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شماره چهارم

پرده چهارم: عزت
▪

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ِه  ِلّلَ َو   

َ
َذّل

َ
اْلأ ِمْنَها  َعّزُ 

َ
اْلأ َلُیْخِرَجّنَ  اْلَمدیَنِة  ِإَلى  َرَجْعنا  َلِئْن  َیُقوُلوَن 

ُة َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمنیَن َو لِکّنَ اْلُمناِفقیَن لا َیْعَلُموَن اْلِعّزَ
آن  است  عّزتمند تر  آنکه  قطعًا  برگردیم،  مدینه  به  گر  »ا می گویند: 
از  و  آِن خدا  از  و]لــی[ عّزت  کــرد.«  ون خواهد  بیر آنجا  از  را  بون تر  ز

ویان نمی دانند. آِن پیامبر او و از آِن مؤمنان است لیکن این دور
منافقون 8

▪
فالن  به  پــول؟  به  من،  عزیز  نیست  که  حرف ها  این  به 
به  ماشین؟  و  خانه  مــدل  به  دانشگاه؟  فــالن  از  مــدرک 
نژاد و نَسب؟ به باال شهری و پایین شهری؟ به شهری 

و روستایی؟...
معیارهای ما ولی همین هاست. دنبال همین ها هستیم 
که مبادا  که در چشم خالیق عزیز باشیم.  از صبح تا شب 

از چشم مردم بیفتیم.که...
می کند.  فــرق  همیشه  ک هــا  مــال ولــی  بــاال  دستگاِه  تــوی 
چشم  در  کــه  خیلی ها  اصـــاًل  مــی شــود،  آســمــانــی  عــیــارهــا 
آبرویی دارند برای خودشان،  خالیق ذلیل اند، آن باالها 
باالها  آن  را  مردم اند  چشم  توی  پایین  این  که  خیلی ها 
حرف  این  دارنــد،  فرق  معیارها  که،  گفتم  نمی شناسند. 
این  را فقط در خانه  زد؛ عّزت  را فقط شاید محرم بشود 
کرد. فقط در  گدایی  کرد. می شود  خانواده می شود پیدا 
گدایی، عّزت می آورد. مؤمنین توی  که  خانه این هاست 
که به آن ها وصل  آیه همان چهارده نفرند و هر آن  این 

شد:
▪

...و هلل العّزه و لرسوله و للمؤمنین.  
▪

جون  شما؛  سیاه  غــالم  ــوذر،  ابـ سیاه  غــالِم  ــود...  بـ غــالم 
لشکر  همه  به  مویش  تــار  یک  همه،  ایــن  با  حــوی.  بن 
با آن  از بزرگان و اشراف قبایل عرب  که در آن  مقابلتان 
شکوه و شوکت کم نبودند می ارزید و شما این را چه خوب 

می دانستید. 
شما  از  و  ــود  ب گذاشته  پیش  پــا  قــرظــه  بــن  عــمــرو  از  بعد 
رأفت  و  مهر  همان  با  اما  شما  بــود،  خواسته  میدان  اذن 
بودید  کرده  چشم هایش  میهمان  را  نگاهتان  حسینی، 
گفته بودید: »تو آزادی جون، هر جا می خواهی برو! بر  و 

 و همین 
تربت پاك 
که  شهیدان است 
تا قیامت مزار عاشقان 
و عارفان و دلسوختگان و 
دارالشفای آزادگان خواهد 
که  بود. خوشا به حال آنان 

که در این قافله  با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان 
که این  نور جان و سر باختند! خوشا به حال آن هایی 
وراندند!  گوهرها را در دامن خود پر
وی  کتاب شهادت را همچنان به ر خداوندا، این دفتر و 
وم مکن.  مشتاقان باز، و ما را هم از وصول به آن محر
زه اند  کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبار خداوندا، 
وغ را  و نیازمند به مشعل شهادت؛ تو خود این چراغ پر فر
حافظ و نگهبان باش. 
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 صبر امام حسین؟ع؟ 
که بر  فقط این نبود 
کند، بر  تشنگی صبر 
کشته شدن یاران صبر 
کند؛ اینها صبِر آسان 
است. صبِر سخت تر این 
که دیگران، افراد  است 

گاه، افراد محترم هی بگویند آقا  صاحب نفوذ، افراد آ
کار خطرناك است.  کار غلط است، این  نکنید، این 
کی ها؟ افرادى مثل عبداهلل  کنند.  هی ایجاد تردید 
بیر، عبداهلل عباس؛ این شخصیت هاى  جعفر، عبداهلل ز
وز دنیا، آقازاده هاى مهم اسالم،  رگ آن ر برجسته ى بز
که در مقابل  کار را... آن  اینها هی بگویند نکن این 
این اظهارات، در واقع وسوسه ها، تردیدافکنی ها، راه 
زد و قدم در  شرعی درست کردن ها بایستد و دلش نلر
که می تواند این  کسی است  این راه بگذارد، او همان 
تحول عظیم را به وجود بیاورد.
بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، ۱3 /90/4

تو تکلیفی نیست، خودت را برای ما در خطر نینداز و 
برو.«

میدانش  اذن  نــداشــت  تــوقــع  شــمــا  از  گــرفــت،  دلـــش 
کــالم آتــش به  ندهید، اشــک هــایــش آمــدنــد و بــا ایــن 
که غالم شما بوده ام، درست  که: »درست  جانتان زد 
که نژادم پست است؛ سیاهم و بوی بد می دهم، اما آیا 
خونم هم لیاقت آن را ندارد که در کربالی شما بر زمین 
که با خون خاندان شما مخلوط شود؟«  ریخته شود؟ 

گفته بود، چشم های قشنگ شما هم بارانی  که  این را 
شده بود، دیگر چه می توانستید بگویید؟ 

گشوده  از بالش  که بال  انگار  که داده بودید  رخصت 
باشند تا رزمگاه رجز خوانده بود: 

»امیری حسین و نعم الامیر«. 
بالید.  می  خــودش  به  بــود  شما  به  متعلق  که  ایــن  از 
ذلیلش  مردم  که  آن  کربالی شما هر  در  چه عزیز شد 

کردید آقا! می پنداشتند! چه عزیزشان 
که افتاد، بر بالین او هم حاضر شدید - مثل  بر زمین 
جمله های  به  یادتان  گریستید،  بلند  و   - شهدا  همه 

آخرش افتاده بود؟ 
کردید: کشیدید و دعایش  برسر و صورتش دست 

آل  و  محمد  مع  احشره  و  ریحه  طٌیب  و  وجهه  بٌیض  اللهم   
محمد. 

