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شماره سوم

پرده سوم: استجابت دعوت
▪

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ْم 

ُ
ُسوِل ِإذا َدعاُکْم ِلما ُیْحییک ِه َو ِللّرَ ذیَن آَمُنوا اْسَتجیُبوا ِلّلَ

َها الَّ ّیُ
َ
یا أ

ُه ِإَلْیِه ُتْحَشُروَن
َ
ّن
َ
َه َیُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء َو َقْلِبِه َو أ ّنَ الّلَ

َ
َو اْعَلُموا أ

که ایمان آورده اید، چون خدا و پیامبر، شما را به چیزی  کسانی  ای 
کنید، و  که به شما حیات می بخشد، آنان را اجابت  فرا خواندند 
که خدا میان آدمی و دلش حایل می گردد، و هم در نزد او  بدانید 

محشور خواهید شد.
انفال 24

▪
بشنوم  که  حقیقی،  زنــده  می خواهید،  زنــده  مــرا  شماها 
شنیدنی ها را، ببینم دیدنی ها را، بیاندیشم... نشانه های 

کننده نیست.  حیات در من اّما چندان امیدوار 
کرده ام انگار، شماها  به همین زندگی زمینی ام دل خوش 
وصلید به سرچشمه حیات، به همان حی الذی ال یموت، 
کرده است،همه اش  ذائقه من اما به همین مرداب ها خو 
ماده، همه اش صورت، خسته می شوم از خودم، شماها 

اما ناامید نمی شوید از من. 
برابر  از  نورانی تان  کلمه های  دعوتتان،  بــار  هــزار  روزی 
چشم های خواب زده ام می گذرد و من فقط ذوق می کنم 
را برای عمل نگفته باشید،  انگار این ها  کلمه هاتان،  به 
برای آمدن، برای شدن... با این همه، از همه منزل ها،  
خط  دست  آن  بلکه  آقا؛  بنویسید  نامه  هم  باز  من  برای 

کار دستم داد... قشنگ تان این بار 

▪

کم لما یحییکم یا اّیها الذین امنوا استجیبوا هلل و للّرسول اذا دعا

▪
خ روی  نامه نوشته بودید برای حبیب که بیاید؛ آن پیر سر

یمنی؛ حبیب بن مظاهر اسدی. 
بــر چشم  بــود،  را بوسیده  نــامــه تــان  بــود؛  نــکــرده  درنــگ 
شدن  کربالیی  شوق  و  بود  زده  تند  قلبش  بــود،  گذاشته 

 در آینده 
ممکن است 
گاهانه یا  افرادی آ
گاهی در میان  وی ناآ از ر
مردم این مسئله را مطرح 
که ثمره خون ها و  نمایند 
شهادت ها و ایثارها چه 

شد. این ها یقینًا از عوالم غیب و از فلسفه شهادت 
که فقط برای رضای خدا  کسی  بی خبرند و نمی دانند 
به جهاد رفته است و سر در طبق اخالص و بندگی 
نهاده است حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه 
رفیع آن لطمه ای وارد نمی سازد. مسلم خون شهیدان، 
کرده است. خون شهیدان  انقالب و اسالم را بیمه 
برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است. و خدا 
کور شدنی نیست. که راه و رسم شهادت  می داند 
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که می شود  تمام راه هائی 
زند پیغمبر از آن راه ها  فر
کند براى حفظ  استفاده 
میراث عظیم اسالم، 
در زندگی سیدالشهداء 
محسوس است؛ از تبیین 
و انذار، از تحرك تبلیغاتی، 

کردن وجدان هاى عناصر  کردن و حساس  از بیدار 
خاص در آن خطبه ى منا، این ها همه در طول زندگی 
سیدالشهداء است. بعد هم ایستادگی در مقابل یك 
رگ با قصد مجاهدت با جان؛ نه این که امام  انحراف بز
حسین از سرنوشت این حرکت بی اطالع بود؛ نه، این ها 
که انسان نگاه می کند،  امام بودند. بیانات امام را 
که  می بیند حضرت عازم و جازم بوده است براى این 
کار را به پایان ببرد. این که در مقابله ى با حرکت  این 
وز، امام حسین )علیه  انحرافی فوق العاده خطرناك آن ر
الّصالة و الّسالم( می ایستد، این می شود یك درس.
بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، ۱3 /90/4

کاروان شما تازانده  آرامشش را ربوده بود.  اسبش را تا 
که خبر آمدن حبیب را دادند، لبخند زدید.  بود. از دور 
گفت:  کجاوه بیرون آورد و  خواهرتان هم، سرش را از 

سالم من را به حبیب برسانید! 
شانه های  روی  را  شما  کودکی اش،  روزهــای  حبیب، 
بوسه های  چشم ها  همین  با  بــود،  دیــده  پیامبر؟ص؟ 
که فقیهی  پیامبر؟ص؟ را بر لب های شما دیده بود،حاال 
رفتنش  وعده گاه  می دانست  خودش،  برای  بود  شده 
پدرتان  رکاب  را در  از جنگ ها  کربالست، وگرنه خیلی 
شمشیر زده بود و روزهای سخت برادرتان را دیده بود.
رساندید،  بالینش  به  را  خودتان  افتاد،  که  زمین  بر 
دست هایتان  با  و  گذاشتید  پاهایتان  روی  را  ســرش 
چشم هاش را برای همیشه از این دنیا بستید تا با آن 
چشم های حقیقی در آن دنیا، جدتان را، پدرتان را و 

کند. برادرتان را زیارت 
▪

که در ناحیه مقدسه  سالم بر تو حبیب با همان عبارتی 
مظاهر  بن  حبیب  علی  السالم  نموده اند؛  سالم  تو  بر 
کردن را تو به ما یاد بده پیر هفتاد و  االسدی. جوانی 

پنج ساله عاشورایی!



