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یا ثاراهلل

 می برد حس��رت دیدار تو، یا ثاراهلل ه��ر دلی هس��ت گرفت��ار تو، ی��ا ثاراهلل

 هست در س��ایه دیدار تو، یا ثاراهلل آفتاب��ی ک��ه ب��ه هنگام��ه محش��ر آید

 می خرندش س��ر بازار تو،  یا ثاراهلل یوسف اشک، که زندانی زندان دل است

ب��ا غب��ار ره زّوار ت��و، ی��ا ث��اراهلل س��ر مویی نش��ود فاصله این دل، تنگ

 

 لحظ��ه ای الیق دیدار ت��و، یا ثاراهلل دیده در رهگذر اشک نشاندم که شود

 عشق را کرده س��زاوار تو، یا ثاراهلل تو حس��ینی که خدا از هم��ه بود و نبود

 موج زد ساغر سرش��ار تو، یا ثاراهلل تویی آن تش��نه که از باده تسلیم و رضا

مُهر سرخی است به طومار تو، یا ثاراهلل تویی آن حرف نخستین شهادت که شفق

 

 ش��رح جانبازی انصار ت��و، یا ثاراهلل حرف عشق است و در اندیشه نیاید به مثال

 مانده در پرده اس��رار ت��و، یا ثاراهلل راز مظلومی ات، ای سید خونین کفنان

 محو حق ش��د دل بیدار تو یا ثاراهلل پیکرت زخم نشان، خون گلویت بر خاک

 س��وره لع��ل گهرب��ار تو ی��ا ثاراهلل عش��ق بر منبر نی بود و تالوت می کرد

جعفر رسول زاده »آشفته«
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کربال، میقات مردان خدا

 عش��ق را منزل ب��ه من��زل می برد کاروان ب��ا خویش��تن دل می برد

 خوی��ش را در کرب��ال پی��دا کند م��ی رود ت��ا دی��ده را دری��ا کند

کربال س��ّقای عطشان دیده است

 

 کربال چش��مان گریان دیده است

مُل��ک وجود کربال درسی است از ایثار وجود کرب��ال سرس��بزی 

 

خ��دا م��ردان  میق��ات   ی��ا ک��ه میع��اد خ��دا در کرب��ال کرب��ال 

 کرب��ال تفس��یری از حب��ل المتین کرب��ال اخ��الص و ق��رآن مبین

 کربال هس��تی، نماد عش��ق و شور کرب��ال الگ��وی ایمان و ش��عور

 کرب��ال یعنی تش��رف، یعن��ی نیاز کربال ی��ک حجله پررم��ز و راز

)عباسعلی اخوان ارمکی(
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             کوفه، کتیبه بیداد

 وی گور دادخواهی و فریاد ای کوف��ه! ای کتیب��ه بی��داد

وی پلّ��کان دزدی و غ��ارت ای نردب��ان قت��ل و ش��رارت

 

ش��یطان ب��ازی  پای��گاه   وی ش��رح خاطرات پریشان ای 

 کش��تی به جهل، شیر خدا را خ��وردی فریب دی��و هوا را

 نش��ناختی حس��ین و علی را کش��تی دو عاش��ق ازل��ی را

ن��ام تو در فس��اد، َعلَم ش��د پش��ت علی ز درد تو خم شد

 

شرمس��ارترینی کوف��ه!  آش��کارترینی ای  نن��گ،   وی 

نفاق��ی در هفت رن��گ تفرقه، طاقی و   بیتوت��ه گاه جه��ل 

ِوی آب��روی ریخته بر خاک ای جویب��ار ج��اری ناپ��اک

 

 خورشید، میهمان تو بوده است دوشینه  ای س��یاهی یکدست

نفس پرس��تی س��رگرداِن  تو 

 

نشس��تی آفت��اب  روی   ب��ی  

 خورشید را به خاک سپردی؟ ای شب نشین! ز شرم نمردی؟

رادی و  غی��رت  قتل��گاه   دانی که با ستاره چه کردی؟ ای 

ای زش��ِت در نقاب نشس��ته

 

نشس��ته بی جواب   محک��وم 

ش��راب شکسته ُخم  دیشب، 

 

شکس��ته انق��الب   مین��ای 

 گنج بزرگ ن��ور و حرارت دوشینه رفته اس��ت به غارت

 خندیده صد دهان به رخ مرگ دوش��ینه غنچه گل صدبرگ
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 یک بوس��تان اقاقی س��یراب دیشب شکفته است به محراب

دیشب به شهر کوفه َعلَم شد

 

س��یمای م��ی  ف��روش تهّجد

 

وحی ش��اهداِن ش��ام غریبان ای نخل های س��ر به گریبان!

