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شماره نهم

پرده نهم: والیت
▪

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ْم 

ُ
ْمِر ِمْنک

َ
وِلی اْلأ

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الّرَ

َ
َه َو أ طیُعوا الّلَ

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َها الَّ ّیُ
َ
یا أ

ُتْؤِمُنوَن  ْنُتْم 
ُ

ک ِإْن  ُسوِل  الّرَ َو  ِه  الّلَ ِإَلی  وُه  َفــُرّدُ َشْی ٍء  فی   َتناَزْعُتْم  َفِإْن 
ویلا

ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ِه َو اْلَیْوِم اْلآِخِر ذِلَک َخْیٌر َو أ ِبالّلَ

و  پیامبر  و  کنید  اطاعت  را  خدا  ــد،  آورده ایـ ایمان  که  کسانی  ای 
گاه در امری ]دینی[  کنید پس هر  اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت 
ید، آن را  پسین ایمان دار وز باز گر به خدا و ر اختالف نظر یافتید، ا
و  بهتر  این  ید،  بدار عرضه  ]او[  پیامبر  ]سنت[  و  خدا  ]کتاب[  به 

نیک فرجام تر است.
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▪

بهرۀ بعضی از ماها از والیت پذیری شعار است. آن هم تا 
گلویمان اذیت نشود.  که  جایی 

یا وجاهت مان آسیب نبیند. 
بعضی ها تا پای شور و شعار باشد، هستند. 

که جان و مال شان در امان باشد.  بعضی ها تا جایی 
ک خودشان چیزی  گر از خورد و خورا بعضی های دیگر، ا
بماند، پول شان را حاضرند بدهند، جانشان ولی باید در 

امان باشد... 
کرد.  هزار تا طیف دیگر می شود این وسط ها تعریف 

اّما بعضی ها برای ولی شان هم علمدارند، هم سّقا، هم 
پشت و پناه، هم امید، هم فدایی، هم رسانه تبلیغاتی... 
راحت  رهبرشان  و  ولــّی  خیال  هستند  تا  که  آن هایی  از 

است. 
که به یک دیدار،  بعضی ها آن قدر برای ولّی شان عزیزند 
دلــش شاد  مــی شــود؛  بــرطــرف  ولــّی شــان  همۀ غصه های 
عن  الکرب  کاشف  می شود  اسمشان  هم  بعد  می شود؛ 

وجه الحسین؟ع؟. 
ــه مــی خــواهــد صــدایــشــان بــزنــد،  ک ــان  ــّی شـ بــعــضــی هــا ولـ

می گوید: بنفسی انت... 
دیگر  بیاید،  پیش  که  ولّی شان  پای  بعضی ها  می دانید 
سر از پا نمی شناسند، دست می دهند، چشم می دهند، با 
کند  صورت روی زمین می افتند، سر می دهند، فقط خدا 

مشک شان پاره نشود...
▪

ما اعالم 
که  می کنیم 
جمهوری اسالمی 
ایران برای همیشه حامی 
و پناهگاه مسلمانان آزاده 
کشور ایران  جهان است. و 
به عنوان یك دژ نظامی 

و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسالم را تامین و آنان را به 
بیتی اسالم و همچنین به اصول  مبانی عقیدتی و تر
کفر و شرك آشنا  زه علیه نظام های  وش های مبار و ر
می سازد. 
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امام حسین را فقط 
وز عاشورا  به جنِگ ر
نباید شناخت؛ آن یك 
بخش از جهاد امام 
حسین؟ع؟است.
وف  به تبیین او، امر به معر
او، نهی از منكر او، توضیح 

گون در همان منی  و عرفات، خطاب به  گونا مسائل 
علما، خطاب به نخبگان - حضرت بیانات عجیبی 
کتاب ها ثبت و ضبط است - بعد هم در  که تو  دارد 
کربال و میدان  کربال، هم در خود عرصه ى  راه به سمت 
کربال حضرت  کربال، باید شناخت. در خود عرصه ى 
اهل تبیین بودند، می رفتند، صحبت می کردند. حاال 
یزند، اما از  میدان جنگ است، منتظرند خون هم را بر
وند با آنها  که بر رگوار استفاده می کردند  هر فرصتی این بز
کنند. البته  صحبت بكنند، بلكه بتوانند آنها را بیدار 
بعضی خواب بودند، بیدار شدند؛ بعضی خودشان را 
که  به خواب زده بودند و آخر هم بیدار نشدند. آنهائی 
کردن آنها مشكل  خودشان را به خواب می زنند، بیدار 
گاهی اوقات غیر ممكن است. است، 
بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری 

و سپاه حفاظت ولی امر، 5 /88/5

الامــر  اولــی  و  الــّرســول  اطیعو  و  اهلل  اطیعوا  امنوا  الّذین  اّیها  یا 
منکم

▪
قصۀ غریبی ست این ماجرای عطش و از آن غریب تر 
قصۀ کسی ست که همه او را ساقی بدانند و چشم همه 

کاری از او بر نیاید!  برای آب به او باشد، اما 
هستِی  و  آب  بــودنــد:  گفته  بچه ها  و  رقیه  و  سکینه 
عباس، آب شده بود و قطره قطره چکیده بود پیِش 

پایشان. 
بـــرادزاده هـــا چه  آن  و  ایــن عمو  میان  نــمــی دانــم  مــن 
که عباِس ادب، پیش روِی شما ایستاده  گذشته بود 
ــت...و شما  اسـ تمام شــده  تابم  آقــا  ــود:  ب گفته  و  بــود 

رخصت داده بودید. 
که صدای استغاثه اش بلند  دلتان ولی ناآرام بود تا آن 

ک. که: َادرک اخا شد 
هلهله  صــدایــتــان  کــه  لحظه ای  آن  شما،  فــدای  مــن 
قّلت  و  ظهری  انکسر  االن  بــرد:  آسمان  به  را  دشمن 

ک بر من. حیلتی...خا
مشک،  بــدون  علمدار،  بــدون  بازگشتید،  َعَلم  بــدون 
به  فقط  بچه ها...  منتظر  نگاه  برابر  در  سقا،  بــدون 

کشیدید. سمت خیمه عباس رفتید و عمود خیمه را 
▪

کرد.  که آب را تا ابد شرمنده  سالم بر لب هایی 
السلام علیک یا ساقی عطاشی کربلاء!