▪
کردیم ما تا شقایق را به دست عشق بر 

کردیم ما زیر دوش آفتاب خون وضو 
همچو قوی مست دست افشان وجود خویش را

کردیم ما خ شهادت شستشو  در شط سر
کوبان ولی گر چه دست از جان و سر شستیم پا

کردیم ما دست دشمن را برای خلق رو 
می دهد از حنجر ما بوی تاول های داغ

کردیم ما بسکه چون ققنوس آتش زیر و رو 
غنچه غنچه، زخم زخم پیکر ما چون شکفت

کردیم ما عطرافشان خنده بی های و هو 
در بال با سوزن مژگان و رشته رشته اشک

کردیم ما جامه صد پاره جان را رفو 
گل اشکی سر سجاده در دشت عطش چون 

کردیم ما کسب آبرو  با دعای ندبه 
تا نماز عشق بندد نقش بر لوح وجود

کردیم ما گفت وگو  با دهان زخم با حق 
که همچون ماه در طی طریق فخر ما این بس 

کردیم ما اقتدا بر قائد خورشید خو 
▪

رگی احد ده بز

پای درس اخلاق استاد مجتبی تهرانی؟ق؟
▪

کسی  روز عاشورا،  در  باطل  و  تقابل میان حق  در مسألۀ 
نمی تواند شبهه کند و بگوید: من فکر می کردم این باطل، 

حق است؛ یا آن حق، باطل است!
باید  حــق،  بر  غلبه  بــرای  که  می دانست  خــوب  عبیداهلل 
کار پیش  مشتی از حق داشته باشد و مشتی از باطل، تا 
قرآن  قــّراء  از  تعدادی  کوفه هم  لذا در میان لشکر  بــرود. 
را  قــرآن  امــام حسین؟ع؟  از آن هــا نزد خود  بودند. برخی 
یاد  را  و دین  قرآن  کسانی  نزد  برخی هم  بودند؛  آموخته 
آیا این ها  که جزو یاران امام حسین بودند؛  گرفته بودند 
کوفی بودند؛  این ها معذورند؟! آن ها  آیا  جاهل بودند؟! 
امام  بود،  هم  گر  ا نبود؛  جاهل  کسی  بودند.  قرآن  استاد 

حسین؟ع؟ جهلش را برطرف کرد.
مشکل اینجا بود که این ها حاضر نشدند بر تلخی حق که 
در ذائقۀ آن ها تلخ بود، صبر کنند. از این طرف، باطلی که 
رها  را  لذا حق  بود.  ذائقه شان شیرین  به  یزید می گفت، 

کردند و به باطل پیوستند.
شده  عوض  ذائقه  هایشان  بودند،  امام  با  که  کسانی  اّما 
آن ها  از  حق  ــود.  ب خــورده  گــره  دل هایشان  با  حق  ــود.  ب
جداشدنی نبود. هرچه امام حسین گفت: بروید؛ در پاسخ 

گفتند: از تو دست بر نمی داریم.
این دو گروه درست مقابل هم بودند.

امام حسین هم در شب عاشورا، به اصحاب خود فرمود: 
کنون هم شب است، این شب  کار دارنــد؛ ا این ها با من 
را مانند مرکبی راهــوار بگیرید و بروید! وقتی آدم در شب 
کسی  کسی او را نمی  بیند. لذا شما مانند  حرکت می کند، 
که سواره است و زحمت چندانی نمی کشد، در این شب 
گر می خواهید، دست این زن  با خیال راحت بروید! حّتی ا
کار دارند!  و بّچۀ من را هم بگیرید و ببرید! این ها با من 
و  بنی  هاشم  در  که  فــردی  اّولــیــن  ــرد.  ک مرّخص  را  همه 

خاندان امام حسین؟ع؟ بلند شد، اباالفضل بود.
برخاست و گفت: »َنْفَعُل َذِلَک ِلَنْبَقی َبْعَدَک؟!«

که چه شود؟ برای اینکه بعد  برادر! ما بلند شویم و برویم 
از تو زنده بمانیم؟!

که  را  روزی  چنین  نبینم  ــیــاورد!  ن را  روزی  چنین  خــدا 
بی حسین زنده باشم! ...

▪

▪
قاَل اْلُحَسْیُن ْبُن َعّلٍی علیه  السلام 

َحّقَ  ما  َوَاطاَعهـُ َوَعّلٍی  ٍد  ُمَحّمَ اْلأْفَضَلْیِن:  َاَبَوْیِه  َحــّقَ  َعــَرَف  َمْن 
ِتِه، قیَل لَُه: َتَبْحَبْح فی َاّىِ ِجناٍن ِشْئَت  طاعـَ

▪
امام حسین علیه  السالم فرمود: 

یعنی  خــود  طبیعی(  پــدر  )از  برتر  پــدر  دو  حــق  کــه  کسی 
حضرت محّمد صلی اهلل علیه و آله و علی علیه  السالم را 
کند  که شایسته است اطاعت  بشناسد و آن ها را آن طور 

گفته می شود:  به او 
فــرود آى و جاى  که دوســت دارى  در هر جــاى بهشت 

بگیر.
کلمات االمام الحسین علیه  السالم 590، ح589.  موسوعة 

برداشتی از کلمات مرحوم حاج اسماعیل دولابی 
▪

کــوچــه ای  ــك  ــی ی ــب. پ ــری ــك مــحــل غ رفـــتـــه ای تـــوی ی
نیستی.  بلد  غریبی.  دل بــخــواه.  کــوچــه ی  مــی گــردی. 

می رسی در یك نانوایی. 
بروند.  بگیرند  نان دربیاید  که  اند منتظر  ایستاده  مردم 
کجا  کوچه ی دل بخواه  می پرسی از یکی »آقا ببخشید، 

است؟« 
می گوید »آن طرف.« 

آن یکی می گوید »پایین تر.« 
یکی می گوید »باالتر.« 

که مسجد دارد.«  کوچه است  یکی می گوید »همان 
هر کسی یك چیزی می گوید. همه هم درست می گویند. 
کدام هم به درد تو نمی خورد. نه باال را بلدی، نه  هیچ 
را، نه  را، نه مسجد  و آن طرف  این طرف  نه  را،  پایین 
بلد  را  را. جایی  باشد محله شان، ساقی خانه  گر داشته  ا
که تو بفهمی نمی دهند. می دانی چرا؟  نیستی. آدرسی 
کی نان دربیاید بگیرند بروند.  حواسشان به تنور است. 