 

 وان نخ��ل س��ربلند دعا کو؟ امشب رس��اترین ش��ما کو؟

یاهو؟ بلبل  ناله شب بو؟ امشب کجاس��ت   امشب کجاست 

 بعد از خ��دا، کریم کریمان نخل��ی که ب��ود امی��د یتیمان

نبین��د زمان��ه  دگ��ر   ه��ر نیمه  ش��ب به بار نش��یند نخل��ی 

 ک��و نخل روزی فق��را،  کو؟ ای کوچه های پر ش��ده از او

آن ُگل که خار چشم خسان بود

 

 تبری به چش��م بلهوسان بود

جهال��ت ن��داد  ام��ان   خوان��د عل��ی نم��از عدالت دردا 

 نش��ناخت ناله ه��ای عل��ی را یک گوش حق شناس، دریغا

 باش��د حدیث چ��اه و کبوتر در گ��وش چ��اه، نال��ه حیدر

م��وال ش��بانه  در عین روش��نی است، معّما نالی��دن 

 

دان��ا مناف��ق  دون،  توانا هم��راه   فهم ضعی��ف و جه��ل 

 مرگ اس��ت زندگانی عاقل یعنی ک��ه با مناف��ق و جاهل

 صد فتنه در یسار و یمین است یعنی که راه عشق، همین است

هر کس نشد خراِب شهادت

 

س��عادت نک��رد گنج   پی��دا 

بنیاد ای دل! چو خواستی شوی آباد  باید خ��راب گش��ت ز 

قادر طهماسبی )فرید(
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   نخل های سر به گریبان

 ای چاه خون گرفته کوفه، علی کجاست؟ مسجد خموش و شهر پر از اشک بی حد است

 امش��ب ش��ب غریبی و تنهایی شماس��ت ای نخل ها که س��ر به گریبان کش��یده اید

آتش  گرفته ان��د خیم��ه  تم��ام،   صحرای کوفه، ش��ام غریبان کربالس��ت دل ه��ا 

خرابه هاس��ت امش��ب علی به باغ جنان پیش فاطمه است در  او  شکس��ته  دل  امّ��ا 

 

س��ّجاده بی امام و زمی��ن الله گون ز خون

 

 مسجد غریب مانده و محراب، بی دعاست

 امشب گالب قبر علی اشک مجتبی است بای��د گالب ریخت پس از دفن، روی قبر

امّ��ا هزار حی��ف که دنیا تو را نخواس��ت تو از ب��رای خل��ق جهان س��وختی، علی

 

دانی چ��ه قدر قیمت این دِرّ پربهاس��ت؟ ای چاه کوفه! اشک علی را چه می کنی؟

 

 باید به خون نوش��ت: علی کشته خداست بای��د به گری��ه گف��ت: علی حامی بش��ر

 »میث��م« هزار بار اگر جان دهد، رواس��ت ه��ر لحظ��ه در ع��زای علی تا قیام حش��ر

)غالمرضا سازگار(



فصلنامه فرهنگ زیارت
178

فیض دیدار

 چشمی از خون جگر، اشک فشانم دادند از نس��یم س��حری روح به جانم دادند

تا ش��دم همنفِس محفل رندان س��حر

 

دادن��د فغان��م  و  آه  و  زمزم��ه  ل��ّذت 

 

 ره ب��ه مهمان��ی م��اه رمضان��م دادن��د باورم نیست که با این همه عصیان و قصور

 فی��ض دیدار ب��ه هن��گام اذان��م دادند بهترین وقت مالقات خدایی است نماز

 کرم حضرت یار اس��ت ک��ه نانم دادند ن��ام آقا نمک س��فره افطار من اس��ت

 توبه بشکس��تم و ه��ر بار زمان��م دادند هر چقدر دور شدم، باز عطایم کردند

 ک��ه حواله ب��ه س��رای دگران��م دادند ناسپاس��ی به س��ر نعمت حق باعث شد

 به ک��رم خان��ه ارب��اب، مکان��م دادند مانده ب��ودم که کجا درد دل ابراز کنم

 ح��رم کرب و ب��ال را که نش��انم دادند ب��ه خ��دا آرزویی هی��چ ن��دارم دیگر

 ب��ه غالم��ی درش ن��ام و نش��انم دادند دلم از روز ازل هس��ت گرفتار حسین

از ت��واّلی عل��ی ب��رگ امان��م دادن��د در همان روز که هر کس ز کسی بگریزد

 

)احسان محسنی فر(
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افطار خونین

چش��م انتظارت از دِم افطار مانده است این چش��م ها به راه تو بیدار مانده است

 

برخیز و کوله ب��ار محبّت به دوش گیر

 

 س��رهای بی نوازش بس��یار مانده است

 زینب برای بس��تن آن زار مانده اس��ت آن قدر زخم ضربه دشمن عمیق هست

 چندین نفس به لحظه دیدار مانده است آرام ت��ر نف��س بک��ش، آرام ت��ر بگو

 چشمت هنوز بر در و دیوار مانده است از آن زمان که شاخه یاست شکسته شد

می دانی ای شکس��ته س��ِر آل  هاش��می

 

 تاری��خ زنده در پی تکرار مانده اس��ت

 باق��ی آن ب��رای علم��دار مانده اس��ت از بغض دشمنان به تو یک ضربه سهم توست

)محسن عرب خالقی(




