محمد حسین ملکیان

رضاجاناستشاهمردمایران،رضاخاننه
در دیدار امسال جمعی از شاعران و اهالی فرهنﮓ
و ادب بــا رهبــر معظــم انقــالب« ،محمدحســین
ملکیان» شــاعر جــوان اصفهانــی شــعری درباره
واقعه گوهرشــاد خواند .شــعری که در آن بخشی
از ارادت مــردم ایران بــه امام رضا(ع) روایت شــد
و بیان ایــن دلدادگی ،بغﺾ رهبر انقــالب را هم به
همراه داشت:

یکایک سر شکست آن روز اما عهد و پیمان نه
غم دین بود دراندیشه مردم ،غم نان نه
شبی ظلمانی و تاریک حاکم بود بر تهران
به لطف حضرت خورشید اما بر خراسان نه
کبوترهای گوهرشاد بودیم و صدای تیر
پریشان کرد جمع یکدل ما را ،پشیمان نه
سراسر ،صحن از فوج کبوترها چنان پر شد
که چندین بار خالی شد خشاب آن روز و میدان نه
یکی فریاد میزد شرمتان باد آی دژخیمان
به سمت ما بیندازید تیر ،اما به ایوان نه
یکی فریاد سر میداد بر پیکر سری دارم
که آن را میسپارم دست تیغ و بر گریبان نه
برای او که کشتن را صالح خویش میبیند
تفاوت میکند آیا جوان یا پیر؟ چندان نه
دیانت بر سیاست چیره شد ،آری جهان فهمید

رضاجان است شاه مردم ایران ،رضاخان نه
کاله پهلوی هم کمکم افتاد از سر مردم
نرفت اما سر آنها کاله زورگویان ،نه
به جمهوری اسالمی ایران گفتهایم «آری»
به هرچه غیر جمهوری اسالمی ایران« :نه»
گذشت آن روزها ،امروز اما بر همان عهدیم
نخواهد شد ولی اینبار جمع ما پریشان ،نه
کجا دیدی که یک مظلوم تا این حد قوی باشد
اگرچه قدرت ما میشود تحریم ،کتمان نه
دفاع از حرم یعنی قرار جنگ اگر باشد
ِ
زمین کارزار ما تلآویو است ،تهران نه

رهبرانﻘﻼب:مﺴﺌلهگوهرشادمﺴﺌلهمﻈلومیاست

پس از شعرخوانی ملکیان ،رهبر انقالب نکاتی را درباره اهمیت موضوع تاریخی گوهرشاد
بیان کردند:
این هم نکته مهمی است ،ایشان مسئله گوهرشــاد را بعد از مثال سالهای متمادی ،سال
 1314بوده گوهرشاد ،االن  ٩٧است ،یعنی هشتاد و خردهای سال ایشان مطرح کردند.
مسئلهگوهرشاداتفاقامسئلهمظلومیاست.یعنیجزومساﺋلیاستکهسالهایمتمادی
سلطنت پادشــاهان پهلوی موجب شد که این مســئله مســکوت بماند ،بعد از انقالب هم
نپرداختیم به آن ،ایشان پرداختهاند .البته بعضی دوستان در مشهد هم این کار را کردند
که خیلی خوب بود)khamenei.ir( .
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علیداوودی

مشام اسبها گیج از هجوم عود و باروت است
صدای شیهه و سمکوبههای تلخ میآید
هوای چسبناک «تیر» و تشویشی عرقکرده
به ذهن زاﺋر خورشید هشتم مرگ میزاید
هجوم چکمه قزاق بر بال فرشتهها
شکوه انعکاس سرخ خون در باغ آیینه
تالقی خوش نقارهها با نعره برنو
عروج کفتری بیبالوپر از حفره سینه
چه خطی؟ خط نستعلیق خون در بهت مرمرها
چه نقشی؟ نقش دستی پنجتن بر روی کاشیها
خبر تا بلخ رفته تا دکان پیر آهنگر
به نیشابور تعطیلاند فیروزهتراشیها
«ابوالفضل دبیر» از قلعه تاریخ بیرون آ
که بر این مرثیه لختی قلمها را بگریانی
کجا در بارگاه امن آب و عطر و آیینه
جواب اشک باروت است؟ کو آداب مهمانی
هنوز ناله غمگین و معصوم کبوترها
عجین با عطر نارنج از گلوی باد میآید
اذانی زعفرانی میچکد از پلک گلدسته
عرق بر کاشی مظلوم گوهرشاد میآید
من و تو وارث این زخمهای داغ و شفافیم
مسیر پیش رو با چلچراغش گم نخواهد شد
جهان این را بداند این قبیله اوج پرواز است
عقاب کوه خام کاسهای گندم نخواهد شد

صدایی زیر آوار زمان مانده است در سرها
صدا انگار میآید از این دیوارها ،درها
صدا از کاشی و آجر صدا از درد غُ ربت ُپر
صدا باری ،صدایی هست میدانند خنجرها
صدا ُبغضی است زندانی به غوغای رضاخانی
کاله نوکری تاجی است میبافند افسرها
چراغ مرده مشروطه چیها جز سیاهی چیست؟
طلوع صبح کاذب بود آن صبحی که باورها
چنین گفتند آمد نوبهاری فصل ُگل کردن
بهار آمد و لیکن گل نزد افسوس بر سرها
چه خوابی دید آیا چشم مست شهریار آن روز
که خون شهرزادان را چنان خوردند ساغرها
چه خوابی دید وقتی در حریم امن سلطانی
به خون افتاده آهوها شده پرپر کبوترها
مگر بهلول مردی خشم بر دیوانگان گیرد
خروش نور باری نور میآید ز منبرها
هالای پادشاه لخت! ما را رخت و بخت این نیست
چرا باید که از سر ،باز میافتاد معجرها
اگرچه موجها کوبان صدفها در کف توفان
ولی شادند در دریا که نشکستند گوهرها
اگر چون گنج در ویرانه پوسیدند دلبرها
خدا را شکر عریانی نپوشیدند پیکرها
هنوز از قصه گیسو خیال عالمی در بند
هنوز از چادر خود پرچمی دارند مادرها
صدایی زیر آوار زمان زنده است و میخواند
که شرح این حکایت باز میماند به دفترها

شعرخوانی سیدرضا موید
در محضر رهبر انقالب
()95٫4٫24

هر زن ز حجاب کسب تقوا کرده است
او پیروی از حضرت زهرا کرده است
خون شهدای مسجد گوهرشاد
گلهای حجاب را شکوفا کرده است

کﻼمفاﻃمهرا
مادرمزسرننهاد
شعرخوانی جواد اسالمی در دیدار جمعی
از شعرا و مداحان خراسانی با رهبر انقالب
()95٫4٫24
قسم به پرچم خونین شعله ور در باد
زمانه قصه ما را نمیبرد از یاد
چه سربلند و ستبر ایستادی و خواندی
قنوت غرقه به خون در قیام گوهرشاد
دلم خوش است به این که در آستان رضا
کالم فاطمه را مادرم ز سر ننهاد
هنوز از دل این خطه خطبه میجوشد
هنوز حنجر بهلول میزند فریاد
سری که شور حسینی در اوست تن ندهد
به هر کاله که دوزد برایش ابن زیاد

