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 1دلهایی سختتر از سنگ و آهن!

 م؟یا ستادهیا یکه مقابل چه کس دانستمیمن نبود. من چه م ریتقص دیباور کن

داشته  یبود! من هم دوست داشتم نقش یعده خارج کیدر شهر فقط حرف از 

کذب محض است!  ندیگویکه آنچه م دانستمیباشم در کمک به اسالم! اما نم

 یبرا یهم راه امتیق امیتا ق کنمیو فکر نم سوزدیم یهمراه نیدل من از ا

 م،یبگو تانیرا برا انیجر دی. اجازه دهدیمواخذه نکن!  لطفا مرا ابمیآن ب یتسل

 ! دیبلکه حداقل شما مالمتم نکن

مرا مسخره  هیکه خودم را شناختم در مغازه آهنگر بودم. بق یاز زمان من

از دل من در  یدرخور زینخواهم شد، چ یزیوقت چ چیکه من ه کردندیم

شده بود بر  یعقده ا و تمسخرها رهایتحق نی. خب، من هم دل دارم، ادیآ ینم

 یتالف نمتا بتوا دیآ شیپ ینداشت! دوست داشتم فرصت یدلم! آن حرفها تمام

به مغازه صاحب  یو مرد دیهمه آن حرفها و رفتارها را بکنم. باالخره آن روز رس

 فهیو متمرد در برابر خل یعده خارج کیمقابله با  یمن آمد و گفت که برا

 یکینعل شدن  یشد که من برا نگونهیدارند. ا ازیبرنده ن یاسالم، به ابزار جنگ

شاد بودم  ی. به قدردمیگنجینم خودمشدم. در پوست  دهیجنگ برگز یاز امرا

آزار دهد. همه آن  یچکش هم نتوانست مرا اندک یکوره و ضربه ها یکه داغ

 گریمن د شد؛یشان م یبه من حسود کردند،یم ریمرا تحق روزیکه تا د ییها

بزرگ  یریدر حضور ام یشده بودم به ابزار لین پاره نبودم که تبدنه تنها آه

که کاش  خوردمی! اگرچه خودم در دل حسرت مفهیخل نیدر مقابل متمرد
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نبود. و  یدر دستان آن مرد، اما نعل بودن هم کم افتخار شدمیم یریشمش