حاال حسرِت آن دعا برای من مانده بعِد چهارده قرن.
که غالم سیاِه آقایم بودی  سالم بر تو جون! سالم بر تو 

و در دنیا و آخرت رویت سپید شد.
کن آقا یک روز مرا هم به خدمت بپذیرند. دعا 



▪

شن بود و باد، قافله بود و غبار بود

آن سوی دشت، حادثه، چشم انتظار بود

کند فرصت نداشت جامۀ نیلی به تن 

کوهسار بود خورشید، سر برهنه، لب 

گویی به پیشواز نزول فرشته ها

صحرا پر از ستارۀ دنباله دار بود

ک و روزه دار کویر، عطشنا می سوخت در 

که از رسول خدا، یادگار بود نخلی 

که از میان هزاران هزار فصل  نخلی 

شیواترین مقدمۀ نوبهار بود

شن بود و باد، نخِل شقایق تبار عشق

تندیِس واژگون شده ای در غبار بود

می آمد از غبار، غم آلود و شرمسار

آشفته یال، و شیهه زن و بی قرار بود

بیرون دویده دختر زهرا ز خمیه ها

برگشته بود اسب، ولی بی سوار بود!

▪

سعید بیابانکی

پای درس اخلاق استاد مجتبی تهرانى؟ق؟
▪

و  آمــد  امیرالمؤمنین؟ع؟  نــزد  نفر  یک  جمل،  جنگ  در 
گفت: 

من مانده ام درمانده شده ام! 
ا 

َ
ِإّل ْضَحْوا 

َ
أ َعاِئَشَة  َو  َبْیَر  الّزُ َو  َرى َطْلَحَة 

َ
أ َما  اْلُمْؤِمِنیَن  ِمیَر 

َ
أ َیا  َقاَل 

 ! َعَلى َحّقٍ
باطل جمع  بر  زبیر و عایشه  که طلحه،  آیا ممکن است 

شوند؟ 
کرد این بود:  که استخدام  حضرت جمله ای را 

َک اْمُرٌؤ َمْلُبوٌس َعَلْیَک« 
َ
 »ِإّن

حق بر تو پوشیده شده است. 
را  حق  نمی توانی  تو  و  کرده اند  حق  تن  بر  باطل  لباس 
بیابی. حق بر تو اشتباه شده؛ یعنی تو فقر فرهنگی پیدا 

کرده ای! 
اْلَحّق«  ُتُموا 

ْ
َتک َو  ِباْلباِطِل  اْلَحّقَ  َتْلِبُسوا  لا  »َو  فهمیدید:  حاال 

یعنی چه؟ 
بینشی  و  فرهنگی  فقر  این  از  را  او  اینکه  بــرای  حضرت 

بیرون بیاورند، فرمودند: 
 » َجاِل َبْل ِبآَیِة اْلَحّقِ ِه َلا ُیْعَرُف ِبالّرِ  »ِإّنَ ِدیَن الّلَ

تو می خواهی حق را از باطل تشخیص بدهی، اّما معیار 
حق  معیار  که  اشخاص  نیست.  دستت  در  تشخیص 
کسی را به  نیستند! برو در فرهنگت ببین چه اسالم چه 

عنوان حق معّرفی می کند. 
که قضیه از  کن! با شعور دینی می فهمی  برو شعور پیدا 

چه قرار است. 
ْهَلُه« 

َ
»َفاْعِرِف اْلَحّقَ َتْعِرْف أ

کن و با شعور حق را بشناس!  برو شعور فرهنگی پیدا 
بدون مبنا دنبال این و آن راه نیفت! 

ْهَلُه« 
َ
»َواْعِرِف اْلَبِطَل َتْعِرْف أ

برو دنبال اینکه حق و باطل را بفهمی. تو فقر فرهنگی 
گرنه از این سؤال ها و  کنی و  داری و باید این را برطرف 

شبهه ها خالص نخواهی شد.
▪

هر  در  و  رابطه ای  هر  در  وظیفه اش،  طبق  بر  کسی  گر  ا
کمکش  خــدا  کند،  اقامه  را  حق  بخواهد  مــحــدوده ای 

می کند. 

▪
قال الرضا علیه السلام:

ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا بأرض 
كرب و بلاء اورثتنا الکرب و البلاء الى یوم الانقضاء . فعلى مثل 
الذنوب  یحط  علیه  البكاء  فــان   . الباكون  فلیبك  الحسین 

العظام.
▪

به راستی روز حسین پلك دیدگان ما را به خون نشاند و 
کرب و بال  اشك ما را سرازیر ساخت و عزیز ما را در زمین 
گریه کنندگان بگریند  ذلیل ساخت، پس بر مثل حسین 
روز  تا  اندوه و سختی  را  ما  که  برآن زمینی  گریستن  چه 

