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شعرزنانانقالبیفاخروجریانساز
درمحفلادبيباموضوع»بانوانشاعرپارسيزبانازگذشتهتاامروز«عنوانشد

حمایترهبرانقالبازشاعرانزندررشدشعردرميانزنانانقالبيتأثيربسيارداشتهاست
محف�لادب�يهندیرانب�اموض�وعبانوانش�اعر
پارسيزبانازگذشتهتاامروزبانگاهيبهشعر»فریبا
یوس�في«بهبهانهانتش�ارمجموعهش�عرجدیدش
بهن�ام»راه«باحض�ورجمع�يازش�اعرانواهالي
فرهنگوادبكش�ورهايپارس�يزبانبرگزارشد.

 رحماندوس�ت:ش�اعري،زنوم�ردب�ودن
نميشناسد

مجتبي رحماندوست در محفل ادبي هنديران با موضوع 
بانوان شاعر پارسي زبان گفت: شاعري، زن و مرد بودن 
نمي شناس��د، ايراني و غير ايراني بودن نمي شناسد، اما 
احساس داشتن و نداشتن، عاطفي بودن و نبودن، برايش 
فرق مي كند. قدرت تخيل باال داشتن و نداشتن، برايش 
متفاوت است. كيست كه نداند و نبيند كه زنان و از جمله 
زنان ش��اعر، از نظر دارايي عاطفه و احس��اس، عموماً از 
مردان ش��اعر ثروتمندترند؟ گرچه ش��اعري تسلط بر 
واژه ها و قدرت كاربرد و كنار هم چيني هنرمندانه كلمات 
را هم مي خواهد ك��ه مي تواند در مردان ش��اعر يا زنان 
شاعر قوي تر باشد. ضمناً شاعري دهها سرمايه ديگر هم 

مي خواهد كه بايد شاعران آنها را برشمارند. 
رحماندوست افزود: از سوي ديگر اين زنانند كه نخستين 
الاليي ها را براي آرامش بخش��ي به ن��وزادان و كودكان 
خود مي خوانند و كدام الاليي است كه منظوم نباشد يا 
حتي شعري پر از عاطفه و احساس نباشد؟ الاليي هايي 
كه يا خود مادر سروده يا از شاعري ديگر است و مادر را 
با شعر و احساس و ممارست با شاعري دمساز مي كند. 
بنابراين انتظار اين بوده كه بزرگ ترين ش��اعران تاريخ 
ادبيات ايران، شاعران زن باشند، اما چرا اينگونه نيست؟ 
گرچه زنان شاعر بزرگي داريم كه بر تارك ادبيات ايران 
مي درخش��ند، اما قله هاي ش��عر در تاريخ ادبيات ايران 
همچون حافظ، سعدي، مولوي، صائب و. . . چيز ديگري 
مي گويند.  به گفته وي، پس آيا بهتر نيست كه به شعر 
بپردازيم و معيارهاي زيبايي شناسي را در اصل شعر به 
كار بگيريم و شعر زيباتر و ارزش��مندتر را پاس بداريم و 

شاعرش را بستاييم؛ چه آقا باشد و چه خانم؟
 حمایترهبرانقالبازشاعرانزن

در ادامه غالمعلي حدادعادل عنوان كرد: زنان همانطور 
كه در اصل پيروزي انقالب س��هم مؤثر داشتند، بعد از 
پيروزي هم در انواع شئون انقالب فعال بوده اند؛ از جمله 
ميدان هاي حضور زنان عرصه ادبيات و به ويژه شعر بوده 
اس��ت. زنان با درك لطيف زنانه و مادرانه خود در بيان 
احساسات از مردان موفق ترند و شعر آنها رنگ و آهنگ 
خاصي دارد.  رئيس بنياد سعدي ابراز داشت: به جرئت 
مي توان گفت كه امروزه در ايران دهها ش��اعر خوب زن 
داريم كه با ش��عرهاي آئيني و انقالبي خود دوشادوش 
مردان فعالند. خانم يوسفي از جمله اين زنان شاعر است 
كه اميدوارم روز به روز موفق تر و مؤثرتر باش��ند. ناگفته 
نماند حمايت رهبري انقالب از شاعران زن در رشد شعر 

