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کالسیک

یا شاهچراغ
زهرا نعمتی

ای عزیــ ِز غریب،یــا آقــا ،زندگــی در جوارتــان خــوب اســت
مثــل آر ِ
امــش عمیقــی کــه بــودن درکنارتــان خــوب اســت
زائــری هســتم از دیــاری دور،از تــب وتــاب ِعشــق ،ماالمــال
چــون وصــا ِل شامســت پایانش،ســختی ِانتظارتــان خــوب اســت
ازدحــام آرامش،گنبــدت آســتانِ آســایش
خانــهات
ِ
ِ
خواهش،رحمت بیشــارتان خوب اســت
در هیاهــوی ایــن همــه
دســت مــا را بگیــر و راهــی کــن،در طــواف نــگات جــاری کــن
ذرههــای حقیــر را آقــا ،چرخشــی بــر مدارتــان خــوب اســت
پدرت پاک ومادرت پاک اســت،خواهرت چلچراغ این خاک اســت
ـت االفــاک اســت ،آری آری ،تبارتــان خــوب اســت
و ب ـرادر َخلَقـ ُ
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خواهــرت قــم ،بــرادرت مشــهد،پدرت نــور و مــادرت َس َمــد
یــک د ِل روبـهراه میفهمــد ،گــم شــدن در غبارتــان خــوب اســت
شــا ِه شــیرازو شــعر ،شــا ِه چــراغ ،ای همیشــه بــزرگ و باعــزت
چقــدر آســانتان روشــن ،چقــدر اعتبارتــان خــوب اســت
مــن غریبــم ،غریــب و حاجتمنــد ،بیق ـراری دخیــل بســتهی تــو
ایــن دل ِمانــده در زمســتان را ،شــعلهای از رشارتــان خــوب اســت
برگ ســبزی اســت تحفـهی درویش ،آنچــه گفتیم و بــاز میگوییم
بــه رضامنــدی درت ســوگند ،شــاعری در دیارتــان خــوب اســت
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همسایهام سالم...
مریم زارع

دارم هــوای پرســه زدن در هوایتــان
تنــگ غــروب در حــرم باصفایتــان
رسمســتم از تنفــس در ایــن هــوای خــوب!
در سایهســار خــرم و ســبز عبایتــان
همســایهام ،تو شــاهی و عمری است بیگامن
مــا ریزهخــوار خــوان شــا و گدایتــان
خوشــبخت مــا کــه هر نفـ ِ
ـس صبح و شــامامن
لربیــز از بهــار شــده بــا دعایتــان
فیــروزهایِ گنبدتــان میبــرد مــرا
تــا مشــهد و مدینــه و کــرب و بالیتــان
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نــام حســین آمــد و عبــاس و بعــد تــو
بــر دســتهات حــک شــده مهــر رضایتــان
قربــان دســتهات کــه قــرآن ناطقانــد
قربــان آن صحیفــه کــه انگشــتهایتان
یــک نــه ،هــزار جلــد نوشــتی و بعــد از آن
یــک نــه ،هـزار بنــده کــه َرســت از ســخایتان
مــن کفــری کــه َجلــد نگاهــی صمیمــیام
از لطــف بیکــران شــدهام مبتالیتــان
دارم نفــس نفــس بــه تــو نزدیــک میشــوم
دارم هــوای پرســه زدن در هوایتــان...
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نذر شاهچراغ (ع)
اکبر سلیمانی

وقتــی بــه مــا زال ِل رضیحــت عطــا شــده اســت
یعنــی بســاط عشــق و صفامــان به پا شــده اســت!
یعنــی کــه از خزانــهی بیانتهــای حــق
لطفــی بــزرگ در حــق دنیــای مــا شــده اســت
تــو منبــع همیشــهی نــوری کــه سالهاســت
هــر ســوی شــهر سوســوی نابــت رهــا شــده اســت
«شــیراز و آب رکنــی و ایــن بــاد خــوش نســیم»
از حســن همجــواری تــو باصفــا شــده اســت!
جــز بــا حضــور ســبز تــو باغــی عفیــف نیســت
از یمــن نــام توســت اگــر دلگشــا شــده اســت!
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حتــی ارم بــه ســمت تــو تعظیــم کــرده اســت
اصــاً متــام شــهر بــه عشــقت بنــا شــده اســت
بیچــاره ســینهای کــه ازایــن شــور خالــی اســت
خوشــبخت آن دلی که به این عشــق وا شده است
«در کــوی تــو شکســتهدلی میخرنــد و بــس»
هــر دل کــه پــا گذاشــته ،حاج ـتروا شــده اســت
پــس بیدلیــل نیســت کــه شــهر از غــزل پــر اســت
یــا اینکــه حافــظ ،شــاعرِآیینهها شــده اســت!
شــاعر مــردد اســت کــه بــا ایــن دو بیــت شــعر
نــذرش ،چنــان کــه باید و شــاید ،ادا شــده اســت؟!
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حرضت دريا

داغ باران به دلش مانده اگر ســخت ،نرفت
در عــوض زائــر او تــا كــه نباریــد اینجــا

مهدی ناصریان

تــا در این غربــت و غم فرصت باران دارید
زائــران لطــف مناییــد نخندیــد اینجــا...

رنــگ آبــی اســت اگــر گنبــد خورشــید اینجا
علتــش حرضت دریاســت كه خوابیــد اینجا
آســان شــاهد خشــكیدن امواجــش بــود
آفتــاب از غــم او گونــه خراشــید اینجــا
بســته شــد راه بــر او تــا كــه به باران نرســد
ابــر شــد صاعقــه باریــد و خروشــید اینجــا
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شــب حریفــش نشــد از عجــز ،شــبیه آوار
بــر رس مــاه فروریخــت ،و پاشــید اینجــا

مــردم فــارس ،اگــر شــوق خراســان داریــد
بخشــی از آن شــده شــیراز ،ببینید ،اینجا!...

شــاه ایــن شــهر شــایی كه بــه لطفــت هر دم
خاطــرات رس و نیــزه شــده تجدیــد اینجــا

فكــرش ایــن بــود كه مهتــاب نــدارد خطری
دفــن گــردد اگــر ایــن عامــل تهدیــد اینجــا

«هر زمین كرب و بال هســت »...حقیقت دارد
رس ایــن جملــه چــه زجــری نكشــیدید اینجــا؟!

مبتــا گشــت بــه مهتــاب د ِل خــاك ولــی
شــد چراغانــی و شــاهانه درخشــید اینجــا

شــهر شــیراز از ایــن قاعــده مســتثنا بــود
اگــر آن روز در ایــن خطّــه نبودیــد اینجــا...
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مثل معصومه ات(س) از غصهی دوری تو باز
سید محمد علی رضایی

غصـهی دوری تــو بــاز
مثــل معصومـهات از ّ
راه افتاده به ســویت کســی از ســمت حجاز
چند ســال اســت بــه در دوخته چشــانش را
انتظــار تــو رســانده بــه لبــش جانــش را
مثــل عبــاس بــه نامــت علــم افراشــته اســت
بــا دلــی تنــگ قــدم ســوی تو برداشــته اســت
نــوری از عــرش بــر ایــن خــاک حقیــر افتــاده
گــذر ابــر دوبــاره بــه کویــر افتــاده
بــار دیگــر دهــن نیــلِ خطــر وامانــده
بــس کــه مــات پــر حــرت موســی مانــده
طعــم شــیرینِ غــزل میدمــد ازخنــدهی او
مثنــوی جــازده از بــس شــده رشمنــدهی او
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آســان درشــب پــروازش اگــر مهتابــی اســت
حلقــه برگــوش زده تــا بشــود بنــدهی او
دســت بــر دامــن او بــرده ،بــرش گردانــد
بــاد انــگار خــر دارد از آینــدهی او
چقَــ َدر چشــم منکگیــر لبانــش شــدهاند
رفتــه از بــس بــه بــرادر ِ
منــک خنــدهی او
ســوی او آمــدهام بــاز مگــر بگشــاید
گــرهی کــور مــرا دســت گشــایندهی او
***
شــهر آمیختــه بــا غربــت تو خشــت به خشــت
با تو هر گوشـهی شــیراز بهشــت است بهشت

