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بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و لرّبک َفاصبر

کن. و برای پروردگارت شکیبایی 

مدثر 7
▪

گور  که دخترها را زنده به  خیلی نگذشته بود از آن موقع 
گذشته بود مگر از این که وقتی خبر  می کردند. چند سال 
مثل  به مردی -  پــدرش،  به   ، را می دادند  تولد دختری 
که این روزها هم پای شما راه می روند و  همین مردهایی 
ک و هرزشان آتش به جان نازنین تان می زند-  نگاه ناپا

سیاه بشود از شدت عصبانیت؟ 
کظیم...  ظّل وجهه مسوّدا و هو 

دختر  می فهمیدند  چه  مطلق  جاهلیت  عرب های  ایــن 
در  را  غریب  لطافت  آن همه  می فهمیدند  چه  چه؟  یعنی 
که می خوانم  یک وجود نحیف؟ این آیه ها را این روزها 
از  شما  هــمــراه  مــردهــای  ایــن  بــانــو.  می گیرد  آنــش  جانم 
مــســوّدًا...  وجهه  ظــل  همین  از  هستند.  جنس  همین 
که انگار باِر مروارید می برد. حیف بدون  کاروانی  آن هم با 
صدف. دختران حرم رسول، دختران حریم عفاف... ای 

وای بر من.
گاهی فکر می کنم حیف شما و مادرتان بود برای آن روزگار 
که بیایید و با بودنتان همه آن چارچوب ها  و آن مردم. 
نمای خلقت  تمام  آیینه  بشکنید. یک  را  زن  از  باورها  و 
بعد  حاال  که  نمی فهمیدند.  که  مردمی  برای  بشوید  زن 
چهارده قرن هنوز هم من هرچه سرم را باال می گیرم، قدم 
نمی رسد همه بلندای شخصیت شما را ببینم. حیف آن 
کوفه  زنان  همین  برای  کاش  بانو،  معرفت  و  فهم  همه 
که همین پریروزها وقتی توی  درس تفسیر نگفته بودید. 
کوفه خطبه خواندید، اشک های آن پیرمرد جاری بشود 
که؛ این خانواده همه شان یک جور  و برایتان شعر بگوید 
دیگرند. این دختر همان پدر است. راست می گفت. شما 

کوچک تان... همه تان یک جور دیگرید. بزرگ و 
فرو  کــه  نمی شکنید؟  کــه  بــانــو؟  متصل ید  کجا  بــه  شما 
که عصر روز دهم زمین و آسمان به شما تکیه  نمی افتید؟ 
گودال  از  خونی  پای  و  دست  با  شمر  که  ایستاد؟  و  کرد 
که آتش از سر  بیرون آمد و سری را به دست خولی سپرد، 

»امروز 
جهان تشنه ی 
فرهنگ اسالم 
ناب محمدی است و 
مسلمانان در یك تشكیالت 
ق و  ر بزرگ اسالمی رونق و ز
كاخ های سفید و سرخ  ق  بر

را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش و سینه خویش 
را برای تیرهای بال و حوادث سخت و برابر همه ی توپ ها 
كرده است. و هم چون عاشقان  و موشك های دشمنان باز 
شهادت برای درك شهادت روزشماری می كند. جنگ ما 
ز نمی شناسد و ما باید  جنگ عقیده است و جغرافیا و مر
در جنگ اعتقادی مان بسیج بزرگ سربازان اسالم را در 
یم. ... خوشا به حال مجاهدان، خوشا  جهان به راه انداز
به حال وارثان حسین علیه السالم!«
وح اهلل، حضرت امام در نوشتار  گوشه ای از سخنان حضرت ر

قطع نامه ی 598

عاشورا پیام ها و 
درس هایى دارد. عاشورا 
كه براى  درس می دهد 
ى  كار حفظ دین، باید فدا
كه در  كرد. درس می دهد 
راه قرآن، از همه چیز باید 
كه  گذشت. درس می دهد 

ن و مرد،  رگ، ز كوچك و بز در میدان نبرد حق و باطل، 
یف و وضیع و امام و رعیت، با هم در  پیر و جوان، شر
یك صف قرار می گیرند.
ى و شجاعت و  ى و دیندار كار  درس عاشورا، درس فدا
مواسات و درس قیام هلل و درس محّبت و عشق است. 
یكی از درس هاى عاشورا، همین انقالب عظیم و 
كه شما ملت ایران پشت سر حسین زمان  ى است  كبیر
زند ابى عبداهلل الحسین علیه الّسالم انجام دادید.  و فر
خود این، یكی از درس هاى عاشورا بود.
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که صدای استغاثه بّچه ها  و روی خیمه ها باال رفت، 
بردن  برای  بی مقدار  سنگ دِل  سوار  آن  که  شد،  بلند 
را  کوچکش  دل  و  شکافت  را  فاطمه  گوش  گوشواره، 
نصیبین،  منزل  در  که  کــرد،  آب  را  ــره اش  زه و  لرزاند 
افتاد،  از مرکب  زنجیر  و  با غل  بیماری،  فرط  از  علی، 
که  کودکش سقط شد،  که زنی از شما، به ضربه تازیانه 
در منزل عسقالن، دخترکی زیر دست و پای شتر افتاد، 
نامحرمان  و  هــرزگــان  هــرِز  نگاه  شــام،  و  کوفه  در  کــه 
مجلس  در  که  زد،  رســول  حرم  دختران  دل  بر  چنگ 
زانوانتان  را دیدید و  که همه این صحنه ها  شراب... 
و خطبه خواندید،  ایستادید  راست،  که  نشد؟  سست 
حبس  سینه شان  تــوی  جماعت  نفس  که  بالغتی  با 
کرد،  که مناظره تان با یزید و عبیداهلل، رسوایشان  شد، 
که... برای من، شما تجلی این آیه اید بانو، انگار این 
که شما به این  آیه  را جبرییل برای شما آورده باشد، 

