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شماره ششم

پرده ششم: طعم شهادت
▪

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
َه َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقضى   ِمَن اْلُمْؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا الّلَ

ُلوا َتْبدیلًا َنْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر َو ما َبّدَ
که به آنچه با خدا عهد بستند  از میان مؤمنان مردانی اند 
و  آنان به شهادت رسیدند  از  برخی  کردند.  صادقانه وفا 
برخی از آنها در ] همین [ انتظارند و ] هرگز عقیده خود را 

[ تبدیل نکردند.
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▪
کلمه هایی ست که جان می دهد برای شعار نوشتن،  از آن 
بگذاری اش وسط یک  و  کنی  قرمزش  کنی،  بولدش  که 

کنی، نه؟  جمله و بعد هم قابش 

»شهادت« را می گویم. 
ولی نه...کاش این نباشد، قرار است خیلی فراتر از این ها 
که اسارت  باشد. قرار است یک فرهنگ باشد، برای ملتی 
که آن قدر  ندارد، قرار است هنر مردان خدا باشد، آن ها 
آرزویش  است  قرار  بمیرند،  مردانه  که  زیسته اند  مردانه 
را  وجومان  همه  و  ببالد  و  بگیرد  جان  پیچک  یک  مثل 

بگیرد: 
والمستشهدین بین یدیه، 

گر آقا ازهر کداممان پرسیدند شهادت  آن قدر که شب آخر ا
در نگاهت چگونه است؟ بتوانیم بگوییم: 

احلی من العسل.
▪

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه فمنهم من قضى 
نحبه و منهم من ینتظر

▪
رکاب نمی رسید، سیزده  به  پایش  بود،  بزرگ  برایش  زره 
سالش بود خب، سیزده سال هنوز برای یک مرد جنگی 

شدن زود است آن هم مقابل آن لشکر مرداِن نامرد. 
شده  مانعش  بــار  چند  شما  مــی دانــم.  نبود.  شما  تقصیر 
مــی داد.  را  بــرادرتــان  بوی  عجیب  قاسم  این  آقــا،  بودید 
توی  دوبــاره  را  حسن؟ع؟  جگر  پــاره هــای  نمی خواستید 

تشت ببینید. 
شما  دل  که  برایتان  بود  آورده  مکتوب  یک  آخر  بار  ولی 

 بعضی 
مغرضین ما را 
به اعمال سیاست 
کینه توزی در  نفرت و 
مجامع جهانی توصیف و 
مورد شماتت قرار می  دهند؛ 
و با دلسوزی های بی مورد 

و اعتراض های کودکانه می  گویند جمهوری اسالمی 
ق و  سبب دشمنی ها شده است و از چشم غرب و شر
که چه خوب است به این سوال  ایادی شان افتاده است! 
که ملت های جهان سوم و مسلمانان، و  پاسخ داده شود 
بی ها و شرقی ها  خصوصًا ملت ایران، در چه زمانی نزد غر
احترام و اعتبار داشته اند که امروز بی اعتبار شده اند! 
صحیفه نور، امام خمینی )ره(، ج 20، ص 236

که   آن درس بزرگی است 
در ماجراى عاشورا، در 
کنار درس هاى دیگر باید 
بدانیم. عظمت این ماجرا 
این است. این که »الموعود 
له و  بشهادته قبل استهال
والدته«؛ این که از قبل از 

والدت آن بزرگوار »بكته السماء و من فیها واالرض و من 
علیها«؛ حسین بن علی علیه السالم را در این عزاى بزرگ 
گرامی داشتند و به تعبیر  مورد توّجه قرار دادند و عزاى او را 
کردند، به این خاطر است.  یه  گر یارت، بر او  این دعا یا ز
لذا شما امروز وقتی نگاه می کنید، اسالم را زنده شده 
حسین بن علی علیه السالم می دانید. او را پاسداِر اسالم 
ى،  می دانید. تعبیر »پاسدار« تعبیر مناسبی است. پاسدار
که دشمن وجود دارد. این دو دشمن -  آن وقتی است 
ل درونی - امروز هم  دشمن خارجی، و آفت اضمحال
که دشمن  گمان شود  ید. مبادا  وجود دارد و شما پاسدار
که دشمن از دشمنی  گمان شود  در خواب است! مبادا 
ى ممكن نیست. منصرف است! چنین چیز
بیانات در دیدار جمعی از پاسداران / 1371/11/06

انگار،  بگویید  چیزی  نتوانستید  دیگر  و  بــود  لــرزیــده 
دست خط پدرش بود، برادرتان؛ حسن مجتبی؟ع؟. 
بار  با همه هیبِت حسنی اش، این  ایستاد،  روبرویتان 

آخر 
» فجعل یقبل یدیه و رجلیه«؛ 

افتاد به دست و پای شما و دست و پاهایتان را بوسید. 
دشــوار  برایتان  را  وداع  چقدر  کــار  ایــن  با  نمی دانست 

کرده است.
»و خرج غلاٌم و کان وجهه شقه قمر...«. 

رجز خوان عازم میدان شد؛ 
ِان تنکرونی فانا بن الحسن

 سبط الّنبى المصطفی المؤتمن...
بالینش  به  را  بلند شد، خودتان  که  ناله »یاعماه«ش 
تـــان چه  ــر آن دل  ب فــقــط خـــدا مـــی دانـــد  رســانــدیــد و 

گذشت؟! 
»یعّز و اهلل علی عّمک ان تدعوه فلا ینفعک صوته«. 

من فدای همه آن لحظه های شما.
کربال.  سالم قاسم! سالم سیزده ساله 

را  عسل  از  شیرین تر  شهد  عاقبت  که  کامی  بر  ســالم 
چشید.

