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 برادر را که به میدان می فرستاد،
 شاید مقابل چشمش بود
  تمام آن خوابهای عجیب

 گریه های رسول خدا
  وصیت های مادر

 به میدان میرفت درحالیکه دیگر هیچ یاوری نداشت 
 به میدان میرفت

  با لباس های کهنه که کسی در آن طمع نکند
 اولین غروِب بی برادر بود

  با بار سنگین امانت
 امانتی که البه الی خار مغیالن

 یا زیر سم ستوران می یافتشان
 گاهی بی عباء

 گاهی بی گوشواره
 اما زینب مصداق آیه استقامت و صبر بود

 صبر جمیل
 و مالئکه شاید از زینب کبری صبوری آموختند

 وقتی عمق فاجعه کار را به این جا کشانده بود که
مواِت َعلى َجمیِع َاْهِل  ْت َو َعُظَمْت ُمصیَبُتَك ِفى السَّ َو َجلَّ

مواِت  السَّ
 او ایستاد

 در تمام راه
 تا آخر عمر

 و گفت هر چه دیده نور بوده
و جز زیبایی ندیده است این زن...
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ماجده محمدی



خاکستر غم روی دلم مانده و سیمرغ وار دوباره شعله میگیرد و میسوزاند و پیش 
میرود.حاال درست از همه چیز تنها صدایش مانده.صدای صوت قرآن برادرم،صدای 

قدم های محکم پسرش،صدای گریه های علی کوچکش،صدای لب های 
 خشکیده ی کودکان،صدای شکستن دل و امید رباب،صدای برنگشتن عباسم ...

 ولوله ایست در گوشم.
بچه ها خوابیده اند،از سرمای شب به آغوش مادرانشان یا یکدیگر پناه برده و 

بعضی آرام میگریند.بعضی دست میکشند روی پایشان و لب میگزند که صدای 
آخ گفتن شان بلند نشود.من بیدار مانده ام و با اندک جانی که برایم مانده نماز 
میخوانم.هزار هزار سال دورافتاده ام از تو انگار،هزار هزار فرسخ.آخرین تصویرت 
در ذهنم بی شباهت ترین است به تو.کاش مادرم ندیده باشدت.آه اگر بکشم 

صحرا دوباره میسوزد و صدای خنده ی پیروزی شان خاموش میشود و رسوایی 
دامن شان را میگیرد و قیامت زودتر از موعود برپا میشود.صبر میکنم اما،گمان 

میکنم سربازی پایش را گذاشته روی گلویم و فشار میدهد.نه کنار میرود نه تمامم 
میکند.نه تمام میشود،نه تمام میشوم .این روزها و شب های بدون تو هر یک 

قیامتی ست .صبر میکنم اما،صبر میکنم جوری که انگار به دنیا آمده ام که صبور 
غم باشم،غم پدرم،مادرم،برادرهام،عزیز برادرهام،شوهرم،پسرانم،امت غریب جدم...

من به دنیا آمده ام که صبور باشم....

محمل. ] م َ م ِ [ )ع اِ( کجاوه که بر شتری بندند و هودج و این صیغه ٔ اسم ظرف است از حمل 
بالفتح که به معنی بار برداشتن است. )غیاث (. بارگیر. تخت روان. عماری. مهد. هودج. ج، 

محامل. دو شقه ٔ مساوی که بر شتر بار کنند. )از اقرب الموارد(. از وسائل سفر مانند محفه اما آن را 
 بر پشت یک شتر گذارند بر خالف محفه که بر روی دو شتر یا دو قاطر حمل کنند.

محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان ... کاز عشق آن سرو روان گویی روانم می رود 



كجا قدم ميزنی؟

تفکــر ماننــد قــدم زدن اســت، بایــد ببینــی در کجــا و در چــه هوایــی قــدم میزنــی؛ 
ــه  ــدم زدن ب ــگام ق ــا هن ــی داری. بعضی ه ــر م ــدم ب ــدف ق ــدام ه ــوی ک ــه س و ب
ســوی هیــچ محبوبــی نمی رونــد، فقــط دور می زننــد. بعضی هــا در گلســتان قــدم 
ــو در  ــد. برنامــۀ قــدم زدن ت ــی بعضی هــا در ســنگالخ راه می رون ــد، ول ــر می دارن ب

استاد علیرضا پناهیانچــه هوایــی و بــه ســوی کیســت؟ 



اهل انتظار بودی و نبودی
انتظار برای آمدن یار آری و انتظار برای به ثمر نشستن کارها؛ نه!

اصال بسیجی شده بودی که دست روی دست نگذاری؛ که ننشینی؛ که غافل نشوی
اصال بسیجی شده بودی که حیات و ممات و نسک و محیایت جهاد باشد، جهد باشد، 

مجاهدت باشد
این؛ شهادت لحظه لحظه زندگی جهادی توست 

این خاطره تک تک رفقای مجاهد توست 
تو اهل انتظار منجی آخر زمان بودی

منتظر را چه به نشستن؟! منتظر را چه به آسودن؟! منتظر را چه به نفس راحت کشیدن 
؟!

