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مهدی مردانی

علی باباجانی

1
پرچم سپاه ابر
روی ماه را گرفت
ناگهان
آسمان برق زد
رعد ،نوحه خواند
و دل ستارهها شکست
ابر قطره قطره
بر زمین چکید
روی غنچهها نشست
خاک بوی کربال گرفت
2
بابای من کوهی است محکم
همقد آقای درخت است
خنداندنش کاری است مشکل
گریاندنش هم سخت سخت است
یک روز دیدم توی مسجد
لرزید دست و شانههایش
با «یاحسین» و «یاحسین»اش
یک دفعه اشکی شد صدایش
غمگین شدم رفتم کنارش
لبخند زد تا که مرا دید
مثل گلی نرم و معطر
روی مرا آرام بوسید

«بگو چگونه بگویم
دوباره شعر برایت؟
تمام دفتر من را
سیاه کرده عزایت
چگونه از تو بگویم
که مهربان و غریبی
عجب حکایت سختی!
چه سرنوشت غریبی!
گل محمدی من
دهان تشنه چه گفتی؟
چگونه بر سر نیزه
شبیه غنچه شکفتی؟»...

فائزه فرزانه

بابک نیکطلب

ماه خورشید و گل و شبنم رسید
ماه اشک وشیون و ماتم رسید
تازه شد داغ شقایقهای باغ
باز هم از راه ماه غم رسید
قلب من مثل کبوترها رها
در هوای آشنا پر میزند
میرود تا دشت سرشار از عطش
خیمهها را یک به یک سر میزند
باز میپیچد صدای تشنگی
در سکوت سرد صحرای صبور
آسمان ای مهربان آبی رسان
برگلوی تشنه گلهای نور
ای خدا! فردا نمیآید چرا؟
باز امشب کودکان لب تشنهاند
گریه کن ای ابر باران گریه کن
غنچههای بیزبان لب تشنهاند

محدثه الماسی

اعظم ایزدی

انسیه موسویان

آرزو دارم صدایم گرمتر باشد
تا بخوانم نوحه شبهای عزاداری
من بخوانم :کو حسین تشنه لب زینب؟
از زمین جوشد صدای گریه و زاری
آرزو دارم که زورم بیشتر باشد
تا که نخلی را به تنهایی بچرخانم
شب که برمیگردم از سینه زدن ،خانه
مانده باشد روی سینه ،جای دستانم
آرزو دارم دل من نرمتر باشد
مثل پیرمردهای هیأت باال
گریهام گیرد بلرزد شانههای من
گم شود در هایهایم روضه آقا
آرزو دارم که تا جان در بدن دارم
داغدار قهرمان کربال باشم
ای امام مهربان! کاری بکن تا من
تا ابد از دوستداران شما باشم

تشنهام ولی
اشک خاک را نمیخورم
سکوت میکنم
و کربال
توی چشمهام خیس میشود
من غریب درد میکشم
از غریبگیست درد من
من که شــرم آبهای تشــنه را به دوش
میکشم
با وجود دردهام
با سکوت گریه میکنم
من؛ زمین کربال!

دشت کربال آن روز
درعطش ،شناور بود
غرق دود و خاکستر
غرق خون وخنجر بود
خاک تشنه ،آتش را
کاسه کاسه مینوشید
از گلوی هر سنگی
خون تازه میجوشید
اشک آسمان آن روز
دانه دانه میبارید
ابر خسته بر صحرا
کودکانهمیبارید
غرق الله شد صحرا
در بهار عاشورا
پا به پای غم میرفت
یادگار عاشورا
سبزه بوی خون میداد
غنچه رنگ ماتم داشت
کوه خسته در زنجیر

عمران صالحی

دجله دجله
رود گریه میکنم...
بادها ،نوحه خوان
بیدها ،دسته زنجیر زن
حرم باغچه
اللهها ،سینه ِ
زنان ِ
بادها ،در جنون
بیدها ،اللهگون
اللهها ،غرق خون،
خیمه خورشید سوخت
برگها ،گریهکنان ریختند
آسمان ،کرده به تن پیرهن تعزیه،
طبل عزا را بنواز ای فلک

یحیی علوی فرد

کودکی که پر کشید و رفت
خالی است جای کوچکش
خاک کربال همیشه ماند
تشنه صدای کوچکش
داشت غربتی همیشگی
چشم آشنای کوچکش
توی ذهن کربال هنوز
مانده ر ّدپای کوچکش
ی او بزرگ بود
فها 
حر 
مثل دستهای کوچکش
ناخدای قلبهای ماست
قلب با خدای کوچکش

یک دسته هیأت اینجا
یک دسته هیأت آنجا
بر پرچمی نوشته
یک «یا حسین :زیبا
رفتیم توی هیأت
بابا و من دوتایی
بابا به من نشان داد
یک پرچم طالیی
آن را بلند کردم
با یاحسین بر لب
رویش نوشته بودند
جانم فدای زینب...