کنید و همه آن چهل و چند روز بایستید؛ آیه تکیه 
▪

و لرّبک َفاصبر
▪

قالب  ها  این  از  را  من  و  بیایید  شب ها  همین  از  یکی 
برای  بدهید.  نشانم  را  راه  و  بیایید  بیاورید،  بیرون 
کنید. من، شما و  همه زندگی ام. بیایید و من را پیدا 
هزارتوِی  کوچه های  پس  کوچه  این  توی  را  مادرتان 

کرده ام. گم  قرن بیست و یکم 



▪
گهان تیر خود را شکست و به زانو درآمد نا

پیش لبخند اصغر
گریه سر داد حرمله 

گهان شمر فریاد زد: نا
نه

نمی برم این شط خون فصیح خدا را
گهان ملک ری سوخت نا

از سکه افتاد
کرد ابن سعد انتخابی دگر 

کوره یک ماه آورد گهان خولی از  نا
شست و بوسید

کوفه را درنوردید ناله اش 
گهان لشکری حر نا

موج برداشت
کربال بی دریغ از فرات آب نوشید

کرد خ پر  گهان صحنه را جامۀ سر نا
جامۀ پاره پاره، دریده

تعزیه
نیمه کاره

رها شد...                                                    حمیدرضا شکارسری

پای درس اخلاق استاد مجتبی تهرانی؟ق؟
و  مــنــازل  ــاره  ــ درب معرفت،  ــل  اه حتی  اخـــالق،  علمای   ▪
مقامات معنوی بحثی با عنوان»صبر« دارند. بحث صبر 
نه  اســت؛  ُبــردبــاری  استقامت فرق دارد. »صبر«  با بحث 
اینها با  پــایــداری. »صبر« شکیبایی اســت، نه اســتــواری. 
هم فرق می کنند. لذاصبر در شاخه های مختلف نفسانی، 
گوناگونی پیدا می کند.  َمَلکات، نام  های  روانی، روحی و 
گر شکیبایی و بردباری نسبت به امور َشَهوی باشد،  مثاًل ا
ــودداری اســـت، تعبیر  ــ کــه یــک نــوع خ از آن بــه »عــّفــت« 
گر نسبت به حــوادث و مصیبات باشد، و  می کنند. صبر ا
کارهای  فرد مصیبت دیــده، زبــان به شکایت باز نکند و 
اینجا  در  وکــارش  کــرده  صبر  نزند،  سر  او  از  متعارف  غیر 
گر کسی در امور مالی،  »خویشتن داری و خودداری« است. ا
از  بزرگان  نباشد،  ابُن البطن  و  باشد  حرام  و  حالل  مراقب 
که در  گاهی از این صبر  کار او به »زهد« تعبیر می کنند. یا 
»بردباری و حلم«  به  ناخوشایند است،  رویــداد  برابر یک 
کار«  تعبیر می کنند. در حقیقت صبر یک نوع »توّقف در 
استو نوعی »عکس العمل« است؛»خودداری« است. نگاه 
گوناگون پیدا می کند و همهاین ها  کنید! صبر، اسمهای 
یک نوع »توّقف« در برابر یک مشکل و پیش آمد است. 
بحث من،پیرامون صبر نیست. بحث من پایداری است 
گر شما به فرمایشات  که در متن او »حرکت« است. حتی ا
ائمه)علیهم السالم( مراجعه کنید، می بینید که حضراتبین 
از  ـــــآن جمالتی  ال فــرق مــی گــذارنــد. مــن  پــایــداری  صبر و 
خطبۀ  البالغه،  نهج  در  که  می خوانم  علی)علیه السالم( 
یکصد و هفتاد و پنج آمده است. حضرت در آنجا فرمودند: 
کردن!  کردن؛ تمام  کار! سپس تمام  کار؛ به  بر شما باد به 
احتیاط؛  و  شکیبایی!  شکیبایی؛  و  پایداری!  پایداری؛  و 
احتیاط! قطعًا برای شما پایان و مقصدی در نظر گرفته شده 
است، پس به سوی مقصد خویش رهسپار شوید! حضرت 
در اینجا به »کار نیکو کردن« سفارش و ترغیب می کند؛بعد 
کارتان را حتمًا به پایان برسانید. »َو ااِلْسِتَقاَمَة  به این که 
ْبَر«  ْبَر الّصَ ااِلْسِتَقاَمَة« استوار باشید، استوار باشید. »ُثّمَ الّصَ
حضرت  کنید؛  نگاه  کنید!  شکیبایی  کنید،  شکیبایی 
کنار صبر آورده است. این یعنی استقامت  استقامت را در 
چیزی غیر از صبر است. علی)علیه السالم( اینها را جدا کرد. 
پس استقامت، غیر از صبر است. ایشان می فرماید: استوار 
ْبَر«  الّصَ ْبَر  »والّصَ می فرماید:  بعد  کنید!  پایداری  باشید! 
شکیبایی کنید! بردباری! بردباری! پایداری غیر از بردباری 
کسی  گر  است. در پایداری نوعی حرکت وجود دارد. مثاًل ا
می شود:  گفته  او  به  باشد،  مسیر  یک  در  رفتن  حــال  در 
برو! خسته نشو! ادامه بده! این پایداری است. اینجا هم 
کن!  گر تعبیر به صبر شود، یعنی به او بگویند: برو! صبر  ا
تسامح شده است. چون این،صبر نیست. صبر یک نوع 
که همراه آن نوعی توّقف و سکون وجود  خودداری است 
کارهای  َع« از  َع اْلَوَر دارد. حضرت در ادامه فرمودند: »َو اْلَوَر
ِنَهاَیِتُکْم«  ِإَلی  َفاْنَتُهوا  ِنَهاَیًة  َلُکْم  »ِإّنَ  کنید!  پرهیز  زشت 
پایانی است؛  برای شما یک  که  باز سراغ حرکت می روند 