حواسشان به تو نیست. 
دارد  گرفته  نان  بچه  یك  درآمــد  که  نان  همان جا  حاال 

می رود. 
کجا است؟« کوچه ی دل بخواه  می پرسی »آقا پسر، 

اول یك آدرس حسابی بهت می دهد، بعد هم می گوید 
»بیا با هم برویم اصال. من هم همان جا می روم.«

▪
که  بپرس  کسی  از  بپرسی،  می خواهی  گــر  ا هم  آدرس 

گرفته و دارد می رود. نانش را 
پر  دستش  که  بپرس  آنی  از  نپرس.  خالی  دست  آدم  از 

گرم است. نان 

کورش علیانی / انتشارات خیمه »باران خالف نیست« / 

عّده ای خیال کرده اند می توان بین حق و باطل جمع کرد؛ 
این اشتباه است. »هم خود و هم خدا«، نشدنی است! 

که اصاًل مرز  گستره ای است  خود یعنی هواهای نفسانی، 
الهی را نمی شناسد و خدا یعنی حق. این ها با هم جمع 
»َلا  فــرمــود:  که  اســت  علی؟ع؟  کلمات  از  ایــن  نمی شود. 

« حق و باطل با هم جمع نمی شوند.  َیْجَتِمُع اْلَباِطُل َو اْلَحّقُ
که هم با خدا راز و نیاز می کنند  یک عّده این طور هستند 
جمع  هم  با  این ها  دارنـــد!  ســّری  و  سر  شیطان  با  هم  و 
نمی شود. خیال کرده اند که خدا را دارند در حالی که حق و 
باطل با هم جمع نمی شود. این حرف هایی که می گویم، 
باطل  و  حق  می گویم:  دارم  صریح  دارد.  کاربردی  جنبۀ 
ُمَضاّدُ  »اْلَباِطُل  می گوید:  علی؟ع؟  نمی شوند.  جمع  هم  با 
« باطل ضّد حق است و جمع ضّدین ممکن نیست.  اْلَحّقِ

کرد و  این جا دیگر نمی شود بین سیاهی و سفیدی جمع 
کستری درست کرد؛ چون این ها سوم ندارند یا این  مثاًل خا

است یا آن. 

لشکر خوبان
خاطرات مهدی قلی رضایی

به کوشش معصومه سپهری _ انشارات سوره مهر 
▪

ــی« از  ــای ــرات داســتــانــی »مــهــدی قــلــی رض ــاط کــتــاب حــاضــر، خ
 39 روزهــای  کنون  ا او  گرچه  ا است.  آذربایجان  قدیمی  رزمندگان 
ین وقایع دربارۀ  که بیشتر سالگی خود را می گذراند، لشکر عاشورا 
که با سماجت و  یاد مــی آورد  را به  وایــت شده است نوجوانی  ر آن 
ین لحظات میدان های  گهانی تر ین و نا همت ستودنی، سخت تر
کرد و از هر جنگ و عملیاتی، یادگار زخمی  خطر و حادثه را تجربه 
نی فرج  گفت وگوی طوال بر خود انداخت. »لشکر خوبان« حاصل 
بــه قلم  از آن  کــه بخشی  بــا مهدی قلی رضــایــی اســت  قــلــی زاده 
است.  آمــده  کتاب  ایــن  در  و  شــده  بازنویسی  سپهری  معصومه 
روابط  رفــای  ژ به  راه جستن  کنار  در  کتاب می تواند  این  خواننده 
یابی مواجهۀ مردان رزمنده با خاطرات و حادثه ها  ز انسانی، به ار

گفته های جنگ را از زبان یک  کنار آن، بخشی از نا بپردازد و در 
کند. مهدی قلی، در روایت خود، جنگ  نیروی اطالعاتی مرور 
یسته است  را نه از منظر خاطره، بلکه گاه از چشم یک منتقد نگر
گون نبرد هشت  گونا وایای  گامی نو در فهم ز و همین شاید بتواند 

سالۀ مردم ایران باشد.

از  بودیم  کشیده  را  انتظارش  آنقدر  که  روزی  سرانجام   ▪
از حمله. نماز صبح در حال و هوایی  راه رسید؛ روز قبل 
انگار  هم  صبح  آن  عهد"  دعــای  شــد."  خــوانــده  آسمانی 
برای  بود  فرصتی  روز،  آن  تمام  داشــت.  دیگری  معنای 
دوران  کارهای  آخرین  شاید  که  کارهایی  دادن  انجام 
حیات مادی ما بودند. بعد از نماز هر کس به سویی رفت. 
عده ای مشغول تکمیل تجهیزاتشان بودند. عده ای کاغذ 
گوشه خلوتی می جستند تا آخرین نامه،  و قلم در دست، 
خاطره یا وصیتنامه شان را بنویسند. بعضی ها به بحر قرآن 
کس هر  کرده بودند. اما هر  و دعا فرو رفته و با خدا خلوت 

کجا بود با صدای نماز ظهر خود را به نمازخانه رساند. نماز 
را به جماعت خواندیم و من بعضی چهره ها را می دیدم 
که از فاصله نماز صبح که برای آخرین بار دیده بودمشان، 
چقدر نورانی شده بودند. آنها نماز را در اشک و ناله تمام 
کاری به  کسی  کنج خلوت خود رفتند.  کردند و دوباره به 
گرفته  کسی نداشت. حال بعضی از بچه ها به حدی  کار 
که حتی جواب سالم را هم با اشاره می دادند  و ابری بود 
مــی داد،  را  اذان  نوید  که  قرآنی  با صــدای  و می گذشتند. 
گوشه ای خود را به جمع رساند. آن روز  باز هم هرکس از 
از همیشه بود. زمزمه اذان  کننده تر  غروب هور، دلتنگ 
فرماندهی واحد اطالعات  بود.  بلند شده  جمعی بچه ها 
که احتماال عده ای از بچه ها در این  عملیات با این فکر 
عملیات به شهادت می رسند و جایشان برای همیشه در 
واحد خالی می ماند، ترتیب فیلم برداری از بچه ها را داده 
بود. صحنه زیبایی بود: بعضی از بچه ها از روی حجب 