در ميان زنان انقالبي تأثير بسيار داشته است. 
 ش�اعرانزنایرانياهلتكبروفخرفروش�ي

نيستند
محمدمهدي عبداللهي هم در اين برنامه متذكر ش��د: 
ش��اعران زن ايراني همواره به اص��ول و آداب اجتماعي 
و مذهب��ي پايبند ب��وده و هس��تند و از اب��راز عاليق و 
گرايش هاي ش��خصي و خصوصي در ش��عر خودداري 
مي  كنند يا اگر به ندرت اشاره اي كنند  با حجب و حيا و 
غيرمستقيم است.  وي عنوان كرد: شاعران زن ايراني در 
شعر خود معموالً اهل تكبر و فخرفروشي نيستند. زنان 
شاعر بعد از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي به علت 
حضورش��ان در عرصه هاي مختل��ف اجتماعي همپاي 
مردان، نس��بت به تحوالت اجتماعي، سياسي و مسائل 
پيرامون خود بي تفاوت نبوده و نيستند و در بسياري از 

مسائل روز، موضع مند بوده و واكنش نشان مي دهند؛ به 
عنوان نمونه در چند سال اخير در مسائلي همچون ايثار 
و شهادت، تسليم نش��دن در برابر دشمنان قسم خورده 
انقالب، محور مقاومت، گفتمان عدالت، شهداي مدافع 
حرم، شهداي مظلوم جهان اس��الم، حوادث روز كشور 
و... جريان سازي كرده  و اش��عار فاخري در اين زمينه ها 
س��روده اند.  عبداللهي گفت: جان كالم اينكه شعر زنان 
معاصر پر از مضمون هاي نو و حرف هاي تازه، سرشار از 
عاطفه و احساس است و انقالب اسالمي ايران و همچنين 
حمايت ه��اي بي دريغ امين ش��عر انقالب از ش��اعران، 
افق هاي روشني را پيش روي شاعران به ويژه شاعران زن 

ايراني گشوده است. 
 زنانوپاسداريازحریمپارسي

علي چگني سفير ايران در هند هم در اين برنامه اظهار 
داش��ت: ش��عر نزد زنان بر ش��عر نزد مردان هم تقدم و 
اولويت زماني دارد و هم ذاتي، چراكه نخستين واژگان 
موزون، دلنش��ين، آرام بخش و هماهنگ كه بر گوش و 
جان كودك مي نشيند، همان س��خنان، كلمات، ابيات 
و قافيه هاي همگن و زيبا كه آغش��ته به عس��ل لحن و 
مهر و محبت مادر اس��ت، هس��تند. پس هيچ شاعري 
نباشد جز اينكه گام هاي نخستين ادب و شعر خود را به 
لحاظ مفهومي و كالمي و حتي صنعت و تجمل مديون 

و مرهون مادر نباشد. 
س��فير ايران در هند افزود: عالوه بر آن زنان فرهمند و 
فرهيخته را در آسمان شعر و ادب س��تارگاني رخشان 
و پرفروغ اس��ت كه به رغم همه مضايق و محدوديت ها 
با ديگ��ر اختران اين س��پهر هماوردي در درخش��ش و 
خودنمايي دارد. هر چند ابر زمانه و جبر روزگار فرصت 
بهره گيري از اين همه نورافشاني را از چشمان جويندگان 
و تشنگان زالل فرهنگ و ادب گرفته است. در سرتاسر 
تاريخ علم و ادب و شعر ايران زمين زناني اديب و توانمند 
را مي بينيم كه هريك خود چونان سرداري دالور پرچم 
پاسداري از حريم پارسي در دست دارند و رتبه و منزلتي 
بس رفيع و بلند را در اين عرصه به كف آورده اند كه محل 
غبطه و آرزوي بسياري است. از اين جمله بانواني توانمند 
و فرهيخته چ��ون پروين اعتصامي، طاه��ره صفارزاده، 
سپيده كاشاني و صدها اختر چرخ ادب فارسي هستند. 

