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 شباهت بی نظیرشان
 غیر قابل انکار بود

 همین بود که ترسیدند
  گمان کردند بعد پنجاه سال دوباره زنده شده

 رسولی که پاک از یاد برده بودند
 اسوه حسنه شان

 مکث و تردید از حیرتشان متولد شد
 زمزمه ها و واهمه ها

 نکند
 او 

 خودش
 همان

 محمد...
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ماجده محمدی

 آری او ایستاده بود مقابلشان
 در هیبت جوانی

 که نامش، ناِم آشنای محمد نبود
 نامی بود که سال ها در منابر لعن کرده بودند

خودشان،پدر و پسرشان، همسایه و هم کیشاِن 
 شامی شان

 بانگ برآورد به رجز
 انا على بن الحسين بن على

 تردیدهای پراکنده
 کینه های متراکم شدند
 سنگ شدند و شمشیر

 باریدند بر او که بیش از علی بودنش، محمد بود...
 خلقًا و ُخلقًا

 و پدری که ایستاده بود
 به تماشای کارزار

 میدانست زخم کینه
چاهی است به درازای ابد که منجالبش تمامی 

 ندارد
 گفت خدای من تو شاهدی

چقدر شبیه رسول خدا بود این جوانی که به میدان 
 رفت

 که چون دلتنگ رسولت میشدیم
 نگاهش میکردیم

 حسین در خیمه ها
 دو علی دیگر داشت

 اما بعد از او
 دیگر هیچ محمدی
برای زمینیان نمان



هابیل بهترین هایش را نذر خدا میکرد،ابراهیم اسماعیلش را قربانی و من تو 
را راهی میدان می کردم.لباس رزم پوشیده، با صالبت و محکم و جای پا سفت 

 کرده،به تنهایی تاریخ تمام اجدادت را با خودت به افتخار پیش می بردی.
دست روی شانه ات می گذارم،چشم هایت را به خاطر می سپارم،کالهت را روی 

 سرت می گذارم و دلم راضی ست به هرآنچه او بخواهد...
تو دور و دورتر می شوی،صدایت را بیابان در خودش حل می کند ،صدایت را 
برای خودش به یادگار نگه می دارد تا هرکس از آن زمین عبور کرد به افتخار 

 بگوید من زمین رزم شبیه ترین بنی هاشم به پیامبر خدا بودم ...
 تو رجز می خواندی،با لب های ترک برداشته،صدایت دل کوه هارا هم می لرزاند.

 شمشیر بلند می کردی،عالم و آدم به خلقتت آفرین می گفت.
هر زخم روی تن تو،یک جان از من می گرفت علی.بارها مردم و دوباره زنده 

شدم،بارها قیامت را پیش رویم دیدم ،از میدان باز نمیگشتی.دیگر سرت را هم 
برنمیگرداندی که دلم قرص شود و میدانستم پشت ایستادن این غبارها دارند 
بی رحمانه و ناجوانمردانه ذبحت می کنند.شبیه ترین مردم به رسول خدا رفته 

بودی و بی شباهت ترین به خودت برت گرداندند.مرد و محکم روی پاهای 
خودت رفته بودی و روی عبا ،قطعه قطعه برت گرداندند...راست قامت ایستاده 

بودم و نگاهت می کردم حاال هزار سال پیرتر شده بودم و برت گرداندند...منتظر 
بودم دوباره خودت برگردی و برت گرداندند...ولدی علی،علی الدنیا بعدک العفا 

که دیگر نه آسمانش برای من آسمان است و نه زمینش زمین ....

قامت. ] م َ [ )ع اِ( قامة. قد. )آنندراج ( )ناظم االطباء(. اندام. )ناظم االطباء(. 
باال. باالی مردم. )مهذب االسماء(. رعنا و موزون از صفات آن است :قامت موزون. 

قامت رعنا. شمع، الف ، شجر، درخت ، لوا، خط استوا، نرگس ، از تشبیهات آن 
 است. و با لفظ راست کردن ، برافراختن ، خم کردن استعمال میشود. )آنندراج ( : 

چون پست بودت قامت دانش  /  چون سروچه سود مر ترا باال.
* تا بود رعنا صفت قامت بود، چه شد که شد اربا اربا?!



پــرواز آرزوی انســان اســت. در پــرواز احســاس رهایــی و شــکوه جــان آدم را لبریــز 
ــرواز  ــا پ ــباهت ب ــود دارد و بی ش ــی در خ ــی رهای ــم نوع ــقوط ه ــا س ــد. ام می کن
ــد بندگــی رهــا می شــود،  ــد و از بن ــرای همیــن هرکســی ســقوط می کن نیســت. ب
ابتــدا احســاس آزادی می کنــد، امــا پایــان ســقوط ضربــه هولنــاک نابــودی اســت.

