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نه خودش به تنهایی، که تمام اهل 

بیتش امام شدند. نورچشم هایش. 

 لیال و رسولی که به میدان فرستاد

و رباب و شش ماهه ای که سبقت 

گرفت و در آخرین لحظه ها خودش را 

رساند. نه فقط همسران و فرزندان، که 

 برادر و خواهرش...

 هر کس آن روز و ساعت آنجا در کنار 

حسین ماند نورچشمش بود و امامی 

برای متقین. و هرکس امام شود قطعه 

ای از کشتی نوح است انگار که »من 

َف عنها َغِرَق«  رکبها نجی و من تخلَّ

و ناخدای این کشتی امامیست که 

هرچه داشته برای هدایت قومش به 

 میان گذاشته...

و قرن هاست در آبهای تاریخ میگردد و 

دریازدگان را نجات میدهد...
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ماجده محمدی



می گذارد و می رود و قبل رفتن عزیزی دیگر نمانده که پرپرشدنش را به چشم خود ندیده 
 باشد.

 آخرین نفر هم زینب بود،که هنوز نفس می کشید اما نمازش را نشسته می خواند.
خون ریخته ی یارانش هنوز خشک نشده بود و پیش خودش فکر میکرد هرگز خشک 
نمیشود و لکه ی این خون ها از دامن تاریخ پاک نمیشود.به چشم خودش میدید که 
هرکدام شان مثل قطره های باران روی زمین می افتند و جوانه های تازه ای از زمین 

سر بلند میکنند که کسی نمیتوانست آن هارا ببیند و نه به این زودی.پیش چشم هایش 
زیباترین غم تاریخ را دیده بود و حاال نوبت به رد امضای خون خودش رسیده بود پای این 

 ماجرا که ابدی شود.
 دین خدا بود که با هرقدمش جان تازه ای می گرفت و زنده می شد.

قلب دختر پیامبر بود که با هر زخم روی تنش از هم تنیده میشد و صدای فغان زمین 
بود که از غم از دست دادن حسین ناله میکرد،گوش های آن هارا اما حرام گرفته بود مثل 

 چشم هایشان.
و زنی گوشه ی قتلگاه دنبال برادرش میگشت و هرچه به بدن افتاده روی زمین که برای 

بریدن سرش مسابقه گذاشته بودند نگاه می کرد،برادرش را نمی یافت.زنی گوشه ی 
قتلگاه به تنهایی بار عظیم ترین پیام تاریخ را به دوش می کشید.

سر. ] س َ [ )اِ( پهلوی »سر« ، اوستا »سره « »بارتولمه 1565« »نیبرگ 202«، در پهلوی 
»اسر« )بی سر، بی پایان (، هندی باستان »سیرس « )رٔاس (، ارمنی »سر« )ارتفاع، نوک 

و قله، نشیب (، کردی، افغانی، بلوچی و سریکلی »سر« ، استی »سر« ، وخی، سنگلیچی 

و منجی »سر« ، گیلکی »سر« ، فریزندی، یرنی و نطنزی »سر« ، »کتاب 1 ص 288«، 

سمنانی، سنگسری و السگردی »سر« ، سرخه یی »سر« ، شهمیرزادی »سر« )کتاب 2 ص 

185(، اورامانی »سر« )کتاب اورامان 126(. )حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین (. بعربی رٔاس. 

)برهان (.معروف که ترجمه ٔ رٔاس باشد. تارک، راس، فرق، کله، مخ، چکاد، قله، نوک، در، 

درپوش، دهانه، سرپوش، باال، بزرگ، پیشوا، رئیس، سرور، برتر، واالتر، قصه، آهنگ، میل، عزم، 

 نیت، خیال.

خدا عزم کرده بود تو را بی سر ببیند، و إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون



خلوت كردن با خدا

زندگی معموالً ما را از خدا دور می کند چون ما نمی توانیم آن چنان که باید به سوی 
خدا حرکت کنیم. ولی مناجات با خدا و مرور همۀ غم ها و آرزوها در گفتگو با 

حضرت پروردگار، انسان را در جایی که باید باشد قرار می دهد. خلوت کردن با خدا 
تمام آسیب های انسان را جبران می کند.