▪
عن  عاقنی  و  الدهور  اخرتنی  فلئن  السلام:  علیه  المهدی  قال 
نصرك المقدور و لم اكن لمن حاربك محاربًا و لمن نصب لك 
تلهفًا   . مادهاك  علی  مساء  و  صباحًا  فلاندبنك  مناصبًا  العداوه 

حتی اموت بلوعه المصاب و غصه الاكتیاب.
انداخت و مقدرات  را به تأخیر  گر روزگــاران آمدنم  ا پس 
که با تو جنگ می کردند  مرا از یاریت بازداشت و با آنان 
پرداختند  عــداوت  به  تو  با  که  کسانی  با  و  نجنگیدم، 
و  ناله  برایت  شــام  و  صبح  همانا  پس  نکردم،  دشمنی 
سر  از   - بگریم  خون  برایت  اشك  جای  به  و  کنم  ندبه 
از  و  گرفتار ساخت  را  تو  آن چه  بر  تأسف  و  تو  بر  حسرت 
روی دریغ و اندوه - تا آن که به سبب سوز این مصیبت و 

غصه این محنت بمیرم.  بحار الانوار ج 101 ص 320

کنی؟ تو درست  گفته باید قطع تعلق  کی به تو  ▪ عزیزم! 
گوش نداده ای. گفته اند باید تعلقاتت قطع بشود. خودش 
کنی،  کاری  که می خواهی  تو هر وقت  بشود.  باید قطع 
چند جور می توانی، تو آن جور بکن که خوب تر است. این 
کم کم خوبی  که بکنی  کار خوب  کردن است.  کار خوب 
در تو زیاد می شود. همه جات را خوبی می گیرد. شهر دلت 
که اصال نداریم،  را خوبی می گیرد. بد  کشور وجودت  را، 
غیر خوب هم نمی ماند. سر تا پا می شوی خوبی. قشنگ 
که از درخت می ریزد تعلق هم  می شوی. بعد مثل برگ 
که از درخت پاییز می ریزد. لخت  از تو می ریزد. مثل برگ 
از لباس  و عور می شوی جلوی چشم خدا. بعد هم خدا 
سفید برف به تو می پوشاند. می شوی عروس خدا. اما این 
گر بی موقع بخواهی  وقتش باید برسد و خودش بشود. ا
این کار را کنی، مثل این است که برگ را از درخت تابستان 
بخواهی بکنی. درخت را زخمی می کنی و فردا هم جایش 
کی  گــر هم درنیاید درخــت می خشکد.  ا بــرگ درمــی آیــد. 
کنی؟ تو  گفته زخمیش  کی  گفته بخشکانی درختت را؟ 