لحظــه در لحظــه کــه بــاال بــری دســت قنــوت
مــیوزد از نفــس گــرم تــو عطــر ملکــوت
دل بــه دریــا زده بــودی کــه بــه دریــا برســی
مثــل هارونــی و بایــد کــه بــه موســی برســی
وقــت آن اســت زمیــن زنــده شــود از خونــت
اللــه در اللــه گلســتان بدمــد از خونــت
وقــت آن اســت پریشــان بکنــی دنیــا را
واکنــی گوشــهای از قصــهی عاشــورا را
کاســه و کــوزهی این قوم بــه هم خواهد خورد
کربــای تــو در ایــن دشــت رقم خواهــد خورد

بــاز بــر یــاس از ایــن حادثــه تــاب افتــاده
ِ
اشــک گالب افتــاده
از رس و صــورت گل
پنبــهی حــق تــو در معرکــه حالجــی شــد
بــاز برگــردن منصــور طنــاب افتــاده
گــرهی کــور غــرور و حســد کرکسهاســت
بنــد ایــن دام کــه بــر پــای عقــاب افتــاده
زور از بــازوی ایــن طایفــه در خواهــد رفــت
مثــل بــادی کــه بــه ابــروی حبــاب افتــاده
***
عشــق یعنــی بنشــینی و ببینــی لــب حــوض
آبــی گنبــد او را کــه بــه آب افتــاده
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فرزندان آفتاب

قنوتی آسامنی
عبدالرضا مروتی اردکانی

دارد نشــان گلهــای رسخ از خونبهایــت
ایــن گوشــه از شــیراز ،خــاک کربالیــت
ای چلچــراغ ســبز گنبدهــای خورشــید
مــاه وســتاره نــور نخهــای عبایــت

مثــل کبوترهــای صحــن مشــهد و قــم
ایــن رسزمیــن پــر کــرده آمیــن دعایــت
اینجــا کنــار خواجــهی شــیرازی امــا
تــا قلــب مشــهد میزنــد پــرِ ،شــعرهایت
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ایوب پرندآور

معــاری و ســبک رضیحت طرح دلهاســت
ِ
ســنگ بنایــت
قلــب متــام عاشــقان
گلدســتههایت در قنوتــی آســانی اســت
شــیراز نجــوا میکنــد در ربّنایــت

آقــا ،بــرات مشــهدم امضــا شــود کاش
بــا دســتهای رحمــت بیانتهایــت

آنــان کــه در غدیــر زمیــن ُخــم گذاشــتند
جایــی بــرای حاجــت مــردم گذاشــتند
هــر جــا کــه خــاک ،قابــل ارواح پــاک بــود
تجســم گذاشــتند
آیینــهای بــرای
ّ
مشــهد منــاد عشــق شــد و بــوی گل گرفــت
تــا ســیب را مجــاور گنــدم گذاشــتند
ســنگینی امانــت پــروردگار را
بــر شــانههای کعبــهی هشــتم گذاشــتند
در چشــم ســبز-آبی و مشــتاق زائــران
دریاچــهای بــرای تالطــم گذاشــتند
 .1فضلبنموسی برادر بالفصل شاهچراغ ،مدفون در جهرم.

در یــک رضیــح یاســی خوشــبو ،فرشــتهها
عطــر مــزار فاطمــهی قــم گذاشــتند
در ســومین حــرم کــه غــم اهلبیت داشــت
تبســم گذاشــتند
شــا ِه چــرا ِغ شــعر و ّ
هــر جــا امامــزادهای از خــاک رس کشــید
الســامعلیکم گذاشــتند
روی لــب ّ
1
در بــارگاه قدســی فضــل بــن آفتــاب
ســهمی بــرای مــردم جهــرم گذاشــتند
اذن دخــول خوانــده و بــا دل روانــهام
مــن ذرهام غبــار همیــن آســتانهام
19

شیرازه شیراز

صب ِح مصابیح

عبدالرضا مروتی اردکانی

اشــک تــو ریخــت بــر نـ ِخ تســبی ِح آفتــاب
بــر صفحههــای ســب ِز مفاتیــ ِح آفتــاب
صدهــا هــزار آینــهی انعــکاس شــد
تســبیح اشــکهات بــه ترصیــ ِح آفتــاب
در باغهــای چشــم تو صدها غزل شــکفت
تبســم و تلمیــ ِح آفتــاب
هــر بیــت شــد ّ
از چشــمهات هــزار چــراغ آفریــده شــد
هریــک بــرای صبــ ِح مصابیــ ِح آفتــاب
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عبدالرضا مروتی اردکانی

شــیراز شــد زمینــهی ذکــر و مناقبــت
در قالــب گــروه تواشــیح آفتــاب
تــا در مســیر رس ِخ بــرادر قــدم زدی
خــون تــو گشــت منشــأ ترشیــ ِح آفتــاب
کردی در این مســیر چو سـقّای دشـ ِ
ـت عشق
در شــ ّط خــون تالطــمِ توضیــ ِح آفتــاب

شــیراز شــد از شــهد شــمیمت عســلیتر
بــا ذوق تــو لبهــای رسودش غزلیتــر
شــیرازهی ایــن شــهر شــدی تــا ابدالدهــر
چــون بــودهای از هــر کــس دیگــر ازلیتــر
شــب شــیراز چراغــت
آویختــهای بــر
ِ
یــک خوشــه از آن در حــرم تــو زحلیتــر
بــر گونــهی ایــن گنبــد زیبــا نــمِ بــاران
دارد ز غــم هجــر تــو عکسالعملــی ،تــر

میلــرزد اگــر نــام حســین بشــنود ایــن دل
بــا یــاد رضــا میشــود از غــم گســلیتر
وقتی که جهانگرد غمت از همه جا هســت
یعنــی کــه حریمــت شــده بیناملللیتــر
بیــار ،یقیــن دارد از ایــن نکتــه کــه باشــد
در پــای رضیــح تــو شــفایش عملیتــر
از هــر کــس دیگــر ز ازل بــودی و هســتی
تــا آخــر دنیــا تــو درایــن ِخطّــه ولیتــر
21

شمیم موسایی
مژگان دستوری

اذن تابیــدن ازشــا دارد،صبــح خورشــید در والیــت مــا
چقــدر عاشــقانه نزدیکاند،چشــمهای شــا وحاجــت مــا
نبــض ایــن شــهر میزنــد مثــل ،عاشــقی بیقرارومیخوانــد
الســام علیــک شــاهچراغ ،آســتان شــا ارادت مــا
عطــر ســلطان تــوس میپیچــد ،در د ِل صحــن باصفایــی که
یــا رضــا گفــن از حوالــی آن،ســالها بوده اســت عــادت ما
وامــدار شــمیم موســایی اســت ،عطــر اردیبهشــت در شــیراز
پرشــده از نشــانی کرمت،ثانیههــای ســبز ســاعت مــا
ایــن غــزل سســت بــود لکنــت داشــت ،بــه بلنــدای وصفتــان نرســید
عفــو کــن یــا اخاالرضــا کــه همیــن ،ذره بــوده اســت اســتطاعت مــا
22

شا ِه چراغ
محمدتقی عزیزیان

ـوب خــوب ولی حــال ما بداســت
حــال تــو خـ ِ
شــا ِه چـراغ هســــتی و نــورت زبانــزد اســت
اینجــا صـــــدای پــای غـزاالن شــنیدنی اســت
شــــــیراز بــا وجـــود شــا عین مشــهد اســت
مــــوال دلــــم شـــــبیه پرســتوی خسـتـــه ای
در بیــن چشــم هــای تــو در رفتو آمداســت
یــا ایّهــا العزیز شفـــــای تـــــو دامئـــی ا ســت
ما هم نصــــیب پیكــرمـــان درد ممتد اســت