▪

کـند دریا را که سیراب  مـشك بـرداشت 

کـند دریا را رفـت تـا تـشنـگی اش آب 

آب روشن شد و عکـس قـمر افتاد در آب

کند دریا را که مهتاب  مـاه می خواست 

تـشنه می خواست ببیند لـب او را دریا

کند دریا را که سیراب  پس ننوشید 

کوفه شد علقمه، شق القمری دیگر دید

کند دریا را که محراب  ماه افتاد 

خ شود چهره آب تـا خجالت بکشد، سر

کند دریا را که خوناب  زخم می خورد 

که رسید اقیانوس گهان موج برآمد  نـا

کند دریا را تـا در آغوش خودش خواب 

گل بـود واال خـورشید آبی مهـریه 

کند دریا را که مرداب  در توان داشت 

کسی دریا را روی دست تو ندیده است 

کند دریا را که نایاب  چون خدا خواست 

▪ 

حمیدرضا برقعی

پای درس اخلاق استاد مجتبی تهرانی؟ق؟
▪

شیعی نبودن قیام حسینی
کوچک را  که امام حسین؟ع؟ یک مقابله  این طور نبود 
گر  می دید، نه او تا طول تاریخ بشرّیت را داشت می دید که ا
مقابله نکند از اسالم خبری نیست. یک وقت می بینیم 
این هم  پامال می شود  از احکام اسالم دارد  یک حکمی 
بدعت است، َهدم است؛ نه اینکه بدعت نیست.اّما یک 
دید  حسین؟ع؟  مــی رود.  دارد  مجموعه  می بینیم  وقت 
مجموعه دارد می رود اسالم دارد می رود نه فقط حکمی 

از اسالم. 
که یکی از  این ها را اشتباه نکنید آقا، صحبت این نبود 
احکام اسالم دارد پایمال می شود اصلش دارد می رود. این 
که مقابله ای  ها تا قبل از یزید جرأت نمی کردند این هم 
دارد  اصلش  دید  بود. حسین؟ع؟  این جهت  برای  نبود 

می رود، دین اسالم دارد َهدم می شود.
نکته دوم؛ اینجا بحث عاّمه خاّصه، سّنی شیعه نیست؛ 
گر می رفت همه رفته بود نه سّنی بود نه شیعه بود. قیام،  ا
کنید حرف ها را ببینید  قیاِم شیعی نبود )بروید آقا دقت 
گوید امام حسین؟ع؟( سّنت پیغمبر دارد می رود،  چه می 
کتاب الهی دارد می رود. بحث شیعه و سّنی نیست اینجا. 
این را در نظر بگیرید اصل اسالم دارد می رود و یگانه کسی 
که می تواند جلوی آن را بگیرد کیست؟ حسین؟ع؟ است. 
دّیٌ )صلی اهلل علیه  این که ما می گوییم »ِاّنَ الِاسلاَم َبدُئُه ُمَحّمَ
« اینجا اصل اسالم است. بحث  و آله وسلم( َو َبقاُئُه َحِسینّیٌ

سّنی، شیعه نیست.
همه  بودند  تابعین  و  پیغمبر  اصحاب  از  که  اینها  همه 
می دانستند که مسئله منحصر به امام حسین؟ع؟ است. 
از اصــحــاب پیغمبر  مــعــروف  عــّبــاس مفّسر  ابــن  عــبــداهلل 
است، وقتی می بیند معاویه مرده و حضرت هم می گوید 
من با یزید بیعت نمی کنم می آید پیش امام حسین؟ع؟ 
کافرند.  و می گوید: جز این من نمی توانم بگویم این ها 
بروید  نیست  کوچکی  آدم  یک  عّباس  ابن  عبداهلل  این 
ح حال او را ببینید ، اولین مفّسر قرآن است. می گوید  شر
روَن 

ُ
َیذک َولا  سالی 

ُ
ک ُهم  َو   

َ
ِالّا لاه  الّصَ َیأتوَن  لا  »َو  کافرند  این ها 

 َقلیلًا َفَلن َتِجَد لَُه َسبیلَا«. اّما تو پسر رسول خدا )صلی 
َ
اهلل ِالّا

اهلل علیه و آله و سّلم( هستی، تو امیر و سرور ابراری، پسر 
دخترپیغمبری، تو نور دیده علی )علیه السالم( هستی...

آنها را می گوید کافرند اّما تو همچینن جایگاهی داری.
بروید مراجعه کنید به تاریخ موقعیت آن زمان را ببینید که 
آن ها در چه موقعیتی قرار داشتند. امام حسین؟ع؟ به این 

الباقر علیه السلام: ثم لیندب الحسین و یبکیه و یأمر  ▪ قال 
الجزع  بالبکاء علیه و یقیم فی داره مصیبته باظهار  من فی داره 
علیه و یتلاقون بالبکاء بعضهم بعضا فی البیوت و لیعز بعضهم 

بعضا بمصاب الحسین علیه السلام.
روز  در  کــه  کــســانــی  بــه  نسبت  الــســالم  علیه  بــاقــر  ــام  امـ
عاشورا نمی توانند به زیارت آن حضرت بروند، اینگونه 
دستورعزاداری دادند و فرمودند: بر حسین علیه السالم 
کند و به اهل خانه خود دستور  گریه  ندبه و عزاداری و 
گریه و ناله بر  که بر او بگریند و در خانه اش با اظهار  دهد 
کند و یکدیگر  حسین علیه السالم، مراسم عزاداری بر پا 
گویی در سوگ حسین علیه  گریه و تعزیت و تسلیت  را با 

کنند. السالم در خانه هایشان مالقات 
یارات، ص .۱75 کامل الز

▪
کاری،  بچه، وقتی بزرگ ترش می فرستدش برود دنبال 
دفعه ی اول هی برمی گردد پشت سرش را نگاه می کند. 
می بیند بزرگ ترش هست و مراقبش هست، دلش قرص 
می شود. باز یك قدم می رود و یك بار برمی گردد و نگاه 

می کند. این توبه است. توبه یعنی برگشتن دیگر.
آمــده ای این دنیا باید  که  گر دفعه ی اول است  ا تو هم 
که برمی داری هی برگردی پشت سرت را نگاه  هر قدمی 

