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 شاید از شدت زیبایی
و شاید به سبب گردش مدامش بر 

 مدار امام
شاید هم به خاطر نوری که از آن 

 خورشید گرفته بود
دلیلش هرچه بود، نیک به جانش 

 نشسته بود این اسم
 قمر بود برای عالم

 نه فقط قمر بنی هاشم
 بزرگ شده بود برای حمایت از او

عالم و عابد و عاشق شده بود در این 
 مدار

و مشق جنگ کرده بود برای روز 
 مبادایش

  برای کربالیش
 برای آن روز

 آن افق
 آن امتحان

فرارسید زمان و دو شقه شد آن ماه
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ماجده محمدی



 خورشید در پیشگاهت رو میگیرد،ماه از تو نشان.
بال هر فرشته ای به خون دست های تو متبرک شده و خاک هر زمینی از قدم هایت 

 سربلند.
 مردانگی درمکتبت معنا میگیرد،جوانمردی به اعتبارت آبرو.

عالمی حیران در جستجوی تواند،حتی سرنیزه ها در تکاپو به دنبال سرت . من از دور 
صدایت را میشنیدم که آرام و آرام تر میشد و دلم بی تاب تر.از دور دنبال قامت بلندت 

 میگشتم،خیال میکردم پشت غبارها محو شده ای.سر بلند کرده بودم برای دیدنت،
 روی زمین افتاده بودی.

در آسمان ها دنبالت میگشتم و کجا پیدایت کردم برادرم؟چطور پیدایت کردم   ماه 
خانواده ام؟خسوف کرده بودی انگار پشت قطره های خون و پشت چشم هایت اندوه 

 خجالتی بود که دلم را چون مشک افتاده از دندان هات تیرباران میکرد.
صدای کودکان را میشنوی که چگونه عطش آب را فراموش کرده و تشنه ی دیدار دوباره 
ی تو نامت را صدا میزدند؟میشنوی که چگونه از امید آب دست برداشته و در انتظار تو 

 نشسته اند بلکه سرابی  از تو پیدا شود؟
 باید برگردیم عباس

 باید برگردیم سوی خیمه ها 
 باصالبت و رعنا رفتی و روی شانه هایم برت میگردانم

راست قامت دنبالت آمده بودم و با پشت خمیده برمیگردم،نگاه کن غمت از هر نیزه و 
تیغی برای حسین کارسازتر شد...

قمر. ] ق َ م َ [ )ع اِ( ماه از شب سوم تا آخر ماه و آن را قمر نامند برای سفیدی آن. )منتهی 
االرب ( )اقرب الموارد(. ماهتاب. )مهذب االسماء(. ج، اقمار. )اقرب الموارد(. صبح االعشی 

آرد: قمر یکی از سیارات هفتگانه از ُقَمره که بمعنی سفیدی است گرفته شده و ماه را عرب 

برای سپیدیش بدین نام خواند. فلک آن نزدیکترین افالک است به زمین از آن به آسمان دنیا 

تعبیر میشود و دور آن 1185 می__ل اس__ت و آن 139 زمین است. )صبح االعشی ج 2 

ص 149(. قمر هر سیاره ٔ خرد که به گرد سیاره ٔ دیگر که مجذوب آفتابی است گردد. )یادداشت 

 مٔولف (. ج، اقمار

حقا که هاشمیون به حق قمرت نامیده اند، روسپیدترین یار حسین 



پيشنهادی برای بهتر شدن رفتار

فردایی که عالقه هایت یا سرد می شوند و یا تغییر خواهند کرد و احساساتت 
منطقی تر و معقول تر خواهند شد و عجله هایت به آرامش و صبر تبدیل می شوند 
را در نظر بگیر، و از همین االن به تعدیل خودت بپرداز و آرام تر دربارۀ هرچیزی 

قضاوت کن و صبورانه تر و عاقالنه تر رفتار کن.

