




مراسم شب شعر در حضور
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي

رهبر معّظم انقالب اسالمي

14 رمضان 1431 هجري قمري
3 شهريور 1389 هجري شمسي



مراسم شب شعر در حضور 
حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي 

رهبر معّظم انقالب اسالمي 
14 رمضان 1431ق
3 شهريور 1389ش

♦
گردآوري: مؤّسسه ي پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي 

ناشر: انتشارات انقالب اسالمي
)وابسته به مؤّسسه ي پژوهشي فرهنگی انقالب اسالمي(

شمارگان: 5000
چاپ اّول ـ تابستان 1391

كتاب: 45000 ريال )به همراه فيلم ديدار: 60000 ريال(
شابك:  978-964-2951-47-5

♦
نشاني:تهران،خيابانجمهورياسالمي،خياباندانشگاهجنوبي،كوچهيعطارد،شمارهي7

تلفن:66977268-66410649--تلفنپخش:66483975-09195593732
Book@khamenei.irتهران،صندوقپستي:613ـ13185ـپستالكترونيكي

عنوانونامپديدآور:شبشاعرانبیدل)مراسمشبشعردرحضورمقاممعّظمرهبري(/
گردآوريمؤّسسهيپژوهشيفرهنگيانقالباسالمي،دفترحفظونشرآثارحضرتآيتاهلل

العظميخامنهاي.
مشّخصاتنشر:تهران:انتشاراتانقالباسالمي)وابستهبهمؤّسسهيپژوهشيفرهنگیانقالب

اسالمي(،1390
مشخصاتظاهري:138ص.

قيمت:45000ريال)بههمراهفيلمديدار:60000ريال(شابك:978-964-2951-47-5
وضعيتفهرستنويسي:فيپا

موضوع:خامنهاي،علي،رهبرجمهورياسالميايران،1318ــنظريهدربارهيشعر
موضوع:خامنهاي،علي،رهبرجمهورياسالميايران،1318ــپيامهاوسخنرانيها

موضوع:شعرفارسيــقرن14ــمجموعهها
موضوع:شاعرانايراني

شناسهافزوده:مؤّسسهيپژوهشيفرهنگیانقالباسالمي
DSR1691/ردهبنديكنگره:231390ش

ردهبنديديويي:955/0844
شمارهكتابشناسيملي:2753475



دل
بی
ن
عرا

شا
ب

ش

5

مقّدمه

بهگواهيكتابهايتاريخادبياتباهرانقالبوتحّولعميقواصيل
اجتماعي،تحّوليدرسبكومحتوايآثارادبيپديدميآيد.هرچهانقالبها
و گستردهتر نيز ادبيات در تحّول باشند مؤثّرتر و فراگيرتر و ريشهدارتر
عميقترخواهدبود،تاآنجاكهادبياتپديدآمدهپسازهرانقالببهعنوان
منبعيبرايشناختآنانقالبوتحقيقدرماهيتواهدافآنمحسوب

ميشود.
تحّوالت منشأ امامخميني)ره( رهبري به ايران مردم اسالمي انقالب
ودگرگونيهايژرف،وسيعومتنّوعدرايرانشدوادبياتيمتناسببااين
تحّوالتپديدآورد.درميانانواعادبي،شعر،پيشانيادبياتفارسيمحسوب
ميشودوانقالبتوانستهاستطّيسهدههپسازپيروزي،آشكارادرشعر

فارسيازحيثزبانوسبكوقالبومحتواتأثيركند.
اسالمي، انقالب معّظم رهبر و اسالمي انقالب راحل بنيانگذار توّجه
حضرتآيتاهللخامنهايبهادبياتوبهويژهبهشعر،ازامورياستكهدر

كموكيفتحّولدرشعردرايرانامروزمؤثّربودهاست.
حضرتآيتاهللخامنهايازنخستينسالرهبريخود،همهسالهيكياز
شبهايمقارنباپانزدهمماهمباركرمضانراكهمصادفباميالدحضرت
امامحسنمجتبي)عليهالّسالم(استبهديدارباشاعرانمتعّهدومتعّلقبه
انقالباسالمياختصاصدادهاند.شاعراندراينديدارشعرخواندهاندو
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رهبرينيزنكاتيرابهكوتاهييادآوريكردهاند.دفتريكهدردستداريد
مجموعشعرهايياستكهدريكيازاين»شبهايپانزدهم«خواندهشده
ونكاتياستكهازسويمقاممعّظمرهبريوبعضيازشاعرانبيانشده
است.ايندفترهاوايناشعارراميتواننمونهايازشعرفارسيدرادبيات
ايراندردورانپسازپيروزيانقالباسالميمحسوبكرد.اشعارگردآمده
درايندفترها،سطحوسبكشعررادرايندوراننشانميدهدومضامين

اشعار،جهانبينيوجهتگيريشاعرانرابيانميكند.

ومن اهلل التّوفيق
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چند نكته

1. كتاب حاضر گزارشي است از ديدار جمعي از شاعران با مقام 
معّظم رهبري كه در چهاردهم رمضان 1431، سّوم شهريور 

1389 شمسي صورت گرفته است.
اين مراسم مطابق سالهاي قبل دقايقي پيش از اذان مغرب 
و عشاء آغاز شد و پس ازگفتگوهاي كوتاه برخي حاضران 
العظمي  آية اهلل  حضرت  امامت  به  جماعت  نماز  اقامه ي  و 
خامنه اي، ميهمانان روزه ي خود را همراه با معّظم له افطار 
نمودند. سپس مراسم با تالوت آياتي از قرآن كريم توّسط 

آقاي حسين رستمي از قاريان ممتاز كشور آغاز گرديد.
2. ترتيب شاعران و متن اشعار در اين كتاب، مطابق اصل جلسه 

بوده و هيچ گونه تغييري در آن صورت نگرفته است.
مختصري  ويرايش  محترم،  شاعران  و  مجري  سخنان  در   .3

صورت گرفته است.
از  مختصري  اّطالعات  محترم،  خوانندگان  آشنايي  براي   .4
زندگي و آثار هريك از شاعران در انتهاي كتاب اضافه شده 

است.
5. تعدادي از تصاوير مربوط به همين جلسه در انتهاي كتاب 

ضميمه شده است.
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علي رضا قزوه )مجری(

رمضان كشتي نوح است، نمانيد شما
ترسم آن است كه خود را نرسانيد شما

بادبان هاي شب قدر چنين مي گويند
اين زمان جانب خورشيد برانيد شما

همه رفتند، همه جانب خورشيد شدند
هان! بياييد اگر سوخته جانيد شما

سوي آن گنبد و گلدسته ي سبز ازلي
چون كبوتر همگي دل بپرانيد شما

دل من مرده، هال! زنده دالن شب قدر
بر دلم فاتحه اي تازه بخوانيد شما

از جوان پيري ما هيچ مگيريد سراغ
دمتان گرم كه پيران جوانيد شما

مرحباتان كه در اين دور هدر، دور هبا
گرد خورشيد ازل در َدورانيد شما

درد ما دلشدگان را بسراييد به شعر
داد ما سوختگان را بستانيد شما
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آقای علی رضا قزوه )مجری(:باسالموعرضارادتخدمتمقاممعّظم

رهبريويكايكشماوباسپاسازقاريمحترمجنابآقايحسينرستمي.
بازشبيديگرومجلسيديگروبرنامهايديگرويادخاطراتبزرگانيكه
دراينجمع،زانويادبوارادتبغلكردند،كسانيازپيرانماوجوانانما
كهسفركردند؛ازاينسفركردگاناستادمهرداداوستا،سپيدهكاشاني،محمود
شاهرخيجذبه،نصراهللمرداني،حسنحسيني،قيصرامينپور،سلمانهراتي
وبسياريديگردريادوخاطراتماهستندومنفكرميكنمروحاين
عزيزانبهاشتياقامشبدراينمحفلحضوردارد.همچنينشاعرارجمند
وتوانايانقالب،آقاياحمدعزيزيراهمدراينشبفراموشنميكنيم.
برايشاديروحآنسفركردگانوبرايسالمتاينشاعرعزيزهمهباهم

اجماعاًيكصلواتبلندبفرستيد.
)صلواتحّضار(

با بودندكه انقالب،شايددوچهره ازاحمدعزيزيشد.درشعر صحبت
شيوهيخاّصخودشان،ويژگيخاّصيبهشعرانقالبدادند؛يكيهمينبرادر
عزيزمااحمدعزيزياستكهواقعاًسبكششاخصاستدرشعرانقالبوكسي
كهپيشازايشانبازاينحركتراايجادكرد،يكسبكتازهوجريانتازهوروح
تازهايدرشعرانقالبدميد،استادعزيزما،استادعليمعّلمدامغانياستكهفكر
ميكنمشروعبسيارخوبيبرايشعرخوانيامشب،ميتوانندباشند.درخدمت

استادمعّلمهستيمتاشعرشانرابشنويم.
آقای علي معّلم: آقابااجازهتان.

معّظم  له:بله،بفرماييد.

آقای علي معّلم:بسماهللالّرحمنالّرحيم.قباًلبخشيازاينشعررامحضرتان

عرضهكردهبودم.حاالبهصورتكاملترش.
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علي معلّم دامغاني

دريغ است از ولي اّما ولي تنهاست بي مردم
علي آري، علي حتّي علي تنهاست بي مردم

براي دفع ديواني كه آغاليده ايد آنك
عقيم از مصطفي زادن، هبل باليده ايد آنك

كم از زن هاي برزن هاي بي آزرم بي آذر
بتي باليده ايد از خرقه دستي خون و دستي زر
بر آن حوضي كه جامي مي دهند البتّه بي سر را
كساد از كاسه ها در كوزه خواهد كرد كوثر را
در اين عشرت سرا از جوش عيّاشي و اوباشي

علي، القّصه خواهد ماند و حوضش، حوض نّقاشي
حقيقت زير سنگ آز و ناز است از شما، از ما

خدا بيزار و آيين بي نياز است از شما، از ما
چه مي خواهيم از اين خدمت به جاي خويشتن كردن

غرامت بر خدا هشتن، براي خويشتن كردن
چو خضراء دمن از من خسي باليد و خستر شد
و خرهايي كه استر شد و پرهايي كه بستر شد
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مبيعي بود و شيطان، چانه زد تا پير شد بلعم
زر و زن را ميانجي كرد و غافل گير شد بلعم

صالي آسماني چون مسيحا را فروگيرد
بمان تا يوشع احمد، اريحا را فروگيرد

اال! يا قومنا قوموا اذا الّصبح مصباحا
لنا في الّصبح آثاٌر اليس الّصبح اصباحا

صالمان مي زند ساقي به گلبانگ خراساني
بأّن الّليل قد ولّی و أّن الّديك قد صاحا

مشّرف كرد خواهي، ماه من! از باده مستان را
سالم اهلل بسم اهلل، روشن كن شبستان را

تو مي آيي و گيتي گريه خواهد شد براي تو
به تيغ، اين تيه كژدم قريه خواهد شد براي تو1

1.معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.زندهباشيد.

َْ



دل
بی
ن
عرا

شا
ب

ش

15

مجری: خيليممنون.فكرميكنماستادفصليازيكشعربلندراتقديم

كردند.مرحومقيصرامينپوربيتيداردكههمهيشماحفظيد.ميگويد:

در اين چمن كه ز گل هاي برگزيده پر است
براي چيدن گل، انتخاب الزم نيست

بههرحالياداينشاعربزرگدراينوقتعزيزآمدويادشكرديم.
مقبرهاشراهمشنيدمكهعنقريبآمادهيبهرهبرداريميشودودوستان
ميتوانندبروندوزيارتكنند.عرضمبهحضورتانازخيلشاعرانواز
جمعبزرگانيكهدرجمعماهستند،استادسيّدعليموسويگرماروديبه
عنوانيكمعّلمشعربرايهمهيما،بهعنوانيكپيشكسوتوكسيكه
همدردورهيطاغوت،طعمزندانراچشيدوهمباشعرهايشدردفاع
ازآرمانانقالبوواليتايستاددرجمعحضوردارند.استادگرمارودي
ميخواستندوقتشانرابهيكشاعرجوانيبدهند،منازايشانخواهش
كردمكهشعریبخوانند.خودشانهمگفتندمنشعركوتاهيميخوانم.

استاد!بفرماييدماخدمتشماهستيم.
غزل يك الّرحيم. الّرحمن اهلل بسم گرمارودي:  موسوي  علی  سّید  آقای 

پنجبيتيميخوانمويكقطعهيششـهفتبيتي.اّولآنغزل.البتّهمن
كههم برقعي آقايحميدرضا بهشاعرجوان، بدهم را وقتم ميخواستم
همشهريمنند،همشاعرآيينيمثلبنده،البتّهخيليبهترازبندهشعرآييني

ميگويند.
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سيّد علي  موسوي گرمارودي

منم كه مي رسدم نوبه نو ز خويش غمي
ز دست خويش نياسوده ام به عمر دمي

گياه آبزي ام بي بهار مي رويم
مگر همان گذرد گاه از سرم بلمي
به كوه نيز نسنجيده ام غم خود را

هنوز با غمم، اي كوه سربلند! كمي
چو فجر كاذبم انگار و هيچ سوي ني ام
نه در پگاه وجودي، نه در شب عدمي

چو موج هر چه سر خود به سنگ مي كوبم
ز پاي خويش فراتر نمي نهم قدمي1

و اّما قطعه ي مهرباني.

ببخشيد.چونمنجزهميندوتاراحفظنبودم،كتابهمنياوردهبودم. 
بهيقيناينكهاجازهميدهندكهبهجايمنجوانهابخوانند.

اي خوش آنان كاندر اين نامهربان دنياي بد
عمر را در كار خوب مهرباني كرده اند

1.معّظم  له:نمينهمقدمی.خيليخوباست.طيّباهللانفاسكم.
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خود چو خور پيوسته سرگردان عالم بوده اند
پيش پاي ديگران پرتوفشاني كرده اند

پيش  پا افتادگان دشت حسرت را چو كوه
با شكوه و استواري، پشت باني كرده اند

صخره هاي ساحل صبر و نجابت بوده اند
با هجوم موج غم ها سرگراني كرده اند

ور چو ابر از گريه، بار دل گهي بگشوده اند
گريه هم، چون شام باراني نهاني كرده اند

ور ز دل تنگي چو غنچه دست بر سر برده اند
پابه پاي هر نسيمي شادماني كرده اند

چون چنار پير كآرد در بهاران برگ نو
پنجه گاهي نرم با ياد جواني كرده اند

آن كسان كاندر جهان اين گونه نيكو زيستند
راست چونان چون شهيدان زندگاني كرده اند
چون ُدر افشاندم زگرمارود من اين قطعه را

بر سر آنان كه عمري جان فشاني كرده اند1

1.آقای سيّد علي  موسوي گرمارودي:متشّكرم.
معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.خيليخوب.خيليخوب.قطعهيخوبيبود.
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مجری:

طبع من شكوفا شد با نسيم اهل البيت
دست ما و دامانت يا كريم اهل البيت!

