
از محرمـــان خلوت انس
    هـادی وحـیدی - زنجان

جذبــه ی خاّصــی داشــت. چشــم هایــی درشــت، شــاربی زیبــا 
ــی  ــه های ــود و جمل ــرا ب ــش گی ــژواک ِ صدای ــاده. پ ــی گش و روی
ــد؛ آن  ــمتی تن ــا قس ــی ت ــد و گاه کم ــی ران ــان م ــر زب ــنجیده ب س
هــم از ســر دل ســوزی و از ســِر اصــاح. لبخنــد هایــش دل      

ــود. ــز ب ــل برانگی ــت تأّم ــی گف ــه م ــی ک ــه های ــرد و نکت ــی ب م
ــود و از محضــر بزرگانــی چــون پــدر  در دوره یــی طلبگــی کــرده ب
گــران قدرشــان - کــه از شــیوخ بودنــد - و حضــرت آیــت ا... قائمــی 
درس هــا آموختــه. اســتاد قائمــی کــه آقــای حســینی در محضــر 
او تّلمــذ کــرده بــود، مــی گفتنــد: " از حســرت هایــی کــه بــه دلــم 
مانــد دســتار نبســتن آقــا جــواد بــود." زنــده یاد اســتاد حســینی تا 
جایــی کــه خبــر داریــم دوره هــای روحانــی شــدن را گذرانــده اّمــا 
نخواســته بودنــد بــه عبــا و قبــا و دســتار ملّبــس شــوند. بــه ژرفنای 
ــژه تاریــخ شــیعه - آگاهــی داشــت و  ــه وی دقایــق تاریــخ اســام - ب
تشــّیع در ُبــن جانــش نفــوذ کــرده بود. هرگــز در بنــد نام و نــان نبود 
و در زمانــه ای کــه نــان پرســتی رواج داشــت، ایمــان پرســت بــود؛ 

ایمانــی از ســِر بــاور و آگاهــی و محّبــت.
 چــه قــدر زالل مــی گریســت، گاه در میــان روضــه صــدای خــش 
دارش بلنــد مــی شــد، بلنــد می گریســت. هــرگاه از اســتاد رحیم 
منــزوی اردبیلــی ســخنی بــه میــان مــی آمــد، شــعر شــکوهمند 
ــاره ی حضــرت علــی اصغــر علیــه الّســام زمزمــه  ایشــان را درب
مــی کــرد و هنگامــی کــه بــه ایــن ابیــات مــی رســید، دانــه هــای 

مرواریــد اشــک در نگاهــش مــی نشســت:
هنگام ظهرده گون الینده دان اولدوزی
وقت زوالیدی ولی بیلمور هارالیدی...
اوجی دولیدی قانیله عرشه اوزاتدی َال

عرض ائتدی امروه بودا خوش امتثالیدی
قیمت قوی ایندی گور بو قانین چوخ بهاسی وار

یا محضرونده ناقه ی صالح بهالیدی
ادامه صفحه 2

مرید عشــق به دل داشــت اعتقاد حســینی
پــی حقیقــت حــق بــود و اتحاد حســیني
دال معلــم حکمــت ز مکتــب الشــعرا رفت
زده شــراره بــه  جانها غم »جواد حســینی«

ولی ا...  کالمی

دی ماه سال 1395



ــعر  ــن ش ــت:" ای ــی گف ــام م ــوقی تم ــا ش و ب
ــت." ــی اس ــزوی عال من

ــی کــه  ــر شــکوه فراوان ــار ُپ ــه خاطــر آث اســتاد کامــی را ب
ــت و  ــی دانس ــورایی م ــعر عاش ــی ش ــد، مجلس ــروده ان س

ــت. ــایندی اس ــر خوش ــه تعبی ــن چ ای
ــان(  ــعدی زم ــینی تبریزی)س ــا حس ــّید رض ــتاد س ــه اس ب
عشــق مــی ورزیــد و آثــار او را بســیار مــی ســتود. مــی گفــت 
ــی     ــر کس ــد، دیگ ــاعر بودن ــک ش ــزوی ی ــینی و من ــر حس اگ
نمــی توانســت در برابــر آنــان قــد علــم کنــد و شــعر بنویســد 
و ایــن مســأله نشــان از شــناخت خــوب او از شــعر داشــت.
تــر                                   خــوش  را  زمــان  ســعدی  شــاعری  ی  شــیوه 
ــراز اّول  ــاعر ط ــرز آن ش ــه ط ــرودن ب ــت و در س ــی دانس م
نظرهــا داشــت. شــعِر خــود او در حــّد اعتــدال قــرار دارد و 
ســبک آثــار او در " مکتــب شــعر عاشــورایی تبریــز "  قابــل 