با كاســـــه آمـــــدم بـــه گـــــداییِ آفـــتــاب
رسریـ ِز کاسـههای من از لطف بی حد اســت
عمری اســت بین صحــن ورسا چرخ می خورم
انگـــــار حـاجـت دل مـن دسـت گـنبد است
دستـــــم بلـــندمــرتبـــــه شــد لحظه ی دعا
حــــاال دلـــم به گـــــریه ی باران مقید است
هنـــــگام رفنت اســت ولیكن دلــــم هــنــــوز
بــا حضــــرت محمــد وآل مــحمــد اســـت
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شاه چراغها
ایوب پرندآور

تــو ابتــدای ســب ِز بســم اللــه آغــازی
ِ
سادات شیرازی
صبحت به خیر ای سـیّ ِد
ای قافلهســاالر ســادات مســیحادم
فرمانــدهای ،شــاه شــهیدی ،کهنهرسبازی
در قتلــگا ِه کربــا در مقتــلِ شــیراز
عطر شــهید و بوی ســیب و رمز در رازی
تو سـیّد شــهری که از سادات لربیز است
تــو رود نــوری جــاری از مکّه به شــیرازی
فرزنــد موســی ،میتوانی بگــذری از نیل
بــا روح عیســی میمنایــی گاه اعجــازی
یک تکه از شــالت شــده سادات دزفولی
بــال عبایــت مهزیــار ســبز اهــوازی
24

تــو میرسایــی شــعر حافــظ را بــه زیبایــی
تــو میکشــانی بیــت ســعدی را بــه ط ّنــازی
بــاغ عفیفآبــاد چشــمت ،عصمتآباد اســت
رس ســبزی اردیبهشــتانی گل نــازی
در آســان الجــوردی ســبز گنبدهــا
بــاغ هــر بــا خاتــم شــیراز میســازی
شــیراز شــهر عشــق شــد از بــس دلانگیــزی
بــس کــه دالویــزی ،دلآرایــی ،دلآوازی

شــاه رشابــی ،شــاه دل ،شــاه خراباتــی
عرفــان نــاب جذبــهای ،شــاه مناجاتــی
شــاهی و درب خانــه بــر مــردم منیبنــدی
شــاهی و دائــم بــا گداهــا در مالقاتــی
فرزنــد موســایی ،لبالــب از یــد بیضــا
دســت عصایــی ،رود نیلــی ،از عالماتــی
هــم جایــگاه روشــن خورشــید در خاکــی
هــم جلــوهی اللــ ُه نــو ٌر در ســاواتی
گشــتم متــام آیههــا را و چنیــن دیــدم
َــب ُد ّری ،کَ ِمشــکاتی
شــاه چراغــی ،کَوک ٌ

هفــده بــرادر مــاه و خورشــیدید امــا تــو
بعــد از رضــا منظومــهی کشــف و کراماتــی
راهــی بــرای رخنــه در قلــب خــدا هســتی
روی زمیــن جایــی بــرای عــرض حاجاتــی
بیــت العتیقــی ،جلــوهی بیــت املقــدس هــا
بیــت املقرنــس  ،معبــد لربیــز خیراتــی
در رسزمیــن ایــل و ایــات و عشــایرها
آقــا شــا هــم کدخــدای ایــل ســاداتی
بــه به عجب ایلی ،عجب نســلی عجب رســمی،
بــه به چنین جســمی ،چنین روحــی ،چنان ذاتی
25

شــا ِه چراغــی ،چلچــراغ هــر چراغانــی
شــاه تأللؤهــا ،تشعشــعهای نورانــی
حــال و هوای مرقدت از بس که شــاهانه اســت
خــم گشــته ســمت گنبــدت ارگ کریمخانــی شــاهان بــدون گنبــد و گلدســته و نورنــد
تــو تکــهای از گنبــد شــاه خراســانی
از تنــگ قــرآن هر که رد شــد خودبهخود فهمید
تــو صاحــب معــاری دروازه قرآنــی
تــو فــارس را یــک کهکشــان نــور فراوانــی تــو بــا برادرهــای خــود منظومــهی عشــقی
شــال ســیادت روی زخــم خــاک میبنــدی
مثــل برادرهــای خــود جــزء شــهیدانی
مأموریــت داری پنــاه بیکســان باشــی منظورشــان را در حــرم ناگفتــه میفهمــی
مســئول حاجــات جنوبیهــای ایرانــی حاجاتشــان را در حــرم ننوشــته میخوانــی
مــن آمــدم تــا در دمل شــمعی برافــروزی
مــن آمــدم تــا بــر رسم نــوری بتابانــی
مشــهد رساپــا نــور و قــم لربیــز شــد از نــور
شــیرا ِز مــن تــو ســومین شــهر درخشــانی
26

شاه چراغ
عبدالرضا کوهمال جهرمی

اذانــی تــازه کــرده در رسم حــس ترنّــم را
تبســم را
نــدای ربّنــا را ،اشــک در حــا ِل ّ
تجلیخانــه برپــا کــرده بــا گلدســتههای نــور
تداعــی میکنــد صحــن و رسایــش مشــهد و قــم را
یکــی از ســلطنتهای زمیــن در شــهر شــیراز اســت
کــه ســلطانش بــه فیضی میدهــد حاجات مــردم را
مفاتیحالجنــان بــر لــب ،در و دیوارهــا شــاعر
عــوض کــرده اســت ایــن تصویرهــا طــرز تکلّــم را
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دلــی انــدازهی دریــا برایــش بــا خــود آوردم
کــه بــا لبخنــدی آرامــش دهــد روح تالطــم را
اال یــا ایّهــا الســاقی ،خــاران دور تــو جمعانــد
رس خُم را
خــودت در ایــن میــان چرخی بزن وا کــن ِ
کریمــی واجبالتعظیــم بایــد اینچنیــن باشــد
بنــازم بــا خــدا در بــذل و بخشــش ایــن تفاهــم را
هــاره قدســیان بــر ســفرهی اکــرام او من َعــم
خــدا بخشــیده بــر خــوان کریــان ایــن تن ّعــم را
پــدر ،بابالحوائــج ،او خــودش شــا ِه چــراغ ،امــا
زیارتنامــه میخوانــد دمــادم نــو ِر هشــتم را
تصــور میکنــم در طــوس هســتم ،چشــم میبنــدم
تجســم را
و حــس میگیــرم از شــیراز ایــن اوج ّ
به خود میآیم از اشــکی که در هر بیت من جاری اســت
چــه بــاران خوشــی ،مــن دوســت دارم ایــن تــداوم را...
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عبدالحسین انصاری

رسچشــمه میگیرنــد صدهــا رود نیــل از تو
مــا خــرق عادت دیدهایم از ایــن قبیل از تو
بــا جســم مجــروح آمــدی تــا گــو ِد قربانگاه
آموخــت رســم هدیــه دادن را خلیــل از تــو
ایوب هر شــب میهامن شــهر شــیراز اســت
میخواهــد اینجــا در حرم صــر جمیل از تو
اینجــا چراغــی روشــن اســت از مهربانیهــا

گرم اســت هر شب سینهی مردان ایل از تو
گــم میشــود خورشــید در آیینهکاریهــا
بــر هر ُمقرنــس میوزد عطــری اصیل از تو
هــر صبــح نبضــش میزنــد اردیبهشــتیتر
تــا میشــود آغــاز بــازار وکیــل از تــو
ایــن روزها دلگیــری از من ،خــوب میدانم
دورنــد ایــن ابیــات ،صــد بحــر طویــل از تو
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دخیل بسته نگاهم به مهربانی تو
طاهره فرزانه

از راه دوری آمــده اســت ایــن روســتازاده
بــا اشـکهای گرم میخواهد دلیــل از تو ...
قلــم بــه دســت گرفتــه کــه از تــو دم بزنــد
کــه در حوالــی تــو اندکــی قــدم بزنــد
کنــار گنبــد فیروزهایــت بنشــیند
رسی بــه حــال و هــوای ِ
خوش حــرم بزند ...
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اگرچــه بــا خــودش انــدوه و آه آورده،
پلنــگ زخمــیِ دل رو بــه مــاه آورده
بــه چش ـمهای تــو کــه چلچ ـرا ِغ هــر غزلــی،
بــه شــانههای غریبــت پنــاه آورده
ســام شــا ِه بلندآشــیانِ عاملتــاب
دمــی بــه خلــوت تاریـ ِ
ـک ایــن غریبــه بتــاب !
بــه دس ـتهای نیــازم نــگاه کــن کــه چقــدر،
به دسـتهای تو محتاج ،مثل تشــنه به آب...