کام من  را روزی  کن آن شهد  کن مرا قاسم! دعا  دعا 
کند. هم تجربه 

که شهید نشود الجرم خواهد مرد... و زنهار، هر 



دست های مؤمنش
اشاره ای تاریخی است

به سمت روشنایی های ماورایی
و رگ های آبی بازوانش

رودخانۀ بی انتهایی است
که تا قیام

قبیله های عطش زده را
آب و

آبرو می بخشد!

از خیمه گاه زخمی آب
دود حریق العطش تا عرش می رفت...

امداد را ـ پیچیده در شوالی طوفان ـ
مردی به نام آبی دریا

به شط زد

دستی نهانی
لوحی مخطط را برآورد

خ نامی تناور را به رنگ سر
خط زد!

آن گاه در عرش
آیینۀ چشم مالئک موج برداشت

روان است به جانب رود!
سید حسن حسینی

پای درس اخلاق استاد مجتبى تهرانی؟ق؟
▪

که  حسین؟ع؟است  امــام  بــه  منسوب  کــه  کالمی  ایــن 
فرمود:

ُخِذیِنى«  ُسُیوُف  َفَیا  ِبَقتِلی  ا 
َ
إّل َیسَتِقم  َلم  ٍد  ُمَحّمَ ِدیــُن  َکــاَن  »إن 

یعنی چه؟
عرض  کــه  اســت  معنایی  همین  تفسیرش  جمله  ایــن 
به دین  از منکر موجب ضرر  نهی  ترک  گر  ا یعنی  کــردم. 
خدا می شود، باید ضرر شخصی را برای حفظ دین خدا 

به جان خرید.
ح  که مطر کردم، مسأله دیگری  که عرض  با این تقریبی 
کــه نــاهــی هــا و آمــرهــا هــم بــا یکدیگر  ــت  ــن اس ــت ای اس
از  نهی  و  معروف  به  امــر  در  گــر  ا یعنی  هستند.  مختلف 
منکر، ضرر شخصی وجود دارد و در سکوت هم ضرر به 
دین باشد، این مسأله نسبت به افراد و جایگاه آن ها در 

جامعه و دین اختالف پیدا می کند.
و  نسبت  حسب  به  کــدام  هر  منکر  از  ناهیان  اینجا  در 
که  کسی  مثاًل  می شوند.  متفاوت  دیــن،  با  ارتباطشان 
رئیس مذهب و امام المسلمین است، رابطه تنگاتنگی 
جامعه  رأس  در  کــه  انسانی  چنین  یــک  دارد.  دیــن  بــا 
برای حفظ دین وظیفه سنگین تری دارد؛  دینی است، 
که  ــد  دارن قــرار  متدّینی  چهره های  هــم،  بعد  مرحله  در 
الگوهای دینی جامعه هستند؛ اینها با مردم عادی فرق 
ح نیست؛  دارند. در مورد اینها بحث ضرر شخصی مطر

چون سکوت اینها ضرر و ضربه به دین می زند.
که یک چهره  کسی  بنابر این، حکم این مسأله در مورد 
مذهبی و دینی و اسالمی دارد، با دیگران فرق می کند. 
ح است و شعاع  چون او به عنوان یک الگو در جامعه مطر

حیثّیتی و وجاهتی او زیاد است.
کنید. حضرت  حاال به این جمله امام حسین؟ع؟ دّقت 

ْمِر«.
َ
َحّقُ ِبَهَذا اْلأ

َ
ی أ فرمود: »َو ِإّنِ

»َهَذا الأمر« یعنی چه؟
انحرافی  جریان  این  مقابل  در  که  ســزوارتــرم  من  یعنی 

بایستم و دین خدا را به  پا دارم.
من سزاوارترم به ایستادگی. چرا؟

▪
امام حسین علیه السالم می فرمایند:

َمن َطَلَب ِرَضى الّناِس ِبَسَخِط الّلِه َوَکَلُه الّلُه إَلی الّناِس
باشد،  ــردم  م خشنودى  خــواهــان  ــدا،  خ خشم  بــا  هرکه 

گذارد. خداوند او را به مردم وا می 
▪

)األمالی، صدوق، صفحه 268(

▪
کشیدی و چاپیدی،  باال  را  گفتی و همه چیز  که  را  هلو 
هسته ی  دربــیــاوری.  را  هسته هاش  که  باشد  حواست 
برایت.  و دردســر درســت می کند  روده  توی  مــی رود  هلو 
هسته ی هلو را نخور. ببین دورش هم چوب دارد، حریم 
دارد، یعنی این حرام است. درآر بینداز دور. هلو را بخور و 
هسته را نخور. حالل را بخور و حرام را نخور. ببین حالل 

صداش چه شکل هلو هم هست.
از دستت  انداختی، فکر نکن  که دور  را  آن وقت هسته 
رفته. نه. سبز می شود، درخت می شود، باز هلو می دهد، 
که هی برای تو حالل  گذاشته اند  باز می خوری. حرام را 

دربیاید ازش.
▪

کــردی و حــالل را  کــه حــالل و حــرام را ســوا  حــاال دو روز 
کیف  هی  کند،  اذیتت  نــدارد  که  هم  هسته  خـــوردی، 
می گویی  کنی.  تعریف  بقیه  بــرای  می خواهی  می کنی 
کــه نــخــورده انــد.  ــت. بقیه  ــه بـــه! چــه خــوش مــزه اسـ ب
نگاهت می کنند. نمی فهمند چی می گویی. هر چه هی 
کردنی نیست. باید  که تعریف  می گویی نمی فهمند. مزه 
بفهمند  بخورند.  هم  بقیه  می دهی  بفهمند.  تا  بخورند 
کیفی  بعد می بینی به دیگران دادن چه  چه می گویی. 
بخورند.  دیگران  می دهی  تا  ده  می خوری  یکی  دارد. 
بخورند.  دیگران  می دهی  بخوری  خــودت  بــرمــی داری 
از  هی  نه  گر  و  انفاق.  می شود  ایــن  می شود؟  چی  ایــن 
مال و داراییت ببخش و بده به نیازمند. هی به خودت 
کلف.  که انفاق نمی شود. این می شود  سخت بگیر. این 
گنده  کــه  چــیــزی  یــك  یعنی  کلفت،  هــمــان  یعنی  کلف 
که لذت  است و اذیت می کند. هان؟ انفاق وقتی است 
کن.  انفاق  می بری ازش. وقتی لذت می بری حاال هی 
کن. هی فرشته ها بنویسند. تو می خندی.  هی تو انفاق 
می گویی من که سودش را همین حاال می برم، شما دیگر 
چرا می نویسید؟ می گویند این ربا است. سود روی سود. 
پولت  اســت، هم همیشه  خــدا. هم حالل  به  دادی  ربا 