 زنانشاعر،خواهرانزناننویسندهاند
راضيه تجار از بانوان نويسنده و عضو انجمن قلم هم در 
اين نشست گفت: زنان شاعر، خواهران زنان نويسنده اند. 
نوع نگاه، صيد واژگان، چينش درس��ت آنها در هر بند، 
به كارگيري ايهام و ابهام و نماد و تلميح، س��اخت قامت 
آفريده خود با تصاويري بكر، ارائه فكر و انديش��ه و پيام 
جزء مشتركات آثار است،بنابراين به عنوان يك نويسنده 
زن در هفته كتاب، اداي احترامي دارم به خويشاوندان 
نزديكم، بزرگ بانوي شاعر طاهره صفارزاده كه اهل فكر 
و انديشه بود و از »تن« و »من« نگفت و افق هاي باالتري 

را ديد و سپيده كاشاني شاعره متعهدي كه بهنگام رزم با 
سرودهايش به ميدان آمد و ديگر شاعران زن از نسل هاي 
بعد كه با اشعارش��ان رود زالل و انديش��ناك و متعهد و 
پوياي شعر معاصر را حياتي ديگر بار بخشيدند. به گونه اي 
كه دانشجويان در كشور هند تز دكتراي خود را به تفسير، 

تبيين و ترويج اين اشعار اختصاص دادند. 
 زناندرشعرگذشتگان

محمود اكرامي فر هم در اين برنام��ه گفت: ما در زمينه 
شعر و زنان با چهار اصطالح مواجهيم. اول: »زنان شاعر«. 
شايد اولين زن شاعر در تاريخ ادبيات ما رابعه بلخي باشد 
و بعد »مه ستي« يا مهس��تي و بعد صداي شاعران زن از 
اندروني ها بيرون نيامد تا عصر قاجار و عصر حاضر كه زنان 
شاعر داراي اسم و رسم به يادماندني و اشعار ماندگاري 
هستند. دوم: »زن در شعر«. زنان در شعر فارسي بيشتر 
در نقش معشوق ظاهر شده اند آن هم معشوقي كه زلف 
كمند، مژگان س��ناني و آبروي كماني و قد سروي دارد. 
در واقع در شعر گذشتگان چهره واقعي زن در شعر نمود 
و بروز درستي نداشته اس��ت. جز در شعر معاصر كه گاه 

پيرزن هم نقش وجدان بيدار جامعه را بازي مي كند. 
اين ش��اعر بيان كرد: در ميان همه نقش هاي اجتماعي 
زنان، نقش همس��ري در ادبيات ما مغفول مانده است و 
انگار مردان شاعر از تعريف، تمجيد و توصيف همسران 
خود ابا داش��ته اند. س��وم: »ش��عر زنان«. در همه ادوار 
شعر زنان هميش��ه در اوج بوده اس��ت؛ هرچند به دليل 
اندروني نشين بودن اين نيمه جمعيت، صدايشان زياد 
به گوش ها نرس��يده و آنگونه كه بايسته و شايسته است 
در دفتر و ديوان ثبت و ضبط نش��ده است، ولي آنچه از 
شعر زنان بجا مانده ارزش��مند بوده و هست هرچند به 
داليلي نتوانسته است به پاي شعر مردان برسد. چهارم: 
»شعر زنانه«. تا ديروز نه چندان دور به دليل اشتغاالت 
خانه داري و كار در منزل، دايره دغدغه هاي زنان ش��اعر 
محدود بود و گاه در حد اشتغاالت يدي و ذهني آنها بود، 
ولي امروز زنان ش��اعر مثل مردان دغدغه هاي سياسي، 
اجتماعي، فرهنگي و... دارند و كمي دشوار است بگوييم 

فالن شعر زنانه يا مردانه است. 
 صفارزادهباشبچراغشعروشعور

رضا اس��ماعيلي هم در اين برنامه گفت: اگر تعريف ما از 
ش��اعر موجودي صرفاً خيال پرداز و احساساتي باشد، با 
چنين تعريفي صفارزاده را نبايد ش��اعر بدانيم، ولي اگر 
تعريف ما از شاعر انس��اني حكيم، انديشمند و صاحب 
شعور باشد )چنان كه در لغت هم شاعر به معناي آگاه، 
داننده و شعورمند است(، صفارزاده را بايد در زمره يكي 