قیصر امینپور

گروه فرهنگی :شــعر ،مولد شور و شعور اســت؛ در همه ادوار ادبی ،شعر،
پاســبان آیینهــا و آداب و اعتقاداتــی بوده اســت که در باور مردم ریشــه
داشــتهاند و حافظــه جمعــی مردم هیــچگاه از شــعر به مثابــه «هنر» و
«اندیشه» تهی نبوده است .مخاطبان شعر در هر دو مقام هنر و اندیشه
همواره گروههای ســنی بزرگسال بوده است و کودکان و نوجوانان کمتر از
این موهبت برخوردار بودهاند .هر چند در دهههای اخیر چرخه تولید آثار
ادبی در حوزه کودک و نوجوان شتاب بیشتری گرفته است ،اما هنوز تا آن
چه میتواند مطلوب و مؤثر این جمعیت باشد فاصله زیادی باقی است.
سهشنبههای شعر روزنامه ایران در چند نوبت با تأکید بر جریان ادبیات
کودک و نوجوان و ضرورت توســعه آن در مقام الگویی هنری ،آموزشــی
و ســرگرمی به ارائه آثاری از شــاعران این روزگار اهتمام داشــته است .در
این نوبت نیز به مناسبت روزهای َحماسه و ُحزن حسینی ،با انتشار آثاری
از شــاعران دیروز و امروز شــعر کودک و نوجوان بر نقش مؤثر ادبیات در
پاسداشت باورها و معارف دینی و انتقال آن به آیندگان تأکید کرد ه است.

هادی فردوسی

مریم زندی

روزعاشوراست
کربالغوغاست
کربال آن روز غوغا بود
عشق،تنهابود!
آتش سوز و عطش بر دشت میبارید
ِ
درهجومبادهایسرخ
بوتههایخارمیلرزید
از َعَرقپیشانیخورشید،ترمیشد
دم به دم بر ریگهای داغ
سایههاکوتاهترمیشد
ســایهها را انــدک انــدک ریگهــای تشــنه
مینوشید
زیرسوزآتشخورشید

شعر ،هیأت شور و شعور

آهنوفوالدمیجوشید
دشت،غرقخنجرودشنه
کودکان،درخیمههاتشنه
آسمانغمگین،زمینخونین
هر طرف افتاده در میدان:
اسبهایزخمیوبیزین
نیزهوزوبین
شورمحشربود
نوبتیکیاردیگربود
ِ
خطی از مرز افق تا دشت میآمد
خط سرخی در میان هر دو لشکر بود
آنطرف،انبوهدشمن
غرق در فوالد و آهن بود

اینطرف،منظومهخورشی ِدروشنبود
اینطرف،هفتادسیاره
برمدارروشنمنظومهمیچرخید
دشمنان،بسیار
دوستان،اندک
این طرف ،کم بود و تنها بود
این طرف ،کم بود ،اما عشق با ما بود
شورمحشربود
نوبتیکیاردیگربود
بازمیدانازخودشپرسید:
جوالناسبکیست؟»
«نوبت
ِ
دشت،ساکتبود
آسمانخیمههایدوست
ازمیان
ِ

ناگهانرعدیگرانبرخاست
این صدای اوست!
اینصدایآشنایاوست!
این صدا از ماست!
ی زاده زهراست
این صدا 
«هست آیا یاوری ما را؟»
باد با خود این صدا را برد
و صدای او به سقف آسمانها خورد
بازهمبرگشت:
«هست آیا یاوری ما را؟»
انعکاساینصداتادورترهارفت
دل فردا و آنسوتر ز فردا رفت
تا ِ
دشت،ساکتگشت

حمید هنرجو

چشم کبوتر
خیس است از غم
زیرا رسیده ماه محرم
او نیز ،چون من
اندوه دارد
بر شانه از درد
یک کوه دارد
پر میزند باز
تا کربالیت
پیغامی از من
دارد برایت
یک قلب کوچک
در سینه دارد
قلبیشبیه
آیینه دارد
در قلب او هست
یک نام زیبا
آن نام زیبا
موالست ،موال...