کار خوب کن، وقتش می رسد.
قشنگی دنیا به چی اســت؟ به دارایــی و به بچه. داشته 
باش، دنیا قشنگ می شود. قشنگ دروغی نه ها! قشنگ 
کنز هر کس  کنز فرق می کند.  راستی. اما داشتن. داشتن با 
کنزش داغش  کند آن دنیا پدرش را درمی آورند. با همان 
می کنند. کنز یعنی چی؟ یعنی پول روی هم گذاشتن. یعنی 
کردن. یعنی خانه پشت خانه خریدن. چون  دارایی انبار 
که می کنی دیگر نداری. صاحبش نیستی، انباردارش  کنز 
می شوی. هم خودت را محروم می کنی ازش هم دیگران 
کنز هم نکن، لذتش را هم ببر. حسین  را. داشته بــاش، 
بهترین مال و بهترین فرزند را داشت. همه هم از مالش 
بهره بردند. چه آن ها که از دستش به محبت گرفتند و چه 

آن ها که از دستش به خصومت کشیدند. کنز هم نکرد.
كورش علیانی / انتشارات خیمه »باران خالف نیست« / 

خودتان را به آن مقصد نهایی برسانید! در میان فرمایشات 
سخنان  تمام  کــه  می بینیم  حسین)علیه السالم(  امــام 
کربال و ...  حسین)علیه السالم( در مدینه، مکه، بین راه، 
و حتی مجموعۀ گفتارهای اصحاب حسین)علیه السالم(، 
اینها  وهمه  شدند  شهید  و  آمدند  کربال  تا  که  همراهانش 
حسین)علیه السالم(  امام  سخنان  و  خطبه ها  از  برگرفته 
بود، حاوی این دو مطلب است؛ »پایداری برای رسیدن 
از مجموعه همراهان  اقامه حــق«.  در  پایداری  و  به حق 
کس  البته هر  حضرت نیز، همین معنا به دست می آید. 
و آن  برداشتی داشته  از سخنان حضرت  در حّد خــودش 
لحاظ  از  مقاماتشان  اینها  چون  اســت،  کــرده  منعکس  را 
کدام در  کات مسائل معنوی مختلف بوده است و هر  ادرا
حّد خودشان، برداشتی داشته اندو آن را بیان کرده اند. ولی 
گر دقت کنید، می بینیددر همه این بیانات، این دومسأله  ا
مطرح است. البته در یک مقطع ، یکی از اینها پررنگ تر 
پررنگ تر  را  آن  خــودش  نیز  حسین)علیه السالم(  و  است 
بیان می فرماید و در یک مقطع  کم رنگ تر است. اّما، همه 
بحث ها، دربارههمین دو مطلب است؛ پایداری در حرکت 
به سوی حق یعنی لقاءاهلل و اقامه حق یعنی دین خدا. در 
ُبعد عرفانیِ  حرکت اباعبداهلل، مسأله وصول به حق و لقاء 
که مسأله  ُبعد اجتماعِی حرکت هم  ح اســت،در  اهلل مطر
پــایــداری وجــود دارد. در هر دو  اقامه دیــن اســت، نوعی 
موردشان، حرکت و تالش است. اما این از نظر اجتماعی 
کردن دین الهی در سطح جهانی  است و حرکت برای برپا 
که همین دو  کند، می بیند  کسی خوب دّقــت  گر  اســت. ا

مورد،تشکیل دهنده ماهّیت حرکت امام است.

کتاب آهنگران 
خاطرات و نوحه های حاج صادق آهنگران(

 انتشارات یازهرا

▪
یر شده  كبری در 920 صفحه تحر »كتاب آهنگران« به قلم علی ا

كتاب شده است. كه توسط نشر »یا زهرا« راهی بازار  است 
و  تالیف  آهنگران  صــادق  نظارت  و  هدایت  با  آهنگران  كتاب 
متن  و  خــاطــرات  از  صفحه   220 حــاوی  كــه  اســت  شــده  تنظیم 
حضرت  رحلت  تا   1358 ســال  از  شــده  اجــرا  نوحه   500 از  بیش 
امام خمینی)ره( است. فایل صوتی تمامی نوحه های مندرج در 
كتاب به اضافه چهل قطعه تصویری از اجراهای سال های  این 
كتاب ضمیمه  دفاع مقدس وی، به قالب دو لوح فشرده به این 
شده است. »كتاب آهنگران« محتوی 120 قطعه عكس منحصر 
گویا شده و  كه به قلم خود ایشان  از صادق آهنگران است  بفرد 

خاطرات آن ها در حاشیه عكس درج شده است. در ابتدای این 
كلیشه ای از دست خط حاج صادق آهنگران وجود دارد. كتاب، 

▪
هنوز جنگ شروع نشده بود آن زمان، بیشتر نوحه خوانی 
را  به آن شکل، جسارت روضه خواندن  می کردم و هنوز 
حکیم،  علی  محمد  سید  شهید  منزل  در  شبی  نداشتم. 
که این قدر صدات خوب، چرا روضه  گفت: »تو  او به من 
نمی خونی؟« ابتدا طفره رفتم و به نوعی شانه خالی کردم. 
باید  می گفت  و  بود  ایستاده  حرفش  پای  مصرانه  او  اما 
روضه خوانی هم بخوانی. بعد نوار دعای ابوحمزه همراه 
با روضه و مناجات های بین دعا که توسط یکی از مداحان 
خوانده شده بود را آورد و گفت: »از همین نوار، یه متنی در 
کمیل  که توسط مسجد جزاری دعای  می آریم و امشب 