گناهان بزرگ را فرو ریزد.  گذاشت  قیامت به ارث 
امالی صدوق ص ۱۱۱ 

برداشتی از کلمات مرحوم حاج اسماعیل دولابى 
روز  بــه  روز  کــه  چیزی  همان  یعنی  روزی.  یعنی  رزق   ▪
می خوری. فکر نکنی پول توی بانك رزق است. نه! آن 
روزی تو نیست. روزیت همین است که توی ظرفت است، 
می نوشی.  و  می خوری  که  همین  اســت،  کاسه ات  توی 
گر به کسی دادی،  انفاق هم از همین رزق است. از این ها ا
بی این که چشمداشتی پی دادنت باشد، آن انفاق است؛ 
گر نه، داری صدقه می دهی. صدقه با صدق از یك جا  و 
که  است. یعنی خدا ازت پرسیده »راست می گویی؟« تو 
هم  تو  می گویی؟  راست  ام«  خدا  بنده ی  »من  می گویی 
صدقه  می دهم.«  اموالم  و  مال  از  ببین  »بله.  می گویی 
اما  خوب اســت، خیلی خوب اســت. رفع بال است دیگر. 
که خوب تر است و خیر مــی آورد، انفاق اســت. از من  آن 

می شنوی؟ معطل خوب نشو. پی خوب تر بدو.
کرده ای خدا هم شاه است؟ رئیس جمهور است؟  ▪ فکر 
از  تــذکــره ات را پس بدهی و  بــروی  از ایــن چیزها اســت؟ 
کافر شده ام.« فکر می کند  مملکتش بروی؟ می گوید »من 
کفر همین  کافر می شود. عزیزم!  کافر شد خدا هم  گر او  ا
که تو روی دلت را با آن می پوشانی. دل تو  قیری است 
خدا  می پوشانیش.  قیر  دســت  کف  یك  با  اســت  کوچك 
را  ایــن چیزها رویــش  با  که  انـــدازه ی من و تو نیست  که 
بپوشانی. او هست و خدایی خودش را می کند. تو؟ مؤمن 
کاسه ی  کافر باش. او هر روز دارد یك چیزی توی  باش یا 
هم  کاسه  ایــن  نمیری.  گرسنگی  از  تو  که  مــی گــذارد  تو 
کاسه ی دریوزه و این ها نیست ها! من و تو  کاسه ی غذا و 
که یك سره به این کاسه ها نگاه می کنیم، حرف کاسه هم 
کاسه ی سر و  کاسه ها می افتیم. نه!  که می شود، یاد این 
کاسه ی دل را خدا پر می کند. روزی را از آنجاها می دهد. 

که به بز هم می دهد. نمی دهد؟ گر نه روزی خوردنی را  و 

کورش علیانی / انتشارات خیمه »باران خالف نیست« / 

که خدا  این است  تنها است! حداقلش  که  نکند  خیال 
با او است. 

وظیفه ات  به  حق  اقامۀ  ــرای  ب و  بــرو  تو  می گوید:  خــدا 
کار تو هستم. این دیگر قابل انکار  کمک  کن! من  عمل 

نیست. 
یا نه؛  آیا فرد موّفق می شود  که  ح است  یک بحث مطر
این بحث مفّصلی است و من نمی خواهم وارد آن شوم. 
برحسب  کسی  گر  ا الهی،  مکتب  نظر  از  که  بگویم  فقط 
را  حق  بخواهد  و  شده  اجتماع  صحنۀ  وارد  وظیفه اش 

کند، هیچ شکستی ندارد.  اقامه 
شکست  حق  اقامۀ  بــرای  تــالش  الهی،  مکتب  نگاه  در 

ندارد. 
َق«   »َمْن َجاَهَد َعَلى إَقاَمِۀ اْلَحّقِ ُوّفِ

بی بروبرگرد،  جامعه  سطح  در  حق  اقامۀ  بــرای  مجاهد 
موفق می شود.

صاحبدالن ـ 3

کتاب اسالمی
مهدی شریفی

دبیر مجموعه: محسن حسام مظاهری
نشر خیمه

▪
ــروز نــیــســت. مـــردمـــان ایـــن دیـــار،  ــ ــروز و ام ــ حــکــایــت دی
بر  و  بسته اند  حسین؟ع؟  مهر  گــرو  در  دل  قرن هاست 
گریسته اند.  یارانش  و  فــرزنــدان  و  او  شهادت  مصیبت 
عوض  هواشان  و  حال  می رسد،  که  محرم  قرن هاست 
می شود، ابر غم می آید به آسمان دل شان، و چشم شان 
بارانی می شود. قرن هاست با نام حسین؟ع؟ زیسته اند 
و شور حسین؟ع؟ نمک زندگی شان شده است و مایه ی 
که شعله ی  برکتش. و »صاحبدالن« روایت مردانی ست 
شور  که  مردانی  کــرده انــد،  پرفروغ  را  محبت  و  مهر  این 

گرمی بخشیده اند.  آفریده اند و به مجالس ذکر اهل بیت 
هرکدام به شکلی و هر یک در لباسی. یکی با ذکر مصائب 
سرایش  با  یکی  تذکر،  و  وعــظ  با  یکی  روضــه خــوانــی،  و 
با  با علمش، یکی  با هنرش، یکی  نوحه. یکی  و  مرثیه 

ذوقش. 
روایت زندگی عاشقان و خادمان »دستگاه  صاحبدالن، 

آقا اباعبداهلل؟ع؟« است. 
▪

پرس وجوکردنم.  و  گشتن  مشغول  که  است  چهارده روز 
شده  حاضر  جوانی  باالخره  که  امــروز  تا  نیافتم.  خبری 
نشانم  را  معاویه بن ابی سفیان  قبر  و  بیاید  هــمــراهــم 
شام،  سرزمین  به  گذاشتیم  پا  که  همان وقت  از  بدهد. 
دلم خواسته ببینم عاقبت این طغیان گران در تاریخ چه 
بوده. خواسته ام ذلت و خواری  دشمنان اهل بیت)ع( را 

به چشم ببینم.

