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همه ما شرمنده ایم، شرمنده از آن روی که مسئولیت های خویش را به عنوان 
یک »منتظر« نش��ناختیم و بدان عمل ننمودیم. شرمنده به خاطر کاستی هایمان 
در امر انتقال سنت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( به فرزندان، دوستان و آشنایان؛ ما 
فرزندانمان را که ادعا داریم در آینده سربازان شما خواهند بود؛ بی سالح و بی دانش 
عمیق دینی، وارد جامعه ای کردیم که دش��من سالها پیش از تولدشان، برای آنها 

برنامه ها و نقشه های شیطانی کشید...
شرمنده ایم به خاطر غفلت و سستی و لغزش هایمان؛

آن گونه که از محضر اساتید و بزرگان آموختیم، کسب »معرفت« به امام زمان 
و تقویت »ایمان و باور قلبی« به حضرت و در پی آن شکفتن و بالیدن »محبت و 
عشق« نسبت به وجود مقدس حضرت ولی عصر)عج(؛ مهم ترین وظیفه و مسئولیت 

یک منتظر واقعی است.
ضرورت شناخت وظیفه کنونی

پس باید در این راه قدم بگذاریم و در پی شناخت ومعرفت هر چه بیشتر نسبت 
حضرت گام برداریم، این معرفت و ش��ناخت از طریق قرآن و روایات اهل بیت)ع( 
میس��ر می ش��ود. با رجوع به آیات و روایات به این معارف دست خواهیم یافت، اما 
این تنها کافی نیست، بلکه شناخت وظیفه کنونی هر فرد و ایفای نقش او به عنوان 

یک »منتظر« مسئله مهم تر و اصلی تری است.
اینکه من بدانم، هم اکنون امام عصر و زمان من، چه توقع و انتظاری از من 

دارد، این موضوع و چالش اصلی زندگی من باشد.
هر فردی در هر موقعیتی که هس��ت، دختر، پس��ر، به عنوان فرزند؛ زن به 
عنوان یک مادر و... هر کدام از ما، چه وظیفه و مسئولیتی در حال حاضر، نسبت 

به حضرت ولی عصر)عج( داریم و آیا به این وظایف عمل می کنیم؟!
پس از کس��ب »معرفت« و به دنبال آن »محبت« نسبت به امام زمان)عج(، 

مسئله »پیروی و اطاعت« از آن حضرت مطرح می شود.
به راستی شیعه راستین و منتظر حقیقی حضرت حجت)عج(، جز با پیروی 

از آن بزرگوار،  خواهد توانست در صف یاران ایشان قرار بگیرد؟!
مگر نه این است که رسول خدا)ص( فرموده اند: »خوشا به حال کسی که به 
حضور »قائم« برسد، در حالی که پیش از قیام او نیز، پیرو او باشد«. )بحاراالنوار، 

ج 52، ص 130(
برای پیروی و اطاعت از آن حضرت، نیاز به خودسازی و تزکیه نفس و پاالیش 
روحی و معنوی خویش خواهیم داشت. شیعه واقعی امام و پیرو و مطیع امر حضرت، 
جز با تقوی و خلوص نیت و صفای باطن نخواهد توانست دراین مسیر گام بردارد.
ب��ا نگاهی به زندگی یاران و ش��یعیان ائمه)ع( در ط��ول تاریخ، درمی یابیم 
خصوصیت برجس��ته همگی آنه��ا تقوای الهی، عرفان و اخ��الص آنها در عبادت 

پروردگار و اطاعت از ولی امرشان بوده است.
حضرت آیت اهلل بهجت می فرمایند: »تا رابطه ما با ولی امر، امام زمان)عج( قوی 
نش��ود، کار ما درس��ت نخواهد شد. و قوت رابطه ما با ولی امر)عج( هم، در »اصالح 

