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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 )به سوی نورحرکت  -ه.ق ۱۴۴۴(محرم 

 ١٤٠١مرداد  ١١       چهارمشب  یبهخط

با  هاانسانکه عمر  ییهاخاطره .ماندیم ادگاریزمان و آنچه در آن به  ینهییآسالم بر 

به  .ندیآیم زمان یصفحهبه  آیندگان .شودیم دارشعه یدزمان و  .رسدیم انیآن به پا

 صورتبهانسان بوده اکنون  کیعمر  یسازندهکه  هاسببه�ن  .شندیاندیگذشته م

 ندهیزنده و پا یکه شاهد و مشهود کرمهم یکعبهمانده مانند  یها باقدر ذهن یغبار 

یمخانه چه  نیاز ا هاآن .نگردیاند مگردش درآمده هب شکه به دور  یبه مردمان .است

 .قرار دارد گریکدی یکه در ظاهر چند تکه سنگ است که به رو  یاخانه .خواهند

نامش  پسمتفاوت است  هاسنگ یهیبقسنگ با  نیا ،گذارندیمرا بر سنگ  هادست

 هادلبه درد  .را دارد گذارندیم شیرو رکه ب ییهادست او توان درک .ستیسنگ ن

 ازیکه گوش سنگ را شنوا �ود تا ن یخالق ییاکربی. شکر بر آستان دهدیمگوش 

 .را در جانش به امانت نگه دارد دیگویمرا که با او سخن  اشبنده

از  یلباسه عبک ،گشته لیها تبدفرشسنگ به هاخاک .گذردیها از آن زمان ماکنون سال

مسافرانش به دورش به چرخش  .از دسرتس دور گشته شیهاسنگ. �وده تن طال به

 .گفنت وجود ندارد یبرا یاز آن زمان حرف .آمده تا سنت حج را به انجام برسانددر 

کربال  یندارد مانند صحرا هاقلبدر  یمرکز  گریشته و دگ لیبه منطق تبد هااحساس

جانش گشوده  میتقو هرسالهداده و  یدر خود جا ار  نیریتلخ و ش یخاطرهکه هزاران 

 یصدا .شندیاندیبه قهرمانانش م وارثانشکه اکنون  ییهاراثیمه�ن  .شودیم

 ه.خواند شیخو بزمرا به . او ما شنوندیمشان را یموال

 .شودیم کینزد دیزنیم نهیبه رس و س شیکه برا یروزها به هدف .محرم است ۴امروز 

است و  اندازنیطنفرموده که همواره در جانش  هیهد یصحرا جان هب(ع) امام  یصدا

؟ به دیهمراه هست شیهاشبها و ز با رو  ایآ .آمد یگر ید یمحرم .خواندیمباز ش� را 

یماست پس هر آنچه  انبز یو کربال م دیاکنون ش� مه�ن هست ؟دیشیاندیم چه
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که  ی�نانرا دوست دارد ه مداراناو حق .کند رهیذخ تانیتا برا دییرا بگو دیخواه

یمبه آنان حکم  قشانیآنچه عال نه در گذردیمجانشان در محور اطاعت از پروردگار 

پس  گذردیمعمرش در آن  یروزها آنچهو در  ندیبیمعشق را در قالب اطاعت  .کند

که  یقهرمانان .شدیاندیعامل است م متاع نیکه در گذر زمان بهرت ییهاساعت به

زمان را به خود اختصاص دهند  ،ندیبندها را بگشا اممت ،اند از مرزها عبور کنندتوانسته

که در متام  شود یتا مه�ن منتظران دیآیم هر شباو مبانند و  یتا جاودانه در آن باق

پس با  رسدیمدر آن به ک�ل  هادورانو  هازمانکه  اندکردهرا طلب  یلحظات دولت

 :یبه ندا میخوانیمن زمان او را امنتظر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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