درجمعهرسالمادواستادمسّلمشعر،دوپيشكسوت،دوپيرجماعت
مااستادحميدسبزواريواستادمشفقكاشانيحضورداشتندكهامسال
و ميكنيم دعا بزرگواران اين برايسالمتي ما برسند. بهجمع نتوانستند
اميدواريمهميشهسايهياينبزرگوارانبرسرماباشد.درجمعمااستاد
يوسفعليميرشّكاكهستند.كسيكههمشعرش،شعرخوبدرعرصهي
شعرانقالبهستوهمنقدش،نقدياستكهبسياريازمنتقدينشعر
انقالبباخواندنكارهاياستادميرشّكاكنقدراشروعكردند.امشبدر
خدمتاستادميرشّكاكهمهستيم.انشاءاهللازحضورشاناستفادهميكنيم

وبرايمانشعرميخوانند.
آقای یوسفعلی میرشّکاک:بسماهللالّرحمنالّرحيم.يكغزلتقديمهمهي

شماعزيزانميكنم.
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يوسفعلي ميرشكّاك

دادند به دست من دل مرده چراغي
هنگام عبور از شب بي روزن باغي
گفتند از اين كوچه مرو، راه ندارد

اكنون كه نداري نه نشاني، نه سراغي
بيگانه نبودند، بيان بود و عيان بود

حتّي لب نان ليك نه اسبي، نه االغي
رفتند و نرفتم، لب آن كوچه نشستم
نه بانگ سگي بود و نه آواز كالغي
شد روز؛ ته كوچه دري باز شد اّما
نه پنجره اي بود، نه طاقي، نه اتاقي

دل گفت همين جاست برو تا كه ببيني
ديوار و دري دارد و گورّي و چراغي
پيري متولّي و جواني كه شكسته ا ست

با دختر همسايه ي اين باغ، جناغي
گفتم كه علي اهلل و ز درگاه گذشتم

بر گور، زني بود سيه پوش چو زاغي
آهسته سالمي، صلواتي، نم اشكي

پس فاتحه اي با چه دلي با چه دماغي
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بر گور نهادم سر و با گريه رسيدم
آنجا كه بگيرم ز كف پير، اياغي

گفتم چه توان كرد كه ناگاه دلم ريخت
از ماِغ يكي گاو، چه گاوي و چه ماغي

دل گفت: شنيدي كه چه فرمود؟ خموشي
بنگر نه زني مانده، نه گوري و نه باغي

ناگاه يكي ترك پري چهره درآمد
از پرده برون چون به شب تيره، چراغي

خنديد و مرا گفت ببين آنچه شنيدي
بر بام نگيرند ز خورشيد، سراغي1

1.معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.زندهباشيد.
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مجری:

بنگر به مرتضي كه در اين ماه، روزه را
با بوسه بر لب حسن افطار مي كند

جنابآقايدكترغالمعليحّدادعادلكسياستكهبههرحالهمدر
عرصهيادبيّات،همدرعرصهيشعروهمدرعرصهيسياستاينهاهمه

راباهمتلفيقكردند.امشبشعراستادراميشنويم.
آقای غالمعلی حّدادعادل:بسماهللالّرحمنالّرحيم.غزلياستبهنامگل

سرخبارديفگلسرخ.
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غالمعلي حدّاد عادل

نوبهار آمد و خنديد دهان گل سرخ
سرخ شد بار دگر رنگ لبان گل سرخ

نوبهاري كه در آن سرو و صنوبر شنوند
شرح احوال شهيدان ز دهان گل سرخ

از كران تا به كران، ُملك سليمان گل است
باد بر دوش بََرد تخت روان گل سرخ

كس ندانست كه پيغام گل سرخ چه بود
عاشقي كو كه كند فهم، زبان گل سرخ؟

هيچ كس جز دل بيدار نسيم سحري
بو نبرده ا ست ز اسرار نهان گل سرخ

خار با حربه  به  دوشي نگران است مدام
كه مبادا رسد آسيب به جان گل سرخ
باغ هرگز تهي از بوي گل سرخ مباد

كاش! هرگز نرسد فصل خزان گل سرخ
»عادل«! از هيچ لبي غير لب يار مخواه

كه حكايت كند از نام و نشان گل سرخ1

1.معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.بسيارخوب.احسنتم.
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مجری:

به حرمت رمضان كوش اگر كه اهل يقيني
همين مه است كه آدم، طبيعت ملك استش

اينبيتيكهخواندمازبيدلدهلويبود.درجمعماروحانيّتمعّظم
ازجمع ادبيّاتسروكاردارندو باشعرو دارند.روحانيّتيكه حضور
اينعزيزان،آقايزكريّااخالقييكنامشاخص،يكچهرهيشاخصبا

غزلهايشاخص،امشبانشاءاهللبرايماغزليراميخوانند.
اي بر سر هر كس از خيالت، هوسي!

بي ياد تو بر نيايد از دل، نفسي
مفروش مرا، ببخش و آزادم كن

من خواجه يكي دارم و تو بنده بسي
آقای زکرّیا اخالقي:بسماهللالّرحمنالّرحيم.غزليتقديمميكنم.
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زکريّا اخالقی

صبح تجّلي طرح آدم بر زبان رنگ ها آمد
باران گرفت و عشق با بوي خوش نارنگ ها آمد

آدم به باغ هستي از پيمانه ي حّوا شكوفا بود
چرخ زمان چرخي زد و ابليس با نيرنگ ها آمد

از ِسفر پيدايش، سفرهاي بشر آغاز شد در عشق
با كاروان آفرينش با نواي زنگ ها آمد

دريا به دريا در هواي اين رسيدن هاي بي ساحل
صحرا به صحرا در طنين جذبه ي آهنگ ها آمد

آيينه ها بر بام آيين ها درخشيدند و چرخيدند
اشراق مذهب ها دميد و تابش فرهنگ ها آمد

گل هاي سرخي كاشت بر پهناي راه، اين كاروان، آري!
تقدير اين بود از مسير صلح ها و جنگ ها آمد

انسان بسي رنجيده بود از دانه ها و دام هاي راه
با اين همه فرسنگ ها عاشق شد و فرسنگ ها آمد

اين كاروان از سمت معراج هبوط خويش راهي بود
انسان ولي شاعر شد و تا غربت دل تنگ ها آمد
شاعر تمام راه را بي اختيار آواز حيرت خواند

شاعر تمام راه را در بارش آهنگ ها آمد
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شاعر! كجاي اين حكايت مي نشيني شعر مي گويي؟
شب محو شد برخيز؛ صبح از سمت رنگارنگ ها آمد
اين قّصه ي موزون كه مي گويي هزاران بار در تاريخ

از پرده ي دف ها وزيد و با خروش چنگ ها آمد
شاعر نشست و بيت آخر در سكوت، آهسته آهسته

چون چشمه ي شيرين عشق از البه الي سنگ ها آمد1

1.معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.خيليخوب.منتهاچونبحر،بحرمشكلياستماديگربهعهدهي
خودتانميگذاريم،دانهدانهمصرعهارانميشودتقطيعكرد.ديگرحملبرصّحتش،چونشما
خودتانعروضيهستيدومسّلطيد.ديگراگريكجاهاييترديدهمبكنيمبهعهدهيخودتان

ميگذاريم.انشاءاهللموفّقباشيد،خيليخوببود.
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مجری:جنابآقايكالميبرايمابناستشعرتركيبخوانند.درخدمت

استادكالميهستيم.
آمد رمضان و عيد با ماست

قفل آمد و آن كليد با ماست
آقای ولی اهلل کالمي زنجانی:بسماهللالّرحمنالّرحيم.
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ولي اهلل کالمي زنجاني

در مأذنه گلبانگ اذان پيدا شد
آثار بهار بي خزان پيدا شد
آن ماه تمام آسمان علوي

در نيمه ي ماه رمضان پيدا شد
***

بو جناح بازليقالر اهلل بازی فوتباله بنزير
چپلری پيروزی بيلساخ راسالر استقالله بنزير1

هر ايكی تيمين دين يوخ، حقی وار بو مملكتده
بو تماشاچی نمالر هايالری اخالله بنزير2

هر بيری سينسا بوالر تشكيل تابماز تيم مّلی
ای اوزاقدان داش ورانالر ايشلروز جنجاله بنزير3

سن فقط ئوز تيمين ايله تقويت، توهين نه الزم
بعضی دل، بعضی قلملر، حربه ی قتّاله بنزير4

پيروزیفرضكنيم،راستیهاهم را اگرچپیها فوتبالاست. بازی اينجناحبازیهاشبيه .1
استقاللیاند.

2.هردوتيمدراينمملكتحقدارند.اينتماشاچینماهاهستندكهاخاللمیكنند.
3.هركدامازاينتيمهاتخريبشوند،تيممّلیتشكيلنمیيابد.ایسنگاندازها!كارشماجنجال

است.
4.توفقطتيمخودتراتقويتكن؛چراتوهين؟بعضیقلمهاوزبانهامثلحربهیقتّالهاند.
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هر نه عشقوندی يازيرسان، هر نه ميلينوندی پوزورسان
بو عمل داد وستد ده حرفه ای داّلله بنزير1

بيردی استقالل و پيروزی اگر تشخيصون اولسا
دل ايكی حرفيه كاملدی او الم، بو داله بنزير2

آبی يا قرمز، دفاع ايله وطن دروازه سيندن
گوزله پاس نامحرمه وئرمه او كج منوال بنزير3

اجنبی فرصت كزور دالدان بيزه بير ضربه ورسون
بورسيده انقالبی فكر ائدوللر كاله بنزير4

خّط قرمز دان چخانالر بعضی سی ورمور جريمه
تازه ميدان الردا تابلو كهنه بير متقاله بنزير5

گورخورام آزاد ليقی كفران نعمت باده ورسن
بو كالن سرمايه باد آورده بير امواله بنزير6

گل چيچك آچماز علی باغی معاويه سوييالن
اويما فرهنگی تهاجم فعلينه، اغفاله بنزير7

بی تفاوت گئچمه هم سنگر! شهيدلر كوچه سيندن
قونشولوقدا بير غريب آغلور پريشان حاله بنزير8

1.هرچهعشقتهست،مینويسی،هرچهميلتهست،پاكمیكنی،اينعملبهكارداّللهای
حرفهایشبيهاست.

2.پيروزیواستقالليكیهستند،اگردرستتشخيصبدهی.دلدوحرفدارد؛يكی»دال«و
يكی»الم«.

3.آبیوقرمزبايدازدروازهیوطندفاعكنند.مواظبباشبهنامحرمپاسندهكهكجمراماست.
4.بيگانهدنبالفرصتاستازپشتبهماضربهبزند.اينانقالبرسيدهراناپختهمیانگارند.

5.آنهايیكهخّطقرمزرارعايتنمیكنند،متأّسفانهجريمهنمیشوند.تابلوهایميدانهایتازه
بهمتقالكهنهمیماند.

6.میترسمكفراننعمت،آزادیراازدستمابگيرد.دريغا!اينسرمايهیكالن،اموالبادآورده
محسوبمیشود.

7.گلستانعلیباآبمعاويهشكوفانخواهدشد.فريبتهاجمفرهنگیبيگانهرانخور،اغفالاست.
میآيد، غريبانهای نالهی همسايگی، در نكن. عبور تفاوت بی شهدا كوچهی از همسنگرم .8

پريشانحالاست.
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يازديالر قانون استقالله ميداندا شهيدلر
بايگانی ايلمه بو نامه ی ارساله بنزير1

جبهه نی با هم گزنلر بير بيرين بعضی بينمور
سوزلری بيردی وليكن بعضی سی جّهاله بنزير2

اغتشاشه آختارور هرگونده نامحرم بهانه
الل اوالنالر دل آچوپ مين دل بيلنلر الله بنزير3

هر كس ايلور الده بير نشريّه تحليل سياسی
آزدی دوز مطلب ياالن چوخ، نامه ی اعماله بنزير4
قان توكوب بوردان قاچانالر گلمافا نقشه چكوللر
سسلور آمريكا گئدون ايران خوش استقباله بنزير5

شمريده ايرانلی اولسا بس دئنين ايران سنيندی
بو افاضه پولسوز نسيه وئرن بّقاله بنزير6

سينسين اسرائيل الی ايران دؤنوب اولماز فلسطين
دوزخه بولالر اودن حمل ايلين حّماله بنزير7

آی فراری لر! گلون گون دوندی حزب اهلل گوجالدی
بو پيام آخر زماندا نعره ی دّجاله بنزير8

1.قانوناستقاللراشهدادرميدانرقمزدند.اينهماننامهیارسالیاست،نبايدبايگانیبشود.
2.بعضیهمسنگرانجبهههمديگررانمیپسندند،حرفشانيكیاستولیعاقالنهحركتنمیكنند.
گويا زبانهای و گويا خاموش زبانهای بهانهاند؛ دنبال اغتشاش، برای نفاق و كبر اهل .3

خاموشند!
4.هر كسنشريهایدردست،تحليلسياسیمیكند.مطلبدرست،كمودروغ،زياداست؛

مثلنامهیاعمال.
5.آنهايیكهمجرمندوفراریبهفكربازگشتند.آمريكامیگويد:برويد،ايرانخوشاستقبالاست.

6.عجب!اگرشمرهمايرانیباشد،مالكايراناست؟اينتعارفبّقالبهمشتریبیپولاست.
7.دستاسرائيلبايدبشكند،ايرانفلسطينمیشود.اينهاحامالنهيزمبهجهنّمهستند.

8.ایفراریها!بياييد،زمانهعوضشده.گوياحزباهللپيرگشتهاست!اينپيامدرآخرالّزمان
بهنعرهیدّجالشبيهاست.
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گلسه هر كس گلسين ايرانه ولی اونسون مواظب
مرزيلر خندقسی سلمان حفر ائدون گوداله بنزير1

بيردی نهضت، بيردی مكتب، بيردی مسلك، بيردی محور
بيت رهبر چون جماران كعبه ی آماله بنزير2

دولت و مّلت باخور فرمانده كّل قوايه
اهل الهور دنه سوز مژده ی اقباله بنزير3

روزن ديوار زنداندان »كالمی« باخ بهشته
مصلح اصلی گلير عكسی همان تمثاله بنزير4 5

1.هركسمیخواهدايرانبيايد،بيايدولیحواسشجمعباشد.مرزهاهمانخندقاستكه
سلمانحفركردهاست.

