گردد تلف

  اعتال بخشد به روح بندگی

  حرف شاعر مثل حرف انبیاست

  ، اعتصام هست بر یکتاپرستی

  خویش را تسلیم دیو غم کند

  نوش آتشی بی حد شود شعله

  پرست و بتکده بتگرند و بت

  بت شکستن بوده تکلیف رُسُل

  رفع سد کردند از راه خدا

  تهمت شاعر به پیغمبر زدند

  بهر حمله بر رسول آفتاب؟

  حرف او اسطوره و افسون نبود

  ، حق رد کرد تهمت زان نکو؟ از چه

  شاعري همراستاي ساحري است

  هست در آئینۀ شعر و کالم

  عزم چندین نسل را سازد عقیم

  رجِنزَخشم تاریخیِّ خلقی مُ

  أثیرتر، پر ت نیست از اشعار

  هست آهنگین و سرشار از خیال
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  جاري چو نهرشود  بر زبانها می

  چونکه محدود است و کوتاه و روان

  چون ز جنس وحی دارد گفتگو

  گیرد کالم تا که رنگ شعر می

  اي از جنس غیب خزد در هاله می

  چونکه موهوم است و سهل و مرمري

  هرچه بیشتر باشد دروغ، شعر 

  حاصل یک عمر فکر و جستجو

  گرچه آن یک شعر هم نزد فکور

  زبانلیک تنها از طریق این 

  شعر باشد یک زبان مستقل

  گفتگوي شعر را عادي ندان

  ذهن مادي هست ذهنی گنگ و الل

  ، اصل ارتباط در جهان شعر

  هر زبانی گرچه آن را محمل است

  هر زبانی هست راه ارتباط

  هست شرطِ اصلیِ هر رابطه

  لیک در دنیاي شعر و شاعران

  هر زمان و هر مکان هر شعردوست

  اعاکثریت از طریق استم

  یک اقلیت بُود چون عقل و هوش

  ، شاعر و تولیدگر اي کم عده

  این دو را با هم همیشه گفتگوست

  فهمد زبان این هنر آنچه می

  آن زباندان شهروند غربت است

  گردد به دهر سینه سینه نقل می

  هست از دخل و تصرف در امان

  اعتباري ماورائی دارد او

  شود ورد زبان خاص و عام می

  فزاید شک و ریب بر معانی می

  شکوفاند گل خوش باوري می

  ، پر فروغ شود در باورستان می

  گاه با شعري بگردد زیر و رو

  تفکر در امورهست محصول 

  شستشو گردیده مغز دیگران

  آشنا با آن فقط اصحاب دل

  اي مادي ندان شعر را واگویه

  بهر فهم ارتباطات خیال

  مبتنی باشد به شور و انبساط

  شعر اما خود زبانی کامل است

  بهر فهم یکدگر یا اختالط

  آشنائی با زبان واسطه

  گفتگوها نیست بین حاضران

  ستبا تمام عاشقان در گفتگو

  مندند از زبان انتزاع بهره

  اکثریت بهر آنها قلب و گوش

  اکثریت طالب شعر و هنر

  گفتگوها ، هم نهان هم روبروست

  او زباندانی است در قلب بشر

  ساکن غوغاسراي عزلت است
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  آشنا باشد فقط با این زبان 

  ترجمه بین زبانها رایج است

  شعر حتی با زبان اصل خویش

  شعر حافظ را نباشد ترجمان

  دارد آن غریب چون زبان غیب

  آن زباندانی که در اذهان ماست

  کند او نه تنها شعر از بر می

  پوشد کالم تا لباس شعر می

  این زبان دارد توانی بس وسیع

  گمان ، شاعر عامداً یا بی گاه

  دانند این سنت شکن می گرچه 

  شود لیک بی تحقیق باور می

  شعر آئینی ولی حمد و ثناست

  شعر آئینی ز جنس حکمت است

  برترین شعري که در مانائی است
  

  هرکسی باشد ز جنس شاعران 

  شعر اما زین وساطت خارج است

  ترجمانی نیست با صد نوش و نیش

  غیب دانفهم آن خواهد زبانی 

  برد از او نصیب گوش غیبی می

  با زبان غیب حافظ آشناست

  کند بلکه بی تحقیق باور می

  شود نزد عوام وحی مُنزَل می

  کند مفهوم را ژرف و رفیع می

  نماید ساحري با واژگان می

  هست کارش در زبان قلع سنن

  شود ، که از بر می نه فقط باور

  ترجمان وحی و حرف اولیاست

  و دین و فطرت است منطبق با عقل

  تا ابد اشعار عاشورائی است
  

  والی فاطمھ

  ام ، فرسوده ، بی حاصلم ام تشنه

  ، فرسودگی عاشقی یعنی عطش

  عشق یعنی حل شدن در هر جمال 

  نیست جز یک واژه در قاموس عشق

  عشق یعنی هجر یعنی جستجو

  عاشقی یعنی سفر در خویشتن

  زندگی یعنی جدالی تلخ و سخت

  اي واالتر است نشئهعشق اما 

  ست اي ، جاده طبیعت: زندگی یعنی 

  عشق یعنی آفرینش عاشق است

  ام آبم ، سراب آلودهعاشق   

  تشنگی یعنی سراب آلودگی

  عشق یعنی نردبانی تا کمال

  کند فانوس عشق روشن می» داغ«

  جاودانه هجرتی از من به او

  زندگی یعنی نظر بر خویشتن

  ر و برگ درخترسَبین باد سَ

  ها زیباتر است از تمام جذبه

  ست اي عشق یعنی جاده هم سجاده

  ترا شایق اس» او«کل هستی وصل 
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  عشق یعنی هر گل خوش رنگ و بو

  هاي کربال عشق یعنی جذبه

  ، رضا ، پیمان عاشقی یعنی جنون

  ، معشوق ازل هم عاشق است آه

  ، آن نور امید گر نبوده عاشق

  تر کجاست ملتی از شیعه عاشق

  از غرب و شرق،  در والي فاطمه

  است ، رضاي فاطمه چون رضاي حق

                        *  

  گفت» الجار ثم الدار«فاطمه 

  العین ما گر شود این جمله نصب

  ها هر که شد یاریگر همسایه

  شود  عامل دین پیمبر می

  گر جهانی گردد این فکر سلیم

  کل مکتوبات عالم یک طرف 

  دیگران بر خود مقدم داشتن
  

  هست تصویر تجلّیات او

  هاي خونین با خدا عشقبازي

  ها سرفرازي بر فراز نیزه

  چونکه او هر عاشقی را خالق است

  از چه رو زهراي اطهر آفرید

  در والست کودك و پیر و جوانش

  بین ادیان و مذاهب نیست فرق

  است ، والي فاطمه پس والي حق

                   *  

  تها شبها نخف از غم همسایه

  رود از یاد ما کل غمها می

  در زبان خیر و امداد و دعا

  شود شیعۀ زهراي اطهر می

  شود دنیا چو جنات نعیم می

  این دو حرف پر بها هم یک طرف

  هست شرط دین خاتم داشتن
  

 کوثر آل کسا

  عبد صالح بعد کل انبیا

  در عبودیت به این وحدت رسید

  بعد او موال امیرالمؤمنین

  باباي خاك هست امیرالمؤمنین

  آدمی از آب و گل آمد پدید 

  اشک و آه فاطمه روح است و آب

  چادرش باشد کساي زندگی

  با گالب چشم زهرا کردگار

  ، عبد آمد پدید زان تراب زنده

  احمد ، آن عزیز کبریابود   

  با عبادت ، او به این حشمت رسید

  در عبودیت شد او را جانشین

  وجود تابناكبوتراب است آن 

  ، روحش خدا در او دمید بعد از آن

  سازد تراب روح و آبش زنده می

  گاه بندگی تا قیامت ، خیمه

  خاك آدم را نموده آبدار

  ، موالي شهید شد پدر بر عبد
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  خداست» اباعبد«چون حسین او 

   هر پدر فرزند را دلواپس است

  خار اگر بر پاي فرزندش رَوَد

  هر پدر فرزند را خواهد سعید

  خواهد پسر دتمند میاو سعا

  باشد پدر بر بندگان » ولی«هر 

  باشد غمین و دلپریش» ولی«هر 

  بندگان را چون پدر باشد حسین

  »خون خدا«است هم » اباعبد«هم 

  است و باشد دلپریش» ابا عبد«او 

  در کائنات» خون خدا«او بُود 

  گرچه بیت معنوي باشد کسا

  هرچه در عالم ز جنس زندگی است

  سرشت بوتراباشک زهرا و 

  تا که عبد او شود چون نور عین

  است و مانند پدر» ابا عبد«او 

  عبد یعنی هرچه مخلوق خداست

  گردد یتیم کربالعبد چون در 

  شود زینب ولّی بندگان را می

  نماید بندگان را تربیت می

  عبدهاي صالحش را همزمان

  رچون اباصالح بُود آن مُنتَظَ

  حجت حق کوثر آل کساست
  

  ی را مُنتهاستعشق و مرگ و زندگ

  راه خوشبختی پر از خار و خس است

  شود قلب او سرشار از غم می

  پاك و خوشبخت و ظفرمند و رشید

  خورد با این هدف خون جگر می

  باشد از تقدیر آنها در فغان

  از غم فرزندهاي بیت خویش

  دارد از تقدیر آنها شور و شین

  هست اقیانوس معنی این دو تا

  شاز غم فرزندهاي بیت خوی

  حیاتگانی در زند ، خون نیست بی

  کل عالم هست بیت اولیا

  از کسا در کسوت بالندگی است

  آرد پدید از فیض ناب می عبد

  سپارد بنده را دست حسین می

  پروَراند چون پسر بنده را می

  ست پدر بر ماسوي زین سبب موال

  شود در دامن زینب مقیم می

  ، سایۀ مهر علی بر یتیمان

  و تعزیت با وال و با رضا

  ، نهان سپارد بر ابوصالح می

  ، پدر شود بر صالحان ، موال می

  وارث و احیاگر خون خداست
  



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 262صفحه  

 

  َو ما َرأیُت اِّال َجمیال

  آنکه دین عشق را احیا نمود

  او نبود اندر کسا اما کسا

  خواست سازد کار جمع گر خدا می

  پس چرا آن شیرزن را آفرید؟

  دارد خدا اش را دوست می بنده

  که زینب حامی سجاد شدتا 

  اي کردند تا نسل بتول فتنه

  فتنه تا قرآن بماند بی ولی

  فتنه تا اعجاز قول احمدي

  دفن در تاریخ کذابین شود

  فتنه تا ثقلین بی عترت شود

  دین به پا باشد ولی بی راهبر

  دین به پا باشد ولی بی انتقام

  اي کردند تا در کربال فتنه

  دینالعاب شد کشته زین گر که می

  دین و فیض حق به پا از زینب است

                   *  

  آنچه زینب دید در کرب و بال

  ها که زینب دیده است آن مصیبت

  لیک چون عارف بُود بر عزم رب

  چونکه راضی گشته زینب بر رضا

  برتر است از هر متاعی در جهان

  او شده پیروزِ میدان در شکست

  بهر ما آن ماجرا پر محنت است

  جز وجود حضرت زینب نبود  

  چادر او بود در عرش خدا

  از چه روشن کرد در شامات شمع؟

  تا ببارد هر زمان فیضی جدید

  زین سبب حجت نشد از ما جدا

  شد فتنۀ آخرزمان بر باد

  ریشه کن گردد ز آئین رسول

  دین شوراي سقیفه بی علی

  در خصوص انتظار مهدوي

  یا امامت منفصل از دین شود

  یا امامت شامل کثرت شود

  آلت تخدیر ابناي بشر

  امام بی نبی و بی وصی و بی

  ریشه کن سازند اصحاب کسا

  شد فیض دائم از زمین قطع می

  هرچه دارد ماسوي از زینب است

                  *  

  ، نه بال ، نه محنت بود زیبائی

  کوه هم از نام آن لرزیده است

  کربالیش هست عین بزم رب

  گشته او تسلیم بر حکم قضا

  گمان ، بی آنچه او از دست داده

  چون شهیدان را به دست آورده است

  ، کربال یک نعمت است بهر زینب
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  ت احیاي آئین نبینعم

  او زنی با عزت است و اقتدار

  ، معصیت نیست در قاموس زینب

  او مصیبت دیده اما صابر است

  چون ذلیل و خوار و نادانیم ما

  انقالبش نیست تنها داستان

  چون براي ما فدائی داده است

  کنیم تا که ما بر او توسل می

  در شدائد مثل او باید شویم

  ا، ز او داري تمناي دع گر

  ، ز او خواهی تو مفتاح امل گر

  حاجتش باشد حمایت از امام

  هرچه حق تکلیف کرده خیر ماست

  حاجت اصلی ظهور حجت است
  

  حذف تحریفات از دین نبی

  زارنیست مثل ما ذلیل و خوار و 

  نیست شاکی از خدا در تعزیت

  بر هر آنچه حق پسندد شاکر است

  خوانیم ما ، معصیت در مصیبت

  تا ابد الگوست بر کل جهان

  حق به او مشکل گشائی داده است

  کنیم هاي او گُل می در مصیبت

  نزد او با آبرو باید شویم

  در رهش باید بگردي جانفدا

  حاجتش را کن روا در هر عمل

  شدن در این پیام شیعه یعنی حل

  ، حاجترواست هر که عامل شد به آن

  ، مستور در این حاجت است مابقی
  

  

  علت خلقت

  گنجد خدا در وهم ما چون نمی

  هر کسی در حد درك و فهم خود

  هر کسی گوید که دینم برتر است

  هر کسی خود را بهشتی کرده فرض

  کند بازي می  تا بشر اسطوره

  لکشود گاهی خدایش چون مَ می

  هم خداي آب و شعر و عشق و جنگ

  وقت بارش رب او در ابرهاست

  نیست تنها بت همین الت و منات

  وَهم ما مشتاق تغییر مُد است

  چون خدا باشد وراي فهم ما

  تراشد از خدا وَهم ما بت می  

  پرستد آن خداي وهم خود می

  از همه علم و یقینم برتر است

  دیگران را عین زشتی کرده فرض

  کند سازي می   از خدایش ، چهره

  گاه همنام اراده یا فلک

  سنگ ، هم از جنس هم ز جنس فکر

  ، رب او چون ببرهاست وقت یورش

  هست میلیونها الهه در حیات

  نفی بتهاي خود است» ال الهَ«

  هست نفی وهم ما» ال الهَ «
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  تراشیم از خدا جملگی بت می

  جمله بر یک دین و ایمانیم ما

  بت شکستن راه و رسم حیدر است

  شیعۀ اسمی ندارد امتیاز

  و امر خداست راز آن در سنت

  از رضا آمد حدیثی چون طال

  هرکه رانَد بر زبان او ایمن است
  

  نیست واالتر خداي ذهن ما

  پرستانیم ما تراش و بت بت

  فکر او از فکر عالم برتر است

  نیست فرقی بین مردم جز به راز

  ، عبادت با والست علت خلقت

  ، حِصن ما ذکر وحدت باشد«:  گفت

  »لیک شرطش مُهر تأئید من است
  

  بذر اراده

  در کجا بذر اراده خرمن است

  در کجاي کائنات این بذر هست

  ت رد شومنذر دارم از منیّ

  خرم ، می قیمت جان است؟ باشد

  خرمن بذر اراده در کجاست

  ما حسین ابن علی نشناختیم

  این جهان از عزم او در چرخش است

  خدمت به قدر خَردَلیگر بُود 

  چیست پاداش کسی که بی حساب

  چون حسین اینگونه کرده جان فدا

  از اراده داده بر او هرچه بیش

  با اراده مثل سدي استوار 

  ، جاري در عالم عزم اوست زین سبب

  بذر آب زندگی باشد عطش

  داغ لبهاي گل سرخ حیات

  قصۀ آب و عطش در کربال

  اي از آن عطش بر ما چکید قطره

  اي از آن تقاضاي من است دانه  

  خرم زیرا مرا یک نذر هست می

  ، شوم خواهد آنچه آن دلدار می

  برم جان که مال اوست ، نزدش می

  دانم به دشت کربالست می ، آه

  قدر وهم خود امامی ساختیم

  ي او زمین در گردش است از اراده

  دهد پاداشِ آن ، ربّ جَلی می

  در راه صواباش را داده  هستی

  بی حساب است آنچه شد بر او عطا

  تعالی ، جز خداونديِ خویش حق

  بست راه انحراف روزگار

  خوار بزم اوست هر اراده ریزه

  ، غش ه اقیانوسکز پی آن کرد

  تا قیامت ماند بر قلب فرات

  تشنگان وصل را شد رهنما

  مملکت شد پر ز جانباز و شهید
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  خواهد دلم لذتی اینگونه می

  بار الها اختیار از من بگیر

  من ندارم از اراده قسمتی

  بار الها کن مدد تا زین به بعد

  وي نفسنفس ما چون ابن سعد و 
  

  تا کند حل بوفضائل مشکلم

  بصیردِه به دست آن علمدار 

  تا نصیبم گردد از غم لذتی

  حر شوم در سازمان ابن سعد

  کُشد حق را براي ملک ري می
  

  وعدۀ دیدار

  رازهائی حق نهفته در نماز

  پذیر دست بگشا سوي آن مهمان

  شوي ، بر او می ، تا وصل ریا بی

  توانی شد کلید با اراده می

  ، همان باید شوي هر صفت خواهی

  گر مدد خواهی ز الطاف کریم

  توانی هر صفت با اراده می

  گر گشائی سوي حق دست نیاز

  پنج نوبت وعده ، از الطاف اوست

  ظهر عاشورا گل صد برگ او

  تر خدایت خویش گر که هستی با

  ، نه ما به او او به ما مایل بُود

  وعده را او کرده تعیین ، تا کسی

  ممَ، کسی با خود نگوید من کَ تا

  تا نگوید هیچکس در راه وصل

  تا کسی فردا نگوید در صراط

  تا کسی فردا نگوید با دروغ

  کرده او اتمام حجت با نماز

  که نگردد فاش جز بر اهل راز  

  امتحانی با نماز از خود بگیر

  شوي همسو می ، عزم با جهان

  بهر قفل آرزوهاي بعید

  مهربان باید شويجوئی؟ مهر ، 

  در کرم باید شوي با او سهیم

  پرورانی در دلت با معرفت

  شود راه اراده بر تو باز می

  ، میل دوست هست بیش از پنج وعده

  یک نمازش بود تنها آرزو

  وعدة دیدار را کن بیشتر

  عاشق و معشوق ما باشد همو

  دارد بسی» بِه، ز ما«: دخود نگوی

  ترین فرزند نسل آدمم کم

  گشتم و پیدا نکردم کوي اصل

  ، به خاصان داده بودي انبساط تو

  بود درگاه وصال تو شلوغ

  کرده او بر عاشقان اتمام ناز
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  گفتگو با شخص اول در جهان

  ز ما نیازنیست او را بر نما

  دست تو باز است و او در دسترس

  بی نیاز است او ز مخلوقات خود

  او به ما عاشق ولی ما بی تمیز

  جاي آن دارد که از این افتخار

  جاي آن دارد که دل راغب کنیم

  هرچه واجب کرده بر ما نعمت است

  آنچه آن محبوب کرده مستحب

  توانست او به جاي اختیار می

  اور شویمکرد اراده تا که خودب

  هست انسان جانشین آن جمیل

  کرد اراده تا قرین او شویم

  او اراده کرد و ما را برگزید

  او لطیف است و لطافت آفرید

  تو رفیقی و لطیفی اي بشر

  زند آتش از کردار ما سر می

  بولهب نفس است و کوثر روح ما
  

  رایگان گشته براي بندگان

  داده از فضلش به بنده امتیاز

  در شلوغی مانع تو نیست کس

  خودعاشق است اما به مصنوعات 

  عشق یکسویه چه سخت است اي عزیز

  لحظه لحظه جان دهیم از عشق یار

  ها را به خود واجب کنیم مستحب

  ، نقمت است آنچه کرده نهی از ما

  تر از طلب هست اَنعام فزون

  جبر را سازد به انسانها دچار

  ذات پاکش را همه مظهر شویم

  ، او را خلیل تا شود در زندگی

  در اراده جانشین او شویم

  تا که ما هم برگزینیم آن وحید

  او رفیق است و رفاقت آفرید

  گر پس چرا گردي شقی و فتنه

  زند بولهب آتش به کوثر می

  »تبَت یَدا«پس بخوان بر نفس خود 
  

  عیار عشق

  زندگی زیباست در باغ نماز

  چون نیاز مردمان بی انتهاست

  کرده تعیین پنج نوبت امتحان

  پنج نوبت کمترین تعدادهاست

  ود عزمش لیک تعیین عیارب

  بینی نیاز جز نماز آنجا نمی  

  بی نیازي بهترین آب بقاست

  تا بسنجد او نیاز عاشقان

  قدر وسع و درك و استعداد ماست

  قرارها را با  تا بسنجد عشق
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  کنند اولیا خود وعده تعیین می

  وعدة آنها نباشد پنج بار

  هایشان از حد فزون بیقراري

  جسمشان اما میان ما اسیر

  آنچه داده میلشان بر زندگی

  نیستند آنها برون از بندگان

  جنگشان با خویش و با دنیاي دون

  گرچه بر دنیا نباشد میلشان

  التفاتگرچه بر دنیا ندارند 

  اند پیشه گرچه آرام و صداقت

  تر آشام گرگ دولت هرچه خون

  عرصۀ حرب است محراب نماز

  حرب با هر ظالم بیدادگر

  اولیا چون رام شاهان نیستند

  مرد حق در حربگاه هر نماز

  با تمام دولت و دربارها

  گرچه در زندان دنیا مضطرند

  با وضوي دائمی دارند راز

  »قینی«فرقشان با دیگران باشد 

  اي در عزمشان شک نباشد ذره

  ، همه با وضوي ظاهر و باطن

  کنند تا که احساس اسیري می

  نیست مصداق وضو در شستشو

  اولیا را پنج نوبت ، وعده نیست

  آنچه بر آنها طراوت داده است

  کنند جان خود را مهر و کابین می

  با خدا دارند هر لحظه قرار

  قلبشان افتاده از دنیا برون

  مثل مروارید در دریاي قیر

  آن قرار است و اذان بندگی

  بین ما هستند آن رزمندگان

  روحشان از عالم ظاهر برون

  هراسد هر شهی از خیلشان می

  تابند ظلمی در حیات بر نمی

  اند اي بیشه، شیره الزم آید

  تر هاي رام پسندد بره می

  باز حرب با شیطان و نفس حقه

  هاي ننگ و شر حرب با جرثومه

  از تبار سر به راهان نیستند

  کند در اهتزاز پرچم حق می

  اولیا هستند در پیکارها

  برند بهترین لذت ز دنیا می

  دائماً هستند در حال نماز

  با یقین هستند حق را جانشین

  گاه بزمشان جلوههر دو عالم 

  در نبردند اولیا با مفسده

  کنند می» نورگیري«با وضوئی 

  است این وضو» آماده باش«مظهر 

  ، هر کارشان، جز سجده نیست با وضو

  استفاده زین وضوي ساده است
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  شود باطل وضو با غیبتی می

  شود باطل وضو با هر گناه می

  جلوگیري ز ابطال وضو پس

  ، یاد آورندتا وضو باطل شود 

  کند از وضو هرکس حراست می

  با وضوي روح و جسم و قلب و جان

  آن که باشد با وضو در هر زمان

  تا رسد وقت مالقات حبیب

  ، هر جا که هست چون امام عصر او

  ، خاص ماست قبله و ساعات شرعی

  گریزد مؤمن از دنیاي خویش می

  شود زندان برایش مثل باغ می

  اپنج نوبت نیست وصل اولی

  روند با وضو آنها به بستر می

  خوابشان زیباترینِ خوابهاست

  خوابشان زندان سبز دیگري است

  اند دیگران هم مثل آنها فانی

  منداولیا اما به زندان عالِ

  چون که مشتاقند بر مرگ و فنا

  کنند انقطاع از خویش حاصل می

  رهند ساعتی از قید زندان می

  زار ، طاووس خواب این دلداگان

  تحصیل اراده هست صافراه 

  راه رُهبانیتِ بی اعتدال

  گرچه هر کس قدر استعداد خویش

  اي یا تهمتی ، حیله با دروغی

  زند هر اشتباه بی وضو سر می

  هست حفظ ارتباط و وصل او

  آورندیاد از میثاق و میعاد 

  کند آن وضو او را حفاظت می

  اند آن عارفان دائماً آماده

  شمارد تا اذان ها را می لحظه

  تا شود از وصل دیگر با نصیب

  در نماز اولِ وقتِ خود است

  هر کجا و هر زمان ، او مقتداست

  شود مأموم بر موالي خویش می

  شکوفد در دلش گلهاي داغ می

  وعده ها دارند با حق در خفا

  روند با اهللا اکبر ، می ، خواب

  روحشان شبگرد عرش کبریاست

  وادي رؤیاي آنها مرمري است

  اند در دل دنیاي دون زندانی

  زین سبب داراي حبسی سالمند

  خواب آنها هست مرگی دلربا

  کنند تا سحر در مرگ ، منزل می

  دهند روح را اذن پریدن می

  زار ، کابوس خواب ما آشفتگان

  کالفگم نکن سر رشتۀ بند و 

  نیست راه کشف انوار جمال

  گیرد ز استمداد خویش اجر می
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  ، راهی ساده است لیک راه وصل

  ، پلکان آماده کن با اراده
  

  

  هر کسی دارد وضو ، آماده است

  راه معراج دلت را ساده کن
  

 عشق تسنیم

  است عقبائی  اي جامه ، رستگاري 

  سبز ذکر در جز نیست رستگاري 

  است باوري حقیقت تلقین ، ذکر

  »اوست« مال هستی کل یعنی ذکر

  است مهمانی مجلس چون جهان این

  رب بزم این در آنکه ، سعادت بی

  معنوي فروش کم ، حقیقت در

  نماز باشد ، ادب طرز بهترین

  عشق تسلیم رب بزم در شوي گر

  است خوشبختی آخرین رستگاري

  نشد دنیا در خوشبخت کسی تا

  نام و جاه و مال به خوشبختی نیست

  وجود از رضایت ؟ خوشبختی چیست

  نیست احساس این از غیر رستگاري

  است رضایتمندي خوشبختی راز

  ولـخج و اریمـــشرمس هاـبارال
  

  است  دنیائی ولی خوشبختی رخت  

  سبز فکر در ولی خوشبختی هست

  است یادآوري ، خود فقر بر دمبدم

  »اوست« حال از هم تو زیباي حال

  است ارزانی زندگی بزم تو بر

  ادب در نماید می فروشی کم

  دنیوي فروش کم از است بدتر

  ناز درگاه بر بوسه نوبت پنج

  عشق تسنیم ابد تا دهندت می

  است سختی بی و دائم حیات یک

  نشد عقبا عالم رستگار

  خام زهد از  نجو  هم رستگاري

  سجود در شکري ، قلب صمیم از

  نیست کرباس و کهنه لباس در

  است خرسندي این مزد رستگاري

  قبول کن حمدت جاي را ما شرم
  

 اسم اعظم

  بینهایت اسم دارد کردگار 

  اسم اعظم گرچه گردیده نهان

  کل اسماء و صفات ذوالجالل 

  زان میان بر ما رسیده یکهزار  

  در همه اسماء او باشد عیان

  اعظمند و جاودان و متعال
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  ، مظروف پیام گرچه باشد ظرف

  محتوا خواهد لباسی از حروف 

  نیست این دانش چنان جادوگري

  هرکه دانا شد به اسرار نهان

  گر تو هم دنبال حل مشکلی

  کند  تا او رهنمونت می ، عشق

  حیات عشق اما چیست؟ اکسیر

  عشق همسوئی است با کل وجود 

  عشق یعنی پاکی و آزادگی

  این جهان و هرچه زیبائی در اوست

  اسم اعظم نیست وردي سرسري 

  ، بی تالش  تا بیابی گنج و دولت

  یا نمائی خرق عادت در امور

  یا شوي محبوب قلب خاص و عام

  گر براي این امور دمدمی

  کن رها این جستجوي بی اساس 

  تی پی حمد و ثنالیک گر هس

  گر پی برگشت سوي خالقی 

  گر پی آرامش و امنیتی 

  گر مناجات و دعا را طالبی

  یاد کن او را به هر نام و صفت 

  اسم اعظم مجمع اسماء اوست
  

  اسم اعظم نیست تنها یک کالم

  بد دل به معنایش وقوفتا که یا

  معصیت باشد فسون و ساحري

  دارد ز افشایش دهان بسته می

  کسب کن سرشار عشق او دلی

  کند در طریقت ذوالفنونت می

  عشق باشد روح و دین کائنات

  در طوافی جاودان و بی رکود

  ها ، دلدادگی بر تمام جلوه

  سن آن یار نکوستگاه حُ جلوه

  تا کنی با ذکر آن افسونگري

  شوي آسوده خاطر در معاشیا 

  یا که با تکرار آن یابی  وفور

  زحمت به کام رنج و بی یا رسی بی

  در پی تحصیل اسم اعظمی

  تا نگردد با تو شیطان هملباس

  تا نمائی عشقبازي با خدا

  ، به استغفار و توبه ، عاشقی گر

  گر که داري از ستایش نیتی

  گر پی شکر و سپاس واهبی

  فتتا شوي سرشار نور معر

  ذکر کن هر اسم را داري تو دوست
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  بقا، مزد فنا

  شخص اول در جهان باشد خدا

  هست هر عبدي خدا را جانشین

  هر یک از ما جانشین عام اوست

  جانشین خاص او باشد امام

  الجرم باید شناسی جاي خویش

  آنکه بنیاد عبودیت نهاد

  بندگی اوج کمال و اعتالست

  شود در عبادت هر که اعال می

  کامل چون خلیفه بر خداستعبد 

  بندگی در فطرت ما گشته درج

  بندگی یعنی فناي خویشتن

  تا منیّت در وجود بنده است

  ، فناست شرط اصلی در عبودیت

  بنده باید ذوب در موال شود

  سوخته» منیّت«در وجودش چون 

  شود مسئول امر بندگان می

  در عبادت هرکه بی روي و ریاست
  

  بها شخص دوم خود توئی اي پر  

  ي حق بُود روي زمین چون خلیفه

  روح ما در معرض الهام اوست

  او که خالق را بُود قائم مقام

  تا که گردي الیق موالي خویش

  در عبودیت ، ربوبیت نهاد

  بندة کامل ولیعهد خداست

  شود تعالی می جانشین حق

  بر جهان با اذن حق فرمانرواست

  ، خرج تا شود در اعتالي روح

  ، با جان و تن نذوب در موال شد

  روحش از غیر خدا آکنده است

  بقاست» در موال فنا گشتن«مزدِ 

  تا ربوبیت به او اهدا شود

  آموخته »علم لَدُن«حق به او 

  کند دخل و تصرف در جهان می

  همنشین انبیا و اولیاست
  

  خونبھای شھدا

  ردان شقایقها بخیریاد گُ 

  این همه سیمرغ شهر آفتاب

  ور شعلهدیدة عرفان ندیده 

  از فرات تشنگی ساغر زدند

  در والیت تا ابد قائم شدند

  یاد آن فرزانه عاشقها بخیر  

  ، ندیده دل به خواب ، یکجا مجتمع

  این همه آئینه دور یک قمر

  جام با عباس آب آور زدند

  هاشم شدند بنیذوب در ماه 
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  الدعوه بودند آن مَهان مستجاب

  چونکه در عزم خدائی حل شدند

  گرچه آنها چون منوّر سوختند

  کنند مینور غارت  با رُوان شب

  چونکه حقِّ الله را نشناختند

  هر کسی در حد خود شد خیره سر

  دشمنان کردند از نو دشمنی

  ی از هر طرف خط باز کردهر کس

  گرچه شوریدند بر یاران دین

  گرچه رندان غاصب منصب شدند

  لیک روح شاهدان تا صبح حشر

  خون آن عُشاق را ، حق خونبهاست
  

  کنند از همرهان کی تغافل می

  شه کلید حل هر معضل شدند

  چلچراغ عشق را افروختند

  کنند میبا شقایقها تجارت 

  نردبان از استخوانها ساختند

  دوست با خاموشی و دشمن به شر

  دوستان در جلوة ما و منی

  الله را با تازیانه ناز کرد

  ناکثین و قاسطین و مارقین

  اتل مرحب شدندجو از ق کینه

  برگ الله نشر شود در برگ  می

  شاهد زنده شهید کربالست
  

  

  آئینھ در زنگار

  هرکه از بیت ولینعمت گریخت

  تا به روي نعمت حق پا نهاد

  لک ما نجسبود روح و جسم مُ

  لک مار مُهبا شهیدان شد مط

  ما ولی از یاد بردیم آن نِعَم

  ایم در دیاري پر ز نعمت مرده

  کجاي این زمیناینهمه نعمت 

  ، عزیز قحطی ما هست مصنوعی

  تا بریدیم از وال پیوند خویش

  هیچ عصري بیش از این نعمت نبود

  نعمت علم و رفاه و زندگی

  اعتبار و آبروي خویش ریخت  

  حق رهایش کرد و او را وانهاد

  اي بودیم بی ادراك و حس مرده

  لک مامُ زنده گردید و معطر

  لک کمتا که شد فیض خدا از مُ 

  ایم ها پژمرده در وفور آب

  شود پیدا براي ساکنین می

  ر ماست آتشهاي تیزصنع فک

  بندگی کردیم بر همبند خویش

  هیچ نسلی را چنین فرصت نبود

  فرصت عشق و عروج و بندگی
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  نعمت احیا شدن با روح عشق

  نعمت دینداري و خودباوري

  نعمت ایثار جان بر یکدگر

  نعمت راضی شدن بر هر قضا

  نعمت شیدائی و شعر و هنر

  ه کردیم اي دریغبعد آنها ما چ

  وارث خون خدا بودند آه

  خونشان را هست ایزد خونبها

  اند تا ز جسم خویش خارج گشته

  ما ولی غرق فراموشی شدیم

  اینچنین در بزم نور یارها

  ها چنین در وفور ناز و نعمت

  آنچه ما را سوي نعمت رهبر است

  تا نگردد این دو رایج در دیار

  نعمتی برتر که مانده برقرار

  تی باالتر از این ذکر نیستثرو

  امتی که باشدش فکر حسین

  قدر این نعمت ندانستیم واي

  ، ما رانده گشتیم از بهشت اینچنین

  ما همه چون هیزم و دنیا تنور

  هرچه زان بدتر نباشد حق ماست

  حق همین است و نباشد غیر این

  »من«ظالم اول منم لعنت به 

  ظالم دوم توئی ، لعنت به تو

  روح جمع ماست ظالم سوم که

  فاتح غمها شدن با نوح عشق

  با شهیدان وال ، همسنگري

  فرصت پیشی گرفتن در خطر

  فرصت اخالص و تسلیم و رضا

  فرصت دلدادگی بر همسفر

  قهر و غیض و فتنه کردیم اي دریغ

  عطا بودند آهرابط فیض و 

  گردد جدا خونبها از خون نمی

  اند الحوائج گشته خلق را باب

  باعث کفران و خاموشی شدیم

  ما شدیم آئینه در زنگارها 

  خلق شد محروم و نادار و غمین

  به معروف و نهی از منکر است، امر 

  شود این روزگار بدتر از بد می

  هست ذکر اهلبیت داغدار

  نیست تر از این فکر نعمتی افزون

  سزد سرور شود بر عالمین می

  با شهیدان عهد بشکستیم واي

  ، افعال زشت تا که شد پاپیچمان

  سوزیم از فسق و فجور جمله می

  کمترین تنبیه ما ، قهر خداست

  کفر نعمت را بُود کیفر چنین

  ام با اهرمن من که بیعت کرده

  »وِتو«که نکردي حرف شیطان را 

  در فرار از اتحاد و اعتالست
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  ظالم چارم که لعنتها بر او

  ظالم پنجم یزید نفس ماست
  

  ست نفس بی تفاوت بر عدوه

  ها رهنماست او که ما را بر بدي
  

  سوء ظن و ُحسن ظن

  آدمی در وجه احسن شد پدید

  سوء ظن بر یکدگر چون آتش است

  ها ، بد شده  این جهان از سوء ظن

  روح بدبینی شده پر مشتري

  ، آتشفشانی خُفته است بدگمان

  بدگمانی گرچه دردي فردي است

  نارواستظن بد نسبت به مردم 

  سوء ظن مثل جُذام بی دوا

  ، حُسن ظن ریشه دارد در والیت

  احکام مبین است ایمان جسمِ

  حسن ظن یعنی که دادار جهان

  گمانی بر خداست حُسن ظن، چون خوش
  

  

  ها ، پلید شد ولی از بدگمانی  

  دوزخ دنیا از این رو سرکش است

  اي ممتد شده زندگی چون ناله

  دیگرينیست خوشبین هیچکس بر 

  بدگمان ، در خواب هم آشفته است

  جامعه از زهر آن در زردي است

  بدتر از آن ، بدگمانی بر خداست

  کم تمام روح ما خورد کم می

  ، حُسن ظن میوه دارد از رضایت

  ، حسن ظن باشد به دین روح ایمان

  بهترین یاور بُود بر بندگان

  هاي زیباي بقاست از انرژي
  

  تحریف عزم انبیا

  ، دگر افسوسا در این دنیاآه و 

  است» خود گم کردگی«جمله علتها ز 

  بردگان کور تبلیغیم ما

  دین نیست ، باشد از عنادمشکل از 

  نیست عیبی در دل آئین ما

  در دیار ما وفور نعمت است

  االدیان بُود دین نبی خاتم

  هیچکس با دین ندارد دشمنی

  تر افتادهنیست از مسلم عقب   

  قرن ما قرن جدید بردگی است

  بر رگ شیرین خود تیغیم ما

  ست در ما اتحاد آنچه خشکانده

  ، دین ما برتر از ادیان دیگر

  پس چرا مسلم نصیبش نکبت است

  اکمل و آسان بُود دین نبی

  فعل دینداران بکارد دشمنی
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  دین براي زندگی آورده شد

  دین براي رستگاري آمده

  نیست اجباري براي پیروي

  ، چه سود این که گوئی من مسلمانم

  دبُّر واجب استدر طریق ما تَ 

  دین خاتم آخرین دین خداست

  هرکه دانشجوي سال آخر است

  از کالس اول ایمان و دین

  چون کالس آخر دین باز شد

  هر که جا ماند از کالس آخرین

  درد ما تحریف عزم انبیاست
  

  

  لیک در بازار دنیا برده شد

  بهر عشق و کامکاري آمده

  ست در هر رهرويهر که مختار ا

  ، عمل باید نمود بر کالم حق

  ، تفکر واجب است در اصول دین

  آخرین حد کمال و اعتالست

  بر کالس ابتدائی رهبر است

  جمع واحدها بُود در آخرین

  آخرین درس بشر آغاز شد

  مدرکش ناقص بُود تا یوم دین

  ، اسالم منهاي والست درد ما
  

  علم مطلق و عقل کل

  آیت گشته کشفتاکنون هر علم و 

  هر هنر ، هر دانش و هر اختراع

  منتزع گردد چو روح از این قفس

  شود ملهم ز الهامات غیب می

  آورد چون بیاید ارمغان می

  ، اختراع هست مزد انتزاعش

  شناس در شعاع علم حق آن حق

  تر کند آماده ها را می راه

  ارزش علم و قلم افزون بُود

  ، در شهر احمد ، شهروند عالمان

  حی باشد هادي پیغمبرانو

  عالمان با عقل کل در ارتباط

  از فیوضات والیت گشته کشف  

  هست محصول شهود و انتزاع

  کشد در عالم معنا نفس می

  ، مجهوالت غیب نماید کشف می

  آورد تحفه بهر بندگان می

  چونکه حق تابانده بر او یک شعاع

  رفع حاجت بهر ناس نماید می

  تر نماید ساده بندگی را می

  برتر از ایثار و بذل خون بُود

  زین سبب هستند آنها ارجمند

  بخش عالمان عقل کل الهام

  در دو دنیا روحشان در انبساط
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  تا که عقل کل نگردد واسطه

  ، ما را رهنماست هرچه از الهام

  هرکه داناتر شود واالتر است

  علم مطلق هست ذات ذوالجالل

  ، عقل کل را رهبر است علم مطلق

  عقل کل تندیس عقالنیت است

  هیچ علمی نزد او مجهول نیست

  ، تمام عد از اوعلم پیش از او و ب

  آنچه از علم پیمبر تاکنون

  مثل قطره پیش اقیانوسهاست

  غیب عالم پیش او شد بر مال

  گرچه جسمش را اجل از ما ربود

  کشف شهر علم حق در هر زمان

  هرکه موالي زمان خود شناخت

  ، صاحب زمان شهر علم عصر ما

  بهتر از هر شیعه و هر خاص و عام

  جایگاه هر ولی در کائنات

  آنچه در شهر نبی دارد وجود

  زانکه جمله یک دل و یک پیکرند

  عالم متصل روحشان در هر دو

  زنده و مرده اگر دارند علم

  کنند گر تصرف در دو عالم می

  قبی با همندگر که در دنیا و عُ

  گر همه هستند بهر ممکنات

  کنند گر سفر در بی زمانی می

  علم را پیدا نگردد ضابطه

  منشأش در شهر علم مصطفاست

  در مقام قرب حق باالتر است

  عقل کل باشد رسول بی مثال

  ل در عصر خود پیغمبر استعقل ک

  عقل و روح و مغز انسانیت است

  چون دلیلش طالب مدلول نیست

  هست در شهر نبی ، خیراالنام

  عقل انسان را نموده رهنمون

  او چو شمسی در شط فانوسهاست

  چونکه او در علم مطلق شد فنا

  روح او در جان عالم هست و بود

  هست واجب بر تمام عاقالن

  از آن بت نساخت دم به دم از این و

  بخشد کنون بر این جهان فیض می

  شناسندش به نام دشمنان هم می

  هست در هستی شناسی عین ذات

  از وجود او طلب باید نمود

  یکدیگرندآئینۀ جملگی 

  جسمشان اما ز باقی منفصل

  روحشان گر هست در پیوند و سلم

  کنند گر نظر در غیب با هم می

  گر تمامی عقل کل عالمند

  در حیات و در ممات سایۀ حق

  کنند گر وطن در بی مکانی می
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  از چه رو در چارده نور آمدند؟

  نمود کفایت می یک نفر زانها

  دانست جمله واحدند حق که می

  از چه رو گشتند آن انوار پاك

  باید نمود گر قیاس اینگونه می

  چونکه روح حق همیشه جاري است

  لیک تا حجت نباشد در میان

  پرسش و پاسخ در این وادي یکی است

  روحشان چون هست در پیوند و سلم

  کنند چون نظر در غیب با هم می

  و عقبی با همند چونکه در دنیا

  لیک در هر عصر باید حجتی

  مثل امت زندگی باید کند

  گر نباشد جسمشان چون بندگان

  در همین محدودة جسم و نیاز

  روحشان هرچند عین رحمت است

  شود ظرفیت درك بشر می

  در سطوح درك مردم یک امام

  کند  او امامت بر زمانش می

  هست در منشور و در رنگین کمان

  منشوروار اولیاي حق همه

  هست چون منشور قائم هر امام

  ، بی او بر بصر گر بتابد نور

  ، پیش دیدگان لیک با منشور

  بخشد به جسم زندگی روح می

  در زمانها پیک و مأمور آمدند؟

  نمود بعد مردن هم والیت می

  یک به یک علم دگر را واجدند

  ؟یکی به یک تبعیدیان جسم و خاك

  یک نفر هم زان میان الزم نبود

  روح او در جان عالم ساري است

  از بشر جایز نباشد امتحان

  چون کودکی استعقل در ادراك آن 

  زنده و مرده ، از آن دارند علم

  کنند زان تصرف در دو عالم می

  جمله با هم عقل کل عالمند

  نما باشد براي امتی حق

  مثل مردم بندگی باید کند

  عادالنه نیست از ما امتحان

  شوند الگوي کشف غیب و راز می

  جسم آنها نیز بر ما حجت است

  هر زمان از عصر ماضی بیشتر

  ن باید کند حجت تمامهر زما

  کند نه فقط بر مردمانش می

  درس و آیاتی براي بندگان

  هاي روزگار شوند آئینه می

  کند حق جلوه در آنان تمام می

  گردد نگاه هر بشر کور می

  شود رنگین کمان طیف نورش می

  شود دنیا پر از تابندگی می
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  شود جسم ، رنگارنگ و زیبا می

  تر جسم منشور از هوا شفاف

  جامد است اما نه تاریک و کثیف

  باشد حرم جسم آنها نیز می

  کنند گرچه جاري ناز و نعمت می

  کند روحشان پروردگاري می

  هر ولی با جسم و قالب داشتن

  هیچ درد و فقر و رنج غالبی

  رازهائی هست زین مستورتر

  کنند اولیا تا این وساطت می

  جسمشان آئینه و منشور نیست

  در مَثَل آئینه و منشور و نور

  سنگ غم گر بشکند منشور عشق

  هر که منشور والیت بشکند

  بالستآنچه در کِشتی به معناي 

  گر کسی منشور قائم بشکند

  هیچ حیوانی ولینعمت نکشت

  ما ولی کشتیم صدها نازنین

  اولیا ، وصیِّ  خاتم آنها

  آه آه از حال و از غمهاي او

  گرچه او خود هست جانبخش حیات

  نیست دریاي غمش را ساحلی

  روز و شب گر بر شماري رنج او

  اش کل غمهاي جهان در سینه

  خوریم میهر کدام از ما غم خود 

  شود روح ، غرق عشق و رؤیا می

  تر جامد است اما ز رؤیا صاف

  ت مثل آب بی رنگ و لطیفهس

  تا شماري جسم مؤمن محترم

  کنند با همین اجسام خدمت می

  کند جسمشان خدمتگزاري می

  دهد احساس صاحب داشتن می

  نیست بدتر از غم بی صاحبی

  فهمشان خواهد دلی پرنورتر

  کنند هم عنایت هم حفاظت می

  تابش آنها  ز جنش نور نیست

  هست تشبیهات دنیاي حضور

  رنگین کمانی نور عشقکی شود 

  حلقۀ فیاض نعمت بشکند

  ضربه بر کشتی و قتل ناخداست

  زند ، اول بر دل خود می ضربه

  رو نور در ظلمت نکشت هیچ شب

  جانشین در جانشین در جانشین

  هست اینک رابط خلق و خدا

  هاي او بی حساب است آه و ماتم

  نیست مضطرتر ز او در کائنات

  نیست پیدا مثل او دریادلی

  بري بر گنج او اي پی می مّهش

  اش آشکار و غیب در آئینه

  بُریم با همین غم از جهان دل می
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  او ولی دارد غم اعصار خود

  او نه تنها شیعیان را رهبر است

  نه فقط باشد ولّی بر شیعیان

  هر شهیدي هر کجا غلطد به خون

  شود هر کجا ظلمی به فردي می

  هر کجا هر شخص اندازد طنین 

  شود او را نصیب اولین غم می

  فعل زشت و ناپسند شیعیان

  کند شیعۀ او گر گناهی می

  م و ادیان دگرغصۀ اسال

  رنج و غمهاي تمام اولیا

  جا گرفته در دل آن نازنین

  ، کارمان ما فقط نیرنگ و حیله
  

  نیست تنها در غم انصار خود

  آور است کل مخلوقات را رزق

  بلکه باشد شخص دوم در جهان

  ، بی چند و چون هست او صاحب عزا

  شود یا گدازان آه سردي می

  بانگ هَل مِن ناصر و هَل مِن مُعین

  کند اَمّن یُجیب گُل می بر لبش

  هست او را بدترین داغ گران

  کند هدیه بر او اشک و آهی می

  غصۀ تحریف و غصب و فکر شر

  خاصه احواالت سرخ کربال

  همجوار غصۀ مستضعفین

  ور در مزبله ، افکارمان غوطه
  

  بندگی و شرمندگی

  دهی هست خلقت را هدف لذت

  کند روح تا در حق اقامت می

  لذت وافر استدر جهان اسباب 

  برترین لذت که اصل زندگی است

  هرکه نفعش بر بشر شد بیشتر

  نه عبادت بی والیت حاصل است

  جسم تو باید شود حمال روح

  تر بُود گرچه روح از جسم اعلی

  هر دو بی هم ساکنان برزخند

  گر شود جسم تو بر روحت امیر

  لذت شرعی ، نه جرم و گمرهی  

  کند جسم را سرشار لذت می

  لذت حق لیک ناب و طاهر است

  است مندرج در محتواي بندگی 

  تر قرب او باشد به یزدان پیش

  نه والیت بی عبادت کامل است

  تا شود خدمتگزار حال روح

  ودبُاو بی بَر تا نباشد جسم ، 

  زنده زنده دفن در حجم یخند

  گر شود روح تو حمال و اسیر
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  تر شوي از هرچه حیوان پست می

  کند چونکه او با جبر طاعت می

  کار او تنها پرستش کردن است

  کار او غیر از صالت و صوم نیست

  ور بندگی در فطرت ما شعله

  هر بشر ذاتاً یکی را بنده است

  آن یکی شد بندة اهل و عیال

  بندگان پول و شهوت ، بسیار

  بندة صنف و جناح و قوم و خویش

  بندة ارباب و بانو و رئیس

  بی نیاز» ینلّصَلمُ یلٌ لِ وَ «: گفت

  ان گر زندگی باید کنیدر جه

  نیستی هرگز رها از بندگی
  

  از فرشته برتري تو اي بشر

  کند نه عبادت با والیت می

  کار تو ناز و نوازش کردن است

  کار تو در قدرت این  قوم نیست

  هنر ، بی ما ولی در مصرف آن

  هر کسی را هست جائی بند و بست

  دیگري شد بندة مال و منال

  قدرت ، بیشماربندگان غول 

  بندة سجاده و تسبیح و ریش

  بندة قاضی و مفتی و پلیس

  تا نگردي بندة حتی نماز

  یک نفر را بندگی باید کنی

  وارهان خود را ازین شرمندگی
  

  روح سبز مشترک

  یک تنِ بیمار و مسلولیم ما

  ما همه هستیم تنها یک نفر

  هیچکس از دیگران ممتاز نیست

  داهیچکس از دیگران نَبوَد ج

  آنچه باشد مشترك در بندگان

  انسانیم ما هر تعدادگر که 

  هست هر عضوي ز اعضاي بدن

  گر شود انگشتی از پیکر جدا

  ست علت مرگش جدائی از همه

  چونکه روح جامعه از یک تن است

  هفت و نیم میلیارد سلولیم ما  

  یک نفر هم هست مجموع بشر

  ستبی نیاز از عشق و مهر و ناز نی

  هست پیوندي الهی بین ما

  هست روح خالق جنبندگان

  مهمانیم ما ، جمله بر یک روح

  متصل با روح و جسم و جان و تن

  ها رود او در دیار مرده می

  ست انتزاع از روح کل جامعه

  کی به خود آن روح یکتا دشمن است
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  زند دشمنی از جسم و تن سر می

  زین میان آنکس که دائم مضطر است

  گر زند این دست بر آن دست ، زخم

  بر دیگري خنجر زندگر کسی 

  از خصومتهاي هر دو دردمند

  شود آن روح واحد ، دلپریش می

  اینهمه آتش که در دنیا به پاست

  اي تو در این فکري که دشمن کُشته

  کنی بر قتل دشمن ، افتخار می

  دشمنت هم مثل تو دارد پیام

  صد هزاران جسم رفته زیر خاك

  هر کسی از هر طرف پرپر شود

  فکر گزند ، حتی دمی قتل نه

  اي بر ضد یار کینه حتی لحظه

  گر کُشد یک یار را فردي پلید

  گر که فاسد شد یکی از عضوها

  شود خون ریختن گاه واجب می

  لیک چون خدمتگزاري الزم است

  نثار هر زمان باید گروهی جان
  

  زند هر یکی زخمی به دیگر می

  روحِ غالب بر تمام پیکر است

  ل پیوست ، زخمخورد بر عام می

  روح کل در هر دو خون پرپر زند

  شود زار و نژند روح واحد می

  هاي جان خویش از نزاع پاره

  بهر روح مشترك درد و بالست

  اي یا هزاران تن به خون آغشته

  تا نمائی کسب قدر و اعتبار

  که هزاران تن نموده قتل عام

  گشته اما روح واحد ، چاك چاك

  روح سبز مشترك مضطر شود

  نماید روح هستی را نژند می

  دار روح اصلی را نماید خدشه

  نماید روح غالب را شهید می

  باید از اقلیم تن گردد جدا

  وطنو در دفاع از دین و ناموس 

  نثاري الزم است بهر ملت جان

  در اُمم گردند چون خدمتگزار
  

  بھترین دولت

  نیست الیق بر حکومت جز امام

  بهترین دولت که آمد در زمین

  دولتش صدها نفر مسئول داشت

  بهترین یاران او در رزمگاه

  پس لیاقت را مجو از خاص و عام  

  بود در عهد امیرالمؤمنین

  لیک چندین حاکم مقبول داشت

  جان فدا کردند در راه اله
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  با بهانه هرکه از سنگر گریخت

  پرست با علی چندین نفر بُد حق

  حاکمیت بهر او سودي نداشت

  گرچه عالِم بود بر راه سما

  ، با سه جنگ سالی حاکمیت چند

  او تمام علم را در سینه داشت

  یک نفر پیدا نشد محتاج علم

  د بر سرّ غیبیک نفر سائل نش

  یک نفر راه سما از او نخواست

  زد علم چون آتشفشان موج می

  عاقبت با سجده در محراب خون
  

  پشت جبهه طرح قتل و فتنه ریخت

  جمع آنها کمتر از انگشت دست

  بهره جز خاکستر و دودي نداشت

  بود علمش نزد مردم بی بها

  در میان مردمانی پر ز ننگ

  تشهاي ناز در آئینه دا جلوه

  تا از او خواهد ره معراج علم

  تا کند در هستی خود رفع عیب

  نسبت او با خدا از او نخواست

  در درون سینۀ آن مهربان

   محبس دنیاي دونشد رها از 
  

  کانون عشق خدا

  یا آموزگار امتندانب

  هست تکلیف رُسل تبیین عشق

  چونکه انسان گشته خارج از مدار

  هست کار انبیا یادآوري

  ، مسئولیت است عشق، بازي نیست

  دهد بر هر بشر عشق بالی می

  شد زحمت چو مامی مهربانکِ می

  تا که با سرمایۀ عشق و رضا

  تا بگیرد مشعل عشق و شرف

  تا تعالی یابد او در زندگی

  اولیاي حق اگر یکجا همه

  تا ابد کوچکترین فکر پلید

  هاي وحدتند تا ابد آئینه  

  هست دین هر پیمبر دین عشق

  چونکه گشته بر فراموشی دچار

  محوري-بر مدار عشق و فطرت

  نیست آزادي که محدودیت است

  ، پر تا کِشد در عرصۀ سیمرغ

  تا که فرهادي بسازد از جوان

  گشا بهر همنوعان شود مشکل

  در ره یکتاپرستی او به کف

  از طریق داغ و عشق و بندگی

  گرد هم آیند در یک جامعه

  بین آن خوبان نخواهد شد پدید
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  اولیا چون عشق باشد دینشان

  هست قلب اولیا در ائتالف

  ها بُود اختالف از خودپرستی

  خودپرستی گرچه از عهد صَغَر

  لیک در آغاز دوران شباب

  گر نگردد پاك این زنگار ننگ

  آنچه باید رام سازد این حریق

  همّت اخالق و عرفان و قضا

  نگردد کنترل» آزادي«ر که گ

  بر بشر سخت است پند آموختن

  نیست گوش او بدهکار کسی

  گریزد او ز اخالق و سلوك می

  زند روز و شب او قرعه بر شر می

  ور گر شود در خودپرستی غوطه

  گرچه گاهی رام و آرام است او

  شود هر روز قدرتمندتر می

  شود بازي می  دین او آئینه

  پیش رواي در  با چنین آینده

  ، درمانی دگر نیست غیر از عشق

  عشق اما چیست؟ شوري با شعور

  الجرم در این زمان پر خطر

  شود جبرئیل عشق نازل می

  اي از ناز بر قلب جوان شعله

  دهد اي زیبا نشانش می جلوه

  هست اطرافش پر از نقش جمیل

  شان اختالفی نیست در آئین

  بین آنها نیست هرگز اختالف

  ها بُود خودپرستی دام پستی

  قلب بشرنماید رخنه در  می

  نماید در خالئق انقالب می

  کند قلب بشر را مثل سنگ می

  هست دین و کیش و آئین و طریق

  هست تبدیل شرائر بر صفا

  ها به کل ، فرصت رود از دست می

  ، خویش او را سوختن با نصیحت

  سیاش باشد غرور نارَ هستی

  ساز او را خودپرستی کرده کوك

  زند دائماً بر سیم آخر می

  سر سن پیري خیرهشود تا  می

  غرقه در گرداب اوهام است او

  ندترـــر و دلبـــاتـــشود زیب می

  شود کار او گردن فرازي می

  چیست آیا چارة بحران او؟

  در عالج قلب و روح این بشر

  عزت نفس است با فخر و غرور

  گر شود زیبائی حق جلوه می

  شود قاصد یک عشق کامل می

  زند تا او شود آتشفشان می

  دهد یک آتشفشانش میهدیۀ 

  نیست قلبش آگه از این سلسبیل
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  تا که جبریلش ز پشت این حجاب

  گرچه اطرافش پر از زیبائی است

  زل نگردد جبرئیللیک تا نا

  ممکن است از کودکی با یک نفر

  ، عشقی آتشین لیک در یک لحظه

  فهمد که او دارد وجود تازه می

  چون جهان شد خلق با قانون عشق

  آفرینش اهلبیت خالق است

  چون خدا باشد منزه از خیال

  هرکه خواهد عاشق خالق شود

  انتخابی نیست اما کار عشق

  هست عشق آسمانی در نقاب

  بَرد آید و دل می خود میعشق 

  در زمانی که نداري انتظار

  آید بدون ولوله عشق می

  زند بر هرچه هست ، آتش می عشق

  گردد دل سنگ جوان ذوب می

  این دگرگونی که بی آموزش است

  ، مسئولیتی دارد خطیر عشق

  عشق در آتشفشانی جاودان

  تا نیارد در حیاتش سر فرود

  عشق در آموزشی کوتاه و سخت

  که روشن کرده حق فانوس عشقچون 

  چونکه عاشق از هوسها شسته دست

  ، غرور دهد این عشق بر عاشق می

  بر کشد از چهر شیدائی نقاب

  گرچه قلبش تشنۀ شیدائی است

  کی شود آگه ز انوار جمیل؟

  او هم آشیان و همسفر  بوده

  نماید آگهش زان نازنین می

  نهد بر دامنش سر بر سجود می

  شود کانون عشق می» خانواده«

  هر ولّی بر خانواده عاشق است

  عاشقی با حضرتش باشد محال

  بایدش بر خلق او عاشق شود

  نیست هرگز هرزگی معیار عشق

  با نظربازي نگردد انتخاب

  چرد نیست کار آنکه چشمش می

  آید بدون اختیار عشق می

  نابهنگام است مثل زلزله

  کند تخریب قلب خودپرست می

  شود از چشمهاي او روان می

  معجز آن عشق سرخ و دلکش است

  تمام بندگان باشد سفیربر 

  کند عزم جوان آبدیده می

  جز براي خالق خود در سجود

  نماید هر بشر را نیکبخت می

  جز سعادت نیست در قاموس عشق

  نیست هرگز حاصل عشقش شکست

  تا کند ذلت ز قلب خویش دور
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  کند عشق دائم مهره سازي می

  علت خلقت عبادت کردن است

  گر نباشد عشق در نوع بشر

  هست خالق بر عبادت بی نیاز

  دهد عشق فرمان عبادت می

  اي از روزگار هر بشر در برهه

  ج ، اوتا که پیماید ره معرا

  شود زندگی تا ناموافق می

  اي سخت و ثقیل زندگی چون وزنه

  ، پرواز را برد از یاد او می

  عشق باید زنده ماند در بشر

  نیست معشوق آنکه خودخواهی کند

  مشعل دل در مسیر انقالب

  گر شود خواهانِ خورشید وال

  در مسیر این تکامل تا وصال

  عشق خلق و میهن و دین و وجود

  ن عشق باشد بال و پرآنچه در ای

  کنند شاعران تا خودپرستی می

  شوند خودپرستان عاشق خود می

  شوند حق پرستان عاشق حق می

  مثل آتش در میان خار و خس

  چون هوس سرچشمۀ هر کینه است

  الجرم عاشق ز کینه ایمن است

  بخشد ثمر ، می چون هوس را کشته

  شود از فعل نیک آنچه مانع می

  کند ، نقش بازي می در تکامل

  بندگی معناي خدمت کردن است

  گر؟ کی شود خدمتگزاري جلوه

  ، خلق او دارد نیاز عبادتبر 

  دهد عشق بر خدمت حالوت می

  شود بر عشق یک دلبر دچار می

  تا شود اخالق و احساسش نکو

  شود مانع پرواز عاشق می

  نماید بال عاشق را علیل می

  فرستد در قفس آن باز را می

  لحظه لحظه نیز گردد بیشتر

  باید از عاشق خداخواهی کند

  متصل باید شود بر آفتاب

  شود عشق خدا شیرین میعشق 

  هست چندین پلۀ سبز کمال

  ها هستند در راه صعود پله

  شعر و هنرف فرَ هست تنها رَ

  کنند ، ره یکتاپرستی می سد

  شوند غافل از سیمرغ و هدهد می

  شوند ، مطلق می چون به حق وصلند

  سوزاند آمال هوس عشق می

  عشق با آن دشمن دیرینه است

  با هوسبازان همیشه دشمن است

  ، ایثارگر شود بر بندگان می

  اي باشد شریک آنچه در هر فتنه



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 286صفحه  

 

  کند برپا میآنچه جنگ و فتنه 

  برد آنچه دوزخ را به انسان می

  کنده استخون آ زآنچه دنیا را 

  خیزد ز افعال بشر فتنه می

  ها رهاست عاشق از آن خودپرستی

  کند هر کسی تا دل ز هستی می

  هست او مسئول در هر گیرودار

  دارد جهانی بی غضب دوست می

  چون هوس در قلب عاشق سوخته

  سوزد از درد بشر تا سحر می

  گل یغما شود ، او ندارد دوست

  با دلی اینسان رقیق و مهرجو

  هرکه در راه تکامل سد شود

  عاشق کامل بُود چون مرتضی
  

  

  کند آنچه دوزخ را مهیا می

  برد آنچه بستان را به طوفان می

  خودپرستی در مقام بنده است

  خودپرستی بر هوسها داده پر

  ، با آواي هستی همنواست شاد

  کند هاي خودپرستی می ریشه

  نیست او فارغ ز ظلم روزگار

  و عشق و ادب غرق مهر و وحدت

  عشق در او مشعلی افروخته

  زند پیوند شب را با سحر می

  یا که موري له به زیر پا شود

  اي صدها عدو کُشد با حمله می

  تیغ عاشق از گلویش رد شود

  شیعه یعنی با علی تا اعتال
  

  شناسی ناخودآگاھی

  یک خط راست: بین مرگ و زندگی

  قرن ما یک نقطه ، روي آن خط است

  خط، ماضی و آینده نیستروي این 

  هست مفهوم زمان مخصوص ما

  ور گر شوي در بی زمانی غوطه

  ناخودآگاه جهان در روح ماست

  بُود ما را حجاب» خودآگاهی«تا 

  ناخودآگاهی چو اقیانوسهاست

  غیب عالم آشکار است و قریب

  دو نقطه در خفاست عشق، بین این  

  بینهایت ، هر دو سوي آن خط است

  عمر هستی از زمان آکنده نیست

  بی زمانی هست مخصوص خدا

  ور شوي از غیب عالم بهره می

  هرچه پیدا و نهان در روح ماست

  ناخودآگاهی نیاید در حساب

  ، خودآگاهی ماست اي از آن قطره

  ، نصیب هر کسی دارد ازین قانون
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  ها رها باید شوي از تعلق

  هرکه با غیب جهان در گفتگوست

  استگفتگو با غیب مزد عاشق 

  نیست مفهوم زمان در ذات عشق

  عشق اگر بر زندگی بخشد کمال

  عشق مفهوم جهاد اکبر است

  عشق را یک لحظه از هستی بگیر

  آنچه داده این جهان را انبساط

  بوده یک سلول ، کل کهکشان

  بوده آن آتشفشان از داغ عشق

  روح هستی عامل پیوند ماست

  عشق چیزي نیست از جنس هوس
  

  

  بشنوي تا صداي غیب عالم

  کار اوست» ناخوآگاهی شناسی«

  ، عاشق شدن بر خالق است بندگی

  بی زمانی هست از لذات عشق

  شود عاشق ، وجودي متعال می

  ، نهی از هر منکر است چونکه کارش

  تا فرو پاشد ز هم ، دنیاي پیر

  بوده یک عشق لطیف و پر نشاط

  گشته تکثیر از دَم آتشفشان

  داغ ، کرده کهکشان را باغ عشق

  عشق چون سبزینه در آوند ماست

  عشق یعنی پر گشودن با قفس
  

  

  کلید اعتصام

  هر زمان دیدي که زار و مضطري

  گر که خواهی حاجتت گردد روا

  ذکر یعنی مجلس یادآوري

  روضه تنها آه و اشک و ناله نیست

  ، یک لبیک آگاهانه است روضه

  روضه یعنی راه حق را امتداد

  ن است، خونخواه شهیدان بود روضه

  هرکجا حق گشته پامال ستم

  یا حسین واقعی یعنی قیام

  روضه یعنی کشف هر جور و جفا

  هر زمان دیدي که حق پامال شد

  »یادآوري«نذر کن یک روضۀ   

  یاد کن از ماجراي کربال

  ذاکري یعنی حقیقت گستري

  روضه جز تجدید عهد الله نیست

  انقالبی سبز و مشتاقانه است

  هر فسادجبهه بندي بر علیه 

  رهرو شاه شهیدان بودن است

  باید برافرازد عَلم شیعه می

  در ره احقاق حق یا انتقام

  فرصت برنامه ریزي در خفا

  ، دُکّان هر دجّال شد یا که دین



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 288صفحه  

 

  ، اي عزیز یا حسین واقعی گو

  گر همه اسباب تبلیغ و قلم

  طلب گر نباشد یک رسانه حق

  گر نباشد عرصۀ روشنگري

  ا بگیرــه جــــوائـحـال ابـمجلس ب

  صار شیعه استاین روش در انح

  سازد همه قطره قطره جمع می

  کمترین نفعی که در آن مجلس است

  شوي آگه ز حال هر رفیق می

  اي ناب و اصیل گر که باشد روضه

  یک قیام» یا حسینی«شود هر  می

  شود تا که روضه کربالئی می

  ، عیان شود تشکیل در مجلس می

  شوند در تولّا جمله واحد می

  انقالبعزم حق مانند روح 

  ها آمد پدید انقالب از روضه

  گاه عزم رب شد خمینی جلوه

  هرکه خواهد عقدة دل وا کند

  ها تمام الحوائج مجلس باب
  

  طرح عاشوراي آگاهی بریز

  در ید دولت بُود از بیش و کم

  گر جراید جملگی بندند لب

  بهر نقد و وحدت و افشاگري

  را باشد صفیر ، شیعه این رسانه

  این رسانه افتخار شیعه است

  شود یک جامعه اندك اندك می

  آشنائی با هزاران مونس است

  ها گردد رقیق ها و عقده ناله

  شود هر مجلسی فجري جلیل می

  رسد بر یاوران او پیام می

  شود گشائی می لحظۀ مشکل

  سازمان مخفی جان بر کفان

  شوند ، واجد می عزم حق را جمله

  را ز خواب» غیرت«بیدار کند  می

  خود در آن دمید» روح«تعالی  حق

  عزم او شد آفتاب شهر شب

  مجلسی باید چنین برپا کند

  شیعه را باشد کلید اعتصام
  

  سنت از خود گذشتن

  ، زندان بُود مرد حق را زندگی

  چون شهادت باشدش مثل عسل

  شود گر بمیرد ضیف رحمان می

  لیک او باید بماند دردمند

  زندگی زندان آگاهان بُود  

  مرد حق دارد تمناي اجل

  شود وصل بر جمع شهیدان می

  هاي ارجمند تا بیابد رتبه
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  ومیتش در بندگی حکم محک

  دوزخ او هست دنیاي دنی

  شهر او بوده بهشت همدالن

  شهرش بُود خلد برین آرمان

  دین او »از خود گذشتن«سنت 

  بیند کنون اندر جهان آنچه می

  تواند با بدان او چگونه می

  ست ، حق همیشه با علی در حقیقت

  ، ولی ها و باطل  در نبرد حق

  خدعه پیروز است در هر کشمکش

  ه از دل یاعلی گوید کسیگر ک

  هرکه از خود بگذرد مثل علی است

  بی وظیفه نیستی در عهد خویش
  

  

  ، زندگی هست با اعمال شاقه

  بیند بُود ما و منی هرچه می

  دیگرانست وقف  هر نفر بوده

  گشته او تبعید اما در زمین

  ، آئین او اتحاد و همدلی

  هست استکبار و جهل مردمان

  جمع باشد اینچنین در یک مکان

  ست  هست بر حق هر که یار آن ولی

  حق بُود پامال چون حق علی

  ندارد حق خدعه در تنش» حق«

  خورد از پشت ، خنجرها بسی می

  ، قلبی صیقلی است اجر این ایثار

  ، تو زهر و شهد خویش ینی خودگز می
  

  دخیل

  سازد حیات تو تباه آنچه می

  بَرند آن گناهانی که روزي می

  کنند یا که نعمت را مبدل می

  آن گناهانی که بر بال دعا

  اند آن گناهانی که عادي گشته

  تو خودت مشکل گشائی اي خلیل

  داده حق بر بوفضائل اختیار

  اي خود را به چاه خودت افکنده گر

  ، مثل او عزادار حسینی گر
  

  

  ریشه دارد در مکافات گناه  

  درند ها را می یا حفاظ و پرده

  کنند یا بالها را مفصل می

  زنند از ابتدا قفل محکم می

  اند غرق در توجیه مادي گشته

  بر خودت باید ببندي تو دخیل

  ها را بیشمار تا گشاید عقده

  ها مخواه الحوائج حاجت از باب

  گو» هلّناالذِهیهات مِ«در عمل 
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  ُکل صلح

  زشت و نحس ، ایدن ؛ باستیز یزندگ

  ارض ما ، کهکشانها مدار در

  جبر به دارد یمحبس حکومت هر

  دست و پا را انیاغی ببندد تا

  ما يایدن نیا است زندان مثل

  است یشرمندگ دوزخ ، نجایا گرچه

  نور و عشق بهشت آن خواهد هرکه

  کطرفی از فساد و ضیتبع و ظلم

  گر سلطه باشد حبس نیا در آنچه

  استیاول قلب فردوسِ  در عشق

  ظلم گشته جیرا که بس از نیزم در

  اتیح نیا خواهد ظلم یب یکس گر

  است کشته را رُسُل کل بشر نیا

  خبر باشد کم ، صلح از سبب نیز

  اند گشته شناور خون در ایاول

  است یبردگ اوج که ما زمان در

  سازمان نیا حقوق ردیگ بشر از

  شود یم ورتر شعله دائم ، ظلم

  رو شیپ نباشد يبهبود روز

  است بدتر نیا از و است نیا ما حق

  پست لیاسرائ و کایامر که گر

  رشانیتدب و قدرت از نیا ستین

  ریام را نهایا کرده ایدن پول

  زشت و نحس ذاتاً ستین ثروت و پول

  بهشت آن نشسته ، دوزخ نیا کنج  

  مثل دوزخ گشته از جرم و جفا

  قبر مثل یدگاهیتبع و محبس

  پست زندان آن کنج در افکَنَد

  خدا عرش در کیتار یمحبس

  است یزندگ بهشت ، دوزخ نیا کنج

   عبور او دینما دوزخ از دیبا

  کطرفی از داد و صلح و مهر و عشق

  شر و ظلم و فساد و ضیتبع هست

  بهاست یب نجایا ، فردوس نیا کیل

  ظلم گشته خارج ، قُبح شمول از

  ممات میاقل به رفتن دشیبا

  است کشته را کُل صلح کی ، زمان هر

  بشر خیتار است جنگ در جنگ

  اند گشته سرور دهر بر نیظالم

  است یسرکردگ در ظلم سازمان

  ظالمان بر کند یم خدمت کیل

  شود یم بدتر روز هر ، جهان نیا

  آبرو ندارد گرید سازمان

  است اکبر تراش بت که انسانچون

  دست رهیچ آدم يابنا بر گشته

  رشانیش ، شغاالن اوهام کرده

  ریاس خود دالر بر ایدن گشته

  بهشت مصداق ، فاقه و فقر ستین
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  یعل دست در هست ثروت که تا

  رَوَد گر قارون و فرعون کف در

  کند یم يپولساز تکاثر تا

  دُمند و شاخ یب غوالن بانکها

  بانکهاست درون دولتها روح

  فساد و ظلم و غارت و جنگ هرچه

  استیماف جنس ز عالم در هرچه

  یگانگیخودب ز و یخودپرست

  دیجد يروشها با يدار برده

  بانک گشته مردم آمال ۀکعب

  رباست از دارد لیاسرائ هرچه

  است زنده ما از لیاسرائ روح

  زیعز يا مینیچن ما يآر يآر

  میپرور ظالم نگونهیا خود که ما

  پول  و است پول فقط ما نید که تا

  قیطر نیا بر جهان نیا باشد که تا
  

  یمنجل عدالت روح شود یم

  دَوَد یم تکاثر خون جهان در

  کند یم يغولساز طانیش روح

  مردمند يربا و پول از فربه

  بانکهاست خون نهیکاب رگ در

  بانکهاست فسون باشد جهان در

  بانکهاست جنون در آن ۀشیر

  بانکهاست فنون و میتعال از

  بانکهاست بدشگون اصول از

  بانکهاست قشون عالم نیا کل

  ماست يها جهالت از او قدرت

  است ندهیپا ما ز کایامر غول

  زیعز يا مینیا از شیب مستحق

  میبدتر يظلمها مستحق

  رسول؟ دنبال به ایدن رَوَد یک

  قیحر دم هر شود یم ورتر شعله
  

  لیجم ذکر

  ماست حیتسب ۀدان کی بشر هر

  خدا مخلوق هست چون ، بشر هر

  شر و شور یب زبان، و رنگ از فارغ

  نهفت ما در را شیخو روح که تا

  ناس دارید در که دیبا الجرم

  لیجل خداوند از شیستا در

  الیخ در دیآ و مینیب یم که هر

  ماست حیتفر نیبهتر انفس ریس  

  ابتدا در مَلَک مسجود بوده

  بشر هر باشد مخلوق اشرف

  گفت کیتبر خودش برتعالی  حق

  سپاس و میگوئ کیتبر خدا بر

  لیجم ذکر در گشت دیبا غرق

  ذوالجالل ذکر ، میگوئ یم ذکر
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  زود ، میگوئ بشر هر بر نظر در

  ساز حیتسب او و میحیتسب چو ما
  

  درود و اهللا بارك صد ، خدا بر

  نماز یک در ، خدا با یهست هست
  

  کنترل از راه دور

  گر بگیري هم مشاور هم وکیل

  در عبور از وحشت دنیاي زور

  شود ، حق دلیلت می در تحیّر

  گر سپاري اختیارت دست نور

  شوي آنگاه راضی بر رضا می

  بندگی یعنی که من با اختیار

  اگر گردم رها العینی طُرفۀ

  ، قاصرم هرچه بد بینم پس از آن

  هرکه بخشد اختیارش بر عدو
  

  هادي و یار و خلیلشوندت  می  

  بهترین هادي بُود ایمان به نور

  شود میهم مشاور هم وکیلت 

  ، از راه دور شوي تو کنترل می

  ، تسلیم قضا ، آرام مطمئن

  سپارم اختیارم دست یار می

  چَرا مرتع شیطاندر  کنم می

  چونکه شیطان درون را ناصرم

  نیست درمانی براي درد او
  

  عبادت و والیت

  هست معناي والیت در سه ذات

  گستري است عشق و محبت:  دومین

  رهبري با عشق بر خلق خدا

  اولیا چون نزد حق فرمانبرند

  زندگی با این که حبس اولیاست

  چونکه تنها از طریق زندگی

  زندگی نوریست بر تو تافته

  زنده تنها هست حی الیموت

  اند ، باقی فانی زنده تنها اوست

                    *  

  ذات اول هست اقلیم حیات  

  ، رهبري است بر خالیق:  ذات سوم

  تا ابد باشد مقام اولیا

  ، رهبرند بر جهان بی تاج و دولت

  بهر آنها بهترین لطف خداست

  شود دائر بساط بندگی می

  ثار هستی یافته، آ یک عدم

  نیاز است از مکان و رخت و قوت بی

  اند ، یک چند در مهمانی نزد او

                   *  
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  گر نگردي بندة حق در زمین

  دائماً تعظیم این و آن کنی

  چون شهیدگر که او را بنده باشی 

  علت خلقت عبادت بوده است

  ، روح و عبادت جسم آن این وال

  روح نیز یک عروسک کوکی بی
  

  شوي دائم اسیر آن و این می

  سجده بر دونان براي نان کنی

  رهی از قید دنیاي پلید می

  ، والیت بوده است روح آن علت

  روح است مثل مردگان ، بی جسم

  کنیزکند تعظیم و سجده چون  می
  

  نعمت فراموش شده

  گر که هستی اهل تقدیر و سپاس

  ها به نزدت بی شمار هست نعمت

  لیک یک نعمت که اصل و محور است

  است» زندگی«نعمت اصلی همانا 

  ، هر نعمتی از طریق زندگی

  ، صد نعمت به هیچ گر نباشی زنده

  آنچه از هر نعمتی افضل بُود

  گردد فراموشِ شکور آنچه می

  آشناي زندگی استنعمت نا 

  کنند شاکران هرچه تصور می

  شکر بر مال و منال و اعتدال

  شکر بر آب و هوا و خاك و باد

  ، بر رفاه ، بر سعادت بر سالمت

  ، بر معرفت ، بر هدف بر والیت

  شکر بر پیروزي و فتح و شکست

  ها همه الحوائج شکر بر باب

  آنچه باشد بستر هر نعمتی

  شناس ، باید شوي نعمت با ادب  

  هدیه گشته بر تو از پروردگار

  ، کمتر است شکر بر آن ، در خالئق

  ، چراغ بندگی است کاندر آن روشن

  ، حال و لذتی دهد بر زنده می

  ، صد لذت به هیچ گر که باشی مرده

  مت اصلی است کز اوّل بُودنع

  یا نداند قدر آن تا پاي گور

  گنج پر ارج و بهاي زندگی است

  کنند بهر آن از حق تشکر می

  شکر بر زیبائی و عشق و جمال

  شکر بر آئین و دین و اعتقاد

  بر فصول و گردش خورشید و ماه

  بر بال و مرگ و هجر و تعزیت

  بر هر آنچه در رضاي ایزد است

  اهلبیت فاطمهبر تمام 

  آنچه بر هر شکر باشد فرصتی
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  همین،  این دو روز زندگی باشد

  جانشینی هست ممکن با حیات

  بستر آن جانشینی زندگی است

  ام شکر این نعمت که من هم زنده

  توانستی نیاري در وجود می

  توانستی ز روح خود به ما می

  ، دیگري توانستی به جایم می

  توانستی مرا اندر شکم می

  توانستی مرا در کودکی می

  توانی اي خدا در هر نفس می

  مت قسمتم، هیچ نع گر نباشد

  :هیچ نعمت نیست باالتر از این

  ثروت عالم بُود مانند خس

  زندگی باالتر از هر ثروتی است

  اي بر امتحان اینکه الیق گشته

  اي در زندگی آن قَدر شایسته

  ، بر مالست هاي دیگر جمله نعمت

  شود دائم فراموش از جفا می

  تا کمی مشکل رسد در زندگی

  آن زمان باران کفر و ناسزا

  که روزي نان خالی شد نصیب گر

  یا ضرر وارد شود بر مال تو

  یا دو روزي سخت گردد امتحان

  نعمت اصلی ولی ارزان توست

  شکر آن باید گزاري دم به دم

  کاندر آن هستی خدا را جانشین

  ، فرصت با ممات رود از دست می

  حبس زیباي زمینی زندگی است

  ام در میان بندگانت بنده

  بنده را اي خالق کل عبود

  نفخۀ هستی نبخشی اي خدا

  را دهی تشریف عبد و چاکري

  باز بفرستی به اقلیم عدم

  سرد و کوچکیجا دهی در قبر 

  ، از من بگیري باز پس روح خود

  ام یعنی که غرق نعمتم زنده

  ام یعنی که هستم جانشین زنده

  در خریداريِ حتی یک نفس

  ، شکر بر هر نعمتی است شکر بر آن

  هست جاي بینهایت امتنان

  که دهی تو امتحان بندگی

  زندگی از آشکاري در خفاست

  شکر کردن بر حیات پر بها

  اد عهد بندگیرود از ی می

  شود یکباره جاري بر سما می

  یا شدي محتاج دارو و طبیب

  یا بگیرد نارفیقی حال تو

  یا بهار نعمتت گردد خزان

  ثروت اصلی همانا جان توست

  ، نی عدم شکر اینکه در وجودي
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  چونکه جان داري تو غرق ثروتی

  گر رود از دست تو جان عزیز

  این فراموشی و غفلت از حیات

  گر که در عیشی و یا رنج گران

  گاه ذات اوست جلوهزندگی چون 

  ات تو خدا داري درون سینه

  که او داري چه کم داري رفیق تا
  

  سازي کثرتی ، سزد در شکر می

  ثروت دنیا نیرزد بر پشیز

  مشکل اصلی بُود در مشکالت

  در آنی بدانقدر هر حالت که 

  ، مرآت اوست هدیه بر هرکس شده

  ات او تجلی کرده در آئینه

  با چنان یاري چه غم داري رفیق
  

  

  انقطاع

  یاد دارم داستانی چون گهر

  حق تعالی امتحان زان کس گرفت

  چشم و گوش و حال و مال و آبرو

  ، خادمان ، کاسه لیسان آشنایان

  اهل منزل نیز بعد از مدتی

  دگر نانی نداشتیک شب آمد کو 

  نه چراغ و نه گلیم و بستري

  روپوش او:  ، آسمان بستر:  خاك

  با رضا بر امتحان سرنوشت

  گریست دم به دم از شوق این دم می

  این بُود مزد کدامین خدمتم؟

  ، این لطف بی پایان کجا؟ من کجا

  ام من این مقام؟ از کجا آورده

  ام غرق اینک در بسیط هستی

  تنهاترین هستم اکنون مثل تو

  آن همه نعمت چو کف بود و حباب

  نظر از حیات عارفی صاحب  

  هرچه نعمت داده بودش پس گرفت

  جملگی گشتند زایل زان نکو

  ترك او کردند در اندك زمان

  یک به یک رفتند با هر حیلتی

  از همه هستی جز ایمانی نداشت

  نه طبیب و همزبان و یاوري

  پوش او ساتري کهنه فقط تن

  اندر آن ویرانه سر بر خاك هِشت

  ها ز چیست؟ کاي خدا این ناز و نعمت

  کاین چنین مغروق ناز و نعمتم

  من کجا و این همه احسان کجا؟

  که نمودي نعمتت بر من تمام

  ام مشب اوج عشق و مستیهست ا

  شاید اینک بر تو باشم جانشین

  نعمت اصلی بُود این جان ناب
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  دوستان را نیست جاي سرزنش