استاد علیرضا پناهیان



شهادت در خون تو بود
اصال آمده بودی شهید شوی؛ آمده بودی چشم فتنه را کور کنی با نور بودنت

آمده بودی پای باطل را بشکنی به صالبت قدم های حقت
آمده بودی امان نامه جور را پاره کنی به پشت گرمی ایمانت

شهادت در خون تو بود
از همان روز که کالم خدا رنگ سبز پوشید و بر نیزه شد؛ شور شهادت در خون تو 

جوشید
از همان لحظه که فرزندت را نذر امام و انقالب و رهبری کردی، شوق سعادت در جان تو 

ریشه دواند
و تو برگزیده شدی

برای دفاع از حرم امامی که غربتش هنوز دامنه دارد
و تو انتخاب شدی تا پاسدار حرمت حریم حضرت حسن باشی

تو را نظر کردند تا شیر سامرا شوی
تا آن روز که فرزند صالحش، خلف بر حقش، منجی آخر زمان باز آید و زمین بعد از 

این همه ظلم؛ دمی نفس بکشد؛ احیا شود؛ زنده گردد؛ به حرمت خون تو و همرزمان 
تو

شهادت در خون توست و در خون ذریه ی تو 
که تشیع از شهد شهادت است اگر حیات دارد 

تقدیم به شهید مدافع حرم؛ شهید مهدی نوروزی



ــه هيئــت و رفقــاى هيئتــى  ايــن روز هــا انقــدر همــه مــان ســرمان گــرم اســت ب
يمــان كــه فرامــوش كــرده ايــم هســتند آدم هايــى كــه آن بيرون،مــى رونــد و مــى 
ــان »  ــوى هميــن خياب ــه حــال هــواى هيئــت را تنفــس نكــرده اند.ت ــا ب ــد و ت آين
ــان... ــه م ــى محل ــا و اهال ــن همســايه ه ــاى اطراف،بي ــن كوچــه ه  وليعصر«،همي
خــودت كــه بهتــر ميدانــى اصــال نمــى شــود هيئــت نرفــت و زنــده ماند.مگــر مــى 
شــود انســان باشــد و يــك قلــب ســالم بيــن قفســه ى ســينه اش بتپــد و هيئــت 
نيامــده باشــد؟چطور دلــت مــى آيــد فقــط خــودت باشــى و دوســتانت و بنشــينيد 
دور هــم و هيئــت باشــد بــراى خودتــان....؟ وقــت يــار گيــرى اســت،وقت شــلوغ 
شــدن هيئــت ها،وقــت زنــده شــدن يــك شــهر،يك كشــور،يك دنيا..نگــو كــه همــه 
ى دوســتانت هيئتــى هســتند،اگر نــدارى كــه بــه دنبالــش بــاش و اگــر دارى خــب 
 جلــو برو،لبخنــدى بزن،دســتش را بگيــر و بگــو :چــاى بــا طعــم هيئــت ميل نــدارى؟
ــا وقــت  آمــدن صاحــب عــزا يــك نفــر را هــم كــه شــده  ــم كــه ت ــد مــى بندي عه

ــرده باشــيم. ــى ك هيئت
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کربــال طوفــان  خــوردٔه  شکســت   کشــتی 

میــدان کربــال طپیــده  خــون  و  خــاک   در 

می گریســت زار  او  بــر  روزگار  چشــم   گــر 

کربــال ایــوان  ســر  از  می گذشــت   خــون 

ــک ــر اش ــه غی ــی ب ــر گالب ــت ده ــت دس  نگرف

ــال ــتان کرب ــه بس ــکفته ب ــد ش ــه ش  زآن گل ک

کوفیــان کردنــد  مضایقــه  هــم  آب   از 

کربــال مهمــان  حرمــت  داشــتند   خــوش 

 بودنــد دیــو و دد همــه ســیراب و می مکیــد

کربــال ســلیمان  آب  قحــط  ز   خاتــم 

می رســد عیــوق  بــه  هنــوز  تشــنگان   زان 

کربــال بیابــان  ز  العطــش   فریــاد 

شــرم نکــرد  اعــدا  لشــگر  دمــی کــه  از   آه 

کربــال ســلطان  خیمــٔه  بــه  رو   کردنــد 

 آن دم فلــک بــر آتــش غیــرت ســپند شــد

ــد ــد ش ــان بلن ــرم افغ ــم در ح ــوف خص ــز خ ک