2.نهضتومكتبومسلكدريكمحورند.بيترهبری،مانندجماران،كعبهیآرزوهاست.
3.دولتومّلتگوشبهفرمانفرماندهیكّلقواست.بهاهالیالهوربگو،اينمصداقمژدهی

»اقبال«است.
4.»كالمی«!ازپنجرهیديواردنيابهبهشتبنگر.مصلحاصلیدرراهاستوتمثالشمشّخص.

5. آقای ولی اهلل كالمي زنجانی:اشارهبهتكبيتمرحومالهورياست.
ميرسدمرديكهزنجيراسارتبگسلدديـدهامازروزنديـوارزنـدانشمــا

عذرميخواهم.والّسالمعليكم.
معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.خيليخوب.بسيارخوب.انشاءاهللموفّقباشيد.حرفهايدرست،

شعرخوب.
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مجری:ازشاعرانجوانيكهدرمجلسامشبدرخدمتشانهستيمآقاي

محمودحبيبيكسبيهستندكهدرجشنوارهيفجرهممقاميكسبكردند.
امشبميخواهيمكهايشانهمغزليبرايمانبخوانند.

گيرندهمهروزهومنگيسويت
بينندهمههاللومنابرويت

دردايرهيدوازدهماهتمام
يكماهمباركاستآنهمرويت

معّظم  له:آنهمرويت.آفرين!آفرين!

آقای محمود حبیبي کسبي:بسماهللالّرحمنالّرحيم.باعرضسالموكسب

اجازه.
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محمود حبيبي کسبي

انسان، امير كشور تنهايي خود است
خلوت نشين معبد يكتايي خود است
پيداست مثل روز كه گم گشته آدمي

گم گشته است و در پي پيدايي خود است
هر كس كه ُحسن داشت، شهيد جمال شد

قالي به دار رفته ي زيبايي خود است
اي صاحب جمال! به آيينه دل مبند

آيينه، محو نقش تماشايي خود است
عّزت به ُحسن نيست، به مستوري است و ناز

يوسف، عزيز ناز زليخايي خود است
روز از غروب، خواهش سرخاب مي كند

شب، شانه خواه گيسوي يلدايي خود است
مقصود، رفتن است، بيابان بهانه اي است

مجنون، غبار محمل لياليي خود است
از كوه و دشت مي گذرد رود بي قرار
او سرسپرده ي دل دريايي خود است1

1.معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.خيليخوب!خيليخوب!آفرين!
توهمدرآينه،مشغولحسنخويشتنیزمانهاياستكههركسبهخودبهگرفتاراست

قشنگاست.خيليخوببود.آفرين!
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مجری:استادقادرطهماسبيفريد،همهيسالچّلهنشيناستوباشعر

وادبيّاتواخيراًهمداستانسروكاردارد.سالييكبارماآقايفريدرا
دراينمجلسميبينيم؛حيفاستكهامشبازآقايفريداستفادهنكنيم.

آقای قادر طهماسبي »فرید«:بسماهللالّرحمنالّرحيم.الحولوالقّوةاالّباهلل

العلّيالعظيم.البتّهجنابقزوهاشارهايكهكردندبهالطافدوستانبرميگردد
ديگر.ماهرجادعوتبشويمدرحقيقتآنجاهستيم.خبيكباراينجا

دعوتميشويماينجاهستيمديگر.بقيهراخودتانميدانيد.بله،بگذريم.
معّظم  له:نكتهيبهجايياست.ازشماهاگلهدارند.

آقای قادر طهماسبي »فرید«: برايماكهفرقنميكند.ماكارميكنيمديگر.

گاهيقّصه،گاهيشعر،گاهيفيلمنامه،باالخرهروآوردهايم.همهچيزرا
باهم.

معّظم  له: خداانشاءاهللحفظتانكند.

آقای قادر طهماسبي »فرید«:خواهشمیكنيم.

معّظم  له: شمادرشعركهخيليخوبهستيد.حاالداستانتانهمانشاءاهلل

بيايدبيروناستفادهخواهيمكرد.ميبينيم.
آقای قادر طهماسبي »فرید«: انشاءاهللكه...واهللبهنظرخودمكهداستانماز

]شعرم[بهتراست.تاچهپيشآيدوچهقبولافتدوچهدرنظرآيد.بله،
ببخشيدديگرما.

معّظم  له: حاالبفرماييدشعررا.

شعر تا چند يك ما البتّه ميكنم. خواهش »فرید«:  طهماسبي  قادر  آقای 

اثاثيهمانبستهبود.مننتوانستم نيمهكارههمينطورداشتيم،منتهاحقيقتاً
پيداكنماينچندروزه.حاالآنچهدرحافظهاستميخوانم.يكتّكهايبا

دوستاناحوالپرسيكنيم:
آي عاشقان!

آي همگنان نازنين من!
مّدتي است ناله هايتان به گوش من نمي رسد، چه مي كنيد؟

عشق نازنين چه مي كند؟
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خدا نكرده با شما كه قهر نيست.
درد، هرگز اين پديده ي بصيرت آفرين از شما جدا مباد!

دست و پنجه ي گره گشايتان بسته در حنا مباد!
چشم هايتان آشيان خواب هاي دلربا مباد!

***

عمر باد است و سليمان ميهمان، دنيا رباط
برد آخر باد، اين مهمان بادآورده را

يكمثنوياستكهمنابياتيراازآنتقديممیكنم.ببينيمكهبهكجا
يك جعفري عاّلمه مرحوم ظاهراً هست. خويشتن در سيري ميرسيم.
عالقهيخاّصيبهاينشعرداشتند.حاالبراييادايشانهمكهباشدباالخره
اينشعرراميخوانم.شاعرباالخرهبايدبهانهايپيداكند،شعرشرابخواند

ديگر.
معّظم  له:اگرپيداهمنكرد،بيبهانهبخواند.
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قادر طهماسبي »فريد«

هشدار، اي نفس زخود بيگانه ي من!
بيگانه ي جوشيده از كاشانه ي من

اي ديو ظلمت زاد خلوت خانه ي من!
وي زهر باورسوز در پيمانه ي من!

هم زاد دنيابين دنيامحور من!
تا چند جوالن در محيط جوهر من؟
برخاستي اي سر! سر پرنخوت من!
خاموش سازي تا چراغ فطرت من
تا چند شيطان بيني و شيطان پرستي؟

بي حرمتي تا كي به ميثاق الستي؟
تا چند بر ابليس يازي دست بيعت؟

تا كي جدايي از بهشت آدميّت؟
اي هرزه گرد شوخ تا كي خاك بازي؟

تا چند غفلت از بلوغ پاك بازي؟
اي ديگ دنيابار دوزخ جوش! تا چند؟

مي سازي ام با آروزي خام، خرسند
وجدان ُكش بي رحم غول مردمي خوار
اّماره ي خودكامه! اي نفس زيان كار!
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تا اي چموش بي عنان! رامت نسازم
شاّلق وجدان را به فرقت مي نوازم

گر سركشي از چون تويي خودكامه گيرم
آرام كي در وادي لّوامه گيرم؟

من زاده ي نورم، كجا در ظل نشينم؟
درياييم چون بر لب ساحل نشينم؟

جاري است در من خون خورشيد مناعت
كي مي كنم با سايه روشن ها قناعت؟

امشب تو را در وادي ايمان برانم
تا قّله هاي عشق و اطمينان برانم

آنجا كه بانگ ارجعي در آن بلند است
آنجا كه انسان، فارغ از هر چون و چند است
آنجا كه عاشق راضي و معشوق مرضي ا ست

آنجا كه در آن از انانيّت خبر نيست
درياالدالن صيدي بدين منهاج كردند

با كوچ خود، صبر مرا تاراج كردند
دريادالن از شّط خون بي سر گذشتند

ناالن مرا بگذاشتند و درگذشتند
دريادالن رفتند و من در خواب ماندم
در خواب سنگين با دلي بي تاب ماندم

ياران من در كار خود هشيار بودند
هر چند مست از باده ي ايثار بودند

ياران من جان بر سر باور نهادند
بر خّط ايمان، دست و پا و سر نهادند

ياران من رفتند و من مهجور ماندم
من با جهاني آرزو در گور ماندم
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فريادها كردم ولي سودي نبخشيد
آواي من جز در درون من نپيچيد

آوخ! كه در مرداب غفلت بو گرفتم
در گور تن با خاك بازي خو گرفتم
من هجرتي از خويشتن آغاز كردم

از خويشتن در خويشتن پرواز كردم
از خويشتن كوچيدم اّما بازگشتم

بار دگر با نفس دون، دمساز گشتم
در موسم پرواز، من گشتم زمين گير

خاكم به سر، در خويشتن گشتم زمين گير
من در شب تن، اختري گم كرده ام، آه!
در وسعت خود باوري گم كرده ام، آه!

سنگ سرشك، امشب به چنگ ديده دارم
در جيب خودبيني، سري دزديده دارم
با اين حريق الله، داغ سردي ام كشت

اي درد! در من شورشي بي دردي ام كشت
اي عشق! امشب آتشم در خرمن افكن

من جنگل خشكم، شراري در من افكن
ابر عقيمم در من اي غم! آذرخشي

در خود مقيمم، اي به جانم! آذرخشي1

1.آقای قادر طهماسبی »فريد«: والّسالم.
معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.خوببود.خيليخوببود.بسيارخوب.
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مجری:آقايمحّمدباقركالهياهريشاعریاستكهبيشترباشعرهاي

سپيدايشانراميشناسيم.شاعرانبزرگيداشتيمكهشعرسپيدگفتهاند.آقاي
كالهياهريدرشعرسپيديكنامشاخصهستنداّماامشب،فكرميكنم

ازقالبهايديگربخوانند.
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محمّدباقر کالهي اهري

عشق است كيميا و منم كيمياطلب
عشق است كهربا و منم كهرباطلب

كاهم به كهربايي آن ماه مي روم
مشتاق خون خويشتنم، كربالطلب1

چندي به سعي خويش سپردم طريق دوست
سعي ای به پاي خويش نمودم صفاطلب

گفتم مگر به سّر و سما بر كشد مرا
آن جا زدم قدم كه شدم ناكجاطلب
آن ناكجا مرا به كجاها كشيد و برد

ابليِس من گريخت از اين جاِن الطلب
الالي روح گفت به گهواره ي بدن

الاليي اي لطيف به گوشي صداطلب
از ابتدا طلب شده بودم كه آمدم
از ابتدا حضورم و تا انتها طلب2

1.معّظم  له:چيخويشتنمفرموديد؟
آقايمحّمدباقر كالهي اهري: مشتاقخونخويشتنم،كربالطلب.

معّظم  له:آفرين!
2.معّظم  له:آفرين!طيّباهللانفاسكم.خيليخوب.زندهباشيد.خيليخوب.
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مجری: ازروحانيّتمعّظم،ماشاعرانيكهدرمحفلمانهستندامشبآقاي

زماني،آقايحسنزادهليلهكوهي،جنابآقاياستادرشادودوستانديگر،
خباينهاهمهراماشعرهايشانراشنيديموسالهاباايننامهاآشناييم.
امشبدراينمجلس،آقايانصارينژادازخّطهيجنوباّولينباراستدر

اينجمعشعرميخوانند.
معّظم  له: خيليخوب.بسيارخوب.بفرماييد.

را خداي منّت الّرحيم. الّرحمن اهلل بسم انصاري نژاد:  محّمدحسین  آقای 

عّزوجّل.يكغزلتقديمبهپيشگاهآخرينموعود.
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محمّدحسين انصاري نژاد

كجاي وسعتي از آفتابگردان ها؟
نشسته اي به تماشاي ما پريشان ها

كجاي اين شب مهتاب مي زني لبخند؟
به روي مزرعه ي آفتابگردان ها

شهيد باغ اشارات چشم هاي تواند
كه مانده اند در اوصافشان غزل خوان ها

تمام جاده چراغاني نفس هايت
نشسته اند به پابوسي ات خيابان ها

زمين، قلمروِ گل هاي آفتابي توست
زمان، پر از هيجان شكوفه باران ها

دوباره دست تكان مي دهي از آن باال
دوباره شور شگفتي ست در نيستان ها
كنار تپّه ي نرگس مسافري مي خواند

خوشا! هواي تو و جشن گل به دامان ها
درآ كه تفرقه تعطيل كرده عاطفه را

پرندگان پراكنده اند انسان ها
بهار مي رسد از راه، تازه مثل ظهور

خوش است فرصت گل چيدن از فراوان ها1

1.معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.خيليخوب.خيليخوب.انشاءاهللموفّقباشيد.
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مجری:آقايعليداووديشاعرديگريازشاعرانجواناستكهدر

خدمتشانهستيم،امشببرايماشعرميخوانند.
آقای علي داوودي:بسماهللالّرحمنالّرحيم.باعرضسالمخدمتهمهي

حّضاروحضرتآقا.غزليراتقديمميكنم.
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علي داوودي

در لحظه هاي خسته ي اين عصر، دلتنگ آن رؤياي ديرينم
من سرگذشت تلخ يك قومم، من رنج انسان نخستينم

آيينه مي سازم، سخن دارم، كفر است ايماني كه من دارم
در سينه ام پيغمبري سنگي، بين خدايان سفالينم

من زائري در كوچه ي گيسو، آشفته و شب گرد در هر سو
مثل خيابان هاي بي مجنون، تصويري از دارالمجانينم

با من سكوت رودهاي خشك، آواز اقيانوس مي خواند
دريانوردي در دلم مرده ا ست، من روح ماهي هاي غمگينم
من نابلد، من ساده، من ناشي، روح فنا در كاسه و كاشي

رقص و تحيّر، رنگ و نقاشي، يك چشمه هندم، يك قلم چينم
هم سندباد قّصه ها رفته ا ست، هم شهرزاد قّصه ها خفته ا ست

ويرانه اي از من به جا مانده است، حس مي كنم خاك فلسطينم
در لحظه هاي خسته ي اين عصر، دلتنگ رؤيايي كه خود بودم

با من كبوترهاي خونيني ا ست، بيهوده خواب صلح مي بينم
در لحظه هاي خسته ي اين عصر، يك شاخه از ياد تو مي كارم

شايد كه فصل ديگري آمد، شايد بهارا! با تو بنشينم1

1.معّظم  له:بسيارخوب،خيليخوب.طيّباهللانفاسكم.ازآنشعرهايياستكهآدمبايدبنشيند
يكبارديگربخواند،تأّملكند،درستبفهمد.وليالفاظخيليقشنگبود.الفاظراخوب

مسّلطبودند.
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مجری:نوبتيهمباشدنوبتخانمهاست؛هرچندديرهمشدهوتذّكر

همدادندكهچراديرسراغشاعرانخانمميرويم.مابرايشروعازخانم
پونهنكوييخواهشميكنيم،شعربخوانند.شاعریجوانهستندازاستان
گيالن،شهرستانبندرانزلي.درچندتاازجشنوارههاهمايشانمقامآوردند

وامشبغزلیميخوانند.
خانم پونه نکویی:بسماهللالّرحمنالّرحيم.سالمعرضميكنم.