رشیـ ِ
ـک خنــده و گریــه ،پنــاه شــادی و غم!
حلــول کــن بــه تــنِ شــعرهای بیرمقــم
کــه از تــو قافیههــا جــانِ تــازه میگیرنــد
کــه میزبــان تــو باشــد ســپیدی ورقــم
عزیــ ِز آبــی ایــن بیتهــای ناقابــل
شــکو ِه تــک تـ ِ
ـک ایــن واژههــای بیتوخجل
هوای خســتهی شــیراز از تو معتدل اســت
هنوز بیتو نشســته اســت ناقههــا بر گِل...
چقــدر گمشــده در صحــن روشــنت پیــدا
کــه از رضیــح تــو خــود را رساغ میگیرنــد
اشــارهای کــن و بگــذار میهــان باشــم
کــه پــای ســفرهی تــو عاملــی منکگیرنــد
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بوشهر تا شیراز
حیدر منصوری

ماشــین چه حس و حال خوبی داشــت ،آن سوی کوهستان نگاه توست
بوشــهر تــا شــیراز راهــی نیســت ،وقتــی کــه مقصــد بــارگاه توســت
مــن کــه غریــب و خســتهام از غــم ،تــا صحــن زیبــای تــو میآیــم
حتــی همیــن جوجــه کبوتــر هــم ،بــاالی گنبــد در پنــاه توســت
در غربــت یــک روز بارانــی ،بــا کولهبــاری از پشــیامنی
دل را بــه پابــوس تــو آوردم ،شــاید بگویــد رس بــه راه توســت!
شــا ِه چــراغ روشــن دینــی ،از آســانها خوشــه میچینــی
ایــن مــوج زائرهــا کــه میبینــی ،یــک قطــره از خیــل ســپاه توســت
مــاه قشــنگ آســانِ مــن بــا بــوی تــو آرام میگیــرد
از آب حوضــت جــام میگیــرد ،خورشــید میخنــدد کــه مــاه توســت
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رسچشــمهی تــو در خراســان اســت ،یــک شــعله در قــم ما ِه تابان اســت
تــو از دو شــاخه نــور میگیــری ،هــر صبــح ایــن خــاک از پــگاه توســت
ِ
فیــض حضــور تــو ،از بــارگا ِه غــرق نــور تــو
شــیراز از
در آب ســقاخانه میرقصــد ،آبــی کــه جــای اشــک و آه توســت
تــا صبحــدم بیــدار میمانــم ،پــای رضیحــت شــعر میخوانــم
حتــی بخواهــی رس میافشــانم ،یــا جــور دیگــر ...دلبخــواه توســت ...
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حمید برزگر
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هرطــرف مـیروم گل اســت وگالب،هرطــرف مـیروم رواق وحرم
بــــاغ بسیــــار دیــدهام امـــا ،بــــاغ کــم دیــدهام شبــــیه اِرم

بســـــــم رب الشهـــــید تا گفتم ،جادهها روبه سوی شیــرازند
سوی شــــهری که مردمـــــانش را زیر دروازه بیـــــمه میسازند

تـــوی ایـــن شــهر آن طـرفتـــرها ،حـــال واحــوال دیـــگری دارد
هـرکســــی را کـــه دیــدهام آنجــــا ،مثــل ابــر بهـــــار میبــارد

زیـــــر دروازهای کـــه قرآنـــش ،رنـــگ وبــوی بهــــشت را دارد
هــــرکسی که ببیـــندش بــاید ،برود ســـر به سجــده بگـــذارد

هرطــرف شــد رسیـــدم و رفتــم ،تــا بگیـــرم از آنچه هـــست رساغ
تکــهای از بهــــشت را دیــــدم ،در ورودی صحـــن شاهچـــراغ

تـــوی ایـــن شـــهر الله میبینی،اللهها که به اشــک تر گشــتند
اللههایــی کـــه سبـــز رفتـــند و قــد کشــیدندو رسخ برگشــتند

شاعــــر آمــد کنــار مرقدتان،جفــت پاهـــاش لخــت وســنگین بــود
بــا خودش عاشــقانه خلــوت کرد ،زیر لــب حرفهــای او این بود:

ایـــن طـرف حافظ آن طـرف سـعدی ،میشود روح آدمـی آزاد
پلههــا مـیرســـاندت خـواجـــو ،پلههامیرســد بــه رکنآبــاد

خــوش بــه حــــال کبـوترانـــی کــه تـــوی صحــن ورسایتان هســتند
صبحهــا چشمشــان در اینجــا باز ،شــب به یاد همین حرم بســتند
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آقو گُل
غالم علی خوشبخت

شــا ِه نــور و چـــلچراغ زیارتــت غـــنیمته
حرمــت مقـــ ّدسه ،غـــرقِ نـــزول رحمتــه
ریســـکه َوختــی وایــهی حــرم دارم
تــو سینـــم دل َ
ِ
تُ کــه دو َرم از رضی ،انگــو کــه یـِــی چــی کـــم دارم
ـب جمعــه کــه میشــه ،همــش تــو ِر جــار میزنـــم
شــ ِ
واســت زار میزَن َـــم
تــو خــو ُدم کِــز میک ُـن َـــم ،او َوخ َ
حرمــت مطهـّــره ،بــا ِغ گـُــلوی نب ّوتــه
ت َـــلی از معرفتــه و عطــ ِر خوشــه امامتــه
ای شــکو ِه بــارگات َه ّمــه ِر ا َفســون میکـُــنه
غـــصه ِر از ســینه بیــرون میکـــنه
غـــم و رنــج و
َ
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میدون َـــم َجــ ّد تــو آقــو گ ُـــل رســول خاتـــمه
ا َزی مرتِبَــت بـــخوام هــر چــی بـگـــم بــازم کـــمه
اگــه جــا ُرم بـــزنی بُــ ُدو ُب چـِــشمِ تـَــر میــام
اگــه نـَــیذا َرن بیــام از رو دیــوال ُب َس میــام
خُوبه از َصفـُــی سینـــت ،یـِی خوشه معرفـت چیدن
تــو طــ ِ
ـواف مرقـــدت ُب چـــشمِ دل عشــقه دی ـ َدن
بــو باهــا ِر مرقـــدت شـــمیم غـــنچه هــوی تـَــره
وت گـُ ِ
ــر ِ
ــمبدت کـُــرور کـُــرور ِدل میبَــره
جـَ َ
تــو نِگـــوی ا ُینهکاریــت ُوختــی پیلیــش پیلیــش میشـَــم
بــه َهــ ُوی نِــگا بــه مرقـــدت هــزارتُ چیــش میش َـــم
تــو ســتارهزا ِر ا َشکـُــم حرمــت مـَــل میزنــه
مــیده یـِــی حالــی بـِهـِــم َدس کــه َد ُوی در ِد منــه

آمــو َوخ کِنــار مرقـــدت همیشــه جــوی َمنــه
دیگه شــیطون کـُــجو بودُ ،رو به دلـُــم دس بـــزنه
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کاکوجون امید دارم میخوام که نـوکـــرت باشـــم
ِ
خــاک پُــی جاروکِشــوی ایــوونِ مرمــرت باشـــم