داریم، اون رو بخون.«
آن شب جمعیت زیادی برای دعا آمده بود. دعا شروع شد 

و همه ی چراغ ها را خاموش کردند. ابتدا چند فرازی از دعا 
کرده بودم خواندم. در حقیقت  که آماده  و سپس متنی را 
باید بگویم، من روضه خوانی را مدیون شهید بزرگوار دکتر 

سید محمد علی حکیم هستم.
 ▪

کردم خواندن  بلندگو شروع  نفر بودیم. من بدون  هفت 
که حرکت می کردیم،  و بقیه سینه می زدند. همین طور 
کم کم  می پیوستند.  ما  به  کنار  و  گوشه  از  آرام آرام  مردم 
کــه دیگر صــدایــم بــه آن هــا  جمعیت بــه حــد زیـــادی شــد 
یکی  و  آورد  دستی  بلندگوی  ــرادران  ب از  یکی  نمی رسید. 
گذاشت و به همین ترتیب،  دیگر هم مرا روی دوش خود 
چندین خیابان را پشت سر گذاشتیم و بدون هیچ اتفاقی، 
که  تمام مدت دلهره داشتم  البته من  کردیم.  عــزاداری 
کرده اتفاقی بیفتد و دوست داشتیم هر چه  مبادا خدای نا
زود تر برنامه تمام شود و همه به سالمت به خانه  هایشان 



▪
گشت می زدیم. چند روزی بود عراقی ها راه به  با قایق 
حسین  قایق  آبــراه،  یک  سر  بهمان.  می زدند  کمین  راه 
پیچید رو به رویمان. ایستادیم و حال و احوال. پرسید 

»چه خبر؟« 
بود.  شــده  خــراب  قایق  بــود  روز  چند  آقــا.  حسین  آره   -
کــه درســـت شــده،  بـــود. حــاال  نــاجــوری  خیلی وضعیت 
بچه ها  مراقب  بزنیم.  گشت  عصر  تا  صبح  مجبوریم 
و  صبحونه  پایین،  می پریم  می شه،  که  عصر  باشیم. 

ناهار وشام رو یک جا می خوریم.
کی نماز می خونی؟«  پرسید »پس 

گفتم »همون عصری.« 
شویم.  پیاده  کــرد  وادارمـــان  هم  بعد  »بیخود.«  گفت 

همان جا لب آب ایستادیم، نماز خواندیم.
▪

کارت  به  »اخــوی!  می گویم  می کنم.  نگاهش  غیظ  با 
برس.« می گوید: »مگه غیر اینه؟ ما این جا داریم عرق 
گرما ؛ آقا فرمانده لشکر نشسته تو سنگر  می ریزیم تو این 
می شود.  تمام  تحملم  می دن.«  دستور  هی  فرماندهی، 
گفته باشم،  داد می زنم: »من خودم بلدم قایق برانم ها. 
بزنی، همین جا پرتت می کنم توی  کم دیگه حرف  یه 
اصال  کنی.  شنا  اروند  اون ور  تا  دستت  یه  همین  با  آب، 
که پشت  ببینم تو اصال تا حاال حسین خرازی رو دیده ای 
می گوید  و  می خندد  می خندد.  می خونی؟«  لغز  ســرش 

»مگه تو دیده ای؟«
▪

را  طـــرف  آن  ــن  ــی بــا دورب  . ــز  ــاک ری ــودم روی خ بـ نشسته 
می پاییدم. بی سیم مدام صدا می کرد. حرصم در آمده بود.

- آدم حسابی. بذار نفس تازه کنم. گلوم خشک شد آخه. 
گلویم، دهانم، لب هام خشک شده بود. آفتاب مستقیم 
کرد.  کریز ترمز  می تابید توی سرم. یک تویوتا پشت خا
رفت  توش  بود.خیلی  پرتی  جای  بــودم،  من  که  جایی 
پرید  ماشین  از  یکی  یعنی؟«  گفتم»کیه  نمی شد.  آمد  و 
از  را  چیزهایی  یک  نمی دیدم.  درســت  بود  دور  پایین. 
آب  گالن های  نظرم  بــه  زمــیــن.  گــذاشــت  تویوتا  پشت 
کی  »هر  گفتم  البد.  بود  غذایی  جیرۀ  هم  بقه اش  بود. 
گرما.« برایم دست  هستی خدا خیرت بده مردیم تو این 
از  آستینش  نداشت.  دست  یک  شد.  ســوار  و  داد  تکان 

شیشۀماشین آمده بود بیرون، توی باد تکان می خورد.

▪
یعنی حّتی فقط تماشا هم سهِم من نمی شود؟! 