معّظم  له:عليكمالّسالم.
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پونه نكويی

سر مي گذارم به جنگل، گيالن بيابان ندارد
وقتي كه دلتنگ باشي، بن بست پايان ندارد

وقتي كه دلتنگ باشي، كوهي پر از سنگ باشي
هر نامه اي مي نويسي، آغاز و عنوان ندارد
آيينه را پاي حرفت تا صبحدم مي نشاني

تا اين كه چيزي بگويد، حرفي كه امكان ندارد
عاشق كه باشي و دلتنگ، دست تو در عشق بند است

از خويش هم مي گريزي، ترسا و صنعان ندارد
چون قلب ركن اليماني، قلب تو را مي شكافد
در سنگ، گل مي نشاند، كاري به باران ندارد

عاشق كه باشّي و دلتنگ، حرفت به دل مي نشيند
مقبول طبعش مي افتد، موسي و چوپان ندارد1

عاشق نباشي و دلتنگ، باران، سرآغاز چتر است
عاشق ندارد هواي شهري كه باران ندارد

دريا اگر جوهر من، هر برگ گل، دفتر من
عاشق كه بنويسد از عشق، انگار پايان ندارد2

1.معّظم  له:موسيوچوپان.آفرين!
2.معّظم  له:پايانندارد.آفرين!آفرين!خيليخوب.خيليخوب.خيليخوب.ُقْللَْوكاَنالْبَْحُر
آيهی109[بسيار َربِّي.]سورهیكهف، َكلِمات تَنَْفَد أَْن َقبَْل الْبَْحُر لَنَفَِد َربِّي لَِكلِماِت مِداداً

خوب.آفرين!
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ادبي المپياد در كه هستند دانشآموزي فاّلحفر. سپيده خانم مجری:

برگزيدهشدندواينجافرصتيهمبرايايندانشآموزانعزيزهستكه
بتواننددرآغازينسالهايشاعريشان،آثارخوبشانراعرضهكنند.امشب

غزليميشنويمازايشان.
خانم سپیده فاّلح  فر: بسماهللالّرحمنالّرحيم.سالم.

معّظم  له: عليكمالّسالم.
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سپيده فاّلح  فر

يك بار هم به خاطر من لبخند
تو مرد بي مالحظه اي هستي
من بي بهاي خنده نمي گريم

عّكاس خوب من! به چه دل بستي؟

يك دو سه و دوباره تو مي خندي
يك دو سه و دوباره نمي خندم

از اخم هاي پيش پشيمانم
راه تو را به گريه نمي بندم

اي بي وفا! كجاي جهان هستي؟
يعني كنار چشم ترم جا نيست
اصاًل تمام حرف دلم اين است

تو رفته اي و دست دلم خالي  است

رفتي دوباره عكس بگيري از
دريا، پرنده، پنجره يا لبخند

عّكاس بي حواس! من اين جايم
يك حرف را دوبار نمي گويند1

1.معّظم  له:)باخنده(خطاببههمهيعّكاسهايبيحواس!خيليخوب.بسيارخوب.
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مجری:

چند وقت است چراغ شب من كم سوست
رمضاني بوزان در دل من يا دوست!
يا چراغ رمضان! در من روشن باش

من كي ام؟ غير چراغي كه شرارش اوست
ازخانمفرشتهخدابندهدعوتميكنيمكهبرايمانشعربخوانند.

خانم فرشته خدابنده: سالم!

معّظم  له:عليكمالّسالم.

خانم فرشته خدابنده: يكغزلكوتاه.
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فرشته خدابنده

دلم گرفته از اين گيرودار يأس و اميد
ستاره هاي سحر! سّد راه من نشويد

دلم گرفته، دلم را گرفته ام بروم
نشان كوچه ي خورشيد را به من بدهيد

گذشت دوره ي پايان من، مگر نگذشت؟
رسيد لحظه ي آغاز من، مگر نرسيد؟

زمانه اي است كه آيينه نيز صدرنگ است
چگونه مي شود از خويشتن دروغ شنيد؟

سوار اسب سپيدم به سمت شهر غزل
ستاره هاي سحر! سّد راه من نشويد1

1.معّظم  له:بسيارخوب.خيليخوب.طيّباهللانفاسكم.خوببود.خوببود.
مجری:اشارهميكنندكهايشانشاگرداستادقهرمانهستنددرانجمنمشهد.

معّظم  له:خيليخوب.خيليخوب.
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مجری:خانمفاطمهنانيزادهمازشاعرانيهستندكهسالهاستشعر

ميگويندودرفضايشعرمقاومتوشعرانقالبوفلسطينماكارهايياز
ايشانديديموبيشترهمدرجشنوارهيسوختگانوصلزحمتميكشند.

خانم فاطمه نانی زاد: بسماهللالّرحمنالّرحيم.سالمعرضميكنم.
معّظم  له:عليكمالّسالمورحمة اهلل.

خانم فاطمه ناني زاد: غزليتقديمبهجانبازانصبورشيميايي.
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فاطمه نانی زاد

به شعر گفته ام اين دفعه درد را بكشد
هنوز صحنه ي تو در نبرد را بكشد1
تو را شبيه غزل يا نه از غزل بهتر

كسي كه زخم در او غنچه كرد را بكشد
تو را كه گرم ترين خاطرات ديروزي
تمام دل خوشي فصل سرد را بكشد

تو را شهيد غزل هاي عشق كرده و بعد
به نام شعله فقط رنگ زرد را بكشد

خطوط چهره ي يك آشناي زخم و سكوت
به شعر گفته ام اين دفعه مرد را بكشد2

وغزلكوتاهيبهآستانسلطانسريرارتضاعليّبنموسيالّرضا.

همچون نسيم صبح و سحرگاه مي رود
هر كس ميان صحن حرم راه مي رود3

1.معّظم  له: آفرين!
2.معّظم  له: آفرين!آفرين!آفرين!

3. معّظم  له: بهبه!بهبه!
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از هر چه غّصه دارد و غم مي شود رها
هر سائلي به خدمت اين شاه مي رود

وقتي فرشته هاي حرم بال مي زنند
از سينه هاي شعله زده، آه مي رود

اينجا بهشت روي زميِن فرشته هاست
از كوي تو فرشته به اكراه مي رود

خورشيد در طواف حرم؛ وه! چه ديدني  است
هر شب به پاي بوسي آن ماه مي رود1
باب الجواد راه ورودي به قلب توست

حاجت رواست هر كه از اين راه مي رود2

1. معّظم  له: بهبه!آفرين!آفرين!
2. معّظم  له:راه.آفرين!آفرين!خيليخوب!حيفبودنميخوانديداينرا.

خانم فاطمه نانی زاد:سپاسگزارم.
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مجری:خانمسيميندختوحيديسالهاستدرشعرانقالبزحمت

كشيدندوبهعنوانيكپيشكسوتدراينعرصهمحسوبميشوند.امشب
خواهشميكنيمخانموحيديهميكغزلبخوانند.

خانم سیمین دخت وحیدي:باسالموعرضادب.بسماهللالّرحمنالّرحيم.
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سيمين دخت وحيدي

به روزگار سياهي كه شب، حصار نداشت
جهان جزيره  ي سبزي در اختيار نداشت

گلوي خاك پر از دردهاي بغض آلود
و انجماد زمين، رنگي از بهار نداشت،

از اين كوير نسيمي سر عبور نداشت
به غير تيرگي اين جا كسي حضور نداشت

صداي عشق به گوش زمين نمي آمد
در آن سياهي سنگين، ستاره نور نداشت

سياه چال زمين جاي بت پرستي بود
فراز ديده نمي شد تمام پستي بود

نه شوق پر زدني، پر گشودني، سفري
نه كورسوي چراغي به بام هستي بود

نه آفتاب به باغ جهان صفا مي داد
نه ماه جاذبه ي خاك را صال مي داد
نه اختران به قناري سالم مي گفتند

نه باغ، مژده ي صبحي به شام ما مي داد
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به ناگهان گل وحي از حرا شكوفا شد
به كوه لرزه درافتاد و پر ز آوا شد

به گوش هاي محّمد صدا صدا پيچيد
»بخوان به نام خدا« خواند و خواند و گويا شد

بخوان به نام خدايي كه آفريد تو را
ميان آينه و آب برگزيد تو را

بخوان به نام خدايي كه با عنايت خاص
براي زينت گلدان خويش چيد تو را

به نام او كه قلم را به دست انسان داد
بدين وسيله به انديشه ي نهان، جان داد

تو را وديعه ي پيغمبري عطا فرمود
بدين مقام تو را عّزت فراوان داد

بخوان كه عالم انديشه پر ز نور شود
تمام كوچه پر از جلوه ي حضور شود

بخوان كه عطر خدا در جهان شود جاري
بخوان كه قلب جهان غرق در سرور شود

و خواندي آن همه آيات كبريايي را
قيام هاي روان پرور خدايي را

تو آمدّي و به پرواز آشنا كردي
تمام سوخته باالن استوايي را

تو آمدّي و بر اين خاكدان بهار شدي
طلوع كردي و خورشيد ماندگار شدي
كتاب نور به دست تو داده است خدا

كه نوربخش شب تار انتظار شدي
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تمام زنده دالن، سرخوش از سبوي توانَد
هميشه سرخوش آيات مشك بوي توانَد

از آسمان و گل و نور آنچه مي بينم
تمامشان متأثّر ز خلق و خوي تواند

به كائنات! كه خورشيد كائنات تويي
به جسم مرده ي عالم، گل حيات تويي

قسم به لوح و قلم! عرش و فرش مي دانند
به روز واقعه، آيينه ي نجات تويي1

1. معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.خيليخوبخانم.انشاءاهللموفّقباشيد.
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مجری:خب،آخرينخانمشاعريكهشعرميخوانندخانمعّفتشريعتي

كوهبنانيهستند.
خانم عّفت شریعتي کوه بناني:سالمعليكم.

معّظم  له:عليكمالّسالم.

را خداوند الّرحيم. الّرحمن اهلل بسم کوه بناني:  شریعتي  عّفت  خانم 

سپاسگزارماينتشّرفبهمنعنايتشددرمحضرواليتعظماشرف
حضورداشتهباشم.
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عفّت شريعتي کوه بناني

مستم به روي ساقي، فارغ ز ننگ و نام
شكر خدا! كه خادم ُخمخانه ايم و جام
جانم ز خاك ميكده اش زندگي گرفت

يعني سعادت ابدي باد مستدام!
جنّت به جز هواي تو، موال! زهي عبث!
نيكي به غير دل به تو دادن، خيال خام
مهر تو سرفرازي و الطاف ايزدي  است
خّرم! كسي كه داد خداوندش اين مقام

موالي من! دلي به تو دادم من از ازل
زان رو مراست تا به ابد زندگي مدام

اصبحُت زائراً به والي تو، يا علي!
امسيُت باكيًا به فراقت، علي الّدوام
ماييم و تنگدستي و بيچارگي ولي

مفتاح خير هر دو جهان رمز اين كالم،
يا مظهرالعجايب و يا واهب العطا

چشم اميد ما به تو و وادي الّسالم1

1. معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.خيليخوب.خيليخوب.انشاءاهللكهموفّقباشيد.
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از جنّتی حسين آقاي هستيم خدمتشان در كه جواني شاعر مجری: 

شهرستانورامينهستندكهايشانهمسالگذشتهدرجشنوارهيفجرگويا
مقاميآوردند.

آقای حسین جّنتی: سالم!

معّظم  له:سالمعليكم!
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حسين جنّتی

چترها در شرشر دلگير باران مي رود باال
فكر من آرام از طول خيابان مي رود باال

من تماشا مي كنم غمگين و با حسرت خيابان را
يك نفر در جان من مست و غزل خوان مي رود باال1
خواجه در رؤياي خود از پاي  بست خانه مي گويد

ناگهان صدها ترك از نقش ايوان مي رود باال
گشته ام ميدان به ميدان شهر را، هر گوشه دردي هست

ارتفاع درد از پيچ شميران مي رود باال2
درد من هر چند درد خانه و پوشاك ارزان نيست

با بهاي سّكه در بازار تهران مي رود باال
گاه شب ها بعد كار سخت و ارزان، خواب مي بينم
پول خان با چكمه اش از دوش دهقان مي رود باال3

جوجه هاي اعتقادم را كجا پنهان كنم؟ وقتي
شك، شبيه گربه از ديوار ايمان مي رود باال4

1. معّظم  له:باركاهلل!
2. معّظم  له:بسيارخوب.بسيارخوب.
3. معّظم  له:بسيارخوب.بسيارخوب.

4. معّظم  له:آفرين!آفرين!وليبايدپنهانكنيدحسابي؛مواظبجوجههاباشيد.)خندهيحّضار(
آقای حسين جنّتی: يكيبايدگربهرابگيرد!
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فكر من، آرام از طول خيابان مي رود پايين
يك نفر در جان من اّما غزل خوان مي رود باال1

معّظم  له:حرفينيست.آنهم؛شمامواظبآنجاباش.
1. معّظم  له:آفرين!آفرين!خيليخوب.خوببود.خيليخوببود.مضمونداروزبانهم،زبان

خوبورديفسختيهمانتخابكردهبوديد.خيليخوب.خيليخوب.زندهباشيد.
مجری: خوبازآقايحسينجنّتیتشّكرميكنيم.شاعرجوانيكهبااّولينحضور،خاطرهي

خوبيازشعرخوانيشانباقيگذاشتند.
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مجری: آقايهاديحسنيهمازچهرههايجوانیهستندكهامسالبراي

اّولينباردرخدمتايشانهستيم.خواهشميكنمايشانهمغزليبرايمان
بخوانند.

آقای هادي حسني: سالمعليكم.

معّظم  له:سالمعليكم.