نفس« است. )جرعه وصال، چکیده ای از اندیشه های آیت اهلل بهجت، ص 30(
ب��رای تزکی��ه و اصالح نف��س، در زندگی مان کلید گمش��ده ای داریم به نام 
»اخالص«. شاید بتوان گفت که اکثریت ما شیعیان محبین ائمه اطهار)ع(، نسبت 
به مفاهیم دینی و معارف آن، آگاهی و دانش الزم داریم ولی یقین و باور قلبی مان، 

با خلل و اشکال روبه روست.
مثال هنگام مواجهه با مشکالت، از یاد می بریم که توکلمان باید بر خدای قادر 
متعال باشد؛ فراموش می کنیم که امام زمانمان نسبت به ما شیعیان حاضر و ناظر 
و مهربان و رئوف است. مگر خود حضرت در نامه شان به جناب شیخ مفید، خطاب 
به ما ش��یعیان نفرموده اند: »ما در رس��یدگی و سرپرستی شما کوتاهی و سستی 
نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نمی بریم«. )االحتجاج، شیخ طبرسی، ج2، ص596(

این عدم اخالص در کارها و اعمال روزمره مان، نقطه ضعف ایمان ماست. اگر 
نیت خالصانه و قربه الی اهلل در کارهایمان داشته باشیم و اعمالمان را این گونه تقدیم 
محض��ر حضرت ولی عصر)عج( کنیم، ارتباط قلبی ما با وجود مقدس امام، تقویت 

شده و باعث کمک به اصالح و تزکیه نفس در وجودمان می شود.
این خالصانه ش��دن برای خدا، س��بب تطهیر نفوس ما خواهد ش��د و امام 
زمان)عج( پیروان و منتظرانی مخلص را می خواهند. همان گونه که حضرت آیت اهلل 
بهجت می فرماید: »امام زمان)عج( اشخاصی را می خواهند که تنها برای آن حضرت 
باش��ند. کس��انی منتظر فرج هس��تند که برای خدا و در راه خدا منتظر باشند، نه 
برای برآورده شدن حاجات شخصی خود«. )جرعه وصال، چکیده ای از اندیشه های 

آیت اهلل بهجت، ص28(
ویژگی های منتظران حقیقی امام عصر)عج(

امام صادق)ع( در توصیف یاران امام عصر)عج( می فرماید: »یاران مهدی)عج( 
مردمانی مقاوم، سرشار از یقین به خدا و استوارتر از صخره ها هستند؛ اگر به کوه ها 

روی آورند، آنها را متالشی می کنند« )بحاراالنوار، ج52، ص308(
چه کسانی می توانند در هنگام ظهور سرشار از یقین و استوارتر از صخره ها 

باشند؟
بدیهی است تنها یارانی می توانند این گونه باشند که قبل از ظهور آن حضرت، 
تمری��ن ک��رده و در صحنه فعالیت های اجتماعی و نب��رد دائمی حق و باطل، در 
جبهه حق حضور فعال داشته باشند و ایستادگی و مقاومت شیطان های درونی و 
بیرونی، ویژگی هایی چون شجاعت، عزت نفس، بلند همتی و پاکدامنی را در خود 
پرورانده باشند.کس��ی که در عصر غیبت تنها با گریه و دعا س��ر کند و در صحنه 
نبرد حق طلبان علیه مس��تکبران حضور نداش��ته باشد، چنین کسی شجاعت و از 
جان گذش��تگی الزم را به دس��ت نخواهد آورد و در نبرد سهمگین سپاه امام علیه 

ستمکاران جهان، صحنه را ترک خواهد کرد.
امام علی)ع( درباره کس��انی که با امام پیم��ان می بندند و تبعیت می کنند، 

می فرماید:
»امام با این شرط با آنان بیعت می کند که در امانت خیانت نکنند، پاکدامن 
باش��ند، اهل دش��نام و کلمات زشت نباش��ند، به ظلم و ستم خونریزی نکنند، به 
خانه ای هجوم نبرند، کسی را به ناحق آزار ندهند، ساده زیست باشند، بر مرکب های 
گران قیمت سوار نشوند، لباس های فاخر نپوشند، به حقوق مردم تجاوز نکنند، به 
یتیمان ستم نکنند، دنبال شهوترانی نباشند، شراب ننوشند، به پیمان خود عمل 
کنن��د، ثروت و مال احتکار نکنند و... و در راه خدا به شایس��تگی جهاد نمایند.« 