اضافه می شود و پول او هم تمام نمی شود.
هم  بهشت  ــورد،  ــی خ م ــا  رب اســـت.  نــاقــال  چــه  آدم  ببین 

می رود. شیطان را درس می دهد.
کورش علیانی / انتشارات خیمه »باران خالف نیست« / 

که به  ه«. به خاطر نزدیکی و قرابتی  »ِلَقَراَبِتى ِمْن َرُسوِل الّلَ
رسول اهلل دارم.

و  خدا  دین  با  که  نسبتی  و  جایگاه  جهت  به  من  یعنی 
رسول خدا دارم، مسؤولیت سنگین تری برای حفظ دین 

و سّنت پیغمبر بر عهده دارم.
به جمله دیگری از حضرت دّقت کنید. ایشان می فرماید:

وَن 
ُ

»أَنا أوَلی ِبُنصَرِة ِدیِن اهلِل َو إعَزاِز َشرِعِه َو الِجَهاِد ِفی َسِبیِلِه ِلَتک
َکِلَمُة اهلِل ِهَی الُعلَیا«.

کنم و  یـــاری  کمک و  را  ــدا  ــن خ کــه دی مــن ســـزاوارتـــرم 
کنم تا احکام  کنم و در خدا جهاد  شریعت الهی را عزیز 
الهی برفراز باشد و به آن عمل شود. »َکِلَمُة اهلل« همان 

احکام الهی است.

فرار از موصل 
خاطرات شفاهی محمدرضا عبدی/ انتشارات سوره مهر

▪
برویم،  می خواهیم  "امشب  گفتم:  مرتضی  به  شب  آن 

واقعا تصمیم نداری همراه ما بیایی؟"
گفت:" نه نمی آیم."

کرد نقشه فرار زیاد جدی نیست. فکر می 
آن ها  و  کردیم  جمع  شکالت  عــدد  سی  حــدود  شب  آن 
کردیم  مرتب  را  لباس هایمان  برداشتیم.  خود  همراه  را 
نیمه های شب حدود  راه برسد.  از  و منتظر شدیم شب 
بــرده  خــوابــشــان  بچه ها  کــردیــم  فکر  بــود.  یــک  ساعت 
بلند شدیم و توری روی در  آماده حرکت شدیم.  است. 
کردیم. من  کنار زدیم و از بین نبشی ها عبور  آسایشگاه را 
گیر  کردم ولی مجید سینه اش  الغرتر بودم و راحت عبور 
فضای  از  بعد،  شــود.  رد  تا  ِبِکشمش  شدم  مجبور  کــرد. 

کردیم.  وسط اردوگاه و از پشت دیوارهای مشبک عبور 
میله  بود؛  چهار  آسایشگاه  که  رو  به  رو  سمت  به  رفتیم 

دستشویی آنجا را بریده بودیم.
ــا نایلون  ب تــوالــت هــا را بــه خــاطــر ســرمــا  بــچــه هــا ســقــف 
پوشانده بودند. مجبور شدیم نایلون را برداریم و برویم 
روی  نمی رسید.  سقف  به  که  دیوارهایی  دیــوار.  روی 
که از قبل بریده بودیم در  دیوار، میله های پنجره ای را 
گذاشتم. در همین موقع مجید مثل اینکه  کنار  آوردم و 
صدای سوتی شنیده باشد، آمد جلو و گفت: "دارند سوت 

می زنند. احتماال فهمیده اند."
کشیدم و به دقت  کــار  از  بــود. دســت  دچــار توهم شــده 
کرد. دید که  گوش دادم. مجید رفت و یک بار دیگر نگاه 
گفت: "خبری نیست." دوباره ادامه دادم. کسی نیست. 
گذاشته بودند  کار  کف پنجره ها  که در  کیسه های شنی 
کامال پوسیده و از بین رفته بود. دلیلش هم ریزش باران 

کیسه ها  کمی  و آفتاب بود. تا دست می زدم پاره می شد. 
کردم تا فضایی باز شد؛ فضای کمی در حدود  را جا به جا 
کردم و خودم را به سمت  سی سانتیمتر. به مجید اشاره 
بعد  آوردم.  بیرون  پنجره  از  را  پاهایم  کشاندم.  بیرون 
گرفتم به لبه پنجره؛ ارتفاع  یک چرخش کردم و دستم را 

پنجره تا سطح زمین حدود دو متر بود.
دیــوار  از  متر  سانتی  بیست  حــدود  اردوگـــاه  دیــوار  پایین 
از  ــــده ای شبیه پله. مــن  بــیــرون؛ زائ بــود  ــاه آمــده  ــ اردوگ
را  خــودم  که  لحظه  همان  ــودم.  ب بی خبر  ع  موضو ایــن 
ُسر خوردم  و  لبه سیمان خورد  به  پایم  پایین،  انداختم 
پایم  ساق  بود.  دیوار  پایین  که  باتالقی  داخل  افتادم  و 
کمی آسیب دید. فاضالب اردوگاه می آمد و پشت اردوگاه 
جمع می شد و چون زمستان تازه تمام شده بود برف و 
کرده بود؛ بعضی از  باران هم باتالق را عمیق تر و وسیع تر 
قسمت هایش تا یک متر هم عمق داشت. بعضی جاها 