کنی. هی ببینی هست یا نه.
که آدم را فرستاد زمین یك نعمتی را هم برایش آفرید  خدا 
کند. چی  کارش را ساده  که  کرد. یك نعمتی  و هم راهش 
بود آن نعمت؟ غفلت. غفلت هم یك نعمت است؛ مثل 
چیز  بهترین  کــه  آب  کــه  طــور  همان  رحــمــت.  مثل  آب، 
است زیــادش آدم را خفه می کند. غفلت هم همین طور 
ــدازه اش خوب است، زیــادش خوب نیست.  ان است. به 
که هی برمی گشت عقب را نگاه می کرد.  مثل همان بچه 
برو.  کن.  نگاه  را  عقب  برنگرد  هی  برو.  می گویند  به ش 
که راه را  بعد بچه این قدر حواسش پرت رفتن می شود 
که نباید برود. هر چه  اشتباه مــی رود. می رود یك جایی 
هم از پشت سرش داد می زنند »نــرو. آن سمت نــرو.« او 
می گیردش.  وحشت  زمــیــن،  ــورد  خ کــه  بعد  نمی شنود. 
نیست.  کسی  می بیند  بگیرد  کمك  که  عقب  برمی گردد 
را نگاه  کــه عقب  ــاد شــده دیــگــر. همین طــور  زی غفلتش 
که  کردم.« بعد  می کند می گوید »بابایی ببخشید. اشتباه 
می بیند خبری نیست و صدایی نیست دیگر با بزرگ ترش 
حرف نمی زند. با خودش حرف می زند. می گوید »بابایی 
من رو ببخشه. دوباره ببینمش. دوباره برگردم سمتش.« 
چی می گه یعنی؟ می گه »استغفر اهلل ربی و اتوب الیه.« 
که نمی گویند »استغفرك اللهم و اتوب الیك،«  این است 

یعنی ما خیلی غافل ایم. یعنی گم شده ایم.
کورش علیانی / انتشارات خیمه »باران خالف نیست« / 

نکات توجه داشت. یگانه کسی که از او می ترسیدند امام 
حسین)علیه السالم( بود. عبداهلل ابن زبیر هم رفته بود با 

آن ها کاری نداشتند. فقط از یکی می ترسیدند.
کسی  گر یک  که ا ما اّتفاقا در باب بدعت در روایت داریم 
که می توانست با  یک چنین جایگاهی در جامعه داشت 
ُرعبش اهل بدعت را بترساند خدا قلب او را از ایمان و امن 
کرم است قال رسوُل اهلل )صلی  کند. روایت از پیغمبر ا ُپر می 
ُه اهلل َقلَبُه 

َ
اهلل علیه و آله و سلم( »َمن َارَعَب صاِحَب ِبدَعٍة َمَلأ

امام  از  این ها فقط  گفتم.  را من متن روایت  ایمانًا«  َو  َامنًا 
را  جایگاهش  چون  ترسیدند،  می  السالم(  )علیه  حسین 

می دانستند.
کرد  کسانیکه نصیحت  کشور عراق نبود. یکی از  تنها هم 
انصاری  عبداهلل  ابن  جابر  را  السالم(  )علیه  حسین  امــام 
کرد به اینکه برو یمن چون شیعیان شما  که پیشنهاد  بود 
یمن هستند، این ها فدایی تو هستند. امام حسین)علیه 
السالم( همه این ها را دقیقًا می دانست. همه را بررسی 
کرده بود وظیفه الهی اش هم همین بود. لذا شما ببینید 
ح  گفتارهایش همین را مطر چه در نامه ها یش، چه در 
می کند. وظیفه من حفظ این دین است و اآلن دارد َهدم 

دین می شود، لذا حرکت می کنم هر چه بشود بشود.

برای تاریخ می گویم 
خاطرات محسن رفیق دوست)1368-1357( 

کوشش سعید عالمیان  به 
 انتشارات سوره مهر  

▪
حضرت  ورود  مقطع  از  می گویم«  تاریخ  ــرای  »ب کتاب 
بلیزر  راننده  "رفیق دوست"  که  بهمن   12 در  امــام)ره( 
امام)ره( بود، آغاز و در ادامه حوادث دهه اول انقالب 

و جنگ تحمیلی از زبان ایشان نقل می شود.
که پایه گذار سپاه است و بعد  رفیق دوست به این دلیل 
از  یکی  عنوان  به  بــوده،  جنگ  تدارکات  مسئول  آن  از 
می آید.  حساب  بــه  ــام  ای ایــن  در  مهم  شخصیت های 
که  مهمترین فعالیت رفیق دوست به زمانی بازمی گردد 
به عنوان مسئول تدارکات سپاه در طی جنگ تحمیلی 

خدمت می کند. 

 87 ســال  از  را  خــاطــرات  ایــن  نــگــارش  عالمیان  سعید 
است  پرسش هایی  براساس  کتاب  ساختار  و  کرده  آغاز 
بر  ســؤاالت  این  و  پرسیده  رفیق دوست  از  نویسنده  که 

اساس توالی زمانی انتخاب شده است.
▪

به  که  کرد  اعالم  خرمشهر  عملیات  در  شكست  از  بعد  صدام 
از دالیل  این رخداد نمی توانست یكی  آیا  برگشته است.  ز ها  مر

ما برای رسیدن به پایان جنگ باشد؟ 

که او در جنوب به مرز برگشت. ولی تمام  کن  نه، توجه 
دست  کشور  غرب  شهرهای(  بر  )مسلط  سرکوب  نقاط 
که با یک تکان می توانست مهران و ایالم و  دشمن بود 
جاهای دیگر را بگیرد. حرف صدام فقط مانور سیاسی 
بود، وگرنه، از نظر نظامی، ما او را بیرون انداختیم. او 
برگشت.  عقب  به  بنابراین،  بکند،  کاری  نمی توانست 

نداشتیم  المقدس  بیت  و  المبین  فتح  عملیات  ما  گر  ا
به  و  کند  رهــا  را    ما  زمین  و  خرمشهر  نبود  حاضر  او  که 
گر ما جنگ را ادامه نمی دادیم، امروز  پشت مرز برود. ا
اوال  نــبــودیــم.  نقطه  ایــن  در  نظامی  و  سیاسی  نظر  از 
او  و  کرده ایم  حمله  عــراق  به  ما  که  بود  مدعی  صــدام 
پیدا  خاتمه  جنگ  ثانیا  می جنگد؛  خودش  از  دفاع  در 
خرمشهر  در  صدام  ارتش  که  است  درست  بود.  نکرده 
کار  از  جنگی اش  ماشین  ولی  بود،  خورده  بزرگی  ضربه 
کار بود. من باز به حرفهای قبلی ام  نیفتاده و هنوز سر 
کامل  موافقت  با  ــران  ای به  صــدام  حمله  مــی گــردم.  بر 

امریکا و شوروی انجام شد. 
مربوط  چه  گر  ا بگویم،  شما  به  می خواهم  که  مطلبی 
که  به بعد از این تاریخ است، جایش اینجاست. زمانی 
که  سفیری  اولین  آمد،  کار  سر  بر  شوروی  در  گورباچف 
امور خارجه درخواست  از وزارت  بود  ایران فرستاده  به 



شهیدمحمدرضاتورجیزاده سردار
▪

نیروهاش  به  من  داره  خاصی  ویژگی  یه  زهــرا  یا  گــردان 
غبطه می خورم.