تُ میــام ُدور و بَـرِت میخــوام کــه در ِددل کـنـــم
بیشینـــم دو َمــن دو َمن اشـ ِ
ـک چیشــامو ول کـنـــم

ریسـک= دلواپسی،دلشوره
دل َ
وختی = وقتی
ُجوی = جای
وایه = آرزو
ُرو = پیدرپی
َضی = رضیح
تُ = تا
جار زدن = صدا کردن
تـَـل = کوه پست و پشتهی
ِ
بلند مقابل دشت
ا َزی = از این
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کِز = در خود فرو رفنت
ای = این
ُب =با
واست = برایت
دیوال = دیوار
کـُرور کـُرور = پانصد پانصد ،در اصطالح زیاد زیاد
پیلیش پیلیش = خرد شدن چیزهای شکستنی
َمل = موج
َد ُو= دارو
کاکو جون = برادر جان ،تکیهکالم شیرازیها
دور و بَرِت = اطراف و کنار شام

ابری ازآسامن حجاز امروز راهی آسامن خراسان است
سید محمد علی رضایی

ابــری از آســان حجــاز امــروز راهــی آســان خراســان اســت
بــا اینکــه رعـ ِـد خشــم بــه لــب دارد ،امــا پــر از لطافــت باران اســت
یوســف عزیـ ِز ُملـ ِ
ـک خراســان شــد ،یعقــوب را بــه زه ِر جفا کشــتند
امــا هنــوز یکتنــه بنیامیــن چش ـمانتظا ِر یوسـ ِ
ـف کنعــان اســت
پیدانکــرده ســنگ صبــورش را ،دشــمن شکســته قلــب جســورش را
ســد کردهانــد راه عبــورش را ،هرچنــد مثــل رود خروشــان اســت
وقتــی شــنید در ِد ب ـرادر را ،اینگونــه دلشکســته و غمگیــن شــد
رنگینکــانِ خمیدگــی قــدش ،از در ِد گریــه کــردن بــاران اســت
شــیراز کربــای پــر از خــون شــد ،خــرج تــب یزیــدی مأمــون شــد
این قوم هر کجای زمین باشــد ،از ســایهی حسین(ع) هراسان است
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از کــوی عشــق بانــگ ســفر آمــد ،گل خــود بــه پیشــواز تــر آمــد
ایــام انتظــار بــه رس آمــد ،وقــت بــه هــم رســیدن یــاران اســت
***
چیــزی منانــده اســت کــه برچینــد دنیــا بســاط کاخ نشــینان را
ـب گلدان اســت
بیبرکــت اســت گرچــه گـران باشــد ،عمــر گلــی که صاحـ ِ
ای شــمعِ عشــق تــا ابــد ایــن مــردم ،پروانــهوار دور تــو میچرخنــد
چشــم امیــد پیــر و جــوانِ شــهر بــر ســایهی ســخاوت ایــن خانــه اســت

شعر کودک
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خادم
هادی فردوسی

زهرا ملک زاده

چنــد روز ِ پیــش بــا مامــان
رفتــه بودیــم یــه جایــی
یــه بــاغ آینــهکاری
چــه جــای باصفایــی!

شــاه ِچــراغ ،مامانجــون
امامــه
بــراد ِر
مثــل آقــا ابوالفضــل
یــه یــاور امامــه...

کاشــکی میشــد کــه بــازم
بــرم یــه جــا تــو حــرم
دعــا کنــم بــه مــردم
دعــا کنــم بــه خــودم

تــا خــدا بــا خــ ّط نــور
اســم احمــد را نوشــت
شــهر مــا شــیراز شــد
بهــر از بــاغ بهشــت

هــر ســحر از آب حــوض
مــاه میگیــرد وضــو
ابــر مــی پاشــد گالب
در میــان صحــن او

مامــان میگفت:عزیــزم
شــا ِه چراغــه اینجــا
مــا اومدیــم زیــارت
ســام کنیــم بــه آقــا

مــن میدیــدم کــه اونجــا
پُــر از پــ ِر فرشــته اســت
رو قَلبــای زائــرا
یــه عاملــه نوشــته اســت

کــه خوب باشــیم همیشــه
کــه از خــدا دور نشــیم
تــو زندگــی یــه وقتــی
آدم ناجــور نشــیم
ِ

هســت همنــام نبــی
حــرت شــا ِه چــراغ
دســت رویــش میکشــد
بــر رس گلهــای بــاغ

در کنــار مرقــدش
رسو زانــو میزنــد
صحــن او را روز و شــب
بــاد جــارو میزنــد
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مــن هم از عطر بهشــت
کاش خوشــبو میشــدم
روز و شــب ماننــد بــاد
خــادم او میشــدم
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ضامن بچهها

آفتاب شهر شیراز...
زهرا ابراهیمی

ِ
خیــس مــادر
در نــگا ِه
کــرده ابــری بــاز النــه
بــاز میبــارد نگاهــش
قطــره قطــره ،دانــه دانــه

44

هاجر بهاری

مینویســد بــا خطــی خوش
اشــکهایِ
گــرم مــادر
ِ
بــر رضیحــت یــادگاری
ِ
اشــک دیگــر
مثــلِ صدهــا

پــر پــر پــر کبوتــر ،کبوتــ ِر نامهبــر
حرفــای قلــب مــارو بــرای آقــا بــر
همــون آقــا کــه قــرش شــبیه چلچراغــه
مامانجونــم میگــه کــه آقــا شــا ِه چراغــه

بالبانــش
مینویســد
بــر رضیحــت مثــل یــک راز
غصــهاش را
برطــرف کــن ّ
آفتــاب شــه ِر شــیراز !
ِ

مــا بچههــای دنیــا خســته از جنــگ و دعوا
آقــای مهربونــم ،میشــی تــو ضامــن مــا؟
مثل داداش رضاتون تو شــهر خوب مشــهد
آهــوی خســتهای رو اونــم ضامنــت میکرد
مــا بچههــا آقاجــون ،دنبــال رسپناهیــم
نــگات بــه ماهم باشــه ،آقــا خیلــی تنهاییم
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یکی بود یکی نبود
امیر حسین خبیر

مدا ِد رنگیام ...
كم میآورد،
نام ماندگارت ،سب ِز چمنی!
برای ِ
و برای آسامن صحنت ...آبیِ روشن
و برای کهکشانِ امید زائرانت ...شیریِ پررنگ
آری...
مدا ِد رنگیام
كم میآورد...
برای فرشتههای حرمت ...صورتی کمرنگ
و برای ابرهای بخششت ...سفید پنبهای
و برای اقیانوس لطفت ...آبیِ تیره
و برای دوستیهایت ...قرمز روشن
46

من میدانم

مدا ِد رنگیام كم میآورد...
برای كبوتران چاهیات ،طوسی مایل به
نقرهای
و برای گ ِ
ُنبد زیبایت ...سبز فیروزهای
و برای لبخند مؤمنانت ...هزار هزار خورشید...
مدا ِد رنگیام كم میآورد...
ِ
کوچک
برای آرزوها و دعاهای بزرگ و
مسافران شیراز...
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یه عامله کبوتر
علیرضا صائب

کامنی از رنگها...
حرضت شاهچراغ!
بــی حوصلــه کالفــه
آن روز خســته بــودم
تــوی اتــاق شــخصی
تنهــا نشســته بــودم

انــگار غصــه و غــم
بــا قلب من شــده ِســت
مــدا ِد
برداشــتم
آبــی و زرد و مشــکی
یکــی بــه رنــگ ســبزه
یکــی دیگــه زرشــکی

یــک گنبــد باصفــا
پُــر نــور و آفتابــی
بــر گنبــدش کشــیدم
یــک عاملــه کبوتــر
چندتــاش را نشســته
چندتــاش میزنــد پــر

نــه حــال توپبــازی
نــه شــوق و ذوق تَبلِت

گلدســتهای کشــیدم
بــا رنــگ زرد و آبــی

دیــدم گرســنه هســتند
گنــدم بلــد نبــودم
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اصــاً کلــک زدن بــه
مــردم بلــد نبــودم
هــی قطــره قطــره قطره
از چشــم خــود چکیــدم