دلت باال می پرید؛ تنت چاره ای نداشت جز همراهی دل
روحت بلند بود؛ جسمت راهی نداشت جز معیت روح 

تو اهل انتظار منجی آخر زمان بودی؛ اهل قیام و حرکت و جهاد
انتظار را باید از تو آموخت مجاهد شهید

انتظار؛ انتظار بردار نیست
باید دست به کار شد 

تقدیم به شهید مدافع حرم محمد بلباسی



ــت،هرازگاهى  ــت،حرفى نيس ــك اس ــت ترافي ــه وق ــا و هم ــه ج ــا هم ــن روز ه اي
هــم ســاعتمان خــواب مــى مانــد و صبــح هــا خــواب مــى مانيــم، باشــد حرفــى 
نيســت.يكى دو بــار هــم چيــزى در خانــه جــا گذاشــته بوديــم و برگشــتيم 
تــا بــرش داريــم و اصــال خــب كارى پيــش آمــد كــه اول بــه آن رســيدگى 
كرديــم و بعــد بــه »قرارمان«،بــاز هــم حرفــى نيســت.اصال حرفــى نيســت 
ــد،  ــى دارن ــراى خودشــان حســاب و كتاب ــا ب ــه باشــد ســاعت ه ــان رفت ــر يادم اگ
ــق... ــاى دقي ــه ســاعت ه ــه ب ــارا چ ــق باشــند م  خــب باشــد،براى خودشــان دقي
خــودم را ميگويــم رفيق،بــراى مــن ديــر كــردن هــا و بدقولــى هايــم شــده اســت 
عادت.پيــش خــود ميگويــم : حــال مگــر چــه ميشــود...پنج دقيقــه آن طــرف تــر...
ــه و هــر  ــى هــزار و هشــتصد ثاني ــج دقيقــه يعن ــد پن ــه مــن بگوي يكــى نيســت ب
ثانيــه يعنــى يــك نَفس.يــك نفــس هــم يــك نفــس اســت چــه برســد بــه هــزار و 
هشــتصد نَفــس كــه اگــر كســى حوصلــه اش را داشــته باشــد و حســاب كنــد شــايد 
بشــود ســاليانى ســال از هــر پنــج دقيقــه تاخيــر هايــى كــه روى هــم جمــع شــده 
اند.يــك لحظــه فكــر كــن پيــش خودت....هــر پنــج دقيقــه از وقــت هركــس را كــه 
از بيــن ببــرى و منتظــرش بگــذارى هــزار و هشــتصد نَفــس را بيهــوده از او گرفتــه 
اى...مــن اســمش را گذاشــته ام »قتــل نَفس«.خودمــان نميدانيــم امــا چــه نَفــس 
هايــى را از كســى گرفتــه ايــم و ســال هاســت بــر ســر »قــرار« بــا او حاضــر نشــده 
ــدى ســال اســت كــه َنفــس هــاى كســى را.... ــى هــزار و صــد و ان ــه عبارت ــم ب  اي
ــا او عهــد ميبنديــم كــه بــر ســر »قرارمــان« ســر وقــت حاضــر شــويم چــه قــرار  ب

ــا او و چــه قــرار هــاى زندگــى مــان. عاشــقى مــان ب
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 برخــوان غــم چــو عالمیــان را صــال زدنــد

زدنــد انبیــا  سلســلٔه  بــه  صــال   اول 

ــد ــو رســید آســمان طپی ــا چ ــه اولی ــت ب  نوب

ــد ــدا زدن ــیر خ ــر ش ــر س ــه ب ــی ک  زان ضربت

 آن در کــه جبرئیــل امیــن بــود خادمــش

 اهــل ســتم بــه پهلــوی خیرالنســا زدنــد

ریزه هــا المــاس  اخگــر  ز  آتشــی   پــس 

زدنــد مجتبــی  حســن  در  و   افروختنــد 

ــود ــش نب ــک محرم ــه مل ــه ســرادقی ک  وانگ

زدنــد کربــال  در  و  مدینــه  از   کندنــد 

دشــت کوفیــان آن  در  ســتیزه  تیشــٔه   وز 

زدنــد عبــا  آل  گلشــن  ز  نخلهــا   بــس 

ــد ــی دری ــر مصطف ــزان جگ ــی ک ــس ضربت  پ

زدنــد مرتضــی  خلــف  تشــنٔه  حلــق   بــر 

 اهــل حــرم دریــده گریبــان گشــوده مــو

زدنــد کبریــا  حــرم  در  بــر   فریــاد 

 روح االمیــن نهــاده بــه زانــو ســر حجــاب

تاریــک شــد ز دیــدن آن چشــم آفتــاب