▪
و نفس گیر.  بلند  با صخره های  بود.  کوهستانی  منطقه 
می گرفتند،  را  ما  گــرای  باال  آن  از  عراقی  دیده بان های 
را  گــردان  تشکیالت  تمام  خانه شان.  توپ  به  می دادند 

ریخته بوند به هم. 
داد زد »برید بکشیدشون پایین المصبارو.« 

بی سیم  ازشــان.  نبود  خبری  بــودم  فرستاده  را  نفر  چند 
زدم، پرسیدم »چه خبر؟« با کد و رمز گفتند که کارشان را 
ساخته اند، حاال خودشان از نفس افتاده اند و االن است 

که از تشنگی بمیرند. 
روی  گذاشت  برداشت،  را  آب  لیتری  بیست  ظرف  یک 

کوه.  شانه اش. راه افتاد سمت 
ــا. شــمــا زحــمــت نکشید.  ــم طــرفــش »حــســیــن آقـ ــدی دوی

خودمون می بریم.« 
ظرف های آب را نشان داد: هرکی می خواد، برداره بیاره. 

▪
بودیم. همین طور می چرخیدیم  راننده  نفر  بیست سی 
همه  بشود؛  عملیات  تا  هنوز  بود  مانده  خودمان.  برای 

بی کار، ما از همه بی کار تر.
گر به درد  کار؟ ا - آخه حسین آقا! ما اومده ایم اینجا چی 

کارمون.  نمی خوریم بگید بریم پی 
یکی  گردن  دور  دستش  یک  بودیم.  شده  جمع  دورش 

بود. آن یکی تو دست من. 
که اینجایین از  گفته؟ شما همین  کی  گفت »نه!  خندید 
سرمون هم زیاده. اینجا دور از زن و بچه تون، هر نفسی 
بی کار  همچی  می نویسن  ثواب  تون  واسه  می کشید  که 

بیکار هم نیستین.«
جــارو  سنگر  ــرف؛  طـ آن  طـــرف  ایـــن  بــودیــم  افــتــاده  راه 

کس می زدیم، تانک می شستیم. می کردیم، پوتین وا

▪
عـــمـــروبـــن قیس  کـــه  بــــود  مـــقـــاتـــل«  »بـــنـــی  مـــنـــزل  در 
بن  حسین  حضور  بــه  پسرعمویش  هــمــراه  بــه  مشرقی 
براى  آیا  پرسید:  حضرت  آن  گردید.  علی؟امهع؟شرفیاب 

نصرت و یارى من آمده اید؟ 
عرضه داشتند نه؛ زیرا از طرفی ما داراى فرزندان زیادى 
هستیم و از سوى دیگر مال التجاره مردم در نزد ماست و 
نمی دانیم سرنوشت شما به کجا خواهد انجامید و صالح 

گردد.  که مال مردم در دست ما تلف و ضایع  نیست 
چنین  دو  آن  بــه  خطاب  الــســالم  علیه  امــام  ایــن جــا  در 
از این منطقه دور  َتْسَمعا لی واِعَیًة«...؛  َفلا  »ِاْنَطِلقا  فرمود: 
گوش شما نرسد و اثرى  باشید تا صداى استغاثه من به 
از من نبینید؛ زیرا هرکس صداى استغاثه ما را بشنود یا 
ندهد  ما جواب مثبت  استغاثه  به  ولی  ببیند  ما  از  اثرى 
در جهنم  تمام  با ذلت  را  او  نرسد خداوند  ما  فریاد  به  و 

سرنگون خواهد نمود. 
عمروبن قیس پس از اعتذار مجّددا تحت تأثیر موعظه 
شنیدن  با  و  گرفت  قرار  علی؟امهع؟  بن  حسین  سخنان  و 
»ِاْنَطِلقا َفلا َتْسَمعا لی واِعَیًة« از پسر عمویش مالک بن نضر 
کرد و به یاران امام؟ع؟ پیوست اّما با آن  ارحبی مفارقت 
کرد  که من تا آنجا از تو دفاع خواهم  حضرت شرط نمود 
پیروزى  سرنوشت  در  و  مفید  شما  حال  به  من  دفاع  که 

▪

تقدیم به ساحت حضرت ام البنین )سالم اهلل علیها(

▪
زن، رشک حور بود و تمنای خود نداشت
چون آسمان نظر به بلندای خود نداشت

که چون راز سر به مهر اسمی عظیم بود 
در خانه ی علی سر افشا شدن نداشت

کنایه ای از شرم عاشقی است ام البنین )س( 
کز حجب تاب نام دل آرای خود نداشت

در پیش روی چهار جگرگوشه ی بتول )س(
آیینه بود و چشم تماشای خود نداشت

که آشیان زن ؟ نه! همای عرش نشینی 
کربال به وسعت پرهای خود نداشت جز 
در عشق پاره های جگر داده بود و لیک

بعد از حسین ) ع( میل تسالی خود نداشت
که عباس)س( وقت مرگ عمری به شرم زیست 

دستی برای یاری موالی خود نداشت
▪

افشین عال

شما مؤ ثر باشد و در غیر این صورت در مفارقت و جدائی 
از شما آزاد خواهم بود، امام هم این بیعت مشروط را از 
وى پذیرفت و عمروبن قیس در آخرین ساعات زندگی 
که صداى استغاثه آن حضرت را  امام؟ع؟ و به هنگامی 
ک  می شنید و یاران باوفایش یکی پس از دیگرى به خا
و  شده  سوار  خویش  تندرو  اسب  بر  می غلتیدند  خون  و 
فرار را برقرار ترجیح داد و در چنین شرایطی امام؟ع؟ را 
صفوف  به  می رفت  که  دقایقی  در  درســت  و  نمود  ترک 
سعادت  این  و  عظیم  فیض  این  شــود،  الحق  شهیدان 

بزرگ و خوشبختی ابدى را از دست داد. 
حسین  یاران  همه  دیدم  وقتی  می گوید:  قیس  عمروبن 
بن علی بجز سوید بن عمرو و بشر حضرمی به شهادت 
داشتم:  عرضه  و  آمــده  حضرت  آن  خدمت  به  رسیدند 
شما  و  مــن  مــیــان  در  کــه  مـــی دانـــی  اهلل!  ــول  رســ ــابــن  ی
شرطی بود، حضرت فرمود راست می گویی ولی چگونه 
گر توانایی آن  می توانی از این معرکه جان سالم ببرى؟ ا