از شاعرترين شاعران اين روزگار بدانيم. 
عضو انجم��ن قلم افزود: صف��ارزاده ش��اعر به معناي 
مصطلح آن - خي��ال پرداز و احساس��اتي- نبود، بلكه 
انساني »شاعر« به معناي واقعي كلمه بود. او شاعري 
از جنس »نور و حضور« و به تعبي��ر خودش »رهگذر 
مهتاب« بود. هدف او در شعر فاصله گرفتن از »شاعر 
عادتي« و رسيدن به مرز »شاعر عقيدتي« و »معرفتي« 
بود. تالش مقدس او در عرصه شعر همچون فردوسي، 
موالنا، حاف��ظ، ناصر خس��رو، پروين اعتصام��ي و. . . 
پرهيز از »عقل س��تيزي« و »عقل گريزي« شاعرانه و 
ايجاد تعامل و پيوند بين »عقل و احساس« بود. او در 
شعرهايش فقط به دنبال »تحريك احساسات« و ايجاد 
تأثرات عاطفي صرف نبود. او با »جان سروده« هايش 
مي خواست به انديشه و شعور مخاطب تلنگر بيداري 
بزند و خواننده را از خواب غفلت و رخوت و عادت بيدار 
كند. ما در آيينه جان سروده هاي او كه رستاخيزي از 
بيداري اس��ت، سيماي فرهيخته انس��اني را به تماشا 
مي نش��ينيم كه از معبر عشق، به س��رمنزل »عقل« 
مي رس��د و از ش��جره طيبه »حكمت و معرفت« ميوه 

»دانايي و توانايي« مي چيند. 

به گفته اس��ماعيلي، صف��ارزاده ش��اعري آزادانديش و 
وارسته بود. از قبله و قبيله ش��اعراني كه شعر را پرتويي 
از شعور نبوت مي دانند و هرگز با قالب شعر، در انديشه 
صيد ماهي دنيا نيس��تند. او با حنجره عشق و تعهد، در 
گوش زمانه بي پير صالي بيداري س��ر داد و با انگش��ت 
اشاره شعرش، مسير راستي و رستگاري انساني را نشان 
داد كه مي تواند از مذهب انسان مچاله و مردان منحني 
تبري كند و به مدد دانايي و بينايي تا »خدا گونگي« قد 
بكشد. صفارزاده با شب چراغ شعر و شعور به دنبال رد پاي 
انساني از جنس پيامبران الهي بود. انسان آزاد و سربلندي 
كه به مدد انتخاب مسئوالنه از زندان هاي غفلت و عادت 
و طبيعت س��ر بر آورده و ردايي از جنس رسالت و تعهد 
بر دوش دارد. انس��اني كه »ماه« را »آه« مي كشد و ما را 
به »ديدار صبح« فرا مي خواند و ب��ه »بيعت با بيداري« 

دعوت مي كند:
دوباره برمي خيزيم 

به راه مي افتيم
رفتن به راه مي پيوندد

ماندن به ركود 
و اين گونه است

كه من هميشه از بيداري مي گويم در شعر
وقتي كه شهر خوابيده بود، بيدار بودم

و از بيداري گفتم
از راه، از حركت

هميشه از بيداري مي گويم 
تا بازوان عشق زير سر ماست

بايد بيدار بود 
سالم بر تو

كه بيداري... 
 شباهتنظاماخالقيشعرپروینبهسرودههاي

سعدي
فاطمه ناني زاد از بانوان ش��اعر در اين برنامه عنوان كرد: 
پروين اعتصامي به يقين يكي از شاعران نام آور و ماندگار 
ادبيات ايران و جهان اس��ت. ش��اعري كه توانس��ت در 
بسياري از قالب هاي شعري، اشعاري ماندگار از خود به 
جاي بگذارد. كمتر كسي را مي توان يافت كه با شنيدن 
نام پروين به ياد مناظره هاي جذابش همچون مس��ت و 
هشيار نيفتد. شعر پروين، ش��عري تعليمي است. شعر 
تعليمي شعري اس��ت كه براي آموزش سروده مي شود. 
بخش عمده ش��عر پروين ب��ه انديش��ه هاي اخالقي او 
اختصاص دارد و ش��اعر به پند و اندرز مي پردازد. برخي 
معتقدند نظام اخالقي شعر پروين به سروده هاي سعدي 