رفتیم عزاداری
دیشب من و باباجان
با پیرهن مشکی
با چشم و دلی گریان
هنگام عزاداری
درسینه دلم لرزید
درسینه من دیشب
یک باغچه غم رویید
دیشب غم سنگینی
مهمان دل ما شد
در چشم من و بابا
اشک آمد و دریا شد

مادر برای من خریده
یک طبل و دو زنجیر کوچک
می گوید عباس علمدار
باشد پناهت شیر کوچک!
آماده بود انگار بغضش
تا بشکند با یک اشاره
از گوشه چشمانش افتاد
یک عالمه ماه و ستاره!
وقتی دلش آرامتر شد
بوسید دست کوچکم را
میگفت یارب سبزتر کن
سربند سرخ کودکم را
بر روی دوشم دانه دانه
زنجیر چون باران نم نم
از سینه طبل سفیدم
جوشید آواز محرم

جعفر ابراهیمی

پرنده گریه میکند
پرنده زار میزند
رنگ غم
و ِ
بــه روی باغهــا و دشــتهای نوبهــار
میزند
پرنده رنگ غصه ،بر تمام آسمان
زمین و کوهسار میزند
چرا که روز
روز غصههاست
و روز،
روز گریههای بچه هاست!
روز ماتم و بالست
و ِ
روز مرگ عاشقان
و ِ
میان دشت کربالست!

اکرمسادات
هاشمی پور

بر خیمه ها بر رود
بر خاک تابیدم
شرمندهتابیدم
غمناکتابیدم
ای کاش می مردم
در آسمان آن روز
از بس که تابیدم
بر کودکان آن روز
ای کاش می شد من
جای عمو بودم
یا دست کم جای
یک دست او بودم
تا مشک آبش را
تا خیمه می بردم
یک قطره از آن را
حتی نمی خوردم
آن روز را ای کاش
اصال نمی دیدم
شرمنده هستم من
از این که خورشیدم

ناگهانهنگامهشددردشت
بازهمسیارهایدیگر
روشنمنظومهبیرون َجست
ازمدار ِ
کودکیازخیمهبیرون َجست
کودکی شوِر خدا در سر
با صدایی گرم و روشن
گفت«:اینکمن،
یاوریدیگر»
آسمان،ماتوزمین،حیران
چشمهاازیکدگرپرسان:
«کودک و میدان؟»
کار کودک خنده و بازیست!
در دل این کودک اما شوق جانبازیست!

ازگلویخستهخورشید
باز در دشت آن صدای آشنا پیچید
گفت«:توفرزندآنمردیکهلَختیپیش
خون او در قلب میدان ریخت!
هدیهازسویشماکافیاست!»
کودکماگفت:
توجوی جــای پــای
«پــای مــن در جســ 
اوست!
راه را باید به پایان برد!»
...قصهآنکودکپیروز
سالهاسینهبهسینهگشتهتاامروز
بوی خون او هنوز از باد میآید
داستانشتاابددریادمیماند

شاهین رهنما

1
بچهها
تشنه لب
خیمههاسوخته
چهره خورشید برافروخته
آسمان شاهد پرپرشدنی دیگر است
نوبت پرواز علی اکبر است
2
مشک آب
آفتاب
هر دو خجالتزده...
اسب عمو
یسوار آمده...
ب 
3
سالهاست
از لب عطشان تو
تعزیهخوانیشده
قصه عشق تو جهانی شده...
4
صحرای تشنه
صحرای خونی
یک آسمان گرم و آبی
یک پای تاول بسته بر شنهای خونی
یک مشک خالی
دلواپس لبهای تشنه
لبهای خونی
یک نیزه تیز
بر نای خونی
بر دست بابا
خوابیده حاال
یک کودک زیبای خونی
از دور برق نیزهای میآید و بعد
بابای خونی...

داســتان کودکــی تنها که شمشــیر بلندش
کربالراشخممیزد!
خون او امروز در رگهای گل جاریست
خون او در نبض بیداریست
خون او در آسمان پیداست
خوناودرسرخیرنگینکمانپیداست
این زمان ،او را
درمیاناللههایسرخباید ُجست
از میان خون پاک او در آن میدان
باغی از گل ُرست
روزعاشوراست
باغگل،لبتشنهوتنهاست
ِ
عشقاماهمچنانباماست

