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گل همیــشه بهار هستــݡی تقدیـم به 
حــضــــــــرت فاطمــــه زهـــــــــــرا ؟اهع؟
بــــه امیــــــد ݡگــــوشــــۀ چــــشــــــــمی



سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هـــم با رویکـــرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی بـــه خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
کردیـــم تا در پیمودن این مســـیر مقـــدس، بتوانیم منظم و هدفمنـــد و برنامه دار 
پیش برویم. »مهرســــتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست؛ 
کانون  گرمابخشی به  بلکه اسم مکانی ا ســـت برای آموختن مهرورزی در خانه و 

خانواده. 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.



که با همۀ تنـــوع ابزارهای دیجیتال و  کتـــاب آمده ایم و بر ایـــن باوریم   بلـــه، با 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امـــروز به آن هـــا، هیچ چیز جـــای 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس   

گردیم.  mehr@mehrestan.ir بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی سِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه چینی از خرمن ارباب 
و اصحـــاب فرهنـــگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه بـــا لطفی دوچنـــدان، ما را 
کرد تـــا در طرح پربرکـــت »مهرســــتان« بتوانیم بابت  وامـــدار فضـــل بی کرانش 
گردن بیاویزیم.  تولید و ترویج محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پروری  از تک به تـــِک ســـروران ارجمندی 

هم شانۀ ما شدند، به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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گاه اول: عاشقانه بخوان...  21
گو ننگارند به دیباچۀ عقل 22           نقش ما 

22           این شاخۀ ما نبات خود را دارد
که ما جوان می میریم 22           من معتقدم 

که لبریز حقایق شده است 22           تلخ است 
23           خوب و بد هر چه نوشتند، به پای خودمان
گر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت 2۴           ا

25           غزل غزل ترانه تو، ترانۀ بهار تو
گر عاشقانه باشد گر صادقانه باشد، غزل ا 26           غزل ا

کسی آنچه میان من و توست 27           نشود فاِش 
28           ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران!

که نیستم از اهل سبزوار کن  29           بیداد 
که صاعقه وار آنک، ردای شعله به تن دارد 29           زنی 

کندوها 30           تو ریختی عسل ناب را به 
31           با مِن »برنو« به دوِش یاغِی مشروطه خواه

که بتوان بِر غمخوارش برد 32           آن نه عشق است 
33           چراغ ماه در ایوان آسمان روشن

نس و شفقت نیست
ُ
که زن نیست، ا 3۴           در آن سرای 

کجا باشم که من اهل نا 38           خدا نخواست 



39           خیال خام پلنگ من، به سوی ماه جهیدن بود
۴0           زمین تا آسمان فرق است ، چاه اینجاست، ماه آنجا

۴1           و چای دغدغۀ عاشقانۀ خوبی ست
۴2           دوستت دارم پریشان ، شانه می خواهی چه کار؟

که دریا را ۴3           مرا بازیچۀ خود ساخت چون موسی 
۴۴           زن جوان غزلی با ردیِف »آمد« بود

کم است ۴5           این روزها سخاوت باد صبا 
۴6           هر تّکه از دنیای من، از ماه تا ماهی

گل، در عالم خوابم شکفتی ۴7           دیشب ای بهتر ز 
۴8           چگونه در خیابان های تهران زنده می مانم؟
کنارم هستی و با بودنت این خانه می رقصد            ۴9

50           با یاد شانه های تو سر آفریده است
51           نمی شه ُغصه ما رو یه  لحظه تنها بذاره؟

گیسو بگشایی  که بنشینی و  52           وقت است 
53           تو دلت مثل ساحلی آرام، دل من پرخروش و مواج است

گام مانده به هم سیبی از هوا افتاد 5۴           دو 
گاه دوم: عاشقانه، مختصر و مفید  56
57           فرشی به زیر پای تو از سبزه زار بود

57           من و تو همچنان تب کرده و بیماِر هم، هرچند
57           من با نگاهی قانعم با بوسه قانع تر