کنم؟! فقط از دور بایستم و نگاهتان 
که می خوانم، فکر می کنم   ...»عهد« 

یاِر شما شدن)1(، 
پادوِی شما شدن)2(، 

فرمان بِر شما شدن)3(،
شهید شدن پاِی رکاِب شما)4(،

که محال است برای من. مستجاب نمی شود.  این ها 
که مستجاب بشود.  اّما »اِرنی الّطلعه الّرشیده« می شود 

که مستجاب  کحل ناظری بنظره مّنی الیه« می شود  »و ا
بشود. 

گر شما بخواهید.  می شود ا
کنید، لطفًا. گدایِی چشم هایم را پر  کاسه ی  یک روز، 

گوشم شنید قصه ی ایمان و مست شد

کو ِقسم چشم؟! صورت ایمانم آرزوست
▪

1. اّللهّم اجعلنی ِمن انصاره و اعوانه
2. و المسارعیَن الیه فی قضاء حوائجه

3. والممتثلین الواِمره
4. والمستشهدین بیَن یدیه

▪
طرّماح* فقط چند روز وقت خواست. 

گذشته بود.  کار  کار از  رفت و وقتی برگشت، 
سرها باالی نیزه بود.

من سال هاست دارم وقت می خواهم. 
کریمانه فرصت می دهید.  سال هاست 

برنگشته ام هنوز... 
خواستم بگویم از من ناامید نشوید. 

کنید برگردم.  دعا 
کار نگذشته برگردم.   کار از  کنید تا  دعا 

▪
*طرّماح بن عدی؛ از نوادگان حاتم طایى و از محبین اهل بیت و 

ابى عبداهلل؟ع؟.

بروند، اما به لطف ائمه صلوات اهلل علیهم هیچ اتفاقی 
از  بعد  برگشتیم.  سپاه  مقر  به  عـــزاداری،  از  بعد  و  نیفتاد 
آمدن به مقر، جرقۀ تشکیل هیات ثاراهلل در ذهنمان زده 
شد. همین هیات بعد ها به »هیات رزمندگان اسالم« تغییر 
کشور دارد و در  کنون 4۶۰ شعبه در سراسر  نام داد و هم ا
حقیقت پایۀ آن را حسین علم الهدی آن شب در دزفول 

گذاشت. 
 ▪

 در ماه های آغازین جنگ، عراق شهر دزفول را به شدت 
مورد حمالت موشکی خود قرار داد و تعداد زیادی مردم در 
این موشک باران به شهادت رسیدند. در مراسم اربعین 
که سربندش  کردم و خواندم  این شهدا، نوحه ای را آماده 

این بود: 
ای عزیزان بار دیگر شد به پا غوغای محشر

آسمان گردیده نیلی گشته عاشورا مکرر

گرفته بود، این  که از مراسم فیلم  آن شب صدا و سیما، 
نوحه را با تصاویر شهدای موشک باران دزفول، چندین 
کرد. خواندن من و نوع اشعار و آن  بار از تلویزیون پخش 
صحنه ها، فضای رقت باری را برای بیننده ایجاد می کرد. 
که  گوشه ای شهید شده بود، پیکری  که  کودکی  تصویر 
که  تصاویری  و  نوحه  ایــن  در  و...  نداشت  بــدن  در  سر 
صرفا  و  نداشت  وجــود  حماسه ای  هیچ گونه  شد،  پخش 
را برای بیننده نشان مــی داد. در شعر فقط  عمق فاجعه 
به کیفیت شهادت افراد در سنین مختلف و اینکه عده ای 
قطعه قطعه شدند و بعضی سر در بدن نداشتند و... اشاره 

شده بود. 
وقتی امام خمینی این تصاویر را از تلویزیون دیده بودند، 
اشعار  بگویید  فالنی  »بــه  دادنـــد:  تذکر  من  به  واسطه  با 

حماسی بخواند، مردم ما مردم جنگند.« 
به غیر از این نوحه، یک نوحۀ دیگر هم تقریبا با همین 

کرده بودم. بعد از  مضمون و بدون محتوای حماسی اجرا 
این تذکر امام، پرونده گذشته را بستم و در تمام شعرهایی 
کــه بــه صـــورت نــوحــه مــی خــوانــدم، سعی مــی کــردم بعد 
کار را در نظر بگیرم و در بسیاری از مواقع، حتی  حماسی 
جمله ای از امام را سربند شعر ها قرار می دادم، مثل نوحۀ 
است  »جنگ  یا  گذشت«  باید  کربال  از  قدس  آزادی  »بهر 

جنگ سرنوشت ای سپاه قرآن.« 
که  که در اینجا باید به آن اشاره شود، این است  نکته ای 
کار توجهی  کس به این بعد  به غیر از حضرت امام هیچ 
گوش زد  را  که این مساله  کسی بود  امام تنها  نداشت و 
کردیم.  کرد و من و امثال من، از آن به بعد راه خود را پیدا 