  هر کسی گنجایشی دارد به جان

  من ولی باید شناسم جاي خویش

  واصلم اینک به ذات اقدست

  ، بر هیچ چیز جز به عهد بندگی

  جهد کردم تا شوم من مُنتزع

  جهد و جِدّ من ولی سودي نداشت

  ، خاکستر است اینک این من نیستم

  گسستم صد کمند ، به هر دم می گر

  نمودم جد و جهد گر که عمري می

  من کجا و این همه لطف و کرم؟

  عاشقی آیا دعایم کرده است؟

  این همه ناز و تنعم از چه روست

  سرود کرد و دمادم می گریه می

  در دل تنهائی و اعماق شب

  کاي رفیق از تو بال برداشتم

  غیر خود را از تو خارج ساختم

  اي از من جدا گشتی لحظهتو ن

  آنچه نامش هست محنت بهر ناس

  اي گشته» دل نهاده«چون ز مردم 

  آرزویت هرچه باشد ، مستجاب

  گرچه مشتاقی به رجعت سوي من

  ها باب حاجاتی کنون بر بنده

  ، من کیستم گفت اي موالي من

  من ندارم اختیار اي نازنین

  نیست جاي انتقاد و کشمکش

  بندگانتو ، ،  مختلف يآفرید

  در نظام و دولت موالي خویش

  کهکشانی گشته اینک این خَست

  من ندارم التفاتی اي عزیز

  از هر آنچه جز تو گردم مُنقطع

  نداشت بهره جز خاکستر و دودي

  آتش عشق تو بهرم بستر است

  گشتم ز بند این چنین فارغ نمی

  گشتم به عهد این چنین ذاکر نمی

  برم از چه رو این اجر بی حد می

  است؟ نفرین برایم کردهشَقی یا 

  تا ابد این حال سبزم آرزوست

  بود چون در جذبۀ گفت و شنود

  :گشت مُلهم ناگهان از سوي رب

  کاشتمنعمتی دیگر به قلبت 

  الحوائج ساختم از تو یک باب

  در وفور نعمت و ناز و بال

  ناز و نعمت هست نزد حق شناس

  اي گشته »اراده«جانشینم در 

  خواهی بیاب غیر مردن هرچه می

  زنده یا مرده ، توئی پهلوي من

  ها هم براي حال و هم آینده

  ، من نیستم در وجود من توئی

  هرچه خواهی تو ، بُود زیباترین
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  ، اشتیاق شُکر نیز جان تو دادي

  ندارم عزم توستهرچه دارم یا 

  از چه رو کفران کنم» نداري« بر

  است نعمت، گنج بیکران  فقر

  گرچه بر دنیا نباشد رغبتم

  اي بر ماندنم چون اراده کرده

  اینچنین آن عارف شیرین زبان
  

  

  بودم شاکر تو اي عزیزمن ن

  زندگانی هرچه باشد بزم توست

  من چگونه فقر را جبران کنم

  هر نداده نعمتی با حکمت است

  چونکه امر توست باشد رفعتم

  زنم سر بر اوج آسمانها می

  سربلند آمد برون از امتحان
  

  امتحان معرفت

  امتحانی دائم است این زندگی

  شود اما فراموش این هدف می

  هایش شاکریم دادهما فقط بر 

  نعمت اصلی که باشد جانمان

  هر زیارت عرصۀ یادآوري است

  تنـــوائج داشـــالح ت بابـــنعم

  محنت و سختی و فقر و رنج و غم

  چون صفتهائی وجودي نیستند

  نیست محنت یک وجود واقعی

  تعالی ناز و نعمت آفرید حق

  فقر و غم زائیدة اوهام ماست

  ، احساس فقر هست محصول حسد

  اي بسا افراد ثروتمند و سیر

  اي بسا فرد فقیر و دردمند

  غم ندارد در حریم حق وجود

  چون نداري معرفت بر انبساط

  نیست نام هر بال بازندگی  

  که همیشه امتحان داري به کف

  بر نداده یا گرفته ، کافریم

  رود از یادمان شکر بر آن می

  فرصت تجدید عهد و شاکري است

  قدم برداشتن هست در هستی

  جملگی هستند محصول عدم

  ها شهودي نیستند مثل نعمت

  مثل نعمت نیست جود واقعی

  محنت از اوهام ما آمد پدید

  نفس ما کم همت و پر مدعاست

  حد و حصري نیست در مقیاس فقر

  ست آنها را فقیر که حسد کرده

  که شده از بی نیازي سربلند

  غم بُود محصول اوهام کبود

  ات را بی نشاط غم نموده هستی
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  تراشد وهم تو هر دم نیاز می

  در قیاس وضع تو با دیگران

  غم بُود محصول افکار علیل

  گر بیندیشی که هستی تیره بخت

  ور بیندیشی که هستی کامران

  ست این ینیب ، خوش خودفریبی نیست

  هر که بر غم داده قدر و اعتبار

  هر که خود را فرض کرده بی نصیب

  هر که خود را غرق محنت کرده فرض

  خودفریب است آنکه غمباور شده

  خوش خیالی نیست امید وصال

  ها جنگ با نفس است این اندیشه

  بیشۀ غم هست گنداب خیال

  تراود عشق و شور چشمۀ حق می

  س گرفتگر خدا از دست تو یک کَ

  گر نداري ثروتی چون اغنیا

  اي بر خود وکیل گر خدا را کرده

  گر سپردي اختیارت دست او

  زانکه او اینگونه دیده مصلحت

  کند گیري می گر که او تصمیم

  وهم ما در بُتگري پر رو شده

  ، ولیک گاه داري میل بر چیزي

  »عَسی اَن تَکرَهوا«گاه مصداق 

  دانی رموز خیر و شر چون نمی

  ر آن باشد که بسپاري به اوبهت

  ، تو را در دام آز بَرد حسرت می

  سازد بهارت را خزان وهم می

  کند ما را ذلیل فقر فکري می

  شود بهر تو سخت زندگانی می

  دوزخ دنیا شود بر تو جنان

  ست این ، حق بینی خیالی نیست خوش

  نیستی را کرده بر هستی سوار

  داده او در زندگی خود را فریب

  بزرگی کرده قرض، هیچِ  از عدم

  !، الغر شده ست او بسکه غم خورده

  بینی است بر حق اتّکال عین حق

  ها چشمه باید بود در این بیشه

  کند آن را زالل اشک چشمه می

  شود دریاي نور بیشۀ دل می

  گر ندادت نعمتی یا پس گرفت

  گر که هستی بر نداري مبتال

  گر تو را کافی بُود ربّ جلیل

  باشد نکوهرچه او پیش آوَرَد 

  ، معصیت هست سرپیچی ز عزمش

  کند غم چرا بر ما امیري می

  شده» او«غم براي ما شریک 

  ، نه نیک دانی که شر است آن خود نمی

  میلی به او ، آنچه بی خیر باشد

  ها خبر چون نداري بر حقیقت

  قدرت تصمیم و حفظ آبرو
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  ، جاي غم دیگر کجاست؟ گر چنین شد

  گردد ز فرهنگ دلت حذف می

  شوند گُم می محنت و فقر و بال
  

  جاي بحث بیش و کم دیگر کجاست؟

  هاي سَلبی و بی منزلت واژه

  شوند ها غرق تَرَنُّم می ظهلح
  

  وسائل  و سائل

  گر تو حاجتمند و سائل نیستی

  ساز وجود چونکه حق باشد سبب

  آرزو میزان عشق و جستجوست

  آرزو هرچه بزرگ و دورتر

  خود چه دارید آرزو از بیش و کم

  ، تمام بر شمارید آرزوهاتان

  اولین شرط وصول هر نیاز

  شوي اي رازگو تو شنیده می

  شوي در هر مکان دیده میچونکه 

  گفتگو کن در حضورش با ادب

  آرزوي فتح و عشق و انبساط

  آرزوي فخر و عزت در دیار

  آرزوي عزم واال داشتن

  اي تواَندـــه انــردبــآرزوها ن

  آرزو کن آنچه شاهان جهان

  آرزوي رفع پیري یا ممات

  آرزو کن برتر از قارون شوي

  آرزو کن مثل یارانِ احد

  بی مزد و اجر آرزوي خدمت

  آرزوي رؤیت یار جمیل

  الیق کشف وسائل نیستی  

  ، جود کند بر بنده می» وسائل«با 

  قدر هر انسان به قدر عزم اوست

  پویاتر و مأجورترصاحبش 

  اي شما خوانندگان محترم

  یا که بنویسید آنها را به نام

  هست تعیین نیاز و رمز و راز

  پس تمام میل  خود را بازگو

  ، او را عیان پس ببین در هر مکان

  آرزوهاي دلت برگو به رَب

  همره آسایش و شور و نشاط

  آبرو و اشتهار و اعتبار

  آرزوي هر دو دنیا داشتن

  آسمانهاي تواَندراه کشف 

  بهر آن هستند بی تاب و توان

  ا به دست آوردن آب حیاتی

  نه درون بانکها مدفون شوي

  هم مددجوئی و هم سازي مدد

  آرزوي نعمت پر درد و زجر

  همنشینی در گلستان با خلیل
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  آرزوي هرچه زیبائی و ناز

  هرچه داري بر زبان آور که او

  گر نیاز کوچکی داري به او

  گر تو یک ران ملخ دادي به میر

  ها شوي آرزو کن چون معالج
  

  آخرین سرحد شیدائی و راز

  نیست عاجز از رواي آرزو

  آرزوهاي بزرگت هم بگو

  او بگیرفی از فرَدر اِزایش رَ

  ها شوي الحوائج یار آن باب
  

  پرواز تا خدا

  چون دعا باشد سالح انبیا

  کنیم در دعا با خویش نجوا می

  جستجو ، آئین عقالنیت است

  خودشناسی هست محصول دعا

  ایم ما که سوراخ دعا گم کرده

  سحر و جادو نیست مفهوم دعا

  برخاستن خواهد ز پی ، خواستن

  رابطههست منظور از دعاها ، 

  عشقبازي با خداوند جمیل

  شود گرچه از آن یار خواهش می

  هر دعا باشد تمناي کمال

  چون کماالت بشر محدود نیست

  هر دعا راه عروج و اعتالست

  الدعوه باشد هر بشر مُستجابُ 
  

  

  »علیکم بالدعا«: گفت پیغمبر   

  کنیم عیب و نقص خویش پیدا می

  آرزو همزاد انسانیت است

  نما هاي حق آئینهدر دل 

  ایم تکیه بر ورد و تَرَنُم کرده

  چون طلبکاري نباشد از خدا

  شود هر راه طی با تحرك می

  ضابطه چون شبان مولوي ، بی

  در دعا باشد مرام هر خلیل

  شود هم ستایش هم نیایش می

  داي متعالـــانه ، از خـــعارف

  کسب آن جز خواهش از معبود نیست

  خداست مثل یک پرواز از خود تا

  گر شود پاك از گناه و فکر شر
  

  

  راز و رمز کامیابی
  

  شود هر دعا قطعاً اجابت می

  غیر اینکه خود تو نگذاري که او

  شود ، از تو حمایت می شک نکن  

  هاي آرزو باز سازد قفل
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  لیک باید کیمیاي عشق ساخت

  کیمیاي عشق باشد معرفت

  معرفت بر جاي خود در کائنات

  معرفت یعنی یقین یعنی شناخت

  معرفت یعنی حضوري با ادب

  هر دو سومعرفت یعنی رضا از 

  علم اگر با معرفت کامل شود

  علم باشد اولین گام شناخت

  ایمنی از جهل و شر، هست ایمان 

  معرفت اما از این دو برتر است

  مسلمین و مؤمنین و اولیا

  معنی هر یک ولی باشد جدا

  م فقط بر دین اومسلمین ، عالِ

  م و هم عاملنداولیا هم عالِ

  مسلمین بر مصطفی دارند علم

  از مسلمین باالترندمؤمنین 

  اولیا از مؤمنین هم برترند

  علم یعنی او درخشان است و بس

  معنی ایمان بود ایمن شدن

  زین سبب مافوق انسان و ملک

  معرفت باشد بر این معنا شناخت

  علم یعنی نور ضد ظلمت است

  معرفت یعنی که آن نور حیات

  نبودمهدي ، یعنی اگر  معرفت

  ماسواستمعرفت یعنی که حق در 

  دستگاه آفرینش را شناخت

  ، موهبت ر ز عرفاننیست واالت

  در حیات» قدر خودشناسی«علم 

  علم بر اصل و هدف در بُرد و باخت

  ، روز و شب در حریم خالق خود

  ، هم از سوي او هم رضایت از تو

  کیمیاي حل هر مشکل شود

  علم بر آنکس که عالم را بساخت

  هست مثل جوشن و تیغ و سپر

  سیر در معراج با پیغمبر است

  و وال مظهر علمند و ایمان

  ، پائین و باال اولیا مسلمین

  مؤمنین ، عامل به آن آئین او

  او قائلند نورانیّتهم به 

  شناسندش به نام و ایل و سلم می

  چونکه در شهر پیامش اندرند

  چونکه عارف بر حق پیغمبرند

  ظاهراً یک فوق انسان است و بس

  در پناه فکر او ، از اهرمن

  باشد او در گردش چرخ و فلک

  جهان را جز براي او نساختکه 

  ایمنی از وحشت است ، کار ایمان

  هست روح زندگی در کائنات

  نبود، عهدي  بین مخلوق و خدا

  خویش پنهان خدا موالي ماست
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  مجو» حالجی«بیش از این از شعر 

  کند هرکه روحش میل باال می

  خیالی فرق دارد با امید خوش

  ها باف نیست منطق نزد منفی

  با عمل باید گره را واکنی

  :، هست این راز و رمز کامیابی
  

  رسد این گفتگو می» هوالحق«بر 

  کند مابقی را کشف و پیدا می

  کند پیدا کلید ، می جستجوگر

  ها حل نگردد مشکل عالف

  یدا کنیبا صبوري چاره را پ

  همین» از تو حرکت ، از خدا برکت«
  

  منیت و مشیت

  کند علمِ تنها خودنمائی می

  ، زیاد ها الحوائج علم بر باب

  فکر اگرچه با عمل در وحدت است

  فکر و نیت گر شود با معرفت

  زند فعل بد از فکر بد سر می

  فکر نیکو فعل را نیکو کند

  ، بی پیشوا نیست فکر نیک و بد

  منشأ هر خیر و شرهست اراده 

  فکر و فعل کلّ خوبان و بدان

  چونکه آزادند مردم در طریق

  هاست ، زینت قدیس فکر مثبت

  آن که آورد این جهان را در نشور

  گر کل هستی در دل تو جلوه

  ، حتی در خیال ذرةالمثقال

  البر مَ» مشیت«یک نیست بیش از 

  هر که با آن همدل و همسو شود

  ر خداستشود ، کا هر گره وا می

  کند گشائی می ، مشکل معرفت  

  ، کساد معرفت بر حضرت ایشان

  فکر و نیت استهر عمل محصول 

  هر عمل صالح شود با تربیت

  زند ، خنجر می ، بعد از فکر فعل

  دوزخ اندیشه را مینو کند

  هر دو را باشد اراده ، رهنما

  نام و فامیل بشر» اراده«هست 

  ، در جهان هست محصول اراده

  اي گردد رفیق هر کسی با فرقه

  هاست ، حیلت ابلیس فکر منفی

  شعورداده بر او علم و عرفان و 

  ، با اثر فعل تو در کل هستی

  نهد تأثیر خود بر اعتدال می

  آن اراده هست مخصوص خدا

  در اراده ، جانشین او شود

  ي اولیاست گرچه محصول اراده
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  تو اگر خواهی عزیز او شوي

  این مشیت با منیت جور نیست

  نیست کافی خواهش تنها و نذر

  ي حق عدول کرد شیطان از اراده

  گرچه او جزو مالئک بود ، لیک

  حق اراده کرد و انسان آفرید

  چون امید از موهبتهاي خداست

  امّیدآفرینی کار او، هست 

  گر که تو احیا نمائی یک نفر

  ، بی ریا ، عشق و خدمت دههست ارا

  کند نفس عنود چون خیانت می

  که رفتهر،  در خالف رودِ هستی

  هرکه سرپیچی کند از عزم حق

  حاصلی غیر از تباهی و فساد

  گر تو همسو با مالئک نیستی

  کنندت در امور چون اداره می
  

  

  بایدت همسو شوي» مشیت«با 

  ، دل مبرور نیست تا منیت هست

  باید از اینک بپاشی تخم و بذر

  طفره رفت از سجده کردن بر رسول

  از دستگاه بی شریکرانده شد 

  »امید«کرد روشن روح او را با 

  ناامیدي بدترین جرم و خطاست

  پس تو هم باید شوي همکار او

  اي کل بشر زنده گردانیده

  ، در حریم کبریا بر خالئق

  باید گشود روبرویش جبهه می

  مثل یک میراث باد آورده ، رفت

  مثل شیطان آمده در رزم حق

  سر نزد از بذر توجیه و عناد

  ، همدم و همزیستی با شیاطین

  شوي بر خلق و بر خالق جسور می
  

  دلبر تّواب

  حضرت حق بی نیاز است و لطیف

  ، اعتال نزد حق باشد حقارت

  هست او غفار و رزاق و رحیم

  یک صفت بین صفتهاي خدا

  گرچه او زیبا بُود در هر صفت

  دهد این صفت بر دل تولّا می

  کشد از این صفت دل خجالت می

  ماسوي عین نیاز است و ضعیف  

  ، یعنی بقا در رهش فانی شدن

  الوعد و خطاپوش و کریم صادق

  وال کرده عرفان را پر از شور و

  این صفت باشد فزون از مرحمت

  دهد قلب عاشق را تسلی می

  کند با معرفت شرمساري می
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  الحوائج ساخته صفت باب این

  نهایت کرده باز بی ، باب رجعت

  آن دلبر است» توابیِ « این صفت

  ، او ولی دنبال ما ما فراري

  نیاز از عاشق است دلبري که بی

  الحوائج اختیار داده بر باب

  در حقیقت توبه یعنی بازگشت

  آنچه مانع بوده در راه کمال

  صد قدم من آمدم:  یار گوید

  سوي حق تربیتگر بخواهی از 

  توبه مخصوص گنهکاران بُود

  کند بر ضد خویش آنکه عصیان می

  عشق حق یعنی مدد بر بندگان

  انفعالی نیست عشق سرمدي

  اي از فعل بد گر پشیمان گشته

  اي سوي خدا گر که تائب گشته

  گر که باشد میل توبه در سرت

  گر دلت از توبه گُل برداشته

  ستاي از کار پَ گر پشیمان گشته

  ر نباشد میل توبه در دلتگ

  ، قلبت مرده است اي توّاب گر ، نه

  گر نبینی رجعت او دم به دم

  گر نبینی بازگشت دلبرت

  ، امیر ، عشقش گر نباشد در دلت

  ، شورستان بُود زندگی با عشق

  بهر هر دردي معالج ساخته

  تا نماند عاشقی بی امتیاز

  محشر است ، ؟ آري»دلبر تواب«

  دائماً جویا شود احوال ما

  بیشتر بر وصل عاشق شایق است

  تا که عاشق را بَرد در بزم یار

  گشت» باز«ه توبه یعنی قفل بست

  بر طرف گشته ز پیغام وصال

  ، پیش آ یک قدم گر تو داري میل

  متصف باید شوي بر این صفت

  ، عصیان بُود بر علیه خویشتن

  ، بیش هست عصیانگر علیه ظلم

  هست عاشق در صف رزمندگان

  هست عصیان بر علیه هر بدي

  تو کرده مدد» توّاب«دلبر 

  بازگشته با رضا» او«قبل تو 

  بازگشته دلبرت مطمئن شو

  کاشته» او«بذرهاي توبه را 

  مطمئناً او تو را بخشیده است

  دل عوض کن تا شود حل مشکلت

  ات را خورده است موریانه ریشه

  زنده زنده دفن هستی در عدم

نیست حتماً میل وصلش در سرت   

  مجلس ختمی براي خود بگیر

  شعورستان بُود ، بی بی محبت
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  توبه تنها نیست رجعت از گناه

  گر اولیا هستند دائم توبه

  نالند از کمبود فیض گاه می

  اصلی عاشقند» بتوّا«چونکه بر 

  گر در آنها جلوه» توابی«گشته 

  گر دلت میل زیارت کرده است

  ، اول سوي تو برگشته است یار

  توبه یعنی خالق کل وجود

  تا که او هم باز گردد سوي رب

  ، اصلی صادق است در ره عُشاق

  آن قَدر عاشق برافرازد دو دست

  باشد اینجا عکس این سنت دُرست

  عاشقهاي خویشهست او عاشق به 

  بخشد کمال توبۀ معشوق می

  تر شود مأیوس هرچه عاشق می

  هست کارش اعتالي عاشقان

  گر ببیند عاشقی سر گشته است

  گردد آن یار لطیف زود بر می

  تا دوباره قُوّت و شورَش دهد

  تا در این دنیاي پست نابکار

  تا نبُرّد تیغ تیز زندگی

  تا نگردد بر فراموشی دچار

                     *  

  از همان راهی که آدم از جنان

  چونکه آدم داشت بر خود اختیار

  اهبهتر از بهتر شدن هم هست ر

  تر حالشان خوب است و گردد خوب

  زیرا جود فیض ، بیشتر خواهند

  ، قایقند در دل دریاي رحمت

  گر زین سبب هستند دائم توبه

  کرده است» یارت«کسب میل خود ز

  که دلت آواره و سرگشته است

  وي یک عبد عنودـــس، بازگشته 

  با دلی آرام و سرشار از ادب

  ، عاشق است گردد اول آنکه بر می

  ا دل معشوق را آرد به دستت

  آید نخست می» توّاب«سوي تو 

  دارد شقایقهاي خویش دوست می

  بر دل عاشق به هنگام زوال

  تر شود محسوس لطف دلبر می

  تا بمانند از شرائر در امان

  یا که از راه وال بر گشته است

  سوي آن دلدادة زار و ضعیف

  تا شِفا بر قلب رنجورش دهد

  گیرودارحافظ عاشق شود در 

  هاي وصل مهر و بندگی رشته

  ، یار یار : عاشقی که بوده ذکرش

                    *  

  رانده شد ، باید شود داخل در آن

  گشت خارج از بهشت وصل یار
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  باب استغفار از افعال زشت

  چونکه شیطان رانده شد از آن نعیم

  سازد خدا خارجت هرگز نمی
  

  هست راه بازگشتن در بهشت

  ، کند خود را رجیم هر که شیطان شد

  گردي ز وصل او جدا خود تو می
  

  جسم و روح بھشت

  ان را ، بها باشد بهشتجسم انس

  روح انسان را بها باشد خدا

  هر پدیده ، هرچه مخلوق خداست

  المأواي حق هم مثل ما جنت

  جسم او زیباترین صنع خداست

  گرچه جسم و پیکر خُلد برین

  لیک روح آن ز جسمش برتر است

  هست انسان آرزومند بهشت

  شود بر ظاهرش لیک عاشق می

  گر دهندت ره به باغی دلفریب

  ات باشد در آنجا ، بیش و کم بهره

  برند ابلهان لذت ز ظاهر می

  روح عاشق ، لیک در آن باغ وصل

  چونکه خواهد لذتی مافوق آن

  کند رو به خلوتخانۀ او می

  شود برتر از ساقی و حاجب می

  سهم او اینک چه باشد جز خلود

  گر که خواهد لذتی مافوق آن

  خالقش از مالکش باالتر است

  کَند ، از باغ ، نیز یدل ز مالک م

  روح ما باشد ولی یزدان سرشت  

  برتر از فردوس باشد ، نرخ ما

  جسم او پیدا و روحش در خفاست

  صاحب جسم است و روحی در خفا

  اوج زیبائی در آن گلشن بپاست

  هست از آثار حق ، زیباترین

  روح جنت عین ذات دلبر است

  چونکه دارد روح آن را در سرشت

  بَرد از یاد ، روح طاهرش می

  خواهی ، از آن داري نصیب هرچه می

  برد از آن ، شکم هرچه لذت می

  چرند زین سبب در باغ مالک می

  پرد تا کاخ اصل از ظواهر می

  از سراي مالکش گیرد نشان

  کند را ز او بو میعطر گلها 

  شود همنشین بزم صاحب می

  در سراي مالک باغ وجود

  از وجود خالقش گیرد نشان

  روح او از صنع او زیباتر است

  از همه گیرد سراغ آن عزیز
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  خالقش اما کجا دارد حضور؟

  خالقش را در کجا باشد مَقر؟

  سهم او اینک چه باشد جز سجود

  جسم جنت سرسراي خالق است

  چیست باالتر ز گلزار بهشت؟

  بارگاه قرب خالق در کجاست؟

  گشته پنهان ، قرب حق» رضایت«در 

  هرکه راضی شد ز او پروردگار

  عل زشتهرکه راضی شد ز ترك ف

  هرکه راضی شد ز فعل او ، حبیب

  چون زلیخا ، واله و شوریده حال

  بزم مخصوص بقااو ولی در 

  دم به دم با نغمۀ سبز اذان
  

  

  هاي باغ نور در تمام جلوه: 

  تر از رگ گردن به او نزدیک: 

  وجودکوثرستان » عِندَ رَبِّ«

  خالق است» رضاي«روح آن اما 

  اه قرب معمار بهشتبارگ: 

  »رضاست«در دلی که خالقش از او : 

  قرب حق» رضوان«خفته در آغوش 

  قرار شود جنّت برایش بی می

  شود باغ بهشت عاشق او می

  شود بر او نصیب روح و رضوان می

  دود جَنّت به دنبال بالل می

  دود دنبال محبوب خدا می

  دمد عشق محمد در جنان می
  

 یوسفستان خدا

  بُود معمار دل» زیبا«چونکه آن 

  دل همیشه در پی زیبائی است

  در افعال و ذات» او زیباست«چونکه 

  هرچه آن زیباي مطلق آفرید

  چونکه زیبائی عیان در ظاهر است

  کند در مظاهر ، دل توقف می

  لیک در باطن ندارد جستجو

  اي زیباتر از ایثار جان جلوه

  زین سبب در کربالي پر شهید

  روتر است خوشگرچه یوسف از همه 

  ، کار دل شناسی کرده زیبائی  

  دین هر دل فطرتاً شیدائی است

  نیست زشتی در جهان کائنات

  شد همه در اوج زیبائی پدید

  دل براي کشف و جذبش ماهر است

  کند تکلف می عشقبازي ، بی

  تا بیابد برترین صنع نکو

  نیست در گلزار روح عاشقان

  ، غیر زیبائی ندید روح زینب

  صورتش نیکوتر است سیرتش از
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  ، باغ زیباي حیاست روح یوسف

  آرا و عدالت پیشه است  حکمت

  نظم و ترکیب و تناسب در جهان

  این جهان در اوج زیبائی به پاست

  ، روح ما در پرستشگاه فطرت

  بوده هر آئینه از روز الست

  گرچه باغ حق پر از صُنع نکوست

  ، تا یوم دین بین یوسفهاي حق

  هاست آئینه، دین فطري  عشق
  

  ، گلشن صبر و رضاست قلب یوسف

  اش ، اندیشه است گلشن زیبائی

  گشته در زیبائی یوسف عیان

  آفرینش ، یوسفستان خداست

  پرستد روح زیباي خدا می

  ، زیباپرست در گلستان خدا

  برترین زیبائی او ، دین اوست

  یوسف زهرا بُود زیباترین

  هاست انعکاس نور حق در سینه
  

  ھابیل تا موعوداز 

  تعالی بی نیاز از بندگی است حق

  زندگانی گنج مرزوقات اوست

  دهد بر ذکر ناب آنچه رفعت می

  گرچه هر خدمت اداي بندگی است

  هر شهیدي هست جانبخش حیات

  شود روح او چون در خدا حل می

  رزق آنها طبق آیات کریم

  انتظار اند و ناظر و چشم زنده

  ندده در جنان بر هم بشارت می

  شوند زائران را تا پذیرا می

  گرچه آنها مست جام وحدتند

  کنند تا که بر پا میهمانی می

  نیست آگه هیچکس از کارشان

  اند چونکه دست از هر تعلق شُسته

  ، خدمت به روح زندگی است بندگی  

  ، خدمت به مخلوقات اوست بندگی

  صوابهست خدمت در عملهاي 

  ، بذل زندگی است خدمت ایثار

  بر کائنات» یولّ«زین سبب باشد 

  شود صاحب عزمی مُجلّل می

  هست تفریح و تفرج در نعیم

  شافعند و رهنما و کامکار

  دهند زیارت می، با  اجر یاران

  شوند خادمان بزم آنها می

  در پذیرائی ز هم در سبقتند

  کنند بهر مهمان جانفشانی می

  اجر آنها خفته در ایثارشان

  اند ، رُسته مثل گل در دامن حق
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  مزد ایثار شهیدان با خداست

  »قونیُرزَ«، ز فهم  ما ولی عاجز

  فرق» از هابیل تا موعود«نیست 

  جز به میزان وال و ابتال

  ، در عالمین با اذن حق زین سبب
  

  ، خونشان را خونبهاست تعالی حق

  »رونشعُال یَ«ها در فهمشان  عقل

  ، از غرب و شرق در شهیدان خدا

  خدا نیست فرقی بین یاران

  باشد حسین هر یکی ، در حد خود
  

  حکومت صالحین

  حاکمیت هست مخصوص خدا

  چون بُود چشم همه بر صالحان

  تا که خود را وقف انسانها کنند

  صالح اصلی خداي داور است

  کنی هر زمان میل وساطت می

  او گرفته بهر تو تصمیم صلح

  کند از تو زینرو پاسداري می

  او مُسبّب هست و تو هستی سبب

  گر بگیري حکمی از یک حکمران

  ؟بر کجا باید بسائی فرق سر
  

  لیک بر هر خادمی دارد وال  

  حق به آنها داده عزمی بیکران

  ها را وا کنند با صبوري قفل

  او که کل صالحین را رهبر است

  کنی عزم ایزد را اطاعت می

  او نموده بر دلت تعلیم صلح

  کند چونکه عزمش با تو جاري می

  جري احکام ربچونکه هستی م

  سائی به طاق آسمان فرق می

  گر بگیري حکم از ربّ بشر
  

  آشتی با خود و جھان
  

  خواهی دوا گر دلت تنگ است و می

  گر که سیمرغ دلت افتاده زار

  گر که سیري از زمین و از زمان

  اي گر  ز دست دوستان افسرده

  گر نداري یک نفر فریادرس

  گر نداري لذتی در زندگی

  همه رنج است و غمسرنوشتت گر 

  گر نداري حوصله در تنگنا  

  اي در یک قفس ، در احتضار گوشه

  ي از دست جهانیا دلی پر دار

  اي یا چو من از پشت خنجر خورده

  گر نیابی همنوا و همنفس

  یا نداري جرأت بالندگی

  ات گر گشته همرنگ عدم هستی
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  گر برایت زندگی سوت است و کور

  گر که دنیا گشته بهرت هیچ و پوچ

  اي دیگر امید گر نداري ذره

  آشتی کن با خود و با کردگار

  با سالمی بر جهان و خویشتن

  »سالم«گشته اِعطا بر تو اعجازِ 
  

  ، به هیچستان رسیدي در عبور گر

  گر نه میل آشیان داري نه کوچ

  بر وصال و عشق و لبخند و نوید

  تا زمستان دلت گردد بهار

  شو رها از حبس خویش و اهرمن

  بُود آغاز پایان ، والسالم این
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  یا لثارات الحسین

  

  مثنوي ها –غزل 

  و قصیده ها

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی

 

یا لثارات الحسین

غزل 

و قصیده ها
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  مثنوي - غزل 

  »ارـقـھادت ذوالفــش«

  السالم اي گروه عزادار

  اي جهان از شما در تحیر

  اي که اسطورة انتظارید

  قرار است درد دارم دلم بی

  اي با شما حرف دارم لحظه

  مانند من نیست،  هیچ عزادار

  من که عمري است در انتظارم

  اولین یار من مرتضی بود

  نثار محمد بود او جان

  من علی را مددکار بودم

  خود نه تنها حضورم شرر داشت
  

  شد هر کجا نام من بُرده می

  ها سوي من بود چشم مظلوم

  تراوید از لبم زندگی می

  تیغ هر فرد دیگر که بودم

  گرچه نامم به او متصل بود

  زور من زور بازوي او بود

  نام من لیک رُعبی دگر داشت

  چون علی با همان قدر و قدرت

  او کریم و رحیم و رضا بود

  او دلی داشت مثل سپیده

  قلب او چشمۀ لطف دین بود

  اي حسین علی را هوادار  

  هاي مذاب تفکر واژه

  قرارید مثل نبض زمان بی

  هاي دلم بیشمار است درد

  عالمی راز در ظرف دارم

  منتظرتر ز من در جهان کیست

  وال علی ، ذوالفقارمتیغ م

  آن دالور که شیر خدا بود 

  قرار محمد عاشق و بی

  ، وقت پیکار بودم یاورش

  نام من حکم زنگ خطر داشت

  شد جرأت کفر پژمرده می

  ، خوي من بود کشتن ظالمان

  خراشید از دمم مرگ دل می

  این قَدَر وحشت آور نبودم

  بی علی ، نام من منفعل بود

  قدرت من ز نیروي او بود

  شهرتی از اجل بیشتر داشت

  بود ابر لطیف کرامت

  ریا بود عاشق و ساده و بی

  دیده من دلی داشتم آب

  قلب و اندام من آهنین بود
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  تشنه بودم ولی تشنۀ خون

  ذات من کشتن و سر زدن بود

  آه ، اما فقط گاهگاهی

  من فرو نامدستم به یکبار

  کرد نمیگر جهالت سماجت 

  کرد گر عداوت قساوت نمی

  گر خیانت به وقت دنائت

  گر که بر جان و ناموس مردم

  شد گر تمام جهان ، خصم می

  ریختم قطره خونی من نمی

  من که در بند و ناکام بودم

  گرفتم روزه مثل علی می

  روزه بودم ولیکن نه یک روز

  قدرت حیدر از حد فزون بود

  شیر حق بود آن کوه تقوي

  علی اینچنین بود آري آري

  در نهایت علی با شهادت

  بعد او با حسن عهد بستم

  دورة او که با غم عجین بود

  ی شدبر آن ولّ ، ، تحمیل جنگ

  خائنین عهد او را شکستند

  غیر چندین مُحب و برادر

  تا که در بیت خود در مدینه

  بعد او بس که غم خورده بودم

  تا که در اولین فرصت و دم

  تشنۀ خون هر دیو ملعون

  از خُم مرگ ساغر زدن بود

  من شناور شدم در سپاهی

  بر سر کفر الّا به اجبار

  کرد ، عداوت نمی گر سماجت

  کرد گر قساوت جنایت نمی

  کرد دعاي دیانت نمیا

  کرد ، قصد خیانت نمی فتنه

  کرد ، اما شقاوت نمی آه

  گرچه بودم حریف قشونی

  مثل نفس علی ، رام بودم

  گرفتم تا دلی صیقلی می

  گاه حتی میان دو نوروز

  بی نیاز از سالح و قشون بود

  قدرتش بود از عرش اعلی

  جلوة مهر حق در زمین بود

  شد قرین فالح و سعادت

  یامش نشستمب در خِروز و ش

  روزگاري پر از مکر و کین بود

  تر از علی شد او که مظلوم

  دور او حلقۀ حیله بستند

  دور او گشت خالی ز یاور

  کُشته گردید با زهر کینه 

  جان موال قسم خورده بودم

  انتقامش ز دشمن بگیرم
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  تا که در کربال بار دیگر 

  با حسین دل به دریا زدم من

  تا که چشم عدو بر من افتاد

  در صف کربال ، با محبت

  با نصیحت به آنها دعا کرد

  مجبور گشتم به هجرت: گفت 

  نیستم من پی لهو و باطل

  مثل مصباح در ظلمتم من

  من که بیزار از جنگ و کینم

  گر که ممنوع شد کوفه رفتن

  ی بی اثر بودحرف موال ول

  عاقبت دشمنان با هیاهو

  ، موال درخشید در صف جنگ

  گفت اگر دین جدّم ، محمد

  پس بگیرید در بر مرا زود

  فکر کردم به من کار دارد

  او نفرمود اي تیغ خونریز

  او نفرمود اي ذوالفقارم

  او نفرمود اگر دین دگربار

  پس تو اي ذوالفقار غضبناك

  او نفرمود با حکم تقدیر

  گشت فتح کشور نمی او پی

  »هَل مِن مُعینی«او که فرمود 

  کل شمشیرها را صال داد

  دعوتی کرد با مهربانی

  من شدم یاور یار دیگر

  خیمه در قلب اعدا زدم من

  رعشه در لشکر دشمن افتاد

  ها خواند موال ز رأفت خطبه

  ، از جدّ خود مصطفی کرد یاد

  روم کوفه ، اما به دعوت می

  نیست بیعت مرا با اراذل

  نور اصالح در امتم من

  لینمــرســالم مــاتــوارث خ

  روم من سوي شهر دگر می

  چون دل دشمنان پر شرر بود

  ، تحمیل کردند بر او جنگ

  این رَجَز خواند و مردانه جنگید

  به قتلم تناور نگرددجز 

  آي شمشیرهاي سم آلود

  یا سر جنگ و پیکار دارد

  با سپاه سقیفه در آویز

  با قساوت بکُش خصم خوارم

  گیرد اال به کشتار جان نمی

  کن از خاك نسل کفار را بر

  کافران را در آغوش خود گیر

  گشت جز پی یار و دلبر نمی

  »ینیذیا سُیوفُ خُ «نعره زد 

  جال داد قلب خود را به وحدت

  هاي نهانی از همه تیغ
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  تا بگیرندش از عشق در بر

  آه آن مِهر دینی مرا کشت

  کرد از ذوالفقاري معافم

  آفرینی  لحظۀ سرخ مرگ

  تیغ و عاشق شدن؟ آري آري

  من به او سخت محتاج بودم

  شهرة آسمان بودم اما

  حکم تو در دست مهدي استگفت 

  زنده بودم ز خشم و خشونت

  ها پر گرفتند ناگهان تیغ

  من که آتشفشان گشته بودم

  باز موال نگاهی به من کرد

  معذرت خواست از من به لبخند

  بر سرم بُرد دست نوازش

  سر بر آورد تا پیش گوشم

  گفت آیا علی در گمانت

  او فقط اندکی با اراده

  دحکم تو در کف مرتضی بو

  راند بی اراده اگر حکم می

  گرچه تو اي سالح خدائی

  اویم مهرمن ولی میوة 

  من هم اندازة آن خداجو

  بود فتح و حاکم شدنگر هدف 

  ست میر لشکر، اباالفضل، کافی

  ست گرچه او مادرم را ندیده

  تا بَرَندش به آغوش دلبر

  مرا کشت» ینیذیا سُیوفُ خُ «

  مرا کشت» هَل مِن مُعینی«لیک 

  غمزة آتشینی مرا کشت

  خندة نازنینی مرا کشت

  ، بی معینی مرا کشت بی کسی

  آن غرور زمینی مرا کشت

  انتظار آفرینی مرا کشت

  لیک آن مهر دینی مرا کشت

  از سر گرفتنددور او رقص 

  قاتل دشمنان گشته بودم

  صورتم پاك با پیرهن کرد

  با محبت به خشمم بزد بند

  اي کرد خواهش با طمأنینه

  گفت خاموش شو ، من خموشم

  بهره بُرد از تمام توانت؟

  از توان تو کرد استفاده

  حکم او در حریم خدا بود

  ماند نام اسالم باقی نمی

  ائیـــضـرتـروردة مــپ تــدس

  شی آرزویمت دشمن کُنیس

  کنم استفاده ز نیرو می

  نه نیازي به تو نه به من بود

  ست عِده و عُده دیگر اضافی

  ست وصف او را ز مامش شنیده
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  قصۀ سرخ دیوار و در را

  گرچه در کودکی مادرم مُرد

  البنین ، مادر ما گشت ام

  البنینم ممن حسین ابن ا

  تربیت کرده چندین فدائی

  منتظر مانده عمري علمدار

  او ز دشمن به دل کینه دارد

  خشم او خشم ذات خدائی است

  گر نگردد کنون خشم او رام

  آري اي تیغ چشم انتظارم

  داغ عباسم از تو فزون است

  گر نگیرم عطش را در آغوش

  تشنگی دُرِّ دریاي راز است

  زیبابعد از آن راز خونین و 

  شد عطش محور عرصۀ جنگ

  مثل من در صف سرخ پیکار

  با دلی عاشق و زار و بیتاب

  شد ولی کشته لب تشنه سقا

  کل یاران موال پس از آن

  اش هم فدا شد طفل شش ماهه

  بعد از آن ظهر غمبار ، موال

  دشمنان حمله کردند بر او

  تا که از روي زین سرنگون شد

  کوششی کرد و آرام برخاست

  استن بر زمین خوردوقت برخ

  هاي پدر را قصۀ غصه

  گرچه مانند گل زود پژمرد

  بود او مثل جان در بر ما

  مِهر پروردِ آن نازنینم

  چند آتشفشان خدائی

  تا بگیرد تقاص از ستمکار

  اي سخت و دیرینه دارد کینه

  رسم جنگیدنش مرتضائی است

  کند کوفه و شام منهدم می

  اي ز صبر پدر یادگارم

  قصدش ایجاد دریاي خون است

  کی شود خشم عباس خاموش

  ، مَجاز است تشنگی در حقیقت

  من شدم رام در دست موال

  ها چنگ زد عطش بر دل خیمه

  شد عوض نقش میر علمدار

  د آبرفت عباس تا آوَرَ

  بر لب آب با مکر اعدا

  کشته گشتند در آن بیابان

  ، اشک خدا شد جاري از عرش

  شد در آن عرصه تنهاي تنها

  از سوار و پیاده ز هر سو

  شیون خیمه از حد فزون شد

  فام برخاست مثل یک نخل خون

  قامتش مثل فواره چین خورد
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  تا که خورشید افتاد بر خاك

  کربال سوخت از داغ خورشید

  کرد با زور و زحمت تقلّا

  زانویش همنشین زمین بود

  او به دور من از درد پیچید

  ها کرد روي خود جانب خیمه

  روي خود را به زینب نشان داد

  بود بین دو دستشام  دسته

  شد کز خماري دگر وا نمی

  روي چشمش پردة خاك و خون

  ماند راز عشقش پس پرده می

  »ینیذیا سُیوفُ خُ «،  تشنگی

  فرصت عاشقی بود و شاید

  اي بی نشان بود غرق در جلوه

  غیر لبخند سرخ رضایت

  ، زان شقایق تر ، داغ تر سرخ

  هیچ نرگس چو آن چشم بیمار

  کربال شد بهشت مالئک

  سجده کردند و گفتند با هم

  ماند مبهم علت سجده می

  هاي جنت هجوم پرياز 

  اش را تا نبیند جگرگوشه

  من چه گویم چه دیدم در آن دم

  شمر سنگی درون دلش بود

  ریخت گر تمام جهان نقش می

  آسمان زد گریبان خود چاك

  آسمان سوي پائین گرائید

  ز برخاست موالاز زمین با

  االمین بود بازویش دست روح

  مثل نیلوفري سرخ روئید

  ها کرد جستجو زینب و بچه

  پلک خود را برایش تکان داد

  ناگهان دیدم آن چشم مستش

  شد یا فرو بسته حتی نمی

  شد ، پائین و باال نمی پرده

  شد چشم من گر که بینا نمی

  شد اینچنین ساده معنا نمی

  شد بار دیگر مهیا نمی

  شد جلوه جز حق تعالی نمی

  شد بر لبانش شکوفا نمی

  شد یافت در قلب صحرا نمی

  شد آرا نمی از خماري دل

  شد در زمین جاي آنها نمی

  شد هرگز این باور ما نمی

  شد گر که این عرصه برپا نمی

  شد گه جا نمی دور آن جلوه

  شد کاش نوبت به زهرا نمی

  شد کاش فوالد گویا نمی

  شد شیدا نمیدید و  هر که می

  شد مثل آن چشم پیدا نمی
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  اسب بود و غبار و چکاچاك

  دیدم آن لحظه دیوان دین را

  سر زد از بذر نحس سقیفه

  روبهان در پیِ یکه تازي

  چون نگین بین فوالدشان بود

  بودمرده کاشکی با علی مُ

  دیدم افتادنش را تا نمی

  ، افتاد از شاخ وحدت آه

  فتد با رسیدن میوه خود می

  سنگ و نیزه پراندن ندارد

  گر هدف، کندن از بیخ و بن نیست

  میوه افتاد و چشمش به من بود

  دور آن عاشق مست و مغرور

  نثاري من در اندیشه جان

  با خودم گفتم اي تیغ حیدر 

  ، ذوالفقاري گر تو تیغ علی

  گر کنون کاري از تو نیاید

  چشم کروبیان سوي من بود

  نالۀ خیمه آمد به گوشم

  من ولی بی مددکار بودم

  آخرین بار با بی پناهی

  اي شد هویدا ناگهان جلوه

  لشکر غیب پیشم عیان شد

  دستشاي بر دو  تا زدم بوسه

  شد کاندرین دهر پیدا نمی

  تیغ و خون و زمین عطشناك

  ، مارقین را ، قاسطین ناکثین

  شمر و ابن زیاد و خلیفه

  روح موال پیِ عشقبازي

  عهد او رفته از یادشان بود

  با حسن زهر کین خورده بودم

  لحظۀ سرخ جان دادنش را

  برترین میوة سرخ خلقت

  نیست دیگر نیازش به چیدن

  اسب راندن ندارد دور او

  اینهمه تیغ لخت از پی چیست

  مهبطش دامن بوالحسن بود

  لشکري بود جرّار و منفور

  دیده در راه یک دستِ یاري

  نیست مثل تو ناکامِ دیگر

  ین زمان بایدت کرد کاريا

  پس تو را کی دگر کار آید

  چشم خوبان به نیروي من بود

  آسمانِ غم آمد به دوشم

  دمدیده در راه یک یار بو

  بر نگاهش نمودم نگاهی

  در غروب دو چشمان موال

  دستی از غیب سویم روان شد

  چشمم افتاد بر چشم مستش

  شد دیده حتی به رؤیا نمی
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  اي مثل آن چهره دیگر جلوه

  نشان دادروي خود را به زینب 

  روي او بود مثل محمد

  بوسه بر چشم موال زد اما

  در هم آمیخت لبخند آن دو

  اذن میدان گرفت از والیت

  تشنۀ وصل او بود و اینک

  هیچ آبی چنان بوسۀ او

  جز در آئینۀ آن دو لبخند

  عشق و معشوق و عاشق یکی شد

  کاشکی وعدة انتقامش

  تا نمی شد چنان خیره سر،  شمر

  از قفا شدرأس موال جدا 

  ها شد به یکباره غارت خیمه

  چشم دشمن پی کشف من بود

  تا مرا هم غنیمت بگیرند

  من ولی در کف غیب بودم

  ، هر زمان با امامی بعد از آن

  آه اما براي همیشه

  افتاد تأخیر چونکه پیوسته

  تا شدم عاقبت یار مهدي

  ام کرد گرچه موال کمر بسته

  عمر طوالنی انتظارم

  دست حیدرام زینت  بوده

  ام زیر زنگار غربت خفته

  شد در دو عالم هویدا نمی

  شد ورنه زینب شکیبا نمی

  شد کربال گرچه بطحا نمی

  شد آتش عشق اطفا نمی

  شد ورنه موال مداوا نمی

  شد آن ولی راضی اما نمی

  شد سیر از آن روي زیبا نمی

  شد جانفزا و گوارا نمی

  شد کنز مخفی شناسا نمی

  شد ، جز هر سه پیدا نمی کشته

  شد حبس در جلد فردا نمی

  ، شمر گشت ننگ بشر تا نمی

  تشنگی فاتح کربال شد

  اهلبیت نبی در اسارت

  بر سر هر زبان حرف من بود

  تا ز من قدر و قدرت بگیرند

  بودمسر فرو برده در جیب 

  آمدم در پی انتقامی

  حسرتم ماند بر دل ز پیشه 

  ، به تقدیر در مجازات دشمن

  غایب از چشم اغیار مهدي

  ام کرد ام خسته عمر طوالنی

  تر از عمر یارم هست افزون

  هست این برترین افتخارم

  ، بر آورده هجران دمارم خود
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  بوده مشکل گشا صاحب من

  شمارم دقایق روز و شب می

  کِشد انتقام از دلم ، صبر می

  آرزومند یک دم تنفس

  ، مظهر خشم شیعه این منم

  هم محمد برایم دعا کرد

  ام زار و مهجور اینک افتاده

  فصل زیباي سرخ قشنگی است

  التماس دعا دارم از یار

  د وصلم بر آیدتا که خورشی

  تا ز حبس ابد پر بگیرم

  تا ز باغ فرج میوه چینم

  تا چو هر شیعۀ مست مهدي

  هر کجا واژة انتظار است

  هست در ذات هر دین و آئین

  ساري هست در ذات هر چشمه

  گرچه من تیغم و آبدارم

  گرچه من آلت قتل و جنگم

  گرچه دارم حضوري شرربار

  گرچه من شهرة خاص و عامم

  ه روحم نه جسممدر حقیقت ن

  اسم من یک نماد و پیام است

  نیستم من بجز یک پدیده

  مظهر سادة اتحادم

  حاصلجمع درد و غرورم

  ، کارم گشته مشکل ولی حال

  ساعت مخفی روزگارم

  ، انتظارم کُشد عاقبت می

  در خط اول کارزارم

  تیغ موال علی ، ذوالفقارم

  هم علی داد رونق به کارم

  گوشۀ خیمۀ شهسوارم

  فصل بوسیدن دست یارم

  تا که شاید کند کامکارم

  دورة انتظارم سر آید

  ، باز از سر بگیرم زندگی

  نصرت منتقم را ببینم

  بوسه باران کنم دست مهدي

  مستتر در دلش ذوالفقار است

  ادي به یک منجی دیناعتق

  انتظاري واژة سبز چشم

  گرچه من عاشق کارزارم

  گرچه داراي قلبی ز سنگم

  مثل کابوس در خواب کفار

  گرچه هم معنیِ انتقامم

  من فقط یک پر آوازه اسمم

  جوئی و انتقام است ظرف حق

  ، هستم عقیده نیستم عقده

  خشم شیعه به وقت جهادم

  حاصلضرب عشق و شعورم
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  من قلم در کف انتقادم

  قلب جمعیتی داغدارم

  رفانمروح اندیشۀ عا

  نیستم ناله ، تصنیف سبزم

  نیستم نوحه ، فکر رشیدم

  ، تهدید سرخم نیستم حربه

  فقط یک تالشم:  ساده گویم

  شیعه حکم خشونت ندارد

  انتقام و طلب کردن خون 

  نیست معناي این دو برابر

  آه اما طلب کردن خون

  هرکه شد طالب خون، خداخوست
  

  ف اعتقادملم در صمن عَ 

  زارم روح تفدیدة الله

  مثل خون در رگ شیعیانم 

  ، تکلیف سبزم نیستم فتنه

  ، ذکر شهیدم نیستم روضه

  نیستم دشنه ، تمهید سرخم

  حکم جاوید آماده باشم

  ذوالفقار است و رخصت ندارد

  گرچه هستند یکسان و همگون

  هر دو دارند معناي دیگر

  راز سرخی است از ناز مشحون

  خدا در رگ اوست، خون  عشق
  

  1379اردیبهشت  -زرقان فارس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 323صفحه  

 

  

  ُمـنـتـَقِـم یمثنو

 رازناك عبارت ازاست  آزاد یبرداشتاین مثنوي، . یعنی خونی که انتقام آن گرفته نشده است »مُوتور وِترَ«

  ...وَالوِترَالمُوتور ثاره ابن و ثاراهللا ای کیعل السالم:  عاشورا ارتیز در »وَالوِترَالمُوتور«

  ..نشده گرفته او خون انتقام که یکس يا و او خون پسر و خدا خون يا تو بر سالم
  

  خدا اسماء ز باشد منتقم

  انیع »او« دارد جلوه تینها یب

  نیزم بر زدیبر گر ناحق خون

  مالك »يندارید و ینیدیب« ستین

  جفا و ظلم شود هم نیدیب به ، گر

  يفریک دارد مظلوم هر خون

  دگر یمظلوم و اری یب ، جهان در

  انتقام گرفتند ظاهر در گرچه

  شد قتیل کیفرش گر جهان می

  کردگار را یواقع انتقام

  ستین مرگ شهیهم اما انتقام

  درخت ، موال آن و میبرگ همه ما

  جهان در باشد نور درخت او

  است یهست چراغ نور او خون

  کشد یم وحدت نقش تا »او« خون

  »خداست خون او باب و او خون«

  کائنات چلچراغ يبها خون

  بَرد یم ظلمت و است نور منتقم

  آذرخش مثل وستهیپ منتقم

  نیمب نور با وستهیپ منتقم

  خفا در اما هست گاهشجلوه  

  نهان اسماء ز باشد منتقم

  نیجانش ، جهانش سلطان هست

  مالك »ياری یب و یمظلوم« هست

  خدا را تقاصش ردیگ یم باز

  ياطهر فرد پاك خون خاصه

  رالبشریخ ةزاد مثل ستین

   امام آن قاتالن گروه از

  شد خونبهاي اصغرش خود نمی

  روزگار قلب ز ردیگ یم باز

  ستین برگ از درخت کی انتقام

  درخت با برابر یبرگ شود یک

  کهکشان نور اوست از يا معهلُ

  است یهست باغ حشر تا او قلب

  کشد یم ظلمت و جهل از انتقام

  خونبهاست یحقتعال را خونشان

  اتیح نور منبع ، تنها هست

  بَرد یم عداوت قلب در مهر

  نوربخش ، ظلمت قلب بر شود یم

  نیزم شبستان در درخشد یم
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  شام آباد باخر در نبیز نور

  است يجار زمانها در نبیز نور

  تقاص ردیگ یم نگونهیا منتقم

  ناب نور ، بدها قلب بر دهد یم

  تر خوب دینما یم را ها خوب

  »داد« روز تا حق نور انتقام

  یعل ابن نیحس خون با گرچه

  شد رید موال خون از انتقام

  حق راه در شده قربان او چونکه

  رب نزد شیبها خون باشد چونکه

  کردگار داده وعده را طلب نیا

  انتقام دمادم یعنی طلب نیا

  نید روز تا او خون قصاص چون

  او است »موتور تروِ« گاه جلوه

  خداست نیقوان از »موتور وتر«

  اعتال يبرا نیا ست لهیوس هم

  روزگار هر در است »موتور وتر«

  ایاول جمع ز يفرد زمان هر

  زمان هر در خدا خون طالب

  است يگرید امام خون هر وارث

  سلسله نیا رود یم امتیق تا

  است یکی خون و خونبها قتیحق در

  فاطمه نیحس خون وارث

  او اری باشد که هم يدیشه هر

  خداستوارث خون شهیدان چون 

  انتقام خشرَآذَ نیع بود

  است يداریب و يآزاد باعث

  خاص و عام از یزندگ ریمس در

  آفتاب ، ظلمت به اهدا کند یم

  تر محبوب او محبوب شود تا

  امتداد دارد وقفه یب زمان در

  یول ؛ ها ظلمت گشته نورباران

  شد ریتأخ اش یخونخواه ابد تا

  مستحق شیبها خون بر او هست

  طلب دارد بها خون ، امتیق تا

  اری ز خواهد ینم يزیچ او ورنه

  شام صبح در ینبیز نور مثل

  نیزم بر مانده خیتار دل در

  او است نور یظلمت هر در گرچه

  خفاست در انشیمجر بیغ دست

  خونبها انیب در بهانه هم

  کردگار میالمستق صراط چون

  خدا خون آن خونخواه شود یم

  شهان آن نسل ز یمعصوم هست

  دیگري استحاصل هر خون ، پیام 

  صلهیف را هدف نیا هرگز ستین

  است یمتک شیخونبها بر یول خون

  همه مخلوقش و هست یتعال حق

  او ثار حکم است »موتور وتر«

  بپاست دائم شانخون انتقام
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  ابد تا شهادت دیخورش چونکه

  منتقم يدیشه هر دارد گرچه

   جنان در يدیشه هر رزق گرچه

  نیزم بر تقاصش ماند یم کیل

  پست خیتار نیا طول تمام در

  شماریب يها لیهاب کشتن

  ختهیر ناحق به خونِ  نهمهیا

  دادخواه یب ، خون يایدر نیا ستین

  بیغ دست گرفته فریک دمبدم

  اند حاکم ظاهر به ها باطل گرچه

  والستانتقام ، آئینۀ عهد و 

  کند یم حکومت »خون« نیا جهان بر

  خداست حق بشر بر تیحاکم

  شیپ خون از انتقام در یول هر

  است يگرید گاه وعده هم او خون

  ظهور ابدی منتقم کی زمان هر

  يرهبر دینما ش»موتور وتر«

  نهر نهر دائم ، ارث نیا رود یم

   واکنش کی یپ ز دارد کنش هر

  است صاحب یب ظاهراً  ایدن گرچه

  کتاب و است حساب یب ایدن گرچه

  قشنگ و زشت تین ای عمل هر

  »انتقام-خود« خدا قانون هست

  خدا خون چون است يجار منتقم

  بود لیهاب خدا خون نیاول

  بد و خوب قلب به بخشد یم نور

  منهدم ظالم کاخ سازد گرچه

  هست فضل و اعتالي بیکران
  

  نید ومی در خود حق ردیبگ تا

  شکست باطل از خورده حق ظاهراً

  روزگار افتخار و رسم بوده

  ختهیآو ، خدا عرشِ  درِ  بر

  چگاهیه نبوده غافل ، منتقم

  بیر و شک یب ، ظالمان تمام از

   اند قائم ها منتقم ، قتیحق در

  تخون مظلومان ، به دنیا مقتداس

  کند یم عقوبت را قاتالنش

  ست»وال« ایدن نیا در حق نیجانش

  شیخو خون با کند یم يپاسدار

  است يگرید گناه در هم قاتلش

  نور مشکات حق اذن با شود تا

  يگرید دیشه گردد وارثش

  دهر پاالي ابد در قلب خون تا

  سرزنش را بد و پاداش را خوب

  است بیغا خالق مانند صاحبش

  حساب دارد آن المثقالةذر

  درنگ یب انسان به گردد یم باز

  امین در دارد پاداش و فریک

  بقا قانون است »موتور وتر«

  بود لیقاب رسواگر او خون
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  »یولّ « شد اول روز از او خون

  بشر بر تیحاکم يابتدا

  تن دو از ریغ جهان در نمانَد گر

  است رهبر و ریام تن کی ، تن دو از

  است یول تن کی جهان نیا در تن دو از

  پرست حق فرد ، مقتول شود گر

  خداست ، وارث،  را مقتول آن خون

  »داد« نیآئ نیا است »موتور وتر«

  کردگار عدل است »موتور وتر«

  امور نیا است جبر يها یتجل از

  جبر قانون کی طبق اول روز

  خدا خون شود دیبا نفر کی

  یزندگ قدر معلوم شود تا

  دهد جان ناحق به دیبا نفر کی

  فدا ، دو زان شود دیبا نفر کی

  دیشه زان دو ، شود دیبا نفر کی

  اصالحگر شود دیبا نفر کی

  مدام تا ، ردیبم دیبا نفر کی

  روزگار »جبر« قانون نیا هست

  »وال با« آن ، تن دو آن انیم از

  کاروان شتازیپ بگردد تا

  کائنات دار عهده بگردد تا

  شود یم الحوائج باب یکی نیا

  دهر روح در روان گردد یکی نیا

  چکسیه ، قیخال از:  یعنی جبر

  یمنجل قشیطر در شد حق راه

  گر جلوه شد او خون ریمس در

  انجمن آن در موالست نفر کی

  است غمبریپ خود اسیمق در که او

  است یعل مثل خود اسیمق در که او

  انتقام خون او با وارث است

  فرمانرواست قاتلش بر وارثش

  نهاد نسانیا خدا را یتیگ رسم

  خفته در قانون جبر روزگار

  ظهور در نجایا است »موتور وتر«

  قبر عمق در رَود دیبا نفر کی

  خونبها ابدیب حق خون که تا

  یبندگ متاع ، متیق شود تا

  دهد سامان جهان بر خونش که تا

  مقتدا عالم بیغ در شود تا

  دیزی يمعنا،  خلق بفهمد تا

  شر و ریخ زیتم در جان دهد  تا

  انتقام ردیبگ جان ، شیعزا در

  »اریاخت« کنیول دیآ اش یپ در

  ، فدا» اختیار خود«شود با  می

  روان گردد او خون تیوال در

  اتیح خداوند از ابتین با

  شود یم خارج حلقه از یکی آن

   شهر کنج ، زباله گردد یکی آن

  قفس نیقوان بر حاکم ستین
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  نظم و است قانون يدارا قفس نیا

  خود لیم با چکسیه:  یعنی جبر

  کمال قانون کل:  یعنی جبر

  گزار قانون نیبهتر:  یعنی جبر

  زجر بهر نکرده مهمان را تو او

  همانیم چون یزندگ یعنی:  جبر

  نبود ياجبار قِ یتوف نیهم گر

  اتیح نظم نیبهتر باشد جبر

  ناخدا از یکس هر یعنی:  جبر

  شر و ریخ راه گشته ياریاخت

  اریاخت دارد هرکه یعنی جبر

  اریاخت دارد هرکه یعنی جبر

  زیگر ، اما قفس نیقوان از

  فرار امکان ستین را چکسیه

  خداست نیقوان میتسل ، خلق

  نِعَم کل از بردن لذت شرط

  نعمتند یتعال حق يجبرها

  خدا نعاماَ تکرار نهمهیا

  شود وا تیاشتها ي سفره که تا

  یآگه ندارد انسان چون کیل

  لطف لیتحم با جبار حضرت

  ست؟یچ »جبار« یمعن یدان چیه

  خطاست دنینام آزار را جبر

  یبخشندگ خود به واجب او کرده

  بندگان نفع به يجبر هر هست

  هضم و لیتحل قدرت را ما ستین

  نشد قانون پر دهر نیا وارد

  اعتدال ریمس در گشته وضع

  کار قانون نیبهتر دهیآفر

  اجر و مزد يریبگ تا دتیآفر

  زبانیم اطاق نیقوان در

  نبود يجار همانیم بر حق ضیف

  نجات تا تکامل نوع نیبهتر

  فنا دم در شود یم ، يفرار شد

  دادگر ریخ گشته يجبر کیل

  سوار یمنج یکشت بر شود تا

  فرار یمنج یکشت از کند تا

  زیعز اری يا هرگز ممکن ستین

  کردگار يسرا دولت در از

  ست»سرا« در نخواهد ای بخواهد گر

  دمبدم يرضا و میتسل هست

  لذتند يبرا نعمت نهمهیا

  اشتها يبرا قرآن در هست

  شود دایپ یتشنگ يها چشمه

  یهشتَمُ  يعطا آن وجود از

  لطف لیتکم خودش بر واجب کرده

  ستین  آزار پر فرد ، آن یمعن

  عطاست و لطف گشتن واجب جبر

  یزندگ يجبرها قیطر از

  شکست است و زیانجبر ، جُبران 
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  بیطب دستور مثل باشد جبر

  او اکرام او دستورات هست

  رُسُل ارسال هست گرید جبر

  جبر هست تیخاتم ، نبوت در

  مدرسه نظم مانند نیا هست

  پروردگار ، مدرسه جبر مثل

  اند بوده آموزگاران ایانب

  رُسُل ارسال ، ناب يجبر بوده

  عام و خاص غمبرانیپ نیچن با

  رسول دیآ ینم گرید رو چه از

  ازین ما زمان در ایآ ستین

  شد؟ لیتعط حق لطف ایآ آه

  است يگرید ناب جبر ، تیخاتم

  طلوع باشد اش یپ در یغروب هر

  رسد یم تیخاتم ، نبوت در

  است بتیغ در دگر يبایز جبر

  انتظار؟ سرخ عهد دیآ سر یک

  متصل ، رسالت با ، خلقت جبر

  ستین »جبار« قدرت در جز جبر

  ماست نزد در ازل علم از آنچه

  وصل هستند خدا با چون ایاول

  آمدند زدانی يسو از ایانب

  نیا از ریغ رسالت يمعنا ستین

  ذوالجالل اذن به آنها آمدند

  میرح و است لیجم او ندیبگو تا

  بیشک یب ضیمر درمان بهر

  او نام باشد جبار سبب نیز

  گل کرده تیخاتم در جمعشان

  جبر هست تیمهدو ، امامت در

  وسوسه یب ، کودکان رشد راه

  آموزگار هم آورده کتاب هم

  اند بوده روزگاران يرهنما

  کُل عقل کرده هیهد مردم به ، حق
  

  تمام حجت ، خدا خلق بر گشته

  جهول؟ یخلق نینچنیا انیم در

  راز؟ يدرها کند وا یرسول تا

  شد؟ لیتکم ایانب کار که ای

  است يگرید بازتاب در حق لطف

  شروع غمبریپ بعد امامت شد

  رسد یم تیمهدو ، امامت در

  است نعمت اوج و است نیا حق امر

  پروردگار دهد رخصت زمان هر: 

  متصل ، امتیق با ، بتیغ جبر

  ستین اسرار نیاز آگه چکسیه

  استیاول يها گفته از يا شمه

  اصل اتیّتجل باشد حرفشان

  دهند حق با یآشت را ما که تا

  نید غامیپ بُود »حق با یآشت«

  کمال از بخشند هیهد را بشر تا

  میکر و است رئوف و است فیلط او
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  پروردگار حضرت ظالم ستین

  عشق ناز يها شتهکُ آن آمدند

  آمدند وحدت بزم انیساق

  شوند گریکدی اری قیخال تا

  نجات آموزگاران آمدند

  هانم آن گشتند کُشته و آمدند

  ایم ما نه تنها انبیا را کشته

  شد دادیب یبس آنها بر گرچه

  جهان در آنها دارند منتقم

  ماست جان در دگر »موتور وتر«

  میشو یم تیهدا ایدن نیا در ما

  کُشد یم را ما نفس ، عبادت در

  زیعز ، دارد منثَ  کی یمقام هر

  کِشد یم اضتیر ما در نفر کی

  ما روح در او است »موتور وتر«

  نیش و شور با بَرد یم دائم اوست

  دیشه خون طالب ما در اوست

  نید شاه محو اوست ما دل در

  شود یم یفدائ ما در نفر کی

  است يمهد را ما افکار نفر کی

  شد زنده نکیا هم من در نفر کی

  گذشت »خود« از نفر کی نکیا من در

  يمعنو رموز با دارد اوست

  رسد یم قیحقا بر دارد اوست

  بیس عطر با رسد یم دارد اوست

  دار عقده ، قیخال دست از ستین

  عشق راز ما بر اموزندیب تا

  کنند ایاح یتشنگ ما در که تا

  شوند بهتر یلذت صاحبان

  اتیح بر دیگو شُکر انسان که تا

  جهان از دندیند یشانیپر جز

  ایم در وجود خود ، خدا را کشته

  شد آباد لطفشان از جهان این

  زمان-آخر تا »موتورند وتر«

  فرمانرواست ما جان بر منتقم

  میشو یم عبادت »موتور وتر«

  کُشد یم را ایر و جرم لذت

  زیعز ، دارد اسمنی کی ثمن هر

  کِشد یم استقامت يها نقشه

  ما نوح ، عالم گرداب در اوست

  نیحس دارید به را ما نبیز

  دیرش اباالفضل يدایش اوست

  نیالبن ام هم است اباالفضل هم

  شود یم یکربالئ ، ارتیز یب

  است ي»عهد« خوش ۀنیآئ دعا در

  شد آکنده او عطر از من روح

  »بازگشت« در شود من نصوح تا

  يمثنو نکیا من در دیسُرا یم

  رسد یم قیشقا يمعنا به او

   بیجیُ اَمّن »مُضطرِ « من در اوست
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  فراق سرخ آتش در من روح

  ناز به را دل برد یم دارد اوست

  ماست روح دیشه يآر ، منتقم

  شکست ، حق خون قاموس در ستین

  زمان صاحب يمهد ظهور تا

  غیت دو با اما دیآ یم منتقم

  ستین زیت غیت محتاج منتقم

  کُشد یم را عاشقان ، تبسم با

  شود یم دلیب ، دهر نگاهش با

  انتقام کام تشنه ذوالفقارش

  او است نیینب علم وارث

  او دست در ، خدا قانون کل

  ریام آن زمان تا عالَم علم

  هاست انوسیاق مانند او علم

  اوست فرمان در که یعلم نیچن با

  زیست بر یاجیاحت ندارد او

  قراریب باشد گرچه ذوالفقارش

  ستین لیتحم او بر یجنگ تا کیل

  قصاص هر دار عهده باشد گرچه

  است یمصطف سبز ارث ، هرشمِ کیل

  شروع گردد یرجعت ، زمانش در

   انتقام »عهد« بسته او با که هر

  ختهیر ناحق به يها خون کل

  باز گردند یم زنده هم دشمنان

  استیاول افتخار شهادت چون

  اقیاشت يها شعله ، دهیکش سر

  نماز معراج دستانیشه در

  ماست مجروح دل ، او يکربال

  است عالم يفرمانروا حق خون

  نهان عالم در است »موتور وتر«

  غیدریب عشق و علم سبز غیت

  ستین زیخونر نینازن وجود آن

  کُشد یم را جهان خود نگاه با

  شود یم عاقل ، عشق ؛ عاشق ، عقل

  کام تشنه شهیهم ماند یم کیل

  او است نیآئ و نید هر مصلح

  او هست از ستم گردد یم ستین

  ریکو حجم در است یگیر از کمتر

  هاست فانوس در دیخورش کی مثل

  اوست مانیپ در که یعشق چنان با

  زیت غیت و سالح از است ازین یب

  شمار سر ، دشمن لیخ در شود تا

  ستین لیتعج رخصت را او غیت

  تقاص دشمن از ردیگ دیبا گرچه

  وفاست ، دشمنها به یحت او رسم

  طلوع نو از کند یم يدیشه هر

  امام همراه به رجعت کند یم

  ختهیانگ همه ، ، نو زا شوند یم

  ازیامت دانیشه بر حق دهد تا

  خداست عشق ۀکشت هم منتقم



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 331صفحه  

 

  اوست قانون نیبهتر شهادت چون

  دیشه آخر شود یم هم منتقم

  امام آن ردیبم گر شهادت یب

  خدا خون نیآخر و نیاول

  نیآخر تا نیاول از ، وارثان

  است یعل ابن نیحس ، کل يبها خون

  نیزم دانیشه همراه به او

  یزندگ يفرمانروا شود یم

  میواقف ما ، زمان جبر بر گرچه

  ستین فیتکل یب ، جبر در چکسیه

  کمال ما بر دهد یم اراده نیا

  است خود امر ضامن سلطان ، گرچه

  ظهور يتمنا دارد یکس گر

  کند بایز را دهر بخواهد گر

  انقالب هر ، منتقم وجود یب

  خفاست در عیتش »موتور وتر«

  امین در پنهان است يریشمش عهیش

  دلش در ینیحس عشق ، طرف کی

  است فطرت اصول از نفرت و عشق

  ستین شیب یدروغ ، نفرت یب عشق

  داشت دوست را یکس ایآ شود یم

  دیشد و تلخ ینفرت دارد عهیش

  ماست نفس در ایح یب دیزی کی

  ما ، شیخو از انتقام میرینگ گر

  کند یم حکومت ما در منتقم

  اوست خون هم خدا خون طالب

  دیمج ربّ  او پاداش دهد تا

  تمام گردد ینم آخر ۀحلق

  بها خون تمام گردد جمعشان

  نید زانیم در خواهند بها خون

  است یّ ول آن ، دانیشه کل وارث

  نیصالح و اءیانب کنار در

  یبندگ اصول ، ایاح کند تا

  میعارف هم یولّ حقّ بر کیل

  ستین فیتضع قابل ، اراده نیا

  زوال ما بر دهد یم مطلق جبر

  است هدهد مانیسل امر يمجر

  نور بذر بکارد دیبا خودش در

  کند دایپ منتقم اول دیبا

  سراب  مانند نابود شود یم

  ، لبیک خدا در کربالست عهیش

  انتقام يها شعله یعنی عهیش

  قاتلش فعل ز نفرت ، طرف کی

  است نفرت و عشق يدارا یدل هر

  ستین شیتشو جز عشق یب نفرت

  داشت؟ پوست در جان چو هم را دشمنش

  دیزی همرنگ هست آنچه هر از

  استیاشق جنس ز يشمر ما نفس

  خدا؟ خون ما قلب در دَوَد یک

  کند یم خصومت ها يدیپل با
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  است اکبر جهاد ، خود از انتقام

  خداست انیاد روح »شکستن خود«

  انتقام يبرا دانیم نیبهتر

  نماز باشد ستون را نید ۀمیخ

  پا ز افتد یم مهیخ هر ، ستون یب

  نماز و است نماز عاشورا روح

  نشاط با دهیآفر را جهان ، حق

  شور و رقصند در ذره تا کهکشان

  است لذت یب ، جهان نیا در یکس گر

  است یزندگ ، نشیآفر نیا ۀهست

  است بوده لذت ، جادیا عامل

  یبندگ ، عبادت يمعنا هست

  بهشت ترك و ممنوعه ةویم

  بندگان بر خدا ظلم نیا ستین

  اری وصل خواهد که هر تا ، امتحان

  جنان از فراتر انسان پَرَد تا

  یبندگیز با خلق شد ، جهان نیا

  شتنیخو بهشت دیبا یکس هر

  ستین ساده کنیول کُشتن اهرمن

  است رهزن چون یزندگ در اهرمن

  شده»  رد«  امتحانش در او چونکه

  اریاخت دارد جبر حکم به او

  مختلف يها جلوه در اهرمن

  ریخط ینقش داشته زمانها در

  نیزم در شیطان يِباز نیبدتر

  است غمبریپ با جنگ ، یخودپرست

  دغاست طانیش کار یخودپرست

  امیپ در تفکر و است نماز در

  اهتزاز در شد مهیخ نیا ، ستون با

  اتکا نباشد را نید ، ستون یب

  ناز فردوس ، کربال شد سبب نیز

  انبساط در جهان باشد سبب نیز

  سور ، موجودات کل بر حق داده

  است ذلت پر دوزخ کی اش یهست

  است یبندگ نشاط و شور ، اش وهیم

  است بوده عبادت در لذت کسب

  یزندگ بهشت یعنی یبندگ

  سرنوشت ، خلقت اهداف در بوده

  امتحان يبرا فرصت کی هست

  »اریاخت« با او يسو گردد باز

  کرانیب در »خدا خون« شود تا

  یزندگ از برد لذت بشر تا

  اهرمن مزار بر بسازد را

  ستین آزاده هر کار جز هدف نیا

  است »من و ما« ۀنیس در اهرمن

  شده سد ، سعادت راه سر بر

  روزگار در ياغواگر کند تا

  منحرف را بشر نسل کند یم

  ریام و سلطان و شاه و خان گشته

  نیرالمؤمنیام نقش در بوده
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  هر که آمد مؤمنین را شد امیر

  فرمانروا نید نام اب چونگشت 

  فلسفه دار و »جبر« طناب با

  : بشر بر دمادم دیگو اهرمن

  گناه در ياریاخت یب تو:  گفته

  عمل در یهست »مجبور« تو:  گفته

  زین تو ، مجبورم و مأمور من:  گفته

  بهشت از یگشت اخراج چون:  گفته

  خداست ریتقد تو وضع نیا:  گفته

  است بسته يرستگار راه:  گفته

  لیقب نیا از وسوسه صدها کرده

  عمل در هایاغواگر نیچن با

  اریاخت با ، آزادگان ، انیم نیز

  شدند سد نیاطیش راه سر بر

  ستم و ظلم بر کردند ها حمله

  شد جادیا رهاییتغ جهان در

  اند برده محنت و رنج آنها گرچه

  ستین ثاریا لذت چون یلذت

  ثارهایا یبائیز و لذت

  شدن ایدر ها قطره با لذت

  طاغوتها ينابود لذت

  خواستن حق و گفتن حق لذت

  نیطن پر يادهایفر لذت

  ها»نوّاب« لذت چون یلذت

  نیحس با گشتن همراه لذت

  کُشت اوالد علی ، از طفل و پیر

  ایاول جنگ به را مردم بُرد

  خفه را جوامع فکر او کرد

  شر و ریخ دار عهده تو یستین

  گناه بر کردم قیتشو را تو من

  دغل یهست گر ، محکوم یستین

  زیگر يپا »قضا« در را ما ستین

  سرنوشت در را تو يرییتغ ستین

  خداست ریتقص تو جرم هر:  گفته

  است خسته انسان دست از حق:  گفته

  لیدل صد سازد »جبر« يبرا تا

  بَدَل »ذلتها به لذتها« کرده

  دار يباال بر کُشتند را جبر

  شدند احمد رویپ ، زمانها در

  کم و شیب ، آنها دادند ها کُشته

  شد باد بر یمحکم يکاخها

  اند برده لذت شیخو نبرد زا

  ستین کاریپ ، آن راه تنها کیل

  گفتارها شیگنجا در ستین

  شدن ما  »گذشتن خود از« لذت

  تابوتها در طاغوت دنید

  آراستن صف ، جبهه در لذت

  نیظالم سکوت شبستان در

  مردابها بر کیشل لذت

  »نیحس ای« يکهایلب لذت
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  شدن اکبر ، کربال در لذت

  فرات در گشتن عباس لذت

  نیالبن ام لذت چون یلذت

  دیشه هر با او که نبیز لذت

  شدن یموس با همراه لذت

  ادب و عشق و یحقگوئ لذت

  داشتن وسفی يتقوا لذت

  وفا و عهد در لیهاب لذت

  ستین ثاریا لذت چون یلذت

  

  پروردگار صنعت با جهان نیا

  است ظاهر ، نیقوان نیا از يا جلوه

  اکتشاف نموده ما عقل آنچه

  کُل عقل نباشد اما ما عقل

  جهان نیا يجبرها انیم از

  اریاخت يندار تو:  اول جبر

  اریاخت داده تو بر:  دوم جبر

  هدف یب ، خلقت ستین:  سوم جبر

  مُنتهاست یب تو روح:  چارم جبر

  توست طانیش تو نفس:  پنجم جبر

  العمل عکس ، عمل دارد:  شش جبر

  خفته در سبب  ، بیغ:  هفتم جبر

  زیگر مردن از ستین:  هشتم جبر

  جبر مقراض دعا باشد:  نُه جبر

  انتظار چشم بُود فطرت:  دَه جبر

  شدن آور نام حُرِ  مثل که ای

  کائنات با شدن همسو لذت

  نید يایاح ره در یهست بذل

  دیند یبائیز ریغ و گشت کُشته

  شدن ییحی حق راه در لذت

  شب و روز ، محبت يحایمس با

  افراشتن عَلم خود هیعل بر

  صفا و صدق سر از گشتن کشته

  ستین اریبس طالب را آن گرچه
  

  شماریب يجبرها بر بنا شد

  است قادر آنها کشف بر ما عقل

  اختالف با ، مختلف »علوم« شد

  رُسُل معراج همبال شود تا

  انیع دهید را جبر نیچند ، عقل

  کردگار و کائنات امور در

  پروردگار ، یزندگ امور در

  تلف گردد ، هدف یب باشد هرکه

  خداست روح پرتو روحت چونکه

  توست دستان در زین ارشیاخت

  اَمل و فعل و تیّن:  باشد هرچه

  کن طلب» ها سبب«وصل حق را از 

  زیرستخ باشد تو روز هر گرچه

  صبر ، اصرار ، مصلحت:   شرطِ سه با

  رستگار را جهان ، یمنج کند تا
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  نیجانش انسان گشته:  يبعد جبر

  ثار ، دارد منتقم: جبر آخر 

 بر اساس اینهمه جبر و قَدَر

  است روح عدل و داد »موتور وتر«

  است خون هر شهید »موتور وتر«

  زین سبب جاري بُود در عالمین
 hsj 

   نیزم در ، نخواهد ای بخواهد گر

  متا کند بنیان ظالم ، منهد

  گر شود جبر عدالت ، جلوه می

  پرستی امتداد تا بیابد حق

  جبرانش کند ربّ مجیدتا که 

  »الحسـین  یــا لَـثـاراتُ«سیل سرخ 
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  مثنوي -غزل

  نوح بر جودي

 اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قُضَِی اَألمْرُ وَ غِیضَ الْمَاء وَ یَا َسمَاء أَقْلِِعی وَ  وَ قِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِی مَاءكِ وَ 

] از باران[و گفته شد اى زمین آب خود را فرو بر و اى آسمان  -قِیلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 

بر جودى قرار گرفت و گفته شد ] کشتى[خوددارى کن و آب فرو کاست و فرمان گزارده شده و 

  ﴾44آیه  -سوره هود  ﴿مرگ بر قوم ستمکار 

  

  رسد بر بام جودي نوح من می

  نوح من بر پشت طوفانها ، سوار 

  ها هاي موج اش بر کوهه کشتی

  وارث آزاد مردان زمین

  ، نجات دهد بی مزد و بی منت می

  سیل فتنه در زمانها جاري است 

  اند  ها زیر آب فتنه مملکت

  باران است تاریخ بشر  فتنه

  این جهان غرق است تا سر در هوس 

  گشته دنیا غرق ظلمت در فساد

  رداب و طوفانی چنیندر شب و گ

  کرسی عرش الهی فُلک اوست

  هیچ مالک مُلک خود را هرچه هست

  شود آیا خداوند حکیم می

  نیست بی صاحب زمین و آسمان

  حق تعالی از طریق حجتش 

  حجت حق هست ظاهرتر ز نور 

  پر کشیده جبرئیل روح من  

  هاي روزگار در عبور از فتنه

  ها پرواي او در اوج روح بی

  هاي باغ دین منجی پروانه

  هر غریق منتظر ، در حادثات

  خوي تاریخ جهان خونخواري است

  اند شهرها غرق عذاب فتنه

  از سر دنیا گذشته آب شر

  کشد در منجالب خود نفس می

  بها در گردبادچون شب گردا

  رسد کشتی و کشتیبان دین می

  غیب و ظاهر هرچه باشد مُلک اوست

  سرپرست سازد رها بی خود نمی

  سازد یتیم» یولّ«مُلک خود را بی 

  نیست بی حجت حیات بندگان

  رساند نعمتش بر خالئق می

  بی بصیرت هرکه باشد هست کور
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  نور حق از پشت ابر انتظار 

  ها حاضر است  او تمام روز و شب

  کشتی او هست دائم در شتاب 

  ی باشد مددجو از امام هرکس

  

  ایمان ماست  کوه جودي قلۀ

  کوه جودي مظهر آرامش است 

  رستگارانی که با حق همرهند 

  ، ناجی است  گرچه او هر روز و ساعت

  گرچه او هر روز باشد در ظهور 

  ها  رسد از راه در آدینه می

  تا غروب جمعه ، آن امدادگر

  هرکه گشته صیقلی در انتظار 

  با شور و نشاط صبح هر آدینه 

  کند  روح من هر جمعه مستی می

  فرستد بر شقایقها درود  می

  تو گل سرخ وجودي نوح من 

  قلب شیعه بر ستیغ انتظار

  رسی تکبیر گو  با شهیدان می

  از بسیج غیب باشد همرهت 

  » الحسین یا لثاراتُ «با نواي 

  پیشتاز هیئتی آب آوري 

  آدم و نوح و کلیم و یوسفی

  رازدار انبیا و اوصیاء 

  کشند  مثل شیعه انتظارت می

  تابد به قلب روزگار فاش می

  استبر تمام خوب و بدها ناظر 

  بر فراز شهرهاي زیر آب

  دهد با احترام او نجاتش می

  

  ایستگاه امن و اطمینان ماست

  بعد طوفان موسم آسایش است 

  نهند در نهایت پا به جودي می

  اي معراجی است جمعه اما وعده

  جمعه اما هست میقات حضور

  ها تا گزیند بهترین آئینه

  اي را از خطر رهاند عده می

  ، سوار شود بر کشتی منجی می

  شود از انبساط این قفس پر می

  کند در قفس زیباپرستی می

  :شود غرق مناجات و سرود می

  روح زیباي سجودي نوح من

  گشته همچون کوه جودي نوح من

  از افقهاي کبودي نوح من

  پاك و بی پروا جنودي نوح من

  دمبدم داري سرودي نوح من

  با علمهائی عمودي نوح من

  من احمد و عیسا و هودي نوح

  وارث غیب و شهودي نوح من

  گبر و ترسا و یهودي نوح من
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  دهی دست نجات بر غریقان می

  روح من در یک قفس بر آبها 

   ي پیوند کشتی با قفس رشته

  در قفس جبریل روحم بیقرار 

  االمین در جان ماست  روح رِیک پَ 

  هست جبریل وجود اولیا 

  در وجود ما ولی آزاد نیست 

  ند ز تا حقیقت بر قفس در می

  برد  هر کسی نامی ز منجی می

  چون قفس چسبیده بر بال هبوط 

  سرنوشت ما چنین است اي عزیز

  

  اوست تنها حاکم ملک وجود 

  حاکمیت در جهان در دست اوست 

  روح باشد بر بدن فرمانروا 

  یابد نظام  این جهان در غیب می

  در تمام این جهان پر ز زور 

  اند گرچه شاهان در حکومت سازي

  هان، هر شاه و شاهک بر فناستدر ج

  