)المالحم والفتن، سیدبن طاووس، ص149(
حال بیندیشیم که چه کسانی می توانند در هنگام بیعت با امام، اهل جهاد و 

پیکار باشند، پاکدامنی پیشه کنند و اهل زشتی و زشت کاری نباشند؟
بدیهی است آنچنان یارانی، باید از سال ها قبل از ظهور، با ایجاد آمادگی روحی 
و معنوی در خویش، »منتظر« حقیقی باشند، البته این آمادگی ابعاد گوناگون علمی، 
فرهنگی، نظامی و اجتماعی دارد و منحصر به یک ویژگی خاص نمی شود. زیرا امام 
زمان)عج( یارانی توانمند در همه ابعاد می خواهد؛ یارانی که بتوانند مسئولیت های 

بزرگ عصر ظهور را بر دوش گیرند.
یاران امام، پیشتازان تحول جهانی و سازندگان تمدن متعالی اسالمی اند، پس 
نگاه ما به مس��ئله ظهور، باید نگاهی فرامنطقه ای و جهانی باشد؛ چرا که حضرت 
مهدی)عج( آن یگانه عدالت گستر جهانی است که با ظهور خویش، حکومت واحدی 
بر سراسر دنیا به وجود خواهد آورد و وعده های الهی را، جامه عمل خواهد پوشاند: 
»ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادی الصالحون« )انبیاء/ 105(
امام خامنه ای )دام عزه( درباره ویژگی های منتظران می فرمایند: انتظاری که 
از آن سخن گفته اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست؛ انتظار به معنای این است 
که ما باید خود را برای سربازی امام زمان)عج( آماده کنیم. سربازی امام زمان)عج( 
کار آسانی نیست. سربازی منجی بزرگی که می خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد 
بین المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی، آگاهی و روشن بینی دارد. عده ای این 
اعتقاد را وسیله ای برای تخدیر خود یا دیگران قرار می دهند؛  این غلط است. ما نباید 
فکر کنیم که چون امام زمان)عج( خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد؛ 
ام��روز وظیف��ه ای نداریم. نه، به عکس، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت 
کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده ش��ویم. در گذشته کسانی که منتظر بودند، 
س��الح خود را همیشه همراه داشتند، این یک عمل نمادین است و معنایش این 
است که انسان از لحاظ علمی، فکری و عملی باید خود را بسازد و در میدان های 
فعالیت و مبارزه آماده کار باشد.« )سخنرانی به مناسبت نیمه شعبان، 81/7/30(
در کنار تمامی مسئولیت های سنگینی که در عصر غیبت برعهده یک منتظر 
واقعی می باش��د؛ نباید دعای خالصانه برای ظهور امام را فراموش کنیم. در انتظار 
ظهور بودن، خود از برترین اعمال ش��مرده ش��ده، زیرا فرج و گشایش واقعی برای 

دینداران با ظهور آن حضرت حاصل می شود.
امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس 

نشوید و بدانید که محبوب ترین کارها نزد خداوند، انتظار فرج است.«
 )الخصال، ج 2،  616(

الزمه این انتظار، جدای از آمادگی فردی و اجتماعی، دعا کردن با صدق نیت 
و خلوص دل و پیوس��تگی و دوام در این امر می باشد. آنچنان که حضرت آیت اهلل 
بهجت فرموده اند: »راه خالص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوت 
برای فرج ولی عصر)عج(، نه دعای همیشگی و لقلقه زبان... بلکه با خلوص و صدق 
نیت و همراه با توبه« )جرعه وصال، چکیده ای از اندیشه های آیت اهلل بهجت، ص 33(