ــت. ــی اس بررس
 عناصــر زیباشناســانه در شــعر او در خــّط معتــدل و هــم 
ــر  ــر عنص ــری ب ــد و عنص ــی کنن ــت م ــر حرک دوش یکدیگ
ــب  ــورایی مکت ــعر عاش ــاف ش ــر خ ــد؛ ب ــی چرب ــر نم دیگ

ــت. ــر اس ــگ ت ــر رن ــل پ ــه تخّی ــل ک اردبی
بگذاریــد بــاز از خــودش بگویــم، وقتــی بــه کســی شــاعر            
مــی گوییــم اعــام مــی کنیــم کــه عاطفــه در وجــود او جوشــش 
مّواجــی دارد و جــواد آقــای عزیــز از ایــن منظــر نیــز در اوج هــا 
قــرار مــی گیــرد. تنــدی هــم مــی کــرد - گفتم کــه تنــدی هایش 
از ســِر دل ســوزی بــود - اّمــا زودتــر از آن کــه فکــر کنید بوســه ها 
بــر گونــه هــای شــما مــی زد و نمــی گذاشــت بــر آینــه یــی غبــار 

بنشیند.
ــع            ــی را در مناب ــف و نکات ــود. ظرای ــق ب ــش عمی ــوزه های آم
مــی یافــت کــه گاه از دیــد بســیارانی پوشــیده مانــده بودنــد. در 
دوره هایــی - بــه ویــژه در ســال های اخیر - قســمتی از دانســته 
هــای خویــش را در اختیــار مشــتاقان گذاشــت؛ از جملــه 
شــوقمندان جــوان و جســت و گر. شــعِر خــوب شــاعران جوان 
را مــی پســندید و مــی ســتود. می شــد بیــش تــر از این هــا از او 
فیــض ُبــرد و آموخــت. دریغــا منزلــت بــزرگان در این شــهر بعد 
از کــوچ ابدیشــان معلــوم مــی شــود؛ در هنگام و هنگامــه ای که 

دیگــر دیــر اســت و نمــی شــود کاری کــرد!
هموار کرد خواهی گیتی را ؟!
گیتی ست کی پذیرد همواری

ُمستی مکن که ننگرد او ُمستی
زاری مکن که نشنود او زاری 
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ادامه صفحه 1:

ات چشم داشتم هب حسینت رگیستم
  گزارش از:  وحید اله ورن

آقــای ســید جــواد حســینی 
یکــی از شــاعران نام آشــنای 
شــهرمان زنجــان اســت، کــه 
کتــاب هــای اذکار حســینی، 
حاصــل  حســینی،  مــرات 
عمــر حســینی  را در عمــر 
پــر برکــت خویــش نوشــته 
اســت. ایشــان تحصیــات 

ــان  ــق ایش ــل توفی ــی از دالی ــاید یک ــته و ش ــوزوی داش ح
ــا آقــای  ــا معــارف دینــی مــی باشــد. ب در شــعر آشــنایی ب
علــی حنیفــه، از شــاعران جــوان و خــوش ذوق، بــه ســراغ 
ــن  ــم. مت ــان بودی ــاعتی را مهمانش ــه و چندس ــان رفت ایش
زیــر خاصــه ای از ایــن گفــت و شــنود صمیمانــه اســت کــه 

ــم مــی گــردد.   ــه حضــور تقدی ب
- اگــر در همیــن اول ســخن خــود را از امــام حســین 

)ع( شــروع کنیــم زیباتــر باشــد تــا شــعر.  
کلیــه  در  کــه  طــوری  آن  الحســین  ا...  اباعبــد  مــوال 
احادیــث و روایــات وجــود دارد در مرحلــه اول مــورد 
ــورد  ــد از آن م ــت و بع ــت اس ــرت احدی ــود حض ــه خ توج
توجــه تمامــی انبیــاء، اوصیــاء و اولیــاء مخصوصــا 14 
معصــوم )ع( مــی باشــند. و همیــن اســت کــه رســول ا... 
ــاید  ــین ش ــن الحس ــا م ــی و ان ــین  من ــد حس ــی فرماین م

شــعبه ای از علــت خلقــت اباعبــدا... اســت.
- در مورد تاریخچه شروع شعر خود بفرمایید؟

ــن  ــه م ــم ک ــرض کن ــود ع ــورد خ ــد در م ــازه دهی ــر اج اگ
ــده و از آن  ــا ران ــروف از اینج ــول مع ــه ق ــتم و ب ــچ نیس هی
جــا مانــده ام، و از بزرگــی و تقــوای پــدرم هــم چیــزی بــه 
ــا  ــی ی ــای قائم ــر آق ــم در محض ــر ه ــاورده ام. اگ ــت نی دس
پــدرم بــودم مــن نوکــری آن هــا را کــرده ام. از خیلــی وقــت 
ــتم  ــی خواس ــی نم ــه علل ــی ب ــتم ول ــی نوش ــعر م ــش ش پی
خــودم را بــه امــام حســین بچســبانم و اشــعاری را هــم کــه 
مــی نوشــتم بــه هیــچ کــس نمــی دادم تــا بخواننــد. مــدت 