  خیمه و شمشیر و اسب و تکسوار

  آنچه از فنّاوري در دست ماست 

  هر زمان با مقتضاي علم روز 

  ساکن کوه و جزایر نیست او 

  نیست در یک خیمه در یک جاي دور 

  دودي نوح منبا تمنائی وَ

  ي گردابها روز و شب بازیچه

  امّید است و بس عروةالوثقاي

  هاي انتظار شمارد لحظه می

  پرواز جانها تا خداست رِ او پَ

  از قفس پیوسته آزاد و رها

  زیر آوار قفس دلشاد نیست

  زند جبرئیل روح پرپر می

  پرد روح ما تا عرش اعلی می

  کند جبریل ما در خود سقوط می

  روح ما با غم عجین است اي عزیز

  

  حکم او جاري است در غیب و شهود

  چونکه این هستی طفیل هستِ اوست

  غیب دارد بر جهان حکم وال

  غیب عالم هست پیدا بر امام

  االمور اوست تنها صاحب عزم

  اند چند روزي گرم گردو بازي

  طلق فقط موالي ماستحاکم م

  

  هست تمثیل قیام و انتظار

  بهتر از آن در کف موالي ماست

  کند با عشق و سوز او حکومت می

  با زمان خود مغایر نیست او

  در همین جا ، بین ما دارد حضور
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  غیبت او نیست غیبت از جهان 

  غایب است و هست حاضر بین ناس

  هست پنهان ، تا فرج ، آن محترم 

  گردد شروع  آن زمان نوروز دین ،

  خزان انتظار  ، رسد پایان می

  ي موعود عشق  لیک تا آدینه

  عیان » اناالمهدي«تا شود بانگ 

  تا کنند آماده ، اسباب ظهور 

  نور یعنی پاکی و آزادگی 

  نور یعنی طاعت امر اله 

  کند نورانی است  هرکه خوبی می

  کند سرباز اوست  هرکه خوبی می

 

  ت هر نبی و هر وصیدر شفاع

  دار اولیاست  آن ولی میراث

  گرچه باشد روح آنها در حیات

  یک ولیِّ زنده باید هر زمان 

  کند  امضا می» امریه«هر ولی 

  در توسل بر تمام اولیا 

  گشا موالي ماست  این زمان مشکل

  گردد دو بار کار ما در هفته ، می

  هست او حاضر میان امتش 

د ما  ي بهبو دارد او اندیشه

  گرچه او از ما پریشان خاطر است 

  پر اشتباه  ةهمه پروند  این

  هست او حاضر میان بندگان

  لیک باشد بین مردم ناشناس

  بگوید در حرم» اناالمهدي«تا 

  طلوع نماید نور آن حضرت ، می

  بهاردولت سبز شکوفد  می

  تا ظهور دولت مسعود عشق

  هست تکلیفی به دوش شیعیان

  هر زمان با انتشار بذر نور

  گیدخوبی و زیبائی و دلدا

  اجتناب از ظلمت جرم و گناه

  اي رحمانی است وارث اندیشه

  در جهاد نفس خود ، جانباز اوست

  

  »ولّی«سپارد امر خود بر آن  می

  انبیاستوارث اعجاز کل 

  جسمشان نوشیده صهباي ممات

  رابط خالق شود با بندگان

  کند آن ولیِّ زنده اجرا می

  گشا وارث آنها شود مشکل

  ي دنیاي ماست چون ولیِّ زنده

  عرضه بر سلطان مُلک کردگار

  تا دهد کاهش زیان امتش

  فزاید اینچنین او سود ما می

  در پی اصالح وضع حاضر است

  و گناههمه تکرار خُسران   این
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  گر شود تحویل ما هم ، در خیال 

  ما کجا و آن امام راستین 

  نیست این برنامه ، نیرنگ و خیال 

  اعمال ما  ةدم به دم پروند

  هاي پر مالل  بین این پرونده

  هاي صالحین  هست تنها نامه

  بین خارستان اگر یک شاخه گل 

  شود قلب شریفش ، پُر سُرور می

 

  نیست باالتر ز پیغمبر ، امام

  در همین بازار و شهر مردمان 

  لیک دارد چون نبی اذن از خدا

  هست تشکیالت غیبی را امیر 

  گزیند یارها  او خودش بر می

  هیچ یاري نیست آگه از امور 

  بعد غیبت ، غیر آن نُوّاب خاص 

  نایب است : مان هرکس که گوید هر ز

  هرکه ره یابد به تشکیالت او

 
  بعد رجعت ، قاتالن اولیا 

  کنند  جنگ و فتنه باز برپا می

  گرچه موال هست فاتح بر همه  

  گرچه خونخواه حسین ابن علی است

  گیرد ز اعداي زبون  او نمی

  کشند  دشمنانش یکدگر را می

  شویم از خواندنش افسرده حال می

  جان فداي محنت آن نازنین

  رس این مقالپُ» الکاتبین کرامَ «از 

  گردد به درگاه خدا می عرضه 

  فزاید شور و حال آنچه گاهی می

  خادمین و شاهدین و شاکرین

  عرضه گردد بر دل آن صلح کل

  شکوفد باغ نور در سُرورش می

  

  هست از جنس خالئق ، هر امام

  زندگی دارد امام انس و جان

  تا کند دخل و تصرف در قضا

  دارد او نُوّاب و سردار و وزیر

  کس ندارد علم در این کارها

  هست تنها اذن او ، شرط حضور

  هست تشکیالت موال ، ناشناس

  ري و کاذب استفتَ شک نکن ، او مُ

  بندد از هر گفتگو لب فرو می

  

  گردند با اذن خدا زنده می

  کنند ا و افشا میخویش را رسو

  گرچه از دنیا ندارد واهمه

  گرچه عزمش بیقرار و صیقلی است

  : انتقامی با نبرد و حمله ؛ چون 

  کشند یکدگر را بی مدارا می
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  خود ، دشمنان  در لهیب فتنۀ

  : اري قصاصی اینچنینشود ج می

  او وجودش هست عین انتقام 

  نور ، عین انتقام از ظلمت است 

  رود  چونکه آید نور ، ظلمت می

  اینچنین ، آن آفتاب انتقام 

  

  قرنها و ماهها و سالهاست

  هست دجال از رجال دین فروش 

  جنگ ادیان بر علیه یکدگر 

  گرچه دجّال نهائی نیستند 

  کنند  می بازي  بین ادیان فرقه

  دینی اساس کارشان  نیست بی

  شود تکرار در طول زمان  می

  مهدویت مکتب خودسازي است

  بسکه بازي گشته با میراث دین 

  مهدویت نیست تنها عشق و شور

  رود در راه کج  ر گر میمنتظِ

  ر در انتظار نیکی استمنتظِ

  منتقم از شیعه دارد انتظار

  غیبت گشته وصل مهدویت چون به 

  هر کسی حرف و حدیثی ساخته 

  دشمنان و دوستان ، هریک ، جدا 

  زین سبب صدها دروغ و نقص و عیب

  حق و باطل چون به هم آمیخته 

  سوزند در آتش ، عیان جمله ، می

  انتقام از ظالمین با ظالمین

  مثل یک خورشید در اعماق شام

  منهدم ، ظلمت ، ز نور وحدت است

  رود و وحشت مینکبت و تبعیض 

  دهد شب را عذاب انتقام می

  

  هاست ي دجّال این جهان بازیچه

  زیرك و مردم فریب و سختکوش

  هست کار این گروه فتنه گر

  لیک با او جملگی همزیستند

  کنند سازي می ضد دین فرهنگ

  ي افکارشان هست دین بازیچه

  فیانیانهاي دینی سُ حیله

  گر نباشد اینچنین ، یک بازي است

  الیقین زیر گرد شک ، عین خفته

  عقل و شعور نامۀ هست پیمان

  نیست سودش از مناجات فرج

  در فرار از ظلمت و تاریکی است

  در جهاد نفس باشد سربدار

  خفته در اوهام غفلت ، نور اصل

  غیب را با میل خود پرداخته

  حرف خود را داده نسبت بر خدا

  منتسب گردیده بر دنیاي غیب

  یختهدین ما ، طرح تعقل ر
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  عقل و نقل و مشورت با عالمان 

  مهدویت ، منطقی دارد زالل 

  مهدویت نیست بازار و دکان 

  انزوا و رمل و جادو و فریب 

  زوست دیدن مهدي اگر یک آر

  مهدویت مثل توحید و معاد 

  هرکه دارد واقعاً میل ظهور 

  هر دلی باید پر از مهدي شود 

  عهد بستن با والیت در دعا 

  مهدویت روح سبز مذهب است 

 

  موال بیا : اي  اي که دائم گفته

  این توئی باید شتابی در حضور 

  ناشناس  هرکه باشد روح او حق

  کند هر دم قیام  چون خوارج می

  ر شود روح تو با حق متصل گ

  ات  گر پُر از مهدي شود آئینه

  گر که هستی از دل و جان یار او 

  شود احوال تو  آن زمان ، خوش می

  مهدویت کیمیاي زندگی است 

 

  ترین انسان عصر هست او عاشق

  ست چون هدف از خلقت ما بندگی

  گرچه معشوق جهان است آن نکو 

  مثل احمد ، با شکیب و سوز و درد 

  حق را عیان ةنماید چهر می

  بی خرافات و تکاپوي خیال

  غرق اوهام و خرافات عیان

  نیست راه دیدن روي حبیب

  برتر از آن ، زندگی با امر اوست

  هست جاري فطرتاً در اعتقاد

  در خودش باید بکارد بذر نور

  عهدي شود ي ایمان و خوش اسوه

  خود با خدا نامۀ هست پیمان

  م شب استمثل نور شمس در حج

  

  اي آیا بیا؟ با خودت هم گفته

  این توئی باید کنی در حق ظهور

  کُشد حق را براي اسکناس می

  رود با دین به جنگ آن امام می

  نیستی تو از حقیقت منفصل

  ات شود در سینه غیب ، ظاهر می

  ي دیدار او شوي شایسته می

  آید به استقبال تو یار می

  در ره حق اعتالي بندگی است

  

  ترین عرفان عصر کامل صاحب

  ست او امام عشق و صلح و زندگی

  تر است از ما به او او به ما عاشق

  گرد هست موال چون طبیب دوره
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  در طبابت بسکه غمخوار است او 

  در کمال و در جمال ، آن صلح کُل 

  اي باشد چو ما  گرچه او هم بنده

  اوست تنها مصلح کل بشر 

  بی نظر بر فرقه و آئین و دین 

  ، عزم اوست  منشأ هر صلح و سازش

  است» مضطر«هرکجا ، جنگی شود او 

  هر کجا فقر است و تبعیض و بال 

  ل کین هر کجا حقی شود پاما

  در ره احقاق حق ، او رهبر است 

  مضطر اصلی ولی آن صلحجوست 

  هر زمان هر کار نیک و کار شر 

  در مسیر خیر اگر کاري کنی 

  اوست تنها مصلح کل ، عقل کل 

  ایم بسکه ما دلمرده و آشفته

  ما فقط با جنگ و خون و انتقام 

  نیست شک در اینکه او هم جنگی است 

  سالح او ندارد احتیاجی بر 

  نیست او کشورگشا و جنگجو 

  شود تحمیل ، جنگ  گرچه بر او می

  با سالح ناب تبلیغ و پیام 

  

  هرکه نشناسد امامش در حیات 

  چون امامت عین ناز و نعمت است 

  نور خدا  معرفت بر چشمۀ

  کو به کو دنبال بیمار است او

  الناس است بر ختم رُسل اَشبَهُ

  هست عاشق بر بشر ، مثل خدا

  ق چون پدریهست بر کل خال

  دارد تمام صالحین دوست می

  محبت ، بزم اوستباغ لبخند 

  چونکه در کل ، صاحب هر کشور است

  هست قلب نازنینش مبتال

  روح صلح اندیش او گردد غمین

  است» اَمَّن یُجیبُ المُضطَر« ذکر او 

  در جهان کانون غمها قلب اوست

  در دل آن نازنین دارد اثر

  مقتداي خویش را یاري کنی

  ست در یک شاخه گل کل زیبائی

  ایم گفتهاز صفا و صلح او کم 

  منتشر کردیم اوصاف امام

  جنگ او اما همه فرهنگی است

  منطقش باشد کلید افتتاح

  ق کار اونیست کشتار خالی

  سازد به عالم ، عرصه تنگ او نمی

  شود فاتح به هر جنگی ، امام می

  

  رود با جاهلیت در ممات می

  معرفت بر آن ، کلید رحمت است

  دهد تعلیم بهسازي به ما می
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  هرکه شد آگاه از این معرفت 

  شناسد راه وصل و روشنی  می

  در مثل ، چون منبع برق است او 

  ه نشناسد کسی اسرار برقگر ک

  نیست کافی برق و رهبر داشتن 

  ق ، صاحب است یچونکه موال بر خال

  گرچه موال با عدالت در امور 

  گرچه دارد هر بشر از او نصیب 

  خواهد کمال بیشتر هرکه می

  باشد محال  معرفت ، بی فکر ، می

  در عبادت نیست باالتر ز فکر 

  هر مناجات و دعا و کار خیر 

  فکر کردن در امور روزگار 

  چون تعقل هست دستور خدا 

  چونکه ابهامی در این مجموعه نیست 

  ها دارد جواب  دین براي شُبهه

  زندگی در ظلمت و وهم و خیال 

  ارزش یک لحظه افکار عبود 

  لیک باید فکر روحانی شود 

  گر شود ابلیس ، حاکم بر بشر 

  گر که شیطان سد نماید راه فکر 

  ن سد نماید فکر او هرکه شیطا

  مهدویت مکتب فکر است و ذکر 

  در اصول دین تفکر واجب است 

  چون امامت از اصول دین ماست 

  جوید از این موهبت ها می بهره

  نماید هستی خود را غنی می

  چونکه در نور خدا غرق است او

  اي از کار برق نیست او را بهره

  دل ، از آن باید مُنَّور داشتن

  معرفت بر نور او هم واجب است

  کند قسمت میان خلق ، نور می

  گرچه در عالم ندارد او رقیب

  فکر او باید بتازد پیشتر

  آرد کمال معرفت با فکر ، می

  بی تفکر ، کی شکوفد بذر ذکر؟

  کند در عرش ، سیر با تعقل می

  هست دستور اکید کردگار

  ها شود واجب براي بنده می

  ي ممنوعه نیست در تفکر نقطه

  صوابزین سبب پرسشگري دارد 

  نیست دستور خداي متعال

  هست باالتر ز عمري در سجود

  خالی از امیال شیطانی شود

  فکر شرزاید پیاپی  عقل می

  شود هر عاقلی گمراه فکر می

  هست بیحاصل دعا و ذکر او

  چونکه سرشار است از افکار بکر

  فکر و تحقیق و تدبّر واجب است

  فکر در آن ، واجبِ آئین ماست
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  نیست تقلیدي طریق معرفت 

  چون تفکر واجب آمد در اساس 

  در ره مهدي شناسی ، هر سؤال

  گر شود افکار شیعه ریشه دار 

  فکر باید آنچنان باشد جَلی 

  اك هست محصول تفکر ، عشق پ

  روح ما قائم به ذات ایزدي است

  فکر و تحقیق و بصیرت در حیات 

  نماید راه راست فکر بر ما می

  آید پدید از فکر ناب  علم می

  او  باشدزین سبب قرآن ناطق 

  گر شد در ولّی  گرچه ایزد جلوه

  هر ولّی هم مثل ما یک بنده است 

  هیچ امامی نیست پیغمبر ، ولی 

  اشتند چون رسوالن دو امانت د

  عقل و فطرت این دو نیروي خدا 

  اند  بوده» او«چون رسوالن ، قاصد 

  چون نبوت ختم شد با اذن حق 

  بعد آنان تا به روز داوري 

  رهبر از سوي نبی شد انتخاب

  چون نبی ابالغ کرده حکم رب 

  چونکه ارسال رسوالن شد تمام

  هر ولی باشد صراط مستقیم 

  هر کجا حق بر تعقل کرده امر

  هر تعقل ، هر تفکر در نظام 

  نیست موروثی رحیق معرفت

  باید شود مهدي شناس شیعه می

  ترین راه وصال هست با ارزش

  »انتظار«آن زمان ، مؤمن شود بر 

  ند در جهان غیر از ولّیتا نبی

  مثل عشق هر شهید سینه چاك

  گاه احمدي است عقل و فطرت جلوه

  هست تمثیل امام کائنات

  این هدایتگر امام روح ماست

  الکتاب علم موال هست چون ام

  او باشدروح زیباي حقایق 

  نیست اما خالق خود هر ولّی

  لیک ، از نور خدا آکنده است

  یهر نبی حتماً امام است و ولّ

  هم امامت هم رسالت داشتند

  بوده کامل در وجود انبیا

  اند گاه این دو نیرو بوده جلوه

  شد امامت عطف بر هر ماسَبَق

  نیست هرگز این جهان بی رهبري

  انتخابی از ره وحی و خطاب

  هر امام از سوي حق شد منتخب

  منتقل شد ارث آنها بر امام

  ي عقل سلیم چونکه باشد جلوه

  گل کرده امربر والي چارده 

  گردد در آخر بر امام وصل می
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  گر که هستی عاشق وصل ولی 

  » او«گر که خواهی معرفت بر ذات 

  هفت اقیانوس دُر ، در یک صدف 

  با فکر ناب » مَن عَرَف« در حدیث 

  فطرت ما ناخداي باخداست

  تا نگردد سد مسیر اعتقاد 

  ي روشنگري است  اجتهاد آئینه

  نیست تنها فقه ، مرز اجتهاد

  عقل با هرگونه جهلدر جهاد 

  اعلمیت با عدالت ، بی هوي 

  نیست هرگز بسته این راه دراز 

  تواند هرکسی با علم و داد  می

  شیعه باشد مکتب تحقیق و فکر 

  هر مقلد بی تفکر در اصول 

  هر مقلد بی تفکر ابتر است 

  تا که نشناسد مقلد ، خویش را 

  خودشناسی ، یک سلوك ساده است 

  ا این سؤال از کجا من آمدم؟ ب

  گر که باشد فکر ، آزاد و رها 

  هر سؤالی در مسیر اعتقاد 

  این جهان و هرچه زیبائی در اوست

  چون درون ما خدائی ، حاکم است 

  چون درون ما رسولی ، ساکن است

  چون درون ما امامی ، نایب است

 

  در خودت آئینه را کن صیقلی

  در خودت بنما خدا را جستجو

  »مَن عَرَف« گر بخواهی غرق شو در 

  رسی ، بی اضطراب بر حقیقت می

  رهنماست» تـفـکر«کشتی دین را 

  شد شکوفا باغ سبز اجتهاد

  پیغمبري است رهبري با شیوة

  گسترش دارد به کل اعتقاد

  جتهد باید نماید ، راه ، سهلم

  هست شرط مرجعیت ، در وال

  هست بر کل خالئق ، عرصه باز

  خادم مردم شود با اجتهاد

  تقلید و استکمال و ذکر: بعد از آن 

  از پیام مجتهد کرده عدول

  دین او بی ریشه و برگ و بر است

  او پرستیده بت تشویش را

  یک سؤال از فطرت آزاده است

  ات متعالگردد به ذ وصل می

  پرد یکباره تا عرش خدا می

  تا هزاران کشف ، دارد امتداد

  بَرَد دل را به خلوتگاه دوست می

  مرتبط با آن خداي دائم است

  مرتبط با آن رسول باطن است

  مرتبط با آن امام غایب است
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  از همان آغاز غیبت ، آن جناب

  از همان آغاز غیبت ، نور عرش

  یبت ، فاش فاش از همان آغاز غ

  از همان آغاز غیبت ، آن امام 

  از همان آغاز غیبت ، آن خَبیر 

  از همان آغاز غیبت ، آن عزیز 

  از همان آغاز غیبت ، نوح ما 

  از همان آغاز غیبت ، گشته غیب

  از همان آغاز غیبت ، تا کنون 

  از همان آغاز غیبت ، یار ما 

  یار ما ، ما را معالج بوده است 

  بیند عیان  ی را نمیهرکه منج

  شستشوئی با گالب معرفت

  کند معرفت ، دل را خدائی می

  شود  تا که دل مست حقایق می

  معرفت در انزواي خویش نیست 

  در تشیع ، انزوا ، عین خطاست 

  برترین عرفان ، مسیر بندگی است 

  چونکه مخلوقات دارد بیشمار 

  اي بر او رهی  هست از هر ذره

  هرکه آزاد است طبق فکر خویش 

  لیک راه مستقیم و بی خطر 

  مظهر مهر و محبت ، دین ماست 

  این محبت در والیت گشته درج 

  بی والیت ، دین ندارد انبساط 

  بوده ظاهرتر ز نور آفتاب

  بوده مشکات خدا بر بام  فرش

  داده بر کل جهان آماده باش

  ها گرفته انتقام یاز حرام

  بوده تشکیالت غیبی را امیر

  ستیزي در ستیز بوده با هر حق

  بوده مشغول نجات روح ما

  از نظرهاي پر از نقصان و عیب

  یاورانش را نموده رهنمون

  روز و شب بوده وکیل کار ما

  الحوائج بوده است آخرین باب

  شستشو باید نماید دیدگان

  جستجوئی در کتاب معرفت

  کند گشائی می دمبدم مشکل

  شود عشق، عاقل؛ عقل، عاشق می

  در ردا و نان خشک و ریش نیست

  مظهر عرفان شیعه ، کربالست

  در ره حق و حقیقت ، زندگی است

  بینهایت اسم دارد کردگار

  شود هر راه ، بر او منتهی می

  هر رهی را خواست او گیرد به پیش

  هست راه مذهب خیرالبشر

  مکتب عشق و مودّت دین ماست

  تا نماید آبروي خویش ، خرج

  دهد بر دین ، نشاط این والیت می
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  شود از حق شروع این والیت می

  با مراتب ، عشق حق ، زنجیروار 

  اولین عاشق که باشد آخرین 

  از طریق انبیا و اوصیا 

  از چشمۀ حق، جاري استکه عشق  چون

  عشق دینی ، در کمال روشنی 

  دشمنی جز با شیاطین کثیف 

  مهدویت مکتب عشق و والست

  منتظِر مثل امام منتَظَر

  شود هر دلی غرق والیت می

 

  هر زمان هنگام رجعت هست و نیست 

  اي حتمی ، امام  گرچه در آینده

  ما ولی امروز باید در حیات

  ست گرچه رجعت درج در آینده ا

  آید امام  گرچه در آینده می

  ما مکلف بر زمان حاضریم 

 

  ها بر شاه و صاحب منصبان قرن

  هاي ضد دین  ها بر شاه قرن

  قرنها هر شاه استحمارگر 

  غاصبان از راه باورهاي خلق

  باور ما نیز در طول قرون 

  شیعه با این اعتقادات اصیل 

  آه آیا شیعه با این فکر ناب 

  هاي اصل باشد در فروع جلوه

  شود بر ما نثار حلقه حلقه می

  هست ذات پاك ربُ العالمین

  گردد به ما عشق او ابالغ می

  عشق انسانها به هم ، دینداري است

  دهد بر قلب انسان ، ایمنی می

  نیست در دین خداوند لطیف

  عشق انسان با خداستگاه  وعده

  باید از جان ، عشق ورزد بر بشر

  شود انتظار او عبادت می

  

  ي پایان غیبت هست و نیست نقطه

  نماید در جهان ما قیام می

  فیض گیریم از امام کائنات

  این زمان هم رجعت هر بنده است

  این زمان هم هست عصر انتقام

  چونکه همعصران نور ظاهریم

  

  زمان نایب صاحب:  شد گفته می

  ي حق در زمین سایه: شد  گفته می

  شد سوار اعتقادات بشر

  ها گشتند سرورهاي خلق قرن

  بوده ابزار شهنشاهان دون

  هاي طویل گشته غارت در زمان

  شده ابزار خواب باید اینسان می
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  ؛ هست از مسلمینعیب از دین نیست 

هرکه آمد با نقاب سبز دین  

  

  آنچه آمد گفته در این مثنوي 

  شعر باشد یا که نظم و فلسفه 

  دلهاي من است این سخنها درد

  غیب چون دریا و قطره حرف من

  هرچه باشد ، این بُود ایمان من 

  گرچه شعر من فقط شعر است و بس

  هرچه خواندي اي جناب: طبق قرآن 

  هست حرفم یک کالمدر نهایت 
  

  فکري گناه مؤمنین هست بی

  شد به آسانی امیرالمؤمنین

  

  بوده محصول سلوکی مهدوي

  گشتم خفه میشد گفته ،  گر نمی

  آرمان روح شیداي من است

  بیش از این وسعت ندارد ظرف من

  خوب یا بد، حک شده در جان من

  ام پرواز در آن با قفس کرده

  حرف خوبش را تو بنما انتخاب

  با تفکر عاشقی کن ، والسالم
  

  

  1431صفر -  1388بهمن 
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  مثنوی تجسیم  فطرت

  
 در مدح حضرت ختمی مرتبت و عترت مطهرش                                     

  

  طرح هستی بر عدم زدخدا تا 

  جهان شد آفریده» نکُ«به امر 

  ، با علل بود اگرچه خلق هستی

  پس از شش روز یا شش قرن نوري

  در این گردونۀ سبز تکامل

  خواست زیبا اي می خدا آئینه

  شرافت خواست خلقی با  خدا می

  خواست مرآتی ز رحمت خدا می

  خواست یک مخلوق الیق خدا می

  دمید از روح خود در جان هستی

  ق شد دمیدهچو فطرت در خالی

  به محض دیدن آن روح زیبا

  و شیدائی که دین کائنات است

  چو پنهان بود فطرت در طبیعت

  که باشد بین مخلوقات ، دائم

  خواست یک آئینۀ پاك خدا می

  عترت شد تولد به امرش نور

  را بیاراست )ص( محمد خدا نور

  خدا در سینۀ عترت هویداست

  زیباي دلخواه ي نهدر این آئی

  زد فطرت نور عترت را رقمز   

  و شد معلوم جاي هر پدیده

  ولی از روز اول بی خلل بود

  جهان شد مثل یک گوي بلوري

  شکوفا شد جهان غنچه چون گل

  که بنماید در آن خود را تماشا

  که بسپارد به او بار امانت

  نهایت گاه بی که باشد جلوه

  که باشد در خور تبریک خالق

  شور و مستیو فطرت خلق شد با 

  نظام عاشقی شد آفریده

  جهان آفرینش گشت شیدا

  روان در کل ذرات حیات است

  خدا جسمی ز فطرت کرد خلقت

  و حق در او شود هر لحظه قائم

  که در او رخ نماید کل افالك

  و مسجود مالئک در ازل شد

  و عالم را طفیل عشق او خواست

  تعالی است و عترت اهلبیت حق

  اهللا صبغۀهویدا گشت راز 
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  اي در سینه دارد جهان آئینه

  دل عالم که مجذوب تماشاست

                     *  

  محمد روح سبز کائنات است

  لبُود ذات محمد فطرت کُ

  ؟قیچه باشد نور فطرت در خال

  هراسد از شر می همان روحی که

  بشر دارد رسولی در دل خویش

  چو گردد منطبق پیغام و فطرت

  در این توحید ، دل گردد موحد

  ، همین یکتاپرستی همین وحدت

                    *  

  خدا تا امرِ دیدن بر بصر کرد

  شعور و قدرت دیدن ز ما نیست

  خدا را جز خدا هرگز نبیند

  تماشا و تماشاخانه از اوست

  غیر از خدا در این جهان نیستکسی 

                   *  

  جهان آفرینش طور عشق است

  کوثر گشته موجودروح عدم از 

  والیت روح حق در ممکنات است

  همین آئینه باشد فطرت دهر

  چه باشد راز خلقت جز عبادت

  همین آئینه منشور وجود است

                   *  

  که احمد را در آن آئینه دارد

  زیباستفقط شیداي آن دلدار 

                     *  

  تجلیگاه فطرت در حیات است

  لگر در چارده گُ  که گشته جلوه

  همان روحی که هست از جنس خالق

  شناسد ، حق را می و بی تعلیم

  که باشد با رسوالن همدل و کیش

  شود وحدت عیان در عین کثرت

  جملگی گردند واحدو دلها 

  بُود انگیزة ایجاد هستی

                  *  

  به چشم ماسوي بر خود نظر کرد

  تولّا و پرستیدن ز ما نیست

  خدا را ، ماسوي هرگز نبیند

  تماشاگر فقط آن ذات نیکوست

  ، عیان نیست ولی از فرط پیدائی

                  *  

  و آب حوض کوثر نور عشق است

  ر هست مفقودکوث نورعدم بی 

  و کوثر چشمۀ آب حیات است

  درو پیداست راز خلقت دهر

  ، جز عبادت چه باشد امر فطرت

  ، ربّ ودود است که در آن منعکس

                  *  
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  محمد اي گل زیباي خلقت

  رابط مخلوق و خالقتو هستی 

  تو هستی در دو عالم مهرگستر

  تو هستی فطرت زیباي خلقت

  توئی مجموعۀ کل رسوالن

  تو هستی چارده نور والیت

  تو جمع انبیا و اولیائی

  سرشته حق تعالی فطرت تو

  تو و مهدي ز یک نورید موال

  شما هستید معناي حقایق

  تو و مهدي خدا را نور عینید

  ئیدکتاب و عترت هستی شما

  شما قلب زمانید و زمینید

  شما خون در رگ و شریان دهرید

  اگر خون در رگ دنیا نباشد

  اگر حجت نباشد زندگی نیست

                   *  

  والیت منبع نور خدائی است

  اگر زنگار برگیري ز فطرت

  والیت جوشش عشق الهی است

  والیت یک نگاه عاشقانه است

  جهان بنیاد و اصل و ریشه دارد

  جهان استروح هستی در الیت و

  والیت قلب کلّ کائنات است

  والیت روح حق در جسم دنیاست

  ق نور فطرتیالکه هستی در خ

  توئی سرچشمۀ کل حقایق

  تو هستی شافع دنیا و محشر

  تو هستی اسوة عشق و فضیلت

  ان آنانتو بودي هر زمان چون ج

  تو هستی هر زمان جان امامت

  ، تو موعود خدائی به هر عصري

  بُود پاك و مطهر عترت تو

  موالاز غیر حق ، دورید شما 

  شما هستید قرآنهاي ناطق

  شما در عصر خود عین حسینید

  فطرت هستی شمائید و روح و

  خدا را همنشین و جانشینید

  شما روح خدا در جان دهرید

  هم بپاشدبه یک دم زندگی از 

  مناجات و دعا و بندگی نیست

                   *  

  و حجت جلوة فرمانروائی است

  عیان بینی در آن قرآن و فطرت

  بهار رویش عشق الهی است

  والیت شور و شوقی بی بهانه است

  جهان پویائی و اندیشه دارد

  ولّی در هر زمان صاحب زمان است

  ستون خیمۀ سبز حیات است

  نور زهراستولی روح والیت 
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  و زهرا راز مسطور جهان است

                   *  

  محمد شهر علم حق تعالی است

  بجز حیدر کسی در این جهان نیست

  ز یک نورند این شاگرد و استاد

  پس از او جز علی داناي کل نیست

  دگان بودمحمد گرچه مثل بن

  ممات است حیات وارث حق بی

  محمد کز ازل در المکان بود

  محمد با رسوالن بندگی کرد

  محمد مسجد دل از ازل بود

  محمد آمد و ختم رسل شد

                  *  

  هستیتر از کلِّ  زندهعلی اي 

  تو بودي زنده قبل از خلق عالم

  کشتی نوح ناخدايتو بودي 

  تو ابراهیم را استاد بودي

  تو آب زندگی بر خضر دادي

  تو صبر خویش بر ایوب دادي

  جمال یوسف از آئینۀ توست

  آموز بودي تو موسی را زبان

  کمک کردي تو بر عیسی و مریم

  تو بر تخت سلیمان حکم راندي

  محمد را توئی شاگرد کامل

  محمد را تو بر خود جانشین کرد

  نشان است که مثل روح فطرت بی

                  *  

  و حیدر باب شهر علم موالست

  که داند شهر علم مصطفی چیست

  که بودند از ازل همتا و همزاد

  که جز او وارث علم رُسُل نیست

  حیات او نه مثل زندگان بود

  که حجت بر تمام ممکنات است

  معلم بر همه پیغمبران بود

  رسولی زندگی کرد علی با هر

  علی گلدستۀ خیرالعمل بود

  گل شدباغ جمع در یک و فطرت ، 

                  *  

  پــرســتی المســتقیــم حـق صــراط

  تو بودي منجی حوا و آدم

  اي روح تو در جسم رسوالن بوده

  تو اسماعیل را امداد بودي

  زبان در کام خشک او نهادي

  تو تسکین بر دل یعقوب دادي

  و طور سینا سینۀ توستحرا 

  تو آب نیل را بر او گشودي

  ي اسم اعظمدخواندر گهواره تو 

  ها رهاندي تو یونس را ز ظلمت

  توئی عین محمد در فضائل

  به فرمان خدا تکمیل دین کرد
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  تو از آب والیت نوربخشی

  ز صبح آفرینش تا قیامت

  ستی قاسم پاداش و کیفرتو ه

  شناساي تو در عالم کسی نیست

  ولی با آن جالل شهسواري

  زُدودي گرد از روي یتیمان

  نشاندي طفلکی را روي زانو

  شدي همبازي او کودکانه

  برایش خنده کردي تا نگرید

  گرفتی روي آتش صورت خویش

  ، نوش کن گرماي آتش که اي جان

  نو تکرار کردي شب دیگر ز

  به و ویرانه رفتیبه صدها کل

  خبر بودي همیشه تو پیک خوش

  هیشه با غمی جانسوز و جانکاه

  ایتـــدار رازه ینهــ، گنج نـــزمی

  تو هستی هفت دریاي حقیقت 

  خوي اراذلدر این دنیا بجز 

  فضیلتهاي تو از حد فزون بود

  شهادت با تو کسب آبرو کرد

  علی اي افتخار نسل آدم

  اگرچه فخر دورانی ، علی جان
  جج

  درخشی تو در اعماق ظلمت می

  توئی شاهین میزان عدالت

  توئی میزان حق تا روز محشر

  نیست نگاهت چون خسیدو عالم در 

  کاري نمودي کفش خود را وصله

  کشیدي دست بر موي یتیمان

  خوراندي سهم طفل خویش بر او

  سپس او را نشاندي روي شانه

  دگر از دوري بابا نگرید

  کشیدي آه و افغان از دل ریش

  مشو غافل ز این خلق بالکش

  یتیم خفته را بیدار کردي

  شبانه مخفی و بیگانه رفتی

  شهیتیمان را پدر بودي همی

  گفتی تو با چاه هزاران راز می

  ، پژواکی از آوازهایت زمان

  توئی آئینۀ عشق و فضیلت

  نباشد دشمن عشق و فضائل

  ، بدون مُهر خون بود ولی ناقص

  تجدید وضو کردتو شهادت با 

  که هستی اولین مظلوم عالم

  غریب روزگارانی ، علی جان
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  فرشتھ چیست؟
  

  )سهیل(عارف بسیجی، مرحوم مهدي بوریاباف تقدیم به روح پاك شاعر و 

  شد سؤال ما آغاز... بخوان: فرشته گفت

  فرشته چیست؟ مالئک چه خلقتی دارند؟

  چگونه سجده به بابابزرگ ما کردند؟

  چگونه رابطه با خالق جهان دارند؟

  گویند؟ ، با چه زبان ذکر و حمد می چگونه

  فرشتگان خدا ، احتیاج هم دارند؟

  ، نیاز آنها چیست؟ وسائل،  غذا، لباس

  شان اگرچه نیست کسی باخبر ز خلقت

  ، امر قرآن است ولی تَدبّر و تحقیق

  ، علم و مهارت اگر شود ملکه به ذهن

  همان مهارت و علمش فرشته و مَلَک است

  ي مهارتهاست فرشته هم به مَثَل جلوه

  جهان پر است ز قانون و نظم و نیروها

  ندفرشتگان و مالئک قواي رحمان

  کجاست عرش خدا؟ جسم و روح مخلوقات

  ي پنهان نظم و قانون است  فرشته جلوه

  در این نظام که باشد به امر حق خودکار

  شمار و محدودند فرشتگان خدا بی

  فرشته نیست زنی بالدار و خوش سیما

  چگونه گفت بخوان؟ با اشاره یا آواز؟   

  کجاست وادي آنها؟ چه هیئتی دارند؟

  به روي خاك؟ و یا سجده در فضا کردند؟

  براي رابطه ، آیا لب و زبان دارند؟

  جویند؟ چگونه در دل هر ذره راه می

  ي کثرت خود ، ازدواج هم دارند؟ابر

  ، رمز و راز آنها چیست؟ و صد سؤال دگر

  شان اگرچه فاش نباشد وجود و طینت

  و این خصیصه فقط امتیاز انسان است

  و یا به ذات کسی گر هنر شود ملکه

  دستی و کمک است ، چیره اش ز مَلَک و بهره

  دار قوانین و نظم مُلک خداست که عهده

  ذره خیل اردوها بپاست در دل هر

  و مجریان قوانین عرش سبحانند

  جماد و مایع و گاز و فضا و مجهوالت

  ، مثل گردش خون است درون قلب جهان

  ، یکی است در هر کار قوا و مجري و قانون

  و مجریان قوانین عرش معبودند

  چنانکه نقش شده در معابد دنیا
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  اي از کمال و دانائی است فرشته آینه

  چرخد چنانکه عقربه در روزگار می

  ممکن است دیده شود،  به اذن حضرت حق

  اگر شود متمثل به امر حضرت دوست

  چنانکه شد چو بشر مثل ضیف ابراهیم

  نظام غیبی ادیان حق نمادین است

  چنانکه خالق صبر است حضرت صابر

  ي انتظام و جبران است و جبر ، قائده

  نظام جبر و قوانین عرش رب جلیل

  و جبرئیل جدا هست و نیست از جبار

  است یعنی اوو جبرئیل شدیدالقو

  کدام قدرت و نیرو؟ فقط خدا داند

  هاي قانونند فرشتگان همگی آیه

  ي آنها اطاعتی جبري است رکوع و سجده

  اگر عقیده به آنها شده به ما واجب

  کجاست مقصد معراج و چیست زان مقصود

  عروج ، سیر و سفر سوي کهکشانها نیست

  ي ما خدا کجاست؟ همین جا ، درون سینه

  همتاست ، سفر تا خداي بی سفر به خویش

  سفر به اَنفُس و آفاق گرچه جسمانی است

  د همه جاو بارگاه عظیم خدا بُوَ 

  چنانچه صنعتِ چرخنده صانع خود نیست

  به روز اول خلقت که هیچ چیز نبود

  د در جهان ما خودزااي نـَبـُوَ پدیده

  زاید اگرچه هر رَحِمی مثل خویش می

  و در تصور انسان نماد زیبائی است

  چرخد مدار میفرشته تا اجلش در 

  اي شنیده شود و یا توسط گیرنده

  اي ز یک نیروست چهره خوش ةفرشته جلو

  و یا به حضرت مریم دمید روح عظیم

  و اعتقاد به غیب از اصول آئین است

  حکیم و خالق جبر است حضرت جابر

  که در نظام جهان مثل روح پنهان است

  مقدر است که باشد به نام جبرائیل

  االمین آن دربار که هست بنده و روح

  ترین نیرو بُود میان مالئک ، قوي

  کدام موکب و اردو؟ فقط خدا داند

  هاي مکنونند و مجریان همان آیه

  ، عبادتی جبري است همین اطاعت آنها

  به نفع ماست ، نه سود و زیان آن صاحب

  سفر به اوج حقایق و کشف عمق وجود: 

  که بارگاه خدا ، کنج آسمانها نیست

  همه جا ، در تمام ارض و سماو هست در 

  اوئیم و او به ما موالست ۀکه ما خلیف

  ، یک سلوك روحانی است ولیک ذات سفر

  اي به فضا به روح شاپرکی تا ستاره

  وجود هیچ تنابنده صانع خود نیست

  ها موجود شد پدیده» کُن فَیَکون«به امر 

  اي پیدا و خود به خود نشده هیچ جلوه

  آید آمده نه می نه خود به خود به وجود
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  میان اینهمه مخلوقِ حضرت جبار

  که انتخاب کند راه و رسم و دینش را

  تمام عالم هستی به یکدگر وصل است

  مدار هستی هر آفریده معلوم است

  ي گندم بسی قوانین است نهان به دانه

  ، چه اتم ، زنده و هدفمندند چه کهکشان

  وجود یک پشه دارد هزار و یک قانون

  ، یک آمیب اگر که حذف کنی از وجود

  بُود در آن سلولبسی فرشته و قانون 

  و هر پدیده که دارد وجود در دنیا

  ست ا هزار مُجري و قانون درون یک هسته

  نپرس نظم و قوانین حق چه تعداد است

  سرشته برگردیم- بیا به بعثت آن حق

  با کالم یا الهام» بخوان«چگونه گفت 

  فرشته بود درون یا برون؟ ندارد فرق

  صدا صداي خودش بود و خالق جانش

  در دل او جز خداي او ، زینرونبوده 

  ، از کدام لوح و کتاب؟..فرشته گفت بخوان

  ، کالم خدا  و خواند از روي قلب خودش

  فرشته شد متجلی و کمتر از دو کمان

  دُس ، مدد ، عیسیـقُـال چنانکه یافت ز روح

  اگرچه ذات مالئک لطیف و نامرئی است

  و چیست اذن خدا؟ در خدا فنا گشتن

  اي بین خالق و مخلوق و نیست فاصله

  ، انسان بُود به خالق وصل بدون واسطه

  فقط بشر شده با حکم جبر ، خودمختار

  و امتحان بدهد ایده و یقینش را

  و هرکدام جداگانه وصل با اصل است

  و مرگ و زندگی هر فرشته محتوم است

  که صد فرشته در آن مجري فرامین است

  چرخند و در مدار به حال طواف می

  که کشف گشته ز آن چند جلوه تا اکنون

  خورد آسیب ایجاد میبه کل عالم 

  ي آنها ، شود جهان معلول که بی اداره

  اي است برایش در عالم معنا فرشته

  است ، پر از رازهاي سر بسته و مثل نطفه

  که در شمارش آنها ، عقیم ، اعداد است

  و حرف فرشته برگردیم» اِقرأ«به امر 

  و یا که صوت شد ایجاد و گشت وحی و پیام

  و در عالم ، غرقفرشته در دل او بود و ا

  صداي باطنی آرمان و ایمانش

  است با لب او  ، خدا گفته هر آنچه گفته

  که هیچ لوح و کتابی ندیده بود ارباب 

  کتاب در دل او بود و باز شد اهدا

  در آن مکاشفه نزدیک شد به آن جانان

  گرفت حضرت احمد ز او توان و قوا

  ولیک رؤیت آنها به اذن حق ، مرئی است

  سعت خود ، غرق در خدا گشتنو قدر و

  اي بین عاشق و معشوق و نیست واسطه

  چرا فرشته وساطت کند به وصلت اصل؟
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  بین عاشق و معشوق؟ ۀچه هست واسط

  ، عشق است ، واسطه میان عاشق و معشوق

  ست و عشق نیروي نامرئی دو دلداده

  رسان نیست در وساطت وصل فرشته نامه

  فرشته در دل احمد همیشه پنهان بود

  چو بود رابطه بین خدا و پیغمبر

  ه بود همان رابطه ، همان نیروفرشت

  به روز وصل ، تجلی نمود و ظاهر شد

  در این مرابطه ، حق بود چون فرستنده

  کسی نبود در آنجا به غیر جبرائیل

  دید کسی ندید فرشته ، ولیک او می

  ، آفریننده چو بوده خالقِ جبریل

  ، هر زمان هویدا شد به اذن خالق خود

  »دِحیا«و گاه شد مُتِمثل به صورت 

  آن ةجبر است و جبر زاد ةفرشته زاد

  و برق حاصل آب است و سَدّ و نیروگاه

  فرشته هست چنان برق و قدرت نابش

  اگر به برق بگوئی فرشته ، جا دارد

  اگر که جلوه کند برق با تمام توان

  ي یک چراغ و سیم و کلید ولی به واسطه

  ي بعثت ، دوباره برگردیم بیا به لحظه

  سم به اذن جابر خودفرشته گشت مج

  خش مهیبی در آسمان جا کردرَچو آذَ

  دریا را- چنان عجیب که خشکاند ساوه

  ، به اذن و امر صمد فرشته ، هرچه که بوده

  کالم؟ نامه؟ پیامک؟ و یا دلی محروق؟

  فرشته قاصدکی هست و ضابطه عشق است

  ست اي ساده ، فرشته و عشق ، ساده بگویم

  فرشته هست همان عشق مرتبط با اصل

  سبحان بوداش با خداي  و روحِ رابطه

  نبود واسطه بین خدا و پیغمبر

  که خفته بود چهل سال در وجود او

  گاه پیام خداي قاهر شد و جلوه

  و بود قلب محمد مثال گیرنده

  ي عشقِ بین آن دو خلیل که بود جاذبه

  کسی به غیر نبی هم صداي او نشنید

  نموده دخل و تصرف به جان آن بنده

  و با رسول خدا همدم و هَماوا شد

  ه داشت سیرت نیکو و صورت زیباک

  آن ةو مثل نیروي برق است و استفاد

  و بوده گنج نهانی که کشف شد ناگاه

  که نیست قابل رؤیت بجز به اسبابش

  که جبر و قدرت و قانونش از خدا دارد

  شود ز رؤیت آن ، مثل پنبه ، کوهستان

  فرشته جلوه نماید به هیئت خورشید

  گردیمگاه کالم و اشاره بر به جلوه

  مهیب و با عظمت ، با قُواي قاهر خود

  و مثل رایحه ، جا در تمام دنیا کرد

  چنان غریب که رقصاند طاق کسري را

  کامل نموده بر احمد ةدو بار جلو



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 359صفحه  

 

  در این مشاهده یعنی دو بار پیغمبر

  دوبار دیده تمام قواي جبرِ اله

  فرشته جسم نبی را به انقالب آورد

  چه دید حضرت احمد؟ تمام خواهش خود

  ي ایمان کامل او بود ته ، جلوهفرش

  و دید کل قواي مُقرّب دیگر

  فرشته آمد و نیرو به مصطفی بخشید

  به آن طریق که نیرو عصاي موسی شد

  کتاب عشق و سعادت ، کتاب بی تحریف

  نشد ز روي تصادف یتیم مکه ، رسول

  اي عاشقانه با رب داشت همیشه رابطه

  اراده کرد خدا ، امتحان شود احمد

  مکه چهل سال امتحان گردیدامین 

  بود رسول» اُمّی و مکتب ندیده«اگرچه 

  جوئی به یُمن فکرت و تحقیق و معرفت

  نه در زمان خودش بلکه تا غروب جهان

  سواد ، در ظاهر اگرچه بود نبی بی

  ز حق چه بوده چهل سال اوج خواهش او؟

  بدون شک ز خدا کُلّ علم او را خواست

  کوثر علم،  و داد حضرت حق بر رسول

  چو بود فکر نبی روز و شب به او معطوف

  و جبرئیل همان روح دانش او بود

  گاه غار حرا در آن مکاشفه ، در وعده

  پیام وحی روان بود گرچه پیوسته

  و آن معلم داناي مکتب توحید

  به عینه دیده تمام علوم جبر و قَدَر

  و این مشاهده سخت است و مهلک و جانکاه

  فتاد رعشه به جسم نبی و تاب آورد

  و کمال و دانش خودهمان تجسم عشق 

  ، در دل او بود هر آنچه دید ز آن جلوه

  و دید کل مالئک به شکل خود یکسر

  کتاب معجزه را بر حبیب ما بخشید

  کتاب ، معجزِ ناب پیامبر ما شد

  تألیف- ، کتاب حق ي خلقت اساسنامه

  ز اتفاق ، نشد برگزیده و مقبول

  نواي عشق و پرستش همیشه بر لب داشت

  پیغمبران شود احمد چو خواست خاتم

  زمان گردید ةو در خلوص و صفا شُهر

  ولی به عالم معنا رسیده بود رسول

  رسیده بود به گنج علوم مینوئی

  دان کسی نبود و نگردد چو او حقیقت

  کتاب علم خدا بود در دلش حاضر

  تحقیق در نیایش او؟ ةچه بوده سوژ

  رضا و بندگی و قرب و حلم او را خواست

  صلح و صفا و رحمت و سِلمکه هست منشأ 

  گرفت کوثر علمش ز کردگار رئوف

  که جلوه کرد و همان جلوه ، خواهش او بود

  کتاب علم خدا شد به حضرتش اعطا

  ، باب وحی ، شد بسته به جبر حضرت حق

  تمام دانش خود را به مرتضی بخشید



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 360صفحه  

 

  فرشته در دل هر آفریده جا دارد

  اش برابر نیست ولی درون همه ، جلوه

  ئیل ماضعیف و الغر و زار است جبر

  ما جبرئیل در قفس است ۀدرون سین

  تمام همت ما بستر و لباس و غذاست

  احمد عظیم و مطلق بود ۀولی فرشت

  فرشتگان خدا مثل نور سیالند

  آید؟ ، چکار می و چیست بال فرشته

  فرشتگان همگی برگزیدگان هستند

  مُقسّمان امورات دهر و انسانند

  یکی رسالت تکوین این جهان دارد

  قب اعمال و فعل انسانهاستیکی مرا

  دائم ، یکی رکوع ابدة یکی به سجد

  باشد غذایشان الهی عرش نسیم

  غفار حضرت امر با همه فرشتگان ،

  ذات به مؤمنین و ، مالئک کل و خدا

  کسی که دشمن پیغمبر خدا باشد

  و کافران که عداوت ز جهلشان پیداست

  ها باشد و هر که یار نبی و فرشته

  جو بُود فطرت بشر حقبه حکم آنکه 

  ، بدون شُبهه و ریب اگر لجوج نباشد

  االسباب ، مُسبب چو هست حضرت خالق

  ، سقیم و پیچیده و نیست بحث فرشته

  اگر فرشته شود حذف از عقاید ما

  و این عقیده چه سودي به حال ما دارد؟

  و عقل کل خالئق ز او جال دارد

  و راه تقویتش جز به علم و باور نیست

  ثل جوجه ، نزار است جبرئیل ماو م

  نحیف و غمزده با دیو جهل همنفس است

  و اوج خواهش ما در دعا ، رفاه و شفاست

  و مثل خواهش او ، علم کامل حق بود

  و در تنوع و تعداد ، صاحب بالند

  ، شاید نمادِ قدرت خاصی است در مَلَک

  فیض بندگان هستند ۀشفیع و واسط

  انندهاي گرانقدر عرش رحم و بنده

  یکی رسالت تشریع و نشر آن دارد

  یکی فرشتۀ مرگ است و قابض جانهاست

  ، دیگري رسول مدد یکی حفیظ بشر

  باشد سرایشان خالیق ، کل قلب و

  استغفار کنند می زمین اهل براي

  صلوات ، نبی بر فرستند هدیه همیشه

  ها باشد بِدان که دشمن حق و فرشته

  خدا و جمع ملک نیز دشمن آنهاست

  همیشه مشتمل رحمت خدا باشد

  ، شناسد خداي خود را ، او بدون درس

  رسد به عالم غیب بشر ز خلقت خود می

  مُنزه است ز اجراي کار بی اسباب

  براي هرکه خدا را به چشم دل ، دیده

  فقط ضرار و زیان است سود و عاید ما

  و این عقیده چرا حکم کیمیا دارد؟



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 361صفحه  

 

  براي اینکه شناساي جبر رَب گردیم

  که تا مالئک پنهان خویش بشناسیم

  ایت آنها جهان خود سازیمو با حم

  ي پنهان دیگران باشیم و ما فرشته

  جهان و اینهمه نظم و قواي خفته در آن

  اوست ۀ، خدائی شدن وظیف و در حیات

  خدا براي چه کس این حیات را آراست؟

  قدر زندگی دانست» ولی«و هر که مثل 

  فرشته هست مقرب ولی چو انسان نیست

  ستخدا ز حنجره نزدیکتر به موجود ا

  اگرچه کل مالئک امین و استادند

  چرا بشر شده اشرف ز کل مخلوقات؟

  جهان و زندگی و راه و رسم هر موجود

  هاي خدا ولی ز بین تمام پدیده

  ، بشر شده اشرف؟ ، با چه مزیت چگونه

  میان اینهمه موجود ناب در دنیا

  تر نشد موجود ، افضل و پیچیده ز عقل

  تمام نظم و قوانین عالم امکان

  حریم غیب جهان ظاهر است اما ، ما

  فرشته نیز که از جنس عالم معناست

  فرشته گشته به کل نفوس ارزانی

  ولیک گشته فرشته درون ما محبوس

  رسد به فِعلیّت او می ةچگونه قو

  حق است و دارد این دستور ۀبشر خلیف

  و اختراع لزومات و کشف مستورات

  و بهر کشف وسیله پی سبب گردیم

  خادمان و رفیقان خویش بشناسیمو 

  ، به شُکر پردازیم و در کنار رفیقان

  ، مددکار بندگان باشیم و خالصانه

  چرا؟ براي که شد خلق؟ حضرت انسان

  ، چون خلیفۀ اوست که هست اشرف مخلوق

  براي هر که بفهمد که زندگی زیباست

  و مثل ختم رُسُل راز بندگی دانست

  ن نیستو راه و رسم تقرب به غیر ایما

  فرشته یک دو قدم دورتر ز معبود است

  براي خلقت آدم به سجده افتادند

  براي اینکه توانا بُود به تغییرات

  بُود همان که ز آغاز دهر و خلقت بود

  فقط بشر متحول نموده دنیا را

  فقط به قدرت عقلی که باشدش در کف

  ، برتر و بهتر نیافریده خدا ز عقل

  بود که اولین گهر کارگاه خلقت

  اش شده عقل سلیم هر انسان چکیده

  ز ضعف علم نداریم ره به این معنا

  ، گرچه ناپیداست مقیم غیب دل ماست

  که این عدالت حق است و لطف رحمانی

  خورد افسوس به دست دیو هوسها و می

  ز راه خواهش و تقوا و علم و جدیّت

  که مُلک حضرت فرمانده را کند معمور

  عُمران بُود ز دستورات ۀبه حکم آی
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  هر آنچه آمده با اختراع ما به وجود

  ست مخترع محتاج ختراع چو بودهبه ا

  به عقل هرچه نماید خطور ، چون الهام

  ، نهال جبر وجود شود چو بذر شکوفا

  ز جنس وحی بُود روح سبز الهامات

  ، شود بر او مکشوف بشر هر آنچه بخواهد

  اي نائم ، اگر نِه براي کشف حقایق

  

  داند فرشته چیست؟ فقط ذوالجالل می

  س و تحقیق است، حد هر آنچه آمده در شعر

  هدف ز شعر فقط فکر و ورزش روح است

  ، حق ببخشاید اگر به شعر ، خطا گشته
  

  درون عقل بشر بوده از ازل موجود

  ز عقل خویش نموده وسیله استخراج

  چو بذر خفته نهان است در دل اوهام

  به فکر سبز و تکاپوي عقل و کشف و شهود

  دهد به بشر ، راز کشف مکنونات که می

  به شرط آن که کند فکر خود به آن معطوف

  مبه جبرئیل درونت رجوع کن ، دائ

  

  ماند و عقل در پی رازش ، عقیم می

  و شعر قابل تردید و نقد و تصدیق است

  و باب بحث و تفکر همیشه مفتوح است

  جر است ، حق بیفزایدوگر که قابل اَ
  

  زرقان فارس – 1394اردیبهشت 
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  پرواز با قفس
  

  یک جوجه جبرئیل که سوغات دلبر است

  محبوب ، رهبر استهر شب مرا به خلوت 
 

  

  
  ي عروج اي است بر اندیشه این تن چو وزنه

  این وزنه زندگی است که خود عین شهپر است
 

  شوم من با دو بال اوست که آزاد می

  او با دو دست من به دل حبس اندر است
 

  

  
  ام من از رحیق قدسی او شاد و زنده

  او از حریق دوزخ من ، زار و مضطر است
 

  ي حیات ي خیمه خداست قائمهروح 

  روحی که حبس گشته به زندان پیکر است
 

  

  
  این پیکري که هرچه منیّت براي اوست

  محکمترین حجاب خالئق سراسر است
 

  گر او شود سوار به پشت لطیف روح

  اقصاي بینشش شکم و بانک و بستر است
 

  

  
  پیکر اگر که گشت سکوي عروج روح

  اختر استکوچکترین تفرّج او سیر 
 

  سیر و سفر به انفس و آفاق ، در سلوك

  فزاتر است از احتجاج و معجزه ، حیرت

 

  

  
  اي است که هنگام وا شدن حیرت چو غنچه

  کلّ کویر فکر ، ز عطرش معطر است
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  محصول حیرت است فنائی که با بقا

  ممزوج در قلمرو سرسبز باور است

 

  

  
  آنجا به چشم اوست تماشاي کائنات

  تر است چشم او جمال خودش دیدنی با
 

  اي دل ز اوج عرش ، نظر سوي فرش کن

  در بینشی جدید که اشراق دیگر است
 

  

  
  هاي ماست این ارض ما که دوزخ اندیشه

  در آن همیشه آتش غم ، شعله گستر است
 

  اي از آن ، به پاي جان هرکس براي ذره

  دائم به حال جنگ و جدل با برادر است
 

  

  
  ي آکنده از ستم گرفته ارض خون این

  کز جهل آدمی ثمرش دود و اخگر است
 

  این مهد خلق کز طمع و بخل و اختالف

  با چاه ویل دوزخ عُقبی برابر است
 

  

  
  گر در اوست اي که رحمت حق جلوه این عرصه

  وین عالمی که حضرت حق را چو محضر است
 

  ي کفران و حق کشی؟ گردیده از چه عرصه

  گستر است؟ چرا ز شش جهتش ریشهغفلت 
 

  

  
  یک دم دال زمان و مکان را به هم بریز

  کز هر عبادتی که کنی ، فکر ، برتر است
 

  اي در بستري به وسعت یک قبر خفته

  حتی اگر که بیت تو داراي صد در است
 

  

  
  اي نسبت به شهر ، بیت تو مانند النه

  در جنگلی ز آهن و سیمان و مرمر است
 

  شهر هم چو ناخن انگشت کوچکیآن 

  از پیکر عظیم و تنومند کشور است
 

  

  کشور که هست مرکز عشق و دفاع و فخر  

  نسبت به ارض ، خال به رخسار دلبر است
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  اي این ارض هم چو حاجیِ احرام بسته

  اطراف شمس عشق ، به طوفی مکرر است
 

  

  
  خورشید ارزنی است در اعماق کهکشان

  رصدش نامیسر استکز فرط کوچکی 
 

  - اي این کهکشان الیتناهی ، چو دانه

  شن ، در کویر الیتناهی شناور است
 

  

  
  اي نیز آن کویر الیتناهی ، چو نقطه

  ي وجود ، نهان بین دفتر است بر صفحه
 

  آن دفتري که اول و آخر نباشدش

  ي بی حدّ داور است گم ، در کتابخانه
 

  

  
  اولین سمااین آسمان علم که هست 

  در شهر آسمان دوم مثل یک در است
 

  ي هفتمین سما دیگر نپرس گستره

  چون بعد از آن دوباره سماوات دیگر است
 

  

  
  اي اما زمان و عمر خالئق چو لحظه

  ي خضر پیمبر است از عمر جاودانه
 

  اي آن عمر جاودانه ولی مثل قطره

  ي دریاي احمر است در حجم بیکرانه
 

  

  
  اي ي دریا چو لحظه بیکرانهآن حجم 

  هاي نوري عمري منور است از لحظه
 

  دیگر نپرس از ابدیت که طول آن

  از هر دو سو به حضرت حق، وصل ، یکسر است
 

  

  
  برنگشته کسی از دیار مرگ: گفتند 

  !قیامت مقدّر است: تا مطمئن شویم 
 

  عمر زمان و حجم مکان را قیاس کن

  هیچ ابتر استبا طول و عرض خویش که یک 
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  آنگه ببین که مرگ ندارد وجود و هست

  مثل عدم که در ابدیت شناور است
 

  بوده همیشه وجود ما» نیست«هستیم و 

  چون سایه اي که نیست ولی هست و اظهر است
 

  

  
  زار کائنات قائم به ذات اوست عَدَم

  از کِلک صنع اوست که هستی مصور است
 

  نور در عدمهستی دمی است کز اثر 

  پنهان ، پدید گشته و چندي به منظر است
 

  

  
  اي است عدم ، پر ز ممکنات تاریکخانه

  هر جاي آن که نور نتابد مکدر است
 

  نوري که با اراده حق روي جسم ماست

  هاي دیگر است یک لحظه بعد ، روي عدم
 

  

  
  ایم به وقت غیاب نور پس ما نمرده

  استلختی مکدریم ولی زنده جوهر 
 

  ما بارها ضیاء گرفتیم و حی شدیم

  تکامل ، مکرر است» وضوي«تا اعتال 
 

  

  
  ما خوابگرد عالم غیبیم و تا اجل

  بیدارمان کند ، به دمی خواب ، پرپر است
 

  صادر شده است کل عدم از وجود محض

  مصدور ، عاشقانه ، رجوعش به مصدر است
 

  

  
  ایم ما ، در کتاب علم خدا آرمیده

  دم که او اراده کند ، باز ، دفتر استهر 
 

  سیر نزول و سیر صعوديّ ممکنات

  در دفتر علوم الهی مُسَطّر است
 

  

  
  انسان که هست اشرف مخلوق کردگار

  در چارچوب جبر تکامل ، مَخَیّر است
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  هر اشرفی که وصل کند خویش را به اصل

  در مرگ و در حیات ، سعید و مظفر است
 

  
  و مرگ و حیات اختراع ماست بُعد زمان

  ي اول چو آخر است روي دو قوس ، نقطه
 

  ببین» ال زمان«شو و در » ال مکان«یک لحظه 

  هم محشر است اینک و هم عالم ذر است
 

  

  
  هر دم تطوُّري است در این شور رستخیز

  هر لحظه روح قبل به جسمی مُسخّر است
 

  هرچند باطل است تناسخ به کُل ، ولی

  در دل قرآن مکرر است» مسخ«آیات 
 

  

  
 شاید که خوك، بندة طاغوت بوده است

  شاید که روح گرگ ، کنون در ستمگر است
 

  اند اصحاب سبت یکسره بوزینه گشته

  این یک مثالِ دنیوي مسخ و کیفر است
 

  

  
  در دور قبل گر متکبر نبوده مور

  اینک چرا فتاده به هر کوي و معبر است
 

  برزخی آرمان خویشهرکس به شکل 

  شود که خلودي مدور است محشور می
 

  

  هست این خلود مرکز پاالیش وجود  

  پاالیشی که سیر مقامات برتر است
 

  ما برزخیم ، برزخ پیشینیان خویش

  شامل مالئکه و آدم و خر است: ما 
 

  

  این استحاله ، بستر آن جاودانگی است  

  هرچند اصل برزخ حق ، زین فراتر است
 

  غیر از بهشت و دوزخ موعود کردگار

  اینک همان دو نیز عیان در برابر است
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  باشد فشار قبر چنان ترك اعتیاد

  در اعتیادِ روح به تن ، ترك ، بدتر است
 

  کند ، سریع روح از بت عالقه ، چو دل می

  دنبال آن عالئق قبلی روانتر است
 

  

  
  هرچند راه کسب عالئق بُود زیاد

  ترین حلول به اصطبل و بستر است آسان
 

  روحی که دور گشته ز محبوب واقعی

  تا روز وصل دوري او عین کیفر است
 

  

  روحی که وصل گشته به محبوب ، لذتش  

  مثل رجوع طفل به آغوش مادر است
 

  بهشت وصل: دوري چو دوزخ است و تقرب 

  دوزخ ز فعل ما و جنان فیض دلبر است
 

  

  
  خویش» قدر«است به تغییر  انسان مخیر

  این امتحان نه الیق موجود دیگر است
 

  کاملترین وجود در آفاق و ممکنات

  این عقل انتخابگر و جستجوگر است
 

  

  
  عقلی که جانشین خدا و رسول اوست

  عقلی که خود ممیز معروف و منکر است
 

  عقلی که هست روح جدیدي به وقت خلق

  است آسان ، اثرپذیر ز ارواح یاور
 

  

  
  یاور ولیک منتخب اشتیاق ماست

  شوقی که راز وحدت بین دو همسر است
 

  ي دلبر به هر دلی عشق آیتی است هدیه

  این هدیه ، خلق را ، سوي دلدار ، رهبر است
 

  

  
  این عشق اگر که صرف شود بهر غیر یار

  هجران شروع گشته و کیفر مقرر است
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  آن دل کندن از عالئق دنیا ، نه ترك

  تسطیح راه روح به خُلدي فراتر است
 

  
  است در اینجا شهید عشق روحی که گشته

  در کار وصل ، نایب آن روحپرور است
 

  از کمّ و کیف روح کسی نیست با خبر

  اما وجود آن همه جا فاش و اظهر است
 

  

  
  عرفان که هست جاذبۀ عشق و عاشقی

  در کارگاه روح چو اکسیر احمر است
 

  اند دل از قید هست و نیست رو که کندهزان 

  عرفان ناب ، راه شهیدان پرپر است
 

  

  
  اند تنها نه دل ز کل عالئق بریده

  دلهایشان ز عشق به مردم منوّر است
 

  هرجا که فوت گشته حقوقی ز بندگان

  آنجا ، شهید ، قائم و حقجو و داور است
 

  

  
  ارواح تابناك شهیدان به محض قبض

  قوس تقرب تکاور است تا ارتفاع
 

  رزقی که گشته وعده به این زندگان عشق

  است که مافوق باور است» روح والیتی«
 

  

  
  ورزي و ایثار ، کارشان چون بوده عشق

  شان باز ، محور است در دور بعد ، هستی
 

  اند نه تنها به روي ارض آنها خلیفه

  در کائنات بر سرشان نیز افسر است
 

  

  
  الحوائجند و مسیر رجوع خلق باب

  زین روي ، هر شهید به مخلوق ، سرور است
 

  باشد حیات فرصت محدود عاشقی

  عشقی که بی مضایقه ، حتی به شبدر است
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  اما وصال یار ندارد حدود و مرز

  بُعد زمان ، فناست ، چو معشوق در بر است
 

  سازي ، مدام ، عشق در کارگاه آینه

  هاي مُکسّر است آینهدر حال وصل 
 

  

  
  اما هدف ز خلقت این کارگاه چیست؟

  بی شبهه ، بندگی و عبادت چو نوکر است
 

  اما هدف ز حکم عبادت چه بوده است؟

  بی شک براي بزم ربوبیتش ، در است
 

  

  
  اما هدف ز بزم ربوبیتش چه هست؟

  است» خویش گستر«حتماً براي لذت آن 
 

  انبساط چیست؟اما هدف ز لذت و آن 

  !بگذار بگذریم ، تسلسل مُدوَّر است
 

  

  
  اي شاعر فضول ، به خود بازگشت کن

  خود را شناس ، گر دل تو کیمیاگر است
 

  نیست تجسس به کار شاه) غالم(کار 

  گر جاي خویش را بشناسد ، نکوتر است
 

  

  
  جاي تو در سراسر این کائنات چیست؟

  استتبخیر گر شوي ز حقارت رواتر 
 

  :است در حیرتم ز وسعت حیدر که گفته

  »این جسم خُرد ، حاوي دنیاي اکبر است«
 

  

  
  ایدل بیا به خویش ، به این هیچ متعال

  ایمان بیاوریم که از هیچ کمتر است
 

  درك عظیم بودن حق چون نه حد ماست

  درك حقیر بودن خود راه بهتر است
 

  

  
  اند خانوادههر دو ز یک » حق و حقیر«

  آن حق اکبر است و دگر حق اصغر است
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  گر بنماید وساطتی» هیچ حقیر«

  پرواز با قفس به معارج میسّر است
 

  
  ره معراج روح نیست» از جان گذشتگی«

  است که معراج را پَر است» از خود گذشتگی«
 

  عشق» مذهبان - ال«ي  ست شیوه گري یاغی

  خودسر استنفی شیاطین » خویش«چون نفی 
 

  

  
  هرچه که باشد بزرگتر» خویش هیچ«آن 

  گه شکستن آن پر بهاتر است در سجده
 

  ور ز عشق گر که شود شعله» خویش حقیر«

  احیا شود ز آب حیاتی که کوثر است
 

  

  ي فیض حق به خلق کوثر که هست واسطه  

  قلب شریف مهدي زهراي اطهر است
 

  اعتالستایمان به هیچ بودن خود عین 

  ي اهللا اکبر است این ترجمانِ ساده
 

  

  
  ایدل شروع گشت نماز عدم ، بیا

  .هستی قیام کرد و پدیدار ، محشر است
 

  زرقان فارس – 1425البیض رجب  ایام
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  مسافر و پل
  

  دارد پریدن بال بی سر من با هرکه

  ست پروانه هر فطرت در تعبیه جهش، این

  کویر اعماق در جاوید رویش یک بهر

  تنها ، وجودم شمع ، عدم شبستان در

  عشق ي قله تا بادیه این از روحم هدهد

  کشت خواهد مرا که سلیمان ست داده مژده

  عمریست ، حقیقت به رسیدن بهر من روح

  حرفی ، رسیدن ز ندارد ، الطیر منطق

  سوگند حقیقت به ؛ »رسیدم« که گوید هرکه

  اما ، حقیقت عین نبُود کثرت جمع

   وحدانیت تجلیگه سیمرغ نیست

  نوراالنوار حضرت نبُود حتی ، نور

  باشد رسیدن پایان که نیست اي نقطه

  است موهوم همه ، شنیدیم و گفتند آنچه

  زیرا ، حقیقت درك بُود محاالت از

  خدا که آنجا بُود تقرب »قوسین قاب«

  دارد دریدن پرده طلب عاشق گرچه

  خود ي جلوه ترین ناب خدا ست برگزیده

  اوست حضرت از کاملی گه جلوه ، مصطفی

  حیات خداوند ، اشراق ي اسوه چنین با

  دارد جهیدن قصد دلم که بشتابد  

  دارد رهیدن میل»  خود« ي پیله از وقتی

  دارد تکیدن شور من دل تکدرخت

  دارد چکیدن دلدار خلوت در شوقِ

  دارد خریدن شمشیر سر اربعینی

  دارد چشیدن ، مجازات ، عشق ره در

  دارد نرسیدن حقیقت به آرزوي

  دارد پریدن روشهاي تعلیم بلکه

  دارد تنیدن دام هدف همانجا در

  دارد دیدن ، آینه یک رخ در آن عکس

  دارد چریدن عرصه این در میلِ دل گرچه

  دارد ندیدن فعل از خبر »رانیتَ  نلَ«

  دارد گرویدن دائم معنی »راجعون«

  دارد کشیدن نقش هوس هرکس وهم

  دارد پریدن جاي ، قفس سقف تا مرغ

  دارد چیدن فاصله هدف ، دتجرّ  در

  دارد کشیدن پرده سر معشوق ، لیک

  دارد خریدن تمناي که کس هر بهر

  دارد چمیدن میل قدمش در خرد که

  دارد دمیدن روح هدف عالم دو در
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  هستند حقیقت اعالي ي ه جلو ، اولیا

  آن از بهره در که ست حیاتی آب کربال

   مهدیست ، حقیقت زیباي ي جلوه آخرین

  حواس و هوش و خرد حُسنش، پرتو در آنکه

  کویش در ، ما عاشق دل روزگاریست

  خندد می ما دل حال به پیوسته ، عقل

  است غیب سمت به موجود پل تنها عشق

  حاکم مشرق به و غربند ساکن اولیا

  شرق حاکم بُود غیب از که االمر صاحب

  فقط که هستی مغرب بُود غیب عالَم

  شرق ز خورشید که است غرب به وابسته شرق

  است غرب حدود به مسافر پیوسته ، شرق

  تنگ دل اي ، نبُود بافی فلسفه فرصت

  معشوق رضاي و است عشق ۀکعب مقصدم

  کویر به دل ام زده ، زهرا مهدي پی در

  قم به معصومه حضرت حرم و جمکران

  من دل اي ، صفا و سعی هدف با شب و روز

  اما ، دیدن لذت نبُود شنیدن در

  جویان حقیقت اردوي ، ناحیه این باشد

  حشر تا) غالما( ارباب محضر از غیبت
  

  دارد طلبیدن اینها ز وصل ره که

  داردطپیدن  خاك در سر هم آسمان

  دارد کشیدن نادیده دلبر این ناز

  دارد بریدن انگشت ي جذبه دمبدم

  دارد دریدن جامه هوس ، غنچه مثل

  دارد مکیدن شوق فقط و است طفل عقل،

  دارد لمیدن میل پل ي سایه در عقل

  دارد وزیدن شرق بر ناحیه ناز،  امر

  دارد خمیدن حال او مقدم در عشق

  دارد دیدن قدرت آن در ، غیب عالِم

  دارد دمیدن به عادت یکسره ازل از

  دارد رمیدن حال ، آن از گرچه ظاهراً

  دارد وزیدن آهنگ سحر نسیم چون

  دارد خزیدن راه این در خار هر روي

  دارد رسیدن ذوق ، دلم کال ي میوه

  دارد دیدن که ، است بهشت باغ در دو

  دارد دویدن فردوس در دو این بین

  دارد شنیدن یار آن »دیدن« ي قصه

  دارد زیدنگُ  آئینه سر اینجا در حق

  دارد زیدنگَ انگشت و وحشت و حسرت
  

  ، سالروز تولدم 24/2/83 – قم
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  روح سبز عشق

  تا روح انقالب به جنگل دمیده شد

  از سرسراي سرخ فلق ، تکسوار نور

  اي ز نور به وقت ورود صبح نیزه تک

  موسم شکوفۀ پر التهاب خونشد 

  در آسمان حادثه رنگین کمان عشق

  صدها هزار اللۀ عاشق قیام کرد

  در خون خود طپیدن و پرپر شدن چو گل

  این روح سبز عشق ، تجلّیِ کوثر است
 

  هاي سبز شکفتن شنیده شد لبیک 

  هاي امیر سپیده شد چاپار مژده

  بر قلب پر ز فتنۀ ظلمت خلیده شد

  بز شقایق بُریده شدآن دم که حلق س

  از انتشار خون شقایق کشیده شد

  هاي خون که به جنگل چکیده شد زان قطره

  در امتداد آتش و خون ، یک پدیده شد

  بُریده شد خصمش بیا ببین که به حق دُم
 

٨/۴/۶۶  

 والي اعلی

  تا مسیحاي عشق پیدا شد

  غنچه بودیم و در بلوغی سرخ 

  تا که مجنون شدیم ، عشقی ناب

  ب ظلم، هر که عاشق بوددر ش

  عشق بر دین و میهن و امت

  ي ما بانگ لبیک عاشقانه

  سینه را بر ستم سپر کردیم

  عشق ما از نخست خونین بود

  خون ما بر تمام خاك وطن

  کاخ ظلمت به خون ما شد غرق

  دیو رفت و فرشته آمد، لیک

  گشت تحمیل بر وطن، جنگی

  شد خزان فجر نوبهاري ما

  ـــادارانلشــکر عاشـــق وف

  در دفاع از والیت و ناموس

  آنچنان عاشقانه جنگیدیم

  مثل سیالب و تُندر و طوفان

  قلب ما بر صلیب شیدا شد 

  عشق خونین ما شکوفا شد

  آمد و جانشین لیال شد

  با حسین زمان هماوا شد

  تعالی شد عشق حقي  جلوه

  ، تُندرآسا شد در شب ظلم

  تا که آماج تیر اعدا شد

  ، معنا شد ، وصال با شهادت

  قطره قطره چکید و دریا شد

  جاي آن، بیت نور برپا شد

  هاي دگر هویدا شد فتنه

  کز شرارش، بهار یغما شد

  عزم ما نیز معجزآسا شد

  جمع، زیر لواي سقا شد

  غرق خون بس جوان رعنا شد

  ن در تحیر از ما شدکه جها

  حمله کردیم و فتح امضا شد
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  پیر ما رفت و یار جانبازي

  چون ز ما نا امید شد دشمن

  کرد دشمن نفوذ از چپ و راست

  بعـــدِ فرعـــونهاي استـــکبار

  حرص و تبعیض و روح اشرافی

  مهري غارت و اختالس و بی

برپا کرد  خصمجنگ نرمی که 

  بسکه نیرنگ و قول رنگارنگ

  ي پوچ دولت و مجلس وعده

  ها از عشق سهم ما پابرهنه

  ایم و رزمنده ما ولی زنده

  ما دو فرعون سرنگون کردیم

  عشق ما شد غنی ز جام وال 
 

  هادي این والي اعلی شد

  ها کرد و باز پیدا شد فتنه

  دیو مرده دوباره احیا شد

  ها شد فصل قارون و سامري

  در بسی حاکمان هویدا شد

  دمبدم شد فزون و حاشا شد

  هاي اغوا شد درج ، در بسته

  با سخاوت، به خلق اهدا شد

  شد مثل حرف صدا و سیما

  گرچه تنها عزاي گلها شد

  خون ما وقف راه موال شد

  سهم ما بیشتر ز موسی شد 

  و ذخیره براي فردا شد
 

  نوشیدن صاعقھ

  پشت دیوارة شب راز و نیازي است عجیب

  شکند حرمت شب هُرم بیداريِ گل می

  گرچه بر میوه ممنوعه ، شکفتن گنه است

  این نماز و صف پی در پی جمعیت سبز

  ه بُود شاخص اندازة نوربرق چشمش ک

  اثر بوسۀ خورشید به بازوي شهاب

  اقتدا کرده به آن ساقه دل زخمی من

  راز نوشیدن مهتاب عجب نیست غالم
 

  ساقۀ نور مهیاي نمازي است عجیب 

  رویش سبز اذان ، پنجره سازي است عجیب

  لیک این شیوة ممنوعه نیازي است عجیب

  نماید که جلو ، پیشنمازي است عجیب می

  در رصدخانۀ معراج ترازي است عجیب

  بهر پیمودن شب ، مُهر و جوازي است عجیب

  ام ، تیغ نوازي است عجیب دل زخمی شده

  بلکه نوشیدن یک صاعقه رازي است عجیب
 

12/12/66  

  سواران

  بر توسن رهوار نشستند سواران

  در حجم سیاه خفقان با لب تکبیر

  ستند سوارانو خم بادیه رَ چاز پی  

  مُهر لب فریاد شکستند سواران
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  استاد خطر تا در مکتب بگشائید

  دریاي پر آشوب حوادثدر عرصه 

  سیالب عداوت چو روان گشت ز هر سو

  در ورطۀ جانبازي و ایثار و اسارت

  از بس که در این دهرِ پر از حیله غریبند

  ست در آئینۀ ایثار حق جلوه نموده
  

  در مکتب استاد نشستند سواران

  سرخوش و مستند سوارانصفت -گرداب

  چون سدّ ، ره سیالب ببستند سواران

  در راه تو پیمان نشکستند سواران

  انگار فقط خاطره هستند سواران

  زینروست که آئینه پرستند سواران
  

  واژه خون

  نامی که بُود مظهر ایثار بسیج است

  هم ساقه و هم ریشه سپاه است ولیکن

  واژة سرخی که بُود سر خط دفتر خون

  آن جیش که بندد سر هر راه به دشمن

  آن دست که باشد همه دَم همدم پرچم

  آن کوه بلندي که بُود مانع دشمن

  الموت آن جُند الهی که به سانِ ملک

  آن موج خروشان که شکافد دل دریا

  آن عطر و گالبی که زُداید غم مرقد

  تا حیلۀ صفین و اُحد ، زنده نگردد
  

  استالگوي جوانمردي احرار بسیج   

  است برگ و بر این میوة پر بار ، بسیج

  در مکتب طُالب دَم و ثار ، بسیج است

  در موقع تَک، چون خط پرگار بسیج است

  در لشکر حق ، دست علمدار بسیج است

  در عرصه و هنگامۀ پیکار بسیج است

  کند هستیِ کفار بسیج است نابود

  یک چشمه ز گرداب شرربار بسیج است

  گهربار بسیج استست که از چشم  اشکی

  بر رهبر خود ، یار وفادار، بسیج است 
  

 مصاحبھ

  گفتم که اقیانوس چشمت خون فشان است

  گفتم کجاي خاك زخمی خانه داري 

  گفتم چرا در شام سنگر بیقراري

  گفتم براي امّت ما ، افتخاري

  گفتم که خاك گامهایت ، توتیایم

  بندت چه باشد گفتم که راز این جبین

  شد بهترین آهنگ رزمتگفتم چه با

  گفتم چرا اي یار ، بی نام و نشانی

  گفتم چه باشد حرف آخر اي دالور
 

  گفتا که این دُر ، مظهر آتشفشان است 

  گفتا که جاي نجم ثاقب ، کهکشان است

  گفتا که روحم سوي حق دامن کشان است

  گفتا که امت افتخار عرشیان است

  گفتا به چشمم خاك پاي شاهدان است

  ه این از فاتح خیبر ، نشان استگفتا ک

  است» لشکر صاحب زمان«گفتا سرود 

  گفتا که این آئین عاشورائیان است

  گفتا والیت رمز تسخیر جهان است
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 داغھای جنوبی

  دل نگو این کویري که تاول نشان است

  دل نگو ، فقر آبادِ پیوسته عاشق

  هاي مهمات عشق است این دل زاغه

  داغــها ساکـنانــشتــرین  پابــرهــنه

  این حسینیۀ سفرة داغ ، دائم

  روي دیوارهایش بسی یادگاري

  خودکفا شد دلم با فرآوردة عشق

  دل ، بهشت شهیدان گمنام و مفقود

  شعر گرم جنوبی که گفتم غالما
 

  دل نگو این جنوب تنم داغدان است 

  نام و فامیل مهجور این زاغه دان است

  استاینجا نهان  انفجاري ترین داغ

  دل ، گذرگاه تفدیدة ساکنان است

  هاي عزادار را میزبان است دسته

  خاطرات بجا ماندة عاشقان است

  وقت ، وقت صدورش به قلب جهان است

  این جنوب برین زین سبب بی نشان است

  شمه داغی ز یک کوه آتشفشان است
 

  دوزخ و بھشت دنیا

  رملَجنگ سرد و گرم و جوشان و وِ 

  احزاب و جناحجنگ تبلیغات و 

  جنگ هفتاد و دو ملت ، جنگ نفت

  جنگ اصالحات و تسلیحات جنگ

  جنگ الفاظ و غزلهاي رکیک

  جنگ بین رنگ و آئین و نژاد

  اش ما و منی است جملگی سر چشمه

  تا که جنگ ما و من برپاستی

  گر شود برچیده، این افکار زشت
  

  جنگ ناصاف و خشن یا صاف و نرم  

  سالح جنگ ورزش ، جنگ بازار و

  جنگ چپ با راست ، در برگشت و رفت

  و تجهیزات جنگاغراقات جنگ 

  جنگهاي کهنۀ افکار شیک

  جنگ ، از هر چه بشر دارد به یاد

  زین سبب دنیاي ما اهریمنی است

  دوزخ ما در همین دنیاستی

  شود دنیاي ما عین بهشت می
  

  اشک فانوس

  تان عشق، عاشق به وفاداري

  ست زینت جنگل ایثار شده

  روشنی بخش شبِ بی سحر است

  ضربه ، اول به دل خویش زدید

  بسترِ شمع فروزان شده است

  ریزد ، درون می مثل کاریز

  تان صبر ، بی تاب ز غمخواري 

  تان طاقت سبز سپیداري

  تان اشک فانوس فداکاري

  تان در شگفتم ز تبرداري

  تان وانۀ بیداريبال پر

  تان اشک پیوسته ز غم جاري
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  ظفر می روید، دشت در دشت 

  سوز و ساز دلتان نیست عجیب
 جج

  تان صبح فردا ز مددکاري

  تان زینب آموخت پرستاري
 

  علمدار وفادار خمینی

کھ ذکر  آیت هللا عبدالرحیم ربانی شیرازی، رحمة هللا علیھ   شھید ،روح پر فتوح عالمھ مجاھدتقدیم بھ 

صفاتش ذکر خصائل و فضائل تمام شھدای روحانی و مبارزین انقالب است و این شعر بھانھ ای است 

 برای تجلیل خاضعانھ از تمام آن اسوه ھای شرافت و الگوھای مجاھدت  

 مردي که شجاعت صفت مختصرش بود

 عشق و بصیرت هنرش بود  روشنگري و

 در حق طلبی، شیر خدا راهبرش بود

 
 

 رد مجاهد که دلش بحر بال بودآن م

 نامش ز ازل زینت لوح شهدا بود

 پیوسته، دلش آینه روح خدا بود

 
 

 در سادگی و فقر و رضا، بود علی وار

 در خطبه و در حق طلبی، پیرو کرّار

 خلق و فقرا را چو علی بود مددکار

 
 