گردان. گفته بود توى جلسه نیروهاى  این را خرازى 
می گفت:تورجی براى این بچه ها هم فرمانده است هم 

مداح.
▪

ایــن اواخـــر بــی تــاب شــده بــود حسابی. مــی رفــت پشت 
می گفت:  می کرد.  گریه  بلند  بلند  ساعت  چند  کریز  خا
پرواز  اصاًل  بزنم  داد  بدوم  می خواهد  دلم  چرا  نمی دانم 

کنم. انگار این دنیا برایش شده بود زندان.
▪

رویش  منجوق  پولك  با  اتــاق.  وسط  کرد  هن  را  پارچه 
کــرد زیــرش و  ــازهــرا؟اهع؟. مــامــان دســت  کــار شــده بــود: ی

گفت:پارچه اش مشکی بوده خیلی چشم برده ها.
ــوى  کــــرد ت ــع  ــم مــحــمــد رضــــا پـــارچـــه را بــــرداشــــت. ج
عشقه،  این  گفت:مامان  محکم  بار  چند  دست هایش. 

عالقه است.
و  بازو  به  بود  خــورده  گلوله  دیدمش  که  سردخانه  توى 

پهلویش. راست می گفت: این عشقه، عالقه است.
▪

بقیه  رفتند  می خواستند  که  آن هــا  کــردنــد.  افطار  همه 
کمیل خواندند.

گفته بود: من نمی خواهم توى  توى شوخی به بچه ها 
کنید بنشینند  مراسم هفته ام براى شام مردم را مجبور 

کمیل. کمیل. اول شام هرکه می خواهد برود بعد  پاى 
خدا هم به شوخی هفته اش را انداخت توى ماه مبارك 

رمضان.

▪

پرداخت هزینۀ سنگین برای آزادی دین 
و هیچ چیز،  پیروی می کند  از نظم ویژه ای  امور جهان 
کسی داده نمی شود. در قوس نزول، خداوند  رایگان به 
کسی می دهد؛  هر چه بخواهد طبق حکمت خود به هر 
کوشش  لیکن در قوس صعوْد انسان ها غالبًا بدون رنج و 
به چیزی دست نمی یابند. یعقوب پیامبر )علیه  السالم( 
که  گاه نشد  کمك از علم غیب، آ به حسب ظاهر و بدون 
گرگ یوسف را درید یا برادران او را به چاه افکندند؛  آیا 
را بدان افکنده بودند در  که یوسف  که چاهی  در حالی 
حضرت  منزل  با  چندانی  فاصلۀ  و  بــود  کنعان  اطــراف 
از تحّمل سال ها  او پس  نداشت.  )علیه السالم(  یعقوب 

گفت: رنج و صبوری از آزمون الهی سربلند به درآمد و 
 إّنما أشکوا بّثی و حزنی إلی اهلل؛ آنگاه به او شاّمۀ ملکوتی 
هشتاد  فاصلۀ  از  را  فــرزنــد  پیراهن  بــوی  تــا  بخشیدند 

که این گونه سروده است: کسی  کند.  فرسخی حس 
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی

کنعانش ندیدی  چرا در چاه 
مزبور  ح  طر طبق  تفاوت،  این  تبیین  مقصودش  ــد،  الُب
یــا تــفــاوت بی سبب و  یــا راه هــــای دیــگــر اســـت، نــه نقد 
خویش  الهی  وظیفۀ  باید  انسان  جهت.  بدون  اختالف 
خود  بر  را  زحمتی  و  رنج  هر  راه  این  در  و  دهد  انجام  را 
گردد:  او  که لطف خدا دستگیر  آن  امید  به  کند؛  هموار 
.بنابراین،  باشد«  که  به  میلش  و  خواهد  را  که  یــار  »تــا 
بی تحّمل  کــمــاالت،  و  مــعــارف  از  گــســتــرده ای  بــخــش 
رنج ها و دشواری ها و بردباری های بسیار به سالك داده 
آنچه  طبق  )علیه السالم(  یعقوب  چنان که  نمی شود؛ 
گذشت، پس از سال ها تحّمل شکیبایی و اندوه، شاّمۀ 
گشوده شد و فرمود: إّنی ألجد ریح یوسف لوال  درونی اش 
از  را  نابینای روشن ضمیر بوی یوسف  أن تفّندون. این 
که پیراهن  کسی  کرد؛ لیکن  پیراهن به فاصلۀ دور حس 
را در دست داشت، بوی یوسف را از آن ادراك نکرد.امام 
حسین )علیه السالم( برای رهانیدن دین الهی از اسارت 

کرد. امویان، هزینۀ سنگینی پرداخت 
آیت اهلل جوادی آملی

کند. این سفیر،  با وزیر سپاه مالقت  که می خواهد  کرد 
گوردنیوف، جوان بود. این سفیر  برعکس سفیر قبلی، 
گفت: »من، به عنوان سفیر شوروی، برای  وقتی آمد، 
مــالقــات بــا وزیـــر ســپــاه نــیــامــده ام. مــن آمـــده ام بــا یک 
حول  حرف هایم  بیشتر  و  کنم  مالقات  ایرانی  انقالبی 