 راضیه محمدزاده

چشم هب راه سپیده

 “ای نام�ده" .... ب�ا ن�ام ت�و پا ... پا ش�دم از جا
... دنی�ا ب�ه امی�دِ ت�و ب�ه دنی�ا "ای آم�ده” 

ک�ف از  افت�اده ی  دِف  دْف  دْف  دِف  آن   م�ن 

ن�ا از  افت�اده ی  بی هم�دم  ن�ِی  آن   م�ن 

 م�ْن م�ْن مِن بی من ش�ده در من ش�ده مجنون
م�ْن م�ْن م�ِن در ت�ن ب�ه ت�ِن ت�ن ش�ده تنه�ا

 از ه�ر چ�ه به غی�ر از تو، به ش�وق تو برائت
ت�ول"! "دی�وان  منظوم�ه ی  »صاح�ب«  ای 

جبل الن�ور! صب�ح  فروخفت�ه ی  بغ�ض   ای 
مس�جد القصا خونین ش�ِب  صیح�ه ی   ای 

 افراش�ته ق�د ش�اخ نب�ات از تو در این ش�عر
گل ک�رده ب�ه »ِعط�ر ح�رم ِس�تر« ت�و طوب�ا

ی جلوس اس�ت  ح�ی ح�یِّ َعَلی الَمی ک�ه تجلاّ
زیب�ا قام�ت  آن  ب�ه  ق�وم  ای�ن  قام�ت   ق�د 

 ب�اد از ت�و به باد آمد و خاک از تو بلند اس�ت
 آت�ش ب�ه ت�و آت�ش ش�د و دری�ا به ت�و دریا

پایی�ن ش�ده  ب�ال  ت�و  زل�ف  زلزل�ه ی   از 
ب�ال ش�ده  پایی�ن  ت�و  زل�ف  سلس�له ی   از 

 َخ�م ک�ردن اب�روی ت�و ب�اران ش�ب و روز
دری�ا خ�وردن  ت�کان  ت�و  پل�ک  ک�ردن   وا 

آه�و آرام�ش  ت�و  خام�وش  خل�وت   در 
صح�را ت�و  چش�مان  خرامی�دن   دنب�ال 

 چش�م تو گش�وده اس�ت گل از چهره ی باران!
�ا  »می�م« ت�و گ�ره خ�ورده ب�ه معن�ای معماّ

نشس�ته ت�و  پ�ای  ب�ه  دش�ت  ازل  روز   از 
پ�ا س�ِر  ت�و  پ�اِی  ب�ه  ک�وه  اب�د  روز   ت�ا 

 ش�یرازه ی ش�وق ت�و ُپ�ر از ش�ور ُم�َرداّف
ُمقفاّ�ا ش�عر  س�رت  پش�ت  قلم�ی،  ق�اف 

 در زل�ف ت�و غوغ�ای اناالحقِّ نس�یم اس�ت؟
چلیپ�ا؟ پ�ای  س�ِر  پش�ت  ن�ی  نال�ه ی   ی�ا 

زم�زم ت�و ج�اری ش�ده  ذک�ر  زمزم�ه ی   از 
بل�وا ش�ده  بل�وا  ت�و  ن�ام  بلبل�ه ی   در 

قلن�در ن  رن�دا حلق�ه ی  زدن   حق ح�ق 
مص�ل ن  چلاّه نش�ینا ن  د ز ه�و   هو

پنه�ان رایح�ه  در  رایح�ه  آن  از   تلمیح�ی 
پی�دا آین�ه  در  آین�ه  ای�ن  از   تصوی�ری 

 هفت�اد غ�زل خفت�ه به یک گوش�ه ی چش�مت
 هفت�اد »نعم«خفت�ه ب�ه خاموش�ِی ی�ک »ل«

 ان�دام ت�و محت�اج ب�ه ی�ک ق�دِّ قرین�ه اس�ت
لفب�ا ا زه  ت�ا لف�ی  ا زد  بس�ا ک�ه  ی�د   با

 »ط�اووس« ب�ه گِ�رد ت�و بگ�ردد ب�ه گدای�ی
تمناّ�ا ب�ه  بیفت�د  ت�و  پ�اِی  ب�ه   »س�یمرغ« 

