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ویراستار:نام   
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طراح:نام   

 یاران

کپیست:نام   

 ماه بانو

مجموعه: مدیران  

 علیرضا کیانی

 نسترن آقازاده

 مهاکران این اثر:

 نام اثر:

(سراج المنیر)  

 نام نویسنده:

 )پانیک 315(

 ژانر اثر:

()عاشقانه  

 تعداد صفحات:

(10) 

 کد اثر:

(011)  
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 :مقدمه

 .تو مشعی و من پروانه

 .ام، ویل دل بس متندیده 

 در شهر عاشقان انگشرتی 

 مهراه اب اکری شدهخامت

 :نقش آ ن ذکر

ه »  ْ عَََل اَللل  .است«  َو تََوَّکل

 

مناسبت تودل امریاملؤمنني )ع( نوش ته شده  رصفا به    خسن نویس نده: این دلنوش ته 

 است 

 

 *** 

 .عَل را هرگز در وصفش ابور نیاید

 دامان عَل اگر نگریم، چه کمن؟ 

 .جحت حق، به امر حق عیان شد

 کند در میدان گرد و غبار؛به پا می 

 پوش گردآ لود؟کیست این چهره 

 !وار، حیدرسُددُلل  خواند آ ن شه رجز می 
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 .لشکر اعداء، گش ته حریان عَل

 !اش، نظم لشکری زده محهل بره 

 *** 

 تواند جای چقدر دنیا می 

 !امین ابشد وقیت تو هس یت

 .پیچد در میدان تکبری حیدری بوتراب، می زند نعرهمی 

 !ذوالفقار را، جوالن ذوالفقار؛ بهل طوفان ذوالفقاررقصاند در دستش قبضه می 

 .اابلفضل ش تابش طوفان  ایقوت ذوالفقار، عَل

 کیست معادل امری مومنان؟ 

 *** 

 رقیب قابل امری مومنان،

 !گویندنقش شامئل امری مومنان، زلزهل کرده بر زمني؛ می 

 .جربئیل حریت زده شد، جعب قدریت داری 

 نیست، شدن  جا ما، اندیشه  در تو ِه نشأ

 در کوزه که جا دادن، درای شدن نیست، 

 که توصیف تو، موال شدن نیست، هر چند 

 عَل موالست ای حیدر؟

 کجا؟  کجا و ذهن پر خطای من عَل
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 *** 

 َچشم دل من به مانند ماهی قرمزی 

 درون تنگ گردی است که 

 دریک از دنیای سزب و طراوت داره 

 ای ندارد خارج از دیوار شیشه

 .خواهان آ زادی هس مت

 . آ زادی برای مهراهی حیدر کرار

 ری،جعب شکوهی و جعب وقا

 !بََدیل ندارد 

 .امست خورده بر روی دمل

 !شاگرد تو، جربئیل امني آ قا

 *** 

 جز عَل مرد خدا ایر و خدا حمور کجاست ؟

 فاحت میدان و موج خروشان و س تون امیان کجا؟

 ات گذارم رس به پای خادمان کوی او، میمث و مقداد کو ؟ مّعار کو؟ قنرب کجاست؟ 

 او امریاملؤمنني! این بود َّک امیان؟ 

 املتني این رکن اراکن بود؟ او هامن حبل 

 .کوفه امشب، الهتاب حمرش دارد 

 .کوفه امشب، کربالیی دیگر دارد 
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 *** 

 .دهدهایش بوی خدا می مردی که نفس

 .کنندهای تنگ کوفه، احساس نفس تنگی می های کوچهس نگ فرش

 بغض دارند؛ بغض تلنباری که، شانه هیچ

 .هایش را نداشتدیواری حتمل گریه 

اند ات شاید دوابره، عطش انگفته هایشان را بغض کردههای کوفه، دلتنگیخنلس تان 

 هایشان را

 !کنندراید می در تش نگی چاه ف 

 *** 

 !آ رام، آ رام، آ رام در این دمل آ تش شد به پا

 من به اندازه وسعم طعم عشقت را چش یدم 

 .مرادی و من مریدتو 

 فلک ندارد مثل عشق رسشار من؛ 

 !عَل عشق اول و عَل عشق آ خر است

 *** 

 !قدر، که ان ندارد دلاین نیاید اب اتزاینه 

 مگر جواب قرآ ن خواندن، رضبٔه خزَیرونه اباب؟

 !نزن که اباب ندارم

 !ان، زانو ب*غ*ل نشس ته دمل، کنج خانهی تو اباب جاز هبانه
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 گرید ذوالفقار عدل امشب، غبار می 