محور انقالب است.« 
چرا  کــه  پــرســیــدم  و  کـــردم  ــاز  ب را  صحبت  ســر  اول  مــن 
گفت  هــم  بعد  انــداخــتــیــد؟  مــا  ــان  ج بــه  را  صـــدام  شما 
موقع  همان  بلغارستان،    جمهور  رئیس  ژیــکــوف،  کــه 
ما  کشور  به  عــراق  حمله  قصد  از  شما  که  گفت  من  به 
عراق  از  مرتب  هم  جنگ  پایان  تا  شما  داشتید؛  اطالع 
کردید و اسلحه و مهمات به آن ها دادید، در  پشتیبانی 

که صدام یک امریکایی بود.  حالی 
کردید: یکی اینکه  کار  گفت: »شما با انقالبتان دو  سفیر 
هیمنه آمریکا را شکستید و حکم ژاندارم منطقه را مثل 

کردید و دور ریختید؛ دوم اینکه شعار  کاغذ پاره  یک پر 
کمونیسم ما، نزدیک  گرفتید؛ چون در دنیای  ما را از ما 
این  با  را  دنیا  جمعیت  بیشتر  یا  نیمی  سال،  هفتاد  به 
جلب  خودمان  به  هاست،  تــوده  افیون  دین  که  شعار 
گوشمان انفالبی پیروز شد  کرده بودیم، یک مرتبه زیر 
ــود؛ آن هــم در  کــه مــوتــور محرک تــوده هــای آن دیــن ب
آن  جمعیت  سوم  یک  نزدیک  که  کشوری  همسایگی 
شوروی  حکومت  که  بود  طبیعی  لذا  اســت.«  مسلمان 

با ما مخالف باشد. 
نیابت  به  بر می گردیم. خب صدام  به سوال شما  حاال 
از  بخشی  و  کرد  حمله  ما  به  شــوروی  و  امریکا  طرف  از 
کردیم و  گرفت. ما با چنگ و دندان و تالش  ک ما را  خا

کردیم. کمان بیرون  دشمن را از خا
که امریکا و شوروی از فرستادن صدام به ایران  آیا نیتی 
انقالب ماند، قوی تر هم  کرد؟ نه؛  داشتند تحقق پیدا 

گر ما صدام را ذلیل نمی کردیم، شش ماه دیگر،  ماند. ا
یک سال دیگر، بد تر و بیشتر از قبل حمله می کرد. این 
فتنه  رفع  تا  را  جنگ  باید  که  کرد  وادار  را  امــام  منطق 
ح  ادامه بدهیم و شعار »جنگ جنگ تا رفع فتنه« مطر

شد. 
بگیریم؛  را  دنیا  می خواهیم  ما  می کردندکه  خیال  همه 
یعنی  کردیم.  را خاموش  فتنه  با جنگمان  ما  بلکه  نه، 
کنیم و دنیا  که به دنیا ثابت  باید می جنگیدیم تا جایی 
شکست  نظامی  جنگ  با  اسالمی  انقالب  که  کند  بــاور 
کردیم و در مقابلش این  که پرداخت  نمی خورد. بهایی 

گرفتیم ارزش داشت.  را 
با شش سال جنگ جلوی شصت سال جنگ دیگر  ما 
کشور هم به  گرفتیم. از آن طرف، به واقع، در داخل  را 
شدیم.  خودکفا  که  رسیدیم  دفاعی  قدرت  از  جایگاهی 
هنوز  ما  نمی کرد،  پیدا  ادامــه  جنگ  گــر  ا مطمئنم  من 

می خریدیم.  کاتیوشا  و  کالشینکف  می رفتیم  باید  هم 
را مــی ســازیــم؛  مــا االن مــدرن تــریــن مــوشــک هــای دنــیــا 
خدا  خفیه  الطاف  از  جنگ  است.  جنگ  زاییده  این ها 
این  منظورم  خفیه،  الطاف  می گویم  اینکه  البته  بود. 
بود.  لطف  اثــراتــش  خــداســت؛  لطف  جنگ  که  نیست 
مملکت  بــرای  بسیاری  برکات  جنگ  که  معتقدم  من 

ما داشت. 
دارند،  ارزش  تاریخ  اندازه  به  شهیدان  این  از  کدام  هر 
که  ــد  دادنـ را  انــقــالبــی  بــهــای تضمین  ــن شــهــدا  ای ــی  ول
به  کسی فکر حمله نظامی  دیگر رویین تن شد و دیگر 
عراق  و  افغانستان  به  راحتی  به  چرا  نمی کند.  را  ایران 
می کنند؟  ذلیل  اینطور  را  کستان  پا دارند  چرا  گرفتند؟ 
به  که  می گویم  شما  به  اینجا  من  باشید،  مطمئن  ولی 
پشیمانی  جز  چون  کرد؛  نخواهند  نظامی  حمله  ایران 

برایشان چیزی ندارد. 

▪
پرده اول

گفت: با زهیر ابن ِقین بجلی از مکه بیرون  مردی فزاری 
ما  بر  بودیم.  هم  با  علی  ابن  حسین  با  راه  در  و  آمدیم 
او  با  منزل  یک  در  که  این  از  نبود  ناخوش تر  چیز  هیچ 
در جای  زهیر  افتاد،  راه  به  آییم: هر وقت حسین  فرود 
می ماند و هر وقت حسین فرود می آمد، زهیر پیشتر روانه 
که چاره نداشتیم  می شد. تا روزی در منزلی فرود آمدیم 
در  حسین  پس  کنیم.  منزل  آنجا  در  هم  با  که  این  جز 
جانبی فرود آمد و ما در جانبی نشسته بودیم و طعامی 
کرد  که داشتیم، می خوردیم. رسوِل حسین بیامد و سالم 
گفت »ای زهیر! ابوعبداهلل الحسین مرا سوی  و در آمد و 

تو فرستاد تا نزِد او َبَرمت.«
هر یک از ما آن چه در دست داشت، بینداخت ماننِد این 

غ بر سِر ما نشسته باشد. که مر
▪

پرده دوم
گفتم  زهیر  با  من  گفت:  زهیر،  زوجــۀ  عمر،  بنِت  دلهم 
نــمــی روی!؟  او  ــزِد  ن می فرستد،  تــو  ســوِی  پیغمبر  "پــســِر 

سبحان اهلل! برخیز و برو و سخن او را بشنو و بازگرد!"
که شادان و خّرم بازگشت. زهیر برفت و دیری نگذشت 