زرتش�ت ت�و  مِه�ر  آتش�کده ی   پروان�ه ی 
“اه�ورا” ح�وران  ت�و  ن�از   حی�رت زده ی 

 در نی�ل نگ�ون گش�ت ب�ه فرم�ان ت�و فرعون
 از ط�ور گ�ذر ک�رد ب�ه دس�تور ت�و موس�ا

کجای�ی؟  ! اس�ما لغت نام�ه ی  روح   ای 
ق�رآن ش�ده هفت�اد و دو معن�ا آی�ه ی   ه�ر 

 م�ا غایب گم گش�ته ی خویش�یم و ت�و حاضر
 ب�ر م�ا چ�ه نرفته اس�ت در ای�ن غیب�ت کبرا

 روی ت�و چ�ه دل ه�ا ک�ه نی�اورده ب�ه غارت
 ی�اد ت�و چ�ه خ�واب از هم�گان برده ب�ه یغما

می افت�م ت�و  ک�وِی  س�ر  خی�ال  ب�ه   وقت�ی 
 خ�ون گری�ه کن�م ی�ا بنش�ینم ب�ه تماش�ا؟

 ای�ن نام�ه پ�ر از »س�وته دلی« آم�ده، وا ک�ن
را م�ا  نام�ه ی  س�وخته ای  گِل  ب�اغ   در 

 در ش�ور نوش�تن ب�ه ت�و افت�اده ام از دس�ت
پ�ا از  افت�اده ام  ت�و  ب�ه  رس�یدن  راه   در 

 ج�ز خش�ت خراب�ات ب�ه بالی�ن دل�م نیس�ت
اهلل َک  آَج�َر هم�گان،  ن�ان  ش�ده  آج�ر 

قادر طراوت پور

) 1
دلی سبز و تناور داشت گلدان 

نگاهی خیره بر در داشت گلدان 
دو رکعت ندبه خواند و منتظر شد

نباریدی، ترک برداشت گ ل د ا ن
)2 

دلم می خواست باران بیشتر بود 
حضور تو، حضوری مستمر بود 

میان جمله ی »آن مرد آمد« 
برای تو ضمیری مستتر بود

)3
دلم هر چند بی نام و نشان است

دچار گریه های بی امان است
دلم دلتنگ باران است امشب

سرش بر شانه های جمکران است
)4

دوباره دیر شد، باران نبارید
دلم تبخیر شد، باران نبارید

به چشم آسمان ها خیره ماندم
نگاهم پیر شد، باران نبارید

)5
شب مهتاب، اقیانوس، باران

به شوق جلوه ای مأنوس، باران
بگو کی آفتابی می شوی، کی
نگاهم می شود فانوس باران؟

)6
دوباره نم نم دلچسب باران

رواج عاشقی بر حسب باران
همین آدینه، با صدها سبد گل

بهاری می رسد بر اسب باران
)7

بیا تا چشم ما روشن بماند
جهان سرشار از الدن بماند

نمی خواهم دلی در حسرت تو
به قدر یک سر سوزن بماند

)8
شروع قصه با برگشتن تو
کجا ما وکجا برگشتن تو؟

ولی نه،مانده از چشم انتظاری
فقط یک ندبه تا برگشتن تو

)9
دل ما شد کویر تفته؟ برگرد 
 خدا را! ای بهار رفته برگرد 

تمام جمعه ها را صبر کردیم 
اقال جمعه ی این هفته برگرد 

)10
تو که درد آشنای اهل دردی 

تو که دست کسی را رد نکردی
بگو حال که دلهامان شکسته ست 

دلت می آید آیا بر نگردی؟ 

سید حبیب نظاری

آدین�ه  س�حر  ه�ر  را  ت�و  خوانی�م  ندب�ه 
آیین�ه  عل�ی  ص�ل  ؟  ای  آین�ه  ک�دام  ت�و 