 .اتحاال فقط خیال من است و هبانه 

گریم اگر، رسم را پایني  دل من تنگ عَل است، تنگ اذان جنفت است؛ آ رام می 

 پایت بگذارم 

 *** 

 کیست، این امزتاج آ تش و نور؟ 

 .طنني انم او هلههل شادی مالئک است

 ا به متنّای پاخس او، آ مدن هبار هچلچهل 

 های افالیکه عاشقاندهند. جامرا نوید می 

 .آ یندبه سوی او می 

 و گیسوان س یاه شب به یُمنه 

 ای را در میانهای نقرهوجود، او گل خنده 

 .کننداش؛ تقس می می آ بشار آ سامن 

 *** 

 !آ ورمها را تو گویی بر زمني می آ ورم؛ آ سامن ات که بر ل*ب، انمت ای زیباترین می 

 !امیامی، اکم دل خویش مو به مو ایفته ات حّب عَل و آ ل او ایفته

 .ماندشود؛ از عذاب روز حمرش دور می حصن حیدر می  هر کس که وارد 

اند و ل*ب از جام وصال  آ سامنیان مهه از نوش یدن عشق عَل علیه السالم، نوش یده 

 .انداو تَر کرده
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 .و اینَک زمینیان را فرصیت است ات در چشمه جوشان، معرفت او تن بشویند

 *** 

 .ق خداوند استاو که معشو 

ها را او که چشامنش مهه حدیث و اجعاز است، و نگاه هس یت خبشْش، پیاهل جان 

 .کند؛ او معشوق خداستاز شور زندگی، عشق و ش یدایی لربیز می

های هباری، خندند و نس میدرخش ند، می های مهه درایها از انعاکس انم او می آ ب

 .کنندانم او را زمزمه می  های بیدهای جمنوندر وزش البه الی شاخ و برگ 

 *** 

طنني انم اوست که این گونه بلبالن عاشق را به ترّّن در آ ورده   و نغمه خوش 

 .است

 !هایشان را، نثار زمینیان کرده استو هبشت برای خاطر او متام زنبق 

های هند و دل ها مره میاو عَل است؛ طبییب که هر کجا که الزم ابشد، بر زخ 

 .کندالکم را درمان می های یبهای انش نوا و زابن انبینا و گوش

 *** 

 !درون کعبه چه غوغایی است امروز

 .اندها را پوشانیدهمالئک، ابل در ابل گسرته آ سامن 

و جربائیل، میاکئیل و ارسافیل حلقه خانه کعبه شدند؛ ات پر به نور وجود او  

 !بسایند

 .طنني انم او هلههل شادی مالئک است
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 .آ یندقان به سوی او می های افالیکه عاشجام

او عَل علیه السالم است که غفلت، اندان ، حریت و رسگردان را معاجله و  

 هایروش ین

 .کندهای تش نه عاشقان الهیی میها و جانحمکت و عرفان را تقدمی دل 

 *** 

 .او که دنیا از برای جلوه متام وجودش کوچک بود و هست

 .او که پااین شام انتظارمان و صبح صادق شام اترمان بود 

 .هاستهای زندگیه مهه ما انسان آ ری، عَل هبار جاودان سال 

 

 پااین

 

 ثر در سایت پاتوق رمان به اتیید دلنویس نرش شده است! این ا

 توانید اب مدیریت َّک سایت:هرگونه اهبامات می  در صورت بروز

 (  نسرتن آ قازاده) 

 ارتباط برقرار کنید. 

 

 [  پاتوق رمان] 
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