کرد؟ که این چراغ در آیینۀ تو روشن             57
کهنه ای پیچک عشق 58           پیچیده به داس 

58           من جز برای تو نمی خواهم خودم را
58           این همچو من، دیر مانده با نقش خود پیر مانده

58           بانوی قصه های شبانه، ترانه پوش
که بی شک 59           حّوای من، بر من مگیر این خودستایی را 

کم از دوزخ و از دورخیان نیست ولی 59           با
59           نکردم باز در بی تو، به روی صبِح بیگانه



گر مرغ عشق من باشی، بازوانم بدون شک قفس اند 59           تو ا
60           آغوش تو آرام ترین خانۀ دنیاست

60           آب یک شب صورتت را دید و حاال سال هاست
که... نه، نفرین نمی کنم نکند کند  60           خدا 

که مرا 60           غمی نجیب نهفته است در دلم، 
که زنده بمانم بدون تو 61           باور مکن 

که ابراهیم بت ها را کردی  61           چنان آشفته ام 
ک مرا؟ 61           از این جهنم سوزان دگر چه با
که بازنده ندارد 61           عشق تو قماری ست 

62           از شب جادو عبورم دادی و دیدم نبود
62           پیرانه سر جوان شدی از عشق، باورنکردنی است به ظاهر

که بپرسند که عشق است سؤالی  62           عاشق شو 
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69                        نامۀ دوم
69           بخون ولی جواِب نامه، فوری...

70                        نامۀ سوم
گرفته، برگرد 70           زندگیمو جنون 

71           وصلت ما از ازل یک وصلت ناجور بود
72           شنیدم در دهی از »آن ور آباد«

73           مثل سیگار و قرص و فالوده



7۴           همسرم با غم تنهایی خود خو می کرد
76           رهگذاری سر مزاری دید
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کودکی هایم اتاقی ساده بود            98
99           دخترم، بند دلم، غمگینم!

گفت: »تا به چند 100           دی، مرغکی به مادر خود 
102           چقدر خاطره جاری است در حوالی تان

که فکرش تو سرم میوفته 106           همین 
107           نان و پنیر و پسته، لبی وا نمی شود

108           خوبی شبیه یک شب بی  تردید، آرام، مثل ساحل غم، مادر!
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کثیر 111           در جهان، با تالش و سعی 
112           جمله ای توی مشِق خط الگوست:

م
َ
َکل ُگل و چنار و  113           مثل سرو و 



11۴           مایۀ رنج و سختی است و سراب
115           »ادب آموختم ِز بی ادبان«

گرم شد همچین 116           چانه ام تازه 
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که نیست 122           یک دختر و آرزوی لبخند 
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123           اینجا مزار اوست، این انگشتر باباست
کاغذی بلند شد و پدرم را به اشتباه انداخت 12۴           موشک 

کوچه 125           خانۀ پیرزن تِه 
127           مادر سالم! آمده ام بعد سال ها

129           رفتی و شوق موندنم رو بردی
که دلش ویرانۀ غم می شود گاه گاهی             130

131           از تو می گفتند یارانت: »چنین افتاده است...«
کبوتر های زخمی 132           ای پیش پرواز 

گذشت، باز نیامد َو عید شد 133           سالی 
13۴           ب، الف، ب، الف! بخوان: »بابا«

13۴           میان بارش بارانی از ستاره رسید
136           صدها پرنده مثل تو بی بال و پر شده  است

138           امشب بیا یک سر به خوابم، ماه تابان!
139           آن روز شیشه ها را

کفش هایش به سمت در چرخید، شاید این آخرین سفر باشد            1۴0
کی ز جبهه می آید؟« 1۴2           »پس پدر 

1۴3           اسم شناسنامه ای ات جابه جا شده
1۴۴           به مدفن تک تک شهیدان، دم سحر مادِر شهیدی

گالب دستش بود 1۴5           با قدم های خسته می آمد، چند سیب 
1۴6           ِننه ش می گفت: »ُبواش قنداقه شو دید