کثیف. بیشتر به زباله دان  گلی و  می رسیم به محقراتاقی 
می کند  شروع  و  می شود  داخل  جوان  مقبره.  تا  می ماند 
به فاتحه خوانی. من هم پشت سرش لعن گویان حرکت 
که به دروغ  خود را  می کنم. این حقارت سزای کسی ست 

خلیفه ی مسلمین خواند.
▪ 

ندارد.  شیعیان  به  تعلقی  هندوچین  خطه ی  در  عاشورا 
َعلم عزای ساالر  نــژادی  و  و دین  فرقه  از هر  رانگون  در 
شهیدان را دست می گیرند و نوحه سر می دهند. با آقای 
ایستاده  جمعیتی  انبوه  در  خیابان،  گوشه ی  شهیدی 
دسِت  روی  تابوتی  می کنیم.  تماشا  را  عزا  دسته های  و 
از  بهت زده  است.  حرکت  درحــال  رنگین پوش  کودکانی 

آقای شهیدی می پرسم: »این مراسم چیست؟«
ــادران  کــه بــه واســطــه ی نــذر مـ ــودک هــنــدو  کـ ـ عـــده ای 

نازای شان به دنیا آمده  و حاال دارند ادای نذر می کنند.



سردار شهید حاج علی موحددوست
▪

شناسایی.  بود  رفته  و  بود  کرده  پیدا  را  مأموریت  محل 
که  مـــی داد  توضیح  نقشه  روى  از  ــت  داش حسین  حــاج 
گرفت براى  که دست  رسید. نفسش تازه نشده بود هنوز 

حرف زدن. 
گفت:»حاجی! سمت راست یه کم آب گرفتگی داره رفت 

و اومد بچه  ها تو اون منطقه... «
تنها  زد:»تــو دوبــاره  کرد داد  حاج حسین خیره نگاهش 

رفتی اون هم زود تر از بقیه!«
عادت  هم  حاجی  دعواهاى  به  بــود.  همیشگی اش  کار 

داشت. 
▪

گرفته دیدش توى منطقه  که با آن پاى گچ  حاج حسین 
گفت:»فعاًل برو توى سنگر استراحت  کرد.  فقط نگاهش 
کشید انگار سینه اش داغ شد.  که دراز  گوشه سنگر  کن.« 
از اسلحه ى  کشید یک فشنگ بود.  می سوخت. دست 
به طاق  بود  کــرده  کمانه  بــود.  رها شده  از بچه  ها    یکی 
بود.  گرفته  خنده اش  علی.  حاج  سینه ى  روى  و  سنگر 

می شلید و به طرف حاج حسین می رفت. 
دیگه  بار  گفت:»این  و  دستش  کف  گذاشت  را  فشنگ 

من سراغش نرفتم اون آمده سراغ من!«
حاج حسین بین خنده هاى حاج علی خندید و گفت:»تیر 

غیب خورده! بیا این هم جیپ هر جا خواستىپ برو!«
▪

ــیــم  ــرده بــــودیــــم. داشــت ــ ــ ک ــر  ــیـ ــــی را اسـ ــراق ــا عــ ــ چـــنـــد ت
می کرد،  کمک  رسید.  هم  علی  حــاج  می گشتیم شان. 

حرف اّما نمی زد. 
ثابت  کسی  کنار  می رفت.  طرف  آن  و  طرف  این  مــدام 
که رفت و برگشت دستش رادیدم. تیر  نمی ماند. چند بار 
بزند حاج رضا بی برو  گر حرفی  ا بود. می دانست  خورده 

برگرد می گوید:»برگرد عقب!«

▪
طرماح را می  شناسی؟ 

او شیفتۀ امام بود از شوق رسیدن به امام حسین؟ع؟ در 
پوست خود نمی گنجید به امام هم رسید اما... 

طبرى )تاریخ طبرى، ج ۷، ص 3۰۴.( می گوید: 
نافع  و  مجمع  سعد،  خــالــد،  عمروبن  نــام  بــه  تــن  چهار 
حرکت  کوفه  از  عدى  بن  طرماح  همراهی  به  هالل  بن 
حسین  با  الهجانات«  »عذیب  منزل  در  که  بودند  کرده 
آن  با  گفتگو  ضمن  در  و  گردیدند  مواجه  علی؟امهع؟  بن 
حــضــرت عــرضــه داشــتــنــد: یــابــن رســـول اهلل! »طــرمــاح« 
جاى  به  و  کرد  می  تکرار  زیــاد  را  اشعار  این  راه  طول  در 

»هدى« براى شتران آن ها را می خواند: 
»شترمن! از زجر و فشارم ناراحت نباش و پیش از صبح 

وهرچه زودترمراحرکت بده. 
مــردى  بــه  تــا  را،  مسافرت  بهترین  را  ــوارت  سـ بهترین 

کرامت در سرشت و نژاد اوست.  که آقایی و  برسانی 
آقاست و آزاد مرد است و داراى سعه صدر که خداوند او را 
براى انجام بهترین امور به اینجا رسانده است. خدایش 

تا آخر دنیا نگهدارش باد.« 
کی از اشتیاق فراوان او به درک  که حا چون اشعار طرماح 
شد،  خوانده  حضرت  آن  حضور  در  بود  امام؟ع؟  حضور 

امام؟ع؟ در پاسخ آنان چنین فرمود: 

ــرًا...؛« به خــدا سوگند!  ــْیـ ــوَن َخـ
ُ

ــک َی َاْن  ــو  ــ لَاْرُج ــى  ـ ِاّنِ ــه  ــّل َوال ــا  »ام
خواه  باشد  خیر  ما  درباره  خدا  خواست  و  اراده  امیدوارم 

گردیم.  کشته شویم یا پیروز 
کرد: یابن رسول اهلل!  سپس »طرماح«، چنین پیشنهاد 
که شما و من نیز در رکاب شما به سوى  کنم  من فکر می 
دامنه  و  »طـــی«  مــا  قبیله  سکونت  منطقه  کــه  »احــبــا« 
گر شما  کنیم؛ ا کشیده است حرکت  کوه هاى سربه فلک 
ده روز در این نقطه توقف کنید، تمام افراد قبیله »طی«، 
و  شتافت  خواهند  شما  یــارى  به  پیاده  پاى  با  و  ســواره 
به  شمشیر  نفر  هزار  بیست  که  می کنم  تعهد  خودم  من 
که در  برانگیزم  تو  یارى  به  را  قبیله ام  از  دست و شجاع 
پیشاپیش شما با دشمن بجنگند تا هدف و برنامه شما 
گردد. امام در پاسخ و پیشنهاد طرماح فرمود: خدا  روشن 