کاظمی سردار شهید حاج احمد 
▪

هستی  من  اطمینان  مــورد  لحاظ  هر  از  تو  چــون  گفت: 
لشکر  سازهاى  و  ساخت  بــراى  بعد  به  ایــن  از  می خوام 
کم کم  شدم.  مشغول  روز  همان  از  باشی.  خرید  مسول 
گاهی به چشم  بازار دستم می آمد.  کار توى  چم و خم 
چه  به  زدوبند  تا  چند  با  بعضی ها  که  می دیدم  خــودم 
گزارش  که  این  از  بعد  روز  یك  می شوند!  پولدار  راحتی 
تا  االن چند  ما  گفتم: سردار  احمد دادم  به حاج  را  کارم 
گر اجازه بدین  ا که داره باطل می شه  حوالۀ آهن داریم 
آهنش رو بگیریم و چون خودمون الزم نداریم توى بازار 
کاراى دیگۀ لشکر  آزاد بفروشیم اون وقت پولش رو براى 

کنیم. مصرف 
گفت: آفرین! بازم از این  سردار دقیق شد توى صورتم. 
تا  سه  دو  آمــدم.  ذوق  سر  معروف  قول  به  دارى؟  نظرا 
پیشنهاد دیگر هم دادم... همان روز سردار حکم انتقال 
کردستان  کردستان نوشت! از سال 72 تا 75 توى  مرا به 
کردم. تحصیالت دانشگاهی ام هم ناتمام ماند  خدمت 
که سردار  کلی مشکالت دیگر برایم درست شد. یك بار  و 
گفت: تو بچۀ سال هاى حماسه  کردستان بهم  آمده بود 
براى  بشی  مــادیــات  گرفتار  اومــد  حیفم  بــودى  خــون  و 

کردستان! همین فرستادمت 
▪

گفت: آقاى امینی جایگاه من توى سپاه چیه؟ 
بــدون  می دانستم  ولــی  ــود!  ب غریبی  و  عجیب  ســئــوال 
گفتم: شما فرماندۀ نیروى هوایی سپاه  حکمت نیست. 
آقاى  گفت:  کرد.  اشــاره  به صندلی اش  ســردار.  هستین 
من  که  موقعیتی  این  به  وقت  هیچ  ممکنه  شما  امینی 
که  می گم  شما  به  رسیدم  که  من  ولی  نرسی  دارم  االن 

این جا خبرى نیست!
آن وقت ها محل خدمت من لشکر هشت نجف اشرف 
گفت:  کار داشتم. سردار  بود. با نیروهاى سرباز زیاد سر و 
قرآن خون  و  نمازخون  رو  سرباز  تا  دو  پادگانت  توى  گر  ا
کردى امینی این برات می مونه از این پست ها و درجه ها 

چیزى در نمی آد!

▪
قاهره، حمام خون شده. 

که به انبار جنازه ها می ماَند، دل  تصاویر »مسجد رابعه« 
آدم را ریش می کند. 

کشتن و خون ریختن مثل آب خوردن  توی عراق، آدم 
شده. 

خبر  تلویزیون  مصر،  تصاویر  با  هم زمان  پیش  چندی 
بمب گذاری و آتش سوزی »ضاحیه «ی لبنان را زیرنویس 

می کرد. 
ک بدل شده.  سوریه به تّلی از خا

ــول دســت فــروشــی  ــب ــان ــت ــوی اس ــ ــلـــب« ت بــچــه هــای »حـ
گدایی.  می کردند، پیرها و معلول  هاش 

و  مــی کــشــنــد  آدم  ــت  ــ راسـ و  ــان، چـــپ  ــت ــس ــان ــغ اف ــوی  ــ ت
مسئولیتش را هم هیچ کس نمی پذیرد. 

کستان، غزه و کرانه ی باختری...  توی بحرین، لیبی، پا
را  آدم  طاقت  هم،  خبرها  این  شنیدن  و  خواندن  فقط 

طاق می کند. 
کرد؛ عمیق تر  را صدا  این جور وقت ها بهتر می شود شما 

و راست تر. 
یا  علیک  »الّسالم  روی  بــودم  مانده  جمعه  زیــارت  توی 

ج به عن المؤمنین«.  نوراهلل الذی ... یفّر
کرده.  ایمان  اهالی  کــاِر  گشایش  واسطه ی  را  شما  خدا 

جهان را نمی دانم اما این خاورمیانه ی خسته و خونی و 
کنید، مرهم  کنید، آرام  ک  زخمی را فقط شما می توانید پا

بگذارید، تسلی بدهید. 
کاری ساخته  کسی  راستش دیگر باورمان شده از دست 

نیست.

که غرق بشویم. روی  کمتر و یا بیشتر. اما آن طور نبود 
ما فکر  ابتدا  برای همین  بود  کمی سبزه و چمن  باتالق 

می کردیم زمین صاف و خشکی است.
متر.  بلند؛ حــدود ده  آن  ــوار  دی و  بــود  اردوگـــاه دو طبقه 
کرده  درســت  النــه  خودشان  بــرای  کبوترها  دیــوار  پشت 
کبوترها از  که من از پنجره پریدم پایین،  بودند. همین 
النه هایشان پرواز کردند و پرواز آن ها و صدای بال هایش 
در  افتادنم  و  من  پریدن  از  ناشی  صــدای  که  شد  باعث 
حسابی  من  شــود.  گم  پرندگان  بــال  صــدای  در  باتالق 
نگهبانی  برجک  توی  هم  نگهبان  یک  بــودم.  ترسیده 
لبخندی  آنها  دیدن  با  پرندگان،  پریدن  هنگام  که  بود 

روی لب هایش نقش بست.
و  اســت  دار  لبه  دیــوار  پایین  شــدم  متوجه  اینکه  از  بعد 
کردم.  کمکش  بیفتد،  مجید  برای  اتفاقی  است  ممکن 
ج شدن از پنجره توالت اردوگاه  مجید باز هم موقع خار