1۴8           دارد خدا هوای پدرهای خوب را
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خداوند برای شـــما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای 
کیزه ها به شما روزی داد؛ آیا به باطل  شما فرزندان و نوه هایی به  وجود آورد و از پا

ایمان می آورند و نعمت خدا را انکار می کنند؟!
گاهـــی مباحثی پیش روی انســـان قـــرار می گیرد و مســـائلی دربـــارۀ آن مطرح 
کـــه با همۀ بدیهی بودنش، نمی تـــوان توضیحی بر آن افـــزود؛ جز آنکه  می شـــود 
کلمۀ  بگوییم تمام بار معنایی موضوع در همان واژه خالصه شـــده است. مثل 
گر بگوییم »خدا بزرگ اســـت«، بازهم یکی از جنبه های موضوع را در  »خدا«. ا
گرفته ایم. »خدا قادر اســـت«، »خدا خالق است« و... هیچ یک شاملیت  نظر 

همانی واژه را ندارند. پس مجبور می شویم بگوییم »خدا، خداست.«
در مقیاس زمینی و خودمانی، یکی از واژه های خودتعریف، »خانواده« است. 
کـــرد و باید الیۀ دوم  گاهی لزومی نـــدارد دربارۀ اهمیت آن صحبت  که  آن قـــدر 

1. نحل، 72.
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کاوید. آری، »چگونگی!« شاید همۀ انسان های عاقل  آن، یعنی چگونگی آن را 
کیفیت خانواده بـــاال و پایین های زیادی  به اهمیت خانواده واقف باشـــند؛ اما 
که این نوسانات به اندیشه و مکتب فکری افراد بازمی گردد. بی شک هر  دارد 
اندیشۀ جاافتاده ای عطش جریان سازی را با خود به  همراه دارد و در این میان، 
آن اندیشه ای از سایرین پیشی می گیرد که بستر مناسب جریان خود را بشناسد.
اندیشـــۀ اســـالمی ایرانی در حوزۀ خانواده، هنوز به دنبال بســـتر مناسبی برای 
گفتمان خود است. آزمون و خطاهای بسیاری صورت   ترویج داخلی و خارجی 
که در قالب  که »هر اندیشه ای  کنشگران به این نتیجه رسیده اند  گرفته و تمامی 
هنر نگنجد، ماندنی نیست.« اما دعوا بر سر بستر هنری مناسب برای انتقال این 

اندیشه است. با مثالی مطلب را توضیح می دهم. 
کشـــت هر محصولـــی ضروری اســـت. در این  کشـــاورزی برای  آبیـــاری زمین 
میان، هر اقلیمی باید متناســـب با وضعیت خود برای آبیاری برنامه ریزی شـــود 
و البتـــه محصـــول متناســـب بـــا آب و هوای اقلیـــم از آن به  دســـت آیـــد. مناطق 
کم آب آبیاری قطره ای را انتخاب  کشـــت دیمی می روند و مناطق  پرآب ســـراغ 
کشور  می کنند. در حوزۀ اندیشـــه نیز باید هنر متناسب با هویت و فرهنگ بومی 
گفت بومی ترین هنر ایران اسالمی،  برای بسترســـازی برگزیده شود. شاید بتوان 
 برای انتقال مفاهیمی 

ً
که سابقا جادوی کالم، یعنی شعر و ادبیات است؛ هنری 

چون خانواده، اخالقیات و... در حوزۀ ادبیات تعلیمی پیگیری می شده، اما در 
که ذهن نگارنده را  ســـدۀ اخیر به فراموشی سپرده شـــده است. یکی از مسائلی 
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کیفیت آثار  کمیت و  کرده بود، همین پایین بودن  در طـــول جمع آوری آثار درگیر 
گـــردآوری با وقفه و از  که بارها فرایند  منظـــوم در حوزۀ خانواده اســـت، تا جایی 