به تو و به افراد قبیله ات جزاى خیر بدهد. 
 َوِمیثاقًا...؛« در 

ً
سپس چنین فرمود: »ِاّنَ َبْیَننا َوَبْیَن اْلَقْوِم َعْهدا

کوفه عهد و پیمانی بسته شده است و  میان ما و مردم 
در اثر این پیمان امکان برگشت براى ما نیست تا ببینم 

کجا بینجامد.  کار به  عاقبت 
چون طرماح تصمیم قاطع امام را دید، اجازه خواست تا 
که براى  از حضور آن حضرت مرخص شود و آذوقــه اى 
و  برساند  آنــان  به  کوفه  در  است  کــرده  تهیه  فرزندانش 
امام  گردد.  الحق  او،  به  امام  یارى  براى  سریع تر  هرچه 

نیز به او اجازه داد. 
طرماح با عجله به خانواده اش سر زد و در مراجعت قبل 
مطلع  یارانش  و  امام؟ع؟  شهادت  از  کربال  به  رسیدن  از 

گردید.

▪
ــا آن هـــا هــم ســلــولــی هستم.  ــه ب ک ــود  ــی ش چــنــدمــاهــی م
زندانی  من  مثل  حــاال،  و  بــوده انــد  مشهد  دانشجوهای 
ک. تــوی ایــن مــدت با هم صمیمی  شــده ایــم، اما  ســاوا
جواب  و  بپرسند  دینی  سؤالی  من  از  نشده  هم  یک بار 
کمی  بخواهند. امروز صبح باالخره دلم را زدم به دریا و 
»آقای  داد:  جواب  یکی شان  پرسیدم.  را  دلیلش  گله  با 
از چه  از معارف نمی دانیم،  که هیچ چیزی  اسالمی! ما 

کنیم؟« چیزش سؤال 
یــاددادن جواب  اوســت. وظیفه ی روحانی فقط  با  حق 
سؤال نیست؛ باید خود سؤال را هم به جوان ها یاد داد.

▪ 
لبنان  به  شد.  ع المنبر  ممنو هزاروسیصدوچهل ونه  سال 
رفــت و دیــدارهــایــی بــا امــام موسی صــدر داشـــت. سال 
تا دو سال  ع الخروج شد.  هزاروسیصدوپنجاه وپنج ممنو

بعد که انقالب پیروز شود، هرچند اجازه ی وعظ و خطابه 
گرفتند، اما همراه با مردم به راهپمایی ها می رفت  را از او 

و علیه استبداد پهلوی در خیابان ها شعار می داد. 
▪

به  صــدام  هجوم  از  پس  هزاروسیصدوپنجاه ونه،  سال 
در  امــا  ــود،  ب هشتادوپنج ساله  ــت.  رف جبهه   بــه  ــران،  ایـ
بود.  رزمــنــده  نــوجــوان هــای  و  جــوان هــا  میان  سنگرها، 

گردانش را داشتند. که روزی حکم شا همان ها 
 ▪

آورده بود.  از جبهه  با خود  را  تکه خمپاره ای عمل نکرده 
شود  من  نصیب  این ها  از  یکی  بودم  »منتظر  می گفت: 

که نشد«. 
کارنامه اش بی  اما،  بیستم فروردین سال شصت وچهار 
ُمهر شهادت هم درخشان بود: سال ها سفر و تحمل رنج 
و سختی در راه تبلیغ مکتب شیعه؛ تأسیس صدوهشتاد 

مدرسه ی پسرانه و دخترانه در تهران و شهرهای دیگر؛ 
گرد؛ ساخت شصت وهشت مسجد،  تربیت پنجاه هزار شا

کتاب خانه، حوزه  علمیه و... .
▪

که در هشتاونه  سالگی چشم بر دنیا  آن روز آرام بهاری 
را خواند و در قم،  او  گلپایگانی نماز آخر  بست، آیت اهلل 

کش سپردند. صحن آینه ی حرم، به خا
▪

خلقت  آثــار  تماشای  به  گذشت.  سفر  به  عمرم  از  نیمی 
درد  شناخت  و  قــدرتــش  نشانه های  در  اندیشه  خـــدا، 
مگر  و  می کند.  باز  را  آدمــی  هر  چشم  این ها  مــردم.  این 
نصیحت  او  از  طبیبی  که  آن هنگام  انصاری  شیخ  نبود 

که: خواست، پاسخش داد 
حوائج  رفع  و  جهان،  اقطار  در  سفر  و  سیر  کن:  کار  »دو 

مردم«.

▪
گوید:  محمد ابن عبدالرحمن 
گفت: رأس الجالوت مرا دید و 

گاه  هر  و  اســت  فاصله  پشت  هفتاد  داود  و  من  »مــیــاِن 
کنند. شما میاِن فرزنِد پیامبرتان  یهود مرا بینند تعظیم 

کشتید؟« و پیامبرتان یک پدر فاصله است، او را 
کتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص 537

▪

عسل ها مات از شیرینی شهد شهادت...
حمید ابن مسلم این ماجرا را نقل می کند:

پسری به جنِگ ما بیرون آمد؛ گویی رویش پارۀ ماه بود.
نعلین در  و  بر،  در  ِازاری  و  پیراهن  شمشیری در دست، 
پاِی  نعِل  که آن  گسیخته بود  بنِد یکی  که  پای داشت 

چپ بود.
که  گفت: »به خدا سوگند  عمرو ابن سعد ابن نفیِل ازدی 

کنم.« بر او حمله 
که تو خواهی  کار است  گفتم: »سبحان اهلل! این چه  من 

کنند.« کفایت  گرِد وی اند وی را  که بر  گروهی  کرد؟ آن 
کنم.« گفت: »واهلل بر وی حمله 