آقای هادي حسني: بااجازهتانيكغزلتقديمميكنم.
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هادي حسني

تمام غّصه ي ما بال و پر نداشتن است
ز رمز و راز پريدن، خبر نداشتن است

در اين فقس متولّد شديم و مي ميرم
طبيعت قفس عمر در نداشتن است

چگونه الله دلش خون نباشد از غم عشق؟
كه شرط داغ نديدن، جگر نداشتن است1
طبيب حاذق بيمار زندگي، مرگ است
عالج درد سر عمر، سر نداشتن است

فقط نصيب شهيداِن سرسپرده ي توست
سعادتي كه سزاي سپر نداشتن است2

1.معّظم  له:آفرين!آفرين!آفرين!باركاهلل!
2. معّظم  له:بسيارخوب.طيّباهللانفاسكم.

آقای هادي حسني: دستبوسشمايم.قربانشما!
معّظم  له:خيليخوب!خيليخوب!آفرين!چهشستهُرفتهومعناداروكاماًلخوب.خيليخوب!

آفرين!
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مجری:آرزوميكنيمشاعرانجوانيمثلآقايحسينجنّتی،مثلآقاي

هاديحسني،بتوانندشاعرانآيندهيما،استوانههايشعرغزلمادرسالهاي
آيندهباشندوجايبزرگانراپركنند.آقايسيّدمحسنخاتميهمازهمين

شاعرانجوانياستكهبراينخستينباردراينمجلسشعرميخوانند.
آقای سّیدمحسن خاتمي: بسماهللالّرحمنالّرحيم.سالمعليكم.

معّظم  له:سالمعليكم.
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سيّدمحسن خاتمي

اگر چه در نظر خلق اهل پرهيزيم
به ياد گوشه ي چشم تو اشك مي ريزيم

شنيده ايم كه فصل بهار مي آيي
چقدر برگ به اين شاخه ها بياويزيم؟

هنوز از كف دريا فروتريم اّما
به موج هاي فراگير درمي آميزيم

تو مهرباني و با ذّره مهر مي ورزي
وگرنه پيش تو ما چون غبار ناچيزيم
غبار روي زمينيم و آن چنان مغرور

كه پيش پاي كسي جز تو برنمي خيزيم1

1. معّظم  له:آفرين!آفرين!آفرين!خيليخوب!خيليخوب!خيليخوب!خيليقشنگ!خيلي
قشنگ!خيليخوب!
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مجری: شاعرديگريكهدراينمحفلبرايماشعرخواهندخواند،آقاي

افشينعالستكهسالهاستمادراينمجالس،حضورايشانراداريمبا
شعرهايشيرينوبهيادماندني.امشبهمدرخدمتآقايعالهستيم.

آقای افشین عال: سالمعرضميكنمخدمتشما.

معّظم  له:سالمعليكمورحمة  اهللآقايعال!

آقای افشین عال:عرضشودخدمتتانكهامشبمصادفشدهباسالگرد

فوتمادرمن.
معّظم  له:رحمة اهللعليه.

آقای افشین عال: واينكهمنديرآمدمواحياناًزودازخدمتتانمرخص

ميشومبهخاطراينبودكهنميتوانستمبعدازمّدتهااينفرصتديداربا
شماراازدستبدهم.
معّظم  له:زندهباشيد.

آقای افشین عال:مخصوصاًدرروزگاريكهمتأّسفانهخيليهاانگارمنتظر

هستندكهبگويندكسيجداشدهازدامنشما.
معّظم  له:زندهباشيد.

آقای افشین عال:درحاليكهدامانپرمهرشمادامانينيستكهدوستان

جداشدنيباشندازآن.هرجاكهباشند.
معّظم  له:زندهباشيد.

آقای افشین عال:حتّياگرغمگينودلخسته،باشماآرامشپيداميكنند

واينسّرياستكهاّولخداآنراميداندوبعدتنهاكسيكهميداندقطعًا
خودشماهستيدكهدوستانحقيقيخودتانراميشناسيد.
معّظم  له:همينجوراست.يعنيمناينراميدانمكاماًل.

آقای افشین عال:زندهباشيد.

معّظم  له:وگفت:ازاينطرفكهمنمراهكاروانبازاست.ديگرحاال

آنطرف.
تـو قاصد ار نفرستی و نامه ننويسی

     از اين طرف كه منم راه كاروان باز است
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آقای افشین عال:انشاءاهللكهخداشماراحفظكند.

معّظم  له:انشاءاهللموفّقباشيد.

اّما است دورادور ما روزگار در دوستيها از خيلي عال:  افشین  آقای 

دوستيهايازنوعاويسقرنياست.
معّظم  له:گفتنددوريودوستي!

)خندهيحّضار(
انشاءاهلل باشد دوري ميخواهند كه آنهايي انشاءاهلل افشین عال:  آقای 

نباشند.
معّظم  له:خيليخوب،حاالشعررابخوانيد.

مرخص ديگر و ميكنم تقديمتان كوتاه منيكشعر افشین عال:  آقای 

ميشوم.
معّظم  له:زندهباشيد.

آقای افشین عال: اجازهبدهيدغزليتقديمبكنم،اآلنبهذهنمرسيد،چون

مادرگرامي امّالبنين بهساحتحضرت بخوانم، بايد نميكردمشعر فكر
حضرتاباالفضل.
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افشين عال

زن، رشك حور بود و تمنّاي خود نداشت
چون آسمان، نظر به بلنداي خود نداشت
اسمي عظيم بود كه چون راز سر به مهر
در خانه ي علي سر افشاي خود نداشت

امّ البنين كنايه اي از شرم عاشقي ا ست
كز حجب، تاب نام دل آراي خود نداشت1

در پيش روي چار جگرگوشه ي بتول
آيينه بود و چشم تماشاي خود نداشت

زن نه، هماي عرش نشيني كه آشيان
جز كربال به وسعت پرهاي خود نداشت
در عشق، پاره هاي جگر داده بود و ليك
بعد از حسين، ميل تساّلي خود نداشت

عمري به شرم زيست كه عبّاس، وقت مرگ
دستي براي ياري موالي خود نداشت2

1. معّظم  له:آفرين!آفرين!
2. معّظم  له:آفرين!آفرين!

آقای افشين عال:سالمتباشيد.
معّظم  له: بهبه!بسيارشعرخوبيبود.خيليخوببود.آفرين!انشاءاهللكهخودحضرتامّالبنين

وفرزندانبزرگوارشبهشمااجربدهند.
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مجری: آقايهاديسعيديكياسريازديگرانشاعرانياستكهدراين

مجالس،هرسالحضورايشانراداريموكمترفرصتشعرخوانيداشتند.
خودشانبيشتردوستداشتندشعرنخوانند،امسالغزليبرايماميخوانند.
آقا!سالمعليكم! الّرحيم. الّرحمن بسماهلل آقای هادي سعیدي کیاسري: 

عرضشودكهتمامدوستانشعرهايكالسيكخواندندخدمتشما.من
خواستميكپارهشعرآزادبخوانمراجعبهفلسطين،آقايقزوهگفتندغزل

بخوانم،منيكي،دوتاغزلهمراهمدارم،يكيراميخوانم.
معّظم  له: تو يك غزل بخواني از آن عاشقانه ها!

آقای هادي سعیدي کیاسري: حاالاگرعاشقانهنباشد،حاجآقا!بههرحال

اينغزليكجوري.
معّظم  له:من يك ترانه سر كنم از آن ترانه ها.

آقای هادي سعیدي کیاسري: ترانهها.

معّظم  له: بله،بفرماييد.

واگويهي يك غزل اين میكنم. خواهش کیاسري:  سعیدي  هادي  آقای 

سرنوشتانسانمعاصراستسرگشتگياش.

آقای افشين عال:خيليمتشّكر.ببخشيدمنمرخصميشومازحضورتان.
معّظم  له:برويدبهامانخدا.
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هادي سعيدي کياسري

بي تمنّا و بي تپش، مي رسيم از كدام سو
داغ تابنده بر جبين، عقده تاريك در گلو

خسته ي صلح و جنگ ها، رسته از بند رنگ ها
نه پذيراي خاُمشي، نه شكيباي گفت وگو

نه تبي نه تپيدني، نه سروري نه شيوني
زمهرير است و ما گميم، حضرت آفتاب كو؟

ظاهر آيينه ي بهشت، باطن اّما پليد و زشت
طرفه معجون سرنوشت، ديوسار و فرشته رو

زنگ ها مي تپند و باز بار ديدار بسته اند
تابناكان پاك جان، خوابناكان هرزه پو

هدهد هادي خوديم، قاف آزادي خوديم
نيست سيمرغ غير ما، ما شهيدان جست وجو1

1.معّظم  له:آفرين!آفرين!خيليخوب!خيليخوب!لفظتميزوشستهُرفتهوپرمغزوخيلي
خوب!آفرين!خيليخوب!



دل
بی
ن
عرا

شا
ب

ش

71

مجری: جنابآقايحّدادعادلاشارهكردندطنزامشبدركارنيست؟

خيليوقتاستآقايجعفرياناشارهميكندبهناصرفيض.منهميك
مقدارميترسمازاينكهآقايناصرفيضشعربخواند،چونيكچيزي
گفتهيكمقداريهمنميدانمبخواند،نخواند.قبلازاينكهايشانبخواند
منيك،ازتذكرهينصرآباديدوبيتميخوانم،طنزرمضاناست.ميگويد:

آمد رمضان، نه صاف داريم و نه ُدرد
از چهره ي ما گرسنگي رنگ ببرد

در خانه ي ما ز خوردني چيزي نيست
اي روزه! برو ورنه تو را خواهم خورد

آقای ناصر فیض:آقايقزوه!ترستخيليبيموردنيست.يكچيزي،

حاالاخوانيههست،هرچههستاسمش.



دل
بی
ن
عرا

شا
ب

ش

72

ناصر فيض

با سر آمد علی رضا قزوه
شد سرآمد علی رضا قزوه

همه بايد به يك طرف بروند
تا شود رد علی رضا قزوه
شعرهايش در ابتدا بودند
يك مجّلد علی رضا قزوه

چاپ آثار او پس از چندي
شد مجّدد علی رضا قزوه

نيست جايي و نيست ارگاني
كه نباشد علی رضا قزوه

شك ندارم كه بيش تر از صد
شغل دارد علی رضا قزوه

شكر ايزد كه زن گرفت و نماند
يك مجّرد علی رضا قزوه

نمره ي ديگران اگر شد بيست
شد ولي صد علی رضا قزوه

بيت رهبر علی رضا قزوه
توي مرقد علی رضا قزوه



دل
بی
ن
عرا

شا
ب

ش

73

به يقين رشد كرده از هر حيث
خاصه از قد علی رضا قزوه
يك نفر گفت مخلصيم آقا!
گفت باشد علی رضا قزوه
بوق تك تْك تمام شاعرها
بوق ممتد علی رضا قزوه

كنگره نيست كنگره وقتي
كه ندارد علی رضا قزوه

هيچ كس مصرعي نخواهد خواند
تا نيايد علی رضا قزوه

هر كجا مي روي پي كاري
مي رسد اْد علی رضا قزوه
واي بر حال تو! اگر با تو

بشود بد علی رضا قزوه
من كه مي ترسم از عواقب آن

به محّمد! علی رضا قزوه
قزوه يك شاعر است اّما كاش!

هيس! آمد علی رضا قزوه1

1.معّظم  له:خيليخوب!بسيارخوب!طيّباهللانفاسكم.شماباالخرهبرادرزنهايتانراعوض
كرديديانه؟بايدبرادرانزنمراعوضكنم.]درسالهایقبلآقایفيضشعرطنزیرادر

همينمحفلخواندندكهبيتیازآنچنينبود:
بامنبرادرانزنم،خوبنيستندبايدبرادرانزنمراعوضكنم[
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مجری: خوب،حاالنوبتشعرجّديهمباشد،نوبتآقايفاضلنظري

استكههمبرايبرپايياينجلساتزحمتزياديكشيدند،همسهسال
هستكهايشانشعرنخواندندوواقعاًهمهربارمنغزليازايشانميشنوم
احساسميكنمكهتالشوپوياييوزحمتدركارايشانهست.غزلي

برايماميخوانند.
آقای فاضل نظري:بسماهللالّرحمنالّرحيم.سالمعليكم.

معّظم  له:عليكمالّسالمورحمة اهلل.
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فاضل نظري

مستي نه از پياله نه از خم شروع شد
از جاده ي سه شنبه شب قم شروع شد

آيينه خيره شد به من و من به آينه
آنقدر خيره شد كه تبّسم شروع شد

موج عذاب يا شب گرداب؟ هيچ يك
دريا دلش گرفت و تالطم شروع شد

آهي كشيدم و غمم از شيشه ها گذشت
دلتنگي مزارع گندم شروع شد

از فال دست خود چه بگويم؟ كه ماجرا
از ربّناي ركعت دّوم شروع شد

در سجده توبه كردم و پايان گرفت كار
تا گفتم الّسالم عليكم، شروع شد1

1.معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.خيليخوب!زندهباشيد.
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مجری: زمانيكهتازهشعرراشروعكردهبوديم،يكيازمعّلمانشعرما،

حضرتحّجتاالسالمآقايرشادبودندكهآنسالهاشعرهايخيليخوبي
ازايشانميشنيديموهرسالهمدراينمجلسحضوردارندوكمترشعر
خواندند.ميخواهمخواهشكنمجنابحّجتاالسالموالمسلمينجناب

آقايرشادبرايماشعريبخوانند.
آقای علی اکبر صادقی رشاد: بسماهللالّرحمنالّرحيم.تعارفنكردمچون

تعارفآمدنيامددارد،يكمرتبهميگويندباشد،نخوان.توفيقدستداد
مشّرفشديمعتبات،بهار.درغزليگزارشحالوهوايكربالراعرض

كرديمبااسمدشتمست.
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علی اکبر صادقی رشاد

اسب، مست و دشت، مست و جاده، مست
هم زره، هم تيغ، هم كبّاده مست

ساد و ساحل، دجله و دريا، خمار
نخل ها چون كوه ها استاده مست

هم خودي، هم خصم جمله سرخوشند
آن يكي از باد، اين از باده مست

يك طرف يوسف وشان قّد القميص
مرگ را در بركشان آماده مست
يك طرف بهر دريدن، گرگكان

صف كشان بي قيد و بي قاّلده مست
يك طرف حنجر پر از نجواي ناب

يك طرف خنجر به  كف جاّلدِ مست
ساقي آنك گرم دست افشاني است
كف زنان كّفين از كف داده مست
آب در حسرت كه او لب تر كند
او ولي از ناز »لن« سرداده مست

تشنگان فرياد نوشانوش زن
باده ناخورده سبو نستاده مست
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هم قمر مدهوش، هم شمس الّضحي
هم شه اين جا مست، هم شه زاده مست

كودك و گهواره و قنداقه خوش
هم سه شعبه بال و پر بگشاده مست

هم قيام و هم ركوع اين جا خمار
سجده مست و ساجد و سّجاده مست

وصل اين جا خيزد از فصل و فنا
سر جدا، پيكر جدا افتاده مست

كيستند اينان؟ مگر اين جا كجاست؟
خيزد از هر شش جهت فريادِ مست

جملگي سوداگران »عن تراض«
شاهد دل برده مست و عاشق دل داده مست

گرچه جمله مست مستند عاشقان
ليك اكبر هست فوق العاده مست

توبه اين جا كار مسكر مي كند
حر به پاي شاه سر بنهاده مست

عقل اينك مست اليعقل شده ا ست
بي خود از خود، عشق هم افتاده مست

آري؛ اين جا مي سراي ماريه  است
مي سراي تا ابد آزاده مست1

1.معّظم  له:طيّباهللانفاسكمانشاءاهلل.خيليخوب.يكمصرعيازاينمصرعدومهابهنظرم
يكذّرهايوزنشبلهزيادشد.يكافاعيل زياديداشتبهنظرم.آنرادرستشكنيد.قافيهها

هميكجاهايي،هايغيرملفوظنداشت.
مجری: حافظميگوينددارد؟

معّظم  له:ندارد.نهخير،آنلهجهيشيرازياست.تابْكجا.يعنيشيرازيهاتابهكجاراميگويند
تاْبكجا.شرابنابكجا؟
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هم ميخواند، شيرازي شعر ما براي هم دهبزرگی، احد آقای مجری: 

جايدودوستشمرحومجماليومرحومنصراهللمردانيراامشباينجا
نمايندگيميكند.