شباهت دارد. 
اين بانوي شاعر متذكر شد: شعر پروين را نمي توان خالي 
از وجه اجتماعي دانست. او از كنار مردم و روزگار خويش 
بي اعتنا نمي گذرد. ظلم ستيزي و درگيري با بيداد شاخصه 
اصلي شعر اوس��ت. تقارن زندگي پروين با دوران اختناق 
باعث شده بود كه اين وجه را كمي پوشيده و پنهان ارائه 
كند. درست است كه او گاهي به طور آشكار، ظالمان را مورد 
خطاب قرار مي دهد اما با استفاده از دانش هاي تاريخي به 
ظاهر اين امر را متوجه گذش��ته مي كند. »اشك يتيم«، 
»مست و هشيار« و »شكايت پيرزن« از اينگونه اشعارند. 
عنصر ديگري كه مي توان در ديوان پروين به بررس��ي آن 
پرداخت عنصر خيال است. عنصر خيال در اشعار پروين 
خيلي كم به چشم مي خورد كه اين امر به دليل پرداختن 
وي به شعر تعليمي اس��ت. در واقع مسقيم گويي يكي از 
ويژگي هاي بارز ش��عر تعليمي اس��ت. عنصر ديگري كه 
مي توان به بررس��ي آن پرداخت، عنصر زبان اس��ت: زبان 
پروين زباني روان و فصيح است و همين زبان شعر پروين را 
فاخر و ماندگار كرده است. برخي هنر پروين در سخنوري 
را بارها از هنر او در شاعري باالتر مي دانند. تسلط پروين به 

زبان فارسي كاماًل در اشعارش نمايان است.  

بنداول
حماسه بي زن و زن بي حماسه بي معناست

كه مرد بي مدد عشق در جهان تنهاست
كجاست خانه ي سبزي بدون دستي گرم

كه باغبان و پرستار و مرهم گل هاست
زن از نخست، اگر مادر است، اگر همسر

هميشه مظهر آرامش است و عطر صفاست
زنان لطافت تاريخي حكاياتند

كه قصه گرچه غم انگيز، صبر زن زيباست
شبيه ساره صبور است و مثل مريم پاك
شبيه آسيه در مصر منجي موسي ست

اگر به هيئت بلقيس سرزمين سبا
وگر به هيئت هاجر نماد سعي و صفاست

بدون فاطمه)س( دنيا براي موال هيچ
بدون فاطمه)س( پيغمبر خدا تنهاست

بدون زينب كبري)س( كدام خطبه ي ناب
طاليه دار پيام بلند كرب و بالست

زمان رسيده به تكرار مادرانه ي عشق
بگو به نام خدا شرحي از ترانه ي عشق

بنددوم
بخوان به نام خدا داستان ايمان را

حديث زينبي مادران ايران را
بخوان به نام خدا از شكوه بت شكنان

كه روح تازه دميدند باغ و بستان را
پس از حماسه ي گردآفرين دوباره بخوان

غرور صف شكن اين زن مسلمان را
به سمت لشكر طاغوت بي سالح دويد

كه جاودانه كند شوكت سليمان را
اگر چه مادر و همسر ولي به راه »ولي«

گرفته در كف اخالص گوهر جان را
بخوان حكايتي از صبر »اشرف السادات«

كه يادگار بماند زنان دوران را
شكوه شير زني، مادري صبور و شكور

نماد عشق و بصيرت، غروِر شعر و شعور

بندسوم
پيام روح خدا را شنيد و جان آورد
از آفتاب نهان جلوه ي عيان آورد
پيام حضرتشان را رساند تا دل ها
هزار جان به فداي عزيز جان آورد

به پيشواز حضورش چه عاشقانه شتافت
بصيرت از مدد پير، ارمغان آورد

به عشق ياوري دين و پاسداري عشق
هرآنچه داشت در آن روز در توان آورد

شبيه »چرخش گل سمت نور« مي باليد
طلوع فجر ز بهروزي اش نشان آورد
زمان گذشت و بهاران رسيد تا ايران