که  گهان با شمشیر بر آن جوان زد  کرد و بتاخت. نا حمله 
گفت »عمو!« به روی افتاد و 

که باِز  حسین سر برداشت و به او تیز تیز نگریست چنان 
گاه ماننِد شیِر  شکاری سر بر می دارد و تیز می نگرد. آن 

کرد و عمرو را با شمشیر بزد: خشمگین حمله 
کرد، حسین دسِت او را از ِمرَفق جدا  عمرو دست را سپر 

که سپاهیان شنیدند.  کرد. فریادی زد 
حسین  دســِت  از  را  عمرو  تا  تاختند  کوفه  اهــِل  ســـواراِن 
عمرو  با  اسبان  سینۀ  تاختند،  ســواران  چــون  برهانند. 
کردند.  لگدکوب  را  عمرو  اسبان  و  بیفتاد  او  و  برخورد 

که جان داد. چیزی نگذشت 
گرد فرو نشست. حسین را دیدیم بر سِر آن پسر ایستاده 

- و او پای بر زمین می سود - و می گفت:
کشتند و جِدّ تو  که تو را  »دور باشند از رحمِت این قوم، 
روِز قیامت... به خدا سوگند، به عّم  باد  ایشان  دشمِن 
که تو او را بخوانی و اجابِت تو نکند  گران آید  تو سخت 
کینه جوی بسیار  امروز  را سودی ندهد.  تو  او  اجابِت  یا 

است و یاور اندک.«
کنون می نگرم:  گویی ا او را برداشت بر سینه ی خود، و 
کشیده می شد و حسین سینۀ او  دو پاِی آن پسر بر زمین 
گفتم می خواهد  با خود  بر سینۀ خود نهاده بود. من  را 
کند!؟ او را آورد و نزدیِک پسرش، علی ابن حسین،  چه 
او  ــرِد  گ بر  که  خــود  اهل بیِت  از  دیگر  کشتگاِن  با  نهاد 

بودند.
کیست؟« پرسیدم »این پسر 

گفتند »قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب.«
▪

کتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، صص 370 
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کرامت  موج عّزت و 
▪ شهید مرتضی مطهری

کرامت  که امام در بین راه خوانده است،  در خطبه هائی 
که در مکه  و بزرگواری موج می زند. از اّولین خطابه ای 

خوانده است تا آخرین آن ها. 
شــروع  چنین  اســـت،  ــده  خــوان مکه  در  کــه  خــطــابــه ای 
جیِد  َعلى  الَقلاَدِة  َمَخّطَ  آَدَم  ُولِد  َعلى  الَموُت  »ُخــّطَ  می شود: 
که می فرماید: »َفَمن کاَن فینا باِذلًا ُمهَجَتُه  الَفتاِة« تا آن آخر 
نی راِحٌل ُمصِبحًا 

َ
نًا َعلى ِلقاء اهلِل َنفَسُه َفالَیرَحل َمَعنا َفِاّن َو ُمَوّطِ

ِان شاء اهلل«.)1( 
که اصاًل روح من به من اجازه نمی دهد  می خواهد بگوید 
که  که این اوضاع فاسد را ببینم و زنده باشم، تا چه رسد 
الَموَت  َاری  لا  »ِاّنــى  این ها شوم.  بخواهم خودم هم جزء 
َبَرمًا«)2( من برای خودم  ِاّلا  الّظاِلمیَن  َمَع  الَحیوَة  َو  ِاّلا َسعادة 
نباشم.  جمعیتی  چنین  میان  در  که  می دانم  افتخار 
زندگی با این ستمگران برای من خستگی است، ماللت 

کسالت است، افسردگی روح است.  است، 
حیات  لحظات  آخرین  تا  می بینیم  عاشورا  روز  می آئیم 
کرامت و بزرگواری یعنی   همان محور اخالق  حسین؟ع؟ 
کلمات او وجود دارد.  اسالمی، محور تربیت اسالمی، در 
ِبَبدی  م 

ُ
عطیک

ُ
أ »لا  می گوید:  زیاد  ابن  فرستادۀ  جواب  در 

ِأقراَر الَعبیِد«)3( من مانند یک آدم پست  َو لا  لیِل 
َ

الّذ ِاعطاَء 
دست به دست شما نمی دهم، مانند یک بنده و برده 

چنین  کــردم،  اشتباه  من  که  بکنم  اقــرار  نمی آیم  هرگز 
چیزی محال است. 

که دارد می جنگد، یعنی در  باال تر از این در   همان حالی 
کشته شده اند، تمام نزدیکان  که تمام اصحابش  حالی 
کشته های فرزندان رشیدش  اقاربش شهید شده اند،  و 
شده  قلم  را  بــرادرانــش  می بیند،  چشمش  مقابل  در  را 
که  و به چشم دل می بیند  در مقابل چشمش می بیند 
اهل  و  حرمش  خیام  در  می ریزند  دیگر  ساعت  چند  تا 
که می جنگد،  بیتش را هم اسیر می کنند، در عین حال 
نه  اّمــا  آقائی،  و  سیادت  حکومت  شعار  می دهد،  شعار 
آقایی به معنی اینکه من باید رئیس باشم و تو مرئوس. 
که آقائیم به  که( من آقائی هستم  )بلکه به این معنی 

که به یک صفت پست تن بدهم:  من اجازه نمی دهد 
ولى ِمن ُدخوِل الّناِر )۴(« 

َ
 »َالَموُت َخیٌر ِمن ُركُوِب العاِر َو العاُر أ

این است معنی بزرگواری روح و این است تفاوت بزرگان 
با بزرگواران. البته بزرگواران، بزرگان هم هستند اما همه 
این  بزرگند.  بــزرگــواران  همۀ  نیستند.  بــزرگــوار  بــزرگــان، 
می ایستیم،  بزرگواران  این  مقابل  در  ما  وقتی  که  است 
منهای  بزرگی  از  نه  می گوئیم،  بزرگواریشان  از  همه اش 
كاَة َو َاَمرَت  لوَة َو آَتیَت الّزَ َک َقد َاَقمَت الّصَ

َ
بزرگواری »َاشَهُد َاّن

ِر«.)5( 
َ

ِبالَمعروِف َو َنَهیَت َعِن الُمنک
باید  چه  بایستیم  بخواهیم  شاه  نــادر  مقابل  در  گر  ا ما 
ما  بگوئیم:  باید  بگوئیم،  بزرگیش  از  باید  بگوئیم؟ 
و  کــردی  غــارت  را  هند  رفتی  تــو  کــه  می دهیم  گــواهــی 
الماس نور برایمان آوردی، دریای نور برایمان آوردی، 

کوه نور برایمان آوردی. 