را دارى در رفتن آزادى. 
و  داد  مرّخصی  اذن  چون  امام  می گوید:  قیس  عمروبن 
بیعت را از من برداشت اسب خود را از درون خیمه بیرون 
گوشه اى  از  و  زدم  آن  بر  تازیانه  و  شدم  ســوار  و  کشیدم 
ادامه  خود  سریع  حرکت  به  کــرده  باز  را  دشمن  صفوف 
کردند در  دادم ولی پانزده نفر از افراد دشمن مرا تعقیب 
من  به  فرات  کنار  در  است  روستایی  که  شفیه  نزدیکی 
نزدیک شدند چون برگشتم سه تن از آنان مرا شناختند 
گفتند تا از تعقیب من منصرف شدند و  و به یاران خود 

گونه از مرگ حتمی نجات یافتم. بدین 

کادر دوربین می گریختند و عده ای  و تواضع همیشگی از 
دیگر با لبخند و شوخی جلوی دوربین حاضر می شدند. 
گذشت.  نماز از ابتدا تا انتها در اشک و زمزمه های حزین 
شانه ها از شدت گریه می لرزید. هر ثانیه ما را از زمین دور و 
به دامان خدا نزدیک و نزدیک تر می کرد. هیچ چیز شبیه 
چهره ها،  برخی  افروختگی  بر  نبود؛  پیش  لحظه های 
گــم شـــده بــود،  کــه در اشـــک  ــده ای  ــ صـــورت مــهــربــان ع
شکستگی و سکوت سنگین عده ای دیگر، از خود بیخود 
خیس...  سجاده های  طــوالنــی،  سجده های  شــدن هــا، 
کریم فتحی بودیم.  بعد از نماز همه منتظر صحبت های 
کرد و خیلی زود حرف هایش رنگ و  او شروع به صحبت 
بوی دیگری گرفت. می گفت: "نیروهای گردان به نیروی 
اطالعاتی به چشم یک فرمانده و حتی باالتر از اون نگاه 
می کنن. حضور شما تو صحنه های درگیری جلوتر از همه، 
که  باشه  یادتون  می کنه...  برابر  چند  رو  نیروها  روحیه 

کننده  عمل  نیروهای  رسوندن  سالم  شما  وظیفه  اولین 
اینکه نیروها به خط رسیدن و درگیری  از  به خطه. بعد 
ثمر  اونجا  کردین وجودتون  که حس  شــروع شد، هر جا 
کنین خودتونو اونجا برسونین و هر  بیشتری داره، سعی 
کاری از دستتون برمیاد، انجام بدین... هر جا و در حالی 
تو  گه دیدین  ا باشین.  گردان  یاور بچه های  بودین،  که 
تا  الزمه  بیشتری  ایثار  و  شجاعت  مختلف،  صحنه های 
که آماده  کسی باشین  بقیه نیروها هم راه بیفتن، اولین 
نمی شنیدیم.  را  فتحی  برادر  صدای  دیگر  شدنه..."  فدا 
که آمیخته ای  همه بی واهمه و بی دریغ، از شدت حالی 
حرف هایش  با  او  می کردیم.  گریه  بــود،  غم  و  شــادی  از 
ما  به  قبلی  در عملیات های  بــود.  داده  را  ما  آزادی  جــواز 
به  و  رساندیم  خط  به  را  نیرو  اینکه  از  بعد  می شد  گفته 
محض اینکه آنها درگیر شدند، ما سریع به عقب برگردیم. 
که همیشه به ما  اجتناب از درگیری ها، جزو مواردی بود 

نیروی اطالعات  از دست دادن هر  زیــرا  ــادآوری می شد  ی
گردان ها بود. جای خالی شهدای  عملیات به ضرر همه 
واحد اطالعات به آسانی پر شدنی نبود و ما خالء شهدایی 
که تا آن روز از دست داده بودیم، احساس می کردیم.  را 
کس جگر شیر  اما آن شب ورق برگشته بود. قرار بود" هر 
دارد، به سفر عشق برود" و حجت تمام بود. با حرف های 
برادر فتحی از نظر شرعی هم خیالمان راحت شده بود. 
که هر چه در توان داریــم، انجام  این بار دستور این بود 
گردد و ادامه عملیات  کسازی و آزاد  دهیم تا سیل بند پا
کنده  که صحبت های او در جمع پرا راحت تر شود. شوری 
بود، با صدای پرسوز برادر" عباس محمدی" به اوج رسید. 
حال غریبی داشتم. دلم می خواست همه جوارحم چشم 
می شد و می توانستم بندگی این انسان های آزاده را ببینم 
و به یاد بسپارم. مراسم سینه زنی شروع شده بود؛"حسین 
ابوالقاسم زاده" نوحه می خواند. دست ها باال می رفت و بر 

کند. بچه  کم  سینه ها می نشست تا بلکه التهاب درون را 
ها به امام حسین علیه السالم و حضرت زهرا علیهاالسالم 
که رحمت اهل  متوسل شده بودند. همه یقین داشتیم 
برگردیم.  خالی  دســت  مــا  کــه  این هاست  از  بیش  بیت 
کس هر حرف و حاجتی  حال همه دگرگون شده بود و هر 
داشت، به زبان خود می گفت. عزاداری تمام شده بود اما 
حال  می آمد  حیفمان  نبودند.  کن  ول  بچه ها  از  بعضی 
خوششان را به هم بزنیم. رفته رفته همه بلند شدند و هر 
کس به سویی رفت. من هم به سنگر تیم مهدی داوودی 
هر  از  من  و  بــود  آنجا  محمدیان  حسین  که  جایی  رفتم 
بزنم. به فردا  آنجا  تا سری به  فرصتی استفاده می کردم 
گرفته بودند.  که اجازه عبور را  کسانی  کردم و به  فکر می 
که  کردم. با آن همه معصومیتی  به "صمد یوسفی" نگاه 
در چهره اش موج می زد، دلم می گفت:"مگه می شه این 

صمد شهید نشه؟"