و فرمود تا چادر و بار و بنۀ او را برداشتند و سوی حسین 
که من  بردند. و مرا گفت "به خانداِن خویش ملحق شو، 
من  و  رســد.  خوبی  جز  تو  به  من  ناحیِت  از  نمی خواهم 
کنم و  کردم تا خویش را فدای او  قصِد صحبِت حسین 

جاِن خود را سپر بالی او سازم."
پس مال مرا به من داد و به یکی از عموزادگانم سپردم 
کردم  تا مرا به اهلم برساند. برخاستم و بگریستم و وداع 
گفتم "خدا یار و یاوِر تو باشد و خیر پیِش  با شوهِر خود و 
نزِد جِدّ  روِز قیامت،  که مرا  تو همین خواهم  از  آوَرد.  تو 

کنی." حسین یاد 
دوست  کس  »هــر  گفت:  خــود  اصحاب  با  زهیر  گــاه  آن 
گرنه، این آخرین عهد من است با او.  دارد، با من آید. و 

کردیم. که: ما غزِو بلنجر*  و این قصه برای شما بگویم 
چنگ  بــه  غنیمت ها  و  فــرمــود  مــا  نصیِب  فتح  خــداونــد 
"آیا شاد شدید  گفت:  ما  با  فارسی  آوردیــم. پس سلمان 
بدان  که  ها  غنیمت  و  شد  شما  نصیِب  که  فتح  این  از 
سیِد  "وقــتــی  گفت:  سلمان  "آری"  گفتیم:  رســیــدیــد؟" 
بیشتر  او  همراه  قتاِل  به  دریابید،  را  محمد  آِل  جواناِن 
که شما را رسید. اما من شما را  از این غنائم  شاد شوید 

به خدا می سپارم."«
کتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص ۱68

که به دست مسلمانان  رها  پایتخت خز و  منطقه ای در قفقاز   *
این  فتح شد. بعدها، در قرن پنجم هجری، به دالیل نامعلومی 

شهر نابود شده است.
که عثمان ابن عفوان -  * زهیر، عثمانی مذهب بود و معتقد بود 
کشته شد و علی ابن ابی طالب؟ع؟ را  خلیفه سوم - مظلومانه 

در این حادثه مقصر می دانست.



گفتاری از استاد شهید مرتضی مطهری

عاشورا روز مسابقه میان خصلت های حسینی

روز معراج حسین بن علی؟ع؟ است.  روز عاشورا است. 
که ما باید از روح حسین، از غیرت حسین،  روزی است 
از  حسین،  دلــیــری  و  شجاعت  از  حسین،  مقاومت  از 
روشن بینی حسینی پرتوی بگیریم، بلکه ما هم ذّره ای 

آدم شویم، بیدار شویم.
محمود  »عــّبــاس  مــعــروف،  بسیار  نویسندگان  از  یکی 
می گوید:  دارد.  اباعبدالل؟ع؟  دربــارۀ  ای  جمله  عّقاد« 
که یک نوع مسابقه، میان  در روز عاشورا مثل این بود 
فضایل  یعنی  بـــود.  شــده  بــرقــرار  حسینی  خصلت های 
کدام با دیگری مسابقه می داد. صبر حسین  حسینی هر 
حسین  رضای  بیفتد،  جلو  صفاتش  سایر  از  می خواست 
می خواست از همۀ این ها پیشی بگیرد. شجاعت حسین 

می خواست گوی سبقت را از صفات دیگر او برباید.

آرامش ابا عبداهلل؟ع؟
دربــارۀ اخالص  )البته من نمی توانم  من عرض می کنم 
این  از  کوچکتر  بگویم،  سخنی  کوچکترین  حسینی 
که در عاشورا بیش  هستم، ولی می توانم بگویم( چیزی 
گر و نمایان است، طمأنینۀ حسین،  از هر چیز دیگر جلوه 
اطمینان حسین، آرامش و استقامت حسین است. این 
که از همان  که من بگویم، سخنی است  سخنی نیست 

روزها درک کردند.
یک کسی که آنجا حاضر بوده است، جمله ای دارد. تعبیر 
او مطابق عصر و زمان و فهم خودش خیلی عالی است. 
َولَُدُه َو َاهُل َبیِتِه  گوید: »َو اهلِل ما َرَایُت َمکُثورًا َقّطُ َقد ُقِتَل  می 
خبرنگار  یک  واقع  در  مرد  این  ِمنُه«  َجأشًا  ــَط  َارَب َاصحاُبُه  َو 
کرده است. می گوید: به خدا قسم  را نقل  بوده و قضایا 
قرار  نــدارم مرد دلشکسته ای، مرد تحت فشار  من سراغ 
که فرزندانش )اهل بیتش(، جلوی چشمش  گرفته ای را 
قلم قلم باشند، اصحابش را ببیند در حالی که سرهاشان 
قّوت قلب  این مقدار  و  از بدن هایشان جدا شده است، 

داشته باشد.

جنبش آفرینی نهضت حسینی
این جریان خیلی عجیب است، شوخی نیست؛ جریانی 
که همیشه اعجاب مرا بر می انگیزد، اینست: ابا عبداهلل 
کأنه آینده روشن  که  در روز عاشورا چنان قدم بر می دارد 

یعنی آثار نورانی نهضت خودش را به چشم می بیند.
که با همین شهید شدن پیروز شد. شک  او شک نداشت 
که باید هر چه دارد  که روز عاشورا، پایان این است  نکرد 
ِکشت است، و از روز عاشورا  در راه خدا بدهد، یعنی پایان 
که  اســت. همانگونه  ایــن نهضت  از  بــهــره بــرداری  آغــاز 

همین طور هم شد.
پیدا  و  کشته شدن حسین؟ع؟ همان،  که  ما می بینیم 
شدن جنبش ها و حرکت ها و همدردی ها و همدلی ها و 
طغیان ها علیه دستگاه اموی همان. اّولین کسی که این 
کّفار، در عاشورا  کرد، یک زن بود، زن یکی از لشکر  کار را 
که دید لشکر می خواهند به طرف خیمه های حرم  وقتی 

را  و چوب خیمه ای  دویــد  کنند،  بن علی حمله  حسین 
برداشت و در جلوی خیمه ها ایستاد، قبیلۀ بکر بن وائل را 
صدا زد: یا آل بکر بن وائل! قبیلۀ من! خویشاوندان من! 
کجائید؟ بیائید! کار به اینجا کشیده است که می خواهند 

لباس از تن حرم پیغمبر بَکنند! 