آقای احد ده بزرگي: بسماهللالّرحمنالّرحيم.باعرضسالموكسباجازه.

منراستحسينيدلمميخواستيكشعربرايحضرتشاهچراغوامام
رضابخوانم.

معّظم  له:برايهردويكشعرياهركداميكشعر؟

آقای احد ده بزرگي: نه،يكمثنوياست،ازحضرتشاهچراغچونايشان

امينواليتاستوشايدخيليهانميداننداصاًلحضرتشاهچراغكيست.
اصلآمدنمدستبوس،اينبوده.حاالآقايقزوهميگويندشعرشيرازي،

منچشم،شعرشيرازيميخوانم.
معّظم  له:هرچهدلتانميخواهدبخوانيد.

آقای احد ده بزرگي:نه،ميخواستمكسباجازهكنمكههرچهگفتند
بخوانم.

معّظم  له: هرچهميخواهددلتنگتبگو.

مجری: شماگفتيشعرشيرازيدارم.

آقای احد ده بزرگي:آنهمشيرازياست،شاهچراغهمشيرازياست.ولي

شعرشيرازيميخوانم،چشم.
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احد ده بزرگي

پِسه ي شورِ لُِوش ماشاءااّل شّكر مي ريزه
غنچه ي ياقوِت لعلش، در و گوهر مي ريزه

وختي خورشيد چيشش چرخ مي خوره، برق نيگاهش
تو پياله ي دل من، شراب كوثر مي ريزه

ِسگَرش وختي گرن مي خوره تو هم آقو گلي
سر زخم جيگرم، فلفل و گلپر مي ريزه

قربون قدش برم كه عينَهو شير خدا
حركتش، آتيش بال تو عمر كافر مي ريزه
مِث اسفند رو آتيش، دلُم مي خنده هنَوم

پيري هر چن رو موهاي سيام خاكستر مي ريزه
الِو آه دلُم، اشك ِچُشم خاموش نِكرد

ها بَبَم! او تو آتيش از هيمه ي تر مي ريزه
بگمت؟ او حق پرِس كه تو دنيُوي الكي

عين نرگس پيش پوي ُگلوي ديگه زر مي ريزه
اِنگو شمع كافوري هر كي آتيش بازي كنه

عاقبت آه شاپرك، تو ريشه اش آذر مي ريزه
شير خوك خورده او روباهي كه هر روز تو محل

بين مرغ و خروسا سيادونه ي جر مي ريزه
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بس كه ماس غرغره كرده صب تا شوم، مِث خيك دوغ
قرقروت وج كره از حلق قلندر مي ريزه

هنَوم پلوخور شيردوِش گو باز َكَلك
خار كنگر، پيش پاي بّچه هاي مظّفر مي ريزه

اَي تو باغي، ُجم بخور، هنو اون بي بُتّه ي التكي
ُشرشر اسيِد كينه پوي صنوبر مي ريزه1

پريشو كيَك تو بوق به نفت خوروي خرفت مي گفت
خرِس امروز او كه نارگير پيش عنتر مي ريزه
خنگ گوباز دِلُوباز، خيت خيت شد آمو باز
الكي يونجه و جو تو آخوره ی خر مي ريزه2

بي رودرواسي بگم، وختي »احد« شعر مي خونه
پشِم كّله ي بعضيا اِنگو بز گر مي ريزه

هم طور هس كه بّچه ها قربون و صدقش مي كنن
مي دونن نخشه تو شعر از همه بِيْتر مي ريزه3

1.معّظم  له:آفرين!درستاست.
آقای احد ده بزرگي: راستيراستيمرگبرآمريكا.

2.آقای احد ده بزرگي: منظورآمريكااستكههيحمايتازاسرائيلبيبتّهميكند.
معّظم  له:خيليخوب.طيّباهللانفاسكم.

3.معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.خيليخوب.انشاءاهللكهموفّقباشيد.زندهباشيد.
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ازشاعرانيهستندكهبيشترشعر آقايسيناعليمحّمديهم مجری: 

براي كه شعري شدند. برگزيده هم فجر درجشنوارهي ميگويند. سپيد
هم، عزيزان از بعضي است. غّزه مورد در سپيد شعر يك ميخوانند ما
شعرهايشانرادادهاندكهتقديممقاممعّظمرهبريميكنيم،بعضیهااگر

شعرهايشانراخواستندبازميتوانندتاآخربرنامهبدهند.
معّظم  له:آقايانوخانمهاييكهخواندندهمشعرشانرالطفكنندما

ببينيمخوباست.
آقای سینا علي محّمدي:سالمعليكم.

معّظم  له:سالمعليكمورحمة اهلل.

آقای سینا علي محّمدي: شعرياستباعنوانانفجار،تقديمبهكودكانغزه.

اگرچهدرميانانبوهغزلهايخوبيكهشنيديم،شعرسپيدخواندنكار
دشوارياست.
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سينا علي محمّدي

هر صبح با نخستين انفجار
پاهايت از خواب بيدار مي شوند

آن سوتر پدر دست ها و پاهايش را انفجار برده است
و ديوارها ديگر خانه ي تو نيستند

ديوارها خاك شده اند تا به آغوش بگيرند برادرت را
حاال تو مانده اي و بغضي كه بايد منفجر شود

ديگر هيچ فرقي نيست ميان انگشتاني كه ماشه را مي كشند
با دستاني كه بغضت را در قطعنامه ها وِتو مي كنند

امروز نه اين خاك، نه آن آسمان
امروز تاريخ شرمسار توست

سرت را به آسمان بده
و بغضت را بر اين خاك ببار

فردا زيتون زارها از بغض تو شكوفه مي كند1

1.معّظم  له:طيّباهللانفاسكم.خيليخوب.ماكهسررشتهاينداريمازشعرسفيدكهدرست،
خوبوبدشرابفهميم.وليكنمضامين،مضامينخوبيبودتاآنجاييكهماميتوانيمبفهميم،
مضامينبسيارخوبيبود.كاشيكمنظومهايهمداشتيدباهمينمضامين.آدمآنراهم

جداگانهگوشميكرد.زندهباشيد.
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مجری:اشارهميكنندوقتتماماست.آخرينشاعركهازشانخواهش

ميكنيمشعربخوانند،آقايمحّمدعليجوشاييازدياربمهستندكهبعداگر
فرصتيباشدكهحضرتحّجتاالسالموالمسلمينآقايمحّمديگلپايگاني

شعريبخوانندوبعدختممراسموسخنانحضرتآقا.
آقای محّمدعلي جوشایي:بسماهللالّرحمنالّرحيم.سالمعليكم.

معّظم  له:عليكمالّسالم.

آقای محّمدعلي جوشایي:بخشپايانييكغزلمثنويراخدمتتانقرائت

ميكنم.
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محمّدعلي جوشايي

دوباره جان به لب التهابم آمده است
درخت پسته ي كوهي به خوابم آمده است

چنان برآمده از موج سبزه ها كه پري
چنان كه تازه غزاالن به وقت عشوه گري
چنان سبك كه به صحرا دود نسيم بهار
چنان كه شب بگذارد قدم به گندم زار

درخت پسته ي كوهي! قسم به برگ و برت!
قسم به سرخي آوازهاي شعله ورت!

قسم به رقص تو وقتي كه باد مي آيد!
قسم به غّصه كه گاهي زياد مي آيد!

قسم به خاطره هايي كه رفته اند از ياد!
قسم به سايه ي شمشادهاي شورآباد!

درخت پسته ي كوهي! درخت باور من!
بخند ريشه ي در خواب ها شناور من
بخند شوكت شبنم، بخند روح بهار

بخند دختر افسانه هاي دامنه دار
دوباره سينه ي صحرا پر است از هوست

چه كار كرده كمرتاي كوه را نفست؟
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ز ماه غرق به خونم كه روسپيدتر است؟
كه در چمن ز گل پرپرم، شهيدتر است؟

چراغ الله ي سوزان دشت هاي وطن!
تو را به سينه فشردم چنان كه زخم كهن

تو را به مرگ نگفتم كه داغ دار شود
تو را به سنگ نگفتم كه سوگوار شود

تو را به بوي نم كوچه هاي كاهگلي
تو را به بي سر و ساماني و شكسته دلي

تو را به عطر علف زار پاك مي سپرم
كنار پرچم ميهن به خاك مي سپرم

بخند پسته ي كوهي! درخت باور من!
بخند ريشه ي در خواب ها شناور من!1

1.معّظم  له:آفرين!آفرين!خوببود.خيليخوببود.انشاءاهللموفّقباشيد.
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مجری: جنابآقایگلپايگاني.

آقای غالم حسین محّمدي گلپایگاني: نهديگر،وقتگذشته.

معّظم  له:حااليكچندبيتيبخوانيدآقايمحّمدي!آقاياندرخواست

كردندچندبيتيبخوانيد.
مجری: گفتندبرايوطنشعرداريمماخوشحالشديم.

آقای غالم حسین محّمدي گلپایگاني:آخرجنساينشعرهانيست.

مجری: نه،خوباستاتّفاقاً.

آقای غالم حسین محّمدي گلپایگاني:بسماهللالّرحمنالّرحيم.اينشعريكه

ميخوانمباايناشعاريكهخواندهشدولّذتبرديمفرقميكند.يكجور
ديگراست.درموردكشورمانايراناست.



دل
بی
ن
عرا

شا
ب

ش

88

غالم حسين محمّدي گلپايگاني »ِعلْوی«

من كي ام؟ قطعه اي ز روض جنان
نام من چيست؟ كشور ايران
ديده اي تا كنون نديد چو من

نيست همتاي من در اين دوران
با سماحت عجين شده نامم
عّزتم پايدار و بخت، جوان

بر تنم آن چنان دميد بهار
كه نديدم به خويش رنگ خزان

گل دمد چون به ماه فروردين
عاجز از وصف من، زبان و بيان
جامه پوشم ز سوسن و نسرين

از اقاقي بود مرا خفتان1
خفته دارم به سينه شير سپيد

سر نهاده به دامان كيوان
نقره گون قّله ي دماوندم

شهرتش برگرفته كون و مكان

1.آقای غالم حسين محّمدي گلپايگاني: حااليكمقدارياشراحذفمیكنم.
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پنجه افكنده بر دل دريا
دشت در زير پاي او لرزان

در كنارش نشسته بينالود
سوي ديگر سهند و هم سبالن
گه به الوند چشم خود دوزد

گاه ديگر به قّله ي تفتان
روزي ار سر ز خواب بردارد

بركشد تيغ از نيام دهان
از تف آتشين او گردد

روز روشن، سياه چون قطران
به اساطير، قّصه ها دارد
با دماوند، رستم دستان
تا بداني مقام و مرتبتش

رو به شهنامه داستان برخوان1
اين منم آن كه در دلش دارد

دشت و جنگل، كوير و كوهستان
بس ستوده خصال مردم من

همه اركان محكم ايمان
مردماني شفيق و باهنرند

چه خراساني و چه از كرمان2
كرد و لر، آذري و تهراني

يزدي و رشتي، از قم و كاشان
همداني بود و يا رازي

از گلستان بود و يا گيالن

1.آقای غالم حسين محّمدي گلپايگاني: چيزیديگرنمانده،اآلنتمامميشود.
2.آقای غالم حسين محّمدي گلپايگاني: درايناشعاراسمهمهياستانهابردهشده.
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ساروي، تركمن، بلوچ و عرب
چه ز سمنان بود، چه خوزستان
چشم خود برگشوده در شيراز
يا كه زاييده شد به هرمزگان
در صفاهان نهاد پا به زمين
يا به ري يا اراك يا زنجان

مسقط الّرأس وي بود بوشهر
يا به قزوين و يا بلوچستان

عاجز آمد ز وصف آنان، فهم
كه به الفاظ وصفشان نتوان

به دليريّ  شان دل آسوده
به خرد، ملك و دولت، آبادان1
روز رزمش به بر كند جوشن

تارش از عزم و پودش از ايمان
دشمن بدسگال مردم من

گر ز خاره به تن كند خفتان،
به دلش آنك آتش افروزد

آن چنان تا از او بگيرد جان
رادي و مردي و صالح و سداد

از ازل بر جبينشان عنوان
مي كند طي ره فاّلح  و نجات

تا بود رهنمايشان قرآن
»عِلويا«! زير سايه ي ثقلين
نبود بيمي از فالن و فالن2

1.معّظم  له:كهگيلويهوبويراحمدرانگفتيد.)خندهيحّضار(
آقای غالم حسين محّمدي گلپايگاني: بله،اصاًلفراموشكردم.