 بود.   یبدزبان کاف یاسکات آن آهن پاره ها یبرا

اما از  نمیبب یزیچ توانستمیتا روز نبرد برسد. من نم کردمیم یمن روزشمار 

 کینماز خواندن و عبادت کردن  یبرا ن،یکه آن متمرد دمیسر و صداها شن

ها نماز بخوانند  یروز وقت گرفتند. تعجب کردم که چطور ممکن است آن خارج

چون جانباز  یکس که نینبود. هم یبررس یبرا یوقت اهو،یو ه یاما در آن شلوغ

. میراحت باشد که ما حق هست المیبود که خ یدر سپاه ما بود، کاف نینگ صفج

 دمیرا شن یمرد یکه بعدها به عاشورا معروف شد، من صدا یبعد از ظهر روز

جنگ  دانینداشت. اما مگر در م یخارج کیبه  یشباهت چیه شیکه صحبتها

از خود نداشتم.  یاریکه اخت همتفکر؟ من  یماند برا یم یاش، وقت یو شلوغ

نشدم. حداقل،  ریشده بود، خوشحال بودم که شمش جادیکه در من ا دیبا آن ترد

باشند، نخورده بود.  یشک داشتم که خارج گریتن من به خون آن مردان که د

اسب ها را بر اجساد  خواهندیاست و م یهمهمه ا دمیافکار بودم که د نیدر ا

نبود! مخصوصا که از  یجوانمرد نیا ران شدم! اصالیآنها بتازانند! من ح

با خانواده آمده بودند نه با لشکر  ارانشیآمد که آن مرد و  یها بر مصحبت

برآوردم، افاقه نکرد! کاش  ادیکار! هر چه از دل فر نی! اصال انصاف نبود ایجنگ

 مبارکنو بودنم بر آن اجساد  یزیمانده بودم در آن مغازه و ت یمن آهن پاره ا

 شدیبود که در عالم م ییلحظه ها نیآن لحظات بدتر دی! باور کنخوردینم

شدم  از حضورم در آن جمع، از آن  نیتصور کرد! در آن لحظه شرشرمگ

ها، از آن فخر فروختن ها! آه از  یقبل، از آن لحظه شمار یروزها یخوشحال

 هدیچیهم پ ردشت د یها زهیسنگر یمن و ناله ها ینهادم برخاست. ناله ها

 بود!  



 ییزهایبعد هم چ یآرام نگرفتم. مخصوصا که روزها گریاز آن لحظه د من

است.  ریکه آتش کوره هم در برابرش زمهر یکه دلم را سوزاند، سوزش دمیشن

 دمیشنیم یتالوت قرآن یمن صدا فه،یبه کاخ خل دنیرس یشهرها برا ریدر مس

هم دلم را آرام  دنشیبود! شن یملکوت یبودم. آن نوا، نوا دهیکه تا آن روز نشن

کرده  یاریرا  یکه چه کسان سوختمیمن م سوزاند؛یم شتریهم مرا ب کردیم

خودش و آن به  یاز اسرا شروع کرد به معرف یاز موقف ها، خانم یکیام! در 

خلق  نیمطمئن شدم در مقابل بهتر گریها! آنجا بود که من د یاصطالح خارج

 نی! از آن روز زبانم فقط به لعن و نفردر سرم هوار شب ای! دنمیبود ستادهیعالم ا

که  دییخودم! شما را به خدا، شما بگو یو طلب بخشش برا چرخدیم انیدیزی

 ممکن است خدا مرا ببخشد؟ آن خاندان چطور؟   ایآ

که پاسخش را  دیکنیکم ممثل خوره به جانم افتاده است، کم یضمنا،سوال

چطور است که آن روز ما  کنمیاز آن روز به بعد، من بارها با خود فکر م  م؟یایب

 یکه انسان م ییاما آنها میدیلرزیو خشم، بر خود مم یجمادات از شدت ناراحت

 انیب یانسانها برا شمامگر  دیی! شما به من بگودیدلشان نلرز دندشان،ینام

ست که ناله سنگ پس چطور ا د؟ییگویفرد به او سنگدل نم کیقساوت قلب 

 نیا د؟یهم نبود؟! چرا سکوت کرده ا الشانیخ نیها بلند بود اما آن مردان، ع

 د؟یکنیحل نم میمعما را برا

  



چشم هایی2 که امروز در تملک من است "عین اهلل" شده ،چشم 

.ایی که در حصار هذیان های مردمان شهر نبوده و نیسته  
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 3سقای امام  

 

هنوز روی پاهایش ایستاده بود، نگاهش گره خورده بود به مسیری 

که او را به امام می رساند و حیاتی کوثرانه ، انسان های خواب زده 

در مردابی عمیق محو رجزهایش شده بودند ، در ازدحام وعده 

های خیالی دشمن ثانیه ای توقف نکرد، چشم هایش حریم 

عدالت خواهی علوی را  آسمان شده بود و دست هایش مشکی از

به آغوش کشیده بود، غوغایی بر پا شده بود از انعکاس این همه 

شجاعت و شوق برای وفا به عهدی جاودانه ، نفس هایش جان 

 گرفته بود از ذکر های زیر لب 

 "االلهم اجعلنی لک شاکر و لک ذاکرا و لک حامد"

 .و قیام کنندگان را هراسی نیست از حصارهای پوچ و علیل
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 قیام فاطمی 4

 