سرگیری مجدد همراه می شد.
کتاب حاضر، گزیده ای از اشعار شاعران امروز پارسی گوی در حوزۀ شعر خانواده 
کتاب ســـعی شده تمامی حوزه های شـــعری مرتبط  با خانواده و  اســـت. در این 
روابط خانوادگی پوشش داده شود. ازاین رو در فصل اول اشعاری را در ارتباط با 
گرد آورده   ایم؛ فصل دوم را به روابط والدین و فرزندان  ازدواج و تشکیل خانواده 
اختصاص داده  و در فصل سوم و پایانی، بر مقام شامخ شهیدان و خانواد ه های 

آنان سر تعظیم فرود آورده ایم. 
کتاب ارتباط برقرار نموده و سهمی  امید است دوستداران شعر و ادب، با این 
گعدۀ خانوادگی خـــود را به تورق این چند صفحه اختصاص دهد و  کوچـــک از 
بیش از آن امید اســـت مخاطب خاص شـــعر، یعنی شـــاعران و اهالی ادب، با 
کاســـتی های ادبی در حوزۀ شعر خانواده، سمند ذوق و  کتاب و لحاظ  مطالعۀ 

قریحۀ خود را در میدان ادبیات تعلیمی و به ویژه شعر خانواده بدوانند.

و ما توفیقی اال باهلل
محمدصادق میرصالحیان
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گاه اول: عاشقانه بخوان...

ازدواج و تشکیل خانواده مثل قهرمانی در یک دوره از مسابقات است. همیشه 
گفته اند حفظ قهرمانی سخت تر از خود قهرمانی است؛ اما شیرینی های خودش 
که می تواند در زندگی انسان  را هم دارد. »عشـــق« شـــیرین ترین اتفاقی اســـت 
رخ دهد. عشـــق هم علت است و هم معلول؛ یعنی هم تعهد به پیوند ازدواج 
موجب ایجاد عشق می شود و هم عشق موجب ایجاد و تقویت پیوند. خالصه 

اینکه باید عاشقانه خواند... .
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نقش ما گو ننگارند به دیباچۀ عقل

ــبـــاچـــۀ عقل ــه دیـ ــ ــو نـــنـــگـــارنـــد ب ــ گ ــا  ــ نـــقـــش م
توست و  من  نشان  است  عشق  نامۀ  هرکجا 
هوشنگ ابتهاج )م.الف.سایه(

این شاخۀ ما نبات خود را دارد

آیــــــــات صفــــــــات، ذات خــــــــود را داردایـــــن شـــــاخۀ مـــــا نبـــــات خـــــود را دارد
ایــــــــن عشــــــــق ریاضیــــــــات خــــــــود را داردیک با یک جمع شد یکی شد یک شد

بیژن ارژن1

من معتقدم که ما جوان می میریم

مــا جــوان می میریم کــه  مابیــــــــن زمیــــــــن و آســــــــمان می میریــــــــممــن معتقدم 
تــو اللـــه و الدن شد می میریملــب هــای مــن و  کنندمان،  جــدا  کــه  هــم  از 

عباس صادقی زرینی2

تلخ است که لبریز حقایق شده است

که لبریز حقایق شده است که با درد موافق شده استتلخ است  زرد است 
می فهمیدی وگــرنــه  نــشــدی،  پاییز بهاری است که عاشق شده استعاشق 

میالد عرفان پور3

کرمانشاه. از آثار اوست: »بی هم شدگان« و »رنگ انار«. 1. بیژن ارژن، متولد 1348، 
کرج. از آثار اوست: »با شب نویسی ها« و »قلندرانه«. 2. عباس صادقی زرینی )پدرام(، متوفی 1382، 

که عاشق شده است« و »چاره ها«. 3. میالد عرفان پور، متولد 1367، شیراز. از آثار اوست: »پاییز بهاری ست 
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خوب و بد هر چه نوشتند، به پای خودمان

انتخابی است که کردیم برای خودمانخوب و بد هر چه نوشتند، به پای خودمان
غم نداریم، بزرگ است خدای خودماناین و آن هیچ مهم نیست چه فکری بکنند