 
ت�و ک�دام آین�ه ای ، ای ش�رف الش�مس غری�ب
پین�ه چش�مم  ت�و  دی�دار  دوری  از  زد  ک�ه 

 
ت�ری ک�رده  ره�ا  زل�ف  ه�ا  آین�ه  هم�ه  از 
ب�ر س�ینه  را  ت�و  ه�ا س�نگ  آین�ه  زنن�د  م�ی 

 
صب�ح  ی�ک  ک�ن  آینگ�ی  خ�دا!  محف�وظ  ل�وح 
از آت�ش و کف�ر و کین�ه  ک�ه جه�ان پ�ر ش�ده 

 
ای�م  کاش�ته  را  ت�و  ن�ام  ه�ا  آین�ه  هم�ه  در 
آدین�ه  س�حر  ه�ر  را  ت�و  خوانی�م  ندب�ه 

علیرضا قزوه

گاهی اگربا ماه صحبت کرده باشی
 از ما اگر پیشش شکایت کرده باشی 

گاهی اگر در چاه ،مانند پدر،آه 
 اندوه مادر راحکایت کرده باشی  

گاهی اگر زیردرختان مدینه 
 بعد از زیارت استراحت کرده باشی 

گاهی اگر بعد از وضومکثی کنی تا 
 آیینه ای راغرق حیرت کرده باشی 

حتی اگر بی آن که مشتاقان بدانند 
 گاهی نمازی را امامت کرده باشی 

یا در میان کوچه های سرد و تاریک 
نان وپنیر وعشق،قسمت کرده باشی 

پس مردمک های نگاه ما عقیم اند 
تو حاضری بی آن که غیبت کرده باشی! 

 نغمه مستشار نظامی 

تو آرامی، تو آشوبی، تو خوبی
تو می آیی که زشتی را بروبی

تو چون ماهی ولی کاهش نداری 
تو خورشیدی و لیکن بی غروبی

قیصر امین پور

ب�ه دنب�ال ت�و م�ی گ�ردم نم�ی یاب�م نش�انت را
را کهکش�انت  م�دار  جوی�م  کج�ا  بای�د  بگ�و 

تم�ام ج�اده را رفت�م غب�اری از س�واری نیس�ت
را نش�انت  رد  ام  جس�ته  بیاب�ان  ت�ا  بیاب�ان 

نگاه�م مث�ل طف�لن زیر ب�اران خیره ش�د بر ابر
را کمان�ت  رنگی�ن  آس�مان  در  مگ�ر  ت�ا  ببین�د 

که�ن ش�د انتظار اما به ش�وقی تازه, بال افش�ان
تمام جس�م و جان لب ش�د که بوس�د آستانت را

کرام�ت گ�ر کن�ی ای�ن قط�ره ناچی�ز را ش�اید
ک�ه چ�ون اب�ری بگ�ردم کوچه ه�ای آس�مانت را

آدین�ه از ش�رق  بپی�چ  ای آخری�ن طوف�ان!  ال 
ک�ه دری�ا بوس�ه بنش�اند ل�ب آت�ش نش�انت را

حسین اسرافیلی

چ�ه ش�ود به چه�ره ی زرد من، نظری ز به�ر خدا کنی
ک�ه اگ�ر کن�ی هم�ه درد من، ب�ه یک�ی اش�اره دوا کنی

تو ش�هی و کش�ور جان ت�را، تو مهی و ج�ان جهان ترا
ز ره ک�رم چ�ه زی�ان ت�را، ک�ه نظ�ر ب�ه حال گ�دا کنی

ز ت�و گ�ر تفق�د و گر س�تم، ُب�َود آن عنای�ت و این کرم
همه از تو خوش ُبَود ای صنم، چه جفا کنی چه وفا کنی

هم�ه ج�ا کش�ی م�ی لل�ه گ�ون، ز ای�اغ مدعی�ان دون
ش�کنی پیاله ی ما، که خون، به دل شکس�ته ی ما کنی

تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم ومن غمین
هم�ه ی غم�م ُب�َود از همی�ن، که خ�دا نک�رده خطا کنی