▪
ِظیٌم

َ
ْت َعْیَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو ك

ّ
َسَفٰى َعَلٰی ُیوُسَف َواْبَیَض

َ
َیا أ

]صحرای حجاز، سال های بی حسین[
▪

گوید: یکی از موالی و بستگاِن علی ابن الحسین 
روزی به صحرا بیرون رفت و من در پِی او رفتم؛ 

و  ناله  و من  نهاده  بر سنگی درشت پیشانی  یافتم  را  او 
گفت: گریه او را می شنیدم و هزار بار 

»ال إله إال اهلل حّقًا حّقًا
دًا و ِرّقًا ال إله إال اهلل تعُبّ

ال إله إال اهلل إیمانًا و ِصدقًا«
از  دیــدم  را  او  روی  و  محاسن  و  بــرداشــت  سجده  از  سر 

سرشِک دیده تر بود.
که اندوِه تو تمام شود  گفتم »یا سیدی! وقِت آن نرسیده 

گردد؟« کم  گریه ی تو  و 
و  بود  پیامبرزاده  و  پیامبر  یعقوب،  تو!  بر  »وای  گفت: 
کرد:  دوازده فرزند داشت. خداوند یکی از آن ها را ناپدید 
موی سرش از اندوه سپید و پشتش از غم خم و دیده اش 
و  بود.  زنده  جهان  در  فرزندش  آنکه  با  شد  کور  گریه  از 
از دست دادم؛  را  از خاندانم  من پدر و برادر و هفده نفر 
کشته و افتاده بودند. چگونه اندوهم به آخر رسد  دیدم 

کم شود!؟« گریه ام  و 
کتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص 563



▪

وقتی پیله ها ضخیم می شوند...
▪

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ــْم َو 

ُ
ــک ْزواُج

َ
ــْم َو أ

ُ
ْبــنــاُؤُکــْم َو ِإْخــواُنــک

َ
أ ُقــْل ِإْن کــاَن آبــاُؤُکــْم َو 

َو  ساَدها 
َ

ك َتْخَشْوَن  ِتــجــاَرٌة  َو  اْقَتَرْفُتُموها  ْمـــواٌل 
َ
أ َو  ْم 

ُ
َعشيَرُتک

ِجهاٍد  َو  ــِه  َرُســوِل َو  ــِه  الــّلَ ِمــَن  ــْم 
ُ

ِإَلــْیــک َحـــّبَ 
َ
أ َتْرَضْوَنها  َمساِکُن 

اْلَقْوَم  َیْهِدي  لا  ُه  الّلَ َو  ْمِرِه 
َ
ِبأ ُه  الّلَ ِتَي 

ْ
َیأ ی 

َ
َحّت ُصوا  َفَتَرّبَ َسبیِلِه  في  

اْلفاِسقیَن
گر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالی  بگو: »ا
کید و سراهایی  کسادش بیمنا از  که  آورده ایــد و تجارتی  گرد  که 
ید، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه  که خوش می دار را 
وی دوست داشتنی تر است، پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را 

وه فاسقان را راهنمایی نمی کند. گر ]به اجرا در[ آورد.« و خداوند 
توبه 24

▪
که  کندن است. هر  قصه پرواز، قصه دل بریدن و دل 
برای  می رسد.  بهتر  می رسد،  زودتر  می کند،  دل  بیشتر 
که رویای  که پیله های مان آن قدر ضخیم شده  من و تو 
مانده؛  راه  یک  فقط  بــرده،  یــادمــان  از  را  پــروانــه شــدن 

را می خواهند،  باال خودمان  آن  کندن،  دل بریدن.  دل 
من  مانده  رها.  رهاِی   وابستگی.  و  تعلق  بی هیچ  رفقا. 
و  تــار  بشناسیم.  را  پیله ها  ایــن  جنس  و  بگردیم  تو  و 
لباس،  ماشین،  خانه،  پــول،  بشکافیم؛  را  پودهایش 

شهرت، مدرک، مقام، خانواده...    
▪

چشم توی چشم آقا بود. داشت پیله هایش را یکی یکی 
می شکافت: 

که از آن اسب های چابک و بی نظیر است  آقا این اسبم 
برای شما. 

که تیز و برنده است،  این شمشیرم 
کیسه های...  این 

کشیدند.  کردند و آه  آقا نگاهش 
اسبت را می خواهیم چه کار عبداهلل! 

خودت را می خواهیم. 
کرد.  خودش را از آقا دریغ 

رفته  یادش  پرواز  انگار.  بود  ضخیم  خیلی  پیله هایش 
بود.

اسمش عبیداهلل بن حّر جعفی بود.

مرگ برای انسان جوانمرد
عّزت  اســت  رسیده  حسین؟ع؟  امــام  از  که  کلماتی  در 
که  این  راز  و  می زند.  موج  انسانی  کرامت  و  شرافت  و 
کلمات از ایشان به نسبت، بیشتر از سایر ائّمه  اینگونه 
کــربــال، زمــیــنــه ای بود  کــه داســتــان  رســیــده، ایــن اســت 
برای اینکه روح امام حسین؟ع؟ در این قسمت تجّلی 

کلمات. کند به صورت این  خودش را ظاهر 
کــه حــضــرت ســیــدالــشــهــداء؟ع؟  نــوشــتــه انــد در وقــتــی 
برخورد  ایشان  به  افراد  مکّرر  کربال،  طرف  به  می آمدند 
کس هم برخورد می کرد می گفت: آقا نرو،  می کردند و هر 
خطر جانی دارد. حضرت هم به هر یک از این ها جوابی 
که  می داد، و البته جواب ها، همه در همین حدود بود 

نه، من باید بروم.
گفت:  کــرد  مالقات  حضرت  با  که  وقتی  آن هــا  از  یکی 
مصلحت نیست، نروید. فرمود: من به تو همان جوابی 
شخصی  به  خدا  رســول  صحابۀ  از  یکی  که  می دهم  را 
کند  که می خواست او را از شرکت در جهاد اسالمی منع 
داد. آن وقت حضرت سیدالشهداء این شعرها را برای او 

خواندند: »َسَامضی َو ما ِبالَموِت عاٌر َعَلی الَفتی
ِاذا ما َنوی َحّقًا و جاَهَد ُمسِلمًا