 هرچند که بود آن یل بیدار و خردمند

 زنجیري و تبعیدي و آواره و در بند

 چون زلزله در کاخ ستم لزره در افکند

 
 این اسوه ایثار که آوازه نامش

 رفته است فراسوي زمان، مثل پیامش

 عرفان و قیامش: درمانگر هر جامعه 

 
 

  

 
 آن عالِم فرزانه و فریادگر دین

 شد وقف، وجودش، به شکوفائی آئین

 

 
 در قحطی لبیک به ایثار حسینی 

 او بود علمدار وفادار خمینی

 
 

 
 این آینه پاك که از فضل غنی بود

  در زهد و وال ، صاعقه خودشکنی بود

 
 
 

 ربانی شیرازي و آن عشق و رشادت

 باشد به ابد ثبت به دیوان شهادت

 

 
 پرتو او محو ز دوران  هرگز نشود

 تاریخ کند تا به ابد یاد شهیدان
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  تضمین غزلی از حافظ

  الزکیهدر سوگ حضرت امام خمینی، قَدس اهللا نفسه 

  با رفتن تو در غزلم شور نمانده است

  صبري به دل عاشق مهجور نمانده است

  اسرار دل غمزده مستور نمانده است

  
  عمري حذر از تجربۀ فاصله کردم

  آخر غم آن فاصله را تجربه کردم

  یک شمه بگویم که در آن لحظه چه کردم؟

  
  روست هر جا که رَوَم قصۀ آن یار پري

  از آن رخ و ابروست اي هر جا نگرم جلوه

  هر لحظه دلم منتظر آمدن اوست

  

  رُفت چشمم همه شب، کوچۀ امید تو می

  سُفت با هر مژه دُرهاي سزاوار تو می

  خُفت آن دم که دلم در کفن یاد تو می

  

  ، مرا زار نجویند باز آي که اغیار

  باز آ که تو را دلبر بی مهر نگویند

  باز آ که گل یأس ببویند و بمویند
  

  دریاي دو چشمم به امید تو نمی ، داشت

  با عشق تو ویرانۀ دل گنج غمی داشت

  در بحر بال ، دل ز خیالت بلمی داشت

  

  

  

  نمانده است  بی مهر رُخت روز مرا نور

  وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

  

  
  

  هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم

  نور نمانده است دور از رخ تو چشم مرا

  

  مِن بعد چه سود ار قدمی رنجه کند دوست

  کز جان رمقی در تن رنجور نمانده است

  

  
  گفت رفت خیال تو ز چشم من و می می

  هیهات از این گوشه که معمور نمانده است
  

  

  نزدیک شد آن دم که رقیبان تو گویند

  دور از درت آن خستۀ رنجور نمانده است
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  با رفتن تو روح صفا رفت ز گلشن

  زانوي حیات همه واماند ز رفتن

  محبوب دلم رفت خدایا چه کنم من

  

  کس لذت بوسیدن مهتاب نداند

  ، حکم ، دگر خواب نراند در دیدة من

  جز ماه تو بر صفحۀ تاالب نخواند
  

  

  چون گنگ که در خواب غمی دیده کُشنده

  بس درد دلم هست ولی کو شنونده

  که ندارد دل زنده) غالمت(مانند 
 

  دور همی داشت وصل تو اجل را ز سرم

  از دولت هجر تو کنون دور نمانده است

  

  ، لیکن صبر است مرا چاره ز هجران تو

  چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است

  

  

  در هجر تو گر چشم مرا آب نماند

  گو خون جگر ریز که معذور نمانده است
  

  

  حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده

  استماتم زده را داعیۀ سور نمانده 
 

 تکویر کویر

  در سوك امام راحل، حضرت روح اهللا

  آسمانها، ابر پر بار آورید

  ابرها چشمم به دامان شما

  ، اي عزمهاي استوار ها صخره

  آفتابم را کفن کردند واي

  ها تا بیخود و مستش کنید الله

  از حریر نوربفت کبریا

  شمس را در حشر تکویر کویر

  ، سیر کوه ام بر دوش دریا دیده

  اي از جام تلخ صبر را قطره

  هایم را مددکار آورید چشم 

  یک زمستان رعد و رگبار آورید

  سجده بر این کوه سُتوار آورید

  وریدروز من را روي دیوار آ

  آورید» چشم بیمار«جامی از آن 

  طَیلَسانی بهر این یار آورید

  ام ، از دیده اقرار آورید دیده

  آیتی دیگر به تذکار آورید

  بهر دریاي عزادار آورید
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  نهید آي رؤیاها به خوابم پا

  بار دیگر در کویر عمر من

  آهها یک لحظه آزادم کنید

  هاي خونین نگار اي تبسم

  باز چشمم بی مددکار است آي
  

  بر سرم او را دگر بار آورید

  اي از آن سپیدار آورید سایه

  ، کم، بر این گرفتار آورید حمله

  دار آورید کم دواهاي نمک

  ...ابر پربار آورید آسمانها
 

 مودة  فی القربی

  در نسل فاطمه زهرا ، چون گشته نور خدا پیدا

  هر دوره قائمۀ نوري ، از نور فاطمه شد طالع

  تا اینکه آمد و شد غایب، با اذن حضرت حق، صاحب

  گاه جمال حق، در این زمانه ، خمینی شد یک جلوه

  آن شیرمرد بسیجی که ، موساي طور جماران شد

  دین و مذهب این اقلیم ، با او به حلقۀ وحدت شدهر 

  دار وال گشتند الشأن ، آئینه روحانیون عظیم

  در امتداد مسیر او ، شد اسوه ، رهبر فرزانه

  دارد به خیمه بسی یاور ، با اقتدار سلیمانی

  جان، عاشقانه فدا کردند، در پاسداري از این امّت

  ارزشهاپیغام خون شهیدان چیست جز حفظ وحدت و 
 

  باشد والیت آن انوار ، تسنیم حب رسول اهللا 

  خالی نشد ز حُجَج هرگز، افالك سَبعه ز این اسما

  زان پس به نایب او شد راست، اوضاع غمزدة دنیا

  کز انقالب عظیم او ، شد عرش دولت حق، برپا

  اش گل کرد ، در انهدام بت اعدا اعجاز موسوي

  او یکجاهر قوم و ملت ایرانی، شد تحت بیعت 

  اهللا ها ، همراه حضرت روح در اعتالي فضیلت

  ها آن رادمرد خدائی که ، شد مقتداي شقایق

  کز عزمشان شده امنیت ، بر کل خلق وطن اهدا

  نشانۀ با تقوا بس پابرهنۀ دریادل ، بس بی

  فی القربی االالمودةپاداش رنج خمینی چیست؟ 
 

  بان گرا  بگیر دیده

  بان ، دیده یر، گرا بگ تهاجمی دگر شده

  دوباره لشکر قلم فتاده در محاصره

  سازهاي ما شدند اسیر زندگی حماسه

  به یاد داري آن شبی که در دل محاصره

  شبی که آتش خودي ، زدي به قُقنُس دلت

  اي تو چشم تیزبینِ یک سپاه سبز بوده

  بان ، دیده رسد ز ده مسیر عدو به قله می 

  بان ، دیده شغالهاي کاغذي ، شدند شیر

  بان هقلم به مزدهاي دون شدند امیر دید

  بان تیر، دیدهتو به روي دیدگاه خود ، زدي 

  بان حقیقت فسانه را ، شدي سفیر دیده

  بان ، چنین حقیر دیده اي کنون چه شد که خفته
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  اي تو تیزپاترین غزال دشت و کوه بوده

  اي میان الك سرد خود چرا چنین خزیده

  ، تو حلقۀ محاصره ه دور شهر خود ببینب

  ، دوباره مثل آن شبی ، به روي خود گرا بده

  ، شهید این زمانه شو اگر به یاد باشدت

  ، سه حلقۀ محاصره تنیده دور قلب تو

 

  بان ، دیده چه شد که گامهاي تو شدند اسیر

  بان ، دیده شدند آن حرامیان ز نو دلیر

  بان ، دیده ، فساد پیر ها نگر درون کوچه

  بان ود زدي تو تیر، دیدهکه روي دیدگاه خ

  بان ، دیده ، برو بمیر اي وگر ز یاد بُرده

  بان ، گرا بگیر دیده به سوي سینۀ خودت

 

  نازداران

  شهید ناز نگاه تو نازدارانند

  به یک اشاره نه یکبار جان خود دادند

  حریر جلوه در آئینه هاي خود دارند

  هزار شعله چکاوك ز نایشان جاریست

  زلف را ازیشان پُرسسراغ پیچ و خم 

  دهد بر باد شمیم زلف تو جانا چه می

  یکی به غمض و یکی غمزه سخت محتاج است

  ضریح سبز خیالت چه بوسه باران است

  ملول خاطرم از دام و دانۀ زُهّاد

  :بیا و پاي بنه بر سرم که حافظ گفت
 جج

  زهی سعادت ایشان که بختیارانند  

  شهید زندة عشق تو جان نثارانند

  هد آینه و جلوه یادگارانندز ع

  شکسته بال و پرانی که خون نگارانند

  که خیل نوسفران را طالیه دارانند

  که سر سپردة هر طره سربدارانند

  ولی به هر دو ، دو چشمم نیازدارانند

  فداي آن لب و صورت که بوسه بارانند

  که این قبیلۀ پر حیله دامدارانند

  غالم نرگس مست تو تاجدارانند
 

8/1/70  
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  متن و شعري براي تابلو یادمان شھید علي اكبر صادقیان
  ١٣۴٢شھید پانزده خرداد 

  جهت نصب در مکان شهادت آن شهید بزرگوار، خیابان احمدي کنار بیت العباس شیراز  

  )شیراز - و یا مزار مطهرش در آرامستان شاهداعی اهللا ( 

  هوالشهید

  ﴾169سوره آل عمران آیه  ﴿  قُتلُواْ فی سبِیلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عند ربهِم یرْزقُونَوالَ تَحسبنَّ الَّذینَ 

  .شوند اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى اند مرده مپندار بلکه زنده هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده

  چون پنجره سرخ شهادت ، شد باز

  خون ، شد آغازپرواز به کربالي 

  دار شهدا شد صادقیان ، طالیه

  ي خرداد و قیام شیراز در نیمه

  او بود علی اکبر و چون همنامش

  در خیل حماسه سازها شد ممتاز

  بر روح شهیدان خدائی ، صلوات

  آنانکه فدا شدند در راه نماز

ند مرحوم فرز  1/6/1327شهید بزرگوار انقالب اسالمی ، شهید علی اکبر صادقیان ، متولد 

ي نهضت سرخ عاشورائیان ایران  حاج محمد علی صادقیان ، اهل زرقان و ساکن شیراز، در طلیعه

ي مردم شریف و غیور شیراز ،  طلبانه ، در تظاهرات خیابانی و قیام حق) ره(به رهبري امام خمینی 

کنار  در خیابان احمدي ، 1383محرم  13مصادف با  1342در روز پنجشنبه شانزدهم خرداد 

هاي دژخیمان رژیم  العباس، در سن شانزده سالگی و دوران دانش آموزي ، مورد اصابت گلوله بیت

داران کاروان سرخ  ستمشاهی پهلوي قرار گرفت و به همراه پنج همرزم شهید دیگرش، طالیه

ر ایثارگران و شهداي گلگون کفن شیراز و استان والیتمدار فارس گردیدند و پس از چند روز پیک

مطهر شهید علی اکبر صادقیان تحت تدابیر شدید امنیتی و تشریفات نظامی ، در قبرستان 

  . اهللا شیراز به خاك سپرده شد و روح بلندش در جوار رحمت حق ، به آرامش ابدي رسید شاهداعی

  روحش شاد و یادش گرامی
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 متن و شعري براي تابلو یادمان شهید ناصر رضازاده

  شهید انقالب اسالمی

 جهت نصب در مکان شهادت آن شهید گرانقدر  در زرقان ، کوچۀ پشت شهرداري قدیم

  ) :و یا مزار مطهرش در آرامستان سید نسیمی زرقان(

  هوالشهید

  ﴾169یه سوره آل عمران آ ﴿  والَ تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُواْ فی سبِیلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عند ربهِم یرْزقُونَ

  .شوند اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى اند مرده مپندار بلکه زنده هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده

  ناصر دین حق ، رضا زاده

  که به راه حسین ، جان داده

  ي ستمشاهی در شب تیره

  گشت او چلچراغ آگاهی

  او در اینجا به خون ، شناور شد

  مشهدش ، قدسی و مطهر شد

  رکه خواهد ز خون او برکاته

  بفرستد به روح او صلوات

این مکان مقدس ، محل شهادت شهید بزرگوار انقالب اسالمی ، شهید ناصر رضازاده ، متولد 

ي مردم شریف و غیور ایران به رهبري  طلبانه فرزند رضا است که در مبارزات و قیام حق 1338

در تظاهرات خیابانی ، در بیست  1357آذرماه ، در شامگاه روز پنجشنبه دوم )ره(امام خمینی 

هاي دژخیمان رژیم ستمشاهی پهلوي  سالگی ، به همراه جمعی از همرزمانش ، مورد اصابت گلوله

قرار گرفتند و روح مطهر او پس از دو روز در بیمارستان شهید فقیهی شیراز به ملکوت اعلی 

مذهبی و باستانی زرقان فارس در جوار  پیوست و پیکر خونین و مطهرش بعنوان اولین شهید شهر

دار کاروان ایثارگران و  الدین نسیمی ، به خاك سپرده شد و طالیه مرقد سید شهید ، سید عماد

  . شهداي گلگون کفن زرقان گردید

  روحش شاد و یادش گرامی
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  شعري براي تھیھ تابلو یادمان شھید اسماعیل مؤذني

  .بزرگوار و یا مزار مطهرش در آرامستان حیدر زرقانجهت نصب در مکان شهادت آن شهید 

، زرقان فارس؛  تاریخ  و  1299سال : ذاکر و شاعر شهید اسماعیل مؤذنی فرزند ابراهیم، تاریخ  و مکان والدت 

  )شهید انقالب اسالمی( پوستچی ، سراي شیراز 57 /7/10: مکان شهادت 

  هوالشهید

  ﴾169سوره آل عمران آیه  ﴿  قُتلُواْ فی سبِیلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عند ربهِم یرْزقُونَوالَ تَحسبنَّ الَّذینَ 

  .شوند اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى اند مرده مپندار بلکه زنده هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده

  درود حق به تو باد اي شهید راه فضیلت

  ي تو ستاره ، کنار ماه فضیلتا که گشته

  به یاد شاه شهیدان ، همیشه تعزیه خواندي

  غالم فاطمه بودي ، به خیمه گاه فضیلت

  تمام عمر شریفت به ذکر و موعظه بگذشت

  کتاب شعر تو باشد ، تو را گواه فضیلت

  به جستجوي شهادت ، تمام عمر دویدي

  اي به حقیقت ، ز شاهراه فضیلت رسیده

  ، بذر سرخ نور فشاندي به انتظار فرج

  ي ظلمت ، تو با نگاه فضیلت به شام تیره

  ي اعدا شدي ز عشق والیت قتیل ضربه

  چه بوده جرم تو ، اي فاضل سپاه فضیلت؟

  تو انتخاب شدي تا رسی به اجر عظیمت

  به فجر صادق رجعت ، کنار شاه فضیلت

  هاي سبز ، هماره مؤذنی تو به گلدسته

  گاه فضیلت وعدهنماز بوده پیامت ، به 

  تو فاضل الشهدائی و فاضل الشعرائی

  اي به راه فضیلت که در شعار و عمل ، رفته

  به نام و یاد تو ، شهر شهید پرور زرقان

  گرفته جام شفاعت ، به بارگاه فضیلت

  زرقان – 10/11/1388 -والسالم 
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  ترکیب بند فجر صادق

  شام ظلمت برگرفت از رخ نقاب و معجر خود

  شد اسیر یورش خصمانۀ شب نروز روش

  عنکبوت حیله گستر می تند دام تباهی

  در فرامشخانۀ شب جغد منحوس تجاوز
 

  گسترانده خیمه اش تا مرزهاي کشور خود 

  سوي مسلخ می برد شب، روز را با خنجر خود

  بر تمام قامت شب با لب جادوگر خود

  می نوازد شعر سازش با دف اغواگر خود
 

  ، النه کرده یس فتنهابلدر خم گیسوي شب، 

  گنج همکاري و وحدت، دفن در ویرانه کرده

  زار گشته پیکر رزمندگان در پشت سنگر

  برترین شعر دلیران با شباهنگ مسلسل

  قبله گاه مسلمین در زیر گام چکمه پوشان

  برند اندیشه هاي سبز و زیباي رشادت می
 ج

  قدس و لبنان گشته جوالنگاه صهیون ستمگر 

  به تسلیم و سکوت و سازش و زرجاي خود داده 

  کند زاري و شیون، می زند بر سینه و سر می

  هاي ذلت و پر دود و اخگر سوي آتشخانه
 

  شهـپر سیـمـرغ ایـثار و قیـام و رزم و یـورش

  گشته جارو در کف جاروکشان زشت و موحش

  گاهگاهی تک شهابی در میان سینۀ شب

  خنجر عریان سردارانِ سر بگرفته بر کف

  حملۀ شیران سرخوش از می خونرنگ وحدت

  کند زین رخش رهپوي شهادت تکسواري می
 ججج

  بر سازش دیرینۀ شب» ال«می زند شمشیر  

  گذارد زخم تر بر سینۀ پر کینۀ شب می

  نهد طعم هزیمت بر لب بوزینۀ شب می

  همچو برق و همچو تُندر می شکافد سینۀ شب
 

  انتآه و افسوسا که با دسـتان خونریـز خیـ

  خورد از پشت خنجر ، مرد میدان شهادت می

  زند سوسو چراغی در شب بی ساحل غم می

  فشاند دُر و گوهر کودکی بر درب خیمه می

  چشمک خونین یک جمع ستاره در دل شب

  خاطرات تلخ و نه شیرین، به جاي الي الئی
 

  مادري بنهاده سر ، بر زانوي بی حاصل غم 

  غم بر دل دریاي ظلمت از صدفهاي دل

  رساند در حرم، یاد پدر بر محمل غم می

  سُراید او براي کودکان محفل غم می
 

  چشم غمبار حرم ، در انتظار فجر صادق

  فجر صادق ، پشت ابر تیرة صلح منافق

اگرچه این شعر تا حدودي با وضعیت کلی و فعلی فلسطین اشغالی نیز منطبق است اما قبل از انتفاضه سروده * 

  . شده و حال و هواي خاص آن دوران را دارد
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  یلدای دھسالۀ عشق

  گر بر رسوالن سنگر ایمان نیاورده بودم

  ام بود یلداي دهسالۀ عشق ، تنها شب مستی

  ربِّ زِدنی جنونا یا: تا صبح وردم چنین بود 

  فشاندم گر جان هزارم به کف بود در پاي او می

  بودم سیه مست و بیباك، در رقص آتش، طربناك

  ایکاش مثل شهیدان، شوریده سر رفته بودم

  انگار مستم، بلی مست، گر مست و لولی نبودم

  ها بسیارند، ایکاش من الل بودم ایکاش

  دیوار صوتی شکستم اما نلرزید گوشی
 

  هاي پیمان نیاورده بودم ه خود، آیههمرا 

  تنها شب عشق را کاش، پایان نیاورده بودم

  آتشفشان را فراهم، آسان نیاورده بودم

  گفتم اي نازنین کاش یک جان نیاورده بودم می

  اي کاش این الشه را از ، میدان نیاورده بودم

  اما به جرم جنونم، تاوان نیاورده بودم

  رده بودمدل را بیدادگاه بهتان نیاو

  تا بر زبان دردها را اینسان نیاورده بودم

  افسوس، یک خوشه بمب از بستان نیاورده بودم
  

 

  ھر روز شب

  هر روز شب،  هر روز تاریک و سیاه و پر تعب

  هر روز خون،  هر روز  دود و آتش  و  جنگ و جنون

  و غصه و آه و الم هجرهر روز غم ، هر روز 

  در انفجار یک هدف هر روز  کف ، با ساز و دف ،

  هر روز بد ، بی حصر و حد ، اخبار قتل بی عدد

  هر روز کین ، دلها غمین ، کشتار و فتنه در زمین

  تر ها پیچیده هر روز شر ، هر روز جنگ و فتنه

  هر روز شب، اي دادگر تعجیل کن با اذن رب
 

  

  هر روز  غرق وحشت و خشم و غضب ، هر روز شب

  برون ، هر روز خون هر روز هجران و عزا از حد

  ، هر روز غمرنج و ستم هر روز موجی تازه از 

  هاي آن طرف ، هر روز کف با صد شعف ، بر کشته

  با اینهمه  خونخواره  صد رحمت به دد ؛ هر روز بد

  واحسرتا ، یا رب ببین ، با نام دین ، هر روز کین

  وحشت نگر، در طول تاریخ بشر ، هر روز شر

  زگار پر تعب، هر روز شببی نورِ تو ، این رو
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  تا رفع کل فتنھ

  تا کار به آخر نرسانیم نیائیم

  هزیمت صفرايدر معرکه تا تلخی 

  گري فتنه بپا کرد هر گوشه اگر فتنه

  تا پیکر سردار نگون بخت، سرِ دار

  در بیشۀ شیران ز چه رو آمده روباه

  بر دشمن از راه رسیده ز ره لطف

  استتا با عملیات نهائی که نه دور 

  تا با عمل عشق در این وادي خونرنگ

  زین خصم بداندیش که از نسل یزید است

  تا بر سر آن تربت شش گوشه ، نمازي

  تا در دل هر امت مستضعف دنیا

  تا قدس ستمدیدة مظلوم پریشان

  تا با سپه جان به کف مهدي زهرا

  زان روي که ما جمله غالمان حسینیم

  با یاري و فرماندهی نایب مهدي
 

  ا داد ز ظالم نستانیم نیائیمت 

  بر کام تجاوز نچشانیم نیائیم

  تا آتش فتنه ننشانیم نیائیم

  با یاري رهبر نکشانیم نیائیم

  تا تک تکشان را ندرانیم نیائیم

  تا سرب و گلوله نخورانیم نیائیم

  بغداد به آتش نکشانیم نیائیم

  عقل از سر دنیا نپرانیم نیائیم

  یمتا داد شهیدان نستانیم نیائ

  با رهبر فرزانه نخوانیم نیائیم

  ریشه چو صنوبر ندوانیم نیائیم

  از چنگ یهودي نستانیم نیائیم

  بر کل جهان حکم نرانیم نیائیم

  تا مزد ز موال نستانیم نیائیم

  تا کار به آخر نرسانیم نیائیم
 

دوران دفاع مقدس ورد زبان رزمندگان برد، این شعر که در  امروز وطن عزیز ما بحمداهللا در آرامش و امنیت به سر می* 

اما ایدة حکمرانی بر کل جهان در . اي از آرمانها و شعارهاي آن دوران پر افتخار است اسالم بود تنها نشان دهندة گوشه

از عقاید شیعه و از سنن الهی است که در هر زمانی قابل تکرار است و امید است این وعدة الهی ) عج(رکاب حضرت مهدي 

  انشاء اهللا. دي تحقق یابدبه زو

  تََرنُّم دریا

 هاي حق علیه باطل تقدیم به دریادالن جبهه

  کند در وسعت ایثارتان ، دریا تَرَنُّم می

  در بیکران گامتان ، در رعد و برق نامتان

  هاي رزمتان هاي عزمتان ، در فوج در موج

  کند از لذت دیدارتان ، دریا تَرَنُّم می 

  کند در حمله و پیکارتان ، دریا تَرَنُّم می

  کند یا تَرَنُّم میدر دست آتشبارتان ، در
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  ي ایمانتان در ساحل چشمانتان ، در صخره

  شود شاك و خس گم میوقتی که در گردابتان خا

  در ژرفناي قلبتان ، صدها صدف ، گوهر فشان

  کند ها، خورشیدتان گل می تا از وراي نخل

  شود وقتی که در شب خلوت دریا مُشَوَش می

  دریا دالن در سلطهاز این کران تا آن کران ، 

  کنید وقتی که پا را در رکاب سرخ طوفان می

  هاي حادثه در دشت سبز فکرتان ، گلبوته

  شود از جزر و مد خشمتان ، دشمن هراسان می

  خورد تا تُندَر تکبیرتان بر فرق دشمن می

  رسد با همت روح خدا کشتی به ساحل می

  دریادالن دریادالن دست خدا همراهتان
 جج

  کند در پیکر سُتوارتان ، دریا تَرَنُّم می

  کند از افتخار کارتان ، دریا تَرَنُّم می

  کند در قلب گوهربارتان ، دریا تَرَنُّم می

  کند در گرمی انوارتان ، دریا تَرَنُّم می

  کند ي رخسارتان ، دریا تَرَنُّم می در هاله

  کند م میي ایثارتان ، دریا تَرَنُّ در حوزه

  کند از سرعت رهوارتان ، دریا تَرَنُّم می

  کند از عطر این افکارتان ، دریا تَرَنُّم می

  کند از وحشت اغیارتان ، دریا تَرَنُّم می

  کند ي رگبارتان ، دریا تَرَنُّم می با نغمه

  کند از همت سردارتان ، دریا تَرَنُّم می

  کند زیرا که از پیکارتان ، دریا تَرَنُّم می
 ج

 َمزامیر سبز 

  هاي صبورشان جانبازان گرانقدر و خانواده: هاي کربالي ایران  تقدیم به الله عباسی

 بویژه اسوة صبر و رضا و مقاومت ، جانباز رشید اسالم سید محمد جواد بهارلو

  ات را به ساحل زدي روح دریائی

  ام کوه و دریا و جنگل  فرا خوانده

  صبوري چو کوه و وسیعی چو دریا

  یباست ز دماوند تصویر کرده

  شب عشقبازي چه دیدي که دادي

  کجا جا نهادي به هنگام مستی

  نهادي به جا دست و جاوید کردي

  نهادي زمین دست و پاگیر پا را

  مالئک ز نو سجده کردندت آنشب

  شبی جانگزاتر از آن شب ندیدم

  ات را به هامون فکندي توانائی 

  اات ر که شاید کنم وصف زیبائی

  ات و جنگل سروده است خضرائی

  ات را غرور سپید تماشائی

  ات را به سوداي یک جلوه بینائی

  **ات را  دو بازو و مهر شناسائی

  ات را به خمخانه پیمانه پیمائی

  ات را ستاندي پر و بال پویائی

  ات را که دیدند مستی و شیدائی

  ***ات را که دیدم وداع مصالئی
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  ست شیوا جماران تالوت نموده

  چه سان وصف گویم چگونه سُرایم

  با حضور صبورت سرودي تو خود

  اي در کویر وجودم پراکنده

  تو دیروزمان زنده کردي و فردا

  تو فریاد سرخ دفاعی همیشه

  تبردارها حک نمودند بر دل

  فداي افقهاي بارانی تو

  بمیرم نبینم پریشانی تو
 

  ات را حدیث جدائی و تنهائی

  ات را منِ ناشکیبا شکیبائی

  ات را زامیر سبز اهورائیمَ

  ات را شمیم گلستان رؤیائی

  ات را به ما بذل کن لطف فردائی

  ات را ست رهبر توانائی ستوده

  ات را وفاداري و عشق و برنائی

  ات را به من هم بنوشان گوارائی

  ات را بمان تا ببینم شکوفائی
 

  1368سال  )توسط بنیاد جانبازان(شعر دفاع مقدس کنگره حائز مقام نخست کشوري در 

 هاي حضرت داوود شعرها و نغمه: زامیر مَ* 

 .کنم بوسم و بر این بوسه افتخار می من دست و بازوي شما بسیجیان را می: امام راحل فرمود: مهر شناسائی   **

  در مصالي تهران و بهشت زهرا اشاره به حضور جانبازان در شب وداع با پیکر امام راحل: وداع مصالئی *** 

  

  ....آموزشی دیگر 

  هال مردان دریا دل به دشمن ، یورشی دیگر

  تن، به در ، آئید از جوشن یالن ، گردانِ روئین

  لباس سرو خونین را به تن پوشید ، بی جوشن

  گرفته درسِ خود ، بتخانه از ضرب تبرهاتان

  صفا و مروه را از نو صفا بخشید چون هاجر

  کام مظلومان ست شیرین هایتان گشته ز شورش

  ست مثل مائده اما غالما صلح گفتاري
 

  که دریا گشته جوالنگاهِ خصم موحشی دیگر

  که بر روئین تنان ، زیبنده باشد پوششی دیگر

  که جوشن ، مانعی باشد ، براي رویشی دیگر

  ولیکن بر بت اعظم دهید آموزشی دیگر

  رولیکن تا مناي عشق ، سعی و کوششی دیگ

  ولی تا شهد پیروزي ، دلیران ، شورشی دیگر

  چه باید کرد با خصمی که دارد گویشی دیگر
 

  ۶۶آبان  ١٣
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  خدائي فتح

  8والفجر شهداي گرانقدر عملیات  و فاو فاتحان به تقدیم

 عباس شعبانی نژاد، غالمعلی مرادي و محمد رضا آل طهبزرگوار مخصوصآًً شهیدان 

  کردند تنپوش کفن نو از دریادالن

  کشیدند سر را »ال« جام عاشق مرغان

  آنجا بود یاران میعاد شب شب، آن

  بشکفت امید منتظر هاي دیده در

  آمد سر ما انتظار یاران، که یعنی

  نمائید زین را اسبها سواران یعنی

  نمائید حنابندان دامادان که یعنی

  عنبر و مشک و گالب و عطر با که یعنی

  باید ، ابراهیم دست امشب که یعنی

  یاران است فاو ي بتخانه میعادمان

  بگیرید حیدر بازوي از درس که یعنی

  گرفته سنگر شب دیو ، قلعه پشت در

  باشد دام ، صد ، یاوران ، قلعه گرد بر

  کشیده خود دور به آهن از دیواري

  یاران ، است مغرور اروند پیشمان در

  شکستن را دوران ضحاك سر باید

  گیرید دوش بر تبر آسا خلیل باید

  باید جانانه سیلی او صورت بر

  بتازید گرگان پی از شیرمردان اي

  باید ، بسیار ، ها پشته هاشان، کشته از

  رفت خون نیل تا تعقیبشان در که باید

  گیرید سخت انتقامی امشب که باید

  کردند خاموش شب در خود دل روشن  

  کشیدند پر ایمان مرز سوي به وانگه

  آنجا بود باران لبیک شب شب، آن

  بشکفت خورشید قلبها دشت به شب آن

  آمد کشور عدوي بر حمله فرمان

  نمائید آذین را عرصه تکسواران اي

  نمائید خندان را چهره امشب جشن در

  معطر و نمائید خوشبو اندامتان

  نماید ویران را بتخانه تبر با تا

  یاران است فاو ي افسانه نابودي

  بگیرید خیبر قلعه دوباره یعنی

  گرفته اخگر و آتش مغزش و قلب در

  باشد صدام نخوت بهشت اینجا

  تنیده رسوائی دام ، عنکبوتان چون

 یاران ، است مخمور ضحاك، افعی چون

  رستن ضحاك، افعی دست ز باید

  گیرید هوش و عقل اروند، از که باید

  باید ، دیوانه چون زنجیر ، او پاي بر

  سازید سیراب را شمشیر خونشان از

  باید ، کرار حیدر چون ها حمله در

  رفت خون هابیل خونخواهی در که باید

 گیرید تخت و تاج که باید ، شب غول از



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 395صفحه  

 

  ستانبُ یاد ، هویزه یاد با که باید

  خون در خفته نوعروس یاد به باید

  داغدیده مادران یاد به باید

  نمائید پا بر اي جانانه ي هنگامه

  ندارد کر گوش غیر دنیا که اینک

  بپوشیم عزت و غیرت لباس باید

  یاران ، همردان اي حمله امشب که باید

  بسوزد تجاوزگر بنیاد که باید

  گردد خوشحال ، نینوا شهید باید

                     *** 

  گشتند پیکار آماده همه یاران

  یاران پوشیدند رزم لباس تن بر

  گرفتند دیگر مجلسی سنگر یار با

  زد می دور شفاعت جام ، دستشان در

  بود علی ابن حسین ذکر ، همه ، لب بر

  درخشید بندان جبین ، پیشانی گرد بر

  بود وال گلستان با مزین یک هر

  حسینی گلستان با مزین بعضی

  مزین کبري زینب اسم به بعضی

  کرد می پرواز کربال سوي به دلها

  داشت ظفر پیغام که پرچم زیباترین

  آمد چاووش حنجر نداي ناگه

  دَم آن ، اهللا بسم سرخ هاي پروانه

  است حسین کوي زائر کس هر که یعنی

  باید ، عشق کاروان التزام در

  ایران غرب و جنوب یاد با که باید

  خون در بشکفته ي غنچه یاد به باید

  ندیده بابا کودك یاد به باید

  بسائید موال مرقد بر را دیده تا

  ندارد تجاوزگر تنبیه به میلی

  بکوشیم تجاوزگر تنبیه به تنها،

  یاران ، شیرانه یورشی امشب که باید

  بسوزد غارتگر دیو کاخ که باید

  گردد خوشحال مرتضی علی باید

                    *** 

  گشتند ایثار و جانبازي ي آماده

  یاران پوشیدند جزم عزم ز جوشن

  گرفتند آخر ي لحظه تا خون پیمان

  زد می دور شهادت شوق چشمشان در

  بود علی ابن حسین فکر ، همه سر، در

  درخشید نورافشان نجم هزاران شب آن

  بود مرتضی و حسین و اباالفضل بعضی

  خمینی بعضی و مهدي اسم به بعضی

  مزین زهرا ، فاطمه نام به بعضی

  کرد می پرواز »ال« خونرنگ وادي تا

  داشت سفر عزم رضا سبز گنبد از

  آمد گوش در کاروان رحیل بانگ

  پرچم سرخ فراز از کردند پرواز

  است خمین پیر پیرو هرکس که یعنی

  سپارد ره موال خونین مرقد تا
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  گفتند لبیک هم همراه همه ، یاران

  جعفر و عون و حبیب مثل همه یاران

  کردند خویش خداي با بیعت تجدید

                  *** 

  راندند ایثار وادي تا دالن دریا

  ماندند رمز انتظار در خط پشت در

  بود حکمران ظلمت اشباح ، شب اوج در

  مخمور ، ضحاك افعی خود بستر در

  نوشی باده در همه ، قلعه داخل در

  بیدار مانده قراول صدها گردشان بر

  خفاشخانه آن نگهبانان شب آن

  گردید کور آنها چشم دم آن در اما

  گذشتند خط از حق غواصان که زیرا

  شد طنین در آنها زهراي یا رمز تا

  بود زبون بعثی به یورش دم ، دم آن

  ریخت فرو اول دم در قلعه دیوار

  دریدند افعی ي سینه شب آن در یاران

  بود اهرمن بر صاعقه چون تکبیرشان

  بردند بیگانه بر حمله سو هر ز شیران

  فشردند هم بر غضب با را خود دندان

  بود آهنین اراده را شکاران دشمن

  گشودند آتش اهرمن بر طرف هر از

  آنجا بود خیبر و بدر و حنین گوئی

  کرد گل خیبرگیر تیغ هزاران شب آن

  بود منجلی مبینی فتح رزمشان در

  سفتند امید گوهر بس خود اشک با

  اکبر و عباس و مسلم ، قاسم مانند

  کردند خویش مقتداي با خون امضاي

                     *** 

  راندند پیکار ي صحنه تا شب عمق در

  خواندند فتح سرود یکدیگر گوش در

  بود بیکران تا کران از سکوتی شب آن

  مغرور بود دوران ضحاك هیبتش از

  فروشی نخوت و فحاشی یکدگر بر

  رادار و مین سالح با گشته تجهیز

  نشانه رفته طرف هر بر دوربین با

  گردید دیجور شب همچون چشمانشان

  گذشتند شط هاي لُجّه از نهنگ همچون

  شد زمین یار ، زلزله و آتشفشان

  بود دون خصم از انتقام سرخ هنگام

  بگسیخت دام هاي حلقه ، حق یاري با

  رهیدند افعی آن کید و ها حیله از

  بود سدشکن شیرمردان، هجوم سیل

  سپردند خود خداي بر را سرهایشان

  بردند دور صفوف تا چشمان شاهین

  بود سهمگین دشمن قلب بر رگبارشان

  نمودند جاري طرف هر از خون سیالب

  آنجا بود پیامبر ، فرمانده که گوئی

  کرد گل تکبیر هر جان در علی یاد

  بود علی تیغ دستانشان در که گوئی
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  آمد پیکار ي صحنه در خدا دست

  بود بپا آتش زمین در و آسمان در

  شد عیان وادي آن در »تَنصُر اِن« تفسیر

  بود شکن بت شب آن ابراهیم، بازوي

 گردید سرد آتش دریاي شکن بت بر

  گریزان میدان، از ، بعث حزب گرگان

  شکاران دشمن آتش مد و جزر از

  نیزار و دریا و ساحل و خاك و آب از

  آمد اهریمن سر بر آتش که بس از

                   *** 

  آنجا بود یاران میعاد شب شب، آن

  بشکفت امید منتظر هاي دیده در

  :فرمود فتح این درباره خدا روح
  

  آمد دادار نصرت و امدادها

  بود فنا یا هزیمت گاه ، اهرمن بر

  شد عیان شادي ، ناصران هاي چهره در

  بود الفِتن اصنام بتخانه آن در گرچه

  گردید »بَرد و سالم« آتش ، حق امر با

  برگریزان شد ، اهرمن بهار فصل

  سواران قایق ي جانانه یورش از

  دیوار و بام و نخلها البالي از

  آمد شیون و دخیل بانگ دشمنان از

                    *** 

  آنجا بود باران لبیک شب شب، آن

  بشکفت خورشید قلبها دشت به شب آن

  .بود خدا عنایات از فاو آزادي
  

  فارس زرقان – 66  زمستان -والسالم 

  جنون مقدس

  ستایم که از نسل خونی تو را می

  ستایم جنون مقدس تو را می

  چه رخشی تحمل کند وزن عزمت

  جریان توفندة ایل سیلیتو 

  چو افتادن سرخ را برگزیدي

  تو را چون سُرایم سرود حماسی

  ولی با غم و عشق دیوانه واري
 

  تو را ، تو ، که آتشفشان جنونی 

  که در مذهب عشقبازان، ستونی

  بیابم برایت مگر بیستونی

  که کوبندة خواب آل سکونی

  ز آفات زرد خزانی مصونی

  فزونیکه با وزن عزمت ز شعرم 

  ستایم که از نسل خونی تو را می
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 تکدرخت و پرواز

  در ذهن پر از غبار مغرب

  شاید قطرات اشک خورشید
  

  س روزنفدر بازپسین ت

  در حنجرة شلوغ جنبش
  

  در دورترین افق ، سپیدي

  وانگه همۀ وجود خود را
  

  فقدان صداي سبز پرواز

  بر قامت تکدرخت فرتوت
  

  ، اسیر دست شب شد پرواز

  حسرت تکدرخت و پروازدر 
  

  مجموعۀ تکدرخت و پرواز

  افسوس که در طلوع پرواز
 

  یک رشته خیال سرخ جاریست 

  ست هنگام وداع حجم آبی
  

  اندیشۀ آفتاب خشکید

  صوت خوش التهاب خشکید
  

  با روح سیاه شب در آمیخت

  ها ریخت پیش قدم ستاره
  

  در باور هر گیاه پیچید

  نیلوفر اشک و آه پیچید
  

  درخت ناروَن نیزرؤیاي 

  مغرب به عزا نشست و من نیز
  

  اي بود مجموعۀ شاعرانه

  اي بود خورشید فقط جوانه
 

 بسیج جھانی اسالم

  .ري که توسط هندوهاي افراطی تخریب شداي براي مسجد بابِ   نامهگسو

  خزان آمد و موسم گل گذشت

  تغزل به میالد گلها رواست

  تمام غرورم که معشوق بود

  زیر رگبار زخم دلم مُثله شد

  کسی هست فریاد را بشنود؟

                 ***  

  ام من اسالم مظلوم غمدیده

  دگر فصل سبز تغزل گذشت 

  ولیکن به فصل خزان نارواست

  کنون خفته در آتش و خون و دود

  کنم ناله سر زیر آوار زخم

  جنون نامۀ داد را بشنود؟

               ***  

  ام غریبانه یک عمر نالیده



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 399صفحه  

 

  ولی در خط آتش خون و دود

  اي در کویر زمان چنان واحه

  ولی رهزنان آتش افروختند

  ام شهیدان که هستند چون ریشه

  در آتش تولد شدم آن زمان

  سرانجام هر شعله خاکستر است

  اسالم بود به هر جا که نامی ز

  فکندند آتش ز نو بر تنم

  فلسطین که طفل رشید من است

  چرا رفته طفل رشیدم ز یاد

  به آتش کشید» بوسنی«مرا داغ 

  عزادار و آشفته حال و فقیر

  ندارم توقع ز دنیاي کر

  که بر سازمان عهدة دیگر است

  مسلمان مسلمان مخاطب توئی

  علیه تو کردند اعالم جنگ

  شکست نشستی و دشمن، غرورت

  آمد ز در نشستی و دشمن در

  گرفتند بزم دف و جام را

  زدي چنگ در دامن ناکسان

  فشاندي به دامان حسرت، سرشک

  مداواي تو آه و افسوس نیست

  چه شد غیرت مرگبار علی

  نزن دیگر از یاوة صلح، الف

  مقدس ترین خشم را از نیام

  اي سر فرود ام لحظه نیاورده

  ام بر دل عابران صفا داده

  سوختندو تاریخ سبز مرا 

  ام بر افالك بردند اندیشه

  زدم شعله بر هستی رهزنان

  سرانجام من شعلۀ دیگر است

  وقیحانه اهریمن آتش گشود

  یتیمان نشستند در دامنم

  مگر نه گرفتار اهریمن است

  که ؟ زیتون به زخم کبوتر نهاد؟

  تنم طعم تلخ تبر را چشید

  بگیر» کابل«سراغ دلم را ز 

  نه از سازمان حقوق بشر

  فاعش ز حق تجاوزگر استد

  فرو رفته در آتش تب توئی

  نمودند از هر طرف عرصه تنگ

  ستون حرم در حضورت شکست

  فکندند در مرز و بومت شرر

  ربودند ناموس اسالم را

  عدالت طلب کردي از ظالمان

  نباریدي اما ز غیرت، سرشک

  که این مرهم زخم ناموس نیست

  چرا زنگ زد ذوالفقار علی

  رف از غالفبرون آر تیغ ش

  بر آر و بگیر از عدو انتقام
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  ز کابوس جنگ جهانی نترس

  چو برپاست جنگ جهانی کنون

  شک حسرت بر آتشفشانمزن ا

  ترین نام را کن اعالم خونین

  کفر بزن شعله در جان بانیِّ 

  ها از سرت گذشت آتش فتنه

  چرا در هراسی چرا صابري؟

  خدایا بسیجی مگر مرده است

  ست پس از باربري نوبت دیگري

  اگر اي مسلمان نیابی حضور

                 ***  

  تو اسالم را رهبري یا علی

  دست فهمیده استکه کبریت در 
  

 

  ز تزویر و زور و تبانی نترس

  چرا ارض اسالم غلطد به خون؟

  بزن آتش خشم خود در جهان

  را »بسیج جهانی اسالم«

  کفر برافکن بسیج جهانیِ

  کجایند مردان جنگاورت

  ري؟ندیدي مگر مسجد بابِ

  که دشمن به بیت تو ره برده است

  ست ريگ که در آسیا رسم نوبت

  نمانَد ز اسالم جز سنگ گور

                 ***  

  »علی«بده اذن جنگاوري یا 

  و دنیا ز باروت پوشیده است
  

 

  1371آذر  - زرقان

 ساقی نامھ ثقلین مستی

  نودبیا ساقی از خاطرات رُ

  بگو و بیاور می هوشبر

  ز هر جا دلت خواست آغاز کن

  نگو از کدامین، از آن یا ازین

  وت ندارد کدام، تفا بیاور

  ، انتخاب کسی کو نماید شراب

  هنوزش به سر ریگ اندیشه است

  بیا ساقی از هر می هوشبر 

  ام ، بی تأمل که دیوانه بده

  شان ز جام شهود اي که مِی داده 

  که ثقلین بی هم ندارد اثر

  زِ هر خُم که داري مِی انداز کن

  بیار از همین خُم ، خمُ اولین

  تفاوت فقط هست در ظرف و جام

  هنوز انتخابش نکرده شراب

  که ریگ اولین دشمن شیشه است

  تر کند مست که دیوانه را می

  ام بده یک شبه سهم ساالنه
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  که بی وقفه و بی درنگم زنند

                 ***  

  بیا عصمت آهوان در نگاه

  بیا عطر پنهانی روح باغ

  به پاي دلم تا منا آمدم

  اي پري دیدهتو که در بیابان ، 

  نگاهت زالل است و تطهیرگر 

  بیا ساقی از دجلۀ خاطرات

  بگو و بیاور دو جام عطش

  ز آزار دیوان بازار شعر

  ز جنت فروشان آتش فروز

  ز هر چیز و هر کس بجز میکده

  فروشند بر مشتري کجا می

  ام من از کودکی اهل دل بوده

  انم این بازي کین چه بود   د نمی

  شیار نیستچه ساز شبانی که ه

  من آئین عرفان بلد نیستم

  ز جمع خدایان هر کیش و دین

  بیا ساقی از اشک آئینه ها

  بده تا به جان بالکش دهم 

  بده جام را تا چو زنگیِ مست

  بده بی تأمل که تا بی درنگ

  بده پرتوي از نگاه نگار

  نه در فکر حورم ، نه فکر بهشت

  که این بازي التذاذ از قفس

  که تا قدر یک سال سنگم زنند

                ***  

  ر گیاهبیا فطرت خفته در ه

  رو از گلستان داغ بیا الله

  بیا ساقیا تا حرا آمدم

  اي تو که از نگاهش غزل چیده

  خرم ، جان بِبَر نگاهت به جان می

  ست اشک فرات که جاري نموده

  ست غش که دریاي صبرم نموده

  ز غوالن ادبار دربار شعر

  ستانند با نرخ روز که جان می

  به تنگ آمدم ، شُرب مُنزَل بده

  جان جاي پاي پري به سوداي

  ام به نزد پریها خجل بوده

  مکافات هفتاد آئین چه بود

  که در نی نوایش بجز یار نیست

  در اندیشۀ نیک و بد نیستم

  پرستم ، همین من آئینه را می

  ها کند سینه که آتشفشان می

  که تا گونه بر بوس آتش دهم

  زنم آتش سینه در هرچه هست

  زنم شیشۀ قلب خود را به سنگ

  وزخ شود از دلم شرمسارکه د

  نه در بند تحمیلی سرنوشت

  بُود بازي تاجران هوس
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  صبر و جنون نه دانشگه عشق و

  بیا ساقی از دستهاي فرات 

  نگو کودکان را به مستی چکار

  بیا می بده گرچه طفل رهیم

  بیا غسل خون ، ارتماسی کنیم

  اي تجلی کن اي یار ، تا سجده

  بنوشان به ما جام عشق و خلوص

  بده اشکی از مشک سقاي عشق

  بده زآنچه حُر خورد و آزاد شد

  بده تا هماغوشی تیغ لخت

  تر است از عسل چه شیرینبده زان

  ایم ز تکلیف این را پسندیده

  بیا ساقی از هرچه در ساغرست

  بده چند جام پیاپی که زود

  نگوئید این مست دیوانه کیست

  مذهبم» ال«از آن پاسداران 

  بیا ساقی از خاطرات رنود

  بگو و بیاور می هوشبر
 

  نه زیبندة پاسداران خون

  بگو و بده جام زهر حیات

  شما را به زیبا پرستی چکار

  که خود رهبر مست دانشگهیم

  و روح غزل را حماسی کنیم

  به آئین زیبا شناسی کنیم

  که با خود نبردي اساسی کنیم

  ی کنیمکه تحصیل موالشناس

  که از پیر خود التماسی کنیم

  دلیرانه با بی لباسی کنیم

  که مشقی چو آن همکالسی کنیم

  »ایم فهمیده«به دنیا بفهمان که 

  که بدمست را خوب رسواگرست

  به دوشم بگیرند جمع رنود

  نگوئید آئین این رند چیست

  که زد ریشه در کربال مذهبم

  شان ز جام شهود اي داده  که می

  بی هم ندارد اثرکه ثقلین 
 

  1369مهر   -زرقان فارس 

 تو و من

  به دریا زورق بی بادبان ، من

  ان یقین ، توکّبه کف بگرفته سُ

  به جمع عارفان همچون نگین ، تو

  تو ،  نَوَردیده زمان را با زمین

  بهار روحبخش عنبرین ، تو

  هاي ناپیدا ، روان ، من به ساحل 

  ، منچنان کف روي گرداب گمان 

  نگین حلقۀ دیوانگان ، من 

  نه آزاد از زمین نه از زمان ، من

  ولی فصل غم انگیز خزان ، من
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  خون تو خاك و اي در شکفته غنچه

  گرفته ، آشیان ، امن و امان ، تو

  همیشه با سعادت ، همنشین ، تو

  به دست آورده شادي را گران ، تو

  کشیده تا افق رنگین کمان ، تو

  فشانده هر طرف صد آستین ، تو

  شده مزروق در خلد برین ، تو

  رسیده بر وصال نازنین ، تو

 بر خوبان شدي وصلخوشا بر تو که 

  اي در خاکدان ، من شکسته شاخه

  ، دربدر ، بی آشیان ، من هراسان

  ، همنشان ، من ولی با تیره بختی

  ولی اندوه و غم را رایگان ، من

  میان طیف خون در امتحان ، من

  آستان ، منسر افکنده به صدها 

  ولی در فکر آب و خواب و نان، من

  خوان ، من ولیکن از فراقت نوحه

  من ، ماندم با بدان ولی افسوس ، 
 

٣٠/٨/۶۶  

 تفسیر بھار

  اللۀ روي تو در ذهن چو تصویر شود

  در فراق رخ تو ، اي گل گمگشتۀ سرخ

  جوهر از خون جگر خواهد و خونابۀ چشم

  اسیردر گلستان و چمن غصه و غم گشته 

  واي از آن لحظه که آهوي امید چشمم

  دهم اي شمع شبستان دلم خبرت می

  ام خواب که سرسبز بُدي همچو بهار دیده

  پشت دروازة قلبم جدلی خونین است

  بارالها برسان رایحۀ یوسف ما
 

  زاري بلبل بی حوصله تفسیر شود 

  جاي آن است که بلبل ز چمن سیر شود

  شودتا که شرح غم هجران تو تحریر 

  این اسیر از چه سبب در دل من میر شود

  در کویر نگرانی ، هدف تیر شود

  گیر شود ست که پروانه زمین عنقریب

  نگرانم که بهارت به چه تعبیر شود

  آه از آن لحظه که این روزنه تسخیر شود

  تا سحر گر نرسد پیرهنش دیر شود
 

۵/١/۶۶  
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 عشق

  در بسیط گلشن زیباي عشق

  خاك ، لیکستاند  نازنینی می

  سپارد حنجر خود را ذبیح می

  چشمۀ زمزم هویدا گشت، چون

  تا که عاشق نگذرد از جان خویش

  مانده بر ساحل بسی عشاق پیر

  لیک طفل عاشق دریادلی

  بی مهابا نگذرد از نیل غم

  شود شبگرد ، مجنون تا سحر می

  دمد چون فجر آن شام دراز می

  ا به راه وصل یارر رسچون دهد 

  شهادت اي غالم گفت استاد
 

  تراود شعر خون از ناي عشق می 

  فروشد در عوض، کاالي عشق می

  با رضا بر خنجر موالي عشق

  آشنا با چشم او شد پاي عشق

  نگذرد از بیشۀ هیجاي عشق

  بسکه پهناور بُود دریاي عشق

  نوردد یک شبه پهناي عشق می

  نشنود گر حرف دل موساي عشق

  در حریم گیسوي لیالي عشق

  تعبیر خون رؤیاي عشق شود می

  اش امضاي عشق نامه شود شب می

  ننگ باشد زندگی منهاي عشق
 

  زرقان 22/7/66

 در سوک ستاره سحر

  به دنبال شبی تاریک و جانکاه

  آمد اما خسته خسته سحر می

  به دوشش کوله باري درد آلود

  علمدارش یکی رخشان ستاره

  ستاره چاوشی خوان سحر بود

  شب داشتدلی خونین ز خناسان 

  کرد سرِ هر قله با شب جنگ می

  خواند هاي نور می ستاره خطبه

  نگاهش در خط خونین پیکار

  کرد پسِ هر قله ظلمت ، خانه می

  زد از خاکستر ماه سحر سر می 

  خمیده پا برهنه دل شکسته

  درونش خاطراتی گرد آلود

  که شب را می زدود از هر مناره

  بشیر مرگ شب در هر چپر بود

  شکایتها ز آل بولهب داشت

  کرد حناي خواب را بی رنگ می

  خواند صریح و روشن و پرشور می

  زد مرتضی وار به ظلمت زخم می

  کرد اي جانانه می ستاره حمله
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  شد اي تسخیر می همینکه قله

  ز آهستان بغضش اشک و آهی 

  ها ، جاري اذان بود از آن گلدسته

  کبوتر فوج فوج از روي گنبد

  کرد ز سقف آسمان ، دل چکه می

  ماز اردو به طاق آسمان زدن

  ها را رُستن آموخت ستاره سبزه

  ها کاشت  هزاران الله را در سینه

  زارها را آبرو داد شقایق

  ز شب خفاشهاي مانده بر جا

  ستاره جا به محراب فلق داشت

  که ناگه دست ناپاك منافق

  سار رستگاري زالل چشمه

  چنان بیخود شد از دیدار خورشید

  بود ستاره حاصل عمر سحر

  کنون مائیم و طرح روشن نور
 

  ز اشک چشم او تطهیر می شد

  شد گاهگاهی جدا آهسته می

  و زان جریان نسیمی خوش وزان بود

  به اوج آسمان فواره می زد

  کرد دعا نام سحر را سکه می

  سپیده خیمه در چشم جهان زد

  گفتن آموخت» ال«به آنها قدرت 

  ها کاشت گل خورشید در آئینه

  ها را شستشو داد شبنم چهره ز

  برون جستند از مرداب اخفا

  داشت» ما خَلَق«خبر گرچه  ز شرّ 

  ز  هم بشکافت فرق صبح صادق

  ز نو شد در  دل محراب ، جاري

  که فانی شد در او ، با او درخشید

  سحر در سوگ او خونین جگر بود

  کنون ما و وصیت نامۀ نور
 

3/2/68  

  شھید دستغیب

 مطهر شهید محراب، آیت اهللا سید عبدالحسین دستغیبتقدیم به روح 

 شد چو پرپر به دست خوارج

  مَلجأ خلق و باب الحوائج

  یافت از فیض موال نتائج

  داده او را علوم مَناهِج

  شد ز هر ظلمت و فتنه خارج

  تا دهندت برات حوائج
 

  دستغیب، آن گل ذِي المَعارج 

  مثل جدش، به اذن خدا ، شد

  شور شهادتچون به دل داشت 

  نهج البالغه نور قرآن و 

  هر دلی گشت مجذوب نورش

  از شهیدان طلب کن شفاعت
 

  



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 406صفحه  

 

 بھ یاد امام موسی صدر

  یوسف گمگشتۀ ایران و لبنان

  افتاده به چاه کینه ، ماه بدرم

  هرکس غم تلخی به جهان دارد و من

  

  س لبنانیفَ تنها نه مسیحا نَ

  هر قرن یکی چون تو نزاید مادر

  

  علی شجاع و پر حوصله بودمانند 

  افسوس که با مکر عدو ، شد مفقود

  

  زان دم که اسیر حیله اي شوم شدیم

  اي ساقی باغ صلح و وحدت ، افسوس

  

  تا نغمۀ وحدت و وال سر دادي

  اي روح بزرگ عشق ، بر بام جهان

  

  اوهام و خرافه را زدودي از دین

  پیغام محمد و مسیح و موسی

  

  دادي شمشیر علی به دست لبنان

  بر قلۀ باور جهان بنشستند

  قبل از تو مجال و حال پرواز نبود

  تو سقف قفس را به  سما بردي ، آه

  قبل از تو میان فرقه ها، جنگی بود

  با نام تو دشمنان برادر گشتند

  اسطورة واقعی مصون از عدم است

  هرچند بسی از تو نگفتند ، ولی
  

  
  ماهی که به یُمن عشق او پر قدرم

  غم امام موسی صدرمز غمگین 

  

  آئینۀ صلح و وحدت ادیانی

  افسوس که عمریست تو در زندانی

  

  در فکر و عمل ناجی این قافله بود

  مردي که دلش مدینۀ فاضله بود

  

  بر هجر و شکیب و غصه محکوم شدیم

  در فصل شکوفه از تو محروم شدیم

  

  بر تشنه لبان دهر ، کوثر دادي

  افکار بلند شیعه را پر دادي

  

  ار نمودي ره ایمان و یقینهمو

  آئینه صفت ، عرضه نمودي به زمین

  

  بر له شدگان  جرات جوالن دادي

  آنان که تو بر باورشان ، جان دادي

  چون راه قفس ز شش جهت، باز نبود

  کاري که تو کردي  کم از اعجاز نبود

 هر نام براي دیگري ننگی بود

  نام تو عجب نام گرانسنگی بود

  شهود قلم استقدر تو فراتر از 

  دربارة تو هرچه بگویند کم است
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  ها یورشرویش 

  داستان منظوم و سمبولیک انقالب اسالمی ایران و دفاع مقدس
  

  پشت پرچین مه آلود زمان

  اي گوئیا در دل هر ثانیه

  

  همه ، اجزاي زمین ، در آن دم

  نبض پی در پی دستان سکوت

  

  بعد از آنی که در این باغ بزرگ

  گلهاي رهاپی نابودي 

  

  باغبانی که هزاران غم داشت

  بذر گلهاي رشادت ، ایثار
  

  تا پراکنده نمایند پیام

  بعد از آن شام سیاه و تاریک

  

  دیو شب ، بهر جلوگیري نور

  تا که تردید وجود آرَد و خوف

  

  لیک از تابش خورشید زمین

  آسمان هم ز زمین وام گرفت

  

  بعد از آن ، دیو ، هزاران نیرنگ

  یه سحرگرانمارهاي س

  

  دیو ، مأیوس ز رسوائی خویش

  آتش افکند میان دل باغ

  داشت اي سخت قدم بر می لحظه 

  انباشت ها بر روي هم می قرن

  

  بسته بودند لب از گفت و شنود

  توطئه ، توطئه و توطئه بود

  

  هرزه خاران همگی قمع شدند

  دور هم خار و خسان جمع شدند

  

  افکند هر طرف بذر گلی می

  گل وحدت ، گل عشق و پیوند
  

  ها فکر شکفتن بودند غنچه

  همه بیزار ز خفتن بودند

  

  ریخت طرح دیوار بلندي می

  انگیخت میزیر هر سایه ، شبح 

  

  سایه بی رونق و بی کار افتاد

  طرح دیوار به دیوار افتاد

  

  بزد اما همه خنثی بشدند

  طعمۀ مُعجز موسی بشدند

  

  آخرین حیلۀ خود را زه کرد

  ها را بشکست و له کرد شاخه
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  آرزوها همه بر باد برفت

  یاي شکفتن طی شدفصل رؤ

  

  داد باغ در آتش و خون جان می

  داغ افتادن هر سرو به خاك

  

  پیکر باغ لگد خورده ز نو

  مثل این بود که خیاط خزان

  

  باغ ، ناچار ، ولی الجرعه

  نبرد باغبان ، جوشن بی پشت

  

  بعد از آن ، پیر صال داد که هان

  دیو در منزل ما کرده کمین

  

  نخلها یکسره فریاد شدند

  همه چون صاعقه گشتند مهیب

  

  تا که سازش نپذیرند به کل

  کفن سبز نمودند به تن

  

  در خط آتش و خون ، بی پروا

  ه ناصاف شکوفائی راار

  

  همه جا ، هر طرفِ باغ بزرگ 

  دودهمه جا فتنه گر آتش و 

 
  

  

  تا که غارتگر طوفان آمد

  فصل تاراج گلستان آمد

  

  کرد باغبان ، گریه ز ماتم می

  کرد یبیشتر ، قامت او خم م

  

  سوخت زیر شالق تجاوز می 

  دوخت هائی به تن  او می وصله

  

  کاسۀ زهر خزان را نوشید

  یکّه میراث پدر را پوشید

  

  »عِزّ ما در گرو این جنگ است«

  امن و آسوده نشستن ننگ است

  

  تا که از رعد ، لبی تر کردند

  تا که با برق ، دمی سر کردند

  

  پوشیدند» ال«سروها جامۀ 

  بال نوشیدندوانگهی جام 

  

  ها بار دگر روئیدند شاخه

  با دو صد رنج و بال پوئیدند

  

  ها بود عرصۀ جنگ و کشاکش

  ها بود هدف یورش رویش
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  زیر هر سروِ به خاك افتاده

  پاي هر نخل کمر بشکسته

  

  آتش اینک به عقب بنشسته

  ست هنوز لیک خاموش نگشته

  

  تا که خاموش نمایند آتش

  جنگند نه فقط سبز قدان می

  

  ها همه همراه نسیم قاصدك

  تا که ترویج کنند عطر فلق
 

  رُست گل زیباي شقایق می

  رُست اللۀ وحشی عاشق می

  

  تا به آنسوي افق ، تا پر چین

  آتش توطئه و فتنه و کین

  

  رهسپارند همه با رهبر

  رهر که سبز است شده یار سف

  

  گیرند در سحر راه سفر می

  گیرند هدیه از روح سحر می
 

  قبل از پذیرش قطعنامه  -زرقان  – 66شهریور 

  سالم و سپاس

تقدیم به مادر بزرگوار شهیدان گرانقدر دفاع مقدس محمد جواد و عباس گلمحمدي، به پاس خدمات و        

و برگزاري ) ع(زحمات سالیان دراز و مخصوصاً حضور یکماهه در ماه مبارك رمضان در مسجد امام حسن مجتبی 

  .ختم قرآن مجید و دروس مختلف دینی براي خواهران
  

  پرپر سالم اي مادر گلهاي

  توئی آموزگار درس ایثار

  دو فرزند تو چون گلهاي زینب

  جوادت شد فدا در راه قرآن

  ثناگوي تو باشد حضرت حق

  پدر ، آن اسوة ایثار و تقوي

  شفاعت بهترین پاداش عشق است

  چو داري از خدا اذن شفاعت 

  شده در ماه روزه ، مسجد ما

  امام مجتبی در هر دو عالم

  اي ناب پذیرا شو ز ما هم هدیه
  

  سالم اي پیرو بنت پیمبر  

  که پروردي دو سردار دالور

  شدند از عشق حق در جبهه پرپر

  و شد عباس تو در خون شناور

  که در قرآن شده وصف تو ، مادر

  به آنها داد نان پاك و اطهر 

  ست بر هر الله پرور که حق داده

  شفاعت کن ز ما ، در روز محشر

  ز درس و ختم قرآنت منور

  رپاداش تو بی حد و بی مَ دهد 

  که باشد یکصد و ده ختم کوثر
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  ایثار و رضا آئینھ

  ام، مادر عزیزم، در مدح و رثاي بزرگترین اسوه و اسطوره زندگی

  مرحومه کربالئی حاجیه خانم پروین قائدشرفی، مادر سردار شهید ابوالفضل صادقی

  مادرم ، ساده ولی عالی زیست

  در توکل ، دل او بود چو کوه

  در دلش گنج شکیبائی داشت

  ي جاري بر خاك مثل یک چشمه

  مانست در توسل به رُسُل می

  غیرممکن به دلش دست نداشت

  جوهرش ، جوهر دانائی بود

  اش کاهگلی اما پاك خانه

  مادرم سنگ صبور همه بود

  زد چون دم از حق و عدالت می

  وانی پی حقجوئی بوداز ج

  محضرش بود پر از آرامش

  هنري داشت به هر انگشتش

  همت و عزم امورش ، واال

  عزت و طبع بلندش چون کوه

  بود آراسته ، بی آرایش

  داشت او پنج پسر ، یک دختر

  پدرم ثروت سرشاري داشت

  ، همسر و اوالدش بود ثروتش

  والدینم که دو همدم بودند

  پدرم بود پی نان حالل

  و ذکرش ، همه ، احکام خدا فکر

  جاللی زیستي اِ با طُمأنینه  

  اش بود پُر از فرّ و شکوه  هستی

  سیرتش مجد اهورائی داشت

  بود جوشنده و بخشنده و پاك

  دانست  رمز هر بسته دري می

  ي بن بست نداشت فکر او کوچه

  توانائی بوددل او گنج 

  مثل فردوس که روئیده ز خاك

  ي کوچک او محکمه بود خانه

  زد حرف خود را به صراحت می

  شُهره در رأفت و حقگوئی بود

  و معطر به صفا و سازش

  بود دیوان هنر در مشتش

  هر و غرورش، واالعفت و مِ

  در وفاداري و ایمان، نستوه

  بود پیراسته ، بی پیرایش

  دردختري از همه رو چون ما

  گنج و دارائیِ بسیاري داشت

  مادرم ، گنج خدادادش بود

  ثروتِ معنويِ هم بودند

  و ز انصاف ، دلش ماالمال

  دل او گلشن قرآن و دعا
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  ، بی آزار ، امین ، پاك باصفا

  ذاکر و خادم ارباب وال

  از سحر تا سر شب ، در حرکت

  مادرم همره او غرق تالش

  ي اینها بودیم چونکه در سایه

  مادرم قصه و افسانه نبود

  بود در رابطه با عالم راز

  ، بود به فکر همگان در دعا

  اعتمادش به خدا کامل بود

  وار در صبر و رضا زینب بود

  ي روحش بود ، آینه انقالب

  ظرف دهسال که یاران امام

  در زمانی که بر و بوم وطن

  مادرم مثل همه مادرها

  سالها بود که آرام نداشت

  شد سپري روزي از جنگ نمی

  نه فقط پنج پسر در خط داشت

  بود او مادر صدها جانباز

  اش مجمع حقپویان بود خانه

  انش بودندکلّ یاران ، پسر

  ي در ، جایش بود سالها گوشه

  بود او مادر کل شهدا

  گرچه از داغ ابوالفضل رشید

  داشت اما به دلش صدها داغ

  تر از صحرا بود روح او داغ

  قانع و با ادب و مردم دار

  اشکریزان ز غم آل عبا

  اش ساده ولی پُر برکت سفره

  پی آسایش و امرار معاش

  ها بودیم ترین ما ز خوشبخت

  نی بودیک زن مؤمن ایرا

  داشت پیوسته به دل نذر و نیاز

  کرد براي دگران نذر می

  گرفت آنچه ز حق سائل بود می

  دل به حق داده و در اوج وقار

  ي ما نوحش بود پیر فرزانه

  گشته بودند همه وقف قیام

  گشت پامال هجوم دشمن

  بود وقف هدف روح خدا 

  غیر غم ، هر سحر و شام نداشت

  که نبودش به خط خون ، پسري

  او بسی مرد خطر در خط داشت

  داشت بهر همگی نذر و نیاز

  مادر کلّ بالجویان بود

  همه آرامش جانش بودند

  چشم در راه پسرهایش بود

  داشت از داغ همه شور و نوا

  قامت مادرم از غصه خمید

  از غم آنهمه بشکسته چراغ

  دل او دشت شقایقها بود
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  داغ پرپرشدگان پیرش کرد

  مادرم گرچه بسی سختی دید

  رنج و غم بر دل او زور نشد

  دانست او سعادت به وال می

  کربالئی شدن او ز شباب

  بالئی شدنش ساده نبودکر

  چونکه شد حاجت او جمله روا

  چون خدا کرد بسی امدادش

  عهد او بود که در راه حسین

  او وفا کرد به عهدش ز وال

  بی توقع ز امام و ز نظام

  گرچه یک عمر فداکاري کرد

  مادرم ، سخت ولی زیبا زیست

  والدینم دو حسینی بودند

  والدین شهدا ، این هستند

  مند همهي سرخ قیا ریشه

  چون به دل وارث عهدي هستند

  چونکه کردند به موال بیعت

  نو حامی موال گردند تا ز
 

  عاقبت ، درد ، زمینگیرش کرد

  ختی دیدهمه را باعث خوشب

  شُکر هرگز ز لبش دور نشد

  دانست قرب حق را به رضا می

  داد بر او هدفی عالی و ناب

  ، عاشق و آزاده نبود بی جهت

  نذر خود را به عمل کرد ادا

  کرد او وقف وال ، اوالدش

  بشود حامی و خونخواه حسین

  ي ایثار و رضا و شد آئینه

  ، مدام او به تکلیف ، عمل کرد

  بکاري کردنه شکایت ، نه طل

  چون عطش در تب عاشورا زیست

  رهرو راه خمینی بودند

  افتخار وطن و دین هستند

  روح پنهان نظامند همه

  همه در بیعت مهدي هستند

  نمایند به دنیا رجعت می

  و ولینعمت دنیا گردند
 

  مصادف با اربعین فراق مادر مهربانم  -    1392دهه مبارکه فجر   
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 ی خاطرات نبرد دو منظومھ

  تقدیم به روح پر فتوح مرحوم حاج حسین حاجی زمانی

  محمد رضا و عباس حاجی زمانی: و مادر شهیدان

  درود خدا بر تو اي شیر مرد

  ز فجر آفرینان ایران زمین

  یل پُردلی چون محمد رضا

  اينه تنها دو سردار پرورده

    چه گویم که بودند این هر دو مرد

  رهبر شديز بس ذوب در مهر 

  بصیرت چو عمارها داشتی 

  پسر گرچه باشد شبیه پدر 

  به مام شهیدان میهن ، سالم

  سالم و دعا بر تو اي شیرزن 

  تو چون زینب قهرمان پروري 

  تو در عرصه انقالب و نبرد

  پیام آور خون پاکان شدي 

  گرفتند در مرگِ جنگاوران

  چو خود داشتی از شهادت نصیب

  ماتوئی زینب صبر و آالم 

  ي رهبر بت شکنبفرموده

  سالم اي شهیدان فجر آفرین

  ي پر فراز و فروددر آن دوره

  و دنیا علیه وطن صف کشید

  شکستید در هم صف دشمنان

  دفاع شما خیل گلگون کفن

  که حقّ تو شاخص بُود در نبرد 

  دادي دو سردار در راه دینتو 

  و شیري چو عباس بی ادعا

  ايکه خود را در این ره فدا کرده

  ي خاطرات نبرددو منظومه

  نماد اویس و ابوذر شدي

  صراحت چو تمارها داشتی

  ولی سهم دارد ز مادر ، پسر

  که دارند مثل شهیدان مقام

  ي خط شکنو بر آن دو اسطوره

  شهیدان ما را ، همه ، مادري

  دي بسی رنج و حرمان و دردکشی

  شریک غم سینه چاکان شدي

  تسالي خاطر ز تو ، مادران

  به هر الله پرور تو دادي شکیب

  سالم خدا بر تو اي مام ما

  شمایید چشم و چراغ وطن

  که بودید شیداي سلطان دین

  که شد سهمتان آتش و خون و دود

  شما جان نثاران میهن شدید

  و بستید راه تجاوز گران

  و ز ناموس و خاكِ وطن ز دین
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  نگردد فراموش از یاد ناس

  بُود فخر میهن ز عزم شما

  وطن تا ابد زیر دِین شماست
 

  که هستند ایرانیان حق شناس

  شفاعت بُود مزد رزم شما

  و حق شاکر والدین شماست
 

  )عج(آغاز والیتعهدي امام زمان  1435مصادف با نهم ربیع االول  20/10/92

  دو رود دریادل

  ممقد.. علی اکبر و عبدا:تقدیم به سرور گرانقدر حاج حسین مقدم، پدر شهیدان بزرگوار 

  سالم بر تو که هستی عزیز این امت

  اي تو در ره خیرهمیشه پیشقدم بوده

  درود بر تو که با بذل کُلّ هستی خود 

  شدند عازم پیکار با ستمکاران

  دو قهرمان بسیجی، دو رود دریادل

  پس از عروجِ علی اکبرِ تو عبداله

  اي تقدیمتمام هستی خود را نموده

  ندرود و رحمت حق بر روان مادرشا

  ز داغ این دو ستاره شکست قامت او

  ي تجاوز شددر آن زمان که وطن طعمه

  در آن زمان که امام قیام تنها بود

  شما شدید علمدار لشکر لبیک

  به یُمن همت واالیتان کنون میهن

  حضور سرخ شما شد کلید فتح و ظفر

  به یُمن روح بسیج و مرام عاشورا

  شما معامله کردید با امام زمان

  عهد شما با امام منتظران به پاس
 

  درود بر تو که هستی به ما ولینعمت 

  تو را بهین خصلت» مقدم« که هست نام 

  اي خدمتبه دین و مملکت ما نموده

  دو نوجوان تو چون شیرهاي با صولت

  دو چلچراغ فضیلت، دو مرد با غیرت

  شهید راه خدا گشت و مُصحَف و عترت

  به انقالب و وطن، بی توقع و منت

  ي طاقته بود زینب دوران و اسوهک

  و شد قرین عزیزان خویش در جنت

  و بود یار یزید زمان بسی دولت

  و جنگ و توطئه تحمیل شد بر این امت

  و عاشقانه نمودید با ولیّ ، بیعت

  ست ز چنگال دیو بد طینترها شده

  و گشت تفرقه مغلوبِ لشکر وحدت

  شود در آتیه ایران ما ابَر قدرت

  ث خونهاي پاك این امتو اوست وار

  شوید در رجعتدوباره یاور او می
 

  )ع(سالروز شهادت امام حسن عسکري 1435مصادف با هشتم ربیع االول  19/10/92
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  سنگر ساز بی سنگر

 محمد جواد کاویانی : تقدیم به روح تابناك و پر فتوح سنگر ساز بی سنگر ، هنرمند شهید

  روزي که میهن گشت آماج تجاوز

  سوخت در آتش تن صد چاك میهن می

  ي دین روزي که دشمن ، دشمن دیرینه

  روزي که دنیا حامی غارتگران بود

  آن روز مردان خدائی قد کشیدند

  مردان ، چه مردانی؟ همه پاك و خدائی

  مردان غیرتمند و بی پروا و عاشق

  هاي ناب تاریخ حقیقت اسطوره

  شب زنده دار و اهل ذکر و زهد و تقوا

  ، چه مردانی؟ پر از شور حسینی مردان

  مردان تکلیف و شعور و عشق و ایثار

  سنگر نشینان جنوب و غرب کشور

                    ***  

  ي دریا دالن بود سنگر ، زمانی خانه

 ي کوچک ز جنس سنگ و ماسه یک کلبه

  چندین تفنگ و کوله پشتی و کمی نان

  سنگر ، نه چندان امن ، اما گاهگاهی

  حمله خاکریز خط اولهنگام 

  در آن زمان باید دوباره خاکریزي

  در زیر بمب و آتش و دود و شراره

  اما چگونه ؟ در چه حالی؟ با چه قیمت؟

  مردان سنگر سازِ جان بر کف نهاده

  پریدند بر پشت ماشینهاي غران می

  تاراج شد از قصر شیرین تا به هرمز 

  گشت خاك پاك میهن با خون عجین می

  ي دین زد پیاپی تیر کین بر سینه می

  روزي که ایران خار چشم دشمنان بود

  مردانه ، پیش سیل دشمن سد کشیدند

  هاي کربالئی هــسرشار از اندیش

  دریادالنی غرق در بحر حقایق

  هاي پاك عرفان و شریعت آئینه

  شیران بی پرواي سرخ دشت هیجا

  بی ادعاتر از امام خود ، خمینی

  بی مزد و منت ، مردهاي دشت پیکار

  لبیک گویان صالي سرخ رهبر

                 ***  

  میعادگاه و مشهد رزمندگان بود

  جاي دعا و خواب و ایثار و حماسه

  د همسنگر ز نسل رعد و طوفانبا چن

  شد براي استراحت سر پناهی می

  شد زیر رگبار مسلسل ویرانه می

  شد بپا با همت یار عزیزي  می

  شد خاکریزي از دوباره آماده می

  در تیر رس ، بر پشت ماشین ، با شهادت

  با قدرت ایمان و تکلیف و اراده

  آفریدند سنگر براي همدالن می
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  در نوبت سرخ شهادت آن سواران

  نمودند جان را فداي حق پرستان می

  شد تا آماده می هر خاکریز و جاده

  ي اهللا اکبر در هر وجب با نعره

  دریادالنی عارف و شیدا و گمنام

  پیروزي رزمندگان بر خیل دشمن

  با قیمت خونهاي پاك آسمانی

  ي ایثار و تقوا و فضائل آن اسوه

  دریاي احساسات ناب انقالبی

  او آخرین نقشی که با لوح و قلم زد

  یار هنرمندي که اوج شاهکارش

  ي این سرزمین شد دش اسوهاو با جها

  یک کربال ایثار و اسرار نگفته
 

  شمع یارانگشتند گرد  پروانه می

  ربودند در جانفشانی گوي سبقت می

  شد جانهاي بسیاري برایش داده می

  شد شناور دریادلی در خون خود می

  هاي صدر اسالم ي اسطوره آئینه

  با قیمتی اینگونه اهدا شد به میهن

  خون عزیزي چون جواد کاویانی

  مرد هنر ، مرد خلوص و عشق کامل

  هاي آفتابی ي اندیشه گنجینه

  دت را براي خود رقم زدنقش شها

  گر در هستی پر افتخارش شد جلوه

  المبین شد ي فتح زیباترین اسطوره

  نهفته» سنگر ساز بی سنگر«در نام 
 

  فریاد سرخ عدالت

  شهید ناصر قاسمی پاسدار تقدیم به سردار رشید اسالم، دانشجوي

  ناصـر که در نبـرد چو خشـم مُـذاب بـود

  ه داشتالبالغه در دل او آشیان نهج

  هرجا که ظلم بود و ستم او حضور داشت

  اي خطــیب و دالور که رأي او رزمنــده

  در کربــالي سرخ حـوادث ، چو گردباد

  ها در گرگ و میش تفــرقه و انــحراف

  جز حرف نابِ حق و حقیقت به لب نداشت

  او انتــخــاب کــرد طریـق حســـیــن را
 

  بـودهاي محـکم این انقـالب  از آیــه 

  شاگرد درس معرفت بوتراب بود

  در آسمان حق طلبی چون شهاب بود

  الخطاب بـود هاي حادثه فصل در عرصه

  پیــوسته حاضــر و پا در رکــاب بـود

  روشنـگري صریـح ، چنان آفتاب بـود

  ي عـدالت و افـکار نـاب بـود آئینــه

  ، از شهادت و این انتخاب بـود خُرسند
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 حماسھ ساز حضور 

  محمد جعفر ایزدپور مشهور به مؤمن: تقدیم به روح پر فتوح بسیجی و عارف شهید 

  مؤمن که جلوه گاه صفات حمید بود

  اسطوره قیام و دفاع مقدس است

  اي از قدیم داشت هم در جهاد سابقه

  اوج حماسه بود حدیث حضور او

  ي از خود گذشتگی دریاي بیکرانه

  در اوج اقتدار ، دماوند روح او

  تر ي گلها ، لطیف عرفت ز پردهدر م

  این نفس مطمئنه که عمري شهید زیست

  میزان بین باطل و حق است عزم او

  اي است ز فرهنگ انتظار مؤمن که جلوه
 

  در مرگ و در حیات به غایت سعید بود 

  این سربدار عشق که ذاتاً رشید بود

  هم از گروه خط شکنان جدید بود

  وددر فتح مشکالت ، حضورش ، کلید ب

  ي عشق و امید بود آتشفشان خفته

  ، سترگ و سپید بودزیبا و سربلند 

  در کارزار حادثه مثل حدید بود

  شد شهید بود حتی اگر شهید نمی

  زیرا در امتحان خدا رو سفید بود

  ي عرش مجید بود ترین ستاره خاکی
 ج

  زرقان – 1388اسفند 

  تفسیر سبز عشق

  بویژه دوست و همسایه و همرزم گرانقدرمتقدیم به تمام عزیزان مفقودالثر 

  شهید حجت االسالم والمسلمین علیرضا نجف پور

  اي فدا اي از تبار عشق که جان کرده

  اي وارث ودیعۀ هابیلیان دهر

  در کار بت شکستن و در شعله سوختن

  تو فاتح دوبارة احزاب و خیبري

  شکفت ات همیشه گل داغ می در سینه

  ک سرخ بودچشمان تو همیشه پر از اش

  هاي سرخ گویا تو در کشاکش آن لحظه

  اي التهاب سرخ که بودي کتاب جنگ

  اي اینک چرا تخلص خونین نوشته

  اي معنی مجاهده منهاي خستگی

  اي خضرا غنودههستیِ اکنون کجاي 

  ات چو سرو با قامت مقاوم و استاده

  
  در امتداد راه شهیدان کربال

  اي حامل امانت و پیغام انبیا

  بر جذبۀ خلیل نمودي تو اقتدا

  ها در جنک با نبیرة سفیان و هنده

  تن محور کسا با یاد زخمهاي

  از داغ آن غروب غم آلود نینوا

  ها بودي کنار زینب و اطراف خیمه

  ها در هر ورق ، هزار خاطره از خط و جبهه

  »ال«بر شعر عاشقانۀ دیوان سبز 

  اي حاصل اطاعت حق ضربدر رضا

  اي آنکه خونبهاي تو باشد فقط خدا

  تفسیر سبز عشق نمودي قیام را



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 418صفحه  

 

  اي سرو سرفراز کنون با فتادنت

  ات اي صداي خشم فریادهاي حنجره

  :اي آن وداع سرخ ، وصیت نمودهدر 

  اي یوسف حریم والیت ، شهید عشق

  این سراچۀ تن همچو حائلی است«گفتی که 

  خلوتگه و حضور ابد با جناب یار
  

  بهااي به واژة سجده بسی  بخشیده

  ها اکنون طنین فکنده به کوه و به صخره

  »ام دهید ز انگشتر و عبا رهتوشه«

  برگو که جسم پاك تو افتاده در کجا؟

  .»..ها باید شکست جادوي سنگین پرده

  اي رها اینک مبارکت که ز تن گشته
  

  زندگی جاوید

  معبود شتافتندکه در کربالي شلمچه به دیدار  8در سوك شهداي گرانقدر عملیات کربالي 

  بر پیکر این سرو قدان، زار بگریید

  همراه دو چشمان گهربار پیمبر

  حسین استخونبار خط  چون دراین قافله 

  فریاد برآرید ز دل همره زینب

  گشتید چو خالص سر بازار حقیقت

  بر بندة تسلیم و رضا ، بوذر غفار

  خواهید که از جام وفا جرعه بنوشید

  به سرش سوخت بر شمع شهیدي که ز پا تا

  با دست اباالفضل وضو تازه نمائید

  گل گلزار والیت ترین نو بر سرخ

  تیر بر اصغر لب تشنۀ سیراب ز تک

  بر کام پر از جذبۀ روحانی قاسم

  جاویدترین زندگی ناب همین است
  

  در ماتمشان با دل غمبار بگریید  

  بر حمزه و بر جعفر طیار بگریید

  یدبا فاطمه ، اي جمع عزادار بگری

  آور ایثار بگریید مانند پیام

  بر خالص حق میثم تمار بگریید

  همراه علی حیدر کرار بگریید

  در ماتم عباس وفادار بگریید

  تا نور فشاند به شب تار بگریید

  آنگاه بر آن دست علمدار بگریید

  اکبر که بُود مظهر ایثار بگریید

  بر غنچۀ نشکفتۀ گلزار بگریید

  بگرییدکز شهد شهادت شده سرشار 

  بر حال خود و عمر ضرربار بگریید
  

  زرقان 30/3/66

هاي این گروه عبارتند از شهیدان  دالوران دیگري هم به شهادت رسیدند که زرقانی 8در عملیات کربالي      

رضا غفاري پور، شهید علی اکبر علیشاهی، شهید محمد رضا جاوید، شهید اصغر سیف، شهید لشهید عبدا: گرانقدر

. رضا روحانی پور، شهید حسین خالص حقیقی، شهید محمدعلی خالص حقیقی و شهید غالمعلی محمديمحمد 

  .در این شعر اسم تمام آن شهداي گرانقدر به طریقی ذکر شده است
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  اد و خدمتاسوه جھ