خودمانبگذاریم که با فلسفه شان خوش باشند برای  هستیم  آینه  خودمان 
که حــاال ســِر دریــا داریــم ــم  دو مسافر یله در آب و هوای خودمانما دو رودی

گر ا نــداریــم  به در و دشــت  رو  به هم باز شود پنجره های خودماناحتیاجی 
ــم خودمانمــن و تــو بــا همۀ شهر تــفــاوت داری به جای  نگذاریم  را  دیگران 

گر هست برای دل  هم می گوییم در وجود خودمان است دوای خودماندرد ا
گفتند، بگویند؛ بیا که  خودمان شعر بخوانیم برای خودماندیگران هرچه 

مهدی فرجی1

کاشان. از آثار اوست: »میخانۀ بی خواب«  و »قرار نشد«. 1. مهدی فرجی ، متولد 1358، 
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گر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت تــازه خواهد یافتا گر باشی محبت روزگــاری  ا
زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت

پــایــیــز طــوالنــی از آن  بــعــد  تـــو  بـــا  نــیــز  دل مـــن 
دوباره چون گذشته نو بهاری تازه خواهد یافت

ــاز هــم بالنده خــواهــد شد ــادگــاری ب درخـــت ی
ُکندۀ ما یادگاری تازه خواهد یافت که عشق از 

بیاموزد گــر  پــریــدن  را  جوجه هایش  دهــانــت 
یافت خواهد  ــازه  ت اعتباری  تو  لهجۀ  از  کــالم 

بدین سان که من و تو از تفاهم عشق می سازیم
از این پس عشق ورزی هم قراری تازه خواهد یافت

کرد، آری گسترده تر خواهیم  من و تو عشق را 
که نوع عاشقان از ما تباری تازه خواهد یافت

تو خوب مطلقی من خوب ها را با تو می سنجم
بدین سان بعد از این خوبی عیاری تازه خواهد یافت

کـــنـــاِر تو ــــن دلــگــیــر هـــم بـــا تـــو  جـــهـــاِن پــیــر، ای
به چشم خسته ام نقش ونگاری تازه خواهد یافت
حسین منزوی1

1. حسین منزوی، متوفی 1383 ، زنجان ؛ از آثار اوست : »از ترمه و تغزل«  و »به همین سادگی«.
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غزل غزل ترانه تو، ترانۀ بهار تو

ــار تــو ــ ــهـ ــ ــۀ بـ ــ ــ ــران ــ ــ ــه تـــــــو، ت ــ ــ ــران ــ ــ غــــــزل غــــــزل ت
ــار تــو ــ ــدگ ــ ــان ــ چـــمـــن چـــمـــن بـــهـــار تـــــو، بـــهـــار م

ــی ام ــ ــای ــ ــن ــ ــر رهــــــایــــــی ام، بـــشـــیـــر روش ــافـ ــسـ مـ
کــه داشـــت عــمــر هــا، مـــرا در انــتــظــار تو هــمــان 

ــرار را بـــه هـــر غـــبـــار، بــســتــه من ــ ــی ق ــ ــاه ب ــگـ نـ
تــو از آخــــریــــن غــــبــــار،  تـــاخـــتـــه بـــرون  ــوار  ــ ــ سـ

ک از این زمین، مرا نشسته ای و بسته ای به خا
ــار، تو! ــ بــهــانــه هــای مــانــدنــم تــویــی در ایـــن دی

ــاره و نسیم ــل و ســت گ ــه جــانــب  دریـــچـــه ای ب
تو ــار،  ــ ــاه روزگـ ــ ــیـ ــ ــن سـ ــ ایـ ــای  ــضـ فـ از  ــــشــــوده  گ

٭٭٭ 1
کوچکت، سپرده سرنوشت من به دست های 

ــچــرخــم ای مـــدیـــر تــــو، مـــــدار تو بـــچـــرخ تـــا ب
حسین منزوی

1. ستاره )*( نشان دهندۀ تغییر فضای شعر است.
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