بــا دانههــای اشــکم
گنــدم زیــاد کشــیدم
ایــن دفــر نقاشــی
حــاال مثــل یــه باغــه

زیباتریــن گل او
عکــس شــا ِه چراغــه
امــروز روز خوبــیاســت
آرام و شــاد هســتم
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یا حرضت شاه چراغ
لیال بنی تمیم

دلیلشــو
انــگار تــوی صحــنِ نفهمیــدم
شــا ِه چــراغ نشســتم شــاید منــم بــزرگ شــدم
ســبد ســبد یــاس ســفید آقــا طلــب کــرده بــودن
گالی نیلوفــر و نــاز کــه مــن بــه شــیراز اومــدم
ماشــین مــا رد میشــد از
دروازه قــرآن شــیراز گنبــد فیــروزهای و
منارههــا رو کــه دیــدم
ماشــین بابــا وقتــی بــه دســتامو بــردم آســمون
میــدون احمــدی رســید بــه حــرف بابــا رســیدم
بیاختیــار یــه قطــره اشــک
رو گونههــای مــن چکیــد بابــا میگــه دعاهامــون
بــه گــوش آقــا میرســن
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بعــد از عمــل خــوب میبینن
چشــای پیــ ِر مــش حســن
بغــل گرفتــه حرمــو
عطــر گل نرگــس و یــاس
مامــان میگــه آقــای مــا
بــرادر امــام رضــاس
صــدای نقّــاره میــاد
از تــوی صحــن و حرمــش
منــم مــث مامــان بــزرگ
کرمــش
میگم:فــدای

بــا دســتای مبارکــش
هــزار تــا قرآنــو نوشــت
دعاهامونــو میشــنوه
بــا اینکــه رفته تو بهشــت

زائــرا میگــن گرههــا
بــه دســت آقــا وا شــدن
بــه لطــف آقــا خیلیــا
از روی ویلچــر پــا شــدن

کبوتــرای تــو حــرم
حتــی گالی تــوی بــاغ
عــرض ارادت میکنــن
بــه حــرت شــاه چــراغ

منــم میخــوام دعــا کنــم
یــه بغض نشســته تــو صدام
ایــن دفــه واســهی خــودم
از خــدا چیــزی منیخــوام

گنــدم خریــده باباجــون
نــذر کبوتــرا کنــه
واســه شــفای مریضــا
دعــا دعــا دعــا کنــه

دمل میخــواد دعــا کنــم
دنیــا پــر از جنــگ نباشــه
ب ّچــهای گشــنه منونــه
دســت کســی تنــگ نباشــه
آدم بــدا خــوب بشــن
دنیــا پــر از صلــح بشــه

یکــی بیــاد روی زمیــن
بــذر محبــت بپاشــه
کاش برســه دعــای مــن
دســت خــدای مهربــون
بــه آقــا شــاچراغ میگــم:
شــا دعامــو برســون
مــن کــه بــه آقــا قــول دادم
از بدیهــا دل بکنــم
بــا همــه مهربــون باشــم
تــو ذوق هیشــکی نزنــم
موقــع برگشــتنه و
خیس شــده گوشـهی چشام
کاش خــدا قســمت بکنــه
بــازم زیارتــش بیــام
51

هاشم کرونی

مادرم
نذر کرده است
صبح اول بهار
کوزهای بیاورد
روبهروی سبزهزار
تاوضو کنیم
بعد
چشمهای خواهرم که
سوگرفته را
صورتش که رنگ و رو
52

هاشم کرونی

گرفته را
زائر فرشتهها کنیم
غریب شه ِر
در شلوغی
ِ
آفتاب
با دو بسته شمع و
روشنی
نذر مادر مرا ادا کنیم
 ...من ولی هنوز فکر
میکنم
این امامزاده همدم
فرشتههاست
او برادر رضاست

شمع رو به باد ما کجا
و او کجا
او که شاه مهربان
چلچراغهاست

دیدنش
روشنای اتفاقهاست
مامان بزرگ خوبم
خونه اش تو شهر الره
وقتی میاد به شیراز
انگاری که بهاره
چادر مناز بیبی
پر از گالی ریزه
دوسش دارم همیشه
خیلی برام عزیزه

یه گوشهای میشینه
لبهاشو وا میکنه
خوب میدونم همیشه
برام دعا میکنه
بیبی میگه توی خواب
دیدم شمع و چلچراغ
باید بریم زیارت
دیدن شا ِه چراغ
یواشیواش راه میاد
با سختی و بازحمت

دستاشو من میگیرم
با هم میریم زیارت
بیبی دلش گرفته
غم تو چشاش نشسته
آینههای دلش
توی حرم شکسته
پیچیده توی حرم
اذان پروانهها
کاش که یه روز دوتایی
با هم بریم به اونجا
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عطر بوی شیراز...
زهرا ابراهیمی

ترانه

ای رضیحــت پنــا ِه گنجشــکان
مــا ِه شــبهایِ تــا ِر باغچههــا
آشــنا بــا کبوتــرانِ ســپید
متــام زاغچههــا
مهربــان بــا
ِ
ای شــفایِ پرندههــای غریــب
مرهــمِ زخمهــایِ پروانــه
شــک نــدارم کــه ناامیــد نشــد
هیچکــس ،هیچکــس در ایــن خانــه

خــاک ایــن شــهر بــا وجــود شــا
مســت عطــر بهــار نارنــج اســت
در هجــوم شــدید طوفانهــا
جــای جــای رضیحتــان دنــج اســت
اینکــه ایــن خــاک قابلــت باشــد
رسنوشــتی شــبیه یــک راز اســت
ســایهاتتا همیشــه بــر رسِمــا
عطرتــان عطــر و بویِ شــیراز اســت
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زیارت فرشته ها

برگا با هقهقِ بارون
کاش میشد وضو بگیرن
میخوان از گنبد آبیت
بازم آبرو بگیرن

هاشم کرونی

هر درختی یه فرشتهاس
مهربون و صاف و ساده
که به ُح ِ
رمت قدمهات
لب جاده ایستاده
شاخههای مهربونیش
ِ
سبزیِ
قنوت باغه
مثه زائری که عشقش
دیدن شا ِه چراغه
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باز میخواد بیاد سفر
خوب میدونن فرشتهها
عمریه دعای بارون
میخونن فرشتهها
رسنوشت هر فرشته
انتظار و انتظاره
روی پیشونیش نوشته
تا حرم باید بباره

ببین از غصهی دوری
دستای خشک دعا رو
برگای زرد درختا
اشکای فرشتهها رو
زائره میاد سفر
خوب میدونن فرشتهها
عمریه دعای بارون
میخونن فرشتهها

ذکر قد قامت بارون
رسنوشت زائراته
خوب من ،مناز بارون
ِ
تو حرم کار چشاته
میگیره حاجتشو
خوب میدونن فرشتهها
عمریه دعای بارون
میخونن فرشتهها
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سجاد سعیدنژاد

اومــدم تــا کمــی از هــوای ایــوون بخــورم
تــو نــذار من به د ِر بســتهی زندون بخورم
یــه کمی واســه دوای درد مــن دونه بپاش
دوس دارم مـ ِ
ـث کبوتـرای تــو دون بخــورم
تــو فقــط مرهــم درد و چارهی مشــکلمی
آقاجــون فقــط خــودت شــا ِه چـرا ِغ دملــی
دو ســه بــار رفتــه بــودم پابـ ِ
ـوس گنبد طال
تــا همیشــه خادمــم ،خــادم مشــهدالرضا
اومــدم بــه قم رسی بــه خواهــرت زدم آقا
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حــاال قســمت شــده تــا بیــام بــه پابوس شــا
تــو فقــط مرهــم درد و چــارهی مشــکلمی
آقاجــون فقــط خــودت شــا ِه چــرا ِغ دملــی
شــهر شــیراز غیـ ِر تــو شــاهی نــداره آقاجــون
بــذار تــا ســجده کنــم ،راهــی نــداره آقاجون
اینــو حافــظ میگــه :عیبــی نــداره ســجده کن
کافــ ِر عشــق تــو گناهــی نــداره آقاجــون
تــو فقــط مرهــم درد و چــارهی مشــکلمی
آقاجــون فقــط خــودت شــا ِه چــرا ِغ دملــی