 معلم شهید محمود بخشندهدر رثاي 

  این سربدار عشق که از نور ناب بود

  بذر قیام در دل هر ذره می فشاند

  خدمتگزار مکتب و مشکل گشاي خلق

  هه شد شهید و به موالي خود رسیدبدر ج
  

  ، دلش چون شهاب بود و جهل در شام ظلم  

  انقالب بود ۀآموزگار مدرس

  بوتراب بود ۀآئینه دار محکم

  این اسوه جهاد که چون آفتاب بود
  

  

  مستند عشق

  جانباز شهید دکتر حاج حسین فهیمی مستندساز بسیجی،تقدیم به تمام شهداي عزیز و جانبازان گرانقدر بویژه 

  ي عرفان و فضائل ترین سوژه اي ناب

  ي اخالق بسازد حق خواست ز تو اسوه

  رزمنده و جانباز شدي در صف پیکار

  بودي چو امام شهدا ، مجمع اضداد

  گلزار وجود تو پر از عطر خدا بود

  لبخند تو هرگز نشود محو و فراموش

  حل ملک و ملکوتیدر چند نما ، را

  بودي چو بهشتی که روان بود به دنیا

  چون طیر غریبی که جدا مانده ز پرواز

  اي طائر شیداي پر و بال شکسته

  ات بود چو دریا زیبا هنرت ، زندگی

  چون ام بنین ، مادر تو چار پسر داد

  شد بیت فهیمی به ابد مظهر ایثار

  پاداش غم و عشق شما ، الیتناهی است
  

  و ، شد مستند عشق تو کاملبا وصل ت 

  اعطا به تو فرمود گلستان خصائل

  اي فائض و نائل زان پس به شهادت شده

  در عشق و وال بیدل و در حادثه پُردل

  از یُمن دعاي سحر و اشک و نوافل

  از خاطر یاران تو ، اي عارف واصل

  ي مستند و شعر و شمایل در آینه

  با چرخ و عصا در دل اسواق و محافل

  ، همه دم منتظر ختم مراحلبودي 

  پرواز مبارك ، که رسیدي تو به منزل

  کی کشف شود وسعت و عمق تو، به ساحل

  در راه خدا و هدف منجی عادل

  بودند چو از روز ازل الیق و قابل

  این وعدة صدقی است که از حق شده نازل
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  شهادت سرخ خلعت

  حسینی چابهار تاسوعاي سرشت شهید عارفی اهللا عباد شهید فتوح پر روح به تقدیم

  دینم شاه حریم از پاسداري شهید من

  سرشتم عارف معرفت در و ام اله عباد من

  چابهارم سرخ تاسوعاي مظلوم کشته

  شهیدان آغوش در من خُفتم بال خونین چونکه
  

  البنینم ام زاده مُرید جوانمردي در  

  یقینم پاداش بوده شهادت سرخ خلعت

  ظالمینم قوم جهل و ظلم تکرار شاهد

  العالمینم بّ  نزد در خود یاران شافع
  

 انتقال خون

  اهداي زندگی است --اهداي خون که چون

  تا قلب کهکشان -- انسان اگرچه رفت

  تا قلب کُل شِی -- انسان اگرچه رفت 

  اعجاز ایزدي است -- این آیت عظیم 

  انسان ناسپاس -- خونریز و جنگجوست

  او با جنون خود -- در دهر، خون، بریخت

  غافل ز فکر حق -- انسان، اگرچه شد

  کافر به حق، ولی -- انسان اگر شود 

  آئین اولیاست -- ایثار و بذل خون 

  سلطان بندگی است -- موالي ما حسین 

  خون بر تمام خلق -- اهدا نموده او 

  هست انتقال خون -- چون کار هر شهید
 

  ایثار و بندگی است -- در راه خلق و حق 

  خون، عیان تولید -- بر عقل او نشد

  هرگز نبرده پی -- اما به خلق خون 

  از لطف سرمدي است -- ارزان به زندگان 

  از ابتکار ناس--دریاي خون بپاست

  یک قطره خون خود -- هرگز ولی نساخت

  هر لحظه ذکر حق -- نبضش ولی کند 

  هست آیتی جلی -- هر قطره خون او 

  درسی ز کربالست -- اهداي زندگی 

  قلب زندگی است در -- چون خون او روان 

  بر او زمام خلق -- اعطا نموده حق 

  دارد مدال خون -- در عرش کائنات 
 

 شھدا والدین

  پدرم  ، از تبار ابراهیم

  پدرم  استوانۀ درد است 

  مادرم  در کویر تفدیده

  پدرم مثل تکدرختی پیر

  مادرم  ، از تبار هاجرهاست 

  مادرم  استوانۀ غمهاست

  مثل تشنگی پیداست همه جا

  ، تنهاست در کویر پر از عطش
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  اي به کف دارد پدرم پینه

  مادرم تاولی به دل دارد

  پدرم از قبیلۀ عشق است

  گلی را ورق زدم دیدمهر 

  مادرم مثل یک گل کوهی

  هر مناره که بر زمین روید

  پدرم گرچه مالک فقر است

  پدرم در نبرد کاخ سبز

  پدرم از قبیلۀ مجنون

  مادرم باغبان این دشت است

  خواند مادرم رود رود می

  پدرا مادرا قسم بر عشق
 

  که در آن عکس مادرم پیداست

  که همه ثروت پدر آنجاست

  مادرم از قبیلۀ گلهاست

  چهرة مادرم در آن پیداست

  با صفا و معطر و زیباست

  اش پیداست پدرم در کالله

  هاي استغناست فاتح قله

  وارث قدرت ابوذرهاست

  مادرم از قبیلۀ لیالست

  رش شقایقی زیباستشاهکا

  رود او متصل به دریاهاست

  که دلم چلچراغ داغ شماست
 

 شهید تقریب و اتحاد

  اهللا نِمِر باقر النِمِر تقدیم به شهید مظلوم، آیت

  اي آنکه نور عشق در اعماق ظلمتی

  تر شدي بودي شهید زنده ولی زنده

  زیبنده است رخت شهادت به قامتت

  هنوز، خطبۀ غرّاي تو  مانند رعد

  با حمله بر تکاثر و تبعیض و انحراف

  ، ولی پنهان نمود قبر تو را دشمنت

  بتخانۀ حجاز پر از الت تازه است

  رگبار نطق و منطق تو اي خلیل عشق

  هر جا به پاست شعلۀ غم بین مسلمین

  آل سعود موزة جهل و جنایت است

  خاموش اگرچه نور تو شد در سیاهچال

  خورشید تابناك سپهر حقیقتی 

  اینک چو خون تازه به رگهاي امتی

  ، نداري تو اُجرتی ، از این مقام بهتر

  ، وحشتی افکنده است در دل هر خصم

  ، منادي حق و عدالتی بوذر صفت

  ، درون سینۀ سرخ والیتی پیدا

  ، رأیتی ه است بر سر بتخانهصهیون زد

  در هم شکسته فخر بت دیو سیرتی

  ، حکایتی دارد ز این وحوش سعودي

  ، لعنتی هر دم ز حقّ و خلق بر این فرقه

  ، تا قیامتی فریاد جاودانۀ حق
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  حادخون تو گشت مظهر تقریب و ات

  آل سعود تیشه به بنیان خویش زد

  دست خداست منتقم خون هر شهید
  

 

  هم اسوة تشیع و هم اهل سنتی

  نخوتیآنسان که زد یزید به خود تیغ 

  ، تو پیک بشارتی بر محو آل ظلم
  

 

 تعالیمسیر 

  قبول اگرچه نگشتم که تا شهید بمیرم

  ، وصل حبیب است امید شیعه به وقت ممات

  اگرچه غرق گناهم ولی به لطف خداوند

  هاي سبز نشاط است غمی که مظهر سرچشمه

  به هر زمان که بیاید اجل ، چو رحلت ژاله

  هاي جمال است تمام ظرف دلم وقف جلوه

  تعالیچو نیست نقطۀ پایان در این مسیر 

  کلید هشت بهشت ابد ، رضایت موالست

  به راه حق و عدالت ، مدد نماي خدایا
 

  ام مفید بمیرم ولی همیشه دعا کرده 

  مباد آنکه در این عشق ، نا امید بمیرم

  امیدوارم و خواهم که روسفید بمیرم

  درون سینه نهادم که تا سعید بمیرم

  به چهر الله ، در آغوش صبح عید بمیرم

  شق نباید که جز حمید بمیرمبه لطف ع

  بسی قدیم بر آیم ، بسی جدید بمیرم

  زاده شدم تا که با کلید بمیرم) غالم(

  لحظه در این زندگی، شهید بمیرم که لحظه
 

  ....اَلَم تَرَ 

  ه یک زاغۀ پُر سِجّیل استزّغَ

  آید سنگریزه به دهان ، می

  ترسانید؟ پُردالن را ز چه می

  جوشد خون هابیل ز نو می

  انتفاضه شده فریاد زمان 

  غول بی شاخ و دُم اسرائیل

  انتفاضه ز دل نیل گذشت

  غزه چون هیمنۀ غول شکست

  سازمانی که حقوق بشرش

  بهتر آن است که تعطیل شود
 

  ابرهه ، مظهر اسرائیل است 

  این ابابیل حریف فیل است

  غزه سرشار ز اسماعیل است

  مرگ در جستجوي قابیل است

  سرافیل استاش چون دَم ا نغمه

  خفته در چنبرة تضلیل است

  غرق، فرعون زمان، در نیل است

  ناصرش ، بازوي جبرائیل است

  اینهمه مضحک و هَردمبیل است

 چون در آن عدل خدا، تعطیل است
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  معراج قاسم

  تقدیم به ارواح تابناك نوجوانان شهید وطنم مخصوصاً شهید قاسم نعمت الهی
  

  در   جنگل   دل   ندارداي رحم ،  عدو ،  ذره: گفتم  

  دل ، آرزوئی ، جز تیغ قاتل ندارد: گفتند                                              

  شود غرق گفتم که این قایق عشق ، در بحر خون می

  زیباتر از این ، ساحل ، مقابل ندارد: گفتند                                            

  ستاند راه ، جانان ، جان  از  شما  میدر  این : گفتم 

  قابل ندارد: با التماسی حماسی ، گفتند                                             

  گفتم  که  تکلیف  عاشق ،  اي یاوران  نیست آسان

  بر ما حرام است عشقی که مشکل ندارد: گفتند                                         

  گلبوسۀ مرگ ، در کام مخلوق ، تلخ است که: گفتم 

  ، این باغ ، حاصل نداردبِــه ، از شهادت : گفتند                                        

  شما   نوجوانید ،   تاب   و    تحمل  ندارید:  گفتم 

  دل ، مثل قاسم ، جز صبر کامل ندارد: گفتند                                         

  مراحل ، زیاد است ، در  فهِم  معراج  قاسم: گفتم 

  فهمید ، طیِّ مراحل ندارد» فهمیده«گفتند                                        
 

 َعلم بر قدس

  م من و از حادثه دم خواهم زدخشَرَآذَ

  ترین غدة تاریخی تو اي که بدخیم

  ترم من ز امواج سَراَندیب جنون مست

  ار توام یا زینبیار عباس وفاد

  ست جسارتهایش دشمن از حد گذرانده

  هاي سگ زنجیري امریکا را توله

  بر تن مردة مرداب حقوق بشري

  دست تقدیرم و با اذن خداوند جلیل
 

  مثل کابوس به خواب تو قدم خواهم زد 

  بر دل غاصب تو ، نقش عدم خواهم زد

  عشق فرمان بدهد، دهر به هم خواهم زد

  غ دو دَم خواهم زدبر دل دشمن تو تی

  مرگ او را به دو تکبیر رقم خواهم زد

  ضربه، با پنجۀ شیران حرم خواهم زد

  موجی از پیکر دریاي عجم خواهم زد

  بر فراز حرم قدس ، عَلم خواهم زد
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 مناره ھای لبیک

  : تقدیم به تمام شهداي گلگون کفن ایران اسالمی مخصوصاً سادات شهید بخش زرقان

  قاجلوآشهید سید عالءالدین اسد پور فرزند سید حسین از روستاي  .1

 شهید سید رحمان هاشمی اصل فرزند سید شاهرضا از روستاي اتابک .2

 شهید سید هادي رنجکش فرزند سید رضا از روستاي کوهک یک .3

 شهید سید مهدي جعفري فرزند سید محمد از روستاي فتوح آباد .4

 ج از روستاي کورکیشهید سید جلیل حسینی فرزند سید فر .5

  سردار شهید سید ابوالفضل حسینی فرزند سید محمود از روستاي کورکی .6

  شهید سید علیرضا زراعت پیشه فرزند سید صفر از روستاي کورکی .7

 شهید سید محمد مهدي ابراهیمی فرزند سید عبدالرسول از روستاي کورکی .8

  شهید سید کرامت اله شکري فرزند سید عزیز از روستاي کورکی .9

 شهید سید جواد کورکی فرزند سید کرامت اله از روستاي کورکی .10

 شهید سید عنایت اله نبی زاده فرزند سید علی از روستاي کورکی .11

  شهید سید محمد نبی زاده فرزند سید رضا از روستاي کورکی .12

شهید گمنام مدفون شناسائی ( شهید سید حسین ساجدي منش فرزند سید هدایت از توابع مرودشت  .13

 )در پارك آزادگان زرقانشدده 

  شهید سید جواد محمدي فرزند سید عسکر از دودج زرقان .14

  شهید سید اصغر محمدي فرزند سید عسکر از دودج زرقان .15

  شهید سید علی اکبر زرقانی فرزند سید حسین از شهر زرقان .16

  شهید سید عباس حسینی مزیدي فرزند سید محسن از شهر زرقان .17

  زند سید محسن از شهر زرقانشهید سید حسین حسینی مزیدي فر .18

  شهید سید محمود بهارلو فرزند سید احمد از شهر زرقان .19

 و شهید زنده، جانباز گرانقدر سید محمد جواد بهارلو فرزند سید احمد از شهر زرقان .20

  ست به خون در این مزارات خفته

  سادات شهید شهر زرقان

  وقتی که عدو به خاك ما زد

  تحمیل نمود بر وطن جنگ

  علی بسی ز ساداتاز نسل  

  شدگان باغ طاعات پرپر

  با بمب جهان ، بسی خسارات

  افکند شراره در والیات
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  تجاوزین بعثیوقتی م

  شد پیکر انقالب و کشور

  می سوخت وطن چو بیت زهرا

  یکباره گل بسیج رویید

  گل کرد مناره هاي لبیک

  از پیر و جوان، حماسه سازان

  گشتند فداي دین و کشور

  در روز ، شبیه شیر جنگی

  بیزار ز هر گناه و مکروه

  ي عشقپر گشت فضاي جبهه

  بودند فدائی والیت

  ایران هر گوشه ز مرز سرخ

  از قعر خلیج و دشت سوزان

  سردشت و سومار و شوش و بستان

  حیدر صفتان ز خود گذشتند

  سردار پلید قادسیه

  ي حقبا وحدت و عزم جبهه

  پیروزي خون به تیغ و شمشیر

  خیبرشکنان شهر زرقان

  همراه امامشان خمینی

  بودند هماره ناصر دین 

  این آینه هاي سرخ ایثار

  ددر عشق ، امامزادگانن

  هستند براي دین و میهن

  هستند تمامی شهیدان

  بردند وطن به کام آفات

  صد چاك ز ترکش و جراحات

  در آتش و خون و انفجارات

  در گلشن طاعت و عبادات

  »یا لثارات«از حنجره هاي 

  رفتند به جنگ دیو بدذات

  ي سخت امتحانات در عرصه

  تهجد و مناجاتدر شب به 

  عامل به وجوب و مستحبات

  از عطر وال و معنویات

  بی منت و مزد و انتظارات

  دارد ز یالن بسی حکایات

  ي سرد ارتفاعات تا قله

  مجنون و شلمچه و زُبیدات

  تا گشت عیان بسی فتوحات

  گردید چو شاه پهلوي ، مات

  شد دشمن مملکت ، مجازات

  گردید ز نو عیان و اثبات

  ل افتخاراتبودند ز خی

  بستند مسیر انحرافات

  ي جنگ و اعتقادات در جبهه

  دارند به نزد حق مقامات

  از منظر رهبر و روایات

  ي عزت و مباهات سرمایه

  مرزوق خدا و باب حاجات
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  مانند حسین ، غرقه در خون

  عطر شهداي عشق جاریست 

  وصلند همه به مرکز غیب

  با اذن شفاعتی که دارند

  این جمع فرشته هاي خاکی

  ي عشقشان نگنجد افسانه

  رضوان خدا و رحمت او

  یارب به غالمشان، شهادت

  بر زائر و اهلبیتشان نیز
 

  کردند خداي خود مالقات

  در روضه و ندبه و زیارات

  دارند به عهده ، اختیارات

  هستند کلید احتیاجات

  بودند اهالی سماوات

  ر شعر و خطابه و مقاالتد

  بر این شهدا ، تمام اوقات

  اعطا بنما به حق آیات

  کن هدیه ز فضل خود عنایات
 

  1392دي ماه  1435هفته مبارك وحدت    - والسالم

  شهدا

  شهدا ، مزد کارشان هستند

  یعنی» عند ربهم«ي آیه

  رَبّ آنها کجاست؟ آنها هم

  چون خدا خونبهاي آنان است

  وجود ساکنان حریم قدس

  ها نه فقط خلق، بلکه عرشی

  هاي خدا تا قیامت فرشته

  اي زمینی از کوهها جلوه

  ابرهاي سخاوت و رحمت

  اند مادرها گرچه تا زنده

  در دو دنیا ولی به نزد رسول

  تا ابد نسل سبز منتظران

  چون خدا راضی است، آنها نیز

  کارشان چیست؟ روح بخشیدن
 

  شاهد بزم یارشان هستند 

  ارشان هستندنزد پروردگ

  همه با کردگارشان هستند

  خونبهاي نگارشان هستند

  حامی و پاسدارشان هستند

  زائران مزارشان هستند

  محو ایثار و ثارشان هستند

  قامت استوارشان هستند

  در سما اشکبارشان هستند

  روز و شب داغدارشان هستند

  باعــث افتـــخارشان هستند

  عاشق و بیقرارشان هستند

  ارشان هستندراضی از شاهک

  زین سبب مزد کارشان هستند
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  سند عظیم حقّانیت

در بمبارانهاي وحشیانه دشمن  65 بهمن 29فاطمه عمیدي پور، که در تاریخ  تقدیم به روح مطهر شهیدة بسیجی

روحش . اش به شهادت رسید و در زادگاه خود روستاي کورکی زرقان  دفن گردید در شیراز، همراه با جنین نُه ماهه

  شاد و یادش گرامی

 

  زار دارد این زن عطر خوش الله

  »بِاَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت«خونین سندِ 

  با خود سند عظیم حقّانیت

  پرسد میوجدان بشر تا به ابد 

  هرچند که لب بسته ولیکن تا حشر

  در گوش زمانه مثل یک پرسش سرخ

  ترین جدال مظلومیت کوبنده

  در گلشن زیباي خدا  چون فاطمه

  ي پرپر با خود ي نشکفته یک غنچه

  ي بی دفاع بمبارانهاست او کشته

  بین شهداي میهن مظلومان

  در پیش خداوند و رسول و شهدا
  

  

  این زن چون مذهب انتظار دارد  

  ي مزار دارد این زن در محکمه

  در عرضه به روزگار دارد این زن

  بین شهدا چکار دارد این زن

  صد پرسش آشکار دارد این زن

  طلبی ، شعار دارد این زن از حق

  با دشمن کهنه کار دارد این زن

  هجده سبد بهار دارد این زن

  ي این مزار دارد این زن در گوشه

  این زنیک قصه ز صد هزار دارد 

  ي بیشمار دارد این زن همرتبه

  ي افتخار دارد این زن آئینه
  

  نخلھای خونین فدک

  در سوك شهیدان به خون خفته جمعه خونین مکه

  بخوان حماسه خون اي حماسه ساز ظفر

  بخوان به نام محمد که مکه محزون است

  بخوان بخوان که کنون ذوالفقار غمگین است

  برگیریم به نام علی تا که تیغبخوان 

  بخوان که آتش فتنه ز هر طرف برخاست

  بخوان سرود قیام اي سوار بیداري

  1ببین که ابر سیاه جهالت عظمی 

  رسد به مشامم دوباره بوي خطر که می 

  بخوان که قلب بقیع از دوباره پر خون است

  فراق بازوي حیدر براش سنگین است

  به انتقام ز دشمن دوباره سر گیریم

  سینۀ ماست بخوان که داغ شهیدان به روي

  که سر فکنده شد از ننگ و عار بی داري

  فکنده سایۀ خود بر سراسر دنیا
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  بیا طالیۀ خورشید تا که چاره کنیم

  بزن به طبل که دیگر درنگ جایز نیست

  تان را دوباره باره زنید بگو که مرکب

  بخوان که صبر ندارد دگر گلوي ذبیح

  جوشد م دگر نمیببین که چشمۀ زمز

  رسد از نو سپاه فتنۀ فیل ز راه می

  بگوي بت شکنان را چه شد هنرهاتان

  رسوم بت شکنی را دوباره آموزید

  ببر پیام شکایت براي پیغمبر

  ات کشتند بگو که ضیف تو را نزد خانه

  بگو براي پیمبر حدیث فرزندش

  ست بگو که قلب رئوفش چگونه بشکسته

  3حکایت خون البنین ،  بخوان حکایت ام

  زنان حرم جملگی سیه پوشید: بگو 

  بگو که غمزدگان غریب را دریاب

  پوید بیا ببین که کنون فاطمه چه می

  کدام بردة وحشی بزد به پیکانت

  تو از جفاي کدامین قبیله بی تابی

  تو از تبار کدامین ساللۀ عشقی

  که تا به اوج رساندي رسوم بخشش را

  ست زدهکدام دست جفا بر تو تازیانه 

  مگر که امن و امان این حریم ، دیگر نیست

  ، مظلومه مگر که حمزه در آنجا نبود

  مگر که مالک و مقداد و بوذر و عمار

  در آن دیار به زنجیر دیگري بودند

  ، دل ابر ، پاره پاره کنیم به تیغ برق

  سکوت و واهمه در وقت جنگ جایز نیست

  بگو که کوس تهاجم ز هر کناره زنید

  بخوان که رشحۀ خون است آبروي ذبیح

  نوشد ببین که هاجر غمگین سراب می

  تان پر کنید از سجّیل خشاب اسلحه

  دهید صیقل خونین ز نو تبرهاتان

  بت بزرگ ستاده ، شرر برافروزید

  که آتش است به پا در سراي پیغمبر

  ات کشتند کبوتران سر آشیانه

  حدیث روح خدا پور دخت دلبندش

  2 ست که روز عید عزادار و یکه بنشسته

  بخوان براي مدینه ز نو روایت خون

  دیگري نوشید که زخم کهنه ز نو تیغ

  میان آتش و خون، عندلیب را دریاب

  :گوید کنار پیکر این شیر زن چه می

  که گشت اینهمه غمگین غروب چشمانت

  ز تیغ و تیر کدامین عشیره سیرابی

  تو جرعه نوش کدامین پیالۀ عشقی

  5   اي تو هر شش را به راه دوست فدا کرده

  ست هاي اَحَد از لبت جوانه زده که غنچه

  حکمروا ، مکتب پیمبر نیست مگر که

  مگر که باب علی خفته بود مظلومه

  مگر که مصعب و سلمان و میثم تمار

  ات نفرمودند که در کشاکش غم یاري
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  دارترین نخل باغ بطحائی تو میوه

  6کنون ببین که ابوالفضلها عزادارند 

  ولی مباش غمین ، انتقام نزدیک است

                      ***  

  غروب جمعه خونین اگرچه غمگین بود

  گروه منتظران، نَک سپیده در راهست
 

  هاي صحرائی تر از الله تو داغدیده

  البنین ، دل افگارند به سوگ داغ تو ام

  دَم خروج سیوف از نیام نزدیک است

                    ***  

  طلوع مجدد دین بودولی گواه 

  به پیشواز رویدش که پشت درگاه است
 

  قمري1407مصادف با عید قربان   15/5/66

  :ها پانویس

  )ص(اي از قرآن مجید و حدیثی از پیامبر  بازگشت به جاهلیت عظمی، مضمون آیه .1

 در روز عید قربان آن سال) ره(مرتبط با پیام حضرت امام خمینی  .2

 شیرزن بسیجی در مکه، شهیده شرافت خسروي، همسر شهید و مادر چهار شهیداشاره به شهادت  5و 4و  .3

 اشاره به رزمندگان اسالم .6

الزم به ذکر است که امام خمینی در سال بعد از واقعه فوق بمناسبت سالگرد جنایت آل سعود در مکه پیامی 

راه خدا قرار دادند، قسمتی از  صادر کردند که تا ابد این موضوع را در کانون توجه تمام مبارزان و مجاهدان

اگر از صدام بگذریم، اگر مسأله قدس را فراموش کنیم، اگر از جنایت هاي امریکا بگذریم از : پیام این است

ل سعود برطرف آشااهللا اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از امریکا و  ان. آل سعود نخواهیم گذشت

ن جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم گذاشت و با برپایی جشن خواهیم کرد و داغ و حسرت حالوت ای

پیروزي حق بر جنود کفر و نفاق و آزادي کعبه از دست نا اهالن و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم 

اند  هاي فتنه و جاسوسی مبدل شده مگر مسلمانان نمی بینند که امروز مرکز وهابیت در جهان به کانون .شد

اسالم ابوسفیانی، اسالم مالهاي کثیف درباري، اسالم ذلت و نکبت، اسالم  ،رف اسالم اشرافیتکه از یک ط

ها  پول و زور، اسالم فریب و سازش و اسارت و اسالم حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومان و پابرهنه

سرور خویش امریکاي و در یک کلمه اسالم امریکایی را ترویج می کنند و از طرف دیگر سر بر آستان 

ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر  .جهانخوار می گذارند

بغض و کینه انقالبی تان را در سینه ها نگاه . هزار بار قطعه قطعه شویم دست از مبارزه با ظالم بر نمی داریم

  .و بدانید که پیروزي از آن شما استدارید با غضب و خشم بر دشمنان بنگرید 
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  سوغات

  1407تقدیم به ارواح مطهر شهداي مظلوم حج 

  

  اش هاي بسته آمد اما چشم

  داخل صحن بقیع چشم او

  

  اش آمد و بر آسمان سینه

  در وداع آتشین آن غروب

  

  با بالل از اوجگاه مأذنه

  اي آمد و لبیک پرپر گشته

   

  پاالي خویش با سرشک چشم خون

  چشمه در تاالب خون تطهیر شد

  

  بی تکلف، چون شبانان رفته بود

  پابپاي چشمه ساران رفته بود

  

  در حضور نور ، قربان کرده بود

  : زین سبب باالترین سوغات داشت

  

  اش تقسیم کرد آمد و سوغاتی

  زمزم فریاد را جاري نمود

  

  کی آوارگان کوي دوست:  گفت

  اي از خشت دل بر پا کنید خانه
 

 
  حرفهاي سرّي و سربسته داشت

  یک کبوتر، یک فدك گلدسته داشت

  

  شکن روئیده بود خشی شبرَآذَ

  گوئیا خورشید را بوئیده بود

  

  آمد و بر لب اذان بودش هنوز

  عاشقانه بر زبان بودش هنوز

  

  آبروي چشمۀ زمزم بشست 

  آبرویش شد چنان روز نخست

  

  با تکفل چون رسوالن بازگشت

  زگشتروي دست آبشاران با

  

  اش  آئینه:  بهترین کاالي خود

  اش اي از جنس حق در سینه کعبه

  

  ها در تب بی تابی گلدسته

  ها از نگاه آبی گلدسته

  

  خانۀ نا امن ، دیگر خانه نیست

  چونکه در آن سایۀ بیگانه نیست
 ج



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 431صفحه  

 

 میراث سبز

  دلم از دوري فردا گرفته

  که با ظلمت در آمیخت وجودم بس

  آلود مهدلم بر قلۀ کوهی 

  جهان در انتظار عدل و داد است

  در این آتشفشان ظلم و بیداد

  پناهی تشیع مثل طفل بی

  و یعقوب دلش ، از هر نسیمی

  ز بس پرپر شده گل در مسیرش

  همین شیدائی و چشم انتظاري است

  زمین ، میراث سبز صالحین است

  اگرچه حاضر است آن شمس غایب

  ولی بی شک دل آن نازنین هم
  

 

  از صبح ناپیدا گرفتهدلم  

  طریق و کسوت یلدا گرفته 

  چو مرغی منتظر ، مأوا گرفته

  و هر دل ، دامن رؤیا گرفته

  که آتش در دل دنیا گرفته

  در آغوش زمانها جا گرفته

  سراغ یوسف زهرا گرفته

  زمانه ، رنگ عاشورا گرفته

  که با آن دین ما معنا گرفته

  که امر از عالم باال گرفته

  از آن موال گرفته و هستی ، نور

  چو ما ، از دوري فردا گرفته
 

 ائتالف سبز جھاني اسالم

  براي هرکه قلبش پاك و صاف است

  حرم باشد تجلیگاه وحدت

  ز هر قومی سفیرانی کفن پوش

  در اینجا ، هر کسی ، در حال احرام

  البَین ، بهتر براي صلح ذاتُ

  چرا اسالمیان قهرند با هم ؟

ها   ســـراي آشتـــی چــرا وحـــدت

  مذاهب از چه رو در اختالفند؟

  چو هر جسمی به روحی هست قائم

  بُود روح حرم قرآن ناطق

  حرم ، شوراي حل اختالف است 

  گاه ائتالف است و کعبه ، جلوه

  محشر ، دمادم در طواف استدر این 

  براي قرب ، با خود در مصاف است

  کجا از این بهشت اعتکاف است؟

  چرا این امت از وحدت، معاف است؟

  باف است؟ اسـیر دشمــنان فتنــه

  چرا تاریخ ، سر در گم، کالف است؟

  بدون روح ، کعبه ، سنگ قاف است

  که عالم دور عزمش در طواف است
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  کسی که مشکل عالم کند حل

  هرکه دارد اعتقادي) غالما( 

  تو طبق اعتقاد خود عمل کن

  نکن تکفیر هر دم دیگران را

  هاي فتنه نزن دامن به آتش

  ر چارده قرنمگر مسلم ُکشی د

  ز رفض و غارت و تکفیر و کشتار

  رها کن اختالفات گذشته

  براي مُستــطــیعان تفــــکر

  حرم بی روح وحدت، بیت حق نیست

  براي وحدت و صلح جهانی 

  براي عزت اسالم و مسلم

  )ص(به زیر پرچم سبز محمد 
 

  مطاف استي او در  نخستین خطبه

  نگو که دین این و آن خالف است

  که حق بخشنده و با انعطاف است

  که این حربه سزاوار غالف است

  که ترویج مسیر انحراف است

  بنام دین حق، حرف گزاف است؟

  کنون دیگر زمان انصراف است

  که راه وحدت آینده صاف است

  حرم میدان عذر و اعتراف است

  ي عبد مناف است انهــانخـــپریش

  به قلب حج ، کلید اکتشاف است

  زمان صلح و حل اختالف است

  برادر جان ، زمان ائتالف است
 

 ...باید شھید زیست 

  در ملتی که زنده در آن یک شهید نیست

  رزق شهید نیست ز جنس غذاي خلق

  زان رو که جان خویش فدا کرده بهر حق

  الحوائجند شهیدان به قدر خود باب

  رحمت استروح شهید واسطۀ فیض و 

  مرگی که خلق جمله از آن غرق وحشتند

  جز در مسیر سبز شهادت ، کنار هم

  آرامشی که نفس طلب دارد از حیات

  در امتحان عزت و ایثار و بندگی

  باید شهید زیست که در کارگاه عیش
 

  گر زیر بار ظلم بمیرد بعید نیست 

  رزقش بجز ارادة رَبّ مجید نیست

  د نیست جانی گرفته است که مرگش پدی

  عزم شهید در دو سرا جز کلید نیست

  برکت رسان خلق بغیر از شهید نیست

  نزد شهید غیر حیاتی جدید نیست

  آرامش و نشاط و رضا و امید نیست

  جز در جهاد و کشتن نفس پلید نیست

  غیر از شهید عشق ، کسی رو سفید نیست

  عیشی جز این طریقه لذیذ و مدید نیست
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  زیباترین ُھویت
  به پیشگاه ملکوتی شهداي گمنام تقدیم

  در راه دین اگرچه شهیدان فنا شدند

  از نامشان مپرس که این عرشیان خاك

  ي دنیاي خاکی است نام و نشان شناسه

  روزي که خصم جنگ و تجاوز شروع کرد

  آن هشت سال سرخ که رهبر غریب بود

  در پاسخ صالي امام غریبشان

  ایران غریب بود و تمام ستمگران

  گ نابرابر دنیا علیه مادر جن

  ها دشمن شکست خورد از این پابرهنه

  هاست عزت ایران و زین سبب از الله

  ها  اگرچه غریبند و بی نشان این الله

  الحوائجند و به اذن خداي خویش باب
 

  روزي خوران دائم بزم بقا شدند 

  ي خاکی رها شدند از این شناسنامه

  از خود گذشتگان همه محو خدا شدند

  مردان مرد سدِّ رهِ اشقیا شدند

  این نسل سبز حامی آن مقتدا شدند

  ي دشت بال شدند گو ، روانه لبیک

  با دشمنان کشور ما همنوا شدند

  دریادالن عشق یکایک فدا شدند

  ي کرب و بال شدند چون وارث حماسه

  ها شدند خوبان دهر عاشق این الله

  زیباترین هُویت ایران ما شدند

  صاحب دارالشفا شدنددر مُلک خُلد  
 

 تکرار عاشورا

  :چراغ خیمه خامش کرد و فرمود

  کنید از ظلمت شب استفاده

  ولی هرکس بماند کشته گردد

  همه ماندند و جان را هدیه کردند

  همین پیمان خونین گشت تکرار

  درون خیمه ماندند این شهیدان

  هائی که اینجا آرمیدند همین

  همین مردان دریادل که روزي

  کشور و ناموس و مذهببراي 

  درود حق به این گلهاي پرپر
 

  که من برداشتم از جمله ، بیعت 

  رَوید از این بیابان بی خجالت

  کند دشمن جنایت که فردا می

  به راه سرخ موال، با شهامت

  شب حمله، به سنگرهاي غیرت

  و جنگیدند تا فیض تا شهادت

  و دارند از شما چشم حمایت

  مت به راه حق نمودند استقا

  سپر کردند سینه، با رشادت

  سالم ما به عُشاق والیت
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 سیاه نسل رو به انقراض جعبۀ

  رفته با نگاه نسل رو به انقراض

  آهوي خیال من دویده بی قرار

  فروغ و ارغوانی غروب چشم بی

  هاخیره گشته شهر شیک سنگواره

  ایداي مهاجمان میزها ، که بوده

  جز حماسه آفرینی و رضا و عشق

  خیال و انتظار و آرزو گذشتدر 

  خوریمهاي جنگ میما به درد موزه

  نسل بعد الزم است بررسی کند

  هست قلب داغدار و پر ز راز ما

  است» ز خود گذشتگی«راز انقراض ما 

  در بقاي اصلح و تنازع بقا

  تفاوتید آي مومیائیان چه بی

  غیر آن سوار سبز پوش شهر عشق
  

 

  راضدل به قتلگاه نسل رو به انق 

  گاه نسل رو به انقراضسوي وعده

  گاه نسل رو به انقراضگشته جلوه

  بر فسیل آه نسل رو به انقراض

  زنده در پناه نسل رو به انقراض

  چیست اشتباه نسل رو به انقراض

  روز و سال و ماه نسل رو به انقراض

  آخرین پناه نسل رو به انقراض -

  دین و رسم و راه نسل رو به انقراض

  یاه نسل رو به انقراضي سجعبه

  بوده این گناه نسل رو به انقراض

  شد فدا سپاه نسل رو به انقراض

  آتش است آه نسل رو به انقراض

  کیست دادخواه نسل رو به انقراض
 

 زمینه سازان ظهور 

  جهاد علمی ما کودتاي شیعی نیست

  به اهتمام یالن شجاع علمی ما

  و ما که دشمن خیل ستمگران هستیم

  ، بر لب دنیا ایم چو لبخند نشسته

  هاي بیهوده به رغم آنهمه تحریم

  کنیم انکار جهاد علمی خود را نمی

  اگر به حال طبیعی پی فنون بودیم

  مثال آنهمه دولت که زنده در گورند

  مثال آنهمه کز رُعب دیو مدهوشند

  که کودتا به چنین قدرت و وسیعی نیست 

  شبیه معجزه باشد دفاع علمی ما

  ي جهان هستیم انیس خلق ستمدیده

  ایم جهان را به صلح و استغنا گرفته

  ایم به علمی که حقمان بوده رسیده

  چو کودتاست ولی بر علیه استکبار

  کنون گداي سر کوي خصم دون بودیم

  و بر اطاعت دشمن همیشه مجبورند

  نوشند ي او آب هم نمی و بی اجازه
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  باوري کردیم و ما به فضل خدا ، خویش

  ماستز کوله بار شهیدان که روي شانۀ 

  اي که به دوش امام جانباز است به چفیه

  نماد غیرت و پیوند هم، همین چفیه است

  ها پرسید نشان رفعت ما را ز قله

  ي دریــــادالن گمـــنامی شناســـنامه

  ي سرخ را کند فریاد هزار خاطره

  نماد صدق و صمیمیت و صالبت و صبر

  ي علمداران پیام ساده و پیچیده

  مام حق طلبانامانتی که به دوش ت

  در امتداد حراست ز کشور و ناموس

  فداي پرچم سبز و سفید و سرخم که

  یگانه ارث به جا مانده از شفیعانی

  قسم به خون شهیدان که باب حاجاتند

  هاي حضور شود به لطف خدا و حماسه
 

  و انقالب عظیم فناوري کردیم

  یداسترموز قدرت و فتح و مقاومت پ

  :براي اهل بصیرت هزار و یک راز است

  ، همین چفیه است به دوش پیر خردمند هم

  ، همین چفیه است هاي دماوند هم به شانه

  ، همین چفیه است که حل شدند در اروند هم

  ، همین چفیه است کتاب گریه و لبخند هم

  ، هم همین چفیه است که شهر فاضله هستند

  چفیه است ، هم همین که از فرات گذشتند

  نهاده عهد پدافند هم همین چفیه است

  نماد صلح هدفمند هم همین چفیه است

  انیس آن گل پیوند هم همین چفیه است

که حافظان نظامند، هم همین چفیه است 

  توان و عزت ما حاصل مناجاتند

  ساز ظهور بسیج علمی ایران ، زمینه
 

  جاسوس پرندهشکار 
  

  ي جهانش هوس است دشمن که اداره

  دیدند جهانیان که شاهین عدو

  

  ي عدو، امریکا جاسوس پرنده

  :رمز عملیات و فتوحات این است

  

  امداد الهی به طبس شد تکرار

  شد چشم جهان خیره به دانائی ما

  

  مغلوب و زمینگیر، ز نو ، در طبس است  

  در دام سپاهیان حق چون مگس است

  

  افتاد به دام قدرت حزب خدا

  ال حول وال قوة اال باهللا

  

  خفاش سپاه ابرهه گشت شکار

  ي استکبار چون ریخت فرو هیمنه
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  اش بجز نخوت نیست دشمن که فسانه

  جاسوس پرنده اش چو افتاد به دام

  

  ي توسل و اشک و دعا با اسلحه

  خصمجاسوس پرنده و تجاوزگر 
  

  سهمش ز قیام ما بجز ذلت نیست

  فهمید جهان که او اَبَر قدرت نیست

  

  ي یاران خدا پیچیدهبا قدرت 

  ي ما گردید اسیر و رام اندیشه
  

 آنوفل ها

  آنوفل ، ثانیه را دید به کام

  بر روي پیکر آالله نشست

  با طمأنینه و قلبی حاضر

  آخرین رکعت خون را نوشید

  الله ها خون لذیذي دارند

  کاش آالله فراوان بشود

  رفت آهسته به بازار سیاه

  عنکبوت و مگس و عقرب و موش

  خواندند رف ، در خط خون میآنط

  شد سرازیر ز سرچشمه عشق

  رفتند الله ها در پی هم می

  کربال گشت وطن اما باز

  ها گشتند اندك اندك آنوفل

  تا که شد باغ شهادت بسته

  شد دگردیسی تزویر شروع

  داغهاي دلم امشب شد شعر

  عطر آالله چرا شد پنهان

  بوي گنداب تکاثر ز چه رو

  پیچیدهز چه رو در همه جا 

  تا ابد بر آنوفل ها نفرین
 

  و به خونخواهی دل کرد قیام 

  آن مقدس پشۀ خون آشام

  آنوفل ریخت نوافل در جام

  و به مرداب فرستاد سالم

  :کرد مدام  آنوفل زمزمه می 

  .تا نمانیم دگر ما ناکام

  از چپ و راست ولی گام به گام

  بسته بودند در آنجا احرام

  منوحه و نافله ، یاران اما

  خون هفتاد و دو گلگون اندام

  به سراپردة وحی و الهام

  آنوفل بود پی سود و سهام

  دایناسورهاي نجیب و خوشنام

  غول صدچهره ، عوض کرد مرام

  غول ، شد دایۀ بهتر از مام

  هاي جگرم گشت کالم پاره

  در پس پردة مات ابهام

  رسد لحظه به لحظه به مشام می

  بوي گندیدة این پست و مقام

  سالم, هیدان ره عشق بر ش
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  جھان مصلوب
 

و تمامی موحدین  و آزادگان جهان؛ با عرض معذرت از تمام ) عج(تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت مهدي موعود  

  . ، در پاسخ به اظهارات جناب پاپ بندیکت شانزدهم) ع(پیروان راستین حضرت عیسی مسیح

 

  اي رهبر ارتش صلیبی

  آتش ز افاضۀ تو ریزد

  ، خاموش جحیمخواهی که شود 

  او هست مرید مکتب تو

  آتش زده در جهان ، مریدت

  بنگر ، چه میان شعله پیداست

  ما عاشق حضرت مسیحیم

  ما مثل مسیحیان عالم  

  آنها که برادران مایند

  آنها که چو ما کفن به دوشند 

  این بوش و بلر که از ددانند

  هیتلر ز شماست یا ز اسالم؟

  شق و صلح استاسالم که دین ع

  اسالم نه دین خشم و کین است 

  هستند بسی یزید و صدام  

  اینان نه بشر ، که مثل بوشند 

  دردا که شما به رسم طاعت

  تأئید تو گاه با سکوت است

  افسوس که با تمام ایمان

  با نام مقدس مسیحا 

 
  بس کن دگر این جهان فریبی

  طوفان ز خطابۀ تو خیزد

  قالده بزن به گردن بوش

  او حرف نهاده بر لب تو

  شاید که ضعیف گشته دیدت

مصلوب شما ، ز نو مسیحاست 

  آمادة رجعت مسیحیم

  هستیم مدیحه گوي مریم

  چون ما هدف دو صد بالیند

  هاي بوشــند قربـــانی فتــــنه

  ننــــگ همۀ مسیـــحــیانند

  پاسخ بده بر جهان ، نکونام

  با منطق خود شده  قوي دست

  اسالم جدا ز غاصبین است

  دزدان پلید نام اسالم

  اسبــاب خجــالت  وحــوشــند

  از بوش و بِلِر  کنی حمایت

  ی به اشاره و ثبوت استگاه

  دامن زده اي به جنگ ادیان

  اید دنیا مصلوب نموده
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  کنی تو محکوم ننگ است که می

  از دید تو ظالمان مجازند

  تمظلوم ولی گناهکار اس

  از مهر نگو سخن تو دیگر

  مهر تو چو مُهر بر دهان است

  اي رهبر صلح و مهربانی

  محکوم نما ستمگران را 
   

  هرگونه دفاع خلق مظلوم

  بر هستی دیگران بتازند

  گر در ره ظالمان کمین بست

  چون مهر تو هست مایۀ شر

  توجیه هجوم ظالمان است

  بازیچۀ دست ظالمانی

  خوشنود نما پیمبران را
 

  27/6/1385 -  قم

  الشھداء بقیة 

  الشهداست ُ عروج و عزت ایران ، هدیۀ

  دفاع مقتدرانه ز مرز و بوم وطن

  جوشد ز خون پاك شهیدان، بسیج می

  به پاس خون شهیدان، وطن، سرافراز است

  بخوان نماز تحیت به هر سراي وطن

  تمام فتح و رفاه و صالبت و عزت

 خود رهبر   امر  به  ایم به کف، جان، گرفته

  الشهداست رَویۀ ُي وحدت ،  و داغنامه 

  الشهداست ُ که نقش بسته به هر دل، وصیۀ

  الشهداست ُ و هر بسیجی ایران ، بقیۀ

  الشهداست ُ و هر مقام و مدیري ، رعیۀ

  الشهداست که اجر و مزد نمازت، تحیۀ ُ

  الشهداست ُ که گشته قسمت ایران، عطیۀ

 الشهداست هدیۀ ُ   که  به پاسداري صلحی

  نسل تبر

  سپیده ، سحر مبارکبادبه راهیان 

  طلوع نسل جدیدي ز خشم ابراهیم

  نوار قرمز غزه چنان جبین بندي

  شکوفه دادن آتشفشان پیروزي

  هاي فوالدین پوش شکست سخت زره

  ترسد سپاه ابرهه از سنگریزه می

  ه کاروان رهائی ، سفر مبارکبادب 

  هاي رشید تبر مبارکباد به نسل

  مقدس به سر مبارکباد که بسته بیت

  به جمع منتظران ظفر مبارکباد

  ز کودکان دیار خطر مبارکباد

  !نزول سنگریزه به  فیالن نر مبارکباد
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  به سنگواره افکار ارتجاع عرب

  پیام موزه خبر از فسیل دیگر داشت

  وتوي خلق فلسطین حقوق اسرائیل
 

  !ي عصر حجر مبارکباد پیام موزه

  !به سنگواره شناسان ، خبر مبارکباد

  حقوق بشر مبارکباد به سازمان 
 

  ي اول مردم فلسطین همزمان با آغاز انتفاضه - 1365آذر 

  آوای نسل سرخ

  نسلی که سوخت غیر شهادت هنر نداشت

  تا چشم خود گشود فقط خون و ناله دید

  معشوقهاي ما همه در حجله سوختند

  از شعر سرخ ، دلقک و مطرب طلب مکن

  نسلی که سوخت معجزة قرن را نگاشت

  درك لذت ما نسل سوخته سخت است

  شد در حریم عشق فدا نسل خون نگار

  ناآشناست لهجۀ ما پابرهنگان

  جز آن یالن سبز که خفتند در غبار

  مانند یک غریبۀ ناهمزبان گذشت

  ما منقرض شدیم ولی تیغ تیز نقد

  این شعر خشک سرفۀ یک شیمیائی است
  

 

  غیر از دفاع فرصت کار دگر نداشت 

  گشت و گذر نداشتجز در خطوط حادثه  

  در غربتی عظیم که تصویرگر نداشت

  غیر از شهید ، این ادبیات ، بر ، نداشت

  هرگز ولیک دعوي شق القمر نداشت

  نسلی که پر کشید ولی بال و پر نداشت

  عشقی که قلب دهر از آن پاکتر نداشت

  جائی که بند کفش جز از مُد خبر نداشت

  تر نداشت این کاروان مخاطب فهمیده

  ی که جز براي شما دردسر نداشتنسل

  حتی براي محو شهادت حذر نداشت

  ققنوس عشق، بهتر از این ، شعر تر نداشت
 

 دعاي سبز

  چرا جز جنگ بین مسلمین نیست؟

  چرا با اینهمه گنج خداداد

  چرا دائم به فکر اختالفیم

  چرا هر صفحه از تاریخ اسالم

  ، بغیر از چرا در خاطرات دین

  روح وحدتچرا مهجور گشته 

  چرا وحدت میان مؤمنین نیست؟ 

  نصیب مسلمین جز فقر و کین نیست؟

  مگر وحدت پیام و روح دین نیست؟

  بجز با جنگ و با آتش عجین نیست؟

  هاي آتشین نیست؟ عزا و ناله

  المتین نیست؟ بر حبلتَمسُک از چه 
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  میان مسلمین پیوند دادن

  آفرینی نفاق و فتنه و جنگ

  به جمع مسلمین آتش فکندن

  چرا با دشمن دین همنوائیم؟

  چرا در منجالب فتنه غرقیم؟

  چرا جز ظلم و تبعیض و جنایت

  دارند اغیار» حق وتو«چرا 

  از دهر» تبعیض«براي حذف این 

  توقع نیست از ادیان دیگر

  الننباشد فرق مابین رسو

  کنون در امت عیسی و موسی

  ، دین آنها  چرا؟ چون در حقیقت

  براي حذف این ناحق ز عالم

  اگر اسالمیان وحدت گزینند

  ولی تا مسلمین در فتنه غرقند

  براي وحدت و صلح جهانی

  ، رایج البین چرا اصالح ذات

  اگر ما مُسلم و تسلیم دینیم

  اگر توحید و وحدت اصل دین است

  مسلمان چرا رفتار حُکام

  ایمان امیري ندارد سود

  چرا باید چنین آشفته باشیم؟

  مقصر مسلمین بودند و هستند

  کسی که هست دنیایش جهنم

  گرهاست گاه فتنه جهنم وعده

  مگر دستور قرآن مبین نیست؟

  بجز کار سران مشرکین نیست

  ي مستکبرین نیست بغیر از حیله

  مگر دشمن ستیزي، امر دین نیست؟

  چرا تاریخ ما مجد آفرین نیست؟

  روان، پیوسته، بر روي زمین نیست؟

  چرا این حق براي مسلمین نیست؟

  رهی جز وحدت مستضعفین نیست

  فع آنها جز در این نیستچرا؟ چون ن

  ها چنین نیست ولیکن بین امت

  براي حذف این ناحق، مُعین نیست

  ي مستکبرین نیست بجز بازیچه

  توقع جز ز اسالم مبین نیست

  عدالت در اسارت، بیش از این نیست

  گاه ظالمین نیست؟ جهان جز عرصه

  چرا در قلب ما نور یقین نیست؟

  هاي مسلمین نیست؟ میان فرقه

  نیاي ما بهتر از این نیست؟چرا د

  چرا در قلب ما جز قهر و کین نیست؟

  در عالم جز رضاي مشرکین نیست

  آفرین نیست که در صلح جهان، نقش

  چرا ما را بجز غم در کمین نیست؟

  هاي ما تقصیر دین نیست جهالت

  به عُقبی، اهل فردوس برین نیست

  و جنت جز سراي مصلحین نیست
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  شهیدان مصلحان راستینند

  به هر عصري که رایج شد خرافات

  تمام اولیاي دین شهیدند

  خدایا وارث دین را مدد بخش

  زمینه سازي عدل جهانی

  سپارد ی که راه وحدت میکس

  »خدایا اُمتم را متحد کن«

  دعایش را اجابت کن خدایا

  خداوندا جهانی کن پیامش
 

  نیستپیام خون بجز اصالح دین 

  عالجش جز دفاع راستین نیست

  و وارث جز امام آخرین نیست

  که جز مهدي، علی را جانشین نیست

  بجز در شیعه از ارکان دین نیست

  المرسلین نیست رهش جز راه ختم

  دعاي سبز احمد غیر از این نیست

  که چون این آرزوئی دلنشین نیست

  که خیر خلق عالم جز در این نیست
 

  مسلمین وحدت گمگشته

  چنان نوکر حلقه در گوش دشمن

  امیران ناالیق بی کفایت

  خدا داده بر مسلمین ناز و نعمت

  آغوش همدین ز مسلمان فراري

  شدیم آزمایشگه هر سالح جدیدي

  دو میلیارد مسلم ندارند وحدت

  ز بس فتنه کردیم و مُردیم با هم

  بیا اي پیام آور صبح وحدت
  

  ، همدوش دشمن شده شاه اعراب  

  شدند از جهالت کفن پوش دشمن

  ولی ثروت ما شده توش دشمن

  گریزد به آغوش دشمن ولی می

  شده ارض اسالم چون موش دشمن

  و هستند پیوسته مدهوش دشمن

  شده عزت ما فراموش دشمن

  به هم ریز احالم مغشوش دشمن
  

 فاجعه منا

  شده قلب امت ز داغ گران

  ز کف داده آتشفشان، اختیار

  شهید مناز داغ هزاران 

  اگرچه شده حج آنها قبول

  ولی داغشان زد به عالم شرر

  تر از روح آتشفشان گدازان 

  و گردیده آمادة انفجار

  جهان گشته غرق خروش و عزا

  و گشتند قربان حق و رسول

  ور و شد روح آزادگان، شعله
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  پوشهاي منا ز داغ کفن

  گرفته امام زمان تعزیت

  ره شیعه و اهل سنت یکی است

  کُشان، مُفترند ولی این مسلمان

  اگرچه مسلمان بُود نامشان

  اند ز ناالیقی در زمان شُهره

  کش است به هر فتنه این فرقه هیزم

  اند تکفیريکه مثل معاویه 

  به روح شهیدان مکه درود 
 

  که گشتند در اوج غربت، فدا

  دهد تسلیت و هستی بر او می

  که قرآن و آئین وحدت یکی است

  باورند نه دیننه شیعه، نه سنی، 

  یزیدي است آئین و اسالمشان

  اند و در دست دشمن چو یک مهره

  و اوالد ناپاکشان، داعش است

  اند و کانون هر جنگ و درگیري

  و نفرین به حُکّام آل سعود
 

11/9/1395  

  کلید تحقیر

  ایکاش گزیدگان مردم

  دیدند هجوم فقر و تبعیض

  دیدند حقوق دایناسورها

  فریادبستند ولی دهان ز 

  بودند مدافعان برجام

  از جنس مقدسات و تنزیه

  آخر ، به جفا شکست، پیمان

  بشکسته کنون کلید تدبیر

  برخی ز گزیدگان مردم

  بستند ولی زبان ز پرسش
 

  بودند به حق، زبان مردم 

  بستند زبان ز نقد و تعریض

  دوانی تومورها ، ریشه هم

  بر اینهمه اختالس و بیداد

  و ناکام، زار  گشتند ، ولیک

  بر ، جام زدند رنگ توجیه

  توز ایران آن دشمن کینه

  شد دولت نا امید ، تحقیر

  هستند مدافعان مردم 

  اصالحگران این نمایش
 

12/9/1395  

  برجام عبرت

  با دشمنان، مدارا، هرگز روا نباشد

  هرکس به دشمن خود مهر و وفا نماید

  زیرا که دشمنان را ، رحم و حیا نباشد 

  و را نصیب، از خصم، مهر و وفا نباشدا
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  بر گرگ تیزدندان، هر کس کند ترحم

  اما براي دشمن ما اهل دین عشقیم

  با دشمن والیت مثل خودش عمل کن

  دیو سفید، دیگر، در دهر کدخدا نیست

  در انقالب و در جنگ، ما گردنش شکستیم

  برجام، جز مدارا با دشمن وطن نیست

  *باید دگر ببندد، دولت، دکان تدبیر

  بر این وطن نیفزود» عبرت«برجام غیر 
 

  کارش به گوسفندان، غیر از جفا نباشد 

  جز آیۀ اَشِدّاء ، ما را دوا نباشد

  با خصم، عشقبازي، امر خدا نباشد

  او غیر یک مترسک در عصر ما نباشد

  زخم خورده از ما، فکر صفا نباشد آن

  آن دشمنی که او را ، جز خون، غذا نباشد

  ، دیگر ، بها نباشدزیرا متاع او را 

  یعنی که تکیه بر خصم، غیر از خطا نباشد
  

 

  یازدهم و دوازدهمسه کلیدواژة کاربردي و تبلیغاتی دولتهاي ناکارآمد » کلید و تدبیر و امید«کلمات : پی نوشت 

  شبیخون بھ خود

  د دشمن دونزََبه میهن شبیخون نَ 

  فرستاده دشمن بسی ماهواره

  توي  ولیکن نشد وارد خانه

  بري دشمنت را به خانه تو خود می

  هایت سپاري جگر گوشه تو خود می

  تهاجم نموده است دشمن به نرمی

  دهد چونکه ابزار شهوت تو را می

  نه تنها نداري ز دشمن شکایت

  کلید درونت سپردي به دشمن

  به نام رهائی به نام تمدن

  فراموش کردي به اغواي دشمن

  کجا رفت عزم دفاع مقدس

  مردان از جان گذشته خوشا یاد

  طلب کن ز روح شهیدان بصیرت
 

  زند امت ما ، شبیخون به خود می 

  که از هم بپاشد بسی عقد و کانون

  به زور و به اجبار ، آن دیو ملعون

  سپاري به آن دون و ناموس خود می

  در امواج افسون به جالد صهیون

  پذیریش ، بی چون به گرمی تو هم می

  مست و مفتونشوي  به اغواي او می

  شوي شاد و ممنون که حتی از او می

  و رفتی تو از هستی خویش، بیرون

  زنی بر دل خود شبیخون چرا می

  شهیدان فکّه ، طالئیه ، مجنون

  خوشا یاد بستان و اروند و کارون

  که گشتند در راه ما غرقه در خون

  ي دشمن دون که بر هم زنی فتنه
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  ما نسل نجیب نردبانھا

  هرکسی که در وطن ما مسئولیتی دارد از دهدار تا رئیس جمهورتقدیم به 

  بردیم تو را به آسمانها

  گردید بنا امارت تو 

  خدمت شده بسیار امّا 

  در کشور علم و عشق و ثروت 

  اند بر عرش یک عده رسیده

  اند بر خاك یک عده نشسته

  یک عده جوان و پیر و کودك

  گردیده گران تمام اجناس

  ت ضربه خوردیم ما از چپ و راس

  یک راه فقط به پیش داریم

  تا فوت نگشته فرصت تو  

  این غایت انقالب ما نیست 
 

  ما نسل نجیب نردبانها 

  بر کوه رفیع استخوانها

  از چیست نَژَندي روانها

  ننگ است وفور ناتوانها

  از غارت جیب کاروانها

  تا سر بزند اجل به آنها

  جویند فقط زباله دانها

  ة جوانهاجز جان و اراد

  در طول سفر ز ساربانها

  اصالح تمام سازمانها

  شو جلوة سبز آرمانها

  یاد آر ز فجر میزبانها
 

  دواعش اداری و اقتصادی

  شکسته حرمت ایثار و این حکایت نیست

  در این والیت پر نعمت و پر امنیت

  کند غوغا چرا شرارة تبعیض می

  چرا زمانه پر از اختالس قارونهاست

  ي چپ و راست گروهی ز پلهبه اوج رفته 

  نه کمترند ز داعش، خوارج این قوم

  به غیر فقر و گرانی و یأس و بیکاري

  به رغم آنهمه خدمت که صالحان کردند

  شک اگر که حق خودت را طلب کنی، بی

  که بطن جامعه را غیر از این روایت نیست 

  نیست» والیت«که عشق خلق شریفش بجز 

  چرا به بسط عدالت، کمی عنایت نیست

  این زمره را نهایت نیست  و حرص و دزدي

  شان کمتر از جنایت نیست خواري که ویژه

  که روح فاسدشان قابل هدایت نیست

  ن بستۀ حمایت نیستبراي نسل جوا

  چرا ز روح ادارات ما رضایت نیست

  گشایت نیست ، گره بجز سفارش و رشوه



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 445صفحه  

 

  ها، این خاك؟ مگر که نیست همان مهد الله

  پیام روح خدا و مرید جانبازش

  تاگرچه جنس غزل رازناك و رؤیائی اس

  کلید دولت تدبیر ، معضلی نگشود
 

  اگر که هست، چرا حرمت و رعایت نیست

  ، بجز درایت نیست بجز بصیرت و خدمت

  زبان درد صریح است و با کنایت نیست

  ، این زُمره را کفایت نیست براي آتیه
 

  95آذر 

  ثروت نظام

  ولی ثروت نظامما غرق ثروتیم ؛ 

  ، مثالشان ، عالم خلقی که نیست در همه

  خلقی که درك کرده خطرها و بسته است

  خلقی که خلق کرده حماسه به روزگار

  :حرف امام و امت و رهبر فقط یکی است

  امت همیشه شاکر ایثار بوده است

  اما نداده دست ارادت به دشمنان

  دارد وطن به سینه بسی خاطرات تلخ

  ، قلمهاي نسل ما جنگ در انقالب و

  اکنون چرا به یاري امت کند درنگ؟

  سرمایۀ نظام ، بُود اعتماد خلق 

  د ضربه خصم مابر اعتماد خلق، نزَ
 

  این مردمند و همت آنها به اعتصام 

  خلقی که هست وارث اجالل و احتشام

  الدوام ، علی لب را ز انتقاد و شکایت

  اما طلب نکرده ز ایثار خود ، سهام

  به خلق و هواداري از قیامخدمت 

  پیوسته ، بُرده نام شهیدان، به احترام

  زیرا که مانده در دل او عهد انتقام

  از اختالس و فتنه و قول دروغ و خام

  گوي همین عزم و انسجام بوده حماسه

  :ایم براي همین پیام  ما زنده مانده

  خلقی که هست مالک این میهن و نظام

  بد مرام ایم ز خاصان ما ضربه خورده
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  حقایقي در مورد ایران و اسالم
  

  تقدیم به آزاداندیشان و تمام هموطنان عزیزم ، از هر دین و قوم و کیش

  

  آن دخترکان که زنده در گور شدند

  اعراب جهول ، تا ابد ، با این جرم

  

  در عترت و قرآن ، شده تعریف، وال

  تاریخ گواه است که پاداش رسول 

  

  به حکم زر و زور مسلم نشدیم ما

  تا باخبر از عترت و قرآن گشتیم

  

  از بعد نبی ، شروع شد فتح بالد 

  این حمله ادامه داشت در طول قرون

  

  ما گرچه اهورائی و دارا بودیم 

  کردیم به اشتیاق ، اسالم ، قبول
  

  ي نور شدندمصداق حدیث و آیه  

  در پیش خدا و خلق ، منفور شدند

  

  »لقربیمودةَ فی ا«شد اجر نبی 

  دادند چگونه  به صف کرب و بال

  

ي عشق و شعور بودیم همیشه تشنه

  آئینه شدیم پیش آن کوثر نور

  

  در کسب غنائم و اسیران زیاد

  ي صدام به ایران ، ز عنادتا حمله

  

  مؤمن به خداي وحدت آرا بودیم

  چون منتظر پیک اهورا بودیم
  

  زرقان 88آبان 
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  خیبرھا و حیدرھا
  

  جا ، دشمنان کردند برپا سنگري دیگربه هر 

  وطن شد متحدتر، با توان برتري دیگر

  

  

  ها ، مهد تمدن وطن بوده ز عهد باستان

  درخشد گوهري دیگر و در هر برگ عمرش می

  

  

  

  اگرچه خلق ایران کُشته هر دیو تجاوزگر

  طمع امّا نَوَرزیده به خاك کشوري دیگر

  

  

  بُود خون خدا پیوسته جاري در رگ امت

  سازند برپا از حماسه ، محشري دیگر که می

  

  ولی در گور خواهد برد، دشمن، آرزوهایش

  که ایران مهد شیران است و دارد سروري دیگر

  

  

  ز ایثار شهیدان، بیمه شد امنیت میهن

  نثاران، رهبري دیگر که دارد از تبار جان

  
 

  

  

  داند که در ایران پرور خوب می عدوي فتنه

  ، بر آید حیدري دیگر به هرجا خیبري سازد

  

  

  

  ، ایرانیان را خصلت و جوهر بُود فرزانگی

  ستیزي جوهري دیگر  ولی دارند در دشمن

  

  

  ي سرخ است روح سبز ایرانی پر از اسطوره

  ي جنگاوري دیگر ولی در رزم دارد اسوه

  

  

  جهانخواران طمع دارند بر این خاك پر نعمت

  کارند با شور و شري دیگر که دائم فتنه می

  

  گاه منجی عالم  چو باشد ملک ایران خیمه

  همیشه دارد از امداد غیبی لشکري دیگر

  
  

  خداوندا جهان را پر کن از صلح و خردمندي

  و بر ایران عطا فرما ز وحدت افسري دیگر
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 پرستی گاه حق وعده

  اي براي وطن عزیزم ، ایران سربلند چکامه
  

  وطن اي مــادر زیبــا سرشـــتم

  داده بهرت خلق عاشقز بس خون 

  حماسه ، مشق سرخ کودکانت

  عقاب آسمانهایت ، فراوان

  غرور مردمانت ، آریائی است 

  تمام نیکمردانت ، چو کورش

  نبرد عاشقانت ، مرتضائی

  پُر است از آریوبرزن ، سپاهت

  تمام مرزهایت ، پُر ز چمران

  پُر است از آرش و رستم ، دیارت

  جوانانت ، همه دریاي غیرت 

  ي رزمندگانت مت ، شیوهشها

  ي جانبازهایت رشادت ، واله

  هاي وفــادار البــنیـــن چنــان ام

  ز عزم مردم دریادل تو

  

  وطن اي مظهر ایثار و پیوند 

  گر آید خیل دشمن در خلیجت

  تمام مردمانت از دل و جان

  همه ، اقوام و ادیان و مذاهب

  پرست است که کل خلق ایران حق

  ایمان خَلقت الوطن ،  چو شد حُب

  که باشد دامن سبزت ، بهشتم 

  شده دامان تو دشت شقایق

  و فهمیده بُود هر نوجوانت

  همه در جانفشانی مثل دوران

  و غیرت ، کربالئی است و در ایثار

  نثارانت ، سیاوُش تمام جان

  دل هر پهلوانت ، پوریائی

  گاهت پُر از عباس و قاسم ، خیمه

  تمامی مرد جنگ و عشق و عرفان

  نثارت و اکبرهاي پرُدل ، جان

  چنان خرازي و جاوید و همت

  ي آزادگانت شرف ، شرمنده

  شجاعت ، خصلت سربازهایت

  زنانت ، شیرپرورهاي پیکار

  بُود امن و امان هر ساحل تو

  

  به ایمان شهیدان تو سوگند

  فنا گردد به گرداب بسیجت

  فدا کردند در راهت ، جوانان

  تو را یارند در دفع اجانب

  و خصم از وحدت ما در شکست است

  دفاع از تو بُود پیمان خَلقت
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  گاه عشق و ایمان  وطن اي جلوه

  گدازان گر شود آتشفشانت 

  

  وطن اي مادر پر عشق و احساس

  چو داري اینهمه گُرد علمدار  

  

  وطن اي مهد خونین دلیران 

  اهورائی است نام سرفرازت

  سه رنگ پرچمت دارد اشاره

  چو بیند خلق ایران پرچم تو 

  

  وطن اي ملک سلطان خراسان 

  الحوائج میزبانی بابچو بر 

  

  وطن اي تاج فخر و آبرویم

  که در راه کمال و اقتدارت

  پرستی گاه حق وطن اي وعده

  الهی در پناه و لطف یزدان

  چاکت وجود بینهایت سینه
  

  که داري فرّ و شوکت از شهیدان

  کشاند دشمنانت به آتش می

  

  یداي عباسکه باشد خلق تو ش

  نداري غم ز شمران جهانخوار

  

  که باشد نام زیباي تو ، ایران

  فداي پرچم در اهتزازت

  به عشق و صلح و جانبازي ، هماره

  بریزد اشک ، از شوق و غم تو

  

  که بر خلق تو دارد لطف و احسان

  ي بیگانگانی مصون از فتنه

  

  ز حق باشد همیشه آرزویم

  نمایم جان ناقابل ، نثارت

  ی اردوي موعود هستیکه هست

  بمانی مقتدر در کل دوران

  فداي دین و خلق و آب و خاکت
 

  ترین گزارش سری فوق

  سنگر ما پر از مشاجره است

  دشمن ما عیان و بی پرده 

  دشمنان چارسوي ما بیدار

  سنگر ما شده پر از فتنه

  غافل از دشمن تجاوزگر

  غافل از اینکه در محاصره است  

  دور اردوي ما کمین کرده

  ما ولی خفته در صف پیکار

  جمع یاران به خون هم تشنه

  همه در فکر ضربه بر سنگر
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  بر خالف گذشته ، سنگر ما

  سنگر ما براي خدمت بود

  نیست دیگر میان ما جاري

  روح ایثار خفته در گلزار

  در ادارات ، دین حق ، کمیاب

  آنوفل بسکه خورده خون شهید

  ها ها و انگل جمع ویروس

  حب دنیا که رأس هر کینه است

  هامان چونکه دین نیست در عمل

  طعنه و بدزبانی و غوغا

  دشمنان در طریق باطلشان

  ما ولی در طریق حق ، مفروق

  کنون فقط پست استهمت ما 

  همگی فکر انتخاباتیم

  آید باز هم بوي فتنه می

  گر که خواهیم صلح و امنیت 

  از شعار دروغ و رنگ و ریا

  گرچه دشمن به دوست بسته امید

  ي امت خاطرات حماسه

  بر خالف خواص ، سنگر خلق

  شعر ما دیدبان این خلق است

  این چکامه که شرح پایش ماست

  بارالها به حرمت شهدا
 

  گاه منیّت است و ریا جلوه

  نی براي مقام و ثروت بود

  سبقتی در ره فداکاري

  گمشده در خواص ما ایثار

  انقالبیگري ، دروغی ناب

  در نقاب جدیددایناسور گشته 

  خفته در قلب اقتصاد ما

  در دل میزها نهادینه است

  هامان ، در جدل مرده ، اخالق

  ترین عبادت ما شده رایج

  غرق در وحدت است محفلشان

  قلب وحدت ز دست ما ، محروق

  ها سست است ي عنکبوت النه

  غافل از دشمنان بدذاتیم

  زاید فتنه جز جنگ و خون نمی

  هست درمان درد ما وحدت

  ، امت ما گشته بی اعتماد

  هراسد ولی ز خلق رشید می

  مانده در یاد دیو پر نخوت

  بوده در التزام رهبر خلق

  پاسدار کیان این خلق است

  ترین گزارش ماست سري فوق

  حفظ کن سنگر والیت ما
 

 دعای تاریخی

  ، نیاکان هزاران سال قبل از ما

  به رسم خود دعا و نذر کردند

  

  نیز این استدعا و نذر من هم 

  دعا کردند ما دیندار باشیم 

  که ما با نوح دوران یار باشیم

  

  که اعقابم سعادتمند باشند
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  و در هر عصر و اقلیمی که هستند

  

  خواهد ز نسلم دلم هرگز نمی

  الهی قلبشان پیوسته سرشار

  

  دانم هزاران سال دیگر نمی

  ولیکن مطمئن هستم که نسلم
 

  به عهد مهدوي پابند باشند

  

  ی از لطف حق محروم باشدکس

  ز عشق چارده معصوم باشد

  

  طریق و مذهب آیندگان چیست

  یکایک تا ابد سرباز مهدي است
 

  سفر

  گر ریشه در عمق خطري داشته باشیم

  در شعله اگر پاي نکوبیم چو حالج

  باغ شهادت شده بسته هرچند درِ 

  در درس یقین نیست، یقین داشته باشید

  باز نگردیمهرچند کزین راه ، دگر ، 

  بی راهبر از کوچه محال است گذشتن

  دل، ظرف ریا نیست، بیائید که آن را

  وار از هرچه که دیدیم در این دشت، شبان

  ست دلم ، کاش دمادم هرچند شکسته
 

  ري داشته باشیمبر شاخه ، توانیم ، بَ 

  ري داشته باشیمباال ، نتوانیم ، سَ

  پرواز به طرز دگري داشته باشیم

  به حیرت ، سفري داشته باشیمباید که 

  از کوچۀ دلبر ، گذري داشته باشیم

  همسنگ جنون ، راهبري داشته باشیم

  ، بري داشته باشیم از هرچه ریائیست

  بی واسطه ، تصویر پَري داشته باشیم

  شد تبري داشته باشیم از ناز تو می
 

  

  روز جھانی صلح
  

  دوست دارم غرق خوشبختی ببینم مردمان را

  بی جنگ و خونریزي ببینم این جهان رااي  لحظه

  

  

  گشته دنیا از جهالت، زشت و سرشار از تعفن

  دارم ببینم غرق زیبائی زمان را دوست می

  

  

  نیست تاریخ بشر جز مایۀ ننگ و تأسف

  آرزو دارم ببینم عزّت آیندگان را
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  دارم بکارم در جهان بذر محبت دوست می

  تا ببینم در همین دنیاي چون دوزخ جنان را  
  

  

  دارم ببارد بر زمین باران وحدت دوست می

  گنبد رنگین کمان را، ببینم  تا که بر عالم
  

  

  کشی باشد مرامم گرچه من سربازم و دشمن

  آرزو هرگز ندارم کشتن همسایگان را
  

  

  دوست دارم چون شهیدان، جان فداي صلح سازم

  ، میهن و کل جهان را تا در امنیت ببینم

  
 

  ، آرزو دارم که روزي است با ماآسمان قهر 

  باز بینم صلح و پیوند زمین و آسمان را 

  

  کند بیداد جرم و فقر و تبعیض و عداوت می

  ، درد و رنج بندگان را بارالها کن مداوا 
  

  

  شد در جهان، یک روز، روز صلح باشد کاش می

  تا نبینم الاقل یک روز ، اشک مادران را
  

  

  تازد به خاکم، ولی گر هر خسی  عاشق صلحم

  ، از نو سپاه دشمنان را کِشم در خاك و خون می

  

  تا که گردد دین مخلوق خدا عشق و عبادت

  آرزو دارم ببینم دولت صاحب زمان را 
 

  عطر فجر

  به مناسبت میالد امام حسین علیه السالم و روز پاسدار، تقدیم به تمام رزمندگان جان بر کف اسالم

  ردار و مرشد شهید ابوالفضل صادقیبویژه سبزپوشان سپاه اسالم و برادرم س 

  تو گویاترین واژة عشق و شوري

  تو در یورش تندباد حوادث

  صفت شیر میدان رزمی- تو حیدر

  تو از شوق دریا شدن، موج گشتن

  نباشد عجب گر جوانمرد و گردي

  تو آن مرشد عادلی را مریدي

  فجريتو خوشبو به عطر دل انگیز 

  تو زیباترین مشعل شهر نوري  

  چو کوه مقاوم، شجاع و صبوري

  در بزم دل همچو موساي طوريو 

  چو رودي که از ننگ ماندن به دوري

  که تو پوریاي ولی را چو پوري

  که راضی ندارد تجاوز به موري

  از آن رو که سرمست جام حضوري
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  تو همچون شهاب درخشان فتحی

  برِ یکه تازي تو آن شیر یورش

  تو شیواترین شعر دیوان جنگی

  تو چون پرجم سبز و سرخ و سفیدي

  تو آن نجم نورانی شب زُدائی

  چه خوش یُمن مولودي و نام سرخی

  تو سلطان قلب غالمی هماره
  

  که پیوسته در ذهن ظلمت، خطوري

  هاي خطر نو ظهوري که در بیشه

  که لبریز نظم و پیام و شعوري

  که هم باعث عزت و هم غروري

  هر شب انیس دلم تا سحوريکه 

  سزد اینچنین سَروري را سُروري

  اگر در سفر یا که نزدیک و دوري
  

  یک هفته قبل از شهادت برادرم ابوالفضل –زرقان  -  12/1/66

  سرخ   سبز

  صادقی ، برادر شهیدم ابوالفضل، سردار رشید اسالمدر رثاي جوانمرد دریادل 

  دلش سرچشمۀ مهر و وفا بود

  ، بودش سینه سرخی  به حبس سینه

  سبز و سرخ ایستادن  به باغ

  مناجات و دعا و گریه هایش

  خروشی سرخ ، دائم در گلو داشت

  دل سوزان او در بزم آتش

  براي کشور چشم انتظاري

  چو مهتاب صفا آرام و روشن

  طنین گامهاي استوارش

  حضور گرم او در کورة جنگ

  به میدان بال و جان نثاري

  و رویش، گلهاي بستان مح همه

  تبسم هاي گرم و دلنشینش

  همیشه حجم پربغض گلویش

  حدیث بیقراري هاي روحش

  تمام پیکرش مجروح و تبدار

  هر آن جامی که جانان می خوراندش

  خروش حنجر لبیک گویش

  وجودش بحر عرفان و صفا بود  

  که با مفهوم غربت آشنا بود

  چنان سرو و صنوبر بی ریا بود

  زالل جوشش گلدسته ها بود

  که با فریاد زینب همنوا بود

  بود غزلخوان دل پروانه ها

  چو هدهد قاصد شهر سبا بود

  چراغ خلوت دلداده ها بود

  قله ها بود سرود التهاب

  حدیث مالک و عمارها بود

  بود "قالوا بلی"طنین پاسخ 

  ولی خود محو روي الله ها بود

  چنان لبخند غنچه جانفزا بود

  دیار گریه هاي بیصدا بود

  حدیث زورق بی ناخدا بود

  ولی مصداق صبر صخره ها بود

  اگر زهر و اگر شربت ، رضا بود

  کربال بود "هل معین"جواب 
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  مقدس مصحفی در سینه بودش

  نی خشک نیستان گلویش

  نسیم روحبخش مژده هایش

  میان انجمن ها شمع رویش

  بازگشتشامید و آرزوي 

  شهاب عمر او در شام دنیا

  سوار توسن وصل و زیارت

  دل دریائی او پر تالطم

  وصف آن گل) غالما(کجا دانی 
  

  بود "ال"که تفسیر کتاب سرخ 

  همیشه داغدار نینوا بود

  مسیحاي دل دلمرده ها بود

  صفابخش شب بی انتها بود

  دل مجروح مادر را شفا بود

  سریع و شب شکاف و بیصدا بود

  شتابان، سوي یار آشنا بود

  ز طوفانهاي سرخ کربال بود

  موصوف حدیث و آیه ها بودکه 
  ج

  زرقان  - 1366فروردین 

  
  

  شھید زندان بغداد
  

  کھ بعد از سی سال بھ وطن بازگشت) سیاوش( برای شھید بزرگوار محمود ھمتی 

  اي یل مجروح در زنجیر کین

  بعد سی سال انتظار و التهاب

  بودي در صفات» محمود«از ازل 

  درخشی تا ابد چون آفتاب می

  کنی از نو دفاعبازگشتی تا 

  گشته اي آزاد از زندان تن

  خوش به حالت اي که در عرش عظیم

  در بزم عشق» رضا«نیست برتر از 

  محبس بغداد بوده مشهدت

  کن شفاعت اي همیشه خیرخواه
  

  اي فدا گشته به راه ملک و دین  

  آمدي اي پهلوان راستین

  بودي اي مرد یقین» همت«کوه 

  در قلوب مردم ایران زمین

  حریم مُلک و اسالم مبیناز 

  تا کنی پرواز در خلد برین

  همنشینی با امیرالمؤمنین

  عارفان را نیست حاجت غیر ازین

  چون امام کاظم ، اي جانباز دین

  از رفیقانِ همیشه شرمگین 
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  اریخ رحلت امام خمینی بھ حروف ابجدت
 

  اي اشک بیا بجاي من صحبت کن        تکــرار، پیـام قـلـب این امـت کن             

  »با خامنه اي بـجاي من بیـعت کن«از سال عزا ، پیام رهبــر بـرخـوان                     

شتر استخراج ماده تاریخ بر اساس حروف ابجد نوعی طبع آزمائی طاقت فرسا و در عین حال جذاب است که بی

روش آن هم این است که شاعر براي به دست . در روزگاران گذشته رایج بوده و امروزیان را الفتی با آن نیست 

آوردن معادل عددي یک عبارت مناسب، منطقی، موزون، مقفی، قابل درك سریع و منطبق با معیارهاي ادبی 

تا بتواند مفهوم مورد نظر را کشف کند، سپس  بایستی صدها عدد و کلمه را جمع و تفریق کند و بارها به هم بریزد

» ساختن«اگرچه اینگونه شعر سازي، بیشتر . تر بریزد و ابیات مناسب دیگر را بر آن بیفزاید آن را در قالبی مناسب

المثل در رباعی  اما بدون شک باید از پشتوانه کشف و الهام نیز برخوردار باشد؛ فی» سرودن«آید نه  به حساب می

باشد قابل استخراج است اما این جملۀ سلیس و رایج و زبانحال مردم  1368صدها عبارت دیگر که معادل باال 

یک عصر قطعاً از منبع الهام و اسرار به ذهن خطور کرده است و هدف از درج آن در این مجموعه فقط براي بیان 

در ضمن کلمه . قابل پیشکش است احساس و پیام آن است نه بخاطر ابجدي بودنش که البته به این خاطر هم

  .باید سر هم باشد نه مجزا ، که ایهام نیز دارد» بجاي من«

  سال شھادت برادر شھیدم ابوالفضل صادقی بھ حروف ابجد
  

  ابوالفضل صادقی، فرماندة رشید 

  شش سال مستدام نیاسود در نبرد

  با پیکري مقاوم و پر زخم ، همچو کوه

  دیندر صبح روز نوزده از ماه فروَ

  بیست و دو ساله بود که در کربالي هشت

  :شد ) باك(و ) ترس(سال حدوث واقعه بی 
 

  جان را نهاد بر سر سوداي عاشقی 

  تا روز سرخ واقعه حتی دقایقی

  سد کرد راه را به عدوي منافقی

  گردید در شلمچۀ خونین ، شقایقی

  پرواز کرد با دل شیدا و شایقی

  )فرمانده رشید ، ابوالفضل صادقی(
 

  

کسر کنیم عدد ) فرمانده رشید ، ابوالفضل صادقی(را از معادل ابجدي عبارت ) باك) + (ترس(اگرمعادل عددي * 

  1366: آید سال شهادت او به دست می
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 بارش فیض خدا
حسینی  هللادر سوگ مرد خدا، مرحوم کربالیی کرامت   

  مرگ، حق است و خالیق همگی می میرند

  اي خوشا آنکه سبکبال و سبکبار رَوَد 

  بعد مرگش همه از خوبی او یاد کنند

  آنچه در مرگ عزیز دل ما رفت این بود

  نابهنگام پرید از قفس فرش به عرش

  با چنین حال، پر از شور و شعف بود دلش

  بین اقوام و مساجد، گل وحدت میکاشت

  این علمدار، دلش خیمه عاشقها بود

  ز به دمی وصل نبوداو به دنیاي دنی ج

  داشت بسیار، ز اقصاي وطن، خاطرخواه

  داشت او شاعر و مداح خصوصی، همه جا

  گرچه تقدیر و قضا بال و پر او را بست

  بود راضی به رضا، یکدله، تسلیم قضا

  با تمام شهدا رابطه و پیمان داشت

  پایه ثابت هر خیمه عاشورا بود

  پاي هر منبر و هر روضه و هر شعر و سرود

  و مجلس، لب را ونکه می بست به هر محفلچ

  گوش می داد به اشعار و مواعظ با ناز

  بود آئینه بی کینه مظلومیت

  گشت معلول به حکم ازلی از حرکت

  رفته تا با شهدا ، باز رفاقت بکند

  بی کرامت، دل زرقان قَبَسی، کم دارد

  مش کرامت،  پس از این، جاي نمازت خالی

  اش، صبر جمیلبار الها بده بر طایفه 

  خادمانش، همه را ، اجر، عطا کن یا رب

  وصف این یار خداجوي ندارد پایان
  

  زندگی را پس از این نشئه ز سر می گیرند  

  فارغ از هر دو جهان، تا بر دلدار رَوَد

  روح او را به مناجات و دعا شاد کنند

  به همه سنگین بود »کرامت«داغ جانسوز 

  به فرشداد ترجیح، مثال شهدا، عرش 

  ساکن دائم ایوان نجف بود دلش

  عطر لبخند ز گلزار خدا بر می داشت

  ویلچرش هیئت سیار شقایقها بود

  دَم او نیز بجز ذکر اباالفضل نبود

  بود پیوسته ز احوال عزیزان آگاه

  تلفنی، بود شب شعر و سرودش، برپا

  لیک هرگز پَر معراجی او را نشکست

  زین سبب بود پُر از شور و صفا چون شهدا 

  خاطراتی ز کرامات بالجویان داشت

  ها بود بارش فیض خدا بر دل محفل

  دل او محو کالم و هدف و موعظه بود

  جذب میکرد به دل هر سخن و مطلب را

  زین سبب بود دل عاشق او گلشن راز

  بود با اذن خدا، آیت محرومیت

  برکتلیک ، با اذن خدا، بارش فیض و 

  تا ز ما نزد خداوند شفاعت بکند

  نَفسی کم دارد ، صاحبروضه و مرثیه 

  جاي آن خنده و آن لهجه نازت خالی

  هم عنایت بنما بر همه، پاداش جزیل

  مزدشان را زِ خُم فجر عطا کن یارب

  چونکه وصل است به ساالر شهیدان جهان
  

  1399فروردین  -زرقان /  والسالم

 
  .آرامستان نسیمی زرقان: محل دفن 17/1/1399:وفات  9/6/1349 :اهللا حسینی فرزند مرحوم زکی، تولدمرحوم کربالئی کرامت 