2.معّظم  له:طيّباهللانفاسكمانشاءاهلل.خيليممنون.جزاكماهللعنايرانخيرالجزاء!
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در ما بخوانند. شعر ميخواهند باز كه هستند ديگري عزيزان مجری: 

برنامهمانبودكهازاستادعليانسانيبخواهيمشعربخوانند،ازآقايامير
آمليميخواستيمدعوتكنيمشعربخوانندودوستانديگريكهبههرحال

فكرميكنموقتگذشته.
مجری: حافظميگويد:

 اال اي طوطي گوياي اسرار!
مبادا خالي ات شّكر ز منقار

سخن سربسته گفتي با حريفان
خدا را زين معّما پرده بردار

ماميخواهيمدعوتكنيمازرهبرعزيزمان،مقاممعّظمرهبريكهبا
سخنانراهگشايخودشان،جمعرابهفيضبرسانند.
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بسماهللالّرحمنالّرحيم

اينجلسه در كه عزيزی حّضار از اين، از بعد ساعتها تا اگر اّوالً
جمعهستند،شعرمیشنيدموبهرهمندميشدم،يقيناًمنخستهنميشدم.
اين و پيری و سّن از ناشی هم خيلیاش كه جسمی محدوديتهای
كه آنچه شنيدن از لحاظروحی، به اّما است؛ ديگری بحث چيزهاست،
برديم؛هرچههم لّذت ما اداكرديد، اينجا بودهاستو زادهیطبعشما
ادامهپيداكند،لذتميبريم؛بهخصوصكه-همانطوركهمنپارسال
ياپيرارسالهمگفتم-منحركتجديدشعرودورهیجديدشعررادر
ايران،يكحركتكاماًلروبهرشدوروبهكمالمشاهدهميكنم.يعنیاآلن
شعركشورما،چهازلحاظكميّتشاعرها،چهازلحاظپيشرفتشعر؛يعنی
آنچيزهايیكهدرشعراصالتدارد-زبانقوی،تخيّلقوی،نگاهروشنبه
مرزهایدور،ودقّتوريزبينیدرامورجاریزندگی؛اينچيزهايیكهالزم
استدرشعروجودداشتهباشدتاشعر،شعرباشد-حركِتروبهرشدو
روبهكمالیدارد.پسهمزبانهست،هممضمونومحتوابهاينشكلیكه
عرضكرديم،هست،هميكچيزديگریهستكهمندوسهسالپيش
گفتمهنوزمننميتوانماسمیرويشبگذارم:سبكجديدیدرشعرپديد
آمدهكهغالباًهركدامازدوستانكهشعرميخوانند،انسانمیبيندكههمان
سبِكبرخاستهيانشأتگرفتهیازشرائطروزگار-كهشايدبهاينآسانی
همكسینتوانداينشرائطرابشناسدوبشمرد-كموبيشدرهمهیاين



دل
بی
ن
عرا

شا
ب

ش

94

اشعاریكهخواندهميشود،مشتركاتشديدهميشود؛بخصوصانساناين
رادرزمينهیغزلمیبيند.انشاءاهللسالهابعدكسانیخواهندنشستو
مميّزاتومشّخصاتسبكشعرامروزرادرخواهندآورد؛همچنانكهما
بعدهانشستيممثاًلسبكشعردورهیمشروطهراازمجموعآثاریكهگفته
شدهبود،شناختيم،دستهبندیكرديم،معناكرديم؛ياسبكهندیرايابقيهی
سبكهايیراكهوجودداشته.بنابراينسبكجديدیبهوجودآمدهودارد
روزبهروزهمتكاملورشدپيداميكند.حتّیمنمیبينم،گاهیبعضیاز
شعرایورزيدهیقديمیخودمانكهسبككارشانمشّخصومعلوماست
وسالهایمتمادیباآنسبكشعرگفتهاند،ايناواخردارندگرايشپيدا
ميكنندبههمينسبكشعریكهامروزوجوددارد؛مناينرادراشعار
بعضیازرفقایقديمیخودمانكهشعرایبرجستهیخوبیهستند،مشاهده
ميكنم.بنابراينخوشحاليمازاينكهالحمدهللحركتشعریوجوددارد.

خب،چندنكتهعرضكنيم.يكیاينكهاگرامرمارادائربگذارندبين
اينكهدربيناينچندهنر-مثاًلهنرهاینمايشی،هنرهایتجّسمی-يك
هنرراانتخابكنيدتااينبودجهیمحدودراصرفآنكنيم،بهنظرمن
بايدشعرراانتخابكنيم؛چوناگرچنانچهشعردرجامعهتأمينشد،اين
زمينهبرایهنرهایديگربهوجودخواهدآمد.نميشودشعررامقايسهكرد
بابعضیازهنرهایديگر؛الاقلدركشورماوجامعهیماوسابقهیتاريخی
مااينجوریاست.مايكتاريخیهستيمكهدرشعراستادشديم؛يعنی
يكتاريخچهیكهِنقديمِیخيلیباارزشیازميراثشعریدرماهست.
درهمهیهنرهااينجورنيست.مثاًلاروپايیهاويونانیهاازدوهزارسال
هنر عقبيم. نثر داستانسرايیهای در ما نداريم. ما دارند، نمايشنامه پيش
رماننويسیوداستانسرايیدرغرب،بخصوصدردوسهقرناخير،باآنچه
كهدركشورماوجودداردوحتّیتاحاالهمپيشرفتيم،هنوزقابلمقايسه
نيست؛آنهاخيلیجلوترند.مادراينچيزهاعقبيم،اّماشعراينجورنيست.ما
ازلحاظپيشرفتشعر،ازلحاظاستواریريشهیاينهنردرجامعهمان،از
كشورهایدرجهیيكهستيم.خب،اينهنربرجستهایاست.بنابراينهر



دل
بی
ن
عرا

شا
ب

ش

95

چهبرایشعركاربشود،هرچهمطالعهبشود،هرچهپژوهشانجامبگيرد،
هرچهكارهایمديريتیازقبيلسازماندهیها،جمعكردنها،تقسيمكردنها،
ساماندادنهاانجامبگيرد،زيادینيست.مناينجاخواهشميكنم؛هماز
پيشكسوتهایشعر-كهحاالخيلیازجوانهایاوائلانقالبخوشبختانه
رشدكردهاندوامروزخودشانپيشكسوتشعرشدهاند-همازمسؤولين
دولتیومرتبطينبادستگاههایدولتی،كهرویمسألهیمديريتشعردر
كشوربنشينندكاركنند،فكركنند،طّراحیكنند؛خيلیاستعدادوجوددارد.

منچندسالپيشدرهمينجلسهیشبنيمهیماهرمضانگفتمو
اصراركردمكهانجمنادبیدرستكنيد.خبرنشدمكهمثاًليكعددقابل
باشد.خوب،ميپرسيمچرا؟ميگويند ادبیدرستشده انجمن توّجهی
پشتيبانینكردند.كأنّهانتظاردارندكهحاالحوزهیهنریووزارتارشادو
دستگاههایدولتیبيايندپشتيبانیكنندتاانجمنادبیدرستشود.تشكيل
انجمنادبیكهاينجورینيست.انجمنادبیيعنیيكپنجنفر،دهنفر
شاعررویهمانانگيزههایشعریدورهمجمعشوند،برایهمديگرشعر
بخوانند،برایهمشعربگويند؛تدريجاًكسانديگریاگرخواستند،بهاينها
ملحقشوند؛نخواستندهمملحقنشوند؛اينميشوديكانجمنادبی،اين
ميشودپرورشگاه،اينيكمركزگلخانهایميشودبرایپرورشايننهال
واينگل؛اينالزماست.اينكهديگراحتياجبهايننداردكهحاالفالن
دستگاههاكمككنند.البتّهاگردستگاههاكمككنند،بهتراست؛اّماكمك
نكردندستگاههابههيچوجهنبايدبهانهایباشدبهاينكهخوداينانگيزهها

بهكارنيفتد.
مابهترينشاعرهارادرمشهدداشتيم.انصافاًدريكدورهایشعرای
مشهدمادركشوربهترينبودند.ماهمهراازنزديكميشناختيم؛شعرای
بودند؛همقصيدهسراهاشان،همغزلسراهاشان.در بهترينها مشهدجزو
مشهدازاّولتاآخر،درآندورهایكهاينافرادرویكارآمدندوپرورش
پيداكردند،سهتاانجمنوجودداشت؛يكیاشانجمنمرحومنگارندهبود
كهتویخانهیخوداوتشكيلميشد.ايشاناجارهنشينهمبودوهرچند
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وقتيكبارخانهاشعوضميشد؛لذااينهايیكهميخواستندشركت
كنندبروندتویآنخانهیجديد،بايدآدرسجديدميگرفتند.بندهآنوقت
قمبودم.هروقتمشهدمیآمدم،حتماًبهآنجلسهميرفتم؛تابعدكهازقم
برگشتم.اينيكانجمنبود؛دهنفر،پانزدهنفردرآنشركتميكردند.يك
سماوریهمآنجاروشنبود،كهچايیاشراخودمرحومنگارندهميريخت.
اينآقایشفيعیكدكنی،ميرزازاده،قهرمان،قدسی،اينهاهمهپرورشيافتهی
همينجلسهاند.اينهااّولشاينجورنبودند.مرحومصاحبكار-ُسهی-
اّولیكهبهآنجلسهآمد،يكطلبهایبود؛ُخب،ذوقشعریداشتوغزل
ميگفت؛اّماچندسالقبلوقتیكهفوتشد،قطعاًيكیازاساتيدبرجستهی
شعرسبكهندیدركشورمابود.اوازاّولاينطورنبود؛درآنجلسهاين
شد.حتّیآقایقهرمانكهواقعاًشاعرممتازوبرجستهایاست،اوائلیكهدر
آنجلسهشركتميكرد– سالهای37و38-اينجورنبود؛ليكنايشان
وديگرانبعددراينجلسهپرورشپيداكردند.يكجلسهیديگربودكه
روزهایجمعهدرمنزلمرحومفّرختشكيلميشدودهپانزدهنفر،بيست
نفردرآنشركتميكردند.يكجلسههمكهبعدهاايناواخرآقایقهرمان،
درخانهاشتشكيلداد.چندیپيشكهمنمشهدبودم،ايشانآمدهبودآنجا،
ميگفتهنوزهمجلسهدرخانهیماتشكيلميشود.پسبنابراينانجمن
ادبیايناست.دراينانجمن،شاعرورزميخوردونقطهضعفهايیكه
هيچشاعریازآنخالینيست،بهتدريجبرطرفميشودوشعرشپخته
ميشود.البتّهاگرشانسبياورند،درآنجلسهيكپيشكسوتی،يكاستادی،
يكاستعدادبرتریوجودداشتهباشد،خيلیبهترخواهدشد؛اگرنه،بهآن
خوبینخواهدشد.بنابراينانجمنادبیالزماست؛اينرابرويدبپردازيد.

منخواهشميكنمبهشعربپردازند؛هممسؤولينبپردازند-چهوزارت
ارشاد،چهحوزهیهنری-همخودپيشكسوتهایشعریبهشعربپردازند.
شعرراندهيددستآدمهايیكهسررشتهایازشعرندارندوشعربرايشان
يكتفنِّندوراززندگیشانودورازفهموذهنشاناست.خودشماهادور
همبنشينيد،شعربگوييد.هرجايكانجمنیهستويكمجموعهایدور



دل
بی
ن
عرا

شا
ب

ش

97

همجمعميشوندوميخوانند،شعررشدپيداميكند.اينيكنكته.
نكتهیديگرايناستكهاينطبعشعریكهشماداريد،چيزكوچكی
نيست؛اينيكعطيّهیبزرگالهیاستبهشما.مقايسهكنيداينراباكسی
است. باالتر آن از اين دارد؛ زيادی بدنِیجسمانِیخيلی نيروی مثاًل كه
مقايسهكنيداينراباكسیكهپولزيادیگيرشمیآيد،درزندگیشانس
پولدرآوردندارد؛اينازآنباالتراست.مقايسهكنيداينرابامقامات
ايننعمت از ظاهری؛مديِريكجايیاست،رئيِسيكجايیاستكه
محروماست؛اينازآنباالتراست.مقايسهكنيداينراباجمالوزيبايی؛
يكنفریمثاًلخيلیجمالخوبیدارد،ياصدایخوبیدارد-البتّهاينهم
نعمتیاست،نعمتبزرگیهمهست-اينازآننعمتباالتراست.طبع
شعر،يكنعمتبرجستهیالهیاست.خدابهشمايككيسهجواهربزرِگ
تمامنشدنیداده؛شماميتوانيدهیدستكنيدداخلاين،دربياوريدوخرج
كنيد.خرجشبرایناننيست،برایشكمنيست؛خرجشبرایچيزهای
ورایشكم،واالترازشكموزندگیماّدیاست.ايننعمتراخدابهشما

دادهاست.
مننميگويمقريحهیشعریرادرراهاحساساتودرراهعواطف
انسانیودلوعشقواينهابهكارنبريد-ميدانيدكهاجتنابناپذيراست
-اّماعرضمايناستكهسهموافریازاينعطيّهیالهیرابهكارببريد
درآنجايیكهخدایمتعالازشماتوقّعدارد،دينشماازشماتوقّعدارد.
يعنیاستفادهكنيدازاين،درراهیكهخدایمتعالمیپسنددوراضیاست.
اينجورنباشدكهاينارزشواالراخدایمتعالبهشماداده،شمااينرا
درراهخداهيچمصرفنكنيد.منظورمنفقطهمشعرآيينینيست-طبق
اصطالحیكهشماهاميگوييد؛شعرمدحائّمهوتوحيدومرثيهوچهوچه،
كهالبتّهخيلیهمباارزشاست-نه،همهیآنچيزهايیكهواقعاًانسان
احساسميكندموردنيازجامعهاست؛كهيكیازمهمترينآنها،پرداختنبه