زمانه پرچم خورشيد را عيان آورد
امام عشق به اعجاز انقالب آمد

طراوتي به دل خسته ي جهان آورد
زمين خسته در آن التهاب تاب آورد

به ياري نفس عشق، انقالب آورد

بندچهارم
نهال سرزده را گرم آبياري شد

ستون خانه ي او پايگاه ياري شد
كمي گذشت و كالغان هجوم آوردند

زمان ياوري دين و پاسداري شد
اگر چه سنگر او پشت جبهه بود ولي

براي جبهه نشان اميدواري شد
بسيج كرد زنان را به نام حضرت عشق

به نام حضرت زهرا)س( سالم جاري شد
غذا، لباس، مربا، برنج، سبزي، آش

هر آنكه بود در آن جمع گرم كاري شد
چه كار بهتر از آيينه داري خورشيد
كه افتخار دلش بود ياري خورشيد

بندپنجم
رسيد نوبت دردانه ي دلش، پسرش

گل محمدي اش، شاخسار پر ثمرش
نگاه كرد به مادر: »اجازه مي خواهم«

كشيد دست نوازش به گوشه ي جگرش
بلند گفت: »كه من راضيم برو پسرم«

گرفت مصحف و پاشيد آب پشت سرش
»خوشا به حال شماها كه مرد ِميدانيد«
به ياد خوِن خدا خون فشاند چشم ترش

خدا قبول كند از من اين امانت را 
فداي اصغر و اكبر، فدايي قمرش
فداي شاه شهيدان، برو برو پسرم

مباد باز بماني ز ياري پسرش
به راه لشكر اسالم جان و دل دادم

چه غم اگر كه نماند ز خادمي اثرش
شكوه مادري و ذكر يا رب و يارب

به جان و دل همه در راه حضرت زينب)س(

بندششم
محمد آن گل باغ محمدي باليد

همين كه صبر و توالي مادرش را ديد
نگاه كرد به دستان زخمي مادر

كنار چادر و دستان خسته را بوسيد
به شرم گفت به فكر لباس آخرتم

و شال سبز، اگر پيكرم به خانه رسيد
مرا به دست خودت خاك كن، دعايم كن

به صبر زينبي و اجر مادران شهيد
مباد اشك بريزي و خم شود كمرت

بايست محكم، من زنده ام مكن ترديد
فقط به خلوت خود گريه كن به ياد حسين)ع(

به شكر آنكه نگاهش به جان ما تابيد
گذشت چندي و از گل خبر نياوردند
خبر از آن گل خونين جگر نياوردند

بندهفتم
گواه مي دهد اين دل كه يار مي آيد

گل محمدي ام نامدار مي آيد
دل شكسته مبادا كه آه و ناله كني

كه با رسيدن يارت قرار مي آيد
خبر رسيده به قلبم ز كاروان شهيد

كه سرفراز از آن كارزار مي آيد
خبر رسيده به جانم علي اكبر من
هزار زخم به جان، استوار مي آيد

به سر شتافته اين جان و دل خوش آمد گوي
به پيشواز تو اي غمگسار مي آيد

خوش آمدي ز سفر، مادرت فدايت باد
به خانه آمده اي، خانه ي دلت آباد 

بندهشتم
حماسه بي زن و زن بي حماسه بي معناست

كه بر سر شهدا، دست حضرت زهراست
 چو كوه در وسط قبر نوجوان شهيد

اگر چه در جگرش داغ عصر عاشوراست
چو كوه چادر خاكي به سر، دل مادر

به جست وجوي نشاني ز خاك كرب و بالست
چنان شكوه دماوند در غم فرزند

چنين صالبت نستوه، ناب و بي همتاست
گذاشت صورت فرزند را به سينه ي قبر

به خاك گفت كه اين نوجوان حبيب خداست
كنون كه بار امانت به خاك مي سپرد

به سربلندي دردانه اش سرش باالست
چه شير كوه زني، مثل مادرش زهرا)س(

صبور و شكرگزار است و در دلش غوغاست
شكوه زينبي و صبر اشرف السادات
نماد و جلوه ي ايثار مادر شهداست

گلم رسيد، سرافراز و روسپيدم كرد
به شانزده غزلش مادر شهيدم كرد

بندنهم
اگر چه در غم روي تو نيستم تنها

چنان كه خواسته بودي گريستم تنها
تو در كنار مني هر نفس، خدا اينجاست

نه، صادقانه بگويم كه نيستم تنها
گرفته دست مرا هر زمان به مرحمتي
هر آن زمان كه به يادت گريستم تنها
تو خواستي كه نبيند غم مرا دشمن