دست خط استاد جواد حسینی
هاســت کــه مــی نویســم و اخیــرا هــم چــون عمــرم بــه آخــر 
رســیده و فقــط بــرای ایــن کــه وســیله ای در دســتم باشــد 
و در قیامــت شــرمنده امــام حســین نشــوم ایــن دو ســه تــا 

شــعر را نوشــته و جمــع کــرده ام.
ــعر  ــیقی در ش ــش موس ــورد نق ــما در م ــر ش - نظ
شــعر  در  موســیقی  نقــش  آیــا  اوال  چیســت؟ 
عاشــورایی را قبــول مــی کنیــد یــا نــه؟ دومــا اگــر 
ــب  ــیقی را مناس ــوع موس ــه ن ــد چ ــی کنی ــول م قب

ــد؟ ــی دانی ــعار م ــن اش ای
قــرآن اگــر بــا صــدای خــوب خوانــده شــود ایــراد نــدارد و 
ــدای  ــا ص ــر ب ــم اگ ــه ه ــور نوح ــت و همانط ــوب اس ــن خ ای
ــده شــود خــوب اســت، امــا نبایــد از آهنگــی  خــوب خوان
ــداح از  ــد. م ــت باش ــگ بدع ــه آن آهن ــم ک ــتفاده کنی اس
آهنگــی اســتفاده کنــد کــه مبتکــرش خــودش باشــد و یــا 

ــد.   ــتفاده کن ــنتی اس ــای س ــگ ه از آهن
ــی  ــه کس ــرده چ ــزاداری ک ــه ع ــی ک ــن کس - اولی

ــت؟  ــوده اس ب
اولیــن کســی کــه عــزاداری کــرده اســت پیامبــر و خانــواده 
پیامبــر مــی باشــند که بــرای حمــزه سیدالشــهدا عــزاداری 
ــی در  ــد ول ــی کردن ــزاداری م ــم ع ــاء ه ــه انبی ــد. البت کردن
رســمیت اســام اولیــن شــخص حضــرت پیامبــر )ص( 

ــد.  بودن
ــه  ــان ک ــوتان و پیرغالم ــش پیشکس ــروزه نق - ام
ــی  ــا و... م ــی ه ــان، هیئت ــاعران، مداح ــامل ش ش
ــود را  ــش خ ــا نق ــن ه ــا ای ــت و آی ــند چیس باش

ــه؟ ــا ن ــد ی ــی دهن ــام م انج
ــه غیــر از معصومیــن  انســان هیــچ وقــت کامــل نیســت و ب
)ع( همــه ناقــص هســتند، مخصوصــا ایــن کــه زمــان هرچــه 
ــه  ــود. در نتیج ــی ش ــتر م ــا بیش ــص ه ــذرد نق ــی گ ــدر م ق
ــت در  ــار اس ــود ناچ ــی ش ــه دور م ــال ب ــان از کم ــی انس وقت
کارهــای مشــارکتی بیشــتر شــرکت کنــد. بــه ایــن صــورت 
کــه شــما پیرغــام مــی گوییــد مــن بــا ایــن مخالــف هســتم. 
ــنا  ــین آش ــام حس ــدس ام ــداف مق ــا اه ــا را ب ــه م ــدا هم خ
کنــد و کســانی کــه در راه درســت بــرای امــام حســین قــدم 

بــر مــی دارنــد را توفیــق دهــد. 



مــی خواهــم از تــو بنویســم. از دلتنگــی 
ندیدنــت و نبــودت در لحظــه هــا بگویــم.

از دلتنگــی لحظــه هایــی کــه بــی تــو میگذرنــد 
و تــو دیگــر نیســتی تــا بــا مهربانــی بــی حــدت 
گاهــی  تنگمــان،  دل  بــر  باشــی  مرحمــی 
اوقــات بایــد بــا یــاد عزیــزان ســر کنــی و امــروز 
ــت و  ــادت نوش ــه ی ــت،باید ب ــت اس ــان وق هم
در خلوتمــان تجســمت نمود.اگــر بخواهــی 
ســادگی  بــه  نمیگویــم  بپرســی  حالمــان  از 
کاری  امــا  میکنیــم  تحمــل  را  دوریــت  درد 
ــر نمــی آید.پــدرم تــو  جــز صبــر از دســتمان ب
ســبکبال رفتــی و مــا ماندیــم و دنیایــی از غــم 
ــم و  ــا ماندی ــاره ات. م ــتن دوب ــدن و نداش ندی
خاطــره  فراوانــی از یــاد تــو کــه یــاد آوریشــان 
هیچوقــت برایمــان تکــراری نمیشــوند. مــا 
نــام  زدن  صــدا  دوبــاره  حســرت  و  ماندیــم 