حسین؟ع؟ مظهر غیرت الهی
بود.  داده  قرار  مرکز  را  نقطه ای  اباعبداهلل  عاشورا  روز  در 
حمله می کرد. اّول جنگ تن به تن، عّده ای می آمدند، 
ولی تا آمدند، ابا عبداهلل به آنها مهلت نداد، به طوری که 

رعب در دل دشمن قرار گرفت.
َبیَن  َابیِه  َنفُس  اهلِل  »َو  کنید؟  کرد: چه می  فریاد  عمر سعد 
فرزند علی است  این  داریــد می جنگید؟!  کی  با  َجنَبیِه« 
که عرب  کسی است  »هذا ابُن َقّتاِل الَعَرِب« این فرزند همان 
حضرت  علیه  را  عربّیت  تعّصب  می خواست  ُکشت.  را 
اینطور  گفت  کنیم؟  چه  گفتند:  باشد.  کــرده  تحریک 
گر یک یک بروید، یک نفر از شما را  مصلحت نیست. ا

باقی نخواهد گذاشت، حمله را همه جانبه کنید.
کردند،  کرد، فرار می  که حمله می  ابا عبداهلل به هر طرف 
که از خیمه ها دور نشود. غیرتش هم  ولی مواظب بود 
کسی نزدیک خیام  که زنده باشد و  به او اجازه نمی دهد 
حرم او بیاید. به اهل بیت دستور داد که شما ابدًا از خیمه 
که  باشید  شنیده  گر  ا است  دروغ  این  نیائید.  بیرون  ها 
می گفتند.  الَعطش  و  آمدند  می  بیرون  مرتب  بیت  اهل 
که اسب بی  فقط یک بار بیرون آمدند و آن، وقتی بود 
صاحب اباعبداهلل آمد. آن وقت هم که بیرون آمدند، اّول 
نمی دانستند که قضّیه از چه قرار است. صدای شیهۀ این 

کردند آقا برای وداع سوم آمده  اسب را که شنیدند، خیال 
است.

چگونه  را  جنگ  عاشورا  روز  در  سعد  عمر  که  شنیده اید 
که  نداد  اجــازه  ابا عبداهلل  که  باز شنیده اید  و  کرد  شروع 
جنگ از سوی خود و اصحابش شروع بشود. این سّنتی 
که با یک فرقۀ به ظاهر مسلم  که در جنگ هایی  است 
رعایت  هم  علی؟ع؟  می شد.  رعایت  می گرفت،  صورت 
می کرد. می گفت: من هرگز ابتدا به جنگ نمی کنم. آنها 

که جنگ را شروع کردند، بعد ما می زنیم.
آقا ابتدای به جنگ نکرد. عمر سعد برای جلب رضایت 
که تیر  کرد  عبیداهلل بن زیاد، جنگ را به این شکل شروع 
که در صدر اسالم،  کمانی خواست. پدر او معروف است  و 
تیرانداز خیلی ماهری بوده است و شاید خودش هم تیر 
کرد به  کرد و پرتاب  کمان  را به  انداز بوده است. تیری 
کرد: اّیها الناس! در  طرف خیام حرم حسینی. بعد فریاد 
که به سوی خیمه  کسی  که اّول  نزد امیر شهادت دهید 
روز  این جنگ در  بــودم.  انداخت، من  تیر  های حسین 
کنم، با یک تیر  عاشورا با یک تیر شروع شد و باید عرض 
آلودی  زهر  تیر  آن  تیر دیگر،  کرد.  پیدا  دیگر هم خاتمه 
»َفــَاتــاُه  کــرد  اصابت  حسین؟ع؟  مبارک  سینۀ  به  که  بــود 
ٌد َمسمُوٌم« مسموم هم بود. آنقدر زیاد در سینۀ  َسهٌم ُمَحّدَ
که آقا فشار آورد تا از طرف جلو بیرون  ابا عبداهلل فرو رفت 
بیاَوَرد، نشد، نوشته اند از پشت سر بیرون آورد. بعد از این 
که دیگر حسین از اسب روی زمین افتاد، دیگر تاب  بود 

و توان از او رفت. 
حماسۀ حسینی ج ۲ ص ۱79-۱7۲.

كه حساب بلد نبود مردی 
می شد تشنه از سر شط بلند نشود.

گفتند: "آب بیاور" وقتی 
که دو سوی نهر، پشت درخت ها  می شد سیاهی هایی 

که نمی شود. کند  بودند بشمارد و حساب 

▪
که فامیل هایش در سپاه یزید، پنهانی امان  شب پیش 
کند قبل از اینکه سرشان  کمی فکر  نامه آوردند، می شد 

داد بزند:
ــم، پــســر فــاطــمــه؟اهع؟ در امــان  ــان "مــی گــویــیــد مــن در ام

نیست؟".
زیرك و شجاع بود و هوای همه چیز را داشت.

او  را برای همین داده بودند دستش. می شد به  پرچم 
کرد. تکیه 

که به میان می آمد ... فقط پای برادرش 
▪

عباس ابن علی ابن ابیطالب؟ع؟

▪

روایت نهم: 
مادِر ماه

تا  سه  بودید؛  کــرده  روانــه  حسین  با  را  چهارتایشان  هر 
از بچگی یادشان داده بودید  که  »ستاره « و یک »ماه« 
اشعه های  از  فقط  بگردند.  حسین  آفتاِب  مدار  بر  فقط 
گوِش  دِرِ  از همان سال ها  بگیرند.  نور  خورشیِد حسین 

کرده بودید:  ماِه بنی هاشم آیه های شمس را زمزمه 
والّشمِس و ضحیها والقمِر ِاذا تلیها. 