که تمام اصحاب  معلول گرانقدر و خالص و خدائی، یار دلسوخته شهدا و اهلبیت علیه السالم، پایه ثابت اکثر مراسم والئی و انقالبی

و و وصفش فراتر از شعر فوق است، او که وفات نابهنگامش مردم و هیئات مذهبی  مساجد و تکایاي زرقان خاطرات بسیاري از او دارند

  .فرو برد و همه به روشهاي مختلف یاد عزیزش را گرامی داشتند و می دارند سوگرا در خانواده هاي معظم شهدا 
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  می با اژدها

  اشعار سیاسی، اجتماعی، اخالقی، عرفانی و فلسفی

 موضوعات متفاوتدر قالبهاي مختلف و 
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  زورقی در کیھان

  شور جنونم ، پایان ندارد

  هر دردمندي ، درمان شد و رفت

  است تنهااینک ، طبیبم ، مانده

  تنهائیِ او ، شد شامل من

  امشب ز مستی ، بی اعتدالم

  من هستم و او ، در کل هستی

  من جز طبیبم ، سلطان ندارم

  جانم گرفت و جانی دگر داد

  از درد و درمان، دیگر خبر نیست

  پایان  دردم ، آغاز  وصل  است
 

  حالی که دارم ، طوفان ندارد 

  جز من که دردم ، درمان ندارد

  دیگر بجز من ، مهمان ندارد

  زیباتر از این ، امکان ندارد

  چون زورق دل ، سُکّان ندارد

  گنجایش ما ، کیهان ندارد

  جز من طبیبم ، دربان ندارد

  غیر از ، جانان نداردجانی که 

  بازار وحدت ، دکّان ندارد 

  آغـاز  وصلم ،  پایان   ندارد
 

   1425سحر نهم ربیع االول  - قم 

  1383مصادف با دهم اردیبهشت ) عج(سالروز آغاز امامت حضرت مهدي 

  ھاخرمن خرچنگ

  تا در تو نگردند هماهنگ ، نظرها

  سازند بپا روي زمین ، جنگ ، نظرها
 

  

  تري از رگ گردن به خالئق نزدیک  

  دورند ولی از تو ، به فرسنگ ، نظرها
 

  غیر از تو در این آینه ، صاحبنظري نیست

  در فهم تو هستند ولی لنگ ، نظرها
  

  

  گر حذف شود جنگ ز قاموس تمدن  

  هستند چنان گلشن فرهنگ ، نظرها
 

  شیطان شده مبهوت ز استادي انسان

  ، چنگ ، نظرهاانداخته چون بر دل دین 
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  تا جنگ براي تو و با نام تو جاریست  

  ي حق ، سنگ ، نظرهابارند بر آئینه
 

  کشتند رسوالن و عزیزان خدا را

  ي تاریخ ، همین تنگ نظرهادر پهنه
 

  

  از بس که گره خورده به هم چنگ تفکر  

  گردیده چنان خرمن خرچنگ ، نظرها
 

  آدمغیر از نظر عشق بر این عالم و 

  هستند همه بسته و بد رنگ ، نظرها
 

  

  یا رب برسان آنـکه در این تفــرقه آباد                                            

  سازد به یکی جلوه ، هماهنگ ، نظرها                                             

 مهبط خورشید

  ي فرهیختگانیم هرچند نه در زمره

  اخراج ز آغوش تو تا حالي  از لحظه

  چون همره ما بود ز آغوش تو عطري

  * ي گلزار تو مانند نسیمی در حجله

  عمري است که از شرم و تالش و ادب و داغ

  زان رو که اسیر قفس مهر تو گشتیم

  گر شد دل ما مهبط خورشید ، عجب نیست
 

  از دولت عشق تو برانگیختگانیم 

  بر دامن هر جلوه درآویختگانیم

  لک ابد عطر ادب بیختگانیمدر مُ 

  با هر گل نشکفته درآمیختگانیم

  در کان والي تو عرق ریختگانیم

  در هر دو سرا سلسله بگسیختگانیم

  ي فرهیـختگانیم کِش کوچــه فانـــوس
 

و هم اشاره به نام شاعر و عارف شهید سید عمادالدین نسیمی » یک نسیم«نسیمی ایهام دارد، هم به معناي *  

  .، در جوار بقعۀ متبرك او قرار داردفارس ار شهداي گرانقدر زادگاهم، زرقانکه گلز

  اعجاز ایمان

  ي باور خودو هر کس به اندازه

  یقین گر نداري به اعجاز ایمان

  هر اندازه ایمان به اعجاز داري

  کند ساغر خودز اعجاز ، پُر می 

  نیفکن به دریاي شک لنگر خود

  همانقدر هستی تو یاریگر خود
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  بینی ار دست امداد غیبینمی

  شکافد چو طفلیدعا جبر را می

  نجنگی اگر فاش با نا امیدي

  در کشور هستیِ خود امیريتو 

  دعا نیست خودمحوري در اراده

  توانیتو با اذن حق در دعا می

  و با توبه و شکر و انفاق و بخشش

  توانی به حکم شفاعتو یا می

  نکن هرگز از سرنوشتت شکایت

  کسی نیست زندانی سرنوشتش

  چو عقل و اراده تو را هست رهبر

  هارها شو ز زندان بیحاصلی

  آن وح خدائی که با تو قائم به ر

  تو داري پر و بالی از روح خالق

  خدا بر بشر داده تاج کرامت

  تو آنگونه باید شوي وصل بر او

  سالح رسوالن دعا بوده ، یعنی

  به وقت دعا پر شو از روح قدسی

  الحوائجالمتین است بابچو حبل

  شفاعتدخیلی ببند از وال بر 

  پسنددو راضی شو از هرچه او می

  اگر نیستی اهل توبه) غالما( 
 

  نکن پر ز ورد و دعا دفتر خود

  که با گریه پیدا کند مادر خود

  ي یأس در سنگر خودشوي کشته

  به هم زن قوانین، تو در کشور خود

  نظامی است چرخنده بر محور خود

  دور سازي ز دور سر خودقضا 

  رها گردي از جرم یا کیفر خود

  ري بهره از قرب پیغمبر خودبَ

  شکایت کن از نفس ویرانگر خود

  مگر اینکه زندان کند باور خود

  تو باید شوي تابع رهبر خود

  و ایمان بیاور به بال و پر خود

  کشی پیکر خودبه روي زمین می

  کِشد در بر خودکه با آن تو را می

  را نموده است فرمانبر خود و او

  شود وصل بر دلبر خودکه دل می

  تو باید مسلح کنی باور خود

  بپر تا به معراج با شهپر خود

  تو باید شوي وصل بر یاور خود

  و کن عرضه بر او دل مضطر خود

  و تسلیم تصمیم درمانگر خود 

  نپیچان تو این لقمه دور سر خود
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  روح کعبه

  موالستکعبه جسم است و روح او 

  چرخد کعبه دور امام می

  در طوافی به همره هستی

  هرچه دارد تقدس این خانه

  صاحب خانه صاحب دین است

  امر حق هست الیق عبدي

  روح این اجتماع عرفانی

  باید از روح حج پدید آید
 

  اي تنهاست جسم ، بی روح ، مرده 

  چون عبیدي که عاشق و شیداست

  در مداري که روز و شب پیداست

  از یُمن صاحبی واالستهمه 

  صاحب دین ولّیِ امر خداست

  ترین گل دنیاست که خدائی

  وحدت و حرکتی به قصد والست

  اجتماعی که محورش موالست
 

  فردوس تفکر

  »....پشیمانی ما سود ندارد«: گفتند 

  ي رایج که شده ورد لب ما این نکته

  پوزش طلبی از خود و از خالق و مردم

  عمل آیداکسیر ندامت ز تفکر 

  برگشت به خود ، حاصل زیبائی فکر است

  یک لحظه پشیمانیِ حُر ، داد نجاتش

  هر کس که کند سرزنش نفس ، مداوم 

  درمان نپذیرد دل نومید کسی که 

  ، توبه نکردند آنانکه به توجیه خطا

  )غالما(توّاب و رحیم است خداوند 
 

  این گفته بجز مغلطه مقصود ندارد 

  ي محدود نداردعذري است که محدوده

  ي محمود ندارد  جز طالب اندیشه

  جاهل بجز از خصلت نمرود ندارد

  فردوس تفکر ره مسدود ندارد

  توّاب بجز طالع مسعود ندارد

  در پیش رهی جز ره معبود ندارد

  امّید به آیندي موعود ندارد

  گفتند پشیمانی ما سود ندارد 

  او جز نظر مهر به موجود ندارد
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  بیمھ كمیل

  امالها از خودم من شاکیبار 

  دهد بر من جسارت در گناه می

  کرده او رخت مذلت بر تنم

  من شکایت دارم از دست خودم

  کند توجیه ، اعمال بَدم می

  ام از دست خود بار الها خسته

  کند پیوسته امرم بر بدي می

  بار الها ظلم کردم بر خودم

  ي خود نیستم من حریف حیله

  کمیلبیمه کن یا رب دلم را با 
 

  اماین خود شیطانی و ضحاکی 

  امکند تشویق در بیباکی می

  امي دل ، پاکی بُرده از آئینه

  امچون شکسته حرمت افالکی

  امدهد تعلیم در هتاکی می

  اماین خود بی آبروي خاکی

  امرحم کن یا رب به این غمناکی

  اممن به درگاه تو از خود شاکی

  امدِه نجات از این همه سفاکی

  امدهد تعلیمِ عشق و پاکیتا 
 

   مجلس ختم عشق

  جنونی که اینک گناه من است

  از آن ، وام دارم زمستان آه 

  جنونم به هر صخره کوبیده است 

  جنونم ز عادت فراري نمود 

  چکد چو خفاش از آسمان می 

  بلنداي یلداي گیسوي او 

  به فصلی که کفتارها زاهدند 

  بیائید در مجلس ختم عشق 
 

  ترین اشـــتباه من است یحماســ 

  و باران ، که شعر نگاه من است

  و هر صخره آرامگاه من است

  جنان نیز تبعیدگاه من است

  سیه تر ز شب ، صبحگاه من است

  همان سرنوشت سیاه من است

  ریا آخرین جان پناه من است

  اش عکس ماه من است که در حجله
 



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 464صفحه  

 

  

 عاشقم، پس ھستم

  عاشقم ، صاف و ساده ، پس هستم

  مثل صفرم که ارزش یک را

  ام دائم در ره عشق ، بوده

  اختیارم به دست معشوق است

  شوم مجذوب چون به هر جلوه می

  هستم از دولت جنون عمري

  از قطار اراده در ره وصل

  چونکه دارم ارادتی سرشار

  هستم آن میوة رسیدة عشق

  چونکه در آفرینش عالم

  خاکم اما براي کاخ وجود

چون هست   نیستم من ولی دلم
 

  داغ بر دل نهاده ، پس هستم 

  نماید زیاده ، پس هستم می

  ، ایستاده ، پس هستم مثل کوه

  عاشقم ، با اراده ، پس هستم 

  ساده ، مثل براده ، پس هستم

  عقل از دست داده ، پس هستم

  چون نگشتم پیاده ، پس هستم

  بر اولوالعزم باده ، پس هستم

  که ز هستی فتاده ، پس هستم

  شـوم استـــفاده ، پس هستم می

  شوم خشت ساده ، پس هستم می

  فرش دارالــعـباده ، پس هستم
 

  مردباش 

  پیرو هر دین که هستی مرد باش

  گر که حتی دین نداري در حیات

  بر سر چیزي اگر در زندگی

  جان موال ، با کسی حتی اگر

  اي گر شدي پیروز در هر عرصه

  گر شدي ناکام در دلدادگی 

  هستی، هر کجا و هر زمان هر که

  گرچه رسم این جهان نامردي است
 

  پرستی مرد باش هر کسی را می 

  چون جوانمردانِ هستی مرد باش

  با کسانی عهد بستی مرد باش

  عهد و پیمانت شکستی مرد باش

  یا اگر خوردي شکستی مرد باش

  یا ز جام عشق ، مستی ، مرد باش

  گر غنی یا زیر دستی مرد باش

  ننگ و پستی مرد باش تو ولی بی
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  ...تا بیائی

  دلم دیوانه کردم تا بیائی

  انار سرخ و خونین دلم را

  خرابم النه کردي تا نیایم

  همه اجزا و ذرات وجودم

  براي اختفاي گنج عشقت

  تماشایت شنیدم بس گران است

  کویر دل به بذر داغ عشقت

  گذاري شنیدم پا به گلشن می

  غالمت را سلیمان وار دریاب
 

  بیائی خرد ، بیگانه کردم تا 

  برایت دانه کردم تا بیائی

  بیائی دوباره النه کردم تا

  تماشاخانه کردم تا بیائی

  دلم ویرانه کردم تا بیائی

  سرم بیعانه کردم تا بیائی

  خانه کردم تا بیائی شقایق

  بصر ، گلخانه کردم تا بیائی

  طلب مورانه کردم تا بیائی
 

6/2/68  

  ها ئینهفطرت آ

  یعنی من و تو در صدف تنهائی عشق،

  دست یک عاشق بیدل زده در عرش گره

  ها ست خدا فطرت ما آینه آفریده

  هدف از خلقت ما عاشقی و خوشبختی است

  اشرف خلق خدائیم و امانتدارش

  قلب ما ساغر مخصوص تجلّیات است

  هرچه از جنس هوس گشته به آتش محکوم

  عاقبت عشق زمینی به سماوات رسد
 ج

  در دل هم با شعف شیدائی حل شدن 

  روح سبز من و تو چون علف صحرائی

  تا که تکثیر نماید هدف زیبائی

  که نهان کرده خدا در کنف دانائی

  داده این مرتبه بر ما شرف علیائی

  نیست پیمانۀ وحدت خزف سُفالئی

  در هوس نیست دمی جز اَسَف رسوائی

  بگنجد دو خدا در صدف تنهائی چون
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  سائل

  آزاد از دعاي ابو حمزه ثمالی برداشتی

  رذائلبند اگرچه دچارم به 

  ندارم فضیلت به عمرم ولیکن

  نگفتی مگر سائل از خود نرانید

  بَدَم من ولی دوست دارم حسینت

  ندارم ز خود آبروئی ولیکن

  من آنم که کردم جسارت به موال

  ام غافل اما ز الطاف تو بوده

  کنون غرق در خجلتی آتشینم

  ن به من جام کوثرکریما عطا ک
 

  نگشته امیدم به عفو تو زایل 

  امیدم به عفوت بُود از فضائل

  منم بارالها به باب تو سائل

  مگر هرکه بد شد ندارد دگر دل

  توسل نمودم به خوبان کامل

  تو اما گذشتی ز این عبد جاهل

  نبودي تو یکدم از این بنده غافل

  و توبه نموده مرا بر تو واصل

  دلم از ردائل که تا شسته گردد
 

  خاکستر آواز

  شبی تا دعوت ناقوست اي عشق

  ، آه چه چشم انداز سبزي داشتی

  چو کودکهاي بازیگوش ساحل

  مرا در ژرفنایت غرق کردي

  دیدم این کابوس غم را اگر می

  ولی اینک بیا در خواب فرهاد

  فقط درد است و شیدائی و هجران

  ، روشن گردد بجز با داغ نمی

  یک شعله آوازبجز خاکستر و 
 

  شنیدم ، آمدم پابوست اي عشق 

  خوشست از دور بانگ کوست اي عشق

  صدف دیدم شدم مأنوست اي عشق

  چو مروارید اقیانوست اي عشق

  خوردم چنان افسوست اي عشق نمی

  شود کابوست اي عشق که شیرین می

  طریق و مذهب و ناموست اي عشق

  دلم یعنی همان فانوست اي عشق

  ققنوست اي عشقنمانده چیزي از 
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 گیشه

  وجودم چونکه خُرده شیشه دارد

  نباشد خاك تنها معبر نور 

   یکی ، آئینه اي در من شکسته 

  نیستان دلم مجذوب شمسی است

  ولی بیزارم از عرفان و دینی 

  در این آئینه رخ بنما عزیزم 

  شکستن هاي تو کثرت به پا کرد 

  ام را باز بشکن دل نورانی 

  الحمد هللا ز بشکن بشکنت 
  

 
  همیشه نور در اندیشه دارد

  ولی راه عبورش ، شیشه دارد

  که نورش در وجودم ریشه دارد

  که صدها مولوي در بیشه دارد

  ، نظر با گیشه دارد که پنهانی

  که تصویر تو حکم تیشه دارد

  که نازت از ازل این پیشه دارد

  که قدري خاك در اندیشه دارد

  وجودم گنج خرده شیشه دارد
 

 ناز عاجل

  جز داغت ایندل ندارد

  اي جان جانا طلب کرده

  یک بازي پر فریب است

  مغروق دریاي هجرت

  وصلت به یکدم جنون است

  میلی که سوي تو دارم 

  آهست کارم ، فقط آه 

  ، صافست و خواهش آئینه
 

 
  عشقت معادل ندارد

  این ذره قابل ندارد

  عشقی که مشکل ندارد

  ساحل مقابل ندارد

  ندارد طیّ مراحل

  زورق به ساحل ندارد

  آهی که حاصل ندارد

  جز ناز عاجل ندارد
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 فطرت سیال

  دینی که گفته اند چو افیون توده هاست

  گلبولهاي سرخ و سفید حیاتبخش

  عرفان و دین و فلسفه هر جا دکان زدند

  مجنون نبوده هیچ رسولی ولی ز عشق

  بت ساختن ز مذهب و بر آن تبر زدن

  آنها جلو زدنتقدیس رهبران و ز 

  دین ، وامدار خلق خدا نیست در عمل
 

 
  هاست  فطرتی است که در خون توده- سیّال

  جاري درون سینۀ مفتون توده هاست

  ي افسون توده هاست آنجا همان اریکه

  ، عاشق و مجنون توده هاست هر عقل پاك

  در کار و در معامله قانون توده هاست

  چون توده هاست از روي عشق ، سنت بی

  ما به روز حادثه مرهون توده هاستا
 

  کوله بار تنهائی

  شکند سایه وقتی که سرم می

  بغض هر پنجرة پائیزي

  آسمان هم قفسی ظلمانی است

  قاصد صادق غم را نکُشید

  چه گرانسنگ دلی دارم ، آه

  سنگ توجیه و تجاهل ، عمریست

  غم این خفتۀ چند«آه ، نیما  

  کوله باري که پر از تنهائیست

  ره با چه درختی گویمرنج 
 

 
  شکند سایبان بال و پرم می

  شکند اي در جگرم می نیزه

  شکند تا غرور سپرم می

  شکند که دل دربدرم می

  شکند تا برم نام حرم ، می

  شکند چلچراغ گذرم می

  »شکند خواب در چشم ترم می

  شکند در غریبی کمرم می

  شکند سایه وقتی که سرم می
 

 ناز  شراره

  ظریف کرديتا غمزه چنین 

  ي ناز بر خاك زدي شراره

  گنهم تو با نگاهت من بی

  بر طور دلم نظر فکندي

 
  احساس مرا لطیف کردي

  آن را چو خودت شریف کردي

  ایمان مرا ضعیف کردي

  اینطور ، دلم نحیف کردي
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  شادم ز عدالت جفایت

  من شاعر ماهري نبودم
 

 چون بر من و بر حریف کردي

  تو قافیه را ردیف کردي
 

 صفاي تا قیامت سوختن

  فهمد زبان سبز باران را گل خشکیده می

  ها را، شبان دیده در راهی سروش نی لبک

  گنجد عطش در کاغذین پندار گلخانه نمی

  ها مترسانید عاشق را ز تهدید مترسک

  حماسی طعم عصیانهاي روح سربداران را

  صفاي تا قیامت سوختن را شمع شیدائی

  مالحت گو غم سودائی ما را به ملّاح
 

 
  فهمد صفاي اشک هجران را دل غمدیده می

  فهمد ها یار او کوچیده می که همراه پري

  فهمد کجا داغ شقایق را گل ارکیده می

  فهمد هوسبازي ما را گرگ باران دیده می

  فهمد می »فهمیده«در این دهر مغول پرور فقط 

  فهمد که پیش از سوختن ، پروانه را بوسیده می

  فهمد دلها را دل شوریده میغم شوریده 
 

 بارانی

  ست دیده را ابر ماتم گرفته

  آه بیچاره طفل خیالم

  ست امشب وه چه کوالك سختی

  شَروه خوان خوش آواي اشکم

  مرغ بی سر پناه نگاهم

  از هدایاي چشمت دل من

  چند ناز دگر کن که این دل
 

 
  ست باز ، باران نم نم گرفته

  ست دامنت را چه محکم گرفته

  ست با آه توأم گرفته اشک

  ست با لب ناودان دم گرفته

  ست النه در چشم زمزم گرفته

  ست آسمان آسمان غم گرفته

  ست چند آتشفشان ، کم گرفته
 

 شاهکار

  بر چرخ آفرینش ، تا شد سوار ، شاعر

  در کارگاهِ هستی ، شعر آفرید و پنداشت

  اش را ، از یاد برد و گردید غفلت زُدائی

 
  با آفریدگارش ، شد همقطار ، شاعر

  ، هست ، با اعتبار ، شاعر مخلوق ذهن او

  ، شاعر در غفلت آفرینی ، آئینه دار
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  موزون ، یا چند وهم و تصویربا چند حرف 

  شکست دائم که بایست بت می با آن تبر

  ، در شاعري روا نیست برتر ز خویش دیدن

  اخالق و عشق و عرفان ، بازیچه هاي شعرند

  گر زهد هم بر اینها ، باري ، اضافه گردد

  جائی که نسل انسان در حال انقراض است

  ، دیوان که جمع دیو است شاعرمراد باشد 

  ، کار هنر ، حماقت وري که باشددر کش

  ، نخواهد افتاد ،  بی شک هیچ اتفاق خاصی

  حیف است در دو عالم ، جز مُلک دل خریدن

  هرچند جاي خود را نشناخت در طبیعت
 

  ، شد رستگار ، شاعر ر دو عالم، د پنداشت

  پیوسته ، بت تراشید در روزگار ، شاعر

  حتی اگر که باشد ، یک تازه کار ، شاعر

  بنگر چه دامهائی ، بسته به کار ، شاعر

  دیگر شود بر ابلیس ، آموزگار ، شاعر

  با یک غزل ، گمان کرد ، شد ماندگار ، شاعر

  ، دیوانه وار ، شاعر عاشق شده به دیوان

  ر چرا بزاید روزي سه بار ، شاعردیگ

گر ، از وطن ، شود حذف ، پنجاه هزار شاعر 

  با ثروتی که دارد ، در اختیار ، شاعر

  امّا بدون شک ، هست ، یک شاهکار ، شاعر
 

 باغ تفقد

  رها مثل سیمرغ از خود شوید

  تمرد نمودید بر یکدگر

  به هر عهد و سوگند قهرآفرین 

  ز خود بگذرید و در آغوش هم

  شجاعانه از یکدگر بگذرید

  شما ریشه و برگ و بار همید

  به یک بوس و لبخند شورآفرین

  جهانی شدن در توان شماست

  اید شما در غزلهاي هم مُرده

  چه سخت است تنها مسافر شدن
 

  روان سوي قاف تجرد شوید 

  دمی هم ز خود در تمرد شوید

  براي خدا بی تعهد شوید

  چو ققنوس از نو تولد شوید

  میدان بخشش سپهبد شویدبه 

  رها از هواي تَفرُد شوید

  مسیحاي باغ تفقد شوید

  اگر در قفس ، فارغ از خود شوید

  الهی که از نو تولد شوید

  بیائید و همبال هدهد شوید
  

 

  8/  6/ 31 - قم 
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  بلوغ سبز

  ست روان سرکش من روي قله جا مانده

  بلوغ سبز تکامل ز پیله سیرم کرد

  فهمد نمی صفاي باطن ما را کسی

  سوزم لبکم عاشقانه می بیاد نی

  لبک به لب گیرد خدا کند که کسی نی

  اي و آوازي پرنده چیست بجز چشمه

  هنوز بغض مرا چشمه سار می گرید

  مراست بقچۀ سبزي لبالب از الهام

  بیا صنوبر از این کوره راه بر گردیم
 

  ست ام جدا مانده ام از هستی غرور وحشی 

  ست من کجا مانده، جسارت پرواز  هال

  ست ها مانده کتاب فطرتمان روي صخره

  ست ام گرا مانده هنوز شعلۀ شیدائی

  ست فقط به ذهن مفاتیحم این دعا مانده

  ست چو نیست این دو در اینجا چرا چرا مانده

  ست در این میانه دل من چه بی صفا مانده

  ست که یادگار ز شبهاي روستا مانده

  ست ماندهتمام هستی ما پاي چشمه جا 
 

  جوجھ ماشینی

  در غروب تنگ این شهر غریب

  مرغک بی آشیان روستا

  

  می نشیند روي پرچین گلی 

  می شود جاري به همراه شبان

   

  تا درون کوچه اي پا می نهد

  می کشانندش به ایوانهاي مهر

  

  با پرستو می پرد تا اوج عشق

  پر کشیدن در هواي روستا

  

  می رود تا مشکل تشکیل عشق

  نشیند در نگاه عاشقیمی 

  

  
  تا پر می کشدمن تا روس روح

  تا حریم بُرجه ها سر می کشد

  

  در کنار کوزة همسایه ها

  در خیال نازك کهپایه ها

  

  می بَرَندَش درون درهاي باز

  پله هاي خاکی مهمان نواز

  

  جوجۀ ماشینی اندیشه ام

  سیر می ساز مرا از پیشه ام

  

  پایکوبان تا کنار چشمه اي

  بعد از آن در انحناي عشوه اي
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  می کند تاریخ هجران را مرور

  قطره قطره می چکد بر روستا

  

  من از این زندان آهن خسته ام

  خسته ام از رقص ماشین شتاب

  

  من در این رقص کسالتبار چرخ

  گردم به عشقم روستا باز می

  

  باز می گردد به این شهر غریب

  می کند بیرون سر از ماشین یکی
  

  و فرسوده ام چشم اشک آلوده

  اشکهاي گرم و دود آلوده ام

  

  از خود و سلول رنگارنگ نیز

  از ترانه خوانیِ آونگ نیز

  

  عاشق وحشی ترین بابونه ام

  می نهم بر روي خاکش گونه ام

  

  مرغک بی آشیانم ، ناگهان

  گویدم هی هی کجائی اي شبان
  

  1367سال  )جهاد سازندگی( کشوري در جشنواره روستا حائز مقام نخست 

  از تولید بھ مصرف

  تا کجا با میزهاي دنبه دار

  تا به کی این گرگهاي کاغذي

  

  تا به کی با روزهاي بی درخت

  تا به کی در سایۀ پاساژها

  

  هاي روسفیدم چند بورس گیوه

  آه پاهاي رشیدم ، چند کورس

  

  ها که آبستن شدند گاوآهن

  گاومان قربانی میالد شد

  

  واسطهاز خط تولید ده بی 

  دستها ، بی پینه از جالیزها

  

  
  چرند؟ می مرتع سبز دلم را

  درند؟ برة بی مدرکم را می

  

  هفته هایم هفت خوان غم شوند

  ها هم بهر من رستم شوند موش

  

  چشمک و تحقیر واکسی بشنوند

  طعنه و توهین تاکسی بشنوند

  

  دختر ارباب با ما قهر کرد

  فقر ، ما را راهی این شهر کرد

  

  رسند بچه ها اینجا به مصرف می

  رسند میکال و نورس، بیل بر کف 
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  در تب حراج شهر و روستا

  شهروند جعلی صد در صدم

  

  ام هاي قریه تر از کرت تشنه

  کنم آرزوي بازگشتن می

  

  هاي روستایم را چرا بام

  هاي گورستان چرا این فراري

  

  هاي تیز نامرئی چرا داس

  آه ، این اشباح بی دندان چرا

  

  استخوانهاي تالش قریه را

  خوار از چه رو این گرازان زمین

  

  سالها بر بال خوشبوي نسیم

  هاي سادگی سالها در سفره

  

  آه اما در غریبی سالهاست

  شهر مسخ مدرك و میز است و ما

  

  ها اینجا بسی پیچیده است سفره

  ایست زندگی نوشیدن نوشابه

  

  هاي شهر شاخدار گاوبندي

  هاي فطرت دست زد هم به آنتن
  

  هیچ جنسی مثل من ارزان نشد

  هیچ تخفیفی چو من لرزان نشد

  

  در دلم دیگر قرار و صبر نیست

  لیک سهمم از زمین جز قبر نیست

  

  اند ها تملک کرده باز کرکس

  اند آسمان را بی تحرك کرده

  

  کنند روح صحرا را چپاول می

  کنند جرأت ده را تناول می

  

  *  اند از چه بی رحمانه ، آخو کرده

  ** اند نان ده را بار آهو کرده

  

  بذر آواز قناري کاشتیم

  نان و آواز و محبت داشتیم

  

  ایم لبک بیگانه با نسیم و نی

  ایم مسخ دود دنده و دندانه

  

  اي بسا پیچیده تر از ساندویچ

  با سه آروغ و دو ژست و بیست هیچ

  

  هم به ما آموزش تخدیر داد

  هم گروه خونمان تغییر داد
  

  در گویش زرقانی یعنی خرمنکوب و آخو کردن یعنی خرمن کوبیدن: آخو *   

 نان کسی را بار آهو کردن ، از ضرب المثل هاي زرقانی یعنی باعث باعث بی درآمدي و کم روزي بودن **   

 کسی شدن
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  لطف جنون

  امتا جنون در عاشقی شد ناجی

  هر کجا و هر زمان با قصد قرب

  ونگرچه دلسنگم ولی رعد جن

  مثل تاري زخمه خوردن از رفیق

  گویم که با لطف جنونشکر می

  منتشر گردیده در دشت عطش

  امفهمد سکوت کاجیدشت می

 

  اماي معراجیدمبدم در ورطه 

  ام ، حاجی زنم تا سنگ بر خودمی

  امکند چون ابرها حالجیمی

  امبوده دلمشغولی و محتاجی

  ام از جهان عاقالن ، اخراجی

  امهاي سبز کاجیپایداري

  !ام زین سبب مستغنی از وراجی

 

  حق معرفت

  تقدیم به اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السالم

  اي شموس همیشه در اشراق

  هر که باشد چو شیعه ، حق محور

  جویان قلب آزادگان و حق

  کربال جان عالم عشق است

  شود عاشق وجود شما می

  کوثر عشق در کتاب خدا

  کرد عشق در جان ما تجلی

  چونکه حق شما شده پامال

  اي غریبــــان عالــَـم خاکی

  بر شما داده حق ارادة خود

  هست عارف فقط خدا به شما

  جوهر شعر گرچه اغراق است
 

  حق ، ندارد به جز شما مصداق 

  هست روحش به وصلتان مشتاق

  کرده در نینواي حق ، اُطراق

  آسمان هم شده بر آن الحاق

  ستحقاقهر که دارد به عشق ، ا

  گشته بر مادر شما اِطالق

  ما شدیم از قبیلۀ عُشّاق

  تا ابد کار ما بُود احقاق

  که شده پُر ز جودتان آفاق

  کرده جان شما به خود الصاق

  ما کجائیم و گوهر اعماق

  نیست مدح شما ولی اغراق
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  ي اشراق سرمه

  در نور نشو خیره اگر عاشق نوري

  ي خود را کینه در نورشناسی دل بی

  شعله از آن نور به طور دل خود زن یک

  با پرتو فانوس دلت نور بیفشان

  ي ظلمانی عقلت بچکان نور بر دیده

  آنگاه بر آن چشم که مَحرم شده با نور

  ي معشوق ، که افتد سرشار شو از جلوه

  ي نور  دل آینه کن تا که شوي واسطه

  ي خویش و ببین فاش آنگاه شکن آینه

  ر آتشپروانه صفت تا نشوي محو د

  ي آخر عشق است پروانه شدن مرحله

  اي از شور و شعور است شریعت آمیزه

  گر عقل شود عاشق و عاقل بشود عشق

  موالي تو نزدیکتر از پرتو شمس است
 

  چون حاصل آن نیست بجز ظلمت و کوري 

  ي نور چو مشکات بلوري کن محفظه

  آنگونه که در ذهن کند فکر خطوري

  به صبوريي وجودت »سینا«ي  بر پهنه

  تا وارهد از خیرگی و جهل و جسوري

  ي اشراق سحوري با ناز بکش سرمه

  از هر مژه ، چون اشک به دامان تو ، حوري

  گر طالب فانی شدن و درك حضوري

  ي هر ذره تو در حال ظهوري در سینه

  ي خود زنده به گوري ي اندیشه در پیله

  شوري پروانه نشو گر که هنوز آینه

  طلب شور و شعورياي دل ز شهیدان ب

  تقدیم کند بر تو جنون ، برگ عبوري

  پره دوري افسوس غالما که تو چون شب
 

  ضریح خدارنگ یاس ها

  در هر امام زاده ، جمیع حواس ها

  از حُبِّ عاشقان و نذورات اهل درد

   خوارشان  آنانکه هست کل جهان ، ریزه

  ست تا به عرش ، کنار ضریحشان رفته

  انوار فیضشانالحوائجند و ز  باب

  کنی که شود حاجتت روا گر نذر می

  هرگز نگو به شرط قبولی دَهَم بها

  شکرانۀ قبول دعا ، خدمتی نما

  »حق معرفت«جنت ، زیارتی است پُر از 
 

  اول ، کند مغازله با اسکناس ها  

  یده پُر ضریح خدارنگ یاس هادگر

  ها هستند بی نیاز ز ما آس و پاس

  ها التمــــاسهـاي مشــتعـل  فـــواره

  ها رسد به سما ، انعکاس پیوسته می

  ها در راه نشر عشق به پا کن کالس

  ها با حق نکن معامله با این قیاس

  ها بی ادعا و عطف نظر بر سپاس

  ها باشد بهشت ، والۀ موالشناس
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  تو زیبائی و من زیباپرستم

  خدایا هرچه بودم ، هرچه هستم

  اگرچه از دَرَت گشتم فراري

  یک توسل بازگشتم ولی با

  توکل بر تو کردم در توسل

  خدایا هرچه زیبائیست از توست

  اگرچه بندة خوبی نبودم

  به پاس لطف تو در زندگانی

  نیازم ز غیر از خود ، بفرما بی
 

  بستم به لطف بیکرانت پاي 

  و با تو عهد و پیمانم شکستم

  و در بزم مُحبانت نشستم

  که از لطفت بگیري باز دستم

  زیبائی و من زیباپرستمتو 

  ولی شیداي خوبان تو هستم

  کمر بر خدمت خلق تو بستم

  ز فضل خود غنی کن روح مستم
  

 

  

  تقدیم بھ عاشقان نماز

  چگونه ؟ با چه زبانی تو را سپاس بگویم؟

  که سیل فضل تو جاریست لحظه لحظه به سویم
 

  

  کنم به انفس و آفاق ز هر طرف که نظر می  

  اي تو به رویم نعمت گشودهدري ز رحمت و 
 

  کدام لطف تو را عاشقانه ، شکر گزارم

  کدام قبله براي سپاس از تو بجویم
 

  

  جز اینکه سر بگذارم به روي خاك عبادت  

  و راه حمد و سپاس تو را به سجده بپویم
 

  همه لطفت پر از نیاز نمازم به پاس آن

  و اشک شوق وصال تو هست آب وضویم
 

  

  فرصت زیباي یک سپاس صمیمی استنماز   

  اي تو به من ، تا گل وصال ببویم که داده
 



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 477صفحه  

 

  ز هفت بحر سپاست ، بده دو شبنم احساس

  که روح خویش در آن ناز بیکرانه بشویم
 

  

  کسی به غیر خودت نیست چون سپاسگزارت  

  نماز درس سپاسی است کز زبان تو گویم
 

  دال اگرچه گناهم ز حد عفو برون است

  ولی به امر خودش مستحق رحمت اویم
 

  

  فضای سبز ھمدلی

  ، شاکرم به درگه خداي خود ، چنان همیشه

  و شهر مکه زائرم النبی مدینۀکه در 
 

  

  ها ، بدون قید نام و نان رهاتر از پرنده  

  ، طائرم در این فضاي روحبخش و عارفانه
 

  کند اش ، به من کالم می خدا به آیه آیه

  شده معلم و مشاورم و جبرئیل او
 

  

  به هر طرف که بنگرم ، ز هر نژاد و مملکت  

  بسی گل محمدي نشسته در مجاورم
 

  غریبه نیستم در این ، فضاي سبز همدلی

  ولی غریب دولت و دیار هر مسافرم
 

  

  چرا دیار مسلمین ، شده غریق جنگ و خون  

  هاي دشمنان فاجرم چرا اسیر حیله
 

  کتاب وحدت اُمَمکالم حق اگر شود ، 

  شود دمی ، صف عدوي کافرم شکسته می
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  خدا کند بیاید او ، که در تمامی جهان

  شود مرام همدلی ، کتاب دین فاخرم
 

  پُر از غزل شده دلم ، ز عشق مصلح بشر

  کسی که انتظار او ، نموده است شاعرم
 

  

  غالم آن عزیزم و به شوق وصل روي او  

  ي مهاجرمپرندههمیشه دربدرتر از ، 
 

  پنجره

  ات باز کن ، یک نگاه ، پنجره

  ام تشنه پشت درگاهت مانده

  شب و روزم سیه شده از هجر

  بسکه چشم انتظار داري تو

  کشته از بس فتاده در اینجا 

  انتظار فرج ، دري باز است 

  گرچه ناالیقم ولی بگشاي

  ها  آه موالي مهربانی
 

  ات تا شود قاب ماه ، پنجره 

  ات ه سد راه ، پنجرهچون شد

  ات کرده عمرم تباه ، پنجره

  ات گاه، پنجره شده چون وعده

  ات گشته یک قتلگاه ، پنجره

  ات بسته ، از ما ، گناه ، پنجره

  ات بر من روسیاه ، پنجره

  ات باز کن گاهگاه ، پنجره
 

  خبر

  ست خبري در ملکوت تو شده 

  کاري شده باز آسمان آینه

  شنوم میباز آن همهمه را 

  عشق افتاده به جان دل من

  آه ایدل چه به روزت آمد؟ 

  در کف عشق گمانم ، تسخیر

  گفت ست ، صدایش می دل شکسته
 

  ست متجلی جبروت تو شده 

  ست و زمین گرم قنوت تو شده

  ست سکوت تو شده کهکشان پر ز

  ست فطرتم رمز ثبوت تو شده

  ست که پر از شب، برهوت تو شده

  ست ـوت تو شدههاي اَلـَـمـ قلعه

  ست خبري در ملکوت تو شده
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  راز ناز

  هاي لذت  و صفائیموسیله

  ندارد» چرا«حریم حاکمان 

  لک مالکبراي لذت است مُ

  ي حقایم و برگزیدهخلیفه

  مُخیّران جبر آفرینش

  فرشتگان هنوز محو مایند

  خدا منزه از مکان و جسم است

  اگرچه او نیازمند ما نیست

  نهان استبدون ما وجود او 

  شده است بر مَال ز ما ضیائش

  همیشه ما به حضرتش مماسیم

  سُرور و لذتش عبادت ماست

  براي اعتالي بندگانش

  اگر که مبتال به عشق خلقیم

  لقاي او که هست غیر ممکن

  چو کثرت است قصد ناز وحدت

  بدون معرفت به راز نازش

  هدر دهندگان فرصت عشق

  چو روح او وسیله ساز عشق است
 

  هاي کثرت و بقائیمانهخز 

  مطیع بی چراي کبریائیم

  لک خوش هوائیمبویژه ما که مُ

  گشائیمامین و اشرف و گره

  هاي در قفس رهائیمپرنده

  بها و پربهائیمببین چه بی

  مکان و جسم او چو جلوه مائیم

  چو آینه ولی صمدنمائیم

  عیان کنندگان اختفائیم

  ز نور او اگرچه برمالئیم

  از او جدائیماگرچه ظاهراً 

  »رضا و بی ریائیم«اگر در آن 

  هاي خدمت و وفائیمسفینه

  به عشق آن جمیل ، مبتالئیم

  نمائیمطلب ز ممکنات می

  بساط لذتش در آن فضائیم

  ي صفائیمحرامیان سفره

  موانع تلذذ و والئیم

  هاي لذت خدائیموسیله
 

  اي بھ ابلیسنامھ

  با تو داردبرو ابلیس، اگر من هرچه هستم، چه ربطی 

  اگر بیدین ، اگر یکتاپرستم ، چه ربطی با تو دارد
 

  

  هاي آفرینش ، اگر چون اهل بینشز عشق جلوه  

  همیشه بیدل و شیدا و مستم ، چه ربطی با تو دارد
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  ي عشقي عشق ، شدم دیوانهاگر در محفل رندانه

  و چند آئینه را در هم شکستم ، چه ربطی با تو دارد
 

  

  بازیگوشی و سر در هوائی ، و یا بی اعتنائیز   

  اگر که از خط ممنوعه جَستم ، چه ربطی با تو دارد
 

  کشیدم گر سرك در پشت پرده، که بینم او چه کرده

  اگر شد باخبر از راز ، شَستم ، چه ربطی با تو دارد
 

  

  براي چند روزي گوشمالی ، اگر آن یار عالی  

  چه ربطی با تو داردنموده حبس در دنیاي پستم ، 
 

  اگر چون مادران در وقت تنبیه ، و یا از باب تنزیه

  خداي مهربان زد پشت دستم ، چه ربطی با تو دارد
 

  

  براي امتحان قابلیت ، و یا ترفیع رتبت  

  اگر در عیش یا در غم نشستم ، چه ربطی با تو دارد
 

  اگر از دست او بر حضرت او ، نمودم من شکایت

  ي عهدم گسستم ، چه ربطی با تو داردرشتهو حتی 
 

  

  دخـــالت در امــور شخـصیِ مـا ، نکـن ، اي بی سـر و پا                        

  به لطف او ، به هر وضعی که هستم ، چه ربطی با تو دارد ؟                      

  ها مستطیع خوبی

  عشق ، فصل ربیع خوبیهاست

  زیبائی استبهانه ، دچار  بی

  داغ ، مانند یک گل وحشی

  خالق عشق و داغ و زیبائی

  چون جمیل است و دوستدار جمال

  گاه وسیع خوبیهاست جلوه 

  هر دلی که مطیع خوبیهاست

  بر ستیغ رفیع خوبیهاست

  جلوه ساز بدیع خوبیهاست

  خواستار جمیع خوبیهاست
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  عرش و فرش بهشت موعودش

  کرده او وصل تو ، به خود واجب

  هر بدي ، هر گناه ، هر زشتی

  شود حسنات سیئاتی که می

  ي دل عُشّاق کار آئینه

  بهترین عشق، عشق آن یاري است

  است حرف کل رُسل فقط عشق
 

  اي از بقیع خوبیهاست گوشه

  گر دلت مستطیع خوبیهاست

  مثل قتل فجیع خوبیهاست

  از فیوض شفیع خوبیهاست

  انعکاس سریع خوبیهاست

  خوبیهاستکه بصیر و سمیع 

  ، فصل ربیع خوبیهاست عشق
 

  جغرافیاي جهالت

  گریزد چو آهو که از هرچه جز زندگی می

  نمایندة باغ وحش حیاتم ، ولیکن

  چه کردند با فطرت سبز جنگل خدایا

  چنان آسمان گشته سرشار ظلمت

  ریز عدالت اگر بشنود قصۀ برگ

  ز تاریخ ننگین جغرافیاي جهالت

  که از آندریغ از تمناي خیس کویري 

  دلم آخرین برگ وصل است، زینرو همیشه
 

  گریزد گاه درّندگی می دلم از کمین 

  گریزد ام زین نمایندگی می دل وحشی

  گریزد که سبزینه حتی ز تابندگی می

  گریزد که پرواز از ذهن بالندگی می

  گریزد انوشیروان هم ز شرمندگی می

  گریزد ابوجهل هم با سرافکندگی می

  گریزد ل بارندگی میبه سرعت شبی فص

  گریزد ز چنگال فصل پراکندگی می
 

  سرنوشت سبز

  هاست پروانۀ خیالم ، همبازيِ پري

  ها یا در کنار آنها ، خوابیده بر علف

  ابریشم خیالم ، گاهی لباس آنهاست

  ها ، آوازه خوان اللم لبک مانند نی

  ها گذارم آرام ، بر زانوي پري سر می

  وجود آنهاستنیزار سینۀ من ، سبز از 

  هر روز و شب، خیالم، در یک بهشت سبز است
 

  یا پاي درس چشمه ، یا در کالس دریاست 

  ها ، در سینۀ صدف یا خفته زیر دریا

  اندیشۀ لطیفم ، گلدان یاس آنهاست

  کند خیالم ها ، گل می روي لب پري

  ها یا شانه می زنم ، نرم ، بر گیسوي پري

  آنهاستشعر و سرود من هم ، شعر و سرود 

  قلبم در انتظارِ ، یک سرنوشت سبز است
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  تاوان

  باریده بر دل من ، باران اشک و آهی

  هر دم گریزد از او ، مرغ دلم ولیکن

  گه در دل کویري ، آواره  و هراسان

  بنشسته در کمینش ، حتی میان سینه

  روزي مرا دلی بود ، اندر قلمرو عشق

  از هیبت و جاللش در جمع دلربایان

  و بوي مهتاب رمی شدم من از عط لبریز

  ساختم برایش در دشت سبز امید ، می

  هاي دیدار هر دم که تشنه بودم از لحظه

  با قدرت و نفوذش ، بود از براي دستم

  با اینهمه کرامت ، عصیان نمود آخر

  اینک کجا رَوم من ، با این دل هراسان

  تاوان ناسپاسی ، باشد همین تنزل

  انی و غالمیدهندم ، درب اکنون نمی
 

  از بارشِ سحابِ آوارة سیاهی 

  ، مأوا و سرپناهینمی نماید پیدا 

  گاهی سر گذرها ، یا عمق کوره راهی

  از جیش وحشت و غم ، تکتیر زن سپاهی

  دهندم ، در آن دیار ، راهی اکنون نمی

  هم داشتم مقام و ، هم احترام و جاهی

  گرفتم از شب سراغ ماهی گاهی که می

  ؤیا ، زیبنده بارگاهیهاي ر از شمش

  شدم از ، سر چشمۀ نگاهی سیراب می

  صد بیستون، سبکتر، از وزن ِمشت ِ کاهی

  عصیان بُود در آنجا ، آغاز هر گناهی

  ام به چاهی کز جرم اشتباهش ، افتاده

  از آن سرور و شوکت ، تا قعر این سیاهی

  در ، آن سرا که بودم ، روزي چو پادشاهی
 

11/4/66  

  خواھش

  با بهار سازش کن دل من

  پر و بالی بزن قفس تنگ است

  اي بنشین بر درخت شکسته

  اي بنشین بر دو چشم مناره

  رختی از جنس زخم بر تن پوش

  پاي زخم کبوتري بنشین

  ها شو وقت رفتن چو قاصدك

  اي عشق را نوازش کن لحظه 

  ها شمارش کن کمتر این میله

  اش را کمی نوازش کن شاخه

  آسمان آسمان نیایش کن

  خنجري را به ناز ، بالش کن

  زخمه زخمه غزل نگارش کن

  بی ریا از نسیم خواهش کن
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  دار منصور را که پیمودي

  قفل آن رعدهاي زندانی

  زار است ات شبح ذهن آئینه
 

  دار تمار را سفارش کن

  در دیار گلو گشایش کن

  دل من ، آفتاب ، خواهش کن
 

  می با اژدھا

  ، سربلندم کرده است 1دار عشقش

  مثل یک جام تهی ، روئین تنم

  طاقت سنگی و سنگینیِ داغ

  ، کآفتاب آنچنان لبریز نورم

  آي ، زنجیرم ز پا بیرون کنید

  باران نیستم دردمند از سنگ

  تا جنونم در قیامت نشکفد

  3ظهر تابستان و می با اژدها 
 

  آتش هجران ، سپندم کرده است  

  خودي، دور از گزندم کرده است بی

  ، چون سهندم کرده است پاي برجا

  النه در روح بلندم کرده است

  دام زلفش پایبندم کرده است

  دردمندم کرده است 2ترکش گل

  صبح محشر هم به بندم کرده است

  ، سربلندم کرده است سرکشیدن
 

11/6/1369  

  :پی نوشت

  )ره( امام خمینی -همچو منصور خریدار سر دار شدم    -فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم  -1

 .گلی به سمت او پرتاب کرد و این براي حالج سخت تمام شد) شاگرد او(همه براي حالج سنگ اندختند ولی شبلی  -2

یعنی این سرنوشت کسی است که در ظهر تابستان با اژدها شراب ... (مع التِّنین بالصَیف -کذا مَن یَشرَب الراح ...  -3

 تذکرة االولیابه نقل از  -گام بر دار شدن مصرعی از یک شعر منسوب به حالج در هن) نوشد می

  

  زیباشناسی
  دلم هست استاد زیباشناسی

  ها را شناسد پریچهره دلم می

  کشانی دلم را به دنبال خود می

  به دلهاي عاشق ، چنان عطر با گل

  ازل بود و آئینه عریان و دلبر 

  گناهست آئینه دزدي ، زهی دل

  که درسی است در عشقبازي، اساسی 

  تو را نیز اي خوب ، گر ناشناسی

  تر از عطر یاسی دریغا که پنهان

  مماسی ولیکن نداري تماسی

  که دل مرتکب شد گناهی حماسی

  که از داغ کیفر ندارد هراسی
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  نپرسند فردا ز فرهاد و مجنون

  رستی گریزي ندارمز زیبا پ
 

  بجز درس شیرین لیال شناسی

  دلم هست استاد زیباشناسی
 

  ســــفــیــر

  گردن ، زندگی افکنده یوغمبه 

  دلم را از طبیعت ، کال چیدند

  ست درونم روح ناآرام هستی

  دلم آتشفشانی ناشکیباست

  در این دوزخ که نام آن بهشت است

  آباد اگرچه راستم در راست

 ججج

  شکسته قامت سبز نبوغم 

  تلف شد در سبد ، فصل بلوغم

  سفیر کهکشانهاي شلوغم

  گدازان می شود هر شب نبوغم

  به خاکستر مبدل شد فروغم

  ولی در این دروغستان دروغم

 

28/2/71  

  مھر ازلی

  خواهید اگر سنجش پرواز نمائید

  بابونۀ شیدائی من صخره نشین است

  یک قله مزین شده با یک گل وحشی

  عریانی آیئنه در آئینۀ عریان

  خورشید ز نو مائدة نور فرستاد

  در راه خدا حال که لنگان نفسی هست

  فراوانی کمبود محبتدر فصل 

  آنقدر قفس را نگشودید که دل مُرد
 

  بال و پر احساس مرا باز نمائید 

  پرسش ز دل دلبر طناز نمائید

  اندیشه به زیبائی ایجاز نمائید

  زیباست اگر آینه ممتاز نمائید

  تا ذائقۀ پنجره را باز نمائید

  گلهاي نپژمردة من ناز نمائید

  یک پرده ز مهر ازلی ساز نمائید

  اهدا قفسم را به قفس ساز نمائید
 

18/7/1369  

  غزل شبانی

  دلم تصویرسازي را بلد نیست

  دل من ساده تر از چشم آهوست

  شبان داغ دلش را می سُراید

  حقیقت یا مجازي را بلد نیست 

  شبان جز داغ رازي را بلد نیست

  رموز شعر سازي را بلد نیست
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  خودم شهري دلم اما دهاتی است

  چو شمعی خویش سوزي را بلد هست

  چه سازم گر که ابرویش مرا کشت 

  خاکسار آل عشقمغالم 
 

  دهاتی حقه بازي را بلد نیست

  ولیکن خویش سازي را بلد نیست

  دلم شمشیر بازي را بلد نیست

  نگو دل سرفرازي را بلد نیست
 

  بیوگرافی

  هستم از لطف امامان کِرام

  زل تا به ابداین تخلص ز ا

  آسمانی تر ازین نیست مدال

  شهرتی نیست مرا بهتر از این

  مادران و پدرانم بودند

  رحمت حق به همه اجدادم

  البیت با توسل به همه اهل

  بودم از شوق شهادت لبریز

  بر شما مردم آزاده درود

  هست یک فاتحه بعد از صلوات
 

  ، غالم ابن غالم ابن غالم من 

  منصب و نامهست من را نَسَب و 

  جاودانه تر از این نیست مقام

  که بیابد ابدالدهر ، دوام

  نسل در نسل ، غالمان امام

  که سرشتند مرا شیعه مرام

  ام پر برکت بوده مدام هستی

  در دفاع از وطن و دین و قیام

  بر شهیدان ره عشق ، سالم

  بهترین هدیه به ارواح ، تمام
 

  نسیم خاردار

  فسی پُر از ندارياي که دارد ، ق چو پرنده

  اي ندارم هاي پُر چشمه و سبزه چه کرانه

  قفسم به هر فراخیّ و مقدسی که باشد 

  ست که تاب گاز دارد دل شاد و شنگ ، سیبی

  نه ز سیم خارداري که تنیده در گلویم

  وزد به روحم دل من گرفته زان روي که می

  غم عشق و داغداري به کدام یار گویم

  تا کند سوارم نه خیال یالداریست که

  ها دل من بیا که پرپر کنمت چو قاصدك
  

  همه چیز دارم اما ، همه چیزِ استعاري 

  چه نداريِ لطیفی، چه سراب آبداري

  نگنجد دل تنگ در حصاري قفس است و می

  سر انفجار دارد ، دل تنگ ، چون اناري

  دل من گرفته، نی از غزل سکوت، باري

  خارداريهاي این سیم ، نسیم  ز دریچه

  که در این دیار تفدیده نمانده است یاري

  نه ز دوردست این بادیه می رسد سواري

  از جُرم محبتی که داري نَـداـمـکه اثر ن
 

١٣/٧/۶٩  
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  روزھای بی حاصل 

  دلم گرفته از این روزهاي بی حاصل

  چه بی شکوفه بهارم تکید در گلدان

  ز کوچه باغ غزلها چه زود کوشیدند

  اي حتی کالغی نه بوتهاي نه  نه واحه

  دلم شکست و اجازت نداشت نالیدن

  به جرم بسته زبانی ، تو اي خداي غزل
 

  چقدر دامنه دارد کسوف نازك دل 

  چه با شُکوه خزانم شکفت در محفل

  هاي خیالم به آنسوي ساحل فرشته

  که روح وحشی من را دمی کند کامل

  دلم گرفت و به یک آه هم نشد مایل

  ام مکن باطل شناسنامۀ شیدائی
 

  شیراز ٢٣/٢/٧١

  غزل حسرت

  بَرَد بالی به اوج خلسۀ نابم نمی

  تبخیر گشته بحر وجودم ز آه داغ

  طوفان سوار حیرت دریاي کثرتم

  ام قرنی به التزام رکابم کشانده

  فالم همیشه در کف آالم بُرده است

  تا در نظاره پاك شوم از حجاب علم

  تقدیر در کویر رهایم نموده است

  پائی به دستبوسی آبم نبرد و نیز
 

  بَرَد هاي شتابم نمی یالی به جاده 

  بَرَد حالی به ارتحال سحابم نمی

  بَرَد خالی به قلب جمع خرابم نمی

  بَرَد سالی به التزام رکابم نمی

  بَرَد نمی گالبم وعیش بزم فالی به 

  بَرَد قالی به ختم درس و کتابم نمی

  دبَرَ زالی به آشیان عقابم نمی

  بَرَد بالی به اوج خلسۀ نابم نمی
 

  1409عید غدیر 

  دام رھائی

  ز بس پریدم و پرپر زدم در امتداد نگاهت

  هزار آینه عمرم شکست و یک نظاره نکردي

  هاي این قفس نگرفته دلم ز تنگی و دیواره

  هزار و یکشب یلدا اسیر گیسوان تو بودم

  گاه نهادي کدام دام رهائی کنار جلوه

  ست ز چشمان تو کتاب حیرت عُشاق اي چکیده
 

  باد نگاهتدشدم چو بافۀ خاري اسیر گر 

  هزار و یک گله دارم ز دست شهرزاد نگاهت

  هاي شاد نگاهت دلم گرفته براي ، ترانه

  به این امید که روزي رسم به بامداد نگاهت

  که دست بسته درآمد ، دلم در انقیاد نگاهت

  به یاد نگاهتبلی، غزل نسروده کسی، مگر 
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  فصل ناشاد خاکستری

  دلم تکدرختی خزان دیده است

  اند دلم را غزلخوارها خورده

  هاست هق سایه دلم بغض بی هق

  ست اي دلم بالش رنگ و رو رفته

  ها سکوت غریبانۀ الله

  خزان خواب آینده سبز را

  در این فصل ناشاد خاکستري

  چگونه بپیچم به گیسوي یار

  ام گرییدهچنان در تب خنده 

  بیائید با خویش بیعت کنیم

  تماشا عوض کن ببین این توئی

  *غالما کالم آتش انگیز کن
 

  دل بی زبانم ، ستمدیده است 

  گَهی حمزه و گاه فهمیده است

  که در چشم یک الل پیچیده است

  که بر روي آن فقر خوابیده است

  مرا تا تَوَهُّم کشانیده است

  ز رؤیاي هر ساقه دزدیده است

  اري نبودن پسندیده استقن

  که چنگیز آن طره را چیده است

  که بر حال من گریه خندیده است

  که در موزة مسخ پوسیده است

  که در چشم آئینه روئیده است

  که دنیا ز باروت پوشیده است
 

8/10/68  

  )حافظ(غالم آن کلماتم که آتش انگیزد *   :پی نوشت

  پیراھن ادراک

  زلیخاستاین پیرهن اندازة ادراك 

  آنان که ندیدند چه در جامه نهان است

  تا چاك نمودند همه دست قضاوت

  آن شرم زاللی که در آن جامه روان است

  این لکۀ آئینه که بر دامن ننگ است

  معلوم نشد چیست در آن رخت تجلی

  گر چاك زدم پیرهن راز ، عجب نیست

  تا شیخ ، زلیخا نشود راز نفهمد
 

  چاالك زلیخاستیوسف نه ، در آن فطرت  

  گفتند که این عشق هوسناك زلیخاست

  دیدند که حق با دل صد چاك زلیخاست

  آبی است که آمیخته با خاك زلیخاست

  ننگی است که بر آینۀ پاك زلیخاست

  یعقوب نهان است در آن یا که زلیخاست

  قلبم ز تبار دل بی باك زلیخاست

  ك زلیخاستااین پیرهن اندازة ادر
 

8/5/70  
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  فرداشعر 

  شمیمی که فردا در این گلخن است

  بیائید اي واژه هاي مذاب

  هاي فردا همه شاعرند روبات

  حقوق بشر باز مصلوب شد

  خرد را به جان می »تووِ«گناه 

  چو ماندن مساویست با مرگ زرد

  ، اجل هم پذیرد شکست نه دشمن

  دریغا ز اسالم ناباب و ناب

  شبیهی که فردا در آئینه هاست

  »وِتو«با هستیِ تو گره خورده 

  چو انسان غریبانه جان می کَنَد

  گر حافظی شعر گفت یندهدر آ
 

  فقط بوي زنگ گل آهن است 

  زبان فصاحت دگر الکن است

  و رایج فقط سبک اهریمن است

  کلیسا به فکر  دعا خواندن است

  !!، وه چه روئین تن است* خداي پسر

  حماسی ترین زندگی مردن است

  با من است »وتحق وِ«در آنجا که 

  که آن سیر و این در صف روغن است

  خودت نیستی ، سایۀ دشمن است

  ات احسن است مگر شعرت از هستی

  چرا شعر دیوانۀ ماندن است

  تر ز شعر من است کالمش خشن
  

 

نامند براي خریدن گناه مردم و  می» خداي پسر«که او را ) ع(از نظر ارباب کلیسا حضرت مسیح *  :پی نوشت

  .مبعوث و مصلوب شده استآمرزش آنان 

  داغنامھ

  قصد ناز تو تا اقامۀ عشق است

  ناز کن گرچه غیر داغ ندارد

  هاي عارفانۀ چشمت مثنوي

  نیست هستی بجز عدمکده بی عشق

  نازنینا همان نگاه نخستت

  کرد ، چشمت ، سیاه ، نامۀ من را

  چو اللهشناس است و بی نشانه نا

  میشوي الله هر بهار دل من
 

  بر لبم عاشقانه چامۀ عشق است 

  داغت اما اساسنامۀ عشق است
  

  آورترین چکامۀ عشق است خَلسه

  هست هستی اگر به جامۀ عشق است

  راز پیدایش و ادامۀ عشق است

  آه ، چشمت ، سیاهنامۀ عشق است

  که تنها شناسنامۀ عشق استدل 

  امضاي داغنامۀ عشق استالله 
 

29/1/70  
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  جلوه گاه پریھا
  چو چشم سیاه پریهاست چشمت

  کشاند ام می به دریاي افسانه

  دلم شستشو می کند در نگاهت

  در آئینۀ آسمان ، آه بنگر

  چه غوغاست در زیر چتر نگاهت

  هاي نیایش پر است از لب و باله

  به هم بسته دریا و رؤیا و یلدا

  پلک دریامبادا گذاري به هم 
 

  رسول نگاه پریهاست چشمت 

  پریهاست چشمت دخت شاهمگر 

  که تطهیرگاه پریهاست چشمت

  پریهاست چشمت غرق آهببین 

  مگر سرپناه پریهاست چشمت

  مناجاتگاه پریهاست چشمت

  گاه پریهاست چشمت مگر جلوه

  که تبعیدگاه پریهاست چشمت
 

9/3/70  

  بازگشت بھ خویش

  عایق نیستمیان عشق و دلم صحبتی ز 

  ترسد قوي نمی برقدلم ز وصل به 

  بیا به مکتب خاموش شمع بنشینیم

  ز هاي و هوي مترسک مرا مترسانید

  ببین دروغ چه کاالي پر خریداري است

  دلم چه کرده گناهش صداقت است ولی

  گوید به خنده ، محضر اسناد عشق می 

  بیا غالم به اعماق خویش برگردیم

  برگشتناگرچه راه امان نیست بهر 
 

  ، بغیر سارق نیست اگرچه عشق به جانش 

  چرا که وصل ، میسر ، جز آن دقایق نیست

  که در شعار و عمل، کس چو شمع صادق نیست

  چو مرغ سابق نیستکه مرغ بی دل و عاشق ، 

  ولی مگو ، چه شوي متهم که صادق نیست

  منافق نیستدر این وفور ریاکارها ، 

  نیستکه رونوشت دلت با سند مطابق 

  که سطح قافیه با حال ما موافق نیست

  دلیل راه ولی بهتر از شقایق نیست
 

  1408رمضان  21مصادف با  23/2/67

  پرسش

  چرا چو ذهن سپیدارها سپید نباشم

  زاري پر از تکلم سبزم کنون که چون خزه

  به پاس حرمت گلها که پاسدار امیدند

  چرا پریش چو افکار سبز بید نباشم 

  چرا به وحی غریزه ، رسول عید نباشم

  چرا مؤذنِ گلدستۀ امید نباشم
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  هاي سیاه و مبهم و محتوم ز ترس ثانیه

  پنجره دلبر ، هزار آینه یاورهزار 
 

  چرا همیشه بمیرم ولی شهید نباشم

  چرا مراد نجویم ، چرا مرید نباشم
 

  وقت اضافی

  این عمر کافی نیست: پیوسته نالیدیم 

  ها خوردیم افسوساینگونه بودن را ، 

  در پیله ، عمر ما ، صرف تنیدن شد

  داند ست ، پروانه می هر چند تکراري

  یا سجدة خون کن یا سبز قامت شو

  ترین غم ده یا رب ، قلندر را ، آبی

  ها ، بی عشق ، پرپر شد شیرازة دل

  خشم ابوذرها ، در موزه ، شد تبعید

  بر گردن ذوقم ، افتاده زنجیري

  ا ناله سر کردیموقت اضافی را ، ب
 جج

  عمري بدون عشق ، آیا اضافی نیست؟ 

  اما هزار افسوس، افسوس، کافی نیست

  مبهم تر از این راز ، دیگر کالفی نیست

  تر از تکرار ، در دین، طوافی نیست شیرین

  در رکعتین عشق، جایز ، تجافی نیست

  تر، از غم ، لحافی نیست چون ، آسمانی

  افی نیستحافظ ، پناهم ده ، اینجا صح

  تر ، دیگر غالفی نیست از موزه ، قدسی

تر ، از این قوافی نیست  زنجیر ، سنگین

  ...این عمر کافی نیست: پیوسته نالیدیم 
 

  یادگار

  آسمان ، آئینه دار چشم توست

  چون شکسته زورقی ، بی بادبان

  ام نمائی زنده چشم تا وا می

  آسمانی چشمک هر اختري

  ام هاي سرکش شیدائی شعله

  هاي ناب تنهائی ، دلم لحظه

  اي ها بر هر طرف افکنده کشته

  حج ابراهیمی چشمان من 

  در شهید آباد گلزار دلم

  کنی باز هم داري نگاهم می
 

  چشم دریا از تبار چشم توست 

  ام در اختیار چشم توست هستی

  ام تا غمزه ، کار چشم توست مرده

  وعدة بی اعتبار چشم توست

  وستنازنینا ، یادگار چشم ت

  سار چشم توست معتکف ، در سایه

  ذوالفقاري پاسدار چشم توست

  رقص و مستی بر مدار چشم توست

  هر شقایق داغدار چشم توست

  ام جانا ، نثار چشم توست هستی
 

29/2/70  



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 491صفحه  

 

  ارتباط

  شود نج پر نشاط فراهم نمییک کُ

  کنم تا یاد و داغ و اشک فراهم نمی

  آتشفشان آهم و دردا دم حضور

  هم نشستن و پرپر زدن دمیدر خواب 

  اي پروانه کاشتیم ، دریغا که قطره

  تا پا به روي خود نگذارم به وقت وصل
  

 

  با یار ، ارتباط ، فراهم نمی شود 

  اسباب انبساط فراهم نمی شود

  یک آه در بساط فراهم نمی شود

  شود بر بام آن حیاط فراهم نمی

  آتش ، در این رباط فراهم نمی شود

  شود ارتباط فراهم نمیبا خویش 
 ج

٣٠/١/٧٠  

  خوانافر

  ات به دنبال ناز فراخوانی

  ام سپیــدارهــاي شــکیــبائی

  کنند ام می در ایهام خود فانی

  فرو ماندم از راز ناز نخست

  در آغاز بازي تو ماتم مکن

  خدا را ز آئینه پرهیز کن

  برو زاهدا داغ من بر دل است

  دال داغ را از که آموختی

  کنی قلب خنجر فرو میکه بر 

  !ات سود سوز آور است پشیمانی

  بیا و براي همیشه ببر
 

  ات دل آورده بازم به مهمانی 

  ات تکیدند در عشق بحرانی

  ات اشارات چشمان عرفانی

  ات چه سان طی کنم ناز پایانی

  ات که دور است از کیش سلطانی

  ات که ترسم شوي عاشق ثانی

  ات نکن فخر بر داغ پیشانی

  ات کرد این سان چراغانی چه کس

  ات هوسناکی زخم عریانی

  ات زهی سوز سود پشیمانی

  ات دل عاشقم را به مهمانی
 

٩/١/٧٠  

  بھانھ 

  امیدِ زندگی من به او رسیدن بس

  ز بعد دورة زندان عمر ، خونین بال

  به بام یار نشستن دمی کبوتروار

  دعاي نیمه شبم ناز او کشیدن بس 

  به روي دامن پر مهرش آرمیدن، بس

  خود طپیدن بسمرا بهانۀ در خون 
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  : اي پر بهاتر از این نیست مرا معامله

  آزادگی و شیدائیبراي مستی و 

  مرا ز آتش نمرودیان هراسی نیست

  دو روز عمر نباشد مجال دیگر کار

  به روز حشر چو از قبر خویش برخیزم

  به هر کجا که بَرَندم ، بهشت یا دوزخ

  غمین مباش غالما اگر ندیدي یار
 

  بالي تیر نگاهش به جان خریدن بس

  ز چشم شاعر او یک غزل شنیدن بس

  شرار تجربۀ آهِ غم کشیدن بس

  فقط نشستن و تصویر او کشیدن بس

  گزیدن بس یدوباره رسم و ره عاشق

  آفریدن بس شعر ، مرا به عشق رُخَش

  چو امر اوست ندیدن ، تو را ندیدن بس
 

  غزل رسوائی

  برخیِ تودل دریائی من 

  تا جنون زورق ادارك من است

  به جز این تحفه سزاوار تو نیست

  ست کسی ام جز تو ندیده دیده

  تا تو هر لحظه به جاي دگري

  ناشکیبائی تو بر دل من

  تو منی ، تو همه دارائی من

  غزلی را که سرودي بپذیر
 

  ظرف شیدائی من برخیِ تو 

  لُجّه پیمائی من برخیِ تو

  رخیِ توعشق و برنائی من ب

  اي که بینائی من برخیِ تو

  چشم هرجائی من برخیِ تو

  و شکیبائی من برخیِ تو

  همه دارائی من برخیِ تو

  دار رسوائی من برخیِ تو
 

29/3/69  

  فداي تو= برخی تو * 

  بارانی

  ست دیده را ابر ماتم گرفته

  آه بیپچاره طفل خیالم

  وه چه کوالك سختی است امشب

  اشکمشروه خوان خوش آواي 

  مرغ بی سر پناه نگاهم

  از هدایاي چشمت دل من

  چند ناز دگر کن که این دل
 

  ست باز باران نم نم گرفته 

  ست دامنت را چه محکم گرفته

  ست اشک با آه توأم گرفته

  ست با لب ناودان دم گرفته

  ست النه در چشم زمزم گرفته

  ست آسمان آسمان غم گرفته

  ست چند آتشفشان کم گرفته
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  ترین ناحیھآبی 

  هواي پنجره ابري و قله ناپیداست

  نشسته آینه بین من و خودم یکریز

  بیا که مردم خود را به دشت الله برَیم

  ز بس مسامحه کردم غرور چشمه شکست

  ن پرسیدچقدر چشمه غریب است، از گَوَ 

  کِشدم سوي ناکجا آباد سراب می

  کجا وفور درخت و پرنده و آب است

  پاسخ ماند چرا سالم چکاوك بدون

  گیرند اي نمی چرا سراغ ز بابونه

  بیا غالم بیا جان من بهانه نگیر
 

  هِق تُندر ، صفا دهنده کجاست کجاست هِق 

  میان کشمکش ما چه مردمک تنهاست

  دا آنجاستهاي صفابخش و غمزُ که ژاله

  ، چشمه جدا از اصالتش دریاست دریغ

  سؤال آب نه در حد فهم جلبکهاست

  تر از دل شنهاست یکجاي ناحیه ، آب

  میان تفته کویري که عشق من آنجاست

  چرا نگفت کسی غنچۀ جَگَن زیباست

  ، ناپیداست ، پرنده که مدتی است عزیزش

  هاست صفا و ساده دلی کار ما دهاتی
 

  

  نگاه بارانی

  رسول عشق در چشمان من انگیخت دریا را

  نگارا کاش پیوسته به هنگام تماشایت

  داري، بدین خاطر دوست می تو، باران را، شنیدم

  ترسی برو واعظ نترسانم ز آنچه خویش می

  اي بودم ز فیض شبنمی محروم آلوده-سراب
 

  نگاهم آسمانی شد به پایت ریخت دریا را 

  آویخت دریا را نگارین پردة اشکم نمی

  بیخت دریا را نگاهم در هواي ناز تو می

  که غم با طینت چشمان من آمیخت دریا را

  در چشمان من انگیخت دریا رارسول عشق 
 

  چراغ

  هر زمان گیرم ز چشمانش سراغ

  آرم پس از فصل بهار یاد می

  حک نموده بر دلم عکسی خزان

  بلبلی بودم در آن جاوید سبز

  در شبی تاریک تا بازیچه دید 

  عشق اینک چون چراغی در من است

  شکوفد بر دلم آن کهنه داغ می 

  ریز کوچه باغ از خزان و برگ

  بلبلی بر خاك و بر جایش کالغ

  لیک اینک پشت حسرتگاه باغ

  عقل بازیگوش ، داد از کف چراغ

  روشنش نتوان نمودن جز به داغ
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هر که را پرسیدم از معناي عشق 

  قاصدانم تازه بنمودند داغ

  گمگشته را پیدا کنم تا گل
 

  آه آهی کرد و گفتا داغ داغ

  *گرچه بر آنها نبوده جز بالغ

  روئی زو سراغ گیرم از هر الله
 

  99قرآن کریم سوره مائده آیه / و ما علی الرسول اال البالغ * 

  آئینھ سرا

  محو آئینه سراي تو شدیم

  باید اندوه تو نادیده خرید

  سوي این سلسله لشکر نفرست

  مذهب آینه داریم ، اگر

  ، شبی تا تو را باز ببینیم

  تا که دل از دو سرا بر کندیم
 

  شدیممحو آئینه براي تو  

  یار بی چون و چراي تو شدیم

  عاشقانه اسراي تو شدیم

  قوم تصویرگراي تو شدیم

  عازم کوي حراي تو شدیم

  صاحب هر دو سراي تو شدیم
 

  بر لب برکۀ رؤیا

  تا گل سرخ جنون واشدنی است

  با هنرمندي مفتاح جنون

  هرچه در مذهب عقل است محال

  یار دیدن، شدنی شد، دیدیم

  تو زدن دل به دریاي دو چشم

  چون شبان یار پریها بودن

  با دل واله به خون غلطیدن

  میرد تا زمانی که گلی می

  با امید تو در آتش رفتن

  آه، از پیلۀ حاشا به در آ
 

  داغ این سینه شکوفا شدنی است 

  قفل هر بسته دري واشدنی است

  در ره منزل لیال شدنی است

  گرچه گفتند به ما ناشدنی است

  شدنی است تا جنون هست نگارا

  بر لب برکۀ رؤیا شدنی است

  تشنه لب بر لب دریا شدنی است

  اللۀ یاد تو احیا شدنی است

  اي پریچهرة زیبا شدنی است

  دل من، عشق تو افشا شدنی است
 

  سوغات بھشت

  این پنجره را باز نگه دار عزیزم

  ام و تشنۀ دیدار ، خدا را آئینه

  یک روزنه پرواز نگه دار عزیزم 

  گه ناز ، نگه دار عزیزم در جلوه
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  اینجاست همان گردنۀ پر خطر عشق

  من هرچه که خواهی ببر امّااز هستی 

 هرچند قفس بسته ، ولی باز برایم

  زنی اي یار خوش زخمه به تار دل ما می

  پایان نده بر لذت و دائم دل ما را

  ام را جان من و تو، این دل هجران زده

  اسرار دلم از قفس سینه برون ریخت

  سوغات بهشت است غم دوزخی ما

  :کجا؟ کودك دل گفت: جبریل به ما گفت

  !اینجا پدرم از غم فردوس در آمد
 

  اي عقل ، نده گاز ، نگه دار عزیزم

  یک حنجره آواز نگه دار عزیزم

 اندیــشۀ اعجاز نگـه دار عزیزم

  در پرده ، همین ساز نگه دار عزیزم

  در لذت آغاز نگه دار عزیزم

  ساز نگه دار عزیزم غزلتا حشر 

  افشا مکن و راز نگه دار عزیزم

  این هدیۀ ممتاز نگه دار عزیزم

  دروازة شیراز نگه دار عزیزم

  در گلشن این راز نگه دار عزیزم
 

  شبھای پایتخت

  شود اي عمو ، سوار نشو ، جا نمی: گفت 

  :شب بود و پیرمرد دهاتی به ناله گفت

  :گفتبا آژانس برو ، پیرمرد : گفتند 

  محض خدا ، جا به او دهید: راننده گفت 

  :باران گرفته بود و صداها بلند شد 

  در، بسته گشت و عینک او را گرفت و رفت

  او بود و یک عصا و دو چشم پر از غبار

  شبهاي پایتخت پر از چشم روشنی است

  تا صبح آرمید در آغوش یک درخت

  :حافظ به خواب شاعر پیر آمد و سرود 
 

  شود گر وسیله مهیا نمید: گفتا  

  شود؟ ها پا نمی یعنی یکی از این بچه

  شود بر این کالم گنگ ، لبم وا نمی

  شود کجا ؟ جا ، نمی) : با سکوت (گفتند 

  شود آقا برو که حوصله پیدا  نمی

  شود برو که چشم تو بینا  نمی: گفتا 

  شود با غربتی عظیم  که معنا  نمی

  شود اما نصیب عینک صحرا  نمی

  شود حالتی که وصف به رؤیا  نمی با

  شود نمی »کاکا«جز شهر عشق، جاي تو، 
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 ما اسیر سیاست رودیم

  روي برگی نشست ، قورباغه

  بُرد رود او را به ناکجا می

  کرد رود در جریان فکر می

  اش در رود کرد قلعه فکر می

  کرد در کشاکش موج فکر می

  از جهانِ پُر از سیاست و رنج

  رفت راه خود میرود جبراً به 

  ما اسیر سیاست رودیم

 هاي  این  شعریم ما  همه  سوژه

  چشم خود را ببست ، قورباغه 

  بود مغرور و مست ، قورباغه

  هست و بی حرکت است قورباغه

  گشته دور از شکست ، قورباغه

  از جهان شسته دست ، قورباغه

  کرد ، رَست ، قورباغه فکر می

  نشست ، قورباغه هر طرف می

  ان هست و هست قورباغهتا جه

 در  ردیفی  که  بست  ،   قورباغه

 موج و خواب

  زندگی جز چند موج آب نیست

  زندگی منهاي امواج بلند

  گوشۀ آرام و مملو از خیال

  آنکه در قاب سالمت مانده است

  جسم نیلوفر رها از خاك شد

  هیچ حرفی جز مرور حرف موج

  هیبت گرداب از عصیانگري است

  و بی مهتاب بادخلوتش بی نور 

  هرکه از باد ظواهر مست شد

  هر که مواج از جنون و عشق شد

  از دلبر است) غالم(تابی  شوق و بی
 

  مرگ هم غیر از سکوت وخواب نیست 

  مرگ کشداري بجز مرداب نیست

  غیر انبار پُري از خواب نیست

  بینشش جز در حصار قاب نیست

  زانکه فکرش جز به پیچ و تاب نیست

  لب گرداب نیست ورد و جادوي

  ورنه جنسش جز ز جنس آب نیست

  اي که همتش جز خواب نیست دیده

  جز حباب پست روي آب نیست

  هاي ناب نیست عمر او جز لحظه

  ورنه عاشق این قَدَر بی تاب نیست
 

21/4/66  
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  از عدمستان

  آنچه ز عمر غزلم مانده است

  اي گرچه ز دشت اَمَلم رفته

  عاشقی و رندي و دیوانگی

  شمیمت که به جا مانده ، بازمثل 

  چون دل پروانۀ پر سوخته 

  ام زانهمه شیدائی و فرهادي

  از عدمستان و طنین سکوت
 

  دور ز چشم اجلم مانده است 

  نقش تو در هر غزلم مانده است

  یاد ز درس ازلم مانده است

  آرزویت در بغلم مانده است

  خاطرة مشتعلم مانده است

  تیشه و ضرب المثلم مانده است

  هیچ ، همین ما حصلم مانده است
 

7/7/70  

  غزلھای وحشی

  اگر ناشناسم چو گلهاي وحشی

  کسی آشنا نیست با غربت ما

  هاي شبانی تراویده چون شروه

  به دور از اجانب چو گلدسته دارم

  بیا تا بچینم غریبانه چندین

  چه رؤیائی و دلنشین می سُراید

  غریبیم هر دو چو چشمان آهو

  مثل پریهابیا تا بکوچیم 
 

  شناسی تو ، زیباي وحشی مرا می 

  کجایند آن سوته دلهاي وحشی

  »وحشی«و ناي » اهلی«غمت از لب 

  تو را در بغل ، اي دالراي وحشی

  گل بوسه زان سرخ لبهاي وحشی

  غزال نگاهت غزلهاي وحشی

  در این آهنین ذهن دنیاي وحشی

  ترین سمت دریاي وحشی به آبی
 

  ھا ھا و سایھ یاس

  اي پشت گلهاي یاس است سایه

  یک هراس سپید معطر

  شناسد یاس این سایه را می

  گاه چون آینه روبرویش

  عطر گل زیر آوار سایه

  عطر پیچیده در گیسوي باغ

  شاعري خفته در سایۀ خویش
 

  در دل یاس نوعی هراس است 

  البالي خیاالت یاس است

  باز روح همان ناشناس است

  گاه با یاس در یک لباس است

  نالۀ مبهم التماس است

  باغ آکنده از روح داس است

  اي پشت گلهاي یاس است سایه
 



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 498صفحه  

 

  سفره باران

  ست هواي دهکدة دل مدام بارانی

  بیا دهاتی اهل دلم ، بیا اي عشق

  جوید به چتر آبی باران پناه می

  چقدر خندة گلهاي کاغذي سرد است

  پوسد درون پیلۀ غم جاودانه می

  خویش عریان شوبراي لمس طراوت، ز 

 کسی که حرف دلش صادقانه بر لب نیست

  غالم و عشق دال توأمان همزادند
 

  ست به زخم کهنۀ آن التیام ارزانی 

  ست به پاي سفرة باران رویم ، مهمانی

  ست اي که چهار فصل در غزلخوانی پرنده

  ست چقدر چُرت زمستان شیشه طوالنی

  کسی که با خبر از لذت تماشا نیست

  ست شبدر ببین چه عرفانی وضوي ساقۀ

  درون حبس تکلف همیشه زندانیست

  ست نواز، ویرانی اگرچه سهم تو مهمان
 

13/6/67  

  نقطھ ضعف

  با من از زخم ، بیش تر گوئید

  حرف کابوس هجر بس باشد

  هاي غم دارم ریشه در لُجه

  ام شما زان یار من بجا مانده

  خویش را در میانه سوزاندم

  عشقگر توانید، از بالي 

  نقطه ضعف دلم نشان دادم
 

  نه ز مرهم ، ز نیشتر گوئید 

  تر گوئید حرفهائی پریش

  با من از موج ، بیشتر گوئید

  تر ، گوئید که سفر کرده پیش

  تر گوئید تا که از خویشِ خویش

  تر گوئید آتشی فتنه کیش

  تا بدانید و بیشتر گوئید
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  حماسھ ققنوس

  پالسکو و تمام آتش نشانان جهان و ایران اسالمیتقدیم به آتش نشانان شهید حادثه 

  ي نجات پالسکو اگرچه جان تو شد فدیه

  ز آتشی که جهیده به سهو ، یا ز سر عمد

  هزار کاخ پالسکو فداي یک نخ مویت

  براي اینکه کند شعله هاي داغ تو خاموش

  ي خونین جانفشانی ات اي گل ولی حماسه
 

  بهاي خون تو شد عفو مالیات پالسکو 

  ز وام و مالیه حل گشته مشکالت پالسکو

  که هست قدر تو واالتر از حیات پالسکو

  چکیده اشک جهان روي خاطرات پالسکو

  همیشه زنده بماند پس از ممات پالسکو
 

  قایق و فانوس

  قایق کوچکی در اقیانوس

  بی اراده ، بالزده ، بی تاب

  هاي آدمخوار یک طرف ، کوسه

  ها مرگبار و بی پایان لحظه

  نه شود بحر پر بال آرام

  برد یک برگ مثل طوفان که می

  سرنشینش اگرچه دلخسته است

  زین سبب ، او ، امیدوارانه

  نه براي شکست اقیانوس

  نیست فانوس او بجز امّید

  آخرین رشتۀ امیدش ، وصل

  گر امیدش دمی گسسته شود

  زنده ، آن سرنشین دریادل

  شود گاه از تعب مدهوش می

  ولی امّیداش  کند زنده می

  گر عاقبت آن امید معجزه

  غرق در موج و ظلمت و کابوس 

  گردابچون پر کاه در دل 

  یک طرف ، موج و تندر و رگبار

  عمر یک انسان: طول هر لحظه 

  نه شود شام بی ستاره تمام

  گشته قایق اسیر پنجۀ مرگ

  ست دل به یک یار بی نشان بسته

  نماید تالش ، جانانه می

  بلکه در پاسداري از فانوس

  به مددکار غیب ، بی تردید

  ها ، فقط بر اصل در دل لُجّه

  ه شودقایق عمر او شکست

  به امید سپیده و ساحل

  رود روي موجها بر دوش می

  دمد در دلش حیات جدید می

  اش ز بحر خطر شود منجی می
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  کند، فتاده به خاك می چشم وا