از  و  گرفتم  را  پاهایش  کــرد.  گیر  میله ها  بین  سینه اش 
کشیدمش پایین. پنجره 

عبور از باتالق برایمان سخت و چندش آور بود. به آرامی 
که  باتالق  از  شدن  رد  از  بعد  شدیم.  رد  باتالق  داخل  از 
حدود ده متر طول داشت، رسیدیم به سیم خاردار. سیم 
ع بود. یک سری سیم خاردارهای افقی  خاردارها چند نو
که سیم خاردار ضربدری هم وسطش زده بودند؛ به  بود 
سری  یک  خاردارها،  سیم  این  از  بعد  متقاطع.  صورت 
پایین  ردیف  بود. دو  که حلقوی  بود  سیم خاردار دیگر 
بود و یک ردیف باال. برای رد شدن از آن ها مجبور شدیم 
به پشت روی زمین بخوابیم و سیم خارداها را با دست 
حین  در  شویم.  رد  آنها  زیر  از  آرام  آرام  بعد  و  کنیم  بلند 
صورتمان  و  سر  و  شد  پاره  کمی  لباس هایمان  شدن  رد 
هم زخمی. عرض سیم خاردارهی حلقوی حدود یک و 
که سیم  که آوردیم این بود  نیم متر بود... تنها شانسی 

خارداها برق نداشت. در اردوگاه بچه ها می گفتند سیم 
که  سگ هایی  عوعوی  از  من  امــا  دارد.  بــرق  خــاردارهــا 
ندارند.  برق  که  بودم  زده  بودند، حدس  اردوگــاه  پشت 
تبدیل  یقین  به  به سیم خاردارها حدسم  رسیدم  وقتی 
کــردیــم به  از عــبــور از سیم خــاردارهــا شـــروع  شــد. پــس 

دویدن. ...
را  جلویش  شــد.  پیدا  ماشین  یــک  کله  و  ســر  دور  ...از 
در  ــرد.  ک ســوار  را  مــا  و  ایستاد  ــود.  ب وانــت  یــک  گرفتیم. 
"کجا  کرد:  ما  از  کردی  لهجه  با  حال حرکت چند سوال 

می خواهید بروید؟"
کرا." کردی جوابش را دادم: "می خواهیم برویم آ به 

علفزارها  میان  خوابیدن  اثــر  بر  که  کثیفمان  لباس  از 
راننده  داریــم.  که مشکلی  زد  بــود، حــدس  خیس شــده 
کیلومتر  پانزده  ُکردی داشت. ده  لباس  و  بود  روستایی 
را  که می خواهد مسیرش  آورد  بهانه  ایستاد.  رفتیم،  که 

کرد، دیدیم  کرد. وقتی حرکت  کند و ما را پیاده  عوض 
بعد  بود.  ترسیده  شاید  داد.  ادامــه  را  قبلی  مسیر  همان 
ادامه  به حرکتمان  پیاده  دوبــاره  ما مجبور شدیم  آن  از 
گر ماشین  بدهیم. خیلی به جاده نزدیک نمی شدیم. ا
را  ما  تا  ــر می ایستادیم  آمــد، دورت بــاال می  مــدل  ــواری  س
آمد دوباره  پایین  گر ماشین مدل  ا نبیند. قصد داشتیم 
راه رسید.  از  کتوری  ترا را بگیریم. یک ربع بعد  جلویش 
گرفتیم و وقتی ایستاد مجید باال رفت. یک  جلویش را 
باال". بیا  "محمد  گفت:  فارسی  به  و  کرد  غفلت  لحظه 
در  که  شــدم  نفری  سه  صحبت  متوجه  حرکت  هنگام 
بی احتیاطی  بــودنــد.  نشسته  کــتــور  تــرا جــلــوی  قسمت 
با  کردی  به  کند.  تغییر  رفتارشان  که  شد  باعث  مجید 
گفت: "باید این دو  هم صحبت می کردند. یکی شان می 
را به "ربیعه" ببریم؛ پاسگاه عراقی. این دو همان هایی 

کرده اند." که فرار  هستند 

▪

گر قصِد یارِی من داری، بشتاب! ا
گفت: طرّماح ابن عدی 

کردم  ]در ُعَذیب الهیجانات[ حسین را وداع 
کند. من  گفتم »خدای شّر جن و انس را از تو دور  و با او 
آنها  آورده ام و نفقه  کوفه آذوقه  از  کساِن خویش  برای 
گاه سوی  نزِد من است. بروم و آذوقه آنها را برسانم آن 
گر به تو رسم، البته تو را یاری  تو باز آیم، إن شاء اهلل. و ا

کنم.«
تو  بر  یــارِی من داری، بشتاب! خــدای  گــر قصِد  »ا گفت 

ببخشاید.«
دانستم به مردان محتاج است.

کــرده و وصیت  کــاِر آنها راســت  نــزِد اهــِل خویش رفتم و 
گفتم و از  کردند. مقصوِد خود  کردم. از عجله من تعجب 

راه بنی ثعل روانه شدم تا به ُعَذیب الهیجانات رسیدم.
اسامة ابن بدر را دیدم.