 ▪
کرده بود: »در عملیات  در   همان زمان رادیو عراق اعالم 
مقدماتی[  ]والفجر  داشتند  ایرانی  نیروهای  که  ناموفقی 
تلفات  آوردن  وارد  ضمن  شدند  موفق  عراقی  نیروهای 

به  را هم  بلبل خمینی  ایرانی،  به دشمن  بسیار سنگین 
که  بــود  لقبی  »بلبل خمینی«  آوردنـــد.«  اســارت خــود در 
کسی شبیه مرا  عراقی ها به من داده بودند. ظاهرا آن ها 
بلبل  بودند:  کــرده  شایعه  دلیل،  همین  به  و  کــرده  اسیر 

خمینی در اسارت ماست... 
گرفته شود در نماز  که تصمیم  شایعه اسارتم باعث شد 
من  و  شــود  بــرگــزار  مراسمی  تــهــران  هفته  همان  جمعۀ 
نوحه خوانی کنم. آقای معلمی هم بعد از سفارشات من، 
که  کاروان« را سروده بود... این نوحه را  شعر »با درای 
کردم، ضمن باال بردن روحیۀ  در نماز جمعۀ تهران اجرا 
رزمندگان، به شایعات پیرامون اسارت خودم هم پایان 
زبان  ورد  مدت ها  تا  و  کرد  گل  هم  خیلی  قضا  از  دادم. 
که آقای معلمی  کنم  مردم بود. البته این را هم عرض 
کردم،  همیشه از بابت اینکه من »درا« را به »نوا« تبدیل 

گله مند بود. 

▪
ِلَك َجَزاُء اْلَكاِفِریَن

ٰ
َفُروا َوَذ

َ
ِذیَن ك

َب الَّ
ّ

ْم َتَرْوَها َوَعَذ
ّ
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َ
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▪

کرده است: این ماجرا را مسروق ابن وائِل حضرمی نقل 
که به جنِگ حسین آمدند. من در آن لشکری بودم 

و با خود می گفتم در جلِو لشکر باشم، شاید سِر حسین به 
کنم. دسِت من آید و نزد عبیداهلل منزلتی حاصل 

حوزه  ابن  را  او  که  مــردی  رسیدم  حسین  نزدیک  چون 
گفت: می گفتند پیش رفت و 

»آیا حسین با شماست؟«
حسین هیچ نگفت.

بار دوم پرسید و حسین چیزی نگفت.
گفت: چون باِر سوم پرسید، حسین 

»بگویید آری، این حسین است. حاجِت تو چیست؟«
کشیده بود  گویی پوسِت سگ بر روی  که  آن بی شرم - 

گفت: و آب در چشم نداشت - 
خ!« »إبشر بالنار! بشارت باد تو را به آتِش دوز

گفت: حسین 
که مهربان است  گفتی. من نزِد پروردگارم می روم  »دروغ 

کیستی؟« و شفاعتش پذیرفته. تو 
گفت:

 »ابن حوزه.«
حسین دست به آسمان برداشت - چنان که سفیدِی زیِر 

گفت: بغل او را از روی جامه دیدیم - و 
»اللهم ُحزُه إلی النار! خدایا! به آتشش ببر!«

ک شد و خواست اسب را به جانِب  پس ابن حوزه خشمنا
که میاِن جویی بود - پایش در  حسین بتازد - در حالی 

رکاب بیاویخت و اسب او را بجنبانید: 
بیفتاد و پایش در مفاصِل قدم و ساق و ران از جای در 

رفت و جانِب دیگر، آویخته در رکاب بماند. 
مسلم ابن عوسجه بر وی بتاخت و شمشیر بر پای راسِت 

او زد و آن را بپرانید.
و درخت  بر سنگ  را  او  سِر  و  اسب همچنان می دوید  و 

می کوفت تا ِبُمرد.
را بکوفت و پاره  او  با ُسم  او بگردید و  گاه حیوان بر  آن 

که از او چیزی نماند، مگر دو پایش. کرد چنان  پاره 
که شاهِد واقعه بودم،  من، مسروق، 

بازگشتم و سپاه را بگذاشتم.
رایت من اهل هذا البیت  شیئًا لا اقاتلهم ابدا

کارزار نکنم. که هرگز با آنها  از این خانواده چیزی دیدم 
▪

كتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، صص 303 
و 304

▪
شب عاشورا

سی و دو تن از لشکر عمر سعد
به اصحاب حسین پیوستند.