جال الّصالحیَن ِبَنفِسِه َو واسَی الّرِ
َو فاَرَق َمثُبورًا و خاَلَف ُمجِرمًا«

خواهم رفت. مرگ برای انسان جوانمرد ننگ نیست، 
است،  مسلم  که  حالی  در  و  کند  جهاد  حق  راه  در  گــر  ا
که  ج بدهد، )نّیتش حق باشد و در حالی  کوشش به خر
صالح،  مــردان  با  و  کند(  جهاد  و  مجاهده  است  مسلم 
عکس،  بــر  و  نماید،  هــمــدردی  و  همگامی  و  مــواســات 
ک شــده و مجرم و  از مــردم بدبخت هــال را  راه خــودش 

کند. گناهکار جدا 
»َفِان ِعشُت َلم َانَدم َو ِان ِمّتُ َلم ُاَلم

فى ِبَک ُذّلًا َان َتعیَش َو ُترَغمًا )1(«
َ

ك
ج نیست.  من یا زنده می مانم یا می میرم. از این دو خار
که من می روم، هر دو طرفش برای من خیر  این راهی 
نیستم،  مذّمت  مورد  بمانم  زنده  گر  ا است.  سعادت  و 
آزمــایــش موّفق  ایــن  از  فــرار نکردم و  از مــرگ  چــون من 
چنین  مــانــدم.  زنــده  و  نترسیدم  مــرگ  از  ــدم،  آم بیرون 
گر هم بمیرم،  زندگی برای من ننگ و مذموم نیست. ا

فى ِبَک ُذّلًا َان َتعیَش َو ُترَغمًا« 
َ

مورد مالمت نیستم. »ك
)همه این سه شعر برای این مصراع آخر است( برای تو 
به  و دماغت  بمانی  زنده  که  بدبختی بس  و  این ذّلت 
این  از  باالتر  ذّلتی  و  بدبختی  دیگر  باشد.  مالیده  ک  خا

زندگی نیست.

اسیر دنیا با عوالم دیگر آشنائی ندارد
کــه یــا از خــود ایــشــان اســت و یا  اشــعــار دیــگــری هست 
به  منسوب  دیــوان  در  و  علی؟ع؟،  بــزرگــوارشــان  پــدر  از 
که  شده  نقل  حال  هر  به  ولی  هست،  امیرالمؤمنین)2( 
بــا خــودشــان زمــزمــه مــی کــردنــد.  را  ــن شعرها  ای ایــشــان 

نیا ُتَعّدُ َنفیَسًة ِن الّدُ
ُ

می فرماید:»َفِان َتک

َفداٌر َثواِب اهلِل َاعلی َو َانَبُل«
گر چه دنیا خیلی زیبا و دوست داشتنی شمرده می شود  ا
آخرت  خانۀ  اّما  بَکند،  دل  آن  از  نمی خواهد  انسان  که 
دنیا  اسیر  کسی  اســت.  عظیم تر  و  باالتر  درجــه  هــزاران 

که با عوالم دیگر نداشته باشد. می شود 
رِک

َ
ِن الَامواُل ِللّت

ُ
»َو ِان َتک

َفما باُل َمتروٍک ِبِه الَمرُء َیبَخُل«
رفتن  و  گذاشتن  بــرای  آخــرش  دنیا  ثــروت  و  مــال  گــر  ا
داشته  ک  امسا و  اســت بخل  زنــده  تا  انسان  چــرا  اســت 
کمک و  باشد؟! چرا تا زنده است جود و بخشش نکند، 

ت
َ
ن الَابداُن ِللَموِت ُانِشأ

ُ
دستگیری نکند؟! »َو ِان َتک

یِف فی اهلِل َافَضُل)3( َفَقتُل امِرٍء ِبالّسَ
گر این بدن های ما عاقبت می میرند و هر چه خودمان  ا
یک  تــب،  یک  آخــرش  داریــم،  نگه  دور  شمشیرها  از  را 
گر بدن برای مردن  ا از بین می برد، آری  را  میکروب ما 
که این بدن در راه خدای  است، پس چه از این زیباتر 

متعال قطعه قطعه بشود.
که این شعرها را با  کسی را  حاال شما حالت روحی این 
که عماًل  کند مجسم بکنید، آن وقتی  خودش زمزمه می 
کربال بدنش قطعه قطعه می شود. درست حالت  دارد در 
قرار  آرایشگر  یک  اختیار  در  را  خودش  که  است  انسانی 

داده است و آرایشگر او را زیبا می کند.
نوار ج 45 ص 238، مقتل الحسین مقرم ص ۱84. ۱ - بحاراال

2  - دیوان امام علی )ع( ص 3۱2.
نوار ج 44 ص 374. کر ص ۱63، بحاراال یخ ابن عسا 3  - تار

شهید مرتضی مطهری /  فلسفه اخالق ص ۱6۱-۱60.

كه اسم خوبی داشت مردی 
کرده بود و بی صدا از فاصله دو سپاه  کج  که  سر اسب را 
گــر پیش  ا که خیلی خــوب  بــود  کــرده  بــود، فکر  گذشته 
برود می بخشندنش و می گذارند با بقیه هفتاد و دو نفر 

بجنگد ... وقتی هم می گفتند:

"خوش آمدی! پیاده شو، بیا نزدیك!"
نتوانست. 

که آب را خودش سه روز پیش، رویشان  یاد این افتاد 
بسته.

کشته شوم". گفت: "سواره می مانم تا 
می خواست چشم تو چشم نشوند.