دل هــر کــی بــه حــرم پــا میــذاره جــا میمونه
گنبـ ِـد ســبز تــو چــون گنبــد خ ـرا میمونــه
ـث خواهــرت تو قــمِ ،
مـ ِ
مث بـرادرت رضا (ع)
د ِل تــو بــس کــه بزرگــه عیــن دریــا میمونــه
تــو فقــط مرهــم درد و چــارهی مشــکلمی
آقاجــون فقــط خــودت شــا ِه چــرا ِغ دملــی
مــن میخــوام مـ ِ
ـث متوم شــاعرات خاکی بشــم
مثــل عابــرای تــو ،مســافرات خاکــی بشــم
کنــج کفشــداری تو کاشــکی بشــه خونهی من

تــا میــون خــاک پــای زائ ـرات خاکــی بشــم
تــو فقــط مرهــم درد و چــارهی مشــکلمی
آقاجــون فقــط خــودت شــا ِه چــرا ِغ دملــی
ایــن همــه راه اومــده پــای رضیحــت برســه
میخــواد ایــن دل بــه معــای رضیحت برســه
غیـ ِر ایــن دل ،د ِل روســیاه کــه چیــزی نــدارم
ایــن ترانــه هــم بــه دســتای رضیحــت برســه
تــو فقــط مرهــم درد و چــارهی مشــکلمی
آقاجــون فقــط خــودت شــا ِه چــرا ِغ دملــی
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خيمه زد آفتاب در شرياز
ديده در لذت متاشا شد
بوي توحيد در فضا پيچيد
جلوهگر نور آل طاها شد
كاروان بهشت منزل كرد

علیاکبر شجعان

فصل گل شد چمن مصفا شد
نور تابيد و سينه سينا شد
مرغ دل پرگرفت از شادي
هر كجا شور و نغمه بر پا شد
ابر رحمت به دشت باران زد
دشت و صحرا عجب دلآرا شد
سوسن و ياس و ياسمن رویيد
در گلستان بهار پيدا شد
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نخل عرتت جوانهاي نو زد
پرمثر با ِغ سب ِز زهرا شد
رس زد از مرشق وِال ِمهري
كز فروغش دو ديده بينا شد
فارس آیینۀ خراسان گشت
جلوۀ رسمدي هويدا شد
بر رخ خلق از ره احسان
باز درهاي آسامن وا شد

در زميني كه ِ
عرش اعال شد
عشق از خويش جلوهاي نو ساخت
تا دل شيعه باز شيدا شد
ِ
بعد ِ
شمس شموس ،شا ِه چراغ
ِ
زينت آسامن دلها شد
نه فقط این دیار ،گلباران
از بهار وجود آقا شد
بلکه ايران مبارك از ُينِ
حرضت احمدبنمويس(ع) شد
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فلورا تاجیکی

گنبــدت یــه جــای امنــه واســه کفـرای خســته
َح َرمــت یــه رسپناهــه واســه قلبــای شکســته
بــا حضــور روشــن تــو از ســیاهی خــری نیــس
حــرت شــا ِه چراغــی ،با تو از شــب اثری نیس
شــهر گلهــای بهــاری از حضورت شــده گلشــن
ظلمت شــبو شکســتی خورشــید همیشه روشن
آیــه آیــه روی لبهــا ذکــر مهربونیاتــه
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مجتبی صادقی

دونــه دونــه اشــکای مــا آقــا نــذر خــاک پاتــه
تــو کریمــی تــو بزرگــی از تبــار مرتضایــی
منــم آهویــی غریبــم تــو بــرادر رضایــی
عطــر پــاک اســتجابت از تــو کوچههــا گذشــته
هیچکــی از تــو حــرم تو دســت خالی برنگشــته
ضامــن دســتای خالــی ضامــن دل منــم بــاش
تــو حـ ِ
ـواس پرت این شــهر فکر پیداشــدنم باش

یــه عمــره کــه داره هــوای غروبــو
بغــل میکنــه تــو صــدای اذونــت
یــه عمــره کــه بــا کفـرات پــر میگیــره
یــه عمــره پــرش مونــده تــو آســمونت
یــه عمــره بــا چــادر منــاز ســفیدش
دلــش پیــش اون شــبچراغا اســیره
یــه عمــره کــه بــا حــال بیامر وخســتش
میــاد پیش چشــات که حاجــت بگیره
دل مــادر مــن یــه عمــره کــه دائــم
دلــش واســه صحنــت پــر از اشــتیاقه
همیشــه امیــدش بــه گلدســتههاته
همیشــه امیــدش بــه شــا ِه چراغــه

ـس خــوب و قشــنگه
تــو دســتاش پـ ِر حـ ّ
کنــار رضیــح و منــاز و قنوتــه
بــه جــز بغض چیــزی تــو تنهاییــاش نیس
همیشــه ولــی حــرف چشــاش ســکوته
تــو روشـنترین جــا تو شـبهای شــهری
دل مــادرم تــو حریمــت اســیره
نــگاش کــن دعاهــاش پــر از آســمونه
نــگاش کــن کــه تــو شــهر ،بــارون بگیــره
دل مــادر مــن یــه عمــره کــه دائــم
دلــش واســه صحنــت پــر از اشــتیاقه
همیشــه امیــدش بــه گلدســتههاته
همیشــه امیــدش بــه شــا ِه چراغــه
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پرستوی حرم

وقت رفنت رسید اما او
با نگاهش دل مرا پرداد
بُرد دل رابه سمت شه ِر بهار
تا به شیراز شور دیگر داد

محمدجواد حسنشاهی

پرو بال شکسته را بستم
با دعا تا به آشیان برسد
ای خدا میشود پرستویم
پر بگیرد به آسامن برسد؟
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کن ِج ایوان خانه میخوانم
قصهی غربت نگاهش را
ّ
دوستانش همه سفر کردند
داده از دست تکیهگاهش را

با ِغ گلدستهها و گنبدها
به دل من بهار میبخشد
فرصت سبز این زیارت باز
به وجودم قرار میبخشد
روزها میگذشت با تردید
تاکه بال پرندهام واشد
شوق پرواز با گل خورشید
صبح در آسامن شکوفا شد

با پرستو به صحن شا ِه چراغ
دل معصوم نورباران شد
ب اطواف رضیح و آینهها
اشک شوق دمل منایان شد
با پرستو دمل صدا میزد
بازهم احمدبنموسی را
تا که دست شفاعتش امروز
وا کند وا د ِر قفسها را
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آینهی حرم

نگین انگشرت شهر شیراز
یه کاشی از یه گنبد آبیام
اجابت هرچی دل شکسته
تو شبهای روشن و مهتابیام

هاشم کرونی

یه شمع نیمهجون تو راه بادم
که دست مهربونی روشنم کرد
یه چلچراغ ساده و صمیمی
لباس روشنایی رو تنم کرد

رو کاغذی کهنه با خطی ساده
یه حاجتم از یه د ِل شکسته
تا واکنه دستایی مشکلگشا
گره گره از یه کالف بسته

آینهای قدیمیام تو حرم شاهچراغ
چشامی حیرونم دیده هزار هزارتا اتفاق
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دستای پینه بستهی یه مر َدم
گیس سفید مادری خمیده
پای علیل دخرتی یتیمم
که عکس گلدسته برات کشیده

آینهای قدیمیام تو حرم شاهچراغ
چشامی حیرونم دیده هزار هزارتا اتفاق
نخودچی آجیل مشکلگشا
سوغاتی یه زائر نجیبم
یه اسکناس صاف تانخورده
تو دستای مسافری غریبم