بغض نشکفته زمین از پس زخم های این روزها شکسته است 

تمام جهان گوش تیز کرده است به منادیان آسمانی ، گویا   ،

انسان ها از کسالتی عمیق نجات پیدا کرده اند و دوباره لب به 

سخن گشودند و آمده اند تا نفسی تازه کنند پس از قرن ها 

،تجاهل و نا امیدی   

 ؟ کجاست ابلیس حصارهای  انتهای  التیام این دردها کجاست ؟

 کدام ؟ رسول کدام ؟ کجاست زده طوفان  ایه موج این ساحل

  دوباره؟ پناهی برای است شده واسطه سجده  کدام ؟ دعا

خود را در آغوش  ،خورشید طلوع کرده است و مسافران مضطرب

 به خود نفسانی تبعیدگاه از انسان  صبحی پر نور می بینند،

 را زمین فضای آرامش عطر  است، شده بشارت زالل ای چشمه

 قیام و  رسد می گوش به مالئک بال صدای   است، کرده پر

 اند رسانده یقین  چشمه به را خود  کنندگان

 امان بی های قبض تمام از  را آنها تا شدند حرزی  پناهنده  و

کند رها   

دوباره خود و جهان خیره مانده است از رجعت    
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 از سر  زنان نفس نفس ها غنچه و است  اندوهی باقی نمانده 

لین بر می دارند و دنبال راهی برای رسیدن به صاحب استجابت با

 هستند

.است شده مقدر   کوثر چشمه  و ابدیت انسان کنار   

  



 

 خط مقدم  5

 

انسان در گردونه عمر خود به درنگی عمیق و اصالتی آسمانی 

است تا از خواب غلیظ غفلت به فرجامی خوش بشارت نیازمند 

شود و افق این بیداری تکاملی از جنس قیام است برای آنان که به 

  فتح قله های نور عزم کردند

آرام و مطمئن غزل (،با عنایت بر دعای ام االئمه فاطمه زهرا )س

خوان خط مقدم این قیام می شویم و به افق اعلی این مسیر 

دل های پریشان را شفاء و نوید تقدیری جاودان رهسپاریم تا 

  باشیم برای رهایی از تقدیرهای متروک

تا نفسی هست باید قصد قیام کرد و تابع نور وجودی حضرت مادر 

.شد  
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 بشارت نور6

 "السالم علیک یا فاطمه الزهرا"

 

در این لکنت عمیق زمین و مرگزار ترس بشر از هذیان های 

بشارت نور چشم جهانیان را روشن میکند شیطانی، پرچمی با 

.وبیدار باشی برای تمام روح های ترک خورده است . 

 متن ششم : 

  

                                                           
 سمانه نوروزی 6



 

 سالم علی قلب زینب الصبور7

 

همهمه ای به پا بود از توفان جهالت طالبان زر و زیورهای دروغین 

، عقربه های سنگین قصد عبور از این معرکه نابرابر را نداشتند، 

شده بود از تاریکی چشم ها و شکم هایی که در جهان متالشی 

باتالق لقمه های حرام غوطه ور بودند و در این مرگزار انسانیت 

 زینب )سالمناگهان ، عطر عدالت علوی در قامت خواهرانه 

لرزه بر قلب ها انداخت ، زینبی که در فراق امامش داغی بی (اهلل

از بلندای تلی پایان را بر دل داشت، زینبی که لحظه به لحظه 

خاکی باران نیزه ها و شمشیرها را غریبانه شاهد بود و حال با 

چشمانی منتظر ایستاده بود تا مرثیه خوان قیامی به وسعت تاریخ 

  باشد

 

یا من ال یخفی علیه انباء المتظلمین و ال یحتاج فی قصصهم الی 

 شهادات الشاهدین، اشکو الیک ما ال یخفی علیک
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 8)ع( نیحس یرفته به سوجاماندگان ِ دل

 ی دیگر متفاوت است،نرفتن هر نرفتنی با

 ...دیگر رفتنیآنچنان که هر رفتنی با 

رمزی است، متفاوت از نرفتن  به کربال در پس هر اربعین نرفتن

  پیش،سال 

 گذشته... هایرفتن امسال، رمزی دیگر متفاوت با رفتن سال و در

زمین تا آسمان است، بسته به  ، تفاوتشان ازهاها و نرفتناین رفتن

سازی کنی، یا در الیه اینکه آن را در الیه خیال وجودت گزاره

 گویی اینگونه است که؛وهم...