مسائلانقالبومسائلكشوراست.
شما، زمانهی باشيد. زمانهیخودتان آدم باشيد، زمانهیخودتان مرد
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زمانهیمهّمیاست.بندهدراينخّطتاريخطوالنیايران،بخصوصقسمت
اجتماعی احوال سلسلههايش، - كردهام رفتوآمد خيلی اسالم، از بعد
كشور،احوالسياسیكشور،جنگها،پادشاهیها-گماننميكنمدرتمام
اينهزارواندیسال،كشور،حادثهایبهعظمتحادثهیانقالباسالمیبه
خودديدهباشد.بهعظمتاينحادثه،منحادثهایسراغندارمكهكشورما
بهخودديدهباشد.ماتلخیهایبزرگیداشتهايم؛اّمافتوحاتبزرگكهيك
مّلتاينجورناگهانبشكفد،اينجورناگهانرشدكند،اينجورناگهان
همهیاينحصارهایگوناگونراكهدوراوبهحالتمصنوعیچيدهبودند،
بههمبريزد،قدبكشد،سربلندكندووضعشدرظرفبيستسیسال
اينتغييرعظيمرابكند،هرگزچنينچيزیدركشوررخندادهبود.بله،
سلسلههايیآمدند،پادشاهیهايیشكلگرفتند،كشورهمدردورهیآنها
اقتدارنظامیوسياسیوغيرهپيداكردهاست؛اّماآنربطیبهمردمنداشته.
مثاًليكشاهعبّاسی،يكشاهطهماسبی،يكاسماعيلصفویایآمدنديك
كارهايیكردند.پادشاهیآنهاباپادشاهیپادشاهقبلشانوپادشاهبعدشان
تفاوتینداشته؛همانزورگويی،همانتحّكم،همانتمّلك.مردمدراينجا
نقشینداشتند.اينكهمردمكشوراينجورهوشيارانه،اينجورشجاعانه،
نظامی ميدانهای وارد بشوند، سياسی ميدانهای وارد دالورانه اينجور
بشوند،واردميدانهایاجتماعیبشوند،اينرشدراپيداكنند،اصاًلوجود
نداشته.درطولتاريِخماهيچجاچنينچيزیوجودنداشته؛مننديدم.هر

كسديده،بيايدنمونهاشرابگويد.
خوب،اينمزرعمهّمیاستبرایرشدفرهنگ،انديشهوهنر-يعنی
بخشیكهشماهابايدمتصّدیاشباشيد-ازايناستفادهكنيد،اينزمانهرا
تصويركنيد،بااينتصويِرخودتانزمانهراغنیكنيد.هرچهكهشمابگوييد
كهخوبباشد،درستباشد،مستحكمباشد،متينباشد،پرمغزباشد،اين
زمانهیشماراغنیميكند؛اينظرفراپرميكندازمحتوایباارزشو
غنیومستغنیكننده.بنابراين،اينيكوظيفهیشماست.عرضكردم،من
نميگويمشاعرقريحهیشعریخودرادرراهاحساساتوعواطفانسانی
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وعشقبهكارنبرد؛نه،باالخرهشاعردلیدارد،آنهمدلآنچنانیكهخود
شماهاديگرازهمهبهترميدانيد-نازكوزودرنجونميدانمپِرپِریو
يك نميگويم دارد؛ هم شعر طبع آدم باالخره - تكانی چيزی اندك به
وقتیگلهایدارد،نكند؛دردیدارد،نگويد؛شوقیدارد،عشقیدارد،ميلی
اگركسیچنين يعنیواقعاً توقّعداشت؛ اينهارانميشود دارد،نگويد؛
چيزیازشاعرتوقّعكند،اينغيرواقعبينانهاست.البتّهشعرايیداشتهايم
كهازآنروحيههانداشتهاند؛مثلناصرخسرو-ناصرخسروتماممكتبی
است-ياواعظقزوينیدرشعرایسبكهندی.واعظقزوينیشاعرخوب
وبرجستهایهمهست،حّدشعریاشباحّدشعریكليمواينهاپهلو
ميزند؛يعنیكمترازكليموكمترازحاجمحّمدجانقدسیواينهانيست؛
تقريباًبااينهاهمزمانهمهست؛ولیخب،واعظاستوشعرش،موعظه
است؛درمايههایشعروغزلوشادیوشنگولیواينچيزهانرفته.مااز
اينقبيلشعراهمداشتهايم.بنابراينمنازشاعراينتوقّعراندارمكهاين
جورشعریبگويد.حاالخودماهميكوقتهايیيكچيزهايیميگفتيم؛
اينجورنبودهكهحاالازاينحرفهادورباشد؛نه،درآنازاينچيزهاهم
بوده.اّماميگوييممثلحافظباشيد.ببينيد،حافظشعرعرفانِیقطعیدارد.
حاالمننميخواهممثلبعضیهابگويماگرحافظميگويد»خوشاشيرازو
وضعبیمثالش«،اينهممرادششيرازِعالمملكوتاست؛نه،باالخرهاوهم
شاعریبودهمثلبقيّهیشعرا؛اّمااهلمعرفتواهلسلوكبودهوبخشیاز
عمروبخشیازاينگنجينهیباارزشراصرفاينكاركرده.ماميگوييم
اينكاررابكنيد.توقّعماجداًازهمهیخانمها،ازهمهیآقايان-بخصوص

جوانها-ايناست.
اينها و عواطف و دل مسائل به كه آنجايی كه اين هم آخر نكتهی
ميپردازيد،حّدنگهداريد؛يعنیآنحالتعفافوحجابراحفظكنيد.
اينرابدانيدشعریكهآنوقتفروغفّرخزادميگفت،دردنيایروشنفكرِی
روبهرو بوديم، مواجه اينها با ما نداشت.خب، قبول كسی هم زمان آن
بوديم؛همينهايیكهشبتویقهوهخانههاوكافههایتهرانمینشستندو
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عرقخوریميكردندوآنهاراازمستیرویدوشميكشيدندميبردندشان
خانه،چوننميتوانستندبروند،همانهاهممعتقدنبودندكهشعِربازوعريان
درحالی اين گفتهشود. بايد - فّرخزاد فروغ ازشعرهای بعضی مثل -
بودكهآنزمان،فرهنگ،فرهنگديگریبود؛اصاًلزمانه،زمانهیواقعيّات
تلخوزشتومستهجنیبودكهحاالگوشهایازآنهمدرشعربعضیاز
شعرایآنروزخودشرانشاندادهبود.مناسمیازبعضیشعرایزِن
ديگرنمیآورم؛چونفروغفّرخزاداّوالًُمرد،ثانياًبهاعتقادمنعاقبتبهخير
همشد.بعضیهایديگرنه،عاقبتبهخيرنشدندونخواهندشد؛لذابهآنها

اشارهاینميكنموازآنهااسمنمیآورم.
غرضايناستكهدخترهایجوانتصّورنكنندكهحاالاگرچنانچه
بخواهندبرایدلشان،برایعواطفشان،برایحّسشانيكشعریبگويند،
پسديگربروندتاآنتهِته؛نه،باالخرهخوباستكهآدميكحّدیرا

نگهدارد.
اميدواريمانشاءاهللسالآيندههمهیشماهازندهباشيد؛ماهماگرزنده

بوديم،بتوانيمدرخدمتشماباشيموازشماچيزهایبهتربشنويم.
چون كه بگويم، بودم كرده يادداشت اينجا من هم را نكته اين البتّه
اشارهميكنمكهدربعضی بحِثطوالنیميبَرد،ديگرنميگويم.اجماالً
ازشعرهایشعرایجوان–بهخصوصامشبهمچندنمونهداشتكه
ديدم-آدمنشانهیيكنوعاضطرابويكنوعحيرترامشاهدهميكند؛
مثاًلايشانگفتكهمواظبجوجههایايمانمنباشيد.البتّهايندغدغه،
دغدغهیمقّدسیاست،خيلیخوباستومنازاينكهايندغدغهدر
اينجوانشاعروجوددارد،خرسندميشوم؛اّمادلمنهمميلرزدكهچرا
دغدغهدارد.ايندغدغهوحيرتواضطراب-يكمخلوطیازهمهی
اينها-بايددرشعرازبينبرود؛اينهمراهشتقويتمعرفتاستكه

الحمدهللشماداريد.
البتّهايناساتيدوبزرگانشعر،يكذّرهبايستیواضحترحرفبزنند؛
روشنتر ذّره يك بايد اينها ديگر. بعضیهای هم معّلم، علی آقای هم
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حرفبزنندتاآنمبانیفكریومعرفتیكهاينهاخودشانبهآنرسيدهاند
اداكنند،آنرا وفهميدهاندويادگرفتهاندوبهقدریشدهكهميتوانند
درستاداكنندتاطرفبفهمد.مواظبباشيد،مخاطبخودتانرادرحيرت
استفادهكند؛لفظ بايدگفتهشودكهطرف نداريد.خب،يكحرفی نگه
استوار،معنایخوب؛اّمادرعينحالمثلهمانبيتكذايی»حيرتدميدهام
افغانیمان ايندوستوشاعر البتّه بهانهایاست«خواهدشد. داغم گل
اشعاربيدلراترجمهكرده،انصافاًترجمهیخوبیهمكرده-يعنیقانع
كنندهاست-اّماباالخرهگيجكنندهاستديگر.آدمهايیكهباشعرانس
داشتند،سیچهلسال،چهلپنجاهسالباشعروررفتند،باشعرهندیانس
داشتند،وقتیاينهامعنایشعررااّولوهلهدرستنميفهمند،ايننقص
شعرمحسوبميشود.يكعامیكهدركوچهداردعبورميكند،ممكن
استاينشعررانفهمد-نفهميدناوعيبنيست-اّماباالخرهكسیكهبا

شعرانسدارد،اوبايدبفهمدكهشماچهميگوييد.
انشاءاهللخداوندهمهیشماراموفّقبدارد.ازدوستان،بخصوصاز
آقايانیكهمديريتاينجلسهرابهعهدهگرفتند-همجنابآقایقزوه
كهواقعاًكاربرجستهایكردند،هماينمدحطوالنیایكهآقایفيضبرای
آقایقزوهگفتند،كهمديحهیجالبیبودواسمايشانرادرتاريخماندگار
كردند!-وهمچنينازبقيهیدوستانیكهبرایادارهیاينجلسههمكاری

كردند،متشّكريم.
والّسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته 





زندگي نامه ي 
شاعران
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1. علي رضا قزوه
تولّد: 1342 گرمسار.

برخی آثار: با كاروان نيزه، قطار انديمشك، از نخلستان تا خيابان، شبلي و آتش، سوره ي 
انگور.

2. علي معّلم
تولّد: 1330 دامغان.

برخی آثار: رجعت سرخ ستاره، بر اين رواق مقرنس، حيرت دميده ام.

3. سّيد علي موسوي گرمارودي
تولّد: 1320 قم.

برخی آثار: ترجمه ی قرآن كريم، ترجمه ی صحيفه ی سّجادّيه، صداي سبز، از صدر تا 
ساقه، زندگي و شعر اديب الممالك فراهاني.

4. يوسفعلي مريشّكاك
تولّد: 1338 بخش لرستان خوزستان.

برخی آثار: از زبان يك ياغي، ماه و كتان، در سايه  ي سيمرغ، گفتگويي با زن مصلوب، 
قلندران خليج، از چشم اژدها.

5. غالمعلی حّداد عادل
تولّد: 1324 تهران.

برخی آثار: ترجمه ي قرآن كريم، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، دانش اجتماعي، 
حج، نماز بزرگ.
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6. زکرّيا اخالقی
تولّد: 1341 روستای شهيديه ی ميبد.

برخی آثار: تبّسم های شرقی.

7. ولی اهلل كالمي زجناين
تولّد: 1333 زنجان.

برخی آثار: آبروي كالمي، آثار كالمي، تشنگان سيراب، ديوان چهارده معصوم كالمي، 
عاشقان شهادت.

8. حممود حبيبی کسبی
تولّد: 1361 تهران.

برخی آثار: منشور )من شور(.

9. قادر طهماسيب »فريد«
تولّد: 1331 ميانه.

تالوت  بهانه ها،  پري   پري شدگان،  پري ستاره ها،  ترينه،  بي غروب،  عشق  آثار:  برخی 
)داستان(.

10. حمّمدباقر کالهي اهری
تولّد: 1329 مشهد.

برخی آثار: بر فراز چار عناصر، باغي در منقار بلبلي، از نو تازه شويم، كاش،  آواز عاشقی، 
دامنه هاي پري آباد.

11. حمّمدحسني انصاری نژاد
تولّد: 1354 دشتستان.

برخی آثار: اين مشق بالتكليف، پرندگان پراكنده اند انسان ها، سبز سرخ، رسول عرش، 
مصرع به مصرع اين همه خورشيد.

12. علی داوودي
تولّد: 1347 همدان.

برخی آثار: نام تو چيست؟، سوء تفاهم، مردگان بسيارند.
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13. پونه نکويی
تولّد: 1364 بندر انزلی.

برخی آثار: انار سبز، زيتون سرخ.

14. سپيده فاّلح فر
تولّد: 1371 تهران.

15. فرشته خدابنده
تولّد: 1368 تربت حيدريه.

16. فاطمه نانی زاد
تولّد: 1357 تهران.

17. سيمني دخت وحيدی
تولّد: 1312 جهرم.

برخی آثار: يك آسمان شقايق، حس می كنم زندگی را، موج های بی قرار، هشت فصل 
سرخ و سبز، اين قوم ناگهان.

18. عّفت شريعتی کوه بنانی
تولّد: 1331 كرمان.

برخی آثار: منظومه ی خاطرات حرم، ميعاد با خورشيد، بازهم از تو سخن می گويم.

19. حسني جّنتی

20. هادی حسنی

21. سّيد حمسن خامتی
تولّد: 1364 تهران.

22. افشني عال
تولّد: 1348 شهرستان نور.



دل
بی
ن
عرا

شا
ب

ش

108

باد،  نسيم دختر  بگويم،  بلدم شعر  بهار،  بوی  پروانه، يك سبد  عالم  آثار: يك  برخی 
خاطرات مه گرفته، گل صد برگ.

23. هادی سعيدی کياسری
تولّد: 1346 كياسر مازندران.

برخی آثار: افسوس بی سخن )يادنامه ی استاد اوستا؛ 2 ج(، نامي كه گم شده است.

24. ناصر فيض
تولّد: 1338 قم.

برخی آثار: املت دسته دار.

25. فاضل نظری
تولّد: 1358 خمين.

برخی آثار: اقلّيت، گريه های امپراطور، آن ها.

26. علی اکرب صادقی رشاد
تولّد: 1335 ساوه.

برخی آثار: شور اشراق، معراج سبز، شريعه ی خرد، ساقه های سبز قنوت، قبسات.

27. احد ده بزرگی
تولّد: 1328 شيراز.

برخی آثار: نماز سرخ خون، از كربال تا كربال، در آينه ی شقايق، روايت نور، قّصه ی گرگ 
و آهو، آيات سبز، سرود سحر، لحظه های رنگين، كشتی زيبای نجات.

28. سينا علی حمّمدی
تولّد: 1360 شيراز.

برخی آثار: پاره خط، جهانی ترين تيتر دنيا.
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29. حمّمد علي جوشايی
تولّد: 1348 بم.

برخی آثار: كوچه هاي فاصله، نه باد بودم نه پرستو، باغ ملّي ساعت پنج.

30. غالم حسني حمّمدی گلپايگانی »ِعلوی«
تولّد: 1322 گلپايگان.





تصاوير