کشته شدِن حسین را داد... خبِر 
بازگشتم.
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▪

اهل  محبین  و  ابیطالب  بن  علی  یــاران  از  عــدی،  ابن  طرّماح   *
از نوادگان حاتم طایی  کوفه.  اباعبداهلل در  بیت؟مهع؟ و حضرت 
حكیم  زند  فر را  او  یخی  تار منابع  بعضی  و  بــوده  طئ  قبیله  از  و 

کرده اند.  کر  کم[ ذ ]حا
گفتۀ  رگ قبیله اش بود و بسیار شجاع و سخنور و شاعر. بنابه  بز
شیخ طوسی و بیشتر مورخین او پیام امام علی علیه السالم را نزد 
معاویه برد، در مجلس معاویه به مدح امام علی و خاندان نبوت 
شجاعانه  و  کــرد  گفتگو  و  بحث  طرفدارانش  و  او  با  و  پرداخت 

کرد. در ماجرای قیام امام حسین علیه  همۀ آنها را خوار و حقیر 
از یاران آن حضرت مخفیانه از  السالم، طرماح همراه 4 نفر دیگر 
وند و به امام حسین؟ع؟ ملحق  کوفه خارج شدند تا از بیراهه بر
را  بیراهه ها  و  فرعی  راه های  یرا  ز بود  آنها  راهنمای  شوند. طرماح 

می دانست. 
گرفت تا آذوقه ای  بیشتر مورخین می گویند: طرماح از امام اجازه 
کوفه آورده بود به خانواده اش برساند و سپس برگردد و به  که از  را 
راه "سماعة ابن  که در بین  امام ملحق شود ولی زمانی برگشت 
کشته شدن حسین؟ع؟ را به او داد و او از این بی توفیقی  بدر" خبر 

متاثر شد و به دیار خود بازگشت! 
یخ نگاران می گویند او با امام حسین علیه السالم به  اما برخی تار
گرفت، به میدان  وز عاشورا از امام اجازه  کربال وارد شد و ر زمین  سر
کشت آنگاه از باالی اسبش به زمین افتاد و  یادی را  رفت، عده ز

کشتند.  کردند و او را  کوفیان محاصره اش 
به  و  امام ملحق شد  به  راه  بین  از همان  او  نیز معتقدند  عده ای 
و  رفت  میدان  به  حضرت  آن  یاری  برای  عاشورا  وز  ر و  آمد  کربال 
کرد  وح  کشت و عده ای را مجر یادی )70 نفر( را  جنگید و عده ز
وهی از افراد  گر که  سپس از اسب به زمین افتاد و نیمه جان بود 
کردند؛ بعد نزد  ون بردند و زخم های او را معالجه  قبیله اش او را بیر

وز عاشورا شهید نشد. کردند بنابراین ر یاد شفاعتش  ابن ز



گفتاری از استاد شهید مرتضی مطهری

▪

کامل عواطف انسان های 
کامل،  انسان  یعنی  علی  کامل،  انسان  یعنی  پیغمبر 
کامل،  انسان  یعنی  زهــرا  کامل،  انسان  یعنی  حسین 
ما  عــالــی  کــمــال  بــا  ــد  دارنـ را  بشرّیت  مشّخصات  یعنی 
شوند،  می  گرسنه  بشر  یک  مانند  یعنی  َملکی،  فــوق 
احتیاج  تشنه می شوند، آب می خورند،  غذا می خورند، 
دوست  را  خودشان  بچه های  می کنند،  پیدا  خواب  به 
مقتدا  می توانند  لهذا  و  ــد،  دارنـ جنسی  غــریــزۀ  ــد،  دارنـ

گر اینجور نبودند امام و پیشوا نبودند. باشند. ا
ــک بــشــر را  ــف ی ــواط ــام حــســیــن ع ــ ــــاهلل، ام ــر الــعــیــاذ ب گـ ا
که  رنجی  از  بشر  یــک  چنانکه  گــر  ا یعنی  نــمــی داشــت، 
امـــام حسین  ــرد،  بــر فــرزنــدش وارد مــی شــود رنــج مــی ب
و  نمی ُبرد  رنــج  می شود  وارد  فــرزنــدش  بر  که  رنجی  از 
قطعه  قطعه  چشمش  جــلــوی  هــم  را  بچه هایش  ــر  گ ا
که  بود  این  مثل  و  نمی سوخت  دلش  هیچ  می کردند، 
گر  کمالی نشد. من هم ا که  ُکنده را تکه تکه بکنند، این 

کار را می کنم. اینجور باشم این 
اتفاقًا عواطف و جنبه های بشریشان از ما قوی تر است 
کمال انسانی از فرشته و از  و در عین حال در جنبه های 

جبرئیل امین باالترند. 

تمام  چــون  باشد،  پیشوا  می تواند  حسین  امــام  لهذا  و 
مشّخصات بشری را دارد. 

ــوان رشــیــدش مــی آیــد از او اجـــازه  کــه جـ او هــم وقــتــی 
و  من  از  درجــه  صد  و  می گیرد،  آتش  دلش  می خواهد، 
تو، عواطف فرزند دوستی اش بیشتر است _ و عاطفه از 
کماالت بشریت است_ ولی در مقابل رضای حق پا روی 

گذارد. همۀ اینها می 

کبر؟ع؟ جاذبۀ علی ا
ِذَن لَُه«. 

َ
»َفاسَتأَذَن َاباُه َفأ

گفت پدر جان! به من اجازه می دهی؟  آمد 
فرمود: برو، فرزند عزیزم. 

اینجا موّرخین خیلی نکات خوبی را متعّرض شده اند. 
نوشته اند »َفَنَظَر ِاَلیِه َنَظَر آِیٍس ِمنُه َو َارخی َعیَنیِه«. )1(

یک نگاهی کرد، نگاه کسی که از حیات دیگری مأیوس 
است.

از جنبه ای روانشناسی و تأثیر حاالت روحی در عوارض 
کــه انسان  بدنی انــســان، ایــن یــک امــر واضــحــی اســت 
و  می شکفد  بی اختیار  می دهند  او  بــه  ــژده ای  مـ وقتی 

چشم هایش باز می شود.
باشد  نشسته  خــودش  عزیز  یــک  بالین  بــر  گــر  ا انــســان 
او  چهرۀ  به  وقتی  می میرد،  او  دارد  یقین  که  حالی  در 
با  ــت،  اس خوابیده  چشمهایش  از  نیمی  می کند  نگاه 
یعنی چشمهایش روی هم  نگاه می کند،  نیم دیگر  آن 

خالف  به  بشود،  خیره  نمی دهد  دل  کأّنه  می خوابد، 
شب  یا  داده  نشان  قهرمانی  فرزندش  مثاًل  که  آنجایی 
خیره  جور  همین  می کند،  نگاه  وقتی  است،  او  عروسی 

است.
را  چشمهایش  که  حالی  در  دیدیم  را  حسین  می گویند 

خواباند و به جوانش نظر می انداخت: 
»َفَنَظَر ِاَلیِه َنَظَر آِیٍس ِمنُه«.