نشسته بر بال خیال در  میبینی ،اگر نرفتن را تنها خیال کنی

آلود، آشفته و ناالن و ناسپاس از فضل کربالیی، اما همچنان گریه

 الیه وهمات را در اما اگر نرفتننکرد،  خدایی که تو را قسمت

بینی و نظام می «ذوالفضل العظیم»گویی این بار خدا را  بپرورانی،

 .وجودت ظهور یافته استکه در  اسمائی
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هذا من فضل »شود اگر در الیه خیال بماند، نطقش آنکه رفتنی می

واهلل »است، اما اگر فهمش از رفتن، به الیه وهم ارتقا یابد « ربی

 را چه با پا رود یا نرود شهود خواهد کرد، چرا که «حیمعزیز ر

را در پس ناامیدی از نرفتن، درک کرده رخداد ناگهانی رفتن 

 است.

اری رفتن و رحمتش را که قدرتش را در بازدخدا همویی است 

سن هر نرفتنی را در پس حُ. نمایاندبه تو می« شدن»در ناگهانی 

ت اال رأیما » جنسرویتی از ت. ت آدمی باید یافباالرفتن توان روی

، پس آن رخداد و حادثه جانگذارکه در  (س)ی زینب «جمیال

حتی با  های وجودشدید و عاشورا را در الیه« ذوالفضل»خدا را 

دن خدا و به عظمت رحیم به بلندای عزیز بو ( نیزع)رفتن حسین 

 بودنش، تفسیر کرد. سبحان اهلل از چنین رویتی زینبانه...

  



 9.....ابوفاضل .....ابالفضل.....فضل 

می گوید و من درگیر شب تاسوعاست .....مداح از قمر بوفاضل  

 فضل ابوفاضلم...

گوید و من درگیر فضل پسرش می  البنین و چهار ّسخن از ام

 ابوفاضلم...

 لم...گوید و من درگیر ابوفاضسخن از جعفر، عثمان و عبداهلل می

 من هنوز درگیر ابوفاضلم... به قرص قمر که رسید، مداح و

عمو بود، ماه بود، قمر بود، سقا بود، پسر موال بود و من  )ع(عباس

  ...هنوز درگیر ابوفاضلم

 شود؟فضل قمر در کجای هیبت ماه نمایان می

شاکله عباس را چه صفاتی بهم دوخته بود که غایتش وصل به 

 هستی شد و رسید به فضل؟
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قطعه قطعه شد که هنوز غرش هیبتش  چنان و فضلش کنار علقمه

 می اندازد. بر امواج فرات رعشه در

به همراه  )ع( و کمر موال شدابوفاضل ِ حسین)ع( قطعه قطعه می 

 ...او انکسر ظهری

، شاکله هستی از هنگام نمد و فضل افتاد و از آعمود بر سرش آ

 هم شکافت.

 اکله؟ش ،خواهد و هستیمی نکردند خورشید، قمر فهمامویان 

با خود نگفتند اگر قمر بشکافد و خورشید عریان شود، هستی 

 بدون شاکله چگونه به حیاتش ادامه دهد؟

با خود نگفتند دریا، جزر و مدش از قمر است و قمر نورش به 

 فضلش؟

.... 

و فضل، قطره قطره کنار علقمه از خجلت سوراخ شدن مشکش 

 ...آب شد

 غایت ماند.بی غروب دهمین روز،و شاکله هستی از آن روز در 