استاد علیرضا پناهیان



خیلی طول کشید تا برگردی
نگاهت آتشی انداخته بود به همه دل ها آنقدر که تمااام شهر بی تاب آمدنت شده بودند 

اما انگار ناز کنی برای خاک
حق هم داشتی

خاک را چه به داشتن تو آسمانی ترین نگاه عصر فراموشی!
خیلی طول کشید تا برگردی روضه ی مصور قرن غفلت

اما انگار اصحاب سفیان هنوز در تحریم عبای یمانی بودند؛ هنوز هم اهل نفهمیدن و 
نشناختن؛ هنوز هم اهل جهالت! 

اما به یقین اصحاب طاغوت هنوز هم لیاقت داشتن حتی جسم ملکوت را ندارند! 
آمدی، اما نه آنچنان که چشم ها چشم به راهت بود

قصه ات به سر رسیده بود که بی سر آمدی
دستت به دست علمدار رسیده بود که بی دست آمدی 

و پایت ... پرنده بال می خواهد؛ پا می خواهد چکار
اصال گمانم فقط به دل اربًا اربًا شده ی شهر رحم کردی اگر برگشتی

اصال گمانم برای اتمام حجت با اهل معصیت بود اگر برگشتی
وگرنه قصه رفتن تو؛ برگشتنی نداشت

این را از نگاه نافذت در چشم همه تاریخ می شد فهمید

تقدیم به شهید مدافع حرم؛ شهید محسن حججی



نمــی دانــم کجــای راه انتظــار را بــه غلــط رفتــه ام، کدامیــن دعــا را بــه اشــتباه 
ــه  ــرده ام ک ــه کار نک ــال چ ــده ام و اص ــب ش ــته مرتک ــاه را ناخواس ــدام گن ــده ام،ک خوان
ــم... ــی دان ــارت را نم ــم انتظ ــا... راه و رس ــم آق ــه بگوی ــی مقدم ــده ای؟ ب ــوز نیام هن
اصــال نمــی دانــم مــرا چــه بــه ســرباز تــو شــدن و اصــال در بســاطت نویســنده 
میخواهی؟یــا شــعرهایم بــه کارت مــی آیــد؟ در آن ســی صــد و ســیزده نفــر از 
 یارانــت، معلــم، پزشــک، مهنــدس، معلــم، هنرمنــد، کفــاش و کارگــرو ....  نمیخواهــی؟
ــی  ــد م ــاط عه ــراح و خی ــده و ط ــر و رزمن ــد و کارگ ــاش و کارمن ــن نویســنده و آن کف م
ــن نویســنده و کفــاش  ــه کــه شایســته ی حکومــت توســت بشــویم بهتری ــم آنگون بندی
و کارمنــد و رزمنــده و طــراح و خیــاط  دنیــا و کارمــان را نــذر آمدنــت كنيــم. عهــد مــی 
ــو  ــرای ت ــه ب ــم ک ــن باشــند.عهد میبندی ــت بهتری ــه وقــت آمدن ــو ب ــاران ت ــه  ی ــم ک بندی

ــم. بهتریــن شــویم در هــر جــای عال
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 باز این چه شــورش اســت که در خلق عالم است

 بــاز ایــن چــه نوحــه و چــه عــزا و چه ماتم اســت

 بــاز ایــن چــه رســتخیز عظیــم اســت کــز زمیــن

 بــی نفــخ صــور خاســته تــا عــرش اعظــم اســت

 ایــن صبــح تیــره بــاز دمیــد از کجــا کــزو

 کار جهــان و خلــق جهــان جملــه در هــم اســت

آفتــاب مغــرب  از  می کنــد  طلــوع   گویــا 

اســت عالــم  ذرات  تمامــی  در   کاشــوب 

 گــر خوانمــش قیامــت دنیــا بعیــد نیســت

ــه نامــش محــرم اســت ــام ک ــن رســتخیز ع  ای

 در بــارگاه قــدس کــه جــای مــالل نیســت

ــر زانــوی غــم اســت  ســرهای قدســیان همــه ب

 جــن و ملــک بــر آدمیــان نوحــه می کننــد

اســت آدم  اوالد  اشــرف  عــزای   گویــا 

مشــرقین نــور  زمیــن  و  آســمان   خورشــید 

حســین خــدا  رســول  کنــار  پــروردٔه 