سر  پشت  را  حسین  قــدم  چند  کبر  ا علی  جــاذبــۀ  گویی 
خودش می کشاند. 

او رفت، دیدند حسین، چند قدم هم پشت سر او روانه 
گفت: شد. 

گویند هر نوعی سخن در رفتن جان از بدن 
که جانم می رود من خود به چشم خویشتن دیدم 

آمد و آمد جلو، یک مرتبه آن صدای مردانه اش را بلند 
کرد، عمر سعد را مخاطب قرار داد: 

قطع  مــرا  نسل  کــه  بــبــرد  را  نسلت  خــدا  ســعــد!  پسر  ای 
َکما َقَطعَت َرِحمی«.)2( کردی: »َقَطَع اهلُل َرِحَمَک 

ــام  ــ االمـ کـــلـــمـــات  مـــوســـوعـــة   ،112 ص  ــلـــهـــوف  الـ  -1
الحسین؟ع؟ ص 460.

ــام  ــ االم ــات  ــم ــل ک مـــوســـوعـــة   ،113 ص  الـــلـــهـــوف   -  2
الحسین؟ع؟ ص 460.

▪
سیری در سیرۀ نبوی ص 36-34.

كه سود نداشت مردی 
▪

که ظهر  کلمه ای این همه بی معنی نشده بود  "فایده، 
آن روز شد".

▪
فایده  تا  بودم  کرده  عهد  تو  با  رســول!  "پسر  گفت:  مرد 

دارم بمانم".
که  کنار تن خونی آخرین نفری  پسر رسول نشسته بود 

رفته بود میدان و سر و رویش غرق خاك و عرق بود.
گفت: "تنها دو تن از یارانت مانده اند، پایان معلوم  مرد 

شده".
پسر رسول چیزی نگفت.

صدای مرد آهسته تر شد: "در ماندن من سودی نیست 
آقا! بگذارید بروم".

گفت:  "کاش زودتر رفته  پسر رسول سر بلند نکرد. فقط 
بودی".

گهان نگران شد: لحنش نا
پــیــاده  ایـــن ســپــاه عظیم چــه طـــور  از  نــمــانــده  "اســبــی 

می گذری؟".
کنار تن خونی آخرین یار،  که نشسته بود،  از همان جا 
را پیش تر البــه الی  زیـــان، اسبش  و  مــرد ســود  کــه  دیــد 

کرده. خیمه ها پنهان 
که دور شد. که مرد سوار شد و دید  دید 

▪
ضحاك ابن قیس مشرقی

▪

روایت یکم: 
کرده بود. که همسرش را بهشتی  بانویی 

که نزدیک  همسرش را از شک رهانیده بود. از تردیدی 
بی حسین  ِخ  دوز بکشاند؛  خ  دوز لبه های  تا  را  مرد  بود 

بودن. 
کرده بود، با یک تلنگر؛  دِل  مرد را یک دله 

کرده  »تو را چه شده زهیر؟! پسِر رسول خدا تو را دعوت 
و تو رد می کنی؟!« 

کند. از دودلی رهانید.  نهیِب بانو، مرد را از جا 
از خیمه حسین؟ع؟ که برگشت، همه وجودش را شوقی 

کنده بود.  غریب آ
که این طور  گفته؟ وعده ای داده  » آقا، چیزی به شما 

سر از پا نمی شناسی؟!« 
گفتند  که چشم هاش می درخشید جواب داد: »آقا  مرد 

جانت در راِه ما فدا خواهد شد.«
▪

محرم  اول  شب  سال  هر  که  بن قین  زهیر  بانوی  سالم 
که  بر آن لحظه ای  اســت. سالم  زنــده  یــادت توی دلم 

همسرت را به بهشِت با حسین بودن رهنمون شدی.
▪ 

روایت دّوم: 
گذاشته بود آزادَمرد که اسم پسرش را  مادری 

ادب  زهــرا؟اهع؟  اســم  مقابل  در  بودید  داده  یــادش  شما 
بعد  که  بخرد؟  ادب  آن  با  را  زندگی اش  همه  که  کند؟ 
ذاّبٍ  ِمن  »َامــا  که  پیچید  دشت  توی  آقا  صــدای  وقتی 

یذّب َعن حرِم رسول اهلل؟!« همه وجودش بلرزد؟! 
پسرِ   فقط  امــا  شنیدند.  چندهزارنفر  آن  همه  را  صــدا 
او  فقط  آمــد،  اشــک  چشم هاش  از  ابــِر  بهار  عین  شما 
گردن آویخت و اسبش را تا خیمه آقا  کفش هاش را به 
تازاند. فقط او سرش را پایین انداخت  و آرام گفت: »َهل 

َتری لی ِمن توبه؟!«. 
آزاده وار  این قدر  بودید  داده  یــادش  شما 

کند؟ ...  فکر 
بودید.  گذاشته  حــّر   را  اسمش  می کند،  فرقی  چــه 

را  پسرتان  اســم  کــه  آن روز  راســتــی  بـــود.  کــافــی  همین 
بر  آقا  روز  یک  می کردید  فکر  هیچ  می کردید،  انتخاب 
بالین بی جانش بگویند: مادرت چه اسِم خوبی برایت 

گذاشته؟!
▪

که  دامانی  آن  بر  سالم  ریاحی!  یزید  بن  حّر  مــادِر  سالم 
که حرّیت را به حّر آموخت. تجّسم آزادگی را پرورید. 