تو که”هاتف” از برش این زمان، روی از ملمت بی کران
قدم�ی نرفت�ه ز ک�وی وی، نظر از چه س�وی قفا کنی؟

هاتف اصفهانی

گذش�ت غ�م  غ�رق  همگ�ی  م�ن  عم�ر   س�اعات 
گذش�ت س�رم  از  آب  ک�ه  بگی�ر  م�را   دس�ت 

بی�ا  ، م ش�د ک  متح�ر ی  ا ه  د م�ر نن�د   ما
گذش�ت ع�دم  در  ام  زندگ�ی  تم�ام  ت�و   ب�ی 

 م�ی خواس�تم ک�ه وق�ف ت�و باش�م تم�ام عم�ر
 دنی�ا خ�لف آنچ�ه ک�ه م�ی خواس�تم گذش�ت

ام خ�ورده  ک�ه  آب�ی  جرع�ه  هی�چ،  ک�ه   دنی�ا 
گذش�ت س�م  مث�ل  م�ن،  تش�نه  حل�ق  راه   از 

ای�م ندی�ده  تغ�زل  رن�گ  هی�چ  ت�و  از   بع�د 
گذش�ت قل�م  حت�ی  گفت�ن،  ش�عر  خی�ر   از 

م�ادرم ک�ه  ببین�م  جمع�ه  غ�روب  ک�ی   ت�ا 
 یک گوش�ه بغض کرده که این جمعه هم گذش�ت

اس�ت نهای�ت  ب�ی  دل�م  درد  ش�مار   م�ول 
گذش�ت رق�م  از  خ�دا  ب�ه  م�ن  درد   تع�داد 

ش�وم م�ی  م  آرا ای  لحظ�ه  ب�رای   ح�ال 
گذش�ت ح�رم  در  ام  زندگ�ی  خ�وب  س�اعات 

سید حمیدرضا برقعی

چشم تو گشوده است
 گل از چهره ی باران!

تو حاضری 
رباعی های چشم انتظاربگو...!بی آن که غیبت کرده باشی! 

همه از تو خوش بَُود
 ای صنم

بی تو تمام زندگی ام
 در عدم گذشت

ندبه خوانیم تو را هر سحر آدینه 

با امام زمان)عج( 
در احیای شب نیمه شعبان

با امام زمان)عج( 
در احیای شب نیمه شعبان

س�راب ها از  ات  حوصل�ه  اس�ت  رفت�ه  س�ر 
ب ه�ا حبا م  تم�ا طب�ل  ن�د  ا ل�ی  خا ت�و 

گاه�ی ب�ه مه�ر و گاه ب�ه م�ه س�جده م�ی کنی�م
ش�هاب  ها م�ا  س�ر  پش�ت  ان�د  گ�م  در  س�ر 

مردمی�م ذه�ن  ز  ا ت�و  عب�ور  همس�ایه ی 
خراب ه�ا خان�ه  هم�ه  ب�ا  ای�م  س�فره  ه�م 

اس�ت گش�ته  نظرب�از  شکس�ته  ای  آئین�ه 
قاب ه�ا آغ�وش  ب�ه  فش�رده  را  ت�و  عک�س 

ه�م! جب�ر  ز  ن�دارم،  ِش�کوه  اختی�ار  ز  ا
انتخاب ه�ا هم�ه  توس�ت  ن�ام  ک�ه  وقت�ی 

وقت�ی ک�ه چش�م ه�ات معم�ای عاش�قی س�ت
جواب ه�ا حاض�ر  ت�و  پی�ش  ان�د  بس�ته  ل�ب 

تری�ن مهرب�ان  ای  مهربان�ی ات  پی�ش  در 
ب ه�ا کتا و  ب  حس�ا ه�ل  ا ن�د  ر و آ ک�م 

احمد بابایی

ند به خوانیم تو را هرسحرآدینه 
ای مهربان ترین

تو بی غروبی!

http://313yaar.persianblog.ir/post/769/