تو خواستي كه چو زينب)س( بايستم تنها
تو خواستي كه ببيني كه من سرافرازم
كه ياد اوست همه هست و نيستم تنها

بخوان دوباره بخوان روضه خوان، هالك شدم
به ياد حضرت ارباب زيستم تنها

شكسته پا و زمينگير و خسته ام مادر
محرم است ببين دلشكسته ام مادر

بنددهم
صداي نوحه مرا برد تا كجا آن شب

صداي نوحه و بال فرشته ها آن شب
صداي نوحه و عطر شهيد و ديدن تو

مرا رساند به ديدار كربال آن شب
نگاه كردي و گفتي چرا شكسته دلت
گرفت دست تو دلتنگي مرا آن شب
نه درد ماند به پايم نه غم ميان دلم

گرفتم از نفس آشنا شفا آن شب
علي اكبر من از زيارت ارباب

رساند هديه سبزي به مبتال آن شب
نشان ماست همان شال سبز كرب و بال
كه عطر دوست مرا برد تا خدا آن شب

»منم كه ديده به ديدار دوست كردم باز
چه شكر گويمت  اي كارساز بنده نواز«

بندیازدهم
 نگاه كردي و گفتي دگر نيازي نيست

 به اين همه خطر و دردسر نيازي نيست
 به دردهاي پياپي به زخم هاي عميق

 به اين همه غم و اشك و ضرر نيازي نيست
 نياز نيست ببندي دوباره پايت را

 به نسخه هاي همه بي اثر نيازي نيست
زيارت تو قبول است و سعي تو مشكور

به راه دور و به رنج سفر نيازي نيست
همين دو بال پريشان براي تو كافي ست

بپر پرنده زخمي، به پر نيازي نيست
به شال سبز حسيني رسيده است شفا

به قرص و مرهم و دارو دگر نيازي نيست
نماند درد و غمي تا رسيد نام حسين)ع(

دوباره روضه بخوان دل به احترام حسين)ع(

بنددوازدهم
بگو ستاره نتابد، پرنده پر نزند

كه عاشقانگي اش را كسي نظر نزند
صداي شيهه ي اسبان بي سوار،  اي كاش

نمك به قلب پر از زخم، بيشتر نزند
به پيشواز شهيدان فرشته اي آمد

به گاهواره ي اصغر، بگو كه سر نزند
عموي تشنگي آمد، سپر بياور عشق
كه خصم بر تن صد پاره اش دگر نزند

اگر چه خيمه ي زينب، سراچه ي درد است
بگو كه لشكر غم بيش از اين به در نزند

سكوت دشت پس از سور و شادي دشمن
چگونه شعله ي حسرت به هر جگر نزند

در آتش غمش اسپند دود كرده دلم
كه عاشقانگي اش را كسي نظر نزند

 به لطف عشق حسين )ع( و به اقتداي ولي
گشوده شد گره بسته ام به نام علي)ع(

تقدیررهبرانقالب
ازشاعريكهتركيببندي
تقدیممادرانشهداكرد

حماسهبيزن
وزنبيحماسه
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در جريان »يازدهمين پاسداشت ادبيات جهاد و مقاومت« همراه با انتشار تقريظ رهبر انقالب اسالمي بر كتاب »تنها 
گريه كن« كه از سوي مؤسسه  پژوهشي، فرهنگي انقالب اسالمي انجام شد متن تحسين آميز رهبر انقالب بر شعر 
»نغمه مستشار نظامي« و توجه اين بانوي شاعر به مادران شهدا همراه با تركيب بند اين شاعره كشورمان منتشر 
شد.  در متن تحسين رهبر انقالب آمده است: بسم اهلل الرحمن الرحيم- بسيار كار درست و بجايي كرده اند؛ آن بانوي 
شهيدپرور و آن حماسه در خور چنين ستايشي است.  اي كاش براي ديگر مادران ارجمند شهيدان در قم مانند مادر 
شهيدان زين الدين و در سراسر كشور نيز زالل قريحه شاعران آثاري بيافريند. من هم آن كتاب را خوانده و چند كلمه 

تقريظ بر آن نوشته ام.  تركيب بند نغمه مستشار نظامي بر كتاب »تنها گريه كن« از اين قرار است:
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محبتمادراست،هستند.پسهيچشاعري
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