یه خودکارم تو دستای یه شاعر
که این همه عاشقی رو نوشته
خدای مهربون تو روز خلقت
خاکشو با مهر شام رسشته

آینهای قدیمیام تو حرم شاهچراغ
چشامی حیرونم دیده هزار هزارتا اتفاق
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مسلم کالنتری

خمیازه میکشد
در خواب الجورد
کاشیکار پیر
با اتوبوس
از روستایی دور
تا منازش را با تو بخواند

شعر سپید

از «گنبد» آمدهاند
با چند بچهی قد و نیمقد
به متاشای گنبد تو

چند روز پیش
ریختند روی پشتبام
صاحبم را بردند
حاال در حیاط تو
در حیاتی نو
دیدنت را به همهی شهر ترجیح میدهم
ترجیح میدهم همهی شهر
به دیدن تو بیاید
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فال خوب
مسلم کالنتری

خوشهای از نور
در تاریکیهای دور
با غوغای رنگ در کاشیها
کاش
ای کاش
در روشنای تو بودم
از دور
از خیلی دور
تنها
تو پیدایی
با گنبدی از نور
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علی مرادی

در شب
نورها میروند و میآیند
میآیند و میروند
در نورها شهری با چراغ
شهری چلچراغ
از نزدیک
یا هامن دور
روشن است تکلیف تو با
من
تا این همه چراغ آمدهام
تاریکیام را بگذارم

هر چه بال میگرفت
سمت آن رضیح نقرهای
بین دستهای چاق ،دستهای الغ ِر بزرگ
کوچکی پنجههاش
هیج جا منیرسید
قایق نگاه را
هر طرف که میکشید
صخرههای چادری
مانع رسیدنشبه ساحل رضیح میشدند
ناگزیر
گوشهای نشست
میشیِ نگاه را

روی سایههای در عبور بست
سبز شد خیال خستهاش
ب ّرههای آرزو
یک به یک رها شدند
توی کشتزار روشن رضیح
جا شدند
خانهای پر از اتاق
مبلهای رنگ رنگ
کفشهای شیک
مانتوهای قدکشیدهی قشنگ
میوههای منتظر میان دیس
خندههایقاهقاه
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خندههای ریز
دستهای نرم
متیز
ناگهان هوا گرفت
رسد شد سیاه شد
باز تقتق عصای خاله توی گوشهای دخرتک
گرگ پای خاله نادره
داشت زوزه میکشید

حسین خلیلی

دخرتک دوید سوی کوچههای سمت صحن احمدی
خالی از متام غصهها
در دلش هزار ب ّره آرزو
در دلش هزار حس و حال خوب
خاله پیچ کوچه را عصا که زد
دخرتک رسیده بود پای دکّهی همیشگی
دخرتک دوباره داشت داد میکشید:
فال تازه ،فال دارم ،فال خوب!
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بعداز ظهر
زانوی مادربزرگ
بیشرت درد گرفته بود
بوی پامد
در باد میپیچید
اما
هفت سالگیِ پاهایم
منیفهمید
میفهمی؟!
اصال بیا از اینجا به بعد
روی ابرها
راه برویم

نیمقدم تو
نیمقدم من
زن و مرد هم ندارد این کار
«یار در خانه و ما گر ِد جهان
میگردیم»!
ما همدردیم
داریم داد میکشیم
مثل نقاشی که روی بوم
کبوتری روی بام را...
یا شاهچراغ!
من بال ندارم
دارم سیسالگیام را راه میبرم
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غم
غمی شاعرانه در رسم
وول میخورد
کنا ِر ِ
بیت تو
و ِ
بیت برادرت
دوبیتی میخوانم:
بیا باران شو و تَر در حرم باش
برای حا ِل بهرت در حرم باش
تب پرواز داری
اگر دائم ِ
شبی ِه یک کبوتر در حرم باش!
کاش
کاشیهایت را
راحت میبوسیدم
بیآنکه از رشم
رسم اینقدر پایین باشد
که نشود!
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مشهد
راهش را
از اینجا ،از تو نور میگیرد
وبرای در ِد زانو
دویدن روی ابرها
خوب است
این را
همهی هفتسالهها
میدانند
و هیچ سیسالهای!
البد
باد
بوی پامد را
در رضیحت
پیچانده است

که دست
روی پیشانیات میکشی
مثل نقاشی که روی بوم
کبوتری را روی بام!
الم تا کام
حرف منیزنم!
زانوی مادربزرگ
از بعداظهر
زی ِر بارانِ نگاهت
ِ
تحت درمان است
احساس میکنم
کلمهای
رسم را گرم کرده
آنقدر که میخواهم
زیر ستارهها

دوش بگیرم
«دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند»!
و بعد
در این راه روشن
دست نوهام را بگیرم
روی ابرها راه برویم
بدویم
نیمقدم من ،نیم قدم او
آه...قدمهای زیبای او
آه...قدمهای او
آه ...او
آه او
آهو!
یاضامن آهو
زانوی مادربزرگ
با نورشاهچراغ

شفا یافته
و من تورا!
حاال
از بعدازظهر
ذهنم بازتر شده
زبانم پُررازتر
و فکر میکنم
اگر در همین راه
آه بکشم
ِ
نقاش خوبی میشوم
و شاع ِر خوبتری
انشاءالله
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حسین خلیلی

به آینهها نگاه
و گاهی اشتباه میکنم
فکر میکنم همهچیز
بیشرت میشود!
منیشود؟!
شب شده است
و حاال
که حق با تو خواهد بود
بگذار
پیشانیام را
به رضیح بچسبانم
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زیر لب
زمزمهات کنم:
یاضامنِ آهو
اینجا
مزا ِر برادر توست!
چشامنِ تَرم
براب ِر توست
و صبح
صدای کبوترهای نامهبر را
آیا
دوباره میشنود مادرم؟

درد
تا اینجای اتاق باال آمده
بیامرستانِ منازی
راضی منیشود!
شب است
تاریکی ،کار را
به جای باریکی رسانده
و رسمِ روزگار
از پرگا ِر من
که امتحان را
از دست دادهام
بیرحمتر است

ریاضی...
نه!
راضی منیشود
تا رضایت ندهی!
آقاجان!
جانِ برادرت
که همیشه چرا ِغ راهت را
روشن نگه میدارد
نگهدا ِر مادرم باش!
باشد!
هرچه بخواهیبهروی چشم
از شیراز تا مشهد
اشک میریزم
و را ِز اینشعر را

که مادرم
همیشه دوستش دارد
در مشک میریزم:
غریب و آشناهای تو هستم
کجا و ناکجاهای تو هستم
من از نو ِر چرا ِغ شا ِه شیراز!
شبیه ردپاهای تو هستم!
بستم
ِ
نصف چارقد مادرم را
به پنجره فوالد
و نصفش را دو ِر رسم
یکنفس «یاشاهچراغ»
میگویم
و گاهی به آینههای حرم
نگاه میکنم
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اشتباه منیکنم
پیشانیام را
به رضیح میچسبانم
زی ِر لب
زمزمهات میکنم:
«یاضامنِ آهو»
اینجا
مزا ِر برادر توست!
تا رضایت ندهی
بیامرستان منازی
راضی منیشود
و شاهچراغ
ردپاهایت را
نشان منیدهد!
درد
تا اینجای اتاق باال آمده بود
78

اما
تو کوتاه نیامدی
خواب کبوترهای نامهبر
آمدی به
ِ
مادرم را برای مناز بیدار کردی
درهای بیامرستان بازشد
دمل مقیمِ شیراز شد:
دوبیتی میرسایم درجاملش
شب وشا ِهچراغ و شور و حالش
خراسان را از اینجا میشود دید
«خوشا شیراز و وضعِ بیمثالش»!
و فکر میکنم
همهچیز
و چیزهای خوبتر
بیشرت میشود
با شام...