  ها ماهی خفته او بین گوش

  قایقش ، واژگون ، کنار او

  آفتاب جزیره ، رؤیائی

  آنچه داده به او دوباره حیات

  زندگی ظلمت است و اقیانوس

  هرچه دل پُر امیـــدتر باشد
 

  روي شنهاي ساحل نمناك

  ها مانده در خاطرش، سیاهی

  رفته در خاطرات ماسه فرو

  هر پدیده در اوج زیبائی

  بوده امّید روشنش به نجات

  جسم و روح است قایق و فانوس

  سپیــــدتر بــاشد روزگــــارش
 

  بند تجلیگاه ترجیع
  

 موزگاران حکیم جھانآصدرای شیرازی و تمام تقدیم بھ نابغھ بزرگ شرق ، مال

  کوله بار طلوع بر دوشت

  آئی پا به پاي سپیده می

  پاشی گل به گل بذر نور می

  با مناره چه نسبتی داري

  ترین تجلیِ مهر اي مقدس
 

  طپد در آغوشت آسمان می 

  هاي شهود ، پاپوشت گیوه

  نشود دخمه هم فراموشت

  که شده عاشقانه چاووشت

  که مالئک شدند مدهوشت
 

  در کدامین شب و تجلیگاه

  اي با پیمبران همراه بوده

  ات ظرف وسعت و ژرفاست سینه

  بادبانهاي زورق ادراك

  لیک ، اي بینهایت آبی

  تو و دریا همیشه تنهائید

  اي به ظاهر مسطح و آرام
 

  دلت همکالسیِ دریاستو  

  ام باز و بسته ، مدتهاست کرده

  ساحلت چون همیشه ناپیداست

  تر شود تنهاست هرکه شفاف

  هاست اندرت تالطم که به ژرف
 

  در کدامین شب و تجلیگاه

  اي با پیمبران همراه بوده
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  گوئی وقتی از شرح صدر می

  ست ابدیت ، طنین تنهائی

  ریشه در جاودانگی داري

  کفش تنگ بهانه پر ریگ است 

  ات فقط عشق است اي که سرمایه
 

  با مرام کویر همسوئی 

  و تو پژواك آن هیایوئی

  روئی که فقط در سکوت می

  پوئی کشف را پا برهنه می

  و رضا بر رضایت اوئی
 

  در کدامین شب و تجلیگاه

  اي با پیمبران همراه بوده

  هست لغزنده پلۀ تردید

  تا مدار فنا عروجم ده

  کوهکن ، سینۀ مرا بشکاف

  شود داغ را شکوفا کرد می

  اي که درس کسوف کامل را
 

  آه ، دستم بگیر اي خورشید 

  جاوید جوهربِرِسانم به 

  اي تبعید که در آن گشته الله

  ها پاشید و گالبش به گونه

  شود از غیاب تو فهمید می
 

  در کدامین شب و تجلیگاه

  اي با پیمبران همراه بوده

  ال آل بودا راشود خ می

  توان با پیالۀ اغراق می

  شود کودکانه خنثی کرد می

  شود در خیال خود حل کرد می

  اي معلم که طیف ایثارت
 

  دید و بخشید صد بخارا را 

  در دل قطره ریخت دریا را

  مشکالت عظیم فردا را

  مشکالت محال دنیا را

  در نَوَردیده ذهن رؤیا را
 

  در کدامین شب و تجلیگاه

  با پیمبران همراه اي بوده

  آموزگاران کتاب آفرینش

  مدرسه ، نظم و ناظمی دارد

  هر کتابی اگرچه پربار است

  آنکه داند جواب هر مطلب

  هر کالسش معلمی دارد 

  از سؤاالت سخت سرشار است

  هست آموزگار آن مکتب
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  زندگی مثل یک دبستان است

  دهد درس زندگی ، قرآن می

  هست قرآن کتاب خالق آن

  چون ز خالق گرفته معلومات

  اوست دانا به روح آیاتش

  گرچه قرآن کتاب پرنور است

  هرکه خواهد شود سعادتمند
 

  که در آن کلّ نسل انسان است

  راز خلقت بُود در آن پنهان

  هر امام است روح ناطق آن

  هست داناي کل مجهوالت

  هست عالم به ظاهر و ذاتش

  بی معلم ، کتاب مهجور است

  پنداز معلم فقط بخواهد 
 

  ھا پریخانۀ زیبائی
 تقدیم بھ محضر استاد گرانقدر، دکتر جمشید صداقت کیش

  هاست دة زیبائیــــعشق ، زائی

  یوسف آباد جهان ، پر رونق

  برترین جلوة بازار وجود

  نور علم است و جمال عالِم

  هرچه زیباست شود پژمرده

  آنچه هر روز شود زیباتر

  جلوة دانش و علم و هنر است

  ست دل به نگاري بستههر کسی 

  دل ما گشته زلیخاي ادب

  یوسفستان ادب در تاریخ

  ، در عرش برتر از سینۀ سینا

  معرفت ، عین بهشت ازلی است

  در دین» بنده آزاد نمودن«

  استاد و معلم گشتن» عبد«

  عبد استاد شدن ، آزادي

  هاست دة شیدائیــعشق ، زاین  

  هاست از هوسهاي زلیخائی

  استه که فقط خاص اهورائی

  هاست که وراي همه زیبائی

  هاست بر فنا ، جملۀ دارائی

  هاست آنچه سرچشمۀ مانائی

  هاست که پر از ناز و دالرائی

  هاست هر دلی محو فریبائی

  هاست گرچه محکوم به رسوائی

  هاست طور سیناي تماشائی

  هاست صدر صدرائی و سینائی

  هاست حور ، آئینۀ دانائی

  هاست حکم قرآنی بطحائی

  هاست عرفانی موالئیمشق 

  هاست ز هوسخانۀ اغوائیا
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  معرفت هرچه که باشد ، بی شک

  این سماع قلم و رقص خیال

  معرفت استمدح علم و هنر و 

  من ستایندة آن استادم

  ، ولی ست  جام جمشید ، فسانه

  محو جام جم آن جمشیدم

  ، پیدا آنکه در جام کالمش

  آنکه در روح بزرگش ، جاري

  آنکه در لشکر علم و ادبش

  آنکه ایران کهن در حرفش

  محو آن یار صداقت کیشم

  آن دماوند غروري که دلش

  اش آنکه گنجینۀ فرزانگی

  قلمش در دورانآنکه حرف و 

  مرحبا بر هدف و همت او

  آفرین باد به عزمش که هنوز

  آنکه بر کل وطن حق دارد

  مرحبا بر دل دریائی او

  ما از اوست» خود باوريِ«گنج 

  می زنم بوسه به دست و قلمش

  وصف آن یار ندارد پایان
  

  هاست اش در دل الالئی ریشه

  هاست که مرا عامل شیدائی

  هاست که رصدخانۀ بینائی

  هاست که ستایشگر یکتائی

  هاست علم ، اکسیر توانائی

  هاست که روایتگر فردائی

  هاست یــورائــهر اهــشـآرمان

  هاست چشمۀ سبز همآوائی

  هاست رائی، صف آ از چپ و راست

  هاست مظهر جلوه و رعنائی

  هاست که دلش یوسف رؤیائی

  هاست »چینی نازك تنهائی«

  هاست و شکیبائی دحاصل جه

  هاست سند محکم واالئی

  هاست که تجلیگه بُرنائی

  هاست در پی کشف و شناسائی

  هاست و جدا از صف غوغائی

  هاست ائیـــخانۀ زیبـــکه پری

  تهاس »من و مائی«او که فارغ ز 

  هاست بوسه ، جانمایۀ دارائی

  هاست بیکران ، وسعت دریائی
  

  بالل عشق محمد

 سیجی، مرحوم مهدي بوریاباف ، سهیلشاعر و عارف بدوست عزیزم،  تقدیم به روح تابناك

  کجا سهیل؟ کجا؟ اي شهید تازة ما

 هال ستارة زخمی، چرا شتابانی
  جنازة ما، بیا به سیر سماوات بر   

  کجا میروي به مهمانی؟تو بی رفیق 
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 است پیکر ما ببین که روي زمین مانده

 پیداست نشانها ز داغ توبه قلب شهر 

 گرید کسی که نام تو باري شنیده می

 ببین تو حال رفیقان و آشنایانت

 خداي ، صبر دهد بر پدر ، و مادر تو

 اي چو شهیدان به گردش معراج تو رفته

 اي ز قفس ، ما ولی گرفتاریم پریده

 شهید بودي و مرگ تو چون عسل شده بود

 اگرچه باور این غم براي ما سخت است

                      *** 

 هزار خاطره داریم ما ز اِشراقت

 داشت» حیرت«شمیم کشف و شهود تو عطر 

 هزار قاف حقیقت ز ما جلو بودي

 اگرچه همسفر آسمان شب بودیم

 تمام حاصل ما حرفهاي زیبا بود

 کرد شهید بی کفنی در تو زندگی می

 هر آنچه شعر سرودي به آن عمل کردي

 بازي قدیمی بوداجل براي تو هم

 بیند کسی که مثل تو خواب بهشت می

 کسی که مثل تو از ماورا خبر دارد

 اگرچه مرگ تو محصول یک تصادف بود

 چنان سریع پریدي به شاخۀ طوبی

 اي ز بر ما و جاي تو عالی است تو رفته

 کنون بپرس ز موال همه سؤالت را

                      *** 

  ببین که کنج قفس، مرده مرغ باور ما

  عزاي سرخ تو در سینۀ همه برپاست

  گرید کسی که روي تو هرگز ندیده می

  اند همیشه اسیر احسانت که بوده

  خدا صبور کند در غمت برادر تو

  است قلب ما تاراج ولیک غصه نموده

  اگرچه جاي تو عالی است ما عزاداریم

  دت پر از غزل شده بوددلت براي شها

  هر شهید خوشبخت است: لی به قول خودت و

                     ***  

  همیشه راهبر ماست روح مشتاقت

  بدین سبب سخنت مثل گل طراوت داشت

  هزار وادي حیرت ز ما جلو بودي

  ولی نه مثل تو سیمرغ مُلک رب بودیم

  هاي معنا بود ، حاصل تو هسته ولیک

  کرد در تو بندگی میاي ز جنان  فرشته

  همیشه مثل علی دعوت از اجل کردي

  ات با اجل صمیمی بود چقدر رابطه

  بیند مشخص است، اجل را ، نه زشت می

  همیشه از اجلش دعوت سفر دارد

  ولیک، میل تو بر وصل، بی تعارف بود

  که گوئیا تو نبودي دمی در این دنیا

  ولی رفیق ، کنار تو جاي ما خالی است

  تو در آن آینه جمالت راکنون ببین 

                     ***  
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 تو زیبا بوداگرچه صورت و صوت و قد 

 ز بس که مؤمن و پاك و نجیب بودي تو

 به حکم حرف رسول خدا ، تو در محشر

 چرا که یار و اذان گوي دین او بودي

 تو راز سبز اذان را چه خوب فهمیدي

 بالل عشق محمد بالل عشق خداست

 

 دعاي عهد تو هرگز قضا نشد مهدي

 آئی تو در زمانۀ رجعت دوباره می

 د عارف مابیا عزیز بیا اي شهی

 کنون که غرق شدي در فضاي عالم غیب

 اي به همان جا که اهل آن بودي تو رفته

 اي تو ز دست اي مُحب آل عبا نرفته

  وشد ، رضا نبودي ت اگر که وصف تو می

 غرور سبز تو تندیسی از کرامت بود

                       ***  

 اگرچه راز تو در قلب جمع مدفون است

 تا روایتی گویم کنون اجازه بده

 شبی به شیوة رندان جبهه ، وقت قنوت

 به گنج مخفی عرفان رسید دست سهیل

 هر آنچه آینه و جلوه بود ، پیدا کرد

 اي پیش کبریا خم بود دلش چو آینه

 رسیده بود به گنج عظیم استغنا

 ز گنج مخفی اسما چنان غنی شد او

 اي در دیار باقی شد سهیل، آینه

  ولیک سیرت تو مثل آل زهرا بود

  در این سراچۀ خاکی غریب بودي تو

  سر  یک ، تر هستی از همه  بلند مرتبه

  و روز و شب، چو شهیدان ، تو با وضو بودي

  بالل عشق محمد شدي و جاویدي

  بالل عشق خدا ، کاردار ملک بقاست

  

  بی او رضا نشد مهديدلت به ماندن 

  آئی چون ستاره می» ولّی«تو در رکاب 

  بریز میکده در ساغر معارف ما

  بریز بر دل ما شرحی از معالم غیب

  تو از اهالی خونگرم آسمان بودي

  تو چون شهید به دست آمدي در این دنیا

  به هیچ شاکله اهل ریا نبودي تو

  همیشه روح تو آئینۀ عدالت بود

                      ***  

  ولی شهود تو از حجم سینه افزون است

  ز گنج مخفی عشقت حکایتی گویم

  اي یافت در دل ملکوت سهیل میکده

  هزار بادة وحدت زد از دعاي کمیل

  هزار چشمۀ ناب سرود پیدا کرد

  اش نور اسم اعظم بود درون آینه

  المأوي پریده بود به آفاق جنت

  گاه زالل هوالغنی شد او که جلوه

  میکده را سر کشید و ساقی شدتمام 
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 شد اذان، رها میهمیشه وقت نماز و 

                      *** 

 سهیل ، آن همه شبهاي ناز ، یادت هست؟

 خیال و فکر تو مثل شهاب سرعت داشت

 همیشه سهم تو از اکتشاف ، عالی بود

 ها، به وقت شروع سهیل، در شب آدینه

 روي کرديـکـچگونه عهد شکستی و ت

 چرا شتاب ؟ نبود این قرار ، خوش انصاف

 اي مهدي مگر از یاد بردهقرارمان 

 ، چند دسته گل داریم مگر ز جنس شما

                      *** 

 چیند خدا همیشه گل سرخ ناب می

 سهیل بودي و جاي تو کهکشانها بود

 اگرچه داغ تو بشکست پشت یاران را

 اگرچه از غم ما رستی اي همیشه رفیق
  

  شد و غرق در ابدیت ، چو مرتضی می

                      ***  

  یادت هست؟، کنار قبر شهیدان ، نماز 

  مسیر کشف تو تا بیکرانه وسعت داشت

  ولیک ظرف دل ما ز کشف خالی بود

  »کخوري ممنوعـتَ«مگر همیشه نگفتی که 

  بدون ما سفر سبز اُخروي کردي

  حلقۀ یاران ، فرار؟ خوش انصافچرا ز 

  اي مهدي ه  وصل خورد که بی رفیق می 

  که صبر پیشه نمائیم و داغ بشماریم

                     ***  

  دچین گلی که کرده خودش انتخاب می

  نشانها بود نشان خانۀ تو کوي بی

  اگرچه چشم همه خواند شعر باران را

  تمام هستی ما هستی اي همیشه رفیق
  

5/9//1398  

  ربع جمعیت جھان

  کنی ، اخبار رادیو باز می

  وضع دنیا خراب و بحرانی است

  گوئیا هرچه فقر و بدبختی است

  حق ما نیست اینهمه تحقیر

  نیست وحدت میان دولتها

  ربع جمعیت جهان هستیم

  اختالفی میان امت نیست

  کفایت، گشت از امیران بی

  دوزخ است اینکه ما در آن هستیم

  باز از جنگ و وحشت و کشتار 

  وضع اسالمیان ولی غمبار

  ارگشته ما را نصیب در اعص

  جهل ما نیست قابل انکار

  اند بی مقدار زین سبب گشته

  یک نفر مسلم است از هر چار

  اختالفات خفته در دربار

  ارض اسالمیان به فتنه دچار

  هاي استکبار دوزخ فتنه
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  گشـــتیم روزگـــار می ســــرور

  دشمن از ما گرفت وحدتمان

  ها ساخت هر زمان، از ما فرقه

  تا فروشد به ما سالح جدید

  ما چـــنان مـوش آزمایشـــگاه

  هر نمازي چو درس وحدت ماست

  سهم ما از نماز وحدت چیست

  با چنان ثروتی که حضرت حق

  گر که یکبار، ما، فقط یکبار

  شدند فخر جهان مسلمین می

  خواهش مصطفی ز امت چیست؟

  هست توحید منشأ وحدت

  ترین سوژه هست وحدت مهم

  گر بخوابد میان ما فتنه

  کار دشمن ولی بُود فتنه

  کارد دمبدم بذر فتنه می

  هست تکلیف ما مسلمانان

  باید از خود گذشت مثل علی
 

  گر که بودیم همدل و همیار

  داد بر ما تَفرُّق بسیار

  منحرف کرد وحدت افکار

  ها تکرار تا شود جنگ و فتنه

  م با بُمبارآزمایش شدی

  تا بگردیم متحد، هر بار

  جز هدر دادن نماز و شعار

  کرده بر مسلمین دهر ، نثار

  شدیم از پیام حق، سرشار می

  تا ابد در صدارت و اصدار

  وحدتی عاشقانه و پربار

  روح دین وحدت است در هر کار

  ، در اشعار ، در سلوك در هنر

  مان بیدار شود بخت خفته می

  همیشه سوارتا که بر ما شود 

  ، گرگ پیر استعمار بین ما

  وحدت و مهرورزي و ایثار

  ها تکرار تا نگردد سقیفه
 

  لذت و ذلت

  برایت هرچه لذت آفریدند

  حاللِ دین بجز لذت نباشد

  تو که داري خدائی عیش و نوشی

  حالل دین گواراي وجودت

  هر آنچه لذت و فعل حرام است

  اگر لذت حالل و پاك باشد

  شیرین و زیباست ره دین ساده و

  فرامین شیاطین را رها کن
 

  به قصد وصل و قربت آفریدند 

  حرام دین بجز ذلت نباشد

  فروشی چرا خود را به شیطان می

  که باشد لذتش عین سجودت

  حالل بهترش در دین مرام است

  بهشتت قابل ادراك باشد

  در آن هر لذت پاکی مهیاست

  سپس در بحر لذتها شنا کن
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  رؤیائیھای  اسطوره

  اي بر دستان پینه بستۀ رفتگرها گلبوسه

  اند رفتـگــرها سمبل زیبــــائی

  شهرها را با سرانگشت جمال

  کنند با حقوقی کم قناعت می

  شهرها از کار آنها با صفاست

  گر شبی تعطیل گردد کارشان

  بی وجود رفتگرهاي شریف

  شود خلق در ادبار خود گم می

  گر که در اقلیم رؤیائیم ما

  اند گرها مردمی رؤیائیرفت

  گرچه محتاجند و مظلوم و ضعیف

  باید آنها را ستود) ص(چون محمد 

  مزد آنها برتر است از قدر پول
 

 
  اند روز و شب در حال روح افزائــــی

  سازند از گرد و مالل پاك می

  کنند بی ریا ، بر خلق ، خدمت می 

  کارشان زیباترین راز بقاست

  فاش گردد وسعت ایثارشان

  شود هر شهر ، مردابی کثیف یم

  شود روح مردم پر تالطم می

  ساکن احساس آنهائیم ما

  اند چون هنرمندان شهرآرائی

  گرچه باشد جامۀ آنها کثیف

  شان باید زدود گرد غم از چهره

  بوسه زد باید بر آنها چون رسول
 

  سوغاتي از کھکشان

  دمید کودکم بر آب و صابون می

  کهکشانی از حباب رنگ رنگ

  شدند ها یک یک شکوفا می حلقه

  با نشاط و لذت و شور و شعف

  آفرید با همان سرعت که او می

  در مسیر بازي آب و هوا

  بینهایت کهکشان مثل حباب

  ي زیبا و ناز اینهمه سیاره

  شد پدید صد حباب از هر دمش می 

  درنگ شد بی در فضا ، رقصنده می

  شدند در مداري منحنی ، وا می

  زد به کف کودکم پیوسته کف می

  شدند آن کهکشانها ناپدید می

  شد در فضا ذهن من پاشیده می

  ریشه دارند از ازل در عرش آب

  میرند باز گردند و می خلق می
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  با دمی آیند یک یک در وجود

  حساب عمر آنها گرچه باشد بی

  سنجش ما ، در زمان پندار ماست

  یل و نهارسال و ماه و هفته و ل

  آید پدید روز و شب از نور می

  گرچه باشد شمس ، معیار زمان

  در قیاس کل هستی ، شمس ما

  گر که خواهی فاش،عمر کهکشان

  عمرما نسبت به هستی،هیچ نیست

  هیچ ، یعنی کل اسرار وجود

  گر ، به راز هیچ بودن پی بریم

  معنی اهللا اکبر ، در عمل

  بی زمانی، حاصل این وحدت است

  غوطه ور» بی زمانی«ي درگر شو
 

  دیگر فنا گردند زود در دمی

  بیش و کم باشد چوعمر یک حباب

  زین سبب اندیشۀ ما ، در خطاست

  ظرف عمر ماست ، نی پروردگار

  گردد جدید سال ما ، در وهم می

  اي در کهکشان هست او خود نقطه

  کرم شب تابی است در عمق فضا

  در کف صابون بِدَم چون کودکان

  پس هدف از خلقت این هیچ چیست؟

  ، هست معناي سجودهیچ گشتن 

  همسفر در عرش با پیغمبریم

  هست لذت بردن از راز ازل

  این رهائی ، منشأ هر لذت است

  شوي از راز هستی با خبر می
  

 

  85/  11/  24 -قم 

  ای سرخ با طعم افطار بوسھ

 تقدیم به تمام عاشقان بمناسبت عید سعید فطر

  عشق ، آئینه ، لبخند ، دلدار

  عشق آن جذبۀ آسمانی است 

  هست آئینه ، مخلوق ذهنم

  غیر لبخند سبز رضایت 

  گرچه یارم نهان است اما 

  شعر من حاصل ناز یار است

  کنم ناز او را ترجمه می

  من تعلق به این عرصه دارم

  من اسیرم در این چار دیوار 

  کز ازل کرده روحم گرفتار

  گاه خیاالت و پندار هجلو

  خواهم از حضرت یار من نمی

  در تجلی است در کل آثار

  ناز یعنی همان گنج اسرار

  با زبانی لطیف و شکر بار

  نیستم گرچه پاك و وفادار
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  حق آب و گلی دارم اینجا

  نیستم در همه آفرینش 

  سودها بردم از شعر زیرا 

  نیستم اهل بازارِ دیگر 

  ام پر ز نور و نشاط است ستیه

  نذر عشق است چون شعرهایم 

  ي خویش الفم از گفته من نمی

  نیک بودن بُود مزد نیکی 

  فزاید ،  ولیکن  گرچه حق می

  سرایم براي دل خود  می

  نیستم اهل شعر سیاسی 

  آنهم از غایت درد و داغ است 

  گاه بر نعش رؤیاي سبزم 

  خوار ادارات  نیستم ریزه

  ام از چپ و راست همتهم گشت

  نیست پاداش شعر سیاسی 

  نام و نانم ز دربار موالست 

  هستم از لطف او دائماً سبز 

  در حقیقت ز هر چیز جز عشق 

  اعتراف است این شعر ، یارب 

  عاشق رنگ سبزم ، ازین رو 

  خواهم اما چونکه عید است ، می
 

  هستم اینجا فقط جزو آمار

  دار غیر یک هیچِ سبز هدف

  ام ؛ او خریدار من فروشنده

  با چنین رونق و سود سرشار

  ، پر بار هستم از دولت عشق

  ام زان کرامات بسیار دیده

  بافم از خویش اشعار چون نمی

  شرٌ و فتنه بُود مزد اشرار

  مزد هر کار باشد همان کار

  نیستم محو تأئید و انکار

  شوم ، گاه ، ناچار مرتکب می

  هست آه و فغان حق بیمار

  شوم سوگوار و عزادار می

  تا بترسم ز اخراج و اخطار

  اوارحق همین است و هستم سز

  جز همین اتهامات ادبار

  مهدي فاطمه ، شاه ابرار

  با نشاط و رها چون سپیدار

  ام سخت بیزار هستم و بوده

  خطاکار) غالم(عفو کن این 

  گشته در شعرم این رنگ تکرار

  اي سرخ با طعم افطار بوسه
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  منــاجــات

 ترجمه آزاد از آیات آخر سوره مبارکه البقره

  پروردگــــــاراخــدایا ، خالــقا ، 

  ز عدل و لطف و احسانت همین بس

  خواهی ز کس تکلیف و طاعت نمی

  ولی ما با خطا و جرم و نســـــیان

  اگرچه مزد عصیان ، هســت کیـفر

  ببخشا اي خـداونــد خـطا پوش

  منـه بـر دوش ما تکـلیـف سنگین

  خدایـــا با بـالي امتـحــــانــات

  ـیمکـه ما بی طاقت و زار و ضعیفـ
  

 

  ببخشـا در دو عالـم جـــرم مـا را  

  که قدر وُسـع، شد تکلیـف هرکس

  فـزونتر از تـوان و استـــــطاعـت

  ز تکـلیـفات تـو کردیم عصـیـان

  ولی از ما به فضل خویـــش بگـذر 

  خـطا و آنچه از ما شــد فرامــوش 

  چنانکه حمـل شـد بر خلق پیشیـن

  ـــاتنفــرما ما ضعـــیفان را مکاف

  گــداي غمـضِ عین آن لطیفـــیم
 

    

  رھنوردی کو؟؟  

  ام بر تن دیوار ، سنگی ریزه

  فاصله با همت من قد کشید

  ها چون دره باز اینطرف بس حدقه

  ست سرشار از غرور آنطرف کوهی

  اینطرف منهاي چندین چشم باز

  اینطرف، نظمی است حاکم بر شتاب

  ست اي عشق ، اینجا واژة بیگانه

  ست اینجا همه خاکستري ها عشق

  من است همزادزندگی ، آنجا که 

  ام یزهـــ، انگ لهــــقاد فاصـــانع 

  سد کشید حدقهبین چشم انداز و 

  ها بی همنواز آنطرف ، بس دره

  زندگی وحشی ولیکن با شعور

  تا افق پیدا فقط چرتی دراز

  سوي چه؟ بی شک به سوي یک سراب

  ست اي زندگی ، چرخیدن دندانه

  ست غایت بودن ، فقط همبستري

  عشق ورزیدن به یک آویشن است
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  ام من ز جنس کوه هستم ، کوهی

  آنطرف ، آن قله همزاد من است

  بر ستیغ اوج فردي آشنا

  روح من افسوس در زندان خاك

  من که در پیوند بودم کارساز

  اي بودم بر آن کوه بلند قله

  ام پیچید و رفت در ریشه» هوي«چون 

  روح سنگ شد ام خالی ز سینه

  تا که بر من چیره شد اغواي آب

  تا عطش از دست من سیلی بخورد

  هاست تشنگی راز حیات قله

  نیم ما از آهک و نیمی ز سنگ

  آب را همزیستم: گوید آهک 

  گر شود تسلیم آهک روح سنگ

  اي خالی ز خشم و التهاب قله

  من چه بودم بعد از آن اوج شکوه

  من با التهاب زشد مغ پوك می

  ستی از سنگ بر سر داشتمپو

  هایم شد ضعیف ریشۀ اندیشه

  قله بودم، لیک خالی بند و سست

  زلزلهتا شبی با یک تکان و 

  اي  لحظۀ میالد آهو بره

  بره بر جاي بلند من نشست

  تار و پودم در زمان از هم گسیخت

  در بیابان پایمال سُم شدم

  ام گرچه در اینجا نشستم، کوهی

  جاي میالد من است روي صخره

  زند پیوسته نامم را صدا می

  چون توان پیوست با آن روح پاك؟

  چیستم اکنون بجز دیوارساز

  با دو پاي خویش رفتم سوي بند

  هاي وحدتم دزدید و رفت ریشه

  استقامت پیش من بی رنگ شد

  از تهی لبریز گشتم چون حباب

  آب آمد آهکم را شست و بُرد

  ستزانکه آنجا آب از آهک جدا

  دائماً با یکدیگر در حال جنگ

  ایستم با عطش می: سنگ گوید 

  شود مانند من مصداق ننگ می

  کند با یک حباب خود چه فرقی می

  اي ناجور بر اندام کوه وصله

  شد آهک عزمم در آب شسته می

  صورتی مانند مرمر داشتم

  هاي استوارم شد نحیف پایه

  مست از باال نشینی، مست پُست

   شور و ولوله شد وجودم پر ز

  اي  سر نگون گشتم درون دره

  ستاي مادون پَ من کجا؟ در دره

  ام بر جلگه ریخت سیل آمد هستی

  گاه پیدا ، گاهِ دیگر گم شدم
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  ها دوختم بسکه چشمم را به سُم

  مزبانسالها بودم پس از آن ه

  نواخت گر شبانی اندکی نی می

  نمودم سوي کوهستان نگاه می

  زانکه با نی گفتگو کردم بسی

  من به نی گفتم که این تقدیر بود

  گفتمش بر سر نوشتندم چنین

  تو به پاي خویش اینجا آمدي

  از لب نی شاعري آموختم

  تراوید از لبش گر ، دوبیتی می

  تشتنه بودم تشنۀ یک قطره وصل

  شت و روحم در  رکودقرنها بگذ

  سرودم شعرکی هر زمان تا می 

  ام خود نمائی شد پس از آن پیشه

  جاي آنکه غفلتی صیقل دهم

  ی زانجا گذشتکروزي کودکه تا 

  کودکی خودخواه و شیطان و شرور

  تا که لختی در کنار من لمید

  دائماً تکرار کردم این نکات

  لیک از منی، ردمش کصد نصیحت 

  نم بر گرفتگفت احسن ، از زمی

  او نظر انداخت از هر سو به من

  من به فکر برتري در شعر و سبک

  ام دادم نشان تا به او خوشحالی

  تا رهایم کرد کودك در هوي

  لهجۀ بیگانه را آموختم

  روز و شب با پاي تحقیر ددان

  گداخت روح سردم را در آتش می

  می کشیدم از درون یک چاه آه

  خویشتن را جستجو کردم بسی

  ی بگفتا از خودت تقصیر بودن

  گفت بر پایت نوشته غیر این

  پس مده بر دیگران نسبت بدي

  سوختم زدم ، می سرودم ، می می

  مکیدم تا چکاب آخرش می

  بُرد دل را سوي اصل تشنگی می

  نمود ها را سرشماري می لحظه

  نمودم اندکی خویشتن را می

  ام آبکی شد آهک اندیشه

  شد دمبدم غفلتم افزوده می

  تا بپیوندد به رؤیاهاي دشت

  غرق رؤیا و ز اصل خویش دور

  !خواندمش بس شعر مشکی و سپید

  غافالتن غافالتن غافالت

  غایتم تشویق بود و احسنی

  اشتیاقی در وجودم در گرفت

  گنجیدم اندر خویشتن من نمی

  او به فکر کشتن یک جفت کبک

  ن جا گرفتم ناگهانالخَ در فَ

  ها من شکستم بزم قدس کبک
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  شیشۀ قلب یکی در هم شکست

  تا نماید کبک دیگر را شکار

  چونکه گشتم تشنۀ پرواز  ، باز

  نا گرفته کبک را کردم نزول

  اي ن دیدهالخَ ام ؟ سنگ فَ من چه

  روزگاري بر سرانگشتان کوه

  ز انزواجچیست پاداشم کنون 

  شکارآرهنوردي کو که گردد 

  تا که بردارد فواصل بین راه

  ها اي قله ها  ها اي قله قله

  گرچه در دیوار تبعیدم کنون

  ام گرچه کبکی را به خون آغشته

  گرچه در راه عبور قافله

  روز و شب لیکن خیالم رجعت است

  آید سوي منرهنوردي کو که 

  تا رساند سوي آغوش حبیب

                    ***  

  باید اول خویش را پیدا کنم

  شطام لیکن ع گرچه سنگی ریزه

  گر عطش نوشم توانم قله بود

  ها همزادها یاري کنید قله

  تا رسد آن رهنورد معنوي

  ام بر تن دیوار سنگی ریزه
 

  یگري آواره شد در دور دستد

  ن چندبارالخَجا گرفتم در فَ

  پر کشیدم در هوي تا اوج آز

  در تن دیوار بنمودم حلول

  اي مستِ در حال بال خندیده

  داشتم اوجی رفیع و با شکوه

  انــزوایم چیست اینک جز فنا

  غبار ردر افقهاي سیاه و پُ 

  تا بکارد باز در چشمم نگاه

  آشنایم آشنایم با شما

  چه محکومم به ماندن در سکونگر

  ام در حقیقت رهنوردي کشته

  ام ایجاد سد و فاصله کرده

  ستست پَتا رهائی یابم از این پُ

  بشکندد دیوار و خندد روي من

  این جدا افتادة زار غریب

                    ***  

  تشنگی را بعد از آن احیا کنم

  سازد ز من در دامنش قله می

  رم فرودآ سر نمی، قله باشم 

  تشنگی را سوي من جاري کنید

  سُرایم دمبدم این مثنوي می

  ....ام انعقاد فاصله انگیزه
 

  66اسفند 
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  غرقگاه

  آه اي شب، شب بی کناره

  آه، اي بی نهایت سیاهی

  زورق خستۀ چشم من را

  سپاري چشم آواره را می

  دار دریادالن ناعمودیست

  آه، الالئی مادرم کو

  دوشآه ، آن کیست امواج بر 

  او من است آنکه با من پیاده

  آي شبهاي یکرنگ در رنگ

  آي خال درشت تکبر

  غرقگاه غریقان شب را 

  از چه در گوش هر دیو ماهی

  گوشواري که حق پریهاست

  آي شبرنگ پر ابر ، اي روز

  آي پژواك تاریخیِ شب

  ماه و خورشید من را چه کردید

  ام زورقم را  بارها رانده

  :مت ام از مصادیق ظل خسته

  * ئیاخسته از این غزیده سر

  خسته از شاعران غزلخوار

  خسته از این همه مومیائی

  آه اي شب، شب بی کناره
 

  خواهد از تو ستاره ماه ، می 

  آه اي ظلمت بی کناره

  کنی پاره پاره در کجا می

  باز دست کدام آرواره

  فطرتم خفته بر چوب پاره

  ام باز در گاهواره خفــــته

  م اشارهنماید دماد می

  یا منم آنکه با او سواره

  هاي هزاره آي نیرنگ

  بر لب زشت داراالماره

  اي قاره قاره از چه رو کرده

  کنی گوشواره ماه را می

  ستاند ز چنگت ستاره می

  آي ، اي بیرق پاره پاره

  آي آئینۀ هیچکاره

  این منم ، طفل فطرت، شراره

  راست ، در سینۀ ماهواره

  میز و امضا و حکم اداره

  ز دل نازك استعارها

  »العاقل فی االشاره«آه، 

  خسته از این همه سنگواره

  خواهم از تو دوباره ماه می
 

  1411صفر  30تا  28 - 1369شهریور  -زرقان فارس 

  ).ع(و امام رضا ) ع(مصادف با رحلت نبی مکرم اسالم و شهادت امام حسن مجتبی 

  و قصیده ترکیب عمدي ظاهر و باطن غزل: غزیده : پی نوشت* 
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  انتخاب

  عقل را قرص خواب خواهم داد

  به بلوغ جوانۀ خواهش

  تا نمانند عاقالن بیکار

  گریزم شبی ز باغ بهشت می

  کنم ز غم برپا دوزخی می

  شرق را آسیاب خواهم کرد

  به خمیر فطیر بیداري

  نان سرخ قیام خواهم پخت

  اي بر خاك تا نماند گرسنه

  به شبستان تیرة دنیا

  غ تنهائیپرم تا ستی می

  شوم تکسوار ایل جنون می

  نوشم هم خودم نور ناب می

  اسب مست و سوار دیوانه

  مرگ  یا زندگی؟؟ به دلم

  انتخاب دلم ولی عشق است

  ارث مادر بزرگ عاشقها

  هاي زنجیري مثل دیوانه

  به کالغی سالم خواهم کرد

  گیرم از گدائی دو سکه می

  گیرم شاعران را به سُخره می

  صیحتم فرمودبه هر آن کس ن 

  انقالب جهانی دل را

  العینی طُرفۀپاي میزان به 

  بر دلم ماهتاب خواهم داد 

  جرأت ارتکاب خواهم داد

  اي گل به آب خواهم داد دسته

  گوش ، نه ، بر عتاب خواهم داد

  !اهل دل را کباب خواهم داد

  آسیا را شتاب خواهم داد

  مایۀ آفتاب خواهم داد

  ها را خشاب خواهم داد سفره

  کاخ بر بوتراب خواهم داد

  چلچراغ شهاب خواهم داد

  آسمان را عقاب خواهم داد

  رکاب خواهم داد پاي ، جا در

  هم به اسبم شراب خواهم داد

  تن به سرب مُذاب خواهم داد

  فرصت انتخاب خواهم داد

  آن دو تا را جواب خواهم داد

  عشق را ، آب و تاب خواهم داد

 تن به هر نا صواب خواهم داد

  به االغی کتاب خواهم داد

  به دو عالیجناب خواهم داد

  زاهدان را سراب خواهم داد

  ساب خواهم داد کشک با کشک

  نام ، روز حساب خواهم داد

  امتحان را جواب خواهم داد
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  چون حساب دلم فقط داغ است

  اختیارم اگر به خود باشد

  به دلم بین دوزخ و جنت

  انتخاب دلم ولی عشق است

  گر به دوزخ روم ، به دوزخیان

  گاهگاهی بهشتیان را نیز

  همه جا ، هر زمان و در هر حال
 

  !!به مالئک کباب خواهم داد

  باز هم گل به آب خواهم داد

  فرصت انتخاب خواهم داد

  آن دو تا را جواب خواهم داد

  یاد ، رمز مجاب خواهم داد

  !با شفاعت عذاب خواهم داد

  دسته گلها به آب خواهم داد
 

  کنــم من انسـانمتـا که ثابت 

  نه فرشته ، نه جن ، نه شیطانم

 یك قفس رؤیا

  )س(ي اهلبیت حضرت فاطمه معصومه  تقدیم به پیشگاه مقدس کریمه

  پنج شش سالی که در هجرت گذشت

  هجرتم از جنس بیداري نبود

  چشم تا بر هم زدم خوابم پرید

  روزگار سبز رؤیائی گذشت

  روزگار بی مکان و بی زمان

  کوتاه مثل عمر نوحاي  دوره

  هاي ناب روزگار عشقبازي

  مثل خواب ماهیان در عمق آب

  اي مست از سبوي بیخودي دوره

  خواب زیبائی ، سراسر عشق و شور

  

  من چرا رفتم ؟ چرا باز آمدم؟

  هان، چه کس من را به قم پرواز داد؟

  لطف کدامین یار بود؟) صله(این 

  گذشتمثل یک رؤیاي پر لذت  

  جز غزل در خواب من جاري نبود

  ي پایان هجرت سر رسید لحظه

  خواب کوتاه تماشائی گذشت

  اي مانند خواب عاشقان دوره

  یک قفس رؤیا پر از پرواز روح

  کابوس و وهم و اضطراب فصل بی

  مثل بیداري در اقیانوس خواب

  در پی وحدت ، سلوکی هدهدي

  کشف مروارید در دریاي نور

  

  ي ناز آمدم؟ لسهکی برون زین خ

  رخصتم در آن بهشت ناز داد؟

  یا که پاداش کدامین کار بود؟
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  فکر هجرت از چه در دل شد خطور؟

  از کجا بر من رسید؟ این سعادت

  یک خراباتی کجا و این مقام؟

  روز و شب با عاشقانی بیقرار

  عشقبازانی پر از عطر بقیع

  عاشقانی ساده و پاك و زالل

  وه چه زیبا سرنوشتی داشتم

  من نه خود رفتم نه خود باز آمدم

  ام خواب دیدم رفتم و برگشته

  یاد آن دوران روحانی بخیر
  

 

  من کجا و انتخاب شهر نور؟

  از چه رو فردوس شد بر من پدید؟

  ي موال ، غالم؟ از چه شد همخانه

  پر کشیدن در هواي انتظار

  هاي چون دریا وسیع جمکرانی

  همنشینانی سراسر شور و حال

  در همین دنیا بهشتی داشتم

  من نه قم رفتم نه شیراز آمدم

  ام زین سبب دیوانه و سرگشته

  یاد آن رؤیاي طوالنی بخیر
  

 

   1429الثانی  مصادف با دهم ربیع - 1387فروردین  29 -زرقان  

  ) س(سالروز رحلت جانگداز حضرت فاطمه معصومه  

  شعر جدائی

  خفت دمی که در لحاف مرگ می

  پس از فصل بهار آشنائی

                    ***  

  درخت زندگانی دیرگاهیست

  هنرمندانه بر آورده هر سال

  هنر را در نمایشگاه هستی

  نمی دانم که با آنها چها کرد

  کناري سایه بر یک رهگذر داد

  به غمگینی نشاط و شور بخشید

  اش شیداي زاري به روي کُنده

  درخت زندگی بر برگ جان داد

  پس از چندي دو دستی کرد تقدیم

  گفت دمادم با درختی برگ می 

  چه باشد غیر پائیز جدائی

                    ***  

  که بی ما عرضه کرده میوة زیست

  به اذن او ثمر آورده هر سال

  نهاده در کمال چیره دستی

  ولی دانم چها با نسل ما کرد

  پناهی شانه ، بر یک شانه سر داد

  به شادي فرصت یک سور بخشید

  ن حک نموده اسم یاريبه مژگا

  سپس او را بهاري رایگان داد

  همان دُردانه را بر باد دژخیم
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  رگ را باال نشانیدگهی یکب

  هزاران غنچه را نشکفته له کرد

  درخت زندگی این است این است

  تو خود جاي خودت بشناس اي برگ

  چنان تو مرگ هم یک دانه برگ است

  ست پس از او هرچه باقی هست هستی

  توانی داد تغییر  قضا را می

  قضا یعنی گریز از محور مرگ

  مدار آخر برگ است پائیز

  آفات ، این برگگریزان بوده از 

  اگرچه تلخ و جانسوز است اما

  بهار آید پس از مردن دگر بار

  پس از برگان درختان گر به جایند

  بُود پایان درون هر شروعی

  سالمی گرچه آغاز کالم است

  چرا گویند فصل نوبهاران؟

  جدائی همره نام بهار است

  خزان فصل است ، فصل شاخه با برگ

  درخت زندگی را دوست دارم

  روزي عمر گلها بیشتر نیست دو

  خزیدن زیر الك خود چه حاصل؟

  چرا غافل ز حال یک کالغی

  کالغان گر سیاه و گوشه گیرند

  تر از رنگ آنهاست دل تو تیره

  چرا بی دست و پائی ، وقت تنگ است

  و برگ دیگري پائین کشانید

  کرد» بِه«یکی را گوشه چشمی داد و 

  بخواهی یا نخواهی اینچنین است

  همانطوري که کار خود کند مرگ

  که او شامل قانون مرگ است

  ست پس از او موسم زیباپرستی

  ت است تقدیرولیکن از محاال

  قَدَر یعنی مدار آخر مرگ

  بهاران بوده جوالنگاه او نیز

  گریزي نیست او را زآفت مرگ

  بدونش زندگی را نیست معنا

  پس از تو برگها آیند بسیار

  گرایند در آخر سوي مردن می

  غروبی داخل وقت طلوعی

  وداعی مُستتر در هر سالم است

  وصل نوبهاران: گویند  نمی

  ان دیار استوصال جاودانی ز

  نشسته بین دَم با بازدَم ، مرگ

  اگرچه بر تنش مانند خارم

  تر نیست فنا آنکس که دور اندیش

  فقط اندیشناك خود ، چه حاصل؟

  که بیمار اوفتاده کنج باغی

  اگر زین جرم بایستی بمیرند

  چنین دل را پذیرش ، ننگ آنهاست

  ات آماده سنگ است براي شیشه
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  »شعر جدائی«مزین کردم این 

  العُــمرَ عصیــاناً و جهــال؟ اَضَــعتَ

  نتَ هائماِلی کَم کَالبـــهائم ، ا
 

  :یبه شعر نابی از شیخ بهائ

  فَمَـــهالً ایـــهاالمغـــرور ، مَــهال

  و فی وقتُ الغنائم انتَ نائم
 

  شیراز 67بهمن 
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  گزیدة دوبیتی ها و رباعی ها

 در موضوعات مختلف و متنوع

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی

 

گزیدة دوبیتی ها و رباعی ها

در موضوعات مختلف و متنوع
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  ھا دوبیتی
  

  دال پیچیده تر از راز ناز است

  تو کوه عشق و احساسی دل من

  

  روز امتحان نیستمرا ترسی ز 

  چو فردا برگۀ دل میدهم یار

  

  ز عشقت رفته بر بادم عزیزم

  تر ز لیالئی و دانی تو شیرین

  

  گواراتر ز آبی اي عزیزم 

  شبانان را مناجاتی جز این نیست

  

  یکی راز و نیازش تاجرانه است

  من شیدا مناجات و دعایم

  

  دال در انتظار قبر تا کی

  چنین بی صبري من زان پریروست

  

  زِداید نگاهت زنگ دل را می

  سرایم نگاهم کن که دارم می

  

  سخن جز دل منِ بیدل ندارم

  هایم حرف دیگر بجز دلپاره

  

  دال بیگانه با غم نیستم من

  به سر بس سنگم آمد در ره عشق

  غزل را نقطۀ آغاز ناز است 

  ولیکن آن دوبیتی ساز ناز است

  

  خطی بر روي اوراق شبان نیست

  ببیند غیر داغ او بر آن نیست

  

  برس آخر به فریادم عزیزم

  تر ز فرهادم عزیزم که مجنون

  

  نشاط آور چو خوابی اي عزیزم

  ابی اي عزیزمبه موسی ده جو

  

  یکی عشق و نمازش کودکانه است

  تمناي وصال آن یگانه است

  

  دو چشم آسمان پر ابر تا کی

  نماید صبر تا کی چو خود را می

  

  گشاید گره از بال ذوقم می

  سراید همان شعري که چشمت می

  

  خبر از زاهد و عاقل ندارم

  براي قوم اهل دل ندارم

  

  نگیرم دست کم کم نیستم من

  تا لحد هم نیستم منپشیمان 
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  دلم تا با پریدن آشنا شد

  اي دید دانم کجا گلدسته نمی

  

  شکستن گرچه رسم و پیشۀ توست

  ات را دیشهتو نشکن شیشۀ ان

  

  حریر آلود گشته خواب چشمم

  شویند امشب پریها باز می

  

  شبانگاهان که یاس وصل ماهم 

  بارد از چشمم ستاره چنان می

  

  دو اقیانوس پر خورشید اینجاست

  همانجائی که طاهر گشت عریان

  

  نگاهت معبد تسبیح و ذکر است

  هزاران بار چشمت را سرودند

  

  هایت در صلیب است دلم بر گونه

  کسی این گونه عرفان را نفهمید

  

  دل من بقچۀ سبز حیات است

  در این گمگشته وادي من غریبم

  

  ست شب شعر نگاهت عارفانه

  اگر یک عمر تکرارش کنی ، باز

  

  

  

  ها شد کبوتر چاهی گلدسته

  که اینسان عاشق و سر در هوا شد

  

  تر از اندیشۀ توست دلم نازك

  که دل اندیشناك شیشۀ توست

  

  اي در قاب چشمم شکسته هاله

  شهید دیگري در آب چشمم

  

  زند در باغ آهم جوانه می

  گیرد شفق وام از نگاهم که می

  

  نجاستدو چشمی را که باید دید ای

  براي صید مرواررید اینجاست

  

  کالس اول ادارك و فکر است

  ولیکن تا ابد این سوژه بکر است

  

  حیاي سرخ سیبستان نجیب است

  دلم مثل حیا اینجا غریب است

  

  پر از پرچین و نیزار و قنات است

  دلم اهل دهات خاطرات است

  

  ست هاي چشمت عاشقانه دوبیتی

  ست دلم بهر شنیدن پر بهانه
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  مرا مرهون تیغ ناز گردان

  ها زد بر ضریحت خیالم بوسه

  

  پري ها میل او کردند و رفتند

  ها آمدند از برکۀ نور پري

  

  ل بسته نتوانپریدن با دو با

  کبوتر را توان بی آب و دان داشت

  

  بیاور آتش سرخ پیاله

  چو خاکستر شوم در آتش عشق

  

  شب هجران دلبر شام تلخی است

  کنون از میوه هاي باغ شیرین

  

  دو راهی پیش پا راهیستی تو

  نوشته بر سرت این جمله، تقدیر

  

  دلی نورانی و بی کینه دارد

  اش باش آئینه» حافظ«خدایا 

  

  گر دیوانه و مدهوش هستما

  نگاهش بسکه شعر آتشین خواند

  

  گلی خوشبوتر از مادر ندیدم

  بگفتم با گلی سازم قیاسش

  

  اگر شیدا و عاشق پیشه هستم

  جهاد اکبرم با خویش این است

  در امتحان ممتاز گردان مرا

  یکی را روز حسرت بازگردان

  

  گل مهتاب بو کردند و رفتند

  دلم را شستشو کردند و رفتند

  

  هاي خسته نتوان شنا ، با باله

  ولی بی گنبد و گلدسته نتوان

  

  که تا خود را نمایم استحاله

  دَمَد از بند بندم الله الله

  

  خزان عاشقی ایام تلخی است

  بادام تلخی استنصیب من فقط 

  

  رهی رو تا بگویم کیستی تو

  اسیر سرنوشتت نیستی تو

  

  اش آئینه دارد درون سینه

  »به قرآنی که اندر سینه دارد«

  

  چه سازم چشم ساقی کرده مستم

  میان خرمن آتش نشستم

  

  چو او غمخوار و غمپرور ندیدم

  ولیکن از خودش بهتر ندیدم

  

  اگر بی فکر و بی اندیشه هستم

  شکستن تیشه هستم براي خود



 

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی  

 526صفحه  

 

  اگر مفتون خوبان نیستی تو

  ات یا دل نداري درون سینه

  

  تو آدم  را غزل بودي دل من

  رهی دیگر نداري جز ره عشق

  

  دوباره آن نگار نازنینم

  ستون پنجمی در مُلک تن هست

  

  تر نیست ات خوشرنگ گلی از چهره

  تو مطلوب جهانی ، لیک از تو

  

  دل من مثل آهو بره گشته

  رها کن سوي دل تیر نگاهی

  

  محبت در دلم تا عشق او ریخت

  ولی هر لحظه نامش را شنیدم

  

  بدون نیزه و شمشیر و خنجر

  ه دارددل ما کشتگان هم وای

  

  دال گمگشتۀ دیرینه آمد

  براي انعکاس فجر صادق

  
 

  اگر در صنع حیران نیستی تو

  و یا داري و انسان نیستی تو

  

  تو او را ماحَصَل بودي دل من

  تو عاشق از ازل بودي دل من

  

  شبیخون زد به جان و عقل و دینم

  که نشناسم ولی از دل ظنینم

  

  تر نیست سروشی از تو ، خوش آهنگ

  تر نیست کسی در این جهان دلتنگ

  

  دشت و دره گشتهتمام کوه و 

  که از هجران تو یک ذره گشته

  

  زمانه زهر هجرم در سبو ریخت

  دلم شد ذوب از چشمم فرو ریخت

  

  کشی با ناز ، آخر جهان را می

  که گردد باز در آن لحظه پرپر

  

  سُرور و سرور این سینه آمد

  ترین آئینه آمد دال صادق
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  اگر که عقل مجموع خالئق

  یقتفهمد به غیر از این حق نمی

  

  زمین بین هزاران کهکشانت

  کسی که عاجز از کشف زمین است

  

  خداوندا هزاران سال نوري

  ولی در عین دوري و بزرگی

  

  ز پیدائی، نهان از دیدگانی

  چه نزدیکی به دلهاي شکسته

  

  خدایا چون توئی بر خلق ، خالق

  جو ندارد چاره ذهن معرفت

  

  پرستند تمام اهل عالم بت

  اکبر خوشا آنانکه با اهللا

  

  شبی با چشم دل در بارگاهی

  ندا آمد خودت را هم رصد کن

  

  شود عمر بشر یک روز مفتوح

  بَود چون چشمکی عمر خالئق

  

  اي نیست خدا را ماضی و آینده

  زمان هم شامل مرگ است و جز حق

  

  جهان پیدا و پیدا جان آن نیست

  بشر هرچند واقف بر نشانهاست

  یکی گردد پی ادراك خالق 

  که ناممکن بُود کشف حقایق

  

  آسمانتبُود چون ارزنی در 

  ندارد ره به مُلک بیکرانت

  

  ز فکر و عقل و وهم ما تو دوري

  درون سینۀ ما در ظهوري

  

  عیان مانند جانی ز پنهانی ،

  چه دور از وهم و فهم بندگانی

  

  گنجی تو در وهم خالئق نمی

  به غیر از اینکه گردد بر تو عاشق

  

  پرستند خداي وهم خود را می

  بت و بتخانۀ خود را شکستند

  

  رصد کردم فضا را در سیاهی

  که بینی برترین صنع الهی

  

  و در آخر بمیرد گر بُود نوح

  هر روحولی وصل است بر حق عمر 

  

  اي نیست زمان هم مثل ما جز بنده

  اي نیست در عالم زندة پاینده

  

  عیان ، جسم است و روح آن عیان نیست

  ولی عارف به ذات بی نشان نیست
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  جهان یک دوزخ پر التهاب است

  که نیست در دنیا بهشتیکسی 

  

  کسی که نیست دنیایش ، بهشتی

  بهشت استاهل ولی در آخرت 

  

  اگر از راه ذلت بر نگردد

  نیابد تا کلید صلح و وحدت

  

  اگرچه در زمانها ، با اراده

  ولیکن تا قیامت بی گزند است

  

  جهان ، از حاکمیت در تباهی است

  در این عالم که صنع حق تعالی است

  

  نیاز اجتماعی استحکومت یک 

  کسی باید شود حاکم به مردم

  

  جوامع از حکومت ناگزیرند

  چو قانون الهی گشته مهجور

  

  به مصداقِ خالئق هرچه الیق

  براي خدمت و صلح و سعادت

  

  بدون دین ، بدون حاکمیت

  محال است آن حکیم عالم آرا

  

  بشر چون آیتی با اختیار است

  تو مسئولی و پاسخگو به یزدان

  و از جنگ و جنایتها خراب است

  به عُقبا هم گرفتار عذاب است

  

  ندارد غیر دوزخ ، سرنوشتی

  کسی که هست دنیایش بهشتی 

  

  ر نگرددبشر هرگز به عزت ب

  آدم به جنت برنگردد بنی

  

  ز ادیان گشته سوء استفاده

  بِنائی را که حق ، بنیان نهاده

  

  و تاریخ بشر ، غرق سیاهی است

  حکومت ، حق ادیان الهی است

  

  بشر ، محتاج تشریک مساعی است

  که در راه خدا و خلق ، ساعی است

  

  همه محتاج قانون و مدیرند

  حکومتها به شیطانها اسیرند

  

  شر ، شد بردة حکام فاسقب

  نباشد بهتر از قانون خالق

  

  عبث باشد نظام سبز خلقت

  رها سازد جهان را بی خالفت

  
  در عالم جانشین کردگار است

  ي پروردگار است که روحت هدیه
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  ی نهایت آفریدهمیان ب

  براي این شدي اشرف ، که خالق

  

  حکومت جلوة پروردگاري است

  به هر جا صالحان خدمتگزارند

  

  دال مثل شهیدان ، بذل خون کن

  شکستی چون بت خود را ، پس از آن

  

  فداي حق نگردد گر دل ما

  فداي میهن پاك شهیدان

  

  طریق حق پرستی ، با شهادت

  تشهادت را بها ، غیر از خدا نیس

  

  چو ما ، توحید ، در اندیشه داریم

  ترسیم از دریاي آتش نمی

  

  حکومت بر جهان تا خانواده

  اراده داده بر تو ایزد پاك

  

  چو دین با فطرت مردم عجین است

  جهان تا دهکده ، حق حکومت

  

  حکومت ، سایۀ حق در زمین نیست

  نشو بازیچۀ دین سالطین

  

  حکومت ، ارث جمع صالحین است

  ومت ، بذل خون کنبراي این حک

  تو هستی برترین نوع پدیده

  تو را بهر خالفت برگزیده

  

  طریق و بستر خدمتگزاري است

  همانجا نفخۀ فردوس جاري است

  

  خالیق را به وحدت رهنمون کن

  همه بتهاي عالم سرنگون کن

  

  ندارد ارزشی آب و گل ما

  تمام هستی ناقابل ما

  

  شود تکمیل در باغ عبادت

  خوشا جانی که دارد این سعادت

  

  به دنیا ، بت شکستن ، پیشه داریم

  که در باغ شهادت ، ریشه داریم

  

  بُود مشمول قانون اراده

  بادهکه دنیا را کنی دارالعِ

  

  شهان را سلطه ، با ابزار دین است

  به حکم دین ، فقط با صالحین است

  

  و هر حاکم ، خدا را جانشین نیست

  که هر شاهی امیرالمؤمنین نیست

  

  و صالح ، منجی مستضعفین است

  که سلطانش ، خدا را جانشین است
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  ز مذهب ، عزت و وحدت طلب کن

  چه دیندار و چه بیدین ، از حکومت

  

  تو که یک بار باید جان سپاري

  بجز این ، بایدت هر لحظه ، جان را

  

  دریغ از مسلمین بی تفاوت

  اگر که بت پرستی حکم دین است

  

  رها کن رسم توجیه و کلک را

  ، مرز ، بین فطرت خلق نباشد

  

  بردة دربارها شدچو آئین ، 

  نشد دین خدا مغلوب دشمن

  

  دیانت با سیاست چون عجین است

  عوض کن سرنوشت خویش و مردم

  

  مُدرس اسوة دین سیاسی است

  از او آموز احکام سیاست

  

  کسی که راه و رسمش ، کربالئی است

  بُود او خصم ظالم ، یار مظلوم

  

  هزار آتشفشان سرخ و بی تاب

  کسی که در سکوت سرد ظلمت
  

  حقیقت خفته در روح شریعت

  اگر که واقعیت را نبینی

  

  طریق مُصحف و عترت طلب کن

  فقط صلح و فقط خدمت طلب کن

  

  انان سپاريچه بهتر در ره ج

  ز ترس  شاه و میر و خان  سپاري

  

  سازند از شاهان خود ، بت که می

  ندارد دین و بیدینی ، تفاوت

  

  به هم زن گردش چرخ و فلک را

  طرح صلح مشترك را به پا کن

  

  به نام دین بسی کشتارها شد

  ولی صدپاره از دیندارها شد

  

  دخالت در حکومت ، حکم دین است

  ین استکه این دستور قرآن مب

  

  ستیغ اعتقاد و بی هراسی است

  شناسی است که دینش وحدت و دشمن

  

  همیشه ، چون شهیدان خدائی است

  و در دین و سیاست ، مرتضائی است

  

  »نَـوّاب«بُود تصویري از عرفان 

  گدازان گشت و شد خشمش چو گرداب

  

  ولی دشمن بُود یک واقعیت

  نباشی الیق کشف حقیقت
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  حقیقت یعنی اینکه کیست انسان

  کسی که غافل از روح خدا شد

  

  حقیقت ، روح دین و اعتقاد است

  حقیقت یعنی اینکه جانفدا شو

  

  حقیقت یعنی اینکه تا قیامت

  خلیفه بودن انسان به این است

  

  ز وحدت شد پدید انوار کثرت

  کند حکم عدالت میدر این هجرت ، 

  

  شــناســان بقــایند رســـوالن ره

  بُود دربار آنها عالَم غیب

  

  بجز حق ، در حقیقت چیست انسان

  ز روح خود خدا در ما دمیده

  

  حقیقت نیست جز ذات الهی

  اصالت نیست در هیچ آفریده

  

  گوید اناالحق غیر احمق نمی

  ولی هر قطرة خون شهیدان

  

  تحقیقت خون مظلومان دنیاس

  حقیقت اینکه خون بی منتقم نیست

  

  ست وطن ، ناموس و عشق و خانواده

  وطن ، هر قوم و مذهب را چو مادر

  انساندر این عالم براي چیست 

  بُود حیوان ناطق ؛ نیست انسان

  

  حیات تو ، عقیده با جهاد است

  به هر جا ظلم و تبعیض و فساد است

  

  تو مسئولی به هر خیر و خیانت

  که گردد مجري حق و عدالت

  

  گردد به وحدت و کثرت باز می

  که باشد ره شناسی بین امت

  

  پس از آنها ، امامان رهنمایند

  و با موعود هستی همنوایند

  

  به غیر از جلوة حق ، نیست انسان

  که باشد با خدا همزیست انسان

  

  بجز این ، هر بیانی هست واهی

  که او نور است و این دنیا ، سیاهی

  

  که این دعوي بُود از جهل مطلق

  اناالحق: به نزد منتقم ، گوید

  

  که در آن ، خون حق تا حشر پیداست

  و عدل منتقم پیوسته برپاست

  

  ست و ارادهتجلیگاه ایثار 

  ست به گرمی در دل خود جاي داده
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  اگر دنیا نباشد دین به پا نیست

  وطن چون بستر آئین و دین است

  

  ملل ، میراثدار رنج و دردند

  خداي کل ادیان گر یکی هست

  

  بُود تاریخ مثل کوه ننگی

  حکومتها چو دائم در نبردند

  

  نشو از ذکر حق ، مأیوس و خسته

  دهد پاداش هر کار همین جا می

  

  حقیقت خفته در گلزار فطرت

  خدا در قلب سخت افزار عالم 

  

  اگر دنیا برایت نحس و زشت است

  به اشکی فکر خود را شستشو کن

  

  و انسان ، نیست چیزي جز اراده

  به تصمیمی جهانت را عوض کن

  

  رسوالن خدا از یک تبارند

  بین ادیان مشکل ماستنبرد 

  

  پس از پیغمبران ، ارباب ادیان

  هدر شد خون میلیونها مُوحّد
  

  چو دین شد آلت مردم فریبی

  بنام دین چنان کشتند هم را
 

  در آن ، جاري قوانین خدا نیست

  والي آن ز دینداري جدا نیست

  

  اسیر جنگهاي گرم و سردند

  چرا اصحاب با هم در نبردند

  

  که غیر از خون و دودش نیست رنگی

  شد کاش جنگی به نام دین ، نمی

  

  که هرگز باب عدلش نیست بسته

  حق نشستهکه او حق است و جاي 

  

  بُود هستی شناسی کار فطرت

  نموده نصب نرم افزار فطرت 

  

  همیشه سرنوشتت بی بهشت است

  که فکرت جبرئیل سرنوشت است

  

  اراده چیست؟ یک تصمیم ساده

  خانواده که هستی با خدا ، هم

  

  امانتـــدار یک پـــروردگـــارند

  رسوالن مشکلی با هم ندارند

  

  زدند آتش به اردوگاه ایمان

  شد از دین ، فراري ، نسل انسان و
  

  بپا شد قرنها جنگ صلیبی

  که دین افتاد در کنج غریبی
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  و دین آمد که با صلح و سعادت

  ولی با نام دین در طول تاریخ

  

  رسوالن خدا بر یک مرامند

  پیام وحی ، عشق است و سعادت
  

  درّنـده خـوئی  ز بــس رایـج شـده

  نیـازي نیـست در کشـف حقیقـت
  

  حسد در سیـنه چـون آتشفشان است

  خوشا جنگل ، خوشـا قانـون جنگل
  

  درون سنــگري در شــام ســردي

  نتـرس از آنـکه با او در نبــردي

  

  عبادت ، غیر عشـق و بنــدگی نیست

  ولی نسبت به لطفش ، حمد مخلوق

  

  ســمخدایا از گنــاهان در هــرا

  ولیـکن ، با گناهانم ببخشـــاي

  

  ام کن خدایا رحم بر شیدائی

  شدم عریان ز دنیا مثل طاهر
  

  تـو زیبـائـی و مـن زیـبـا پـرستــــم

  نکن از بـزم خود محرومـم امشـب
  

  ي ما بی نیاز است خدا از سجده

  تناول کن ز ناز و نعمت حق

  

 

  دهد پایان به جنگ و جهل امت

  بپا شد جنگ هفتاد و دو ملت

  

  دار یک کالمند همه آئینه

  هاي این پیامند و ادیان جلوه
  

  و رایج گـشـتـه، کار فـتـنـه جـوئی

  به چشـم بـرزخی یـا غـیـبـگـوئی
  

  مـع ، آتش زدن بـر دیگـران استط

  که از این هر دو دوزخ در امان است
  

  :رادمرديگفــت با من  چنیــن می

  بترس از آنکه بر او لطف کردي

  

  حیات بـی عبادت ، زنـدگی نیســت

  بـغـیر از مـایـۀ شـرمندگی نیسـت

  

  که خود شرمنده و در التماسـم

  نماز و طاعت و حمد و سپاسم

  

  ام کن رؤیائیاجابت حاجــت 

  ام کن خدایا غــرق در زیبائی
  

  که بـوده دیـن و آئـیـن الـسـتـم

  که از خـمخـانۀ عشـق تو مستــم

  

  ي زیباي ناز است عبادت سفره

  ضرر بر خود نزن تا سفره باز است
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  ز دوزخ با مراد خود شبِ دوش

  د جرقهگناهی در دل من ز

  

  خداوند جهان بیدادگر نیست

  تو خود را دل آتش نینداز

  

  دعا دستور قرآن مبین است

  به هر حالت ، دعاي عاشقانه
 

  دعا اظهار عشق خود به یار است

  تر کسی باشد ز فضلش کامران

  

  دعا مانند استحمام روح است

  دلی که پاك شد با آب توبه

  

  خواهم از تو خدایا معذرت می

  خیر دنیا خداوندا تمام

  

  بهاي جان انسانها بهشت است

  ز دوزخ سوي جنت شو فراري

  

  بهشت آخرت از راه دنیاست

  کسی که نیست در دنیا ، بهشتی

  

  نداري گر تو ایمان بر شفاعت

  دعایت مطمئناً مستجاب است

  

  شبستان دلم را ماه دادي

  خدایا از تو ممنونم که من را

  گذر کردیم و دوزخ بود خاموش

  و دوزخ شعله ور شد گوش تا گوش

  

  در آن ذات مقدس فکر شر نیست

  افروز دگر نیست تو آتشکه جز 

  

  سالح انبیا و مؤمنین است

  العالمین است مددخواهی ز رب
  

  ستایش کردن پروردگار است

  که دائم ارتباطش برقرار است

  

  دعا ، تواب گشتن چون نصوح است

  الفتـــوح است خدایش ضامن فتـــح

  

  خواهم از تو گذشت و مغفرت می

  خواهم از تو و خیر آخرت می

  

  کار زشت استجهنم حاصل اف

  که افکارت کلید سرنوشت است

  

  سبــــز عُقباست که دنیا مزرع سر

  بدون بهره از فردوس فرداست

  

  نکن بر حضرت او عرض حاجت

  اگر که مطمئنی بر اجابت

  

  ز خود نوري به این گمراه دادي

  به جمع دوستانت راه دادي
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  پر از شور و نشاط و افتخارم

  نداري همنشینی تو مثل خود

  

  ام من اي شرمنده اگرچه بنده

  نکن محتاج غیر از خود دلم را

  

  زبانم الل شد از فرط ذلت

  نمائی یقین دارم که عفوم می

  

  گریزم از عذابت خدایا می

  پناهم ده که با شرم و خجالت

  

  خداوندا ز بس هستی تو غفار

  اگرچه من بدهکارم به عدلت

  

  اگرچه در سَرایش داده راهم

  ولی در محضرش شرط ادب نیست

  

  به غیر از حسرت و امیدواري

  اگر خواهی بپرسی ، بی تکلم

  

  هاي روزگارم من از خوشبخت

  نباشد دولتی باالتر از این

  

  خدایا عشق بی آالیشم ده

  ز رَوح و رحمت خود در دو دنیا

  

  چو هر کار تو باشد عین رحمت

  ولی از دولت قرآن و عترت

  که هستی خالق و پروردگارم

  ولی من همنشینی چون تو دارم

  

  ام من ز تو از همه دل کندهبه ج

  ام من که بر باب تو بار افکنده

  

  به درگاه تو افتادم به لکنت

  ولیکن من چه سازم با خجالت

  

  به سوي فضل بی حد و حسابت

  ام من بر کتابت پناه آورده

  

  طمع در لطف تو کردم دگر بار

  ولی از فضل تو هستم طلبکار

  

  و از اَنعام او چون پادشاهم

  تی دیگر نخواهمکه از او نعم

  

  خداوندا نپرس از من چه داري

  روم با شرمساري به دوزخ می

  

  به لطفت در دو دنیا رستگارم

  که من پروردگاري چون تو دارم

  

  مرا خالص کن و پاالیشم ده

  خدایا کوثــــر آرامـــشم ده

  

  دو دنیا هست چون بحرین رحمت

  عطا فرما به ما کِفلین رحمت
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  یريتو که داراي احکام یس

  عبادتهاي بی مقدار ما را

  

  »داد«ام در آتش  اگر سوزانی

  ولی قلب رسولت شاد گردد

  

  کشانَد نفس ، ما را به  پَستی می

  اگر یک لحظه ما را واگذاري

  

  خداوندا خودت در وحی نازل

  کنون ما سائل فضل تو هستیم

  

  خداوندا عطایاي نهانت

  فزون کن کیل ما را چونکه داریم

  

  ر حال اسارتمنم عبدي که د

  نبخشی گر مرا ، در هر دو دنیا

  

  سکوتی سبز الي این علفهاست

  دل من تا سحر ، صلوات بفرست

  

  تو دادي بینهایت ناز و نعمت

  گردم در آفاق چو ماهی هرچه می

  

  دعا یعنی کمال استفاده

  طلب کن بهترین تقدیرها را

  

  دعا یعنی سپاسی صاف و ساده

  نباشد نعمتی از جان گرانتر

  ريپذی و طاعتهاي کم را می

  کثیري طاعاتمبدل کن به 

  

  شود شاد قلوب دشمنانت می

  اگر سازي مرا از آتش آزاد

  

  چشاند ، نفس ، ما را هالهل می

  نشاند ، نفس ، ما را در آتش می

  

  نمودي امر بر اکرام سائل

  هاي کامل و خواهیم از تو نعمت

  

  دهی بر دشمنانت تو حتی می

  درون سینه ، مهر دوستانت

  

  کرده جسارتبه موالي خودش 

  ندارم حاصلی غیر از خسارت

  

  که خوشتر از نواي چنگ و دفهاست

  گل سرخ محمد این طرفهاست

  

  به مخلوقات خود ، هنگام خلقت

  بینم بجز دریاي رحمت نمی

  

  ز قانون شفاعت ، با اراده

  که حق این قابلیت بر تو داده

  

  ز حق ، بر هرچه داده یا نداده

  ادهکه آن را رایگان ، حق بر تو د
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  ، اقرار بر هر اشتباه است دعا

  مجال خود فریبی نیست اینجا

  

  دعا ترسیم یک دنیاي عالی است

  عجین است آن دعا با استجابت

  

  دعا ، یک راه درمان غریزي است

  براي یک حیات پر سعادت

  

  اي تـــو  آورده اگـــر دنبــــال بــــاد

  یابی تو چیزي از دعایت نمی

  

  ستدعا، با حضرت حق ، عشقبازي ا

  را از آن یار» بی نیازي«طلب کن 

  

  هـسانـات و فـرافـم خـاگر دائ

  حسین ابن علی مانند خورشید
   

  دعا ، اصرار بر ترك گناه است

  که وجدان قاضی این دادگاه است

  

  جوئی و فرخنده حالی است سعادت

  که با خودسازي و کسب تعالی است

  

  دعا اصالح خویش و خودستیزي است

  جوئی و برنامه ریزي است دعا ، حق

  

  اي تـــو هواي نفس خود را بَرده

  اي تـــو که سوراخ دعا گم کرده

  

  ال و سرفرازي استتقاضاي کم

  ستکه آرامش فقط در بی نیازي ا

  

  انهـیفزاید زمـورا بـاشـه عـب

  د جاودانهـدرخش الم میـدر ع

 
  

  
  

  

  گناهم: تعهد ، عشق ، آزادي 

  نیازي نیست بر تفهیم تهمت

  

  دلم را سوي برزخ می برند آه

  به جرم پاکی و زیبائی و عشق

  

  ز آهی النه ام آتش گرفته

  اي آب بشتابپریها سوختند 

  

  سپاهم: قلم ، اندیشه ، یکرنگی   

  بیندازید چون یوسف به چاهم

  

  مرا در هیئت یخ می برند آه

  پریها را به مسلخ می برند آه

 

  دل دیوانه ام آتش گرفته

  پریشانخانه ام آتش گرفته
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  قرائتهاي شاهین و کبوتر

  کبوتر آسمانی امن خواهد

 

  دلم در رشتۀ آئین شناسی

  دمادم می گذارد مین تکفیر

  

  غمت کرده است با هجران تبانی

  از آن ترسم که غم در کشور عشق

  

  اگرچه راه وصلت راه دوري است

  ولی می سوزم و می سازم اي عشق

  

  ز آزادي نمی باشد برابر

  و شاهین فرصت صید مکرر

  

  دو واحد خوانده درس مین شناسی

  به زیر کرسی شیرین شناسی

 

  که گیرد مجلس دل را نهانی

  !ماید کودتاي پارلمانین

  

  و هر یک روز آن یک سال نوري است

  که تنها راه وصل تو صبوري است

  

  کند باز سپیدي ناپدیدم می

  ام کرد طلوع مهر عشقت زنده

  

  به شهر خفته باریدي ، سحابی

  هاي شهر ظلمت به روي شانه 

  

  علم جز در کف یاران ندیدیم

  علمداران قلم گیرید بر کف

  

  

  

  

  

  کند باز سیاهی روسفیدم می  

  کند باز ولی چشمت شهیدم می 

  

  زدي بر چهرة این شهر، آبی

  تو شوالي بلند آفتابی

  

  قلم در دست سرداران ندیدیم

  که خیري از قلمداران ندیدیم
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  که از ابروش بنویسدلم گفتا 

  گفت بازیگوش از روش. نوشتم

  

  درون بزم گلها پا نهادم

  نگوئیدم چرا زارست و بیدل

  

  دلم بر عقل قرص خواب داده ست

  ترا آورده در دریاي چشمم

  

  همه شب آسمانبانست چشمم

  چنان می آیدت همره که گوئی

  

  تو را جانا چه رازي هست در ناز

  برانی گر ز پیشم می روم چشم

  

  لیدي بی نشان است این دل تنگک

  شبی آن را نشان دادم به موسی

  

  به روي موجها حیران و خسته

  نه یلدا ساحلی دارد نه دریا

  

  گل نیلوفري دارد نگاهت

  مرا از کودکی شیدا نمودي

  

  

  گفت از نو روش بنویس .نوشتم 

  به تعداد نخ گیسوش بنویس

  

  دلم بر زانوي گلها نهادم

  دلم را نزد گلها جا نهادم

  

  کلید سینه بر مهتاب داده ست

  دوباره دسته گل بر آب داده ست

  

  ترا اي مه نگهبانست چشمم

  گل مهتابگردانست چشمم

  

  که در بالم نهاده شوق پرواز

  نگاهت را چه سازم کارَدَم باز

  

  کتاب هر شبان است این دل تنگ

  مفاتیح الجنان است این دل تنگ

  

  دلم چون قایقی تنها نشسته

  نه رؤیاهاي این قایق شکسته

  

  حیائی مرمري دارد نگاهت

  که یک دریا پري دارد نگاهت
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  سزاي با وفائی بی وفائی است

  ریاي هرکسی در ظاهر اوست

  

  دلم آن شب ز مستی بود خاموش

  ر لب گفتزدم فالی و حافظ زی

  

  متاع دلبري دارد نگاهت

  اي زر مس سرخ رخم را کرده

  

  برون از دیده ام پائیز جاري است

  ز بس باریده ام در خویش اشکم

  

  تکالیف بهشتم را نوشتم

  فقط داغ و فقط داغ و فقط داغ

  

  دلم از حبس عادت می گریزد

  گذارد دلم هر شب مرا جا می

  

  به رملستان مرا تبعید کردند

  اي از داغهایم مهسپس با ش

  

  من باش بزمبیا و تکدرخت 

  ابوذر عصیانگر ،بیا اي روح 

  

  

  وجود مشکل از مشکل گشائی است

  ریاي شاعران در بی ریائی است

  

  ندانستم چه چیزش برده از هوش

  ، بَر و دوشش، بَر و دوشبَر و دوشش

  

  هزاران مشتري دارد نگاهت

  گمانم زرگري دارد نگاهت

  

  غمی زرد و هراس انگیز جاري است

  درونم هق هق کاریز جاریست

  

  الفباي سرشتم را نوشتم

  تمام سرنوشتم را نوشتم

  

  گریزد ز چنگال حقارت می

  گریزد و خود تا بی نهایت می

  

  و هجران مرا جاوید کردند

  نظومۀ خورشید کردندبنا ، م

  

  بیا الهام بخش عزم من باش

  به جنگ کاخها همرزم من باش
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  دل من تشنه کام دوستی هاست

  درختان کویري درك کردند

  

  اگرچه قطره ، اقیانوس ساز است

  اي را  ولی من می ستایم قطره

  

  روانی ملتهب چون ماسه دارم

  ام من چه سازم گر سراب آلوده

  

  شنهاستشبم در سلطۀ کابوس 

  به شعر تاول آلودم نخندید

  

  دلم خونیـن ز نیـرنگ و جفاهاست

  من از شیـطان صـفت ها غم ندارم

  

  پري را لطف و زیبائی به این است

  شکایت کم کن از دیوان دل من

  

  کویرم گلش از داغ پریهاست

  نَمُردم گر پس از آنها ، عجب نیست

  

  پري ها پرپر و آشفته بودند

  تدرون حجلۀ سرخ شهاد

  

  

  ولی بی آب ، جام دوستی هاست

  که حتی خاك رام دوستی هاست

  

  و با دریا شدن ، او سرفراز است

  که بر سجادة شن در نماز است

  

  کویرم، ریشه در تلواسه دارم

  که یک دربا عطش در کاسه دارم

  

  نوس شنهاستو روزم غرق اقیا

  که بر لبهاي ذوقم بوس شنهاست

  

  خــاطـرات آشنـاهاستو زخـم از 

  تمــام دردم از انســان نمـاهاست

  

  که او را ، دیو دائم در کمین است

  که قانون پري بودن همین است

  

  تب و سوز من از داغ پریهاست

  چراغم روشن از داغ پریهاست

  

  شعر خود را گفته بودندو خونین 

  شهیدم خفته بودندهاي  پري
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  کند عشق دمی غرق امیدم می

  در این خوف و رجا، شادم که هر دم

  

  دال مثل پریها زندگی کن

  اگر خواهی به زیبائی بمیري

  

  چرا در شک و در ریبی دل من

  جنونت زورق کشف و شهود است

  

  دال کم با خدا کَل کَل  کن امشب

  خـدا، مشـکـل نـدارد بــا تـو ایــدل

  

  تو اسم اعظم پروردگاري

  کند پاك دا روح خودش را میخ

  

  خدایا تو رئوف و مهربانی 

  دل ما را به عشق خود نما مُهر 

  

  دریغ از آنهمه بیتابی دل

  چو عشق آمد دگر سودي نبخشید

 

  ریخت غمی در قلب شب ، کابوس می 

  به سیر حجلۀ خورشید رفتم

  

  

  کند عشق دمی لرزان چو بیدم می

  به زیبائی شهیدم می کند عشق

  

  رضا و پاك و شیدا زندگی کن

  در این ویرانه زیبا زندگی کن

  

  نداري جز جنون عیبی دل من

  شناور در یم غیبی دل من

  

  تفـکـر قـدر یک خَـردل کن امشب

  تو با خود مشکلت را حل کن امشب

  

  در سینه داريکه روح پاك او 

  اگر آن را به صاحب ، واگذاري

  

  لطیفی ، مونسی ، آرام جانی

  که تو در کنج قلب ما نهانی

  

  ز گشت ویژه و بیخوابی دل

  نظارتهاي استصوابی دل

  

  ریخت ز هجران ، دیده ، اقیانوس می

  ریخت ز چشمم تا سحر فانوس می
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  نگاهش مثل امریکا ، محارب

  فلسطین دلم را چاره اي نیست

  

  این بیچاره بدخوست نه تنها یار

  که بدخوئی مرام هر پریروست

  

  دلم در معبر غم میخزد ، آه

  ز سیم خاردار کوي دلبر

  

  تقدس بت تراش و بتگرم کرد

  چرا از بت شکن ها بت نسازم

  

  فرهمند و غرور انگیزي اي عشق

  بُري حلقوم حالج به پنبه می

  

  تو پیغام آور وصلی محبت

  به رغم اصل غم در کشور عشق

  

  باید سیاووش تو باشم چرا

  ندارم امن و آزادي جز آن دم

  

  دو زلفت هر دو با هم از چپ و راست

  دریغ از این دو همسوي مخالف

  

  

  غمش ، مانند اسرائیل ، غاصب

  اجانببغیر از گفتگو با این 

  

  :گفت دلم جرأت ندارد ورنه می

  که باالي دو چشمان تو ابروست

  

  و هر خاري دلم را میگزد ، آه

  نسیم خارداري می وزد ، آه

  

  میان بت پرستان، آزَرَم کرد

  که اعجاز تقدس کافرم کرد

  

  فرحناك و سرور انگیزي اي عشق

  کار و شورانگیزي اي عشق چه شیرین

  

  نشاط آورترین فصلی محبت

  قانونی ترین اصلی محبت تو

  

  و پیوسته کفن پوش تو باشم

  که در زندان آغوش تو باشم

  

  کنندم از چپ و راست پریشان می

  کُشندم از چپ و راست که با هم می
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  نه هستم مسخ دین مومیائی

  بیا تا ساده گویم ، مثل سلمان

  

  بنی آدم ، چرا در فتنه غرقی؟

  نکن دین را براي حمله ، ابزار

  

  نژاد و دین شریفند و عظیمند

  مادر هر قوم و دین است وطن که

  

  دلی از سنـگ در کـف داشـتم، کـاش

  هـزاران بـار این دل را شـکستـنـد
  

  نه مُرتَدّم ، نه مالیخولیائی

  مسلمانم ولیکن آریائی

  

  چرا حیران میان غرب و شرقی؟

  نباشد بین ادیان هیچ فرقی

  

  هن، یتیمندولی بی مادر می

  همه در مهر و حفظ آن سهیمند

  

  و فریادي چنان دف داشـتم ، کاش

  دلی یکـبار مصـرف داشتم ، کـاش
  

  

  

  رباعی ھا

  توحید که اصل محکم ایمان است

  ها نشان از آن دارد که این تفرقه

  

  افکار پُر از تفرقه و جهل و جنون

  سازي آن خنثی نشود اگر فسون

  

  مقام یک عده فقط بندة پولند و

  خدمت به چنین دوزخیان ، هست حرام

  

  آینده حقیقت است و کتمان نشود

  ي ما تاوان گذشته نیست برعهده

  

  ي وحدت مسلمانان است انگیزه  

  ما پر از نقصان است ایمان تمام

  

  بمبی است هدایت شده از دشمن دون

  ریزد به زمینِ فتنه ، میلیونها خون

  

  در رابطه ، هستند پی سود و سهام

  این است مرا عقیده و دین و مرام

  

  خورشید به زیر ابر پنهان نشود

  با جنگ و جدل ، گذشته جبران نشود
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  بشکفته به هر طرف دو صد غنچۀ ال

  گویا که فشانده بر زمین دست خدا

  

  ما راز  حریق فجر پیدا کردیم

  اهللا و امام و امت و یا زهرا
  

  گلها همگی در سفر کرب و بال

  بسم اهللا در دشت وطن بذر گل

  

  خمهاي رحیق فجر پیدا کردیم

  فرمول دقیق فجر پیدا کردیم
  

  

  ستتا هست خدا ، حسین او هم زنده

  ست تا هست علمدار ، عَلم پاینده

  

  فردوس بُود گوشۀ بازار حسین

  محبوب خداست هر که شد یاور او

  

  عباس که موالي وفاداران است

  »هَل مِن ناصر«لبیک به هر نداي 

  

  پیمبران مقیم حرمندچون جمع 

  اعداي حرم ، ز هر مرام و مذهب

  

  صهیون و سعود ، انگل ادیانند

  افتاده به جان دین و انسانیت

  

  آمیزد صهیون و سعود را چو می

  آخر به دل مهلکه ، خواهد شد غرق 

  

  هاي حامل سِجّیلیم چون چلچله

  اهللا ءگر امر مقـــرر شـــود انـــشـا

  ست اش فرمانده تا هست حسین ، ساقی 

  تا هست عَلم ، شیعۀ او رزمنده است

  

  کائنات ، دربار حسینشش گوشۀ 

  چون خون خداست در رگ یار حسین

  