استاد علیرضا پناهیان



بدعت همیشه هم بد نیست
شنیده ام نوجوان بودی روزی که این بهترین بدعت عالم را بنیان نهادی

همان ظهر معروف عاشورا؛ همان روز که هر کسی رجزخوانی می کرد و تو هم 
همان روز که هر کسی حریف می طلبید و تو هم 

همان روز که هر کسی رقص شمشیر می کرد و تو هم 
همان روز که هر کسی شهید شد و تو هم 

اما تو چه بدعت نابی گذاشتی در تاریخ غالمی بشر؛ پیش از شهادتت
که من؛ هنوز هم که هنوز است بعد از گذر 1400 سال نامت را نمی دانم, که تو خودت را 

با نام موال و امیر و آقایت شناساندی
تو همانی که آقایت حسین است

تو همانی که موالیت سید الشهداست 
تو همانی که اربابت ابا عبدهللا است 

و چه فخری برتر از این
و چه بدعتی نیکوتر از این

که آدمی؛ همه بود و نبود و هست و نیستش ؛ که آدمی همه هویتش به اربابش 
شناخته شود

درست مثل همین امروز؛ مثل همین جوانک های شهره آسمان که هیچ نامی در زمین 
برایشان باقی نمانده 

جز »شهید گمنام مدافع حرم بانویشان؛ زینب« )سالم هللا علیها(

تقدیم به شهید مدافع حرم؛ شهید گمنام



مــن هــم قبــول دارم كــه آن يكــى هــم زيبــا تــر اســت و هــم كارامــد تر.مــن هــم 
قبــول دارم پــول كــه علــف خــرس نيســت و برايــش زحمــت كشــيده اى و باالخــره 
در ايــن وانفســا يــك قــران هــم يــك قــران اســت.براى خــودم هــم بعضــى وقــت 
هــا مثــل كنــدن چســب زخمــى مــى مانــد كــه ســريع مــى كنــى اش تــا نفهمــى 
ــرد كيســت؟  ــد م ــى طلب ــو خــون م ــا »راه ت ــدش بماند،ام چــه شــد ...خــوب و ب
»تويــى كــه خونــت را مــى دهــى خــب چــه مــى شــود اندكــى »جهــاد بــا مــال«را 
ــازار پــر زرق و بــرق و زيبــا و  هــم تجربــه كنى؟راســتش انقــدر بايــد ميــان ايــن ب
فريبــكار قــوى باشــى كــه مردانــه و بــا صــداى بلنــد بگويــى: ايرانــى اش را نداريــد؟ 
ــد و مــى گويــد:  ــه را كــه گفتى،احتمــاال فروشــنده هــم ســكوت مــى كن ايــن جمل
ايرانــى اش خــوب نيســت و تــازه گــران تــر هــم هســت...و تــو نفــس عميقــى مــى 
ــرم... فروشــنده پيــش  ــى اش را مــى ب ــى: مــن ايران ــد مــى گوي ــاز بلن كشــى و ب
ــى: ــا پيــش خــودت مــى گوي ــو ام ــى اســت ت ــد عجــب مجنون  خــودش مــى گوي

»عشق جنون مى طلب،مرد كيست؟
حــال نــه اينكــه واقعــا ديوانگــى باشــد،از حــق كــه نگذريــم آنقــدر هســتند جنــس 
هــاى »وطنــى« بــا كيفيــت كــه حســاب ندارد.امــا هميــن كــه بلنــد بگويــى : ايرانــى 
مــى خواهم...انــگار حرفــى عجيــب زده اى.تــو عجيــب بــاش و بگــذار فكــر كننــد 
ديوانــه اى.پولــم را مــى خواهــم نــذر آمــدن كســى كنــم كــه بــر نمــى تابــد لبــاس و 
خــوراك و وســايل رزمندگانــش، از برنــد هــاى دشــمنان باشــد.با او عهــد مــى بنــدم 

كــه از ســنگر »دشــمن« خريــد نكنــم و بلنــد بگويــم : ايرانــى اش را نداريــد؟
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ــون شــدی ــردون نگ ــرادق گ ــان س  کاش آن زم

 ویــن خرگــه بلنــد ســتون بی ســتون شــدی

ــوه ــه ک ــا ب ــوه ت ــدی از ک ــان درآم  کاش آن زم

ــدی ــون ش ــن قیرگ ــه روی زمی ــیه ک ــیل س  س

ــت ــل بی ــوز اه ــان س ــان ز آه جه  کاش آن زم

ــردون دون شــدی ــن گ ــرق خرم ــک شــعلٔه ب  ی

 کاش آن زمــان کــه ایــن حرکــت کــرد آســمان

 ســیماب وار گــوی زمیــن بی ســکون شــدی

 کاش آن زمــان کــه پیکــر او شــد درون خــاک

 جــان جهانیــان همــه از تــن بــرون شــدی

ــت ــی شکس ــتی آل نب ــه کش ــان ک  کاش آن زم

شــدی خــون  دریــای  غرقــه  تمــام   عالــم 

حشــر بــروز  نفتــادی  آن  انتقــام   گــر 

 بــا ایــن عمــل معاملــٔه دهــر چــون شــدی

برآورنــد تظلــم  دســت  چــو  نبــی   آل 

درآورنــد تالطــم  بــه  را  عــرش  ارکان 