▪

روایت سّوم: 
که زود به آرزوش رسیده بود. بانویی 

همین که صدای رجز مردت توی دشت بپیچد، تِه دلت 
ذوق می کنی و دلش را محکم تر می کنی با جمله ای؛ 

خدا  رسوِل  پسر  راه  در  عبداهلل!  فدات  به  مادرم  و  »پدر 
کن.«  مقاومت 

که این طور بی مهابا به قلب  را شنیده  مرد البد صدات 
که تو تاب نیاورده ای و نیزه  دشمن زده، اما هنوز ندیده 

به دست وارد معرکه شده ای.
که خودشان را به تو رسانده اند؛   شاید امام را هم ندیده 
»خدا به شما جزای خیر بدهد،بر زنان جهاد نیست. به 

خیام برگردید.« 
عبداهلل  آخر  ناله  که  بودی  خیام  و  معرکه  وسط  همان 
و  رساندی  بالینش  به  را  از همان جا خودت  البد  آمد؟! 

گفتی: 
»بهشت گوارایت عبداهلل، کاش خدا من را هم همنشیِن 
که آن قدر زود ثمر  کاشتی  کند«. نهال آرزوت را چطور  تو 
که جمله ات تمام نشده، غالِم شمر عمود آهنی ش  داد؟ 

را روی فرق ت نشاند و تو را به عبداهلل رساند.
▪

که  سالم بانوی عبداهلل بن عمیر! سالم بر تو و همسرت 
خون تان عاشقانه به هم آمیخت و پیِش پاِی حسین 

ریخت.

▪

كربال می گذرد وقتی راه, همیشه از 
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوااهلل فمنهم من قضى نحبه 
و منهم من ینتظر و ما بّدلوا تبدیلًا.

از مردان صادق خدا بعضی هایشان شهید شدند و بعضی ها در 
کدامین قبیله ای؟ که از  زوی شهادت اند،  و تو ای جوانمرد! بگو  آر
احزاب 23
که حرف های خدا را جدی  اصاًل تقصیر خودمان است 
می گوییم  آخــرش  می خوانیم،  که  بــار  هر  نمی گیریم. 
که راست  گفته خدا:صدق اهلل، اما باور نکرده ایم  راست 
چه  ما  را...بــا  وعیدهایش  را،  وعده هایش  انگار،  گفته 
که وعده های  کسانی  باید بکند؟ این وسط اما هستند 
من  اشــتــری  بــود:  گفته  کــه  آن جــا  می کنند؛  بــاور  را  خــدا 
بود  گفته  که  الجّنه؛  لهم  باّن  اموالهم  و  انفسهم  المؤمنین 
بهشت.  عــوض  در  مــی خــرم  را  مــال هــایــتــان  و  جــان هــا 
که پای معامله ها یشان با خدا می مانند،  کسانی  هستند 
که  معامله ای ست  تنها  یکی  این  می دانند  همه جوره، 
سود  اســت؛  سود  نیست،  ضرر  نیست،  خسران  آخــرش 
رسیدن شان  راز  و  کردند  باور  الجّنه.  باّن  لهم  خالص؛ 
به  معامله داشــت  که  بعد هم  بــود.  کــردن  بــاور  همین 
آخر می رسید، آرام پایین قراردادشان نوشتند: خدایا مرا 

کیزه بپذیر! پا
ــه مـــی مـــانـــنـــد پـــای  ــ ک کـــســـانـــی  ــط هــســتــنــد  ــ ــن وسـ ــ ایـ
آن هایی  چه  اهلل.  عاهدوا  ما  صدقوا  معاهده هایشان؛ 
و  نحبه  قضی  کردند؛  وفا  را  عهدشان  کمال  و  تمام  که 
و  بها.  ااّل  تبیعوها  فال  بهشت؛  به  فروختند  را  جان شان 
و  برسد  معامله شان  نوبت  منتظرند  که  آن هــایــی  چه 
منهم من ینتظر. اصاًل هم دو دلی و تردید به خودشان 
کسانی  که هستند  گفتم  راه نمی دهند: وما بّدلوا تبدیال. 
کردن  ــاور  ب همین  رسیدن شان  راز  و  می کنند  ــاور  ب که 

است!
شهید  ــر  گ ا رفــیــق؛  کـــرده  معلوم  ــه  آی ــن  ای را  مــا  تکلیف 
هم  شوخی  باشیم!  شهادت  انتظار  در  باید  نشده ایم 
نــداریــم! وگــرنــه در زمــره صــدقــوا مــا عــاهــدواهلل راهمان 
می کنند،  شک  ایمانمان  صداقت  به  وگرنه  نمی دهند! 
بحبوحه  توی  جبرییل  را  آیه  این  نمی کنی  فکر  که  تو 
و همه  آورد  هــدیــه  خــاتــم  رســـول  بـــرای  احـــزاب  جنگ 
ماجرا به احزاب و احد و خیبر ختم می شد؟ شنیده ای 
بــرای  کــه  سیدالّشهداء  کربالیی  اصــحــاب  از  کــدام  هــر 
را  آقایمان سالمشان  وداع خدمت موالیشان می آمدند، 
جواب می دادند و همین آیه را می خواندند؟ شنیده ای 
کردند؟  باالی سر مسلم بن عوسجه همین آیه را تالوت 
شنیدند  کــه  را  یقطر  عــبــداهلل  شــهــادت  خبر  شــنــیــده ای 
داشتم  شد؟...می دانی!  جاری  لبانشان  بر  آیه  همین 
که امام می گفتند؛ تکلیف ما را  فکر می کردم بی راه نبود 

کرده است! سّیدالّشهداء معلوم 

هیأت محبان حضرت زهرا ؟اهع؟
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شماره ششم

▪
نه سالمی

نه امضایی
نه عکسی

چه روزگار بدی دارد 
شمر تعزیه.

سعید بیابانكی