ــدر " ــت " پ زیبای
ــفر  ــافر س ــه مس ــم ک ــاور کردی ــم و ب ــا ماندی م
کــرده مــان دگــر از ایــن ســفر بــاز نخواهــد 
گشــت.باور کردیــم کــه هــرگاه دلتنگــت شــدیم 
ــای  ــرم درده ــد مح ــس روی دیوارش ــاب عک ق
دلمــان. چقــدر دلتنــگ گفتــن پــدر هســتیم و 

ــواب. ــنیدن ج ــگ ش ــر از آن دلتن دلتنگت
روزهــا از پــی هــم میگذرنــد و مــا در آتــش 
ــان  ــه برایم ــوزیم ک ــان میس ــدری مهرب ــر پ هج
فقــط پــدر نبــود. برایمــان کوهــی از امیــد 
بود.تکیــه گاهــی اســتوار در تــک تــک لحظــه 
هــای ســخت زندگــی بود.تــا پــدر داشــتیم 
همــه چیــز و همــه کــس داشــتیم امــا بعــد تــو 

ــد.  ــان درد دارن ــم برایم ــا ه ــه ه ــی ثانی حت
تو کجایی پدرم؟؟

چقــدر درحســرت دوبــاره دیدنــت میســوزیم.
دلمــان  زخــم  بــر  و  آمــدی  مــی  کاش  ای 
مــی  و  بــودی  کاش  ای  میشــدی.  مرحــم 
ــوازش  ــگ ن ــت دلتن ــخت اس ــدر س ــدی چق دی
را  دســتانت  امــا  بــودن  پرمهــرت  دســتان 
باشــیم.پدر  داشــته  کــم  ســرمان  روی  بــر 
خوبــم گرچــه فاصلــه بینمــان زیــاد اســت امــا 
ــو را از مــا  همیــن فاصلــه هــا هــم نمیتواننــد ت
بگیرند.نمیتواننــد مفهــوم واژه پــدر را برایمان 
ــی  ــان معن ــدر برایم ــوزم پ ــد هن ــوم کنن نامفه
ــم:ای  ــه بگوی ــذار صادقان ــد. بگ ــی میده زندگ
ــت  ــا رخ ــده م ــه از دی ــر چ ــا گ ــش م ــه آرام مای
ــان  ــت در دلهایم ــا ابدی ــادت ت ــا ی ــتی ام بربس

ســبز و جاودانــه اســت.

وحید اله ورن

)حســینی ( بوده ای ، بی شــک" حســین " آمد به بالین  ات                 

ــن  ات                  ــت در دی ــل نیس ــت در ایمان،تعل ــزل نیس تزل

شــکوهی داشــت گفتــارت، وقــاری دارد آثــارت               

آئیــن ات بــود  حســینی  دنیایــت،  بــود  الهــی 

احسان معبودي

بــودي مقتــل  و  هــا  روضــه  بــه  حســاس 

بــودي اکمــل  شــاعران  ي  زمــره  در 

درگاه ایــن  دوم  زمــان"  "ســعدي 

در عشــق حســین بــن علــي حــل بــودي

احسان معبودي

بــود یاهــو  لبــش  بــه  "اذکارالحســیني" 

بــود نیکــو  دلــش  الحســینِي"  "مــرآت 

بــوده حســیني  عمــر"او  "حاصــل  چــون 

بــود او  قلــب  بــه  تواَمــي  غــم  و  شــوق 
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مثــل مــی شــفاف بــود و مثــل نــی بــی کینــه بود 

ــود ــه ب ــک آیین ــل ی ــاری ، مث ــاران به ــل ب مث

شــاعر غــم هــای خــود بــود و رهــا از نــام و نــان 

شــاعری کــه بــی نیــاز از خرقــه و پشــمینه بــود 

جــز بــه پای عشــق گــردن کــج نکــرد و خم نشــد 

ــود  ــه ب ــقی دیرین ــاس و عاش ــی التم ــالکی ب س

مهربانــی می چکید از ســینه اش بی چشمداشــت 

ــود  جــای دل ،انبــوه  پاکــی در دل یــک ســینه ب

روضــه روضــه هــر نفــس اوراق مقتــل را گریســت 

ــود ــه ب ــوراییش گنجین ــرار عاش ــر اس ــه ب او ک

در خیــال و خــواب  خود بــودم ، خبر آمــد که رفت 

ــود ــه ب ــک آدین ــر ی ــن عص ــگار در م ــش ان رفتن

سالم پـــدرم