خورشید  از  نمی شود  هیچ جا  بــود،  گرفته  یــاد  شما  مــاِه 
کجا آورده بودید این همه معرفت را بانو؟  جلو افتاد. از 
مگر  بودید  خــوانــده  گوشش  دِر  که  زمزمه هایی  آن  با 

می توانست روِز دهم َعَلم به دست نشود؟! 
مگر می شد بّچه های حسین آب بخواهند و هستی ش 

آب نشود پیِش پایشان؟! 
انداخته  حــرم  جــاِن  به  آتــش  عطش،  هــرم  می شد  مگر 
بــیــاورد و مشک بــه دســت روانـــه فــرات  باشد و او تــاب 
کرده بود.  که لشکر، مشک را هدف  نشود؟! همین بود 
زمین  بــر  چکه  چکه  کــه  مشک  آِب  می دانستند  همه 

بریزد، هستی عّباِس شما، ذّره ذّره آب می شود. 
تمام  مــاه  کــاِر  بشود،  تمام  که  مشک  کــاِر  می دانستند 
که  خورشیدی  دیدند  همه  هم.  خورشید  کاِر  می شود. 
کناِر علقمه داشت به غروب نزدیک می شد، دست به  از 

گذاشته بود.  کناِر نهر جا  کمر بود. »ماه« را 
▪

ــر شــیــر »ادب« و  ــادِر مـــاِه بــنــی هــاشــم. ســـالم ب ــ ســـالم م
که به عّباس نوشاندید. »بصیرت« و »معرفت «ی 

▪

روایِت دهم: 
که هست... که بود، خواهری  خواهری 

بــاالی  از  تــمــام شــد.  تــل  و  مــیــان خیمه ها  هــرولــه هــای 
می دید.  نباید  آن چــه  هر  دیــد  چشم هاتان  بلندی  آن 
آتش  از  گریزان  اطفاِل  یافتِن  بــرای  صحرا  درنــوردیــدِن 
دانه  دانه  شد.  تمام  هم  نامردها  قساوت  از  و  خیمه ها 
مهره های این تسبیح را از گوشه کنار این صحرای تفتیده 
دامن های  و  آفتاب سوخته  صورت های  کرده اید.  جمع 

از  ورچــیــده  لــب هــای  و  نیم سوخته 
به  آتش  خیس شان  چشم های  و  بغض 

جان تان انداخته، ولی َدم برنمی آورید. به راه 
کوفه، به  که در پیش است می اندیشید. به  درازی 

که منتظرند یکی یکی داِغ دلِ   شام، به همه منزل هایی 
که به نکاِح عبداهلل  کنند. آن روز  زن ها و بّچه ها را تازه 
درمی آمدید، آن روز که شرط عقد را هم سفری با برادر در 
می آید  سفری  می کردید  فکر  بودید،  گذاشته  سفری  هر 
بگذرید؟  و  بگذارید  ک،  خــا بــر  را  هم سفرتان  باید  کــه 
صبر،  بانوِی  آه  باشید؟  نیزه اش  بر  سِر  هم سفِر  باید  که 
فقط  را  صحنه  رسیده،  آخر  پــرده  نشده،  تمام  حماسه 
برداشته اید.  را  عّباس  َعَلِم  کنید.  تمام  می توانید  شما 

شما خواهِر حسین بودید. شما خواهِر حسین هستید.
▪

بانویی که منزل به  منزل آیه های صبر را تأویل می کرد.
قرارگاه  چند  اســت؟  راه  منزل  چند  شــام  و  کوفه  میان 
درد؟!  نــزول  مهبِط  چند  جراحت،  آوردگـــاِه  چند  زخــم، 
و  بار درخود شکستید  و شام، چند  کوفه  میان  بانو!  آه 
ایستاده ماندید؟ چند بار هالل قامت تان هاللی تر شد؟ 
منزل  توی  نشاندید؟  مکتب تان  پای  را  اّیوب  بار  چند 
از  زنجیر  و  غــل  بــا  الــّســالم  علیه  ســّجــاد  کــه  »نصیبین« 
بانویی  کــه  جــوشــن«  »جبل  منزل  تــوی  افــتــاد،  مرکب 
شد،  سقط  کودکش  نامردی،  تازیانه  از  حرم  بانوان  از 
زیر  و  افتاد  مرکب  از  کودکی  که  »عسقالن«  منزل  توی 
کرد،  کوچکش پرواز  دست و پای شتران، جان از جسم 
بــزم شــراب و  تا صبح،  که شب  »انــدریــن«  تــوی منزل 
طهارت  حریم  دختران  دختران  جــان  به  آتــش  طــرب، 
وادی  الّنقطه،  مشهد  تکریت،  منزل  توی  انــداخــت؟! 
دعــوات،  جوسق،  رّقــه،  ــورده،  ال عین  موصل،  الّنخله، 
حماه،  سیبور،  شیزر،  الّنعمان،  معّره  قّنسرین،  حلب، 
حمص، بعلبک؟!... آه...آه... ثّم آه... توی همه این 
کنید بانو، من  منزل ها، یکی یکی آیه های صبر را تأویل 
کوفه و  یکی از همین شب ها، توی یکی از منازل میان 

شام به رسالت شما ایمان می آورم.  
▪

سالم بانوی صبر، 
سالم بانوِی حماسه، 

و  و زخم   داغ   را  ذره اش  ذره  که  قامتی  بلندای  بر  سالم 
کنده بود،  درد آ

اما ایستاد تا پرچم عاشورا فرونیفتد.

ماِه بی خورشید، خورشیِد بی ماه
▪

بسِم اهلل الّرحمن الّرحیم
ْمِس َوُضَحاَها َواْلَقَمِر ِإَذا َتَلاَها

َ
َوالّش

سوگند به خورشید و تابندگی اش ، ] نظرات / امتیازها [
2( سوگند به َمه چون پی ] خورشید [ َرَود.

شمس ۲-۱
سوگند به خورشید و پرتوافشانی اش و سوگند به ماه  ▪

که پِی او درِآید... هنگامی 
▪

گرفته بود هیچ وقت از خورشید جلو نیفتد. یاد  ماه یاد 
بود  گرفته  یاد  بگردد.  خورشید  دوِر  همیشه  بود  گرفته 
تا  کند  کند، ادب  کند، سر خم  مقابل خورشید، تواضع 

بهره ای از اشعه هاش به او برسد. 
که ماه نمی شود.  ماِه بی خورشید 

روِز  را  این  نــدارد.  دوامــی  هم  بی ماه  خورشیِد  انگار  اّمــا 
دهم همه فهمیده بودند. 

به  ــود،  ب گرفته  کمر  بــه  را  دســت هــاش  کــه  خورشیدی 
غروب نزدیک می شد. 

گذاشته بود. کناِر علقمه جا ماه را 

هیأت محبان حضرت زهرا ؟اهع؟
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شماره نهم

▪
از اول محرم 

هر شب 
تو را سر بریده اند

فردا شمر
کرد. کار را یکسره خواهد 

سعید بیابانكی