که بیایند سرش را بگیرند  اصال حساب این را نکرده بود 
کنند. باز  روی زانو، خون های روی پیشانی اش را پاك 
دور  ببندند  را  خودشان  دستمال  نشد.  راضــی  دلشان 

سرش. در خواب هم نمی دید بهش بگویند:
گذاشته است". "آزاد مرد، مادرت چه اسم خوبی رویت 

حر ابن یزید ریاحی

▪
سیدالشهدا؟ع؟  ناصر«  من  »هل  فریاد  که  قرن هاست 
نــفــخــات  ــون  ــ ــت و چ ــ اس پــیــمــوده  را  ــان  ــ زمـ ــهــنــه ی  پ
حیات بخش روح القدس بر هر زمین مرده ای که گذشته 
اینچنین،  و  ساخته  بــارور  عشق  حیات  به  را  آن  اســت 
روز  آن  و  نیست  بیش  روزی  گویی  تــو  تــاریــخ  همه ی 
عاشوراست. راهیان کربال را بنگر و به یاد آر ورق پاره های 
تقویم تاریخ را که می گوید هزار و سیصد و اندی است که 
از عاشورا می گذرد. و تو از خود می پرسی: پس این همه 
شور و اشتیاق و این همه شتاب در این راهیان شیدایی 
کربال از چیست؟ اینان آنچنان مشتاقانه به عرصه های 
تو  که  می پیوندند  اسالمی  انقالب  جبهه های  مختلف 
بیابان  به  قمری  هجری   ۶١ سال  ــاروان  ک هنوز  گویی 
مبارک  سر  آنان  مگر  است.  نرسیده  کربال  بالی  و  پردرد 
امام شهید را بر فراز نیزه ندیده اند؟ اما نه، از عاشورای 
نگذشته  عاشورا  از  زمان  دیگر  قمری،  هجری   ۶١ سال 
است و همه ی روزها عاشوراست. زمان بر امتحان من 
که چون صدای »هل من ناصر«  و تو می گردد تا ببینند 

امام عشق برخیزد چه می کنیم...
ارواح  و  می خواند  فــرا  خــود  ســوی  به  را  ما  کربال  اینک 
سوی  به   حرم،  کبوتران  همچون  بی تابانه،  ما  مشتاق 
ناصر«  من  »هل  صدای  دیگر  بار  می گشایند.  بال  کربال 
امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت 
به راستی شگفت آور است. هر آن کس در هر زمان و در هر 
کربال میزان  کربالیی است و  گوید  جا به این صال لبیک 

عشق است و اهل را از اغیار جدا می کند.
کربال، آغوشت را بگشا، حزب اهلل به سوی تو می آید.

کتاب به دست و یا  گفت؟ از آن جوان  که باید سخن  از 
که حسین را و آن فوز عظیم  از آن پیرمرد هفتاد ساله ای 
نه،  می پندارد؟  انقالبی  جوانی  را  خود  و  است  یافته  را 
از حضور است،  ما نیست، سخن  و  از من  اینجا سخن 
که »یا لیتنا  که عاشورا را باز یافته و دعایش  حضور امتی 

کنا معکم«، به استجابت رسیده است.
کربال را بنگر. آنان خوب دریافته اند که زندگی به  راهیان 
خون وابسته است و پیکر تاریخ، بی خون خدا _ ثاراهلل 
فراز  بر  امام شهید  و سر مبارک  مــرده ای بیش نیست   _
که این است  نی، رمزی است بین خدا و عشاق، یعنی 

بهای دیدار.
که  را  الزمان  صاحب  فرموده ی  آر  یاد  به 

که به محبتشان  ما را به اعمالی فرا خوانده اند 
کل امرء منکم ما یقرب به  نزدیک تر است: »فلیعمل 

من محبِتنا.« و به راستی مگر محبت آنان در چیست؟ 
و  خداست  محبوب  حسین  محب  حسین.  محبت  در 

کدام راه از این نزدیک تر؟
این  از  جلوه های شگفت آور حضور امت، همه حکایت 
سر  و  می شناسند  را  خود  تاریخی  حضور  آنــان  که  دارد 
کدام  آنچه عاشورا را جاودانه ساخته است دریافته اند. 
گریه نیفتد؟ مردان سخن از  که از شوق به  چشمی است 
که پاسدار حرمت  کربال می گویند و زنان از حجاب عفتی 

کربالییان است. خون 
که  نیابند  در  هــرگــز  اغــیــار  بــگــذار  شگفتی!  ــار  ــ روزگ چــه 
اغیار هرگز  بگذار  ما چه شیرین است.  کام  در  این همه 
و  شور  و  اشتیاق  چه  از  ما  قلب های  این  که  نیابند  در 
کدامین یار خود  نشاطی ماالمال است و سر ما در هوای 

را از پا نمی شناسد.
کف این بچه هایی است  بگذار اغیار در نیابند. آینده در 
راهیان  بــا  هــمــراه  کـــودک،  مهد  میله های  پشت  از  کــه 
شهادت  مــاســت،  شــعــار  حسین  »حسین  شــعــار  کــربــال، 

افتخار ماست« سر می دهند.
را در  مــا  ــردای روشـــن  فـ و  نیابند  اغــیــار هــرگــز در  بــگــذار 
امروز در  امروز بچه های ما نبینند. بچه های ما  حضور 
می شوند  بزرگ  روضه خوانی ها  و  هیئت ها  و  تظاهرات 
و شیر مادر را مخلوط با اشک های حسینی می مکند و 
عشق حسین)ع( با جانشان آمیخته می گردد و آینده ی 
در  عدل  جهانی  حکومت  و  دور  فرداهای  تا  را  انقالب 

کره ی زمین استمرار می بخشند. سراسر 
با  ما  تاریخی  پیوند  از  و  بفریبد  را  خــود  دشمن  بگذار 
هم  اســالم  نماند  تنها  امــام  گــر  ا بماند.  غافل  عــاشــورا 
را  امــام  که  نیستیم  کوفه  اهــل  ما  و  شــد،  خواهد  پیروز 
در  آیــنــده  نیابد  در  هرگز  دشمن  بــگــذار  بــگــذاریــم.  تنها 
یا  »لبیک  سربند  که  است  کوچکی  حزب اللهی  آن  کف 
خامنه ای« به پیشانی بسته است و شال مشکی اش را 
کرده و تو گویی ردای  چون حمایلی رزمی بر خود آویزان 
جنگ بر تن کرده است. بگذار دشمن خود را بفریبد و در 
انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آِن فرزندان ماست، 

کن های روضه ی سیدالشهداء... گریه  همین 
شهید سید مرتضی آوینی

هیأت محبان حضرت زهرا ؟اهع؟
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شماره سوم

دهل فروشی
سنج فروشی

زنجیر فروشی
شمشیر فروشی

به نام تو
چقدر دکان باز شده است.
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