  فرماندة جبهۀ فداکاران است

  تا روز ابد ، رسم علمداران است

  

  بی شائبه ، پیروانشان محترمند

  در پیکر دین ، انگل و کرم و ورمند

  

  اسالم و یهود را بالي جانند

  این زُمره ، نه اهل دین و نه انسانند

  

  ریزد یشیطان بزرگ ، سیل خون م

  خیزد زین موج که از فاجعه ، بر می

  

  در هم شکنندة سپاه فیلیم

  نابــــود کننـــــدگان اسرائیـــلیم
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  خیزد میافتد و بر  این موج که می

  بیداري مسلمین چو امواج عظیم

  

  با تفرقه ، رخنه بین امت کردند

  با جنگ و فروش اسلحه بر طرفین

  

  وحدت که بُود پیام اسالم مبین

  هرکس که زند ضربه به وحدت، بی شک

  

  در وادي مسلمین ، اگر وحدت بود

  کرد گر تفرقه را بَدل به وحدت می

  

  دشمن که همیشه در پی غارت ماست

  قدرت مسلمین بُود در وحدتچون 

  

  گر ، ما همگی پیرو قرآن بودیم

  کرد کی دشمن دین به ما حکومت می

  

  ست قرآن که کتاب مرده و گور شده

  از بس که عمل به غیر قرآن کردیم

  

  چرخد در چنبر عشق ، ماسوي می

  شاهان به خیال خود امیرند ولی

  

  

  بیزد در پیکر بحر مرده ، جان می

  ریزد آخر ، شب ظلم را به هم می

  

  القا به قلوب ما ، خصومت کردند

  اغیار ، به مسلمین حکومت کردند

  

  در امت اسالم ، بَدل گشته به کین

  چون دشمن اسالم ، زده ضربه به دین

  

  کی اینهمه فقر و فتنه و وحشت بود

  کابینۀ مسلمین ، ابَرقدرت بود

  

  پیوسته پی شکستن قدرت ماست

  دشمن پی حذف وحدت از امت ماست

  

  کی اینهمه بازیچۀ عدوان بودیم

  گر ، ما همه واقعاً مسلمان بودیم

  

  ست ها غریب و مهجور شده در طاقچه

  ست ز جمع ما دور شده نور و برکت

  

  چرخد می» وال«نقص و خلل ، حول  بی

  چرخد میمدار اولیا هستی به 
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  منظومۀ انتظام ، بی ناظم نیست

  الّا باهللاال حول و ال قوة 

  

  ترکیب است گردونۀ کهکشان که خوش

  این پیکرة عظیم تک سلولی

  

  در دهر ، ستمکش و ستمکار نشو

  تکلیف حکومت به تو خدمتکاري است

  

  گر حق تو پامال شده ، حق این است

  چون شیر ، بگیر حق خود را از دهر

  

  هرچند که طبق وحی و ناموس نظام

  در دهر شهی به صالحی حکم نداد

  

  کس که ز خود گذشت در راه خداهر 

  آنگونه که سرنوشت یک جامعه را

  

  آید آن مایۀ فخر و آبرو می

  یک روز به پایان جهان هم باشد

  

  باش که عرش در پی بهجت توست خوش

  اي نداري ز وجود بی روح ، تو بهره

  

  

  جز نظم الهی به جهان حاکم نیست

  جز دولت غیب در جهان قائم نیست

  

  در باغ وجود ، کمتر از یک سیب است

  صُنعش به مثال خلق یک آمیب است

  

  جز با شهدا و صالحان یار نشو

  ، هوادار نشوبیهوده به این و آن 

  

  پاداش ستمکشان احمق این است

  قانون بقا ، بطور مطلق ، این است

  

  در هر رده ، حق صالحان است مقام 

  جز اینکه خودش گرفت با جهد و قیام

  

  دریافت ز حق قدرت تغییر قضا

  اصالح کند به انقالب و به دعا

  

  آید آن مظهر اخالق نکو می

  آید است که او می حق وعده نموده

  

  عام الهی همه در خدمت توستان

  روحی که خدا داده به تو ثروت توست
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  در مملکت وجود خود ، شاهی تو

  در هستی خود ، اراده را باور کن

  

  ، تو اصلی ایدلدر بین وسیله ها 

  ها در چنگ زدن به حلقۀ واسطه

  

  ها اول ، بشناس در دعا ضابطه

  تا وصل نگشته قلب تو بر مبدأ 

  

  اندیشه قوي دار ، که رمز ظفر است

  یک سال چو شیر زندگانی کردن

  

  دنیاي دنی بهشت بیدردان است

  دنیا به مدار حق نخواهد چرخید

 

  ات ، مرا قاضی باش یا رب به رئوفی

  هر کسی به سهم خود راضی نیستدر د

 

  یا رب دل ما به عشق ، دارا فرما

  گفتی به اسیر خود مدارا بکنید

  

  هر وقت گرفتار غم و هجرانیم

  دانیم گر حل بشود ز سعی خود می

  

  

  اللهی تو خلیفۀ: یادت نرود 

  خواهی تو از خود بطلب هرآنچه می

  

  تو آینۀ چهار فصلی ایدل

  تو حلقۀ مفقودة وصلی ایدل

  

  ها ترمیم نما سپس همه رابطه

  ها زحمت نده بر مالئک و واسطه

  

  از حیله بپرهیز که ننگ بشر است

  تر است از یک سَده روبه صفتی نیک

  

  این غمکده زندان جوانمردان است

  هرچند که حق همیشه با مردان است

  

  بخشندة ناسپاسی ماضی باش

  ام از تو ، تو ز من راضی باش من راضی

  

  هم قسمت ما ، عیش گوارا فرما

  یارب به اسیر خود مدارا فرما

  

  خوانیم بی وقفه مناجات و دعا می

  دانیم کار خدا میگر حل نشود 
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  ها دعا باید کرد در شادي و غصه

  هر لحظه چه در حال غم و حال نشاط

  

  پرسید اگر ز خویشتن چیست دعا

  اجابت باشدچون روح دعا عین 

 

  گر قصد تو از دعا ، تعالی باشد

  خواهی تو اگر که مال بادآورده

  

  جهل من و تو تمام کی خواهد شد؟

  با وحدت مسلمین علیه دشمن

  

  از بس ز درون به جان هم افتادیم

  ي تلخ امت اسالم است این قصه

  

  تا شیعه و سنی پی تکفیر همند

  گر این دو برادر به تفاهم برسند

  

  ه باز و بازتر خواهد شداین زاوی

  با هر قدمی که در زمان برداریم

  

  اي حل بشویم باز آي که در ثانیه

  یک لحظه ز عمر را به غارت ببریم

  

  

  پیوسته توکل به خدا باید کرد

  از او طلب لطف و رضا باید کرد

  

  تمناي تعالیست دعا: حق گفته 

  حرفی که اجابت نشود نیست دعا

  

  خود عین اجابت است و عالی باشد

  سهمت ز دعا دو دست خالی باشد

  

  ها حرام کی خواهد شد؟ این تفرقه

  ي انتقام کی خواهد شد؟ آدینه

  

  ي خود به دست دشمن دادیم آینده

  شادیم زینروست که ما همیشه دشمن

  

  ي بدترین عذاب و اِلمند شایسته

  در هر دو سرا نزد خدا محترمند

  

  دوري ز تو جانگدازتر خواهد شد

  راه من و تو درازتر خواهد شد

  

  در نقطۀ اشتراك ، منحل بشویم

  یک عمر در آن لحظه ، معطل بشویم
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  دشمن که همیشه در پی تاراج است

  بی جنگ ، فروش اسلحه تعطیل است

  

  بینی تا نیست میان ما حقیقت

  دین دعوتمان کرده به وحدت اما

  

  دین رسولبا اینهمه اشتراك در 

  داریم اگرچه اختالفاتی چند

  

  حق ، نعمت بیشمار بر ما داده

  افسوس ، ز بس فریب دشمن خوردیم

  

  اسالم عزیز و مسلمین در ذلت

  در عزت مسلمین فقط یک راه است

  

  شالودة جنگ سخت ، جنگ نرم است

  ایم تا ما پی تکفیر هم و تفرقه

  

  افروزي است دشمن که همیشه فکر جنگ

  بمب خریدن تا کی؟ از دشمن دین

  

  ي ماست وحدت که پیام دین پاینده

  با اینهمه علم و ثروت و ملک و نفوس

  

  

  لحه محتاج استدایم به فروش اس

  با صلح ، عدو ز مُلک ما اخراج است

  

  دینی دینداري ما هست چنان بی

  مائیم پی تفرقه و خودبینی

  

  بازیچه شدیم در کفِ خصم فضول

  باید که کنیم تکیه بر حفظ اصول

  

  تا اینکه شویم امتی آزاده

  گشتیم جماعتی عقب افتاده

  

  !جنگ است میان ما به قصد قربت

  ت است و وحدتدستور خدا که وحد

  

  در تفرقه افکنی ، عدو بی شرم است

  بازار فروش بمب و موشک گرم است

  

  با تفرقه بین ما ، به پول اندوزي است

  ترین پیروزي است صلح من و تو مهم

  

  ي ماست گر اقتدار آینده تضمین

  ي ماست آقائی این جهان برازنده
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  اي به چنگ آوردیم ما قدرت هسته

  این علم که حق ماست با لطف خدا

  

  ما دشمن صهیونیزم و امریکائیم

  ما در پی صلحیم ولی در هر حال

  

  نازد دشمن به سالح اتمی می

  ایران عزیزگر خصم ، طمع کند به 

  

  اي ز دانائی ماست این علم که جلوه

  )ص(با لطف خدا و پیش بینی رسول 

  

  ما مردم ایران که مسلمان هستیم

  گردید ز اهلبیت ، سلمان ، ز وال

  

  زان روز که دست و علم حامی دین

  گل کرد به عرصه ، بینهایت عباس

  

  این دست و علم نقش وفاداري ماست

  ، بلندي مظلوم  هرجا که شود ناله

  

  داعش که پی ظلم و ستم آمده است

  گر دهر پر از عدو شود ، باکی نیست

  

  

  اما نه براي بمب و جنگ آوردیم

  تنگ آوردیمدر چنگ ، براي روز 

  

  اي ، یل دنیائیم در قدرت هسته

  آئیم گر جنگ شود ز عهده بر می

  

  تازد با زور به هر جاي جهان می

  بازد در ورطه خون ، هستی خود می

  

  ي کوچک از توانائی ماست یک چشمه

  آینده پر از عِلم ثریائی ماست

  

  ي اهلبیت و قرآن هستیم دلداده

  ما نیز ز اهلبیت سلمان هستیم

  

  د به خاك کربال ، از ره کینافتا

  تا بار دگر علم نیفتد به زمین

  

  تمثیل حضور و غیرت و یاري ماست

  آنجا خط امداد و فداکاري ماست

  

  چون لشکر شمر تا حرم آمده است

  عباس ، دوباره با علم آمده است
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  ي عباس برافراشته شد تا خیمه

  چون قصد حرم کرد ز نو لشکر شمر 

  

  ست خونین علمی که در والیت بوده

  هرجا که بر افراشته شد در تاریخ

  

  این دست و علم که پرچم حزب خداست

  در مکتب ایثار حسین ابن علی

   

  هر دم خطري ز خصم احساس کنیم

  ریزیم دنیاي ستمگران به هم می

  

  ما، زیر علم ، دو بار همگام شدیم

  نه با دو یزید ، بلکه با ارتش دهر

  

  هرچند به جنگ و جبهه عادت داریم

  در صلح و نبرد ، تا ابد پیروزیم

  

  میقات حضور عاشقان است حرم

  با پرچم خونخواهی کل شهدا

  

  ترسند حرم میصهیون و سعود از 

  اعدا پی حذف و انحراف عَلمند

  

  

  صد خیل علمدار در آن کاشته شد

  شامات ز ذوالفقار انباشته شد

  

  ست ت بودهدر طول قرون نماد عزّ 

  ست میعادگه فتح و شهادت بوده

  

  تا روز قیام مهدوي در کف ماست

  هر روز حیات شیعیان عاشوراست

  

  ي عباس کنیم برپا علم و خیمه

  الناس کنیم گر کسب مدد ز اَشجع

  

  ي کاخ شاه و صدام شدیم کوبنده

  درگیر شدیم و نیک فرجام شدیم

  

  در گسترش صلح ، سیادت داریم

  شور شهادت داریمچون در دل خود 

  

  ي عشق شیعیان است حرم سرچشمه

  اردوگه موعود جهان است حرم

  

  ترسند آنگونه که از تیغ دو دم می

  ترسند زیرا ز پیام این عَلم می
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  حیثیت و هستیِ والیت ، حرم است

  گر حرمت آن شکسته گردد روزي

  

  ي خیبر گردد گر کل جهان قلعه

  باید که شود سعود و صهیون نابود

  

  دنیا ز جنایت و ستم مشحون است

  هر فتنه و اختالف و تاراج و فساد

  

  تندیس حضور شیعیان است علم

  شود دست به دست قیام ، میتا روز 

  

  آن یار که آثار ظهورش پیداست

  هر چند نهان است ز چشمان بشر

  

  آن شهر که پنهان شده در دهر کجاست

  اي مجمع ساکنان مُلک و ملکوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  این خیمۀ عشق ، نزد حق محترم است

  دنیاي ستمگران ، روان در عدم است

  

  هر شیعه چو ذوالفقار حیدر گردد

  برگرددتا صلح و صفا به این جهان 

  

  قلب بشر از جنگ و ترور پر خون است

  ي صهیون است در کل جهان ، دسیسه

  

  ي سرخ عاشقان است علم اندیشه

  لبیک به موعود جهان است علم 

  

  در چهرة هر گلی حضورش پیداست

  از پشت هزار ابر ، نورش پیداست

  

  دوران بدون کینه و زهر کجاست

  ایم ، آرمانشهر کجاست ما گمشده
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  شمس و فروغ آسمانها ، لبیکاي 

  در کرب و بال ، اگرچه بی یار بُدي

  

  اي مظهر عشق پاك ، جاوید بمان

  بر قامت تاریک و سیاه تاریخ

  

  فانوس شب سیاهمی اي مادر

  دانم که به چاه در نیفتم زیرا

  

  

  تا مجلس خورشید سفر باید کرد

  تا راه دهندت به سراپردة نور

  

  ودگلبرگ هزار پاره ، تن پوشش ب

  دیدم تا منزل آخرش که من می

  

  چون کوه مقاوم قد صدچاکش بود

  هنگام یورش به سنگر تاریکی

  

  سیالب سپیده در سحر جاري شد

  خورشید که در اسارت ظلمت بود

  

  

  اي کشتۀ شمشیر و سنانها ، لبیک 

  اینک بشنو ز کاروانها ، لبیک

  

  اي اختر تابناك ، جاوید بمان

  چاك ، جاوید بمان با قامت چاك

  

  معبود پس از االهمی اي مادر

  تو شمع فراز راهمی اي مادر

  

  

  در معبر شب ، بسی خطر باید کرد

  تعظیم سران بدون سر باید کرد

  

  در وقت سفر ، مناره ، چاووشش بود

  گلدستۀ خون هنوز بر دوشش بود

  

  تفسیر ظفر ، هیبت بی باکش بود

  صد صاعقه در تُندر چاالکش بود

  

  شمشیر فلق به جان شب کاري شد

  در رجعت خود رسول بیداري شد

  

  

 حضرت سید الشهداءبراي 

 از شهید شیرعلی سلطانی تا شهید محسن حججی 

 فجر و دفاع

 مادر

 براي شهید بهشتی
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  برخیز که سینه را چراغان باید

  برخیز که امشب وطن اسماعیل

  

  اي خفته در آغوش سیاهی هشدار

  گلدر باغ پر از داس تو اي انگل 

  

  با موج چنین گفت نگهبان خلیج

  ایم گوي از کفتان صد بار ستانده

  

  این قاصدکان که دائماً در سفرند

  تر از حریر ماهند ولی مهتاب

  

  اند این صف شکنان که از تبار علی

  در ضربه زدن به فرق جُرثومۀ کفر

  

  در برکۀ احتیاج تطهیر شدیم

  در کورة امتحان نشستیم و سپس

  

  ات دیدم من  هاي عشق شناسنام

  میالد تو تاریخ وفات عقل است

  

  برخیز دال اداي کفاره کنیم

  این تن سند گناه عقل و من و توست

  

  

  خطر و گالب عصیان بایدعطر 

  تا صبح ظفر ستاره باران باید

  

  اي زالوي مرداب تباهی هشدار

  نابود چنان هرزه گیاهی ، هشدار 

  

  :پیغام بِبَر ز ما به عدوان خلیج

  این گوي و شما و باز میدان خلیج

  

  پیغامبر گلوي عشق و خطرند

  ترند ها صخره از پیکر کوهپاره

  

  اند علیدر روز نبرد ، یادگار 

  اند مصداق فرود ذوالفقار علی

  

  از جوي زالل تشنگی سیر شدیم

  با آهن آبدیده تفسیر شدیم

  

  تاریخ شب والدتت دیدم من

  بی عقلی تو ز اولت دیدم من

  

  یا چارة کفاره به یکباره کنیم

  بی مشورت عقل ، سند پاره کنیم
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  چون قله سرش بلند و چون سیل به زیر

  تسخیر چو می شود به سر پنجۀ عشق

  

  یک نقطه ز آسمان دل بارانیست

  اي مالک ویرانکده ، اي عشق ، بیا

  

  امشب سر بی بال پریدن دارم

  این بال وبال پا و پا انگل بال

  

  شیران نبرد ، قبضه در مشت کنید

  خواهید اگر ز پشت خنجر نخورید

  

  جنگیم در سنگر عشق ، بی امان می

  »اي صاحب ذوالفقار وقت مدد است«

  

  بر صحنۀ جنگ دلقکان رقصیدند

  در پردة آخرینِ آن بازي نحس

  

  زان روز که در غدیر بیعت کردیم

  تجدید کنیمتا بیعت با امام 
 

  بر عقل ، امیر و در کف عشق ، اسیر

  تسخیر نماید صد سنگر عقل ، می

  

  این ، پیش درآمد شبی طوفانیست

  شالودة دل در شُرُف ویرانیست

  
  پا ، قصد رسیدن دارم تبی منّ

  از این دو خیال دل بریدن دارم

  

  از گلۀ خوك و روبهان کُشت کنید

  بر پیکرتان جوشن بی پشت کنید

  

  جنگیم بی واهمه تا نثار جان می

  جنگیم ما یک تنه با کل جهان می

  

  منافقان رقصیدند با ساز عدو ،

  ترین عروسکان رقصیدند خوش رقص

  

  همواره نبرد و استقامت کردیم

  امروز ز نو غسل شهادت کردیم
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  گنج اهورائی

  ام دلسروده هایم درباره زادگاه باستانی

 زرقان فارس

 کوثریه ، مجموعه شعر مذهبی

 

گنج اهورائی

دلسروده هایم درباره زادگاه باستانی

زرقان فارس
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  شهید سید

 )ع(شاهزاده قاسم امام زاده نذر حضرت 

  سیّد شهید که شهزاده قاسم استاین 

  باشد مراد خلق و مدار فرشتگان

  دل را ز خاك تا به سما سوق می دهد

  احساس می کنی که حرم مثل سنگري

  زرقان ، پناه بُرده به این نوگل شهید

  باشد شهید ، زنده و نزد خداي خویش

  مشکل گشاي زائر خود می شود مدام

  طعم وصال هرکه چشیده در این حرم

  دیوار سنگ چین و خُمی آب و چند کاج

  در هر مسیر سنگِ نشانی نشانده حق

  یادش بخیر ، هر شب جمعه ، دو بسته شمع

  احکام نذر و امر پدر بر اداي نذر

  و صفاستزیبائی این کان عشق ، معدن 

  حرمزرقان ما ز یُمن و کرامات این 

  

  از نسل پاك حضرت موساي کاظم است  

  و  بر اَعاظم استزیرا که وصل ، حشمتِ ا

  گلدسته ها ، و کوه که شیبش مالیم است

  در ابتداي شهر نگهبان و ناظم است

  شهزاده قرنهاست بر این شهر حاکم است

  گردد شفیع هر که به او وصل و نادم است

  با منکران ، ولیک به اِعراض دائم است

  پیوسته در مراسم این بقعه قائم است

  ست تصویري از گذشتۀ شهزاده قاسم ا

  مانند کعبه حرمت هر بقعه الزم است

  در خاطرم ، هنوز ، گرا ، زان مراسم است 

  زان خاطرات خفته ، مرا از مَعالم است

  حاجتروا دلی است که شیدا و عالِم است

  سرشار ناز و نعمت و فیض مداوم است

  

  باستانی گلواژه

  است جهان شهر زرخیزترین که شهر این

  شهرند ي آزاده مردم روان گنج آن

  ست اراده و عزم فریادگر که کوه این

  آفاق شهره شده که زرقان زیبائی

  شهر نکوکارترین و شهر ترین جرم کم

  صنعت و کشاورزي مهد بُود که زرقان

  زرقان ي خطه بمو آغوش در خوابیده

  میراث به مانده کهن دوران ز که زرقان
  

  است روان ، ناب زر گنج گذرش هر در  

  است جوان بخت و تجربه کهن که خلقی 

  است ایثارگران هیبت تصویرگر 

  است آن مردم صفاگستري ز عکسی 

  است عیان شهر این چهره در که است وصفی 

  است تولیدگران ي اندیشه گنجینه 

  است گران دُرّ  و صدف چون مثل، به وصفش 

  است »کانرَ« شهر کُهَنش نام ي گلواژه 
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  زرقان طالئي

  همان  معدن  زر  است،  هنوز   زرقان  ما

  هــاي  آفتابــی  ایـن  خلـق  بـا   صفـا دل

  گنجینـه  حجـاب که  میـراث  فاطمـه  است

  اي  صاحبان  حشمت  و  مال  و  مقام  و  جاه

  بستــه  مــردان  ایـن دیـار دستــان  پینــه

  واالتـرین  جــواهــر  مـا  اتـحــاد مــاست

  سـرخ کـربالســت گلـــزار  شهـــر، آینــه 

  آهستـه  پاگـذار  در اینجـا؛ کـه بـر زمیــن

  ،  مـدال  طــالي  ماســت گلبوسـه  امـام

  اش  شکنــان  بسیجــی جنگـــاوران  و  خط

  ، کنـون اش هاي  علمـی و فرهنگــی گنجینـه

  ، چـو نیک در نگري، عیـن کیمیاست خاکـش

  م  مــاای تـا  دور دسـت  دشت،  طــال  کِشتـه

  گر دسـت دود و پـاي لجن کـم شود ز شهر

  مـا را ز لطـف صنــعت  بیمـار، خیـــر نیست

  از  ایـن  سیـاهکاري  و  ایـن  وعده  و  وعید

  ایـن  کـوه  ســربلند  نمائـی  ز عــزم  ماست

  تــو  پیـک صادق فرداي  روشنـی » هـدهـد«
  

  زرهـاي  شهـر  ما  ز  طال  پربهاتر  است  

  از  پـرتـو  والیـت  و  قرآن،  منــور  است

  بر  عفت  و  عواطف  این  خطّه  زیور  است

چه برتر است؟ ) ص(در این جهان ز بوسه احمد 

  معطر است)  ص(هاي  سبـز  محمد  از  بوسه

  بــازوي  اتحــاد،  خدایــش،  مددگـر است

  اینجــا  پـر  از  شقایــق  گمنام  و  پرپر است

  هـاي  مالئـک  سـراسر  است بال  گستــرده

  آور  است زرقان  همیشه  در  خط  خون  رتبه

  هر یک   به   روز جنگ به  هنگی برابر  است

  فـزاي  سینه  هـر  شهـر  و  کشور  است زینت

  خلقـش  تمـام  جوهري  و  کیمیاگـر  است

  گنـدم، طـالي خالـص ایـن خلق زرگـر است

  هــوا روح پــرور استدر شهــر مــا، هنـوز، 

  بـر  مـا  اگر  که  شـرّ  نـرساند  نکوتـر  است

  قلـب  و  نگاه  و  چهـرة  زرقان  مُکــدّر  است

  خنجر  به  استخوان  که  رسد صبر کمتر  است

  تر  از  زر  است فـرداي  ایـن  دیـار،  طالئـی
  ججج

  

 ای در سوگ حوض ماھی چکامھ

  تشنه و دلغمین ، حوض ماهی 

  کَند جان چو طفل یتیمی می 

  داشت مانند اَنهار جنت 

  بوده مانند کوثر ، مقدس 

  خفته زار و حزین ، حوض ماهی 

  روي دست زمین ، حوض ماهی

  اي دلنشین ، حوض ماهی جلوه

  مثل ماء مَعین ، حوض ماهی
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  جانفزا و شفابخش و زیبا

  بوده جاري ز عرش برین، چون 

  قرنها بوده مانند مادر

  کُلُ شیٍ مِنَ الماءِ حَیٌ 

  بوده اشکش روان هر شب و روز

  کرده آباد و زرخیز و سرسبز

  رفته از دست ما ، آه و افسوس

  ه در انتظار حمایتماند

  تر از گذشته شود زنده می 

  چشم در راه یک نسل سبز است
 

  با طراوت عجین ، حوض ماهی

  االمین ، حوض ماهی اشک روح

  بهر این سرزمین ، حوض ماهی

  صداق این حوض ماهیبوده م

  از غم شاه دین ، حوض ماهی

  شهر ما ، اینچنین ، حوض ماهی

  گنج بی جانشین ، حوض ماهی

  با نگاهی حزین ، حوض ماهی

  گر بیابد مُعین ، حوض ماهی

  در دم واپسین ، حوض ماهی

 

 5/5/95 –زرقان فارس 

  ھمزیستی

  خدا صانع است و صنایع ز اوست

  اند صنایع که چون رحمت جاري

  هاي تجاوزگران ز تحریم

  کنون جنگ ما اقتصادي بُود

  در این جبهه ، صنعتگران وطن

  علمدار جنگی خدائی شدند

  به کارآفرینان میهن درود

  ولیکن درین جمع روزي رسان

  ز ادبار اینان ، خالئق ، نژند

  اگرچه نیاز است بر کارشان

  چو باشد رهاوردشان نیستی
 

  و کل بدایع ز اوست  بدیع است 

  اند دایندة فقر و بیکاريزُ

  به ما گشته تحمیل، جنگی گران

  و تولید ، عزمی جهادي بُود

  که هستند جان بر کف و خط شکن

  و پیروز در خودکفائی شدند

  رسان عبود که هستند روزي

  ستان بُود چند صنعت ز ما، جان

  ز آزارشان ، شهر ما ، دردمند

  بیابان بُود جاي ایثارشان

  یستینباشند الیق به همز
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  )١( چشمھ تنگ

  دلم کرده هواي تنگ چشمه

  اي در عالم خاك ندیدم نغمه

  ها سر گذارم شد چون پري چه می

  زالل و پاك و شیرین و گواراست

  بگیر از چشمه درس پایداري

  بیا مثل دل اهل والیت

  اگر خواهی رسی بر کوثر عشق

  زند بر قلب صحرا ، آتش سبز

  ي عشق براي رویش سبزینه

  آب وحدت بر بیابانرسانَد 

  چه رؤیائی است نقش ارژن صبر

  نشو هرگز تو دلتنگ از دورنگی

  ي قلبم ، ز بس که شکست آئینه

  ست سرشکم مثل اشک چشمه جاري
  

  که باشد روز و شب دلتنگ چشمه  

  آورتر از آهنگ چشمه نشاط

  شبی بر بالش گلسنگ چشمه

  بیا ایدل بشو همرنگ چشمه

  ببین با سنگ خارا ، جنگ چشمه

  بسیجی شو تو هم در هنگ چشمه

  بیا حل شو تو در فرهنگ چشمه

  )2(چشمه  رسد بر آن چو یک بِرشَنگ 

  )3(چشمه  تمام دشت مانده لَنگ 

  )4(چشمه   اگر یک دره افتد کَنگ

  درون دفتر ارژنگ چشمه

  بزن بر هستی خود ، رنگ چشمه

  ي خود سنگ چشمه زدم بر سینه

  دل تنگم شده چون تنگ چشمه
  ججج

  : نوشت  پی

» چشمه و بِز«اي به نام  نام مکانی است در زرقان ، که چشمه )tang-e-cheshmeh( تنگ چشمه-1 

)cheshme-wo-bez (در آن جاري است.  

  .ي کوچک  در گویش زرقانی یعنی شعله و جرقه) bershang(بِرشَنگ -2

  .معطل ، لنگ کسی شدن یا ماندن یعنی معطل ماندن=  ) lang(لنگ - 3

  .کتف ، کنگ کسی افتادن یعنی همراه و همکار و همسفر شدن با کسی) = kang(کَنگ  – 4

 معدن ایمان

  ي جنان دارد شهر من جلوه

  هاي شهادت و ایثار خیمه

  با شهیدان آسمانی خود

  غیرت و عفت و جوانمردي

  چونکه عطر فرشتگان دارد  

  بر سر شهر، سایبان دارد

  این وطن سر بر آسمان دارد

  در دل شهر ما مکان دارد
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  ولی در عشق ، گرچه باشد کهن

  تخت جمشید و بیستون، هریک

  »رکان«شهر زیبا و با نشاط 

  کان زر هست معنی زرکان

  مردمی با نجابت و محجوب

  ي ساده و صمیمی آن لهجه

  شهر زرقان به لطف حضرت حق

  ملتی سختکوش و دوراندیش

  مردمی با حساب و بی اسراف

  شهر، با همت نکوکاران

  ي خیر در بِناسازي و نشانه

  شهر زرقان اگرچه یک شهر است

  عشق من بر جهان و بر ایران

  االیمان مِنالوطن  درس حُبُ 

  عاشق خلق پاك زرقانم
  

  شهر زرقان دلی جوان دارد

  دارد» رکان«نامی از وادي 

  ریشه در عهد باستان دارد

  چونکه صد گنج جاودان دارد

  با دلی پاك و مهربان دارد

  ي روان دارد ک چشمهحال ی

  نعمت و ناز بیکران دارد

  فاضل و اقتصاددان دارد

  طبق حکم پیمبران دارد

  اي شاد و بی خزان دارد چهره

  بس جوانمرد بی نشان دارد

  بهر من حکم یک جهان دارد

  ریشه در خاك این مکان دارد

  ارزشی همطراز جان دارد

  که دلی صاف و قدردان دارد
  

  زرقان در تاریخي فتح دو

 زرقان ي خطه ، تاریخ دو در

  خونخوار ارتش دو ، مهاجم دو

  را ایران که تجاوزگري دو

  گشتند تلف ما شهر در دو هر

  عبدالعزیز ابن احمد ، اولّی

  پیش آمد و گرفت را شهرها

  صفاري لیث عمرو لشکر

  اعراب لشکر کرد منهدم

  نادرشاه عهد به دوم جنگ

  اشرف مقابل آمد نادر

  ایران تارك به درخشد می  

  افغان کشور و عربها ز

  ویران و غارت بودند کرده

  طوفان کف در خاشاك مثل

  سلطان او بوده بغداد به که

  زرقان ي خطه به آمد در تا

  کوهستان و دشت به راهش بست

  میدان و بیشه و کوه همین در

  زرقان در دوباره برپا گشت

  سربازان ز گران سپاهی با
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  سخت جنگی گرفت در ناگهان

  آهوچر دشت به شکسته شد

  تاریخی فتح دو این لذت

  عدو چنگ ز رها میهن گشت

  غرورانگیز پیروزي دو این

  آمیز افتخار و شیرین کرده
  ج

  افغانان و ایرانیان بین

  افغان اشرف نحس ارتش

  شیران کشور یاد در مانده

  ایران ملت قلب شد شاد

  آن بر ما خلق ، فخر کند که

  دوران در فارس زرقان نام
  

 ١آریا ایل و آریائیل 

  اي از آریا ایل پسینی، بیله   

  که آساید شبی در دامن آن

  

  ها را پر نمودند سحرگه مشک

  ولی دیدند دل کندن از آن آب

  

  ز میر آریا ایل  ندا آمد 

  ها برپا نمائید همین جا خیمه: 

  

  به آئین اهورائی در این آب 

  3ها در جوش آمد  یکایک دیگ

  

  آب آن بوده گوارانه تنها  

  4کسی که ماهیانش خورده باري

  

  از این آب لطیف و پر طراوت 

  به دنیا آمد این شهر طالخیز 

  2فرود آمد کنار حوض ماهی  

  و گردد صبح روز بعد ، راهی

  

  که تا کوچند از این زرگونه منزل

  که دارد طعم کوثر ، هست مشکل

  

  که بوده نام سبزش آریائیل

  که کوچ ما از این پس گشته تعطیل

  

  تعظیم و نیایشوضو کردند و 

  براي شکر و اکرام و ستایش

  

  مداوا کرده امراض خالئق

  شده بر دردهاي خویش فائق

  

  که بوده در رگ این دشت چون خون

  5و در تاریخ ، نامش گشت زرگون 
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  طالئی بودن زرقان به زر نیست

  نباشد ثروتی باالتر از دین

  

  اگرچه بارها گردیده ویران

  ولیکن سر بر آورده چو ققنوس

  

  کنون سبز است و خُرّم زادگاهم

  تش دهخداوندا دوباره برک

  

  6شده اشکم کنون چون چشمه و بِز 

  از این غم ، دائماً در اشک و آهیم
  

  

  طالي شهر ما عشق و تالش است

  محور کار و معاش است در ماکه 

  

  دیار سبز ما در بستر خویش

  همیشه از دل خاکستر خویش

  

  ولیکن حوض ماهی گشته بی آب

  که این روح روان برخیزد از خواب

  

  روان از مرگ تلخ حوض ماهی

  من و جوجه کبوترهاي چاهی
  

  :نوشت پی

ام، در اینجا کنایه از صاحب و امیر و رهبر قوم آریاست و این  کلمه آریائیل را قبالً در جائی ندیده و نشنیده - 1 

حوض ماهی قناتی است با  – 2.  اي مجازي به سکونت آنها در زرقان بخاطر جاذبه حوض ماهی است شعر اشاره

آبی مقدس در زادگاهم زرقان فارس ، مربوط به قبل از اسالم و سه نمونه از این حوض در استان فارس بوده ، 

ها معتقدند که  مگاه سعدي است و زرقانییکی همین حوض ماهی زرقان، دیگري حوض ماهی شیراز که کنار آرا

سنت  - 3  .اهی شهر فسا که آن هم خشک شده استسرچشمه و منشاً این دو یکی است و سوم حوض م

از مراسم آئینی در زمانهاي گذشته بوده که هنوز در شهرهاي  "دیگ جوش گذاشتن کنار آبهاي مقدس"باستانی 

ماهیان ریز حوض ماهی براي امراض مختلف روحی و جسمی  از آب و – 4 .باستانی مثل زرقان وجود دارد

زرگون ، شاید نام اصیل زرقان بوده ، در این  -  5.  رواج داشتهد تا چندین سال پیش شده و  این کاربر استفاده می

اي است کوچک و با صفا  چشمه bez -Abبِز  –ي آب  یا چشمه شمه و بزچ - 6. باره نظرات مختلفی وجود دارد

  .ي شرق زرقان ي تنگه ترین نقطهدرتقریباً باال
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  گنج باستان

  شهر سبز و با صفا ، زرقان ما

  مردمی با استقامت مثل کوه 

  گاه عزت و فرزانگی جلوه

  پایگاه غیرت و مردانگی

  ملتی دارد فهیم و کاردان

  مردمی دارد همه مهمان نواز

  شهر وحدت، شهر قانون، شهر عشق

  مانده باقی از زمان باستان
  

  ایثار و وفا ، زرقان مامهد   

  دارد از لطف خدا ، زرقان ما

  معدن حُجب و حیا ، زرقان ما

  ها ، زرقان ما شهر سرخ الله

  سربلند و بی ریا ، زرقان ما

  با دلی زود آشنا ، زرقان ما

  شهر قرآن و دعا ، زرقان ما

  مثل گنج آریا ، زرقان ما
  

  1394اردیبهشت  –زرقان فارس 

  بھشتی گاه جلوه

  زادگاهم زرغون و ایران وطن

  نازنینه و عزیز زرغون برام

   زرغون شهر زر معدن از است پر

   اتحاده زرغون ناب طالي

  باستانه عهد ز نامش رکان،

  نامش است جمشید تخت لوح به

   نسیمی سیّد مرقد کنار

  افتخارند تاج که شهیدانش

   مردمونت کل قربون وطن

  دارند سینه در تو پاك عشق که

  ناز و زیبائی و سرسبزي این از

  نوشته ما قلب روي بر خدا

  ماهی حوض نذرهاي حق به 

                     ***  

  سرشته را زرغون خاك که کسی

  بدونین نازش، و نعمت گنج ز
  

  ماهم و خورشید این عشق اسیر  

  زمینه ایران از شهرستانی که

  ایمون و عشق و تالش و فرهنگ ز

  شاده و آباد ما شهر وحدت ز

  داستانه پر باستان عهد ز

  پیامش مانده بیستون سنگ به

  قدیمی شهر این گلزار بُود

  یادگارند حماسه دوران ز

  جوونت و پیر و کودك فداي

  سپارند می جان الوطن حبُ با و

  ممتاز خلق و اتحاد و ز عشق

  بهشته در شهري نام زرغون که

  الهی ، غم ، زرغون خلق نبینه

                   ***  

  نوشته آن روي به زر خط به

  بهشته از گاهی جلوه زرغون که
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  شھرستان یا دھستان؟

  جدا شد پنج شهرستان ز زرقان

  »رکان باستانی«شده یاد از 

  به الواح گلی در تخت جمشید

  ز صبر مردم و بی مهري دهر

  هر جا» ارزش افزوده«خراج 

  ولیکن ارزش افزودة ما

  یقیناً می شود کوچکتر از قبل

  همیشه بوده مهد پایداري

  اگر سبز است زرقان مثل فردوس

  کنون دارد امید از دولت عشق
 

  کم دهستان و شد زرقان ما کم 

  بستان به لوح بیستون در طاق

  شده حک شوکت زرقان فراوان

  شده پامال ، حق ما ، به دوران

  بود حق همانجا ، طبق برهان

  شود خارج ز این شهر پریشان

  شهر زرقان »طرح جامع«ز ظلم 

  به امر رهبر، این شهر شهیدان

  بُود از برکت ایثار و ایمان

  که زرقان را رها سازد ز حرمان
 

  بندامیر

  سر برآورده ز اعماق قرون

  گرچه گردیده فراموش ولی

  گشته تسخیر به دستان هنر 

  معجزي بوده که بی امکانات

  ي عشق ي زنده گرچه این پیکره 

  راز یک همت و دور اندیشی

  هر که دیده است دمی بندِ امیر 

  عقل هر قافله، تحسین کرده است

  یازده قرن ز عمرش رفته 

  کار –عمر طوالنی این شیرین 

  گرچه اینجا بجز از چرخ زمان 

  ي آنها باقی است لیک ویرانه

  ش که صالبت دارد »گاوشیر« 

  ي امنیت ، نیز بوده دروازه

  است علی قدمگاه دروازه روي 

  :گوید می با یاد علی رود
  

  قامت سنگی این سدّ عظیم  

  مانده جاوید چو یک دُّر یتیم

  رود طغیانگر کُر در کُربال

  غالب آیند بر این امر محال

  شاهکار هنر و معماري است

  در هیاهوي سکوتش جاري است

  شده حیران ز بِنا سازي آن

  ي آغازيِ آن فکر و برنامه

  ي نو بنیاد است لیک چون سازه

  فرهاد استحاصل عمر بسی 

  آسیاب دگري نیست بجا

  که روایتگر عشقند و صفا

  معبر راه جنوب است و شمال

  متحرك پل آن راه وصال

  که شده ضامن خیر و برکات

  بر گل روي محمد صلوات
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  گنج اھورائی
  

  اي در سوك کُر و کُربال باستانی چکامه

  

  اي سیال مرغ دل را جلوه

  بالهاي رود کُر ، کُربال

 
  خواب و بیداريدر حریم 

  بوده در ذهن قرون جاري

 
  خفته در آغوش رود کُر

  دشت آن بر دوش رود کُر

 
  بوده چون گنجی خدادادي

  گاه آب و آبادي جلوه

  

  در شکوه دولت کورش

  بالهاي قدرت کورش

  

  ي زرقان چون نگین خطه

  چون نگین پارس در دوران

 
  این زمان از مرگ رود کر

  گشته از محنت ، سرود کر

 
  کلید سبز دانائیبا 

  قفل این گنج اهورائی
 

  بَرَد از خاك تا افالك می 

  :گاه رویش و پرواز  جلوه

 
  مثل یک رؤیاي حاصلخیز

  این تجلیگاه آب و خاك

 
  ي کربال مثل یاري ، خطه

  سر نهاده با دالرائی

 
  این کهن اقلیم جاویدان

  گاه سبز آب و خاك وعده

  

  رود کورش بوده رود کر

  بوده استبالهاي رود کر 

 
  بوده مانند گهر ، کربال

  بوده زرقان نیز با حشمت

 
  ها دارد به لب کربال ناله

  رنج و محرومیت و تبعیض

 
  کاش تدبیر و امید و عشق

  گشود از نو، چنان کورش می
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  هوالجمیل

  داستان من و شعر
خالصانه خود را در شعر و بدون شک، تمام شاعران اهلبیت و عزاداران و عاشقان حضرت سیدالشهداء عاشقانه و 

» غالم«کنند اما کلمۀ  دانند و  بر این لقب و منصب معنوي مباهات می محاورات روزمره غالم و پیرغالم اهلبیت می

بصورت تخلص و امضاي شعري در طول تاریخ اسالم نصیب کمتر کسی شده که  با تفضل حضرات معصومین این 

اي کوتاه به ارتباطم با شعر و شاعري و خاطره انتخاب لقب  دانم اشاره الزم میحقیر یکی از آن معدود سعادتمندانم و 

  :1داشته باشم» غالم«و تخلص 

هاي تعزیه مأنوس بودم و همیشه رشحاتی از کالم موزون بر  هاي عزاداري و نسخه از کودکی با اشعار حافظ و نوحه

اختم اما هیچگاه بصورت جدي به فکر شعر و شاعري س شد و گاهگاهی نیز شعرهاي طنز و فکاهی می زبانم جاري می

  .نیفتاده بودم

ام به وضوح حس و لمس کردم در روزهاي آغازین جنگ تحمیلی در  اولین باري که حضور جدي شعر را در زندگی

ز دریچۀ شهر پا به دنیاي رازها و نازها گذاشتم و ا بود که در دو هفته ریاضت ناخواسته در بیابانهاي نفت 1359مهرماه 

خاطرات یک  -سرابهاي سبز «دنیاي غیب، اشارات و بشارات مستوري را دریافت نمودم که داستانش را در کتاب 

  .ام نگاشته» سرباز صفر

در آن دورة سخت و فراموش نشدنی از سه حلقۀ محاصره دشمن بعثی بیرون آمده بودم ولی به محاصرة نیروهائی 

 50تنهائی مطلق، گرسنگی، بی آبی، گرماي . کردم ا را تا آن حد پیش بینی نمیدر طبیعت درآمدم که هرگز وجود آنه

درجه، بیابان خشک و خاك گرم و سنگهاي تفدیده کوهستان، وجود درندگان و خزندگان، از دست دادن نسبی مشاعر 

ي که به آب و غذا و قدرت تصمیم گیري، ضعف بینائی و شنوائی، نابلد بودن منطقه جدید و ندانستن و نشناختن مسیر

، غم از دست دادن دوستان شهید و اسیر، غم از دست دادن خاك مادري و تماشاي هجوم متجاوزین بعثی به مبرس

اي مبهم و غیرقابل پیش بینی و دهها مشکل دیگر برایم زمینۀ ریاضتی ناخواسته را فراهم کرد و  خاك کشورم و آینده

ت و تفکرات و احساسات شاعرانه و عارفانه و حتی کودکانه و گاه ابلهانه مرا دقیقاً در وسط کانون توسالت و تخیال

  .قرار داد

هاي محاصره دشمن به سختی جان سالم به در برده بودم اما در محاصره سپاه نومیدي و بالتکلیفی و بی  از حلقه

شکست و نومیدي را  رهیدم و وسوسۀ بایست از حلقۀ محاصره جان و تن هم می برنامگی مطلق قرار داشتم و می

کردم، همه چیز دست به دست هم داده بود تا من که همه چیز را از دست داده بودم به بزم ریاضتی  سرکوب می

اي کند که فقط در دیوان حافظ و سعدي و اشعار عاشورائی  ام را وارد دنیاهاي کشف نشده ناخواسته ببرد و روح تفدیده

  . بودمو همچنین در رؤیاهایم دیده و شنیده 

دو هفته پر از معجزه و کشف و شهود، دو هفته بیداري در خواب و خواب در بیداري، لمس رؤیاها و سرك کشیدن 

  .هاي مادیت و غرق شدن در معنویتی محض بدون ترس از جهنم و عشق به بهشت به پشت پرده

دنبال پیدا کردن موضع نیروهاي  هفتۀ اول که هنوز کمی توان اندیشیدن و راه رفتن و مبارزه با طبیعت داشتم به

کردم،  خودي و آب و خوراك بودم که بجز اندکی نیافتم ولی در هفتۀ دوم در بی وزنی و بی زمانی و بی مکانی سیر می

رفتم و  اختیارم دست خودم نبود و بارها نادانسته بیهوش شدم و ناخواسته به هوش آمدم، افتان و خیزان راه می

دانستم به کجا و چرا؟ در همین وضعیت بحرانی و غیر طبیعی افکاري از  خزیدم اما نمی گاهگاهی روي زمین می

                                                           
هیچ ) اهلبیت بجز براي(شوم اما ادعاي شاعري نداشته و ندارم و شاعر بودن و شعر گفتن را  اگرچه جبراً شاعر قلمداد می - 1

دانم، در ضمن، در حوزة شعر نیز فعالیت چشمگیر و چندانی نداشته و ندارم و حتی پس از شروع رسمی شعر  فضیلتی نمی

ها و شب  ها و کنگره ها و جشنواره سرودن، بجز سالی یکی دوبار شرکت در شب شعرهاي عاشورا و دفاع مقدس، کمتر در انجمن

  . ام شعرها، آفتابی شده
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من دچار نوعی هذیان . داد شد که بوي شعر و حرفهاي ماورائی می گذشت و حرفهائی بر زبانم جاري می ام می مخیله

ا خود حرف زدن و تنها فکر کردن گوئی فاخر و مجلل شده بودم که برایم تقدس پیدا کرده بود، در آن پریشان حالی و ب

دیدم  هائی می و شبها غرق در اسرار آفرینش شدن و مناجات کودکانه کردن و استمداد طلبیدن و نذر و نیاز کردن، جلوه

  ....که فقط در داستانهاي  کرامات و معجزات و همچنین در سراب تخیل شاعران دیده بودم

بود شاید تا ابد در آن دنیاي وحشتناك و اسرار آمیز و منفور و دوست  اگر معجزة ظهر روز دوازدهم اتفاق نیفتاده

. رسیدم شدم و هرگز به آن دهکده خودي که باز هم دهها کیلومتر پشت خط دشمن بود نمی داشتنی جاودانه می

ردم و خالصه، به این طریق در مفاهیم و تصاویر غیبی و عاشورائی حل شدم و اولین تجلیات شاعرانه را دریافت ک

  .هاي شاعرانه شدم و هنوز اسیرم اسیر شعر و نازك طبعی

نوشتم و شعرهاي کوتاه می سرودم  هاي ادبی می تر شد، گاهگاهی قطعه از آن زمان ارتباطم با دنیاي شعر محکم

 هرچه از جنس شعر سروده و نوشته بودم به کسی 1365اما هنوز حضور آن دنیا را جدي نگرفته بودم و تا تابستان 

  .نشان ندادم و آنها را به آب روان سپردم

از این تاریخ به بعد، در پی یک نیاز فردي و جمعی، رسماً شعر سرودن را آغاز کردم و دو نفر در تشویق و ترغیب 

من براي سرودن شعر نقشی حیاتی و اساسی داشتند، یکی برادر رشید و دالورم، سردار شهید ابوالفضل صادقی که 

هام بخش من در تمام امور زندگی است و دیگري پیرمردي بسیجی و صاحبدل و گمنام که در تابستان هنوز حامی و ال

  :در منطقۀ گتوند فقط یک شب با هم بودیم و داستان زیر شرح آن ماجراست» مقر شهید دست باال«در  65

ز بودم به عنوان که ششمین سال جنگ بود و من دانشجوي سال سوم زبان انگلیسی دانشگاه شیرا 65در سال 

هائی که درس را رها  کردم و به رزمنده معلم در مجتمع  آموزشی رزمندگان در منطقه جنگی و پشت جبهه خدمت می

دادیم که حداقل چهار نفر از این دالوران، چهار برادر خودم  کرده بودند و به مدافعان وطن پیوسته بودند درس می

  .من بودند ولی روحی از من بزرگتر داشتند و دارندبودند که همگی از لحاظ سنی کوچکتر از 

کالسهاي یک نفره، چند نفره، در سنگر، در خیمه، در نیزار، در اتاقهاي . کالسها حال و هواي عجیبی داشتند

الطلوع  مقرهاي تاکتیکی، در تانک و نفربر، در قایق و خودرو و در گرماي شدید و هجوم حشرات گوناگون، از صبح علی

تر، وجود شاگردانی بود که براي  تر و جذاب سط شب، از اول راهنمائی تا دیپلم و دانشگاه؛ اما از همه عجیبتا اوا

رسیدند  و فقط  کردند و  هر از مدتی تعدادي از آنها به شهادت می شماري می آفرینی و شهادت لحظه عملیات و حماسه

دند که فقط براي حضور در عملیاتها به جبهه آمده بودند و در هائی هم بو البته معلم. ماند هایشان باقی می داغ خاطره

شد و استاد و  کم تق و لق می آمد کالسها کم پرداختند و تا بوي عملیات می فاصلۀ بین عملیاتها به کار تدریس می

ا را اساتید من به عنوان یک معلم همیشه در برابر شاگردانی که امام ، آنه. پیوستند شاگرد به گردانهاي عملیاتی می

شاگردانی که از دنیا رهیده بودند و همیشه با زور و خواهش و تمنا . خواند شرمنده و سرافکنده بودم دانشگاه عشق می

این بود که شما، یاوران امام ) و تاریخ(استدالل ما براي آنها . کردیم و القاي تکلیف شرعی، آنها را سر کالس حاضر می

تفاوتان و فرصت طلبان و دشمنان نظام در آینده جاي شما را  د نااهالن و بیدردان و بیو نظام اگر از درس عقب بیفتی

در پستهاي مدیریتی کشور خواهند گرفت و امام را تنها خواهند گذاشت و ثمرة مجاهدت شهدا و ایثارگران را به باد 

  ...مللی خواهند کردال خواهند داد و کشور را دو دستی تقدیم بیگانگان و متجاوزین و غارتگران بین

توانستیم آنها را با چشمان اشک آلود و قلبهاي شکسته و صورتهاي  آري فقط به این روش و استدالل بود که می

معصوم پاي درس بنشانیم و خود در مکتب عشق و اخالص و صفا و رادمردي آنها به تحصیل داغ و شیدائی بنشینیم و 

رفتند و بعضاً در هیئت الله بر  خاستند و دنبال مأموریت جدیدشان می گذشت بر می نشستیم و چند روزي می تا می

  .شدند گشتند و یا اسیر و مجروح می می

شان  هاي آموزشی رزمندگان در لشکرها، دانشجویان و دانش آموزانی بودند که کتب درسی تا قبل از تشکیل مجتمع

دند و در بین رزمندگان کسانی را که باسوادتر بودند پیدا خوان آوردند و در هر فرصتی درس می را از خانه به همراه می

دادند و دوباره  گشتند و امتحان می پرسیدند و در زمان امتحان هم به شهرها بر می کردند و سؤاالتشان را از آنها می می
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استعداد ، پشتکار  هاي آموزشی رزمندگان، این گروه که بعضاً عالوه بر نبوغ و آمدند، بعد از تشکیل مجتمع به جبهه می

  .2هاي اصلی کالسها بودند و عالقه نیز داشتند پایه

گذشت تا ماه محرم نیز از راه  به هر حال، روزگار عشق و شیدائی و هجران در کالسهاي جبهه به این منوال می

نیاز به نوحه و هاي جبهه براي عزاداري  هاي درسی و عمومی افزوده شد و اگرچه بچه رسید و عزاداري نیز بر برنامه

زد و حتی در غیر ماه محرم  اشعار عاشورائی نداشتند و با یک یاحسین و یا اباالفضل مرغ روحشان در ملکوت پرپر می

هایشان در قالب زیارت عاشورا و سینه زنی و سرود خوانی و دعاهاي کمیل و توسل و ندبه و سوره واقعه  هم عشقبازي

ها و  کرد که نوحه ده بود و تداوم داشت اما رسم و سنت محرم اقتضا میشان نهادینه ش و نماز شب در زندگی

هائی هم وجود داشته باشد و در پایگاهی که ما بودیم وجود نداشت لذا شروع کردم به نوحه و مرثیه و شعرهاي  مرثیه

هاي یکی از  هدر همین دوران، پیرمرد صاحبدلی در جمع بچ. جنگی سرودن و تحویل مشتاقان و نوحه خوانها دادن

کردم حتی سواد داشته باشد چون هیچگاه با او  گردانهاي دیگر بود و من اگرچه چندین بار او را دیده بودم اما فکر نمی

ام که مدرسه نیز بود آمد و بعد از سالم و احوالپرسی و  شبی بعد از عزاداري به یگان ما و خیمه. همصحبت نشده بودم

اش بیرون آورد و آن را گشود و زیر نور  شست و کتاب کوچکی از جیب لباس نظامیها، ن تشکر بخاطر سرودن نوحه

اجازه خواست و غزلی از آن کتاب که دیوان حافظ بود با سوز و گداز قرائت و ترجمه   ضعیف فانوس گرفت و بزرگوارانه

د و من لحظه به لحظه هاي جبهه و شهدا تطبیق دا اش را با وضعیت و حاالت بچه و تفسیر کرد و کلمه به کلمه

  .کردم بیسواد است شناختم و فکر می شدم که او را نمی تر می شرمنده

ها به این موضوع  سازم، یعنی در همان چند روز اول تمام بچه دانست که من معلم زبانم و نوحه هم می پیرمرد می

  .افزودند پی بردند و بر احترامشان به من می

و صحبت دربارة شعرهایم، پرسید تخلصت چیست؟ گفتم من اصالً شاعر نیستم خالصه بعد از ساعتی حشر و نشر 

اي باید از حاال شروع کنی و  ها که من دیدم و شنیدم تو اگر هم شاعر نبوده گفت با این نوحه. که تخلص داشته باشم

مت و بزرگواري او در برابر عظ. الغیب تخلصی مناسب برایت پیدا کنم خواهم با تفأل به حضرت لسان من اجازه می

غافلگیر شده بودم لبخندي از شرم و رضایت زدم و با خودم فکر کردم که چرا دلش را بشکنم بگذار بصورت تفنن و 

انتظار براي تعیین شدن تخلص نیز دلواپسی و جاذبۀ . تفریح هم که شده برایت تفأل بزند و تخلص انتخاب کند

، پذیرفتم و او دعائی را زیر لب خواند و دیوان حافظ را بوسید و گشود خالصه. ارزید اش می خاصی داشت که به تجربه

اش به مطلع غزل نگریست و آهی کشید و لبخند زد و  و دوباره در زیر نور فانوس خیمه گرفت و با عینک ضخیم و رنگی

  - اش و شاه باش ایدل غالم شاه جهان ب: کتاب را به دستم داد و خودش شعر حافظ را از حفظ شروع به خواندن کرد

  3....پیوسته در عنایت لطف اله باش

دانم  تخلص شما در اولین مصراع بیان شده است، می: شعر را که به پایان رساند نگاهم کرد و محترمانه گفت

  ... براي شاعران امروز بویژه کسی که معلم زبان انگلیسی است خیلی ثقیل و بعید است» غالم«تخلص 

  ....همچنان مبهوت بودمشده و ام  نوي و شانس آسمانیمن غرق در این رزق مع

پسندي  اگر غالم را نمی: چند لحظه سکوت برقرار شد و هیچکدام چیزي نگفتیم، سپس، لبخندي رندانه زد و گفت

  !!توانی شاه را به عنوان تخلص انتخاب کنی که در همین مصراع آمده است می

ام و از شعر و شاعري هم خوشم  بصورت جدي به شعر نپرداختهاو را در آغوش گرفتم و گفتم اگرچه تاکنون 

آید ولی بخاطر این تخلص عاشورائی که زیباترین هدیۀ عالم غیب است رسماً شاعري را از همین لحظه و همین  نمی

  .خیمه و همین تخلص شروع می کنم

                                                           
هاي دفاع مقدس که تاکنون از چشم نویسندگان و شاعران و فیلمسازان و هنرمندان دور مانده است و  یکی از جلوه -  2

  .هاي آموزشی رزمندگان است امیدواریم به زودي در کانون توجهات اهالی فرهنگ و هنر قرار گیرد همین مجتمع

 

حک » مژدة وصل تو کو کز سر جان برخیزم«دیگر او با مطلع  این غزل منسوب به خواجه است و روي سنگ قبرش نیز با غزل - 3

 .اند شده
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و کسب فیض از محضر  فهمیدم که آن پیر روشن ضمیر، عالوه بر دفاع از دین و وطن، براي سیر و سلوك

کردم او مشهورتر  و  رزمندگان بصورت نیروي عادي به جبهه آمده است، اسمش را نتوانستم بپرسم، احساس می

هاي  تر از آن است که کسی او را نشناسد، عالوه بر این، گفتم اسمش را در شب و روزهاي آینده از  بچه مهم

  .پرسم گردانشان می

سرودن کردم و تا سحر یک نوحه با تخلص غالم و چند دم سینه زنی ساختم،  آن شب پس از وداع، شروع به

بصورت ناخودآگاه » غالم«ام را که مرور کردم دیدم تخلص  سرشار از شعر و غزل و شیدائی شده بودم؛ شعرهاي قبلی

کثراً این تخلص را در در آنها هم وجود دارد و بعدها که اشعار و دواوین شعراي اهلبیت را بیشتر مطالعه کردم دیدم ا

  .آثار خود دارند بدون اینکه به نامشان ثبت شده باشد که بحمداهللا انحصاراً به نام حقیر ثبت شده است

به هر حال، عصر روز بعد به گردان آن پیرمرد صاحبدل رفتم تا شعرهاي جدیدم را برایش بخوانم ولی متوجه شدم 

اي دیگر او را  گفتم شاید در خط و پادگان و منطقه. اي دیگر رفته است منطقهکه گردان آنها سحرگاهان همان روز به 

اي دیگر رفتم و بدین ترتیب دیگر هرگز آن عارف  چند روز بعد، مکان مأموریت من هم تغییر کرد و به منطقه. ببینم

  .بسیجی را زیارت نکردم

اد ماندنی تولد شد و زودتر از آنچه فکرش به این طریق در آن شب رؤیائی و شورانگیز و به ی» غالم«و تخلص 

ها و مجالت و هیئتهاي عزاداري و گروههاي سرود سر در  کردم پا به عرصۀ حیات ادبی گذاشت و آثارش از روزنامه می

کم  کم» غالم«خالصه، بعد از تولد ادبی  .4هاي اول و دوم دست یافت هاي شعر کشوري به رتبه آورد و سه بار در کنگره

  :شود شدم که این غالم همان غالمحسین خودمان است که خاطره تولدش ذیالً عرض میمتوجه 

ها به کربال  محلی شدند، لذا مادرم به همراه یک کاروان از اقوام و هم دار نمی تا سالها بعد از ازدواج بچه 5موالدین

شود و خداوند، آنها را  می.. خوانی، متوسل به حضرت اباعبدا کند، پدرم هم از طریق تعزیه رود و نذر و نیاز می می

فرزند اول، دختر بوده و  فوراً از دنیا .  دهد به آنها می) دختر پسر و دو 5(کند و به تناوب هفت فرزند  روا می حاجت

اگرچه . آیند مان می شوند و به خانه هایم از تولد من باخبر می آن روز اکثر همشهري. ام رود و فرزند بعدي من بوده می

ا و قول و قرارهایی که با بوده ولی والدینم به خاطر نذر و نیازه) ع(تولد من مصادف با سالروز میالد حضرت امام رضا 

گذارند، بسیاري از مردم هم با توجه به این سابقه، از همان روز اول  اند نامم را محمدحسین می داشته) ع(امام حسین 

یکی از نذرهاي مادرم این بود که من . کنند ها هنوز هم غالمحسین صدایم می اند و خیلی گفته می» غالمحسین«به من 

نیز هدیه ) ع(ي طال به حرم امام حسین  هلبیت بشوم و عالوه بر این، نذر داشت که یک پنج پنجهخوان و شاعر ا نوحه

و ) ابوالفضل( 6کند، که این امر به خاطر بسته شدن راه کربال حدود چهل سال بعد و پس از شهادت برادرم محمدحسن

  ...دارد و فعال جاي ذکر آن نیستاتمام جنگ و باز شدن راه کربال به طریقی خاص میسر شد که داستانی جدا 

 و بودند کرده اهلبیت وقف را فرزندانشان و خود ولی نداشتند خوبی مالی بضاعت اگرچه مادر بزرگوارم، و و اما پدر

شدند و در آن ده سال سرخ به  نمی مقدس دفاع و انقالب هاي صحنه در فرزندانشان حضور مانع که بود خاطر همین به

                                                           
در کنگره سراسري شعر » جوجه ماشینی«و با شعر  مدر سه مسابقه کشوري شرکت کرد 70هاي دهه  در دوران جوانی در سال -  4

در سال وسط بنیاد جانبازان ت(در کنگره شعر دفاع مقدس » مزامیر سبز«؛ با شعر )1367توسط جهاد سازندگی در سال (روستا 

م و دیگر در هیچ هاي اول و دوم کشوري شد حائز رتبه 1368در کنگره شعر عاشورا در سال » آهنامه چاووش«و با شعر ) 1368

مسابقه اي شرکت نکردم و پس از آن به عنوان استاد کالسهاي ادبی و هنري و داور مسابقات فرهنگی سراسري و استانی و 

 .هاي مختلف ایفاي نقش کردم ان مجري برنامه در همایشهمچنین به عنو

 صاحب و) نوه محمدصادق جراح شیرازي( آقا حاجی فرزند آقاکوچک پدرم، صادقی، حسین محمد:  اطالعات خانوادگی اینجانب -  5

حکیم؛ ) محمدباقر( آخوند نوة حکیمی نصرت خانم و قائدشرفی خان مُطلب فرزند قائدشرفی پروین مادرم و قائدشرفی؛ جان

 خواجه سکینه:  هادي؛ همسرم محمد و محمدجواد محمدتقی،: برادرانم و ،)ابوالفضل( محمدحسن شهیدم برادر و فاطمه خواهرم

  .ابوالفضل پسرم و زهرا و فاطمه: حکیم ؛ دخترانم آخوند نواده حکیمی نرگس خانم و خواجه خلیل حاج فرزند

این پنج پنجه باید دست و بازوي قطع شدة من در دفاع از دین و وطن و اهلبیت : گفت میبرادر شهیدم ابوالفضل همیشه  - 6

اید و باید خمس آنها را بدهید و خمس  شما پنج پسر از سیدالشهدا گرفته: گفت عالوه بر این، همیشه محترمانه به مادرم می. باشد

  .آنها منم
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 متوسل آنها به کاري هر انجام براي و داشتند) ع(اهلبیت با عجیب ارتباطی این، بر عالوه. کردند عهد و نذر خود وفا

 توکل والدینم ثروت و هنر بزرگترین اصل در نداشتند، شک اي ذره نیازهایشان و نذر شدن اجابت به نسبت و شدند می

  .....بود )ع(اهلبیت  به توسل و خدا به

 اوفرد و شخص خاصی نیست، به عبارت دیگر، سرایندة کتاب کوثریه که تخلص  غالم اهلبیت به او اعطا شده، 

این . اوستنماد و تصویر تفکر جهانی و تاریخی » دست علمدار«است و  تاریخییک بینش و تفکر  و یک فرهنگ

در ) ع(العباس  لشکریان حضرت اباالفضلتمام شهدا و تمام سربازان و  گر دست سبز و سرخ و قدرتمند تداعیدست، 

تمام طول تاریخ از هر قوم و قبیله و زبان و فرهنگ است، آرم متحد کنندة تمام شیعیان و حق طلبان و آزاداندیشان 

  .است حمایت از دین و آئین و والیتجهان و تمام هیئتهاي حق طلب و آرمانگراي تاریخ و جهان در 

دستی . به امام خود و حامی حق و مدافع هر مظلوم در هرکجاي زمین و زمانگو دستی همیشه آماده و لبیک

نماد نشاط در مبارزات، در . پروا و بابصیرت، نماد بیعت، نماد حماسۀ حضور و حضوري حماسیمددرسان و توفنده و بی

  .میدان جنگ، زندان، جامعه و هر صحنۀ انقالبی دیگر

. موال با تمام وجود و با دست خالی» هل من ناصرِ«شیعه در پاسخ به این دست یعنی حضور آگاهانه و عاشقانه 

گوش به و ارادت،  بی توقعی ،آزادگی و صراحت ،پاکی و صداقتترین نماد بیعت و مقاومت،  یعنی ساده ترین و عالی

  .و صدها مفهوم و مضمون والئی دیگر و شهادت ایثارگريو رشادت، فرمانی 

، دست انتقاماین عکس روح و روحیۀ و آالم و آرمانهاي تمام غالمان موالست، گو،  لبیک تصویر این دست یاریگر و

کند و گاه در هیئت لوح و قلمم جلوه میلَدست تمام شیعیان و منتقمان ارباب بی کفن است که گاه در قالب تیغ و ع.  

و این غالم  مام شاعران عاشورائیفَرَزدق و کُمیت و دعبِل و محتشم و تتصویر تاریخی تفکر سرخ  ،دست این

سبز تاریخ و در هر زمان و مکان، تجسم حضور در طول ند بلکه نیست یهیچکدام متعلق به زمان و مکان خاصاست که 

ۀ امامو فریادگر پیام زینب و عزادار هر صبح و مساء حضرت سیدالشهداء و لبیک گوي فریاد جاودان ندرختشیع س 

  تعالی.. ا شاء ان .)عج(وعود حضرت م ظهورتا  )ع( حسین

آرزو داشتم کتاب کوثریه را به عنوان هدیه به تمام همشهریان عزیزم و محضر تمام مداحان و : و نکتۀ آخر اینکه

ذاکرین و عاشقان اهلبیت و دوستانم در سراسر کشور که در سه دهه اخیر بسیاري از اشعار این مجموعه را استنساخ 

تمام اعضاي هیئات محترم مذهبی و محافل قرآنی و والئی در تمام شهرها و روستاها و اند و همچنین به  کرده

ها و منتقدین ادبی ارسال و تقدیم و اهداء نمایم ولی بخاطر قیمتهاي سرسام آور چاپ و نشر، این  کارشناسان و رسانه

) عدادي از کتابهاي دیگرمبه همراه ت(بصورت کاغذي منتشر نشده و جهت استفاده عموم ) نسخه 20بجز (کتاب 

تاکنون هزاران بار بصورت ) ع(بصورت رایگان در اینترنت قرار گرفته که با لطف و فضل خداوند متعال و عنایت اهلبیت 

 .کلی و جزئی از سایتهاي متعدد دانلود شده و مورد استقبال مخاطبین جدید و قدیمی قرار گرفته است

آیند که شاید از  اي به حساب می اي خاطراتم هستند، شعرهاي ناسرودهاین مقدمه که چند قطره خاطره از دری

اند شاید  تر باشند و براي تمام عاشورائیان که خاطرات و نذر و نیازهاي مشابهی داشته هایم مهم بسیاري از سروده

  :شود آور میاین مقدمه، چند نکته را به شرح ذیل به خودم و مخاطبین محترم یاد. تر از شعرها باشند خواندنی

دهد و کلید حل بسیاري از مضامین و مفاهیم و  ایم را نشان می اول اینکه، فضائی که من و شعرم در آن تولد شده

  .آیند تصاویر شعرهایم به شمار می

که چرا به این ) گیرند و می(اند  دوم اینکه، این مقدمه به برخی از دوستان و همکارانم که یک عمر از من ایراد گرفته

  اند و این شعرها ترجمان زندگی دهد که شعر و زندگی من همیشه با هم مرتبط بوده ام نشان می وزة ادبی روي آوردهح

ام به حساب  خودم و آمال و آالم والدین عزیز و گرانقدرم و دوستان شهید و شاهدم و دوران سرخی که در آن بالیده

  .آیند می

و لطف و مهر و پیمان ازلی مرا به عرصه شعر عاشورائی و دفاع  و سوم، علیرغم اینکه یک امر و حکم و فیض

ام چقدر خالف جهت فطرتم و موهبتی که نصیبم شده حرکت  ام بویژه حیات ادبی مقدس آورده، ولی در طول زندگی

  .ام ام و تا چه اندازه دچار خسران گشته ام و چقدر به بیراهه رفته کرده
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من بعد از سی سال باید حداقل ده برابر کتاب کوثریه باشد، هرچند معیار در حقیقت، کارنامۀ ادبی عاشورائی 

محبوبیت و مقبولیت شعر ناب و ماندگار به تعداد ابیات و صفحات و مجلدهاي آن نیست بلکه به کیفیت و تأثیرگذاري و 

م نیز باید روح و جوهرة السال نوآوري آن است و صد البته نیت پاك و خالص سراینده و عنایت خداوند و اهلبیت علیهم

 .اصلی آن باشد

و اما اینکه شعر باید به کجا برسد بستگی به فلسفۀ ایجاد آن دارد ولی بدون شک نظر تمام سبکها این است که 

شعر و هنر باید به دست مخاطب برسد، هیچ هنرمندي اثر نمی آفریند که آن را پنهان کند بلکه هدف اصلی تولیدش 

با این حساب همین اتفاق بحمداهللا . اسرع وقت و به نحو احسن به دست مخاطبانش برسد این است که اثرش در

براي آثار حقیر افتاده و بالفاصله بعد از تولید به دست مخاطب رسیده و برخی از آنها سالهاي متمادي در هیئتها و در 

شوند، عالوه بر این،  خوانده شده و میمراسم مختلف داخل و خارج از کشور بویژه در عتبات عالیات و حرمین شریفین 

اند و همیشه مورد استقبال مخاطبین همدل و همدرد  برخی از آنها بارها در نشریات و کتب و سایتها چاپ و منتشر شده

که آثار (ام آثارم اند و این جاي بسی شکر و سپاس دارد چون همانگونه که همیشه از خدا خواستهخود قرار گرفته

در زمان مقتضی به دست اهلش رسیده و مطمئنم که تا قیامت نیز مورد حمایت ) یت به این حقیر استاهدائی اهلب

حامیانش خواهد بود و هدف و وظیفه من به عنوان یک امانتدار  فقط ایفاي نقش آگاهانه و عاشقانه و خالصانه دریافت 

غالم اهلبیت به این طریق در خیمه و خانه و هاي الهی بوده و به عنوان و نگهداري و پرورش این الهامات و سوژه

  .دانم که وظیفه غالم فقط نوکري است و بس؛ و نه دخالت در اراده موال و اربابام و می بارگاه اربابانم خدمت کرده

سرودن بسیاري از اشعار اجتماعی و سیاسی بویژه اشعار مرتبط با دفاع مقدس و شهداي گرانقدر نکته دیگر اینکه 

ن حضور در میدان و پاسخی به فعل و انفعاالت جامعه در همان زمان بوده و اکثر این اشعار در زمان مقتضی از به عنوا

ها یا مجالت و کتب و هیئتهاي مذهبی و یا قرائت در شب شعرها و مساجد و مدارس و  طریق انتشار در روزنامه

توسط سراینده در جمع رزمندگان در سنگرها و  اند و بعضاً هاي نبرد به مصرف اجتماعی رسیده ها و جبهه پادگان

و به مصرفی که باید برسند  به جامعه ارائه شدندو یا از طریق رادیو و تلویزیون با لحنی حماسی  ها قرائت شدند خیمه

بر جامعه اند و نقش خود را ایفا کرده و تأثیر خود را در زمانی که به آنها نیاز بوده  و مورد استفاده قرار گرفته رسیدند

در هر اگرچه تاریخ مصرف اشعار دفاع مقدس سالهاست تمام شده اما از آنجا که شعر پایداري در ضمن . اند گذاشته

ها  در نامه این اشعارو بسیاري از ابیات  از دین و ناموس و وطن داردنقش مهمی در گرم نگه داشتن تنور دفاع اي  دوره

اند الزم است به  کنار آیات و احادیث و سخنان بزرگان افتخار حضور یافتههاي شهداي گرانقدر ما در  نامه و وصیت

اشعار دفاع مقدس بخاطر برخورداري از در حقیقت،  .عنوان یادگار دفاع مقدس جمع آوري و بایگانی و یا منتشر شوند

ان اشعار روحیۀ ایثار و شهادت و جانبازي و جوانمردي و اخالص و دشمن شناسی و دشمن ستیزي در اصل هم

  .اند و بومی شده عاشورائی هستند که قرائت و گویش و کارکرد آنها بر اساس مقتضیات زمان تغییر کرده

شعر پایداري همانگونه که دوستان و عالقمندان بسیاري داشت مخالفینی هم داشت و دارد که همان مخالفین و 

خنثی نبودنش همان دوستان و تأثیرگذار بودنش و  دشمنان دین و وطن و انقالب بودند، اکنون و تا ابد نیز بخاطر

  .دشمنان را دارد که البته حسابشان از منتقدین ادبی جداست

دانستند که تاریخ  مسلم است شاعران ادبیات پایداري به دنبال ماندگاري خود و اشعارشان نبودند و می هآنچ

هنر  ساز گوهرهاي ذوق و رسد ولی در آن برهه حساس و سرنوشت مصرف اشعار آنها با تمام شدن جنگ به پایان می

یخ و فرهنگ ادبیات ایران زمین به شمار خود را به پاي گلهاي سر سبد آفرینش ریختند که گوهرهاي بی بدیل تار

دة فرهنگی بود که رزمندگان و شاعرانش که بعضاً یکی بودند از سر چشمۀ زالل عاشورا دیدفاع مقدس یک پ. روند می

ترین نوع  رایج. شدند، لذا دفاع مقدس مردم ایران از این بابت با تمام جنگهاي تاریخ جهان تفاوت داشت سیراب می

اسی در قالب نوحه ها و سرودها در جبهه و در فضاي کشور طنین انداز بود و از آنجا که نقش عظیمی این فرهنگ حم

در تهییج و تشجیع مردم و نیروهاي مسلح داشتند، در کنار پیامهاي امام راحل و وصایاي شهدا، روح اصلی 

مقدس با الهام گرفتن از این آمدند و ما شاعران عاشورائی و دفاع  ها به حساب می سازیها و خودسازي حماسه

سازي را به عهده داشتیم و اکنون نیز بر اساس همان تکلیف سابق  سرچشمه زالل معرفت، مسئولیت این فرهنگ
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هاي تشنه امروز و فردا ثبت و ضبط کنیم و این امانت را به دست  موظفیم آن آثار و خاطرات مربوط به آنها را براي نسل

  .اهلش بسپاریم

به حقیر اهداء و اعطا شد و ) بصورت انحصاري(طریق امانت سرودن اشعار عاشورائی با تخلص غالم  آري به این

  . دانم ذکر این موهبت را یک امانت الهی و تکلیف شرعی می

امیدوارم که خداوند متعال و ارواح پاك انبیاء و اولیا و شهدا و صدیقین و صالحین این اثر قلیل را از حقیر بپذیرند و 

بیشتر از این در آینده توفیق روزافزونم دهند، همچنین رجاء واثق دارم که اهالی ادب و معرفت، بویژه آثار ادبی تولید به 

بخشایند و ارشادات و  هاي مطروحه در این دفتر می ها، این جسارت و کمبودها را به بزرگی خودشان و سوژه عاشورائی

  .فرمایند از حقیر دریغ نمیها و دعاهاي خیرشان را  تصحیحات و راهنمائی

  

  بیوگرافی
شاعر، نویسنده، ناشر و روزنامه نگار فرزند حاج آقاکوچک و  )متخلص به غالم( محمد حسین صادقیاینجانب 

در 1339در بیست و چهارم اردیبهشت ] از نوادگان مرحوم آخوند حکیم[مرحومه حاجیه خانم پروین قائدشرفی 

و تحصیالت خود را  م، در شش سالگی وارد دبستان شدماي اصیل و مذهبی در شهر زرقان فارس به دنیا آمد خانواده

، سپس بخاطر مدارس زرقان همزمان با پیروزي انقالب اسالمی با اخذ دیپلم ریاضی و فیزیک به پایان رسانددر م

هاي  سربازي را در روزهاي آغاز جنگ تحمیلی در جبهه  و دوران متعطیل شدن دانشگاهها به خدمت سربازي رفت

حمل تنهائی، آوارگی، گرسنگی و تشنگی و که خاطرات دو هفته ریاضت ناخواسته و ت مشهر و گیالنغرب گذراند نفت

  .درج شده است» سرابهاي سبز«در کتاب  منجات معجزه آمیز

، در مو روستاهاي زرقان به خدمت مشغول شد مپس از اتمام سربازي به امورتربیتی آموزش و پرورش پیوست

که حاصل این ازدواج  مازدواج کردهمین دوره با یکی از بستگانش به نام خانم سکینه خواجه فرزند مرحوم حاج خلیل 

  .دو دختر به نامهاي فاطمه و زهرا و یک پسر به نام ابوالفضل است

و به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی  مدر رشته زبان انگلیسی دانشگاه شیراز پذیرفته شد 1362در سال 

وان بازرس ویژه استانداري و سازمان و همزمان به عن مو در صنایع اسلحه سازي سپاه به خدمت مشغول شد مدرآمد

در همین دوران مدیریت یک . متعزیزات حکومتی در استان فارس و همکار فرهنگی بنیاد جانبازان نیز به خدمت پرداخت

دفاع، این  د که بخاطر وجود جنگ در کشور و لزومپیشنهاد ش منواحد بزرگ بازرگانی در سئول پایتخت کره جنوبی به 

حصیل در کشورهاي هند پس از فراغت از تحصیل و اخذ لیسانس، دو بورسیه دولتی براي ادامه ت. میرفتپیشنهاد را نپذ

پس از پایان جنگ . مها را نیز رد کرد اما به دلیل وضعیت ویژة کشور در آن زمان، بورسیهو انگلیس دریافت کردم 

و به کارهاي آزاد فرهنگی و امور خیریه  منمودتحمیلی تمام مشاغل دولتی را رها و خود را یکسره وقف خدمت به مردم 

که در بیست سال فعالیت صلح آمیز رایگان در امور حل  مو حل مشکالت اداري، خانوادگی و اقتصادي مردم پرداخت

اختالف بصورت رسمی به عنوان رئیس شوراي حل اختالف و همچنین بصورت غیر رسمی و کدخدامنشی قریب به 

  .مصلح و سازش در کارنامۀ خود دارد هزار پروندة ایجا سه

در آن زمان بسیاري . مصاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه سراسري هدهد بود 76تا  74در سالهاي 

داراي روزنامه را زرقان با مجاهدتی سخت و عاشقانه از شهرها حتی مراکز برخی از استانها داراي روزنامه نبودند 

شماره بخاطر شکست شدید مالی تعطیل شد، سپس نشریه را به شیراز و تهران منتقل  13که پس از چاپ کردم 

از  .مکرد و حدود یکسال، هفته نامه هدهد را در تمام عصرهاي سه شنبه براي سراسر کشور نشر و پخش می مکرد

حدود دو سال نیز  .امو دهها عنوان کتاب را منتشر کرده  هستمهمان سال تاکنون نیز مدیر مسئول انتشارات هدهد 

، اما بیشترین مکرد تهیه و منتشر می» براي شهرداري و شوراي اسالمی شهر زرقان«را » خبرنامه زرقان«نشریه محلی 

در ام ي فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس بوده و برخی از اشعار فارسی و انگلیسی  در زمینهام هاي ادبی و هنري  آفرینش

ها  نیز به صورت نوحه و سرود در صدا و سیما و هیئت چاپ شده و برخی از آثارماي گروهی شعره  نشریات و مجموعه
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در دانشنامه  امیاد شده و بیوگرافی  حقیرالمعارف عاشورا از  در همین رابطه در دائرة اند، و گروههاي آزاد اجرا شده

که برداشتی آزاد از » ریهکوث«به نام ام قصیده چهارصد بیتی . السالم منتشر شده است تخصصی امام حسین علیه

از نظر کارشناسان ادبیات آئینی یکی از شاهکارهاي کم ) و نام این کتاب از آن قصیده اقتباس شده(سوره کوثر است 

شامل اشعار  آزادم به زبان انگلیسی و کتاب   Tentعالوه بر کتب فارسی دو کتاب .شود نظیر شعر معاصر محسوب می

The Gold Mine  ادگاهم زرقان تألیف و منتشر کرده امرا درباره ز.  

در دوران دفاع مقدس و سالهاي پس از  نیز اینجانبطبق گزارش سایت کتابشناسی دفاع مقدس و حوزه هنري، 

تقدیر مراجع ذیربط قرار گرفته و بارها مورد ام آن یکی از پرکارترین شاعران حوزه کودك ونوجوان دفاع مقدس بوده 

  .ام

کتاب در قالبهاي شعر، داستان و نمایشنامه و تحقیق در سه زمینۀ اهلبیت، عنوان  و پنج بیست تاکنون اینجانباز 

  .استبراي کودکان و نوجوانان و بزرگساالن منتشر شده   دفاع مقدس و زرقان شناسی

سردار شهید  مو برادر یمبصورت چشمگیري حضور داشت سالمی و دفاع مقدس با چهار برادرمدر انقالب ا حقیر

پس از شش سال نبرد قهرمانانه نهایتاً در کربالي شلمچه به شهادت که آرزوي ) محمد حسن(ابوالفضل صادقی 

  .اش بود رسید و آسمانی شد دیرینه

، با اکثریت آراء به عنوان اولین زرقان فارس در اولین و چهارمین انتخابات شوراهاي اسالمی شهراینجانب 

خدمات ارزشمندي از  زرقاننیز به عنوان شهردار  80و  79و در سالهاي  مبرگزیده شد ادگاهمزنماینده مردم شریف 

   .مخاطر مردم شریف و قدرشناس زرقان به جا گذاشت خود در یاد و

و حدود شش سال  مپس از انفصال از پست شهرداري با خانواده به شهر مقدس قم مهاجرت کرد حقیر

 ما و آیات عظام بویژه مرجع محبوبمو از محضر عل میقاتی خود را در آنجا ادامه دادفعالیتهاي ادبی و فرهنگی و تحق

و در چهار دوره نیز به عنوان عضو فرهنگی بعثه مقام معظم رهبري در مکه و  مبرد ها مرحوم آیت اهللا بهجت بهره

  .مالرحمان و حرم مطهر نبوي پیدا کرد مدینه توفیق خدمتگزاري به ضیوف

که گردآوري  مبه فعالیت پرداخت» قرارگاه سایبري سردار شهید ابوالفضل صادقی«یز با راه اندازي در عرصه وب ن

شهرستان شهید گرانقدر بخش زرقان و آماده سازي کتاب جامع شهداي  255زندگینامه، وصیت نامه و عکسهاي 

  .ت استاز بزرگترین آثار و افتخاراتم در دنیا و آخر »امام زادگان عشق«به نام  زرقان

همسر عزیزم را که پشتوانه تمام فعالیتهایم و الهام بخش تمام غزلهایم بود ناباورانه از  1398اگرچه در سال 

دست دادم و ضربات روحی جبران ناپذیري را متحمل شدم ولی با استعانت از روح بهشتی او و مادرم گرانقدرم و 

؛ با اینهمه، منشر کتاب در گستره کشوري اشتغال دارکماکان به کار تألیف، تحقیق، ویرایش و برادر شهیدم 

شهدا را در دنیا اهلبیت و ترین، زیباترین و افتخارآمیزترین کارهاي قابل ارائه به ساحت مقدس  ترین، با ارزش جاودانه

ند و اي ثبت نشد هائی که در هیچ پرونده بویژه صلح و سازش مدان هایش می و آخرت فقط کارنامۀ ایجاد صلح و سازش

  . هیچ کس جز خداوند متعال از آنها خبر ندارد

  و ما توفیقی اال باهللا/ والسالم  

 زرقان فارس – 1400زمستان / بازنگري چاپ سوم ) /  غالم(محمدحسین صادقی 

 

  