که تو  که: ما شهادت می دهیم  اما به حسین می گوئیم 
کردی و آوردی. تو امر به  زکات دادی، نه ثروت جمع 
که اساس  کردی. تو نماز را  کردی، نهی از منکر  معروف 
خدا  راه  در  تــو  کـــردی.  زنــده  خــداســت،  بــا  بنده  پیوند 
راه جاه طلبی  نه در  راه شکم خــودت،  نه در  کوشیدی 
خودت. تو یک جاه طلبی بزرگ نبودی، تو یک انتقام 
کینه توزی بزرگ نبودی، تو یک  بزرگ نبودی، تو یک 
ثروت طلب بزرگ نبودی، تو یک مجاهد فی سبیل اهلل 
و حیوانی  فردی  که خوِد  بودی  کسی  تو  بودی.  بزرگ 
خدایت  به  را  تو  که  را  خــودی  آن  و  کــردی  فراموش  را 
اهلِل  ِفى  جاَهدَت  ــَک 

َ
َاّن »َاشَهُد  کــردی.  زنده  می دهد  پیوند 

کوشیدی، جهاد  که تو  گواهی می دهیم  حّقَ ِجهاِدِه«)6( ما 
کردی، ولی جهادت نه در راه شهوت و نه در راه جاه و 

مقام بود، بلکه در راه حق و حقیقت بود. )۷( 
▪

کلمات االمام الحسین  نوار ج 44 ص 3۶۶، موسوعة  ۱ - بحاراال
)ع( ص 3۲8. 

۲ - اللهوف ص 79. 
نوار ج 44 ص ۱9۱ عبارت چنین است: »و اهلل ال   3 - در بحاراال
نوار  ِفّرُ فراز الَعبید« و در بحاراال

َ
اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و ال ا

ِقّرُ لکم ِاقراَر العبید«. 
ُ
ج 45 ص 7 چنین نقل شده: »و ال ا

کلمات االمام الحسین  نوار ج 44 ص ۱9۲، موسوعة  4- بحاراال
)ع( ص 499. 

یارت مطلقه امام حسین )ع(.  5 - مفاتیح الجنان، ز
۶ -   همان مدرک. 
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که فقط اسب داشت مردی 
▪

 امام آمدند دم خیمه اش. 
دنبالش فرستاده بودند و نیامده بود.

گفته بود: "به آقا بگو عذر دارم نمی آیم". به فرستاده 

کنند. امام دلشان رضا نشد و خودشان آمدند صدایش 
مال  قیمتی ام  اســب  آقـــا !،  نیستم  مــرگ  ــاده  "آمـ گفت: 

شما".
ل شد. که از شرم ال کردند  نگاهی 

"اسب ات را نمی خواهیم".
گرفتند، خیره شدند به خاك: چشم از او 

گر  ا که  نشنوی  را  ما  غربت  فریاد  که  شو  دور  اینجا  "از 
بشنوی و نیایی ..."

سوار اسب قیمتی اش به تاخت و رفت و دور شد.
▪

عبیداهلل ابن حر

کبر حسین؟ع؟ روضۀ علی ا
▪ یک: 

اللهّم  قال  ثِم  بکى  و  ارحی عینیه  و  آیٍس منه  نظره  الیه  نظَر  ثّم 
اشهد فقد برَز الیهم غلاٌم اشبه الّناس _ خلقًا و ُخلقًا و منطقًا- 

برسولک و كّنا اذا اشَتقنا الى نبّیک نَظرنا ِالیه
▪

آخرش یک روز، پای لهوف، وقتی به وصِف صحنه های 
وداِع تو می رسم، تمام می شوم...

آخرش یک روز همان »نظر آیٍس منه«)نگاِه ناامیدانه ای 
به علی انداخت...( من را می ُکشد.

▪ دو: 
فقّطعوُه بالّسیوف ِاربًا ِاربًا

▪
کمی راحت شد کار  »با عباِی نبوی 

ور نه سخت است تکان دادِن پیغمبرها...«

▪ سه:
فقّطعوُه بالّسیوف اربًا اربًا

▪
که شده کنم با تو و این ریخت و پاشی  »چه 

کنم با تو و با ُبردِن این پیکرها« چه 

▪ چهار: 
فقّطعوُه بالّسیوف اربًا اربًا

▪
»آیه ات بخش شده، آینه ات پخش شده

کبر ها« کبِر من شد علی ِ ا علِی ا

▪پنج: 
... و َوضع خّده على خّده و قال: ... على الّدنیا بعدک العفا

▪
گذاشت روی صورِت تو صورتش را 

ک بر سِر دنیا! گفت: بعِد تو خا و 

▪ شش: 
َو خرَجت زینب بنُت علّى تنادی: یا حبیباه! َیا بن اخاه! و جاَءت 

فاكّبت َعَلیه، فجاء الُحسین فاخَذها و رّدها اَلى الّنساء
▪

گر مادِر سّقا هم نیست »مادرت نیست ا
عمه ات هست به جاِی همه ی مادرها...«

اربعین
▪

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ِه  َرّبِ میقاُت  َفَتّمَ  ِبَعْشٍر  ْتَمْمناها 

َ
أ َو  َلْیَلًة  َثلاثیَن  ُموسی   واَعْدنا  َو 

ْصِلْح 
َ
خیِه هاُروَن اْخُلْفني  في  َقْومي  َو أ

َ
ْرَبعیَن َلْیَلًة َو قاَل ُموسی  ِلأ

َ
أ

ِبْع َسبیَل اْلُمْفِسديَن
َ
َو لا َتّت

گذاشتیم و آن را با َده شب دیگر تمام  و با موسی، سی شب وعده 
وردگارش در چهل شب به سر آمد.  کردیم. تا آنکه وقت معیِن پر
گفت: »در  ون  کوه طور[ به برادرش هار و موسی ]هنگام رفتن به 
راه  و  کن،  را[ اصالح  آنان  ]کار  و  میان قوم من جانشینم باش، 

وی مکن.« فسادگران را پیر
اعراف ۱4۲

▪
گرفته بودید؛ نذر دیدار دوباره برادر.  چّله 

قبول باشد نذرتان بانو. 
چّله تان ادا شد. 

همه  را،  نشسته  نمازشب های  آن  همه  پذیرفتند  آخر 
که سهم  افطارش به بّچه ها می رسید،  همه   روزه هایی 

که روی شترهای بی جهاز بر زبان راندید؛  اذکاری 
یا هلالًا لّما استتّم كمالًا

 غاله خسفه فابدی غروبا... 
کاخ یزید و عبیداهلل؛  یا وسط 

ما رأیت اّلا جمیلًا... 
قبول باشد ذکرهاتان. 

گرفته بودید نذر دیدار دوباره برادر.  چّله 
گذشت.  چهل روز 
میقات تمام شد. 

فردا حاجتتان روا می شود بانو...
▪

فتّم میقات رّبه اربعین لیله.

چهل روز ایستاده تا پرچِم تو نیافتد، چهل روز نشکسته 
بگذار  نیست،  خیالی  دیگر  نشکند.  تو  حرم  ُحرمِت  تا 
که از میقات برگشته؛  پیِش تو بیافتد، بشکند؛ خواهری 

با الواحی در دست؛ الواحی از آیه های صبر.
که  ... نپرس از این گیسوانی که سفید شده، این قامتی 
گرفته . من آیینه ی تمام نماِی  که  خمیده ، این صدایی 
تــوی شــام. همه می گفتند:  کوفه،  تــوی  بــودم  تو شــده 

»این حسین است در آیینه ی تأنیث«.
گیسو،  سفیدِی  ایــن  اســت.  سخت  شــدن  تــو  آیینه ی 
کم سو، این خمیدگِی قامت از بار همان  این چشم های 

رسالت است.
 من رسولی از میقات برگشته ام برادر! 

با الواحی از آیه های درد و صبر و ایستادگی. 
اربعینم تمام شد. 

گذشته است.  بر زینِب تو چهل روز 
باورم نمی شود؛ چهل روز بی تو... ▪

هیأت محبان حضرت زهرا ؟اهع؟
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شماره چهارم

▪
گواراست چه 

این شربت زعفرانی
اما تشنه از محلۀ ما رفت

عباس تعذیه.
▪

سعید بیابانکی

▪
مسلم  حــضــرت  روضــــه ی  اول،  شــب  روضــه خــوان هــا 

ــه ی غربت  ــ مــی خــوانــنــد. نــام دقــیــق تــرش شــایــد »روض
حسین« باشد. 

دعــوت،  نــامــه ی  چــنــدهــزار  آن  از  بــشــود  معلوم  وقــتــی 
»فالعجل  آن همه  از  نبوده.  حسینی  و  راســت  یکی ش 

العجل«ها یکی ش مردانه نبوده.  
فکر  مــن  و  می خوانند  مسلم  روضـــه ی  روضــه خــوان هــا 
که توی نماز جماعت آخر  می کنم چقدر شبیهم به آن ها 
کردند. چقدر اهل منفعت ام و پای  پشت مسلم را خالی 
که به میان بیاید، چقدر زود دست دلم می لرزد.  عافیت 

چقدر مرد میدان های سخت نیستم.
از  مــن  و  مــی خــوانــنــد  ــه ی مسلم  روضــ روضــه خــوان هــا 
کــوفــه ی خـــودم فــرار  کــوچــه هــای  خـــودم مــی تــرســم. از 
و  گم  اطــراف  بیابان های  توی  جایی  مــی روم  می کنم. 
نیافتد...  به من  کاروانت  گذار  که  گور می شوم، جایی 

روضه ی شب دوم اما دلم را قدری قرار می دهد. 
می شود  کنم  فکر  و  کنم  گوش  را  حّر  قصه ی  صبح،  تا 

دقیقه ی نود هم آدم بشوم. 
جایی  نــشــده ای.  ناامید  مــن  از  هــم  هنوز  تــو  کنم  فکر 
بیندازم،  پایین  را  سرم  من  که  منتظری  و  ایستاده ای 

کنم و بپرسم: »هل لی ِمن توبه«؟! کج  گردنم را 
▪

همه ی زندگِی من و تو پر است از لحظه های انتخاب؛ 
انتخاب های ریز و درشت. 

گفتن ها  که به تردید می کشانندمان.  پر از دوراهی هایی 
و نگفتن ها. نوشتن ها و ننوشتن ها. رفتن ها و نرفتن ها. 

ماندن ها و نماندن ها. 
هستند  ــتــخــاب هــا  ان هــمــیــن  را  مـــا  ــِی  ــدگـ زنـ ــلــه ی  ک شــا
کــه رقـــم مــی زنــنــد. داشــتــم فــکــر مــی کــردم هــمــه ی آن 
که  افتاده ایم  کوچکی  عاشوراهای  تــوی  ما  لحظه ها 
که  نبودن.  یا  بــودن  حسینی  بیِن  کــرده انــد  مخّیرمان 
یا  بشویم  زهیربن قین  تــردیــد،  لحظه های  آن  ــوی  ت

عبیداهلل  بن حّر؟! 
محافظه کار؟!  و  عافیت طلب  یا  باشیم  بی پروا  و  آزاده 

می گفت: 
گر حّر نبود". راست  "محّرم ها آدم از ترس خفه می شد ا

می گفت.