▪ 
كتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص 269



گفتاری از استاد شهید مرتضی مطهری

ــر اهـــل بــیــت ابــا  یــازدهــم مــحــّرم ســخــت تــریــن روز ب
عبداهلل؟ع؟

که  روز یازدهم محرم یکی از سخت ترین روزهایی است 
کربال  گر صحنۀ  گذشته است. ا کرم  بر اهل بیت پیغمبر ا
را از دو طرف، یعنی از صفحه نورانی و از صفحۀ ظلمانی 
است  صــحــنــه ای  اینکه  مثل  می بینیم  بنگریم،  آن 
خداوند  پاسخ  و  مالئکه  روز  آن  سخنان  دهندۀ  نشان 
ِفیَها  ُیْفِسُد  َمن  ِفیَها  َتْجَعُل 

َ
أ  « که:  انسان  آفرینش  دربــاره 

ْعَلُم 
َ
أ ی  ِإّنِ لََك َقاَل  ُس  ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقّدِ َماء َوَنْحُن ُنَسّبِ َوَیْسِفُك الّدِ

از بدی ها  َتْعَلُموَن «. هر چه مالئکه در سرشت بشر،  لَا  َما 
به  متعال  آنچه خدای  نیز  و  کربال ظاهر شد.  در  دیدند 
طرف  و  دیدید  را  قضیه  طــرف  یک  شما  که  گفت  آنها 
دیگر آن یعنی صفحۀ نورانی و فضیلت بشر را ندیدید، 
کربال ظاهر شد. یک  تمام فضیلت های بشری در حادثه 

چنین صحنۀ آزمایش عجیبی است.

انواع قساوت های دشمن
دنیا  در  خود  ع  نو در  که  کردند  قساوت ها  انواعی  اینها 
بشود  شاید  ع،  مجمو در  نظیر.  کم  یا  است  بی نظیر  یا 
یا  که جوانی  اینست  از آن ها  گفت بی نظیر است. یکی 
بریدند.  سر  کشتند،  مــادرش  چشم  مقابل  در  را  طفلی 
کرده اند در این واقعه، هشت نفر را به این شکل  احصا 

که سه نفر آنها افراد بالغ و َمرد و پنج نفر دیگر  کشتند، 
کودکانی بوده اند که جلوی چشم مادرانشان یا سر بریده 

و یا قطعه قطعه شده اند. 
بوده اند  کربال  در  مادرانشان  که  نفر  هشت  این  از  یکی 
طالب  ــی  اب بــن  علی  بــن  الحسین  بــن  عــبــداهلل  جــنــاب 
که در میان ما به علی اصغر معروف است، طفل  است 
شیر خوارۀ اباعبداهلل بنابر آنچه در مقاتل معتبر هست، 
گرفته است.  شهادت این طفل در مقابل خیمه صورت 
خداحافظی  و  بوسیدن  بــرای  را  طفل  عــبــداهلل  ــا  اب آقــا 
َحّتی  ضیِع  الّرَ ِبَوَلِدَی  ایتینی  ُاختاه  »یا  گرفتند.  بغل  در 

َعُه«. ُاَوّدِ
ــا عــبــداهلل طــفــل را  کــه ابـ ــی  نــوشــتــه انــد در هــمــان حــال
می بوسیدند و مادرش نیز همانجا ایستاده بود، با اشاره 

گلوی این طفل را پاره می کند. پسر سعد تیری می آید و 
حسن  امام  فرزند  الحسن،  بن  قاسم  جناب  دیگر  یکی 
کــربــال شــاهــد شــهــادت فجیع او  ــــادرش در  م کــه  اســـت 
است.  نبوده  کربال  در  کبر  ا علی  حضرت  مادر  ولی  بود. 
کربال  کربال بوده، در  که می گویند لیال در  علی رغم شهرتی 

نبوده است. 
مادرش  و  شد  شهید  کربال  در  که  جوانانی  از  دیگر  یکی 
فرزند جناب  حضور داشت، عون بن عبداهلل بن جعفر 
کبری؟اهع؟ است. یعنی زینب؟اهع؟ شاهد شهادت  زینب 
پسر بزرگوارش بود.از عبداهلل بن جعفر شوهر زینب، دو 
که یکی از زینب و دیگری از زن دیگر  کربال بودند  پسر در 
کربال  بود و هر دو شهید شدند.بنابر این پسر زینب نیز در 
که تربیت بسیار  شهید شده است. و یکی از آن عجایبی 

که در هیچ  عالی این بانوی مجّلله را می رساند، اینست 
که زینب چه قبل و چه بعد از شهادت  مقتلی ننوشته اند 
گر می خواست این  گوئی ا پسرش نامی از او برده باشد. 
یا  یعنی  اســت.  بی ادبی  نوعی  می کرد  فکر  ببرد،  را  نام 

که فدای تو شود. اباعبداهلل! فرزند من قابل نیست 
دوید  بیرون  خیمه  از  زینب  کبر،  ا علی  شهادت  در  مثاًل 
که فریادش فضا را ُپر  ة«  ة َو ابَن ُاَخّیَ و فریاد زد: »یا ُاَخّیَ
که در شهادت فرزندش چنین  کرد ولی هیچ ننوشته اند 
کربال شهید شد،  که در  کرده باشد. جوان دیگری  کاری 
از فرزندان جناب مسلم بن عقیل و مادرش رقّیه  یکی 
دختر علی بــن ابــی طــالــب؟ع؟ اســت. ایــن جــوان هم 
از  هم  نفر  سه  دو  شــد.  شهید  مــادرش  چشم  مقابل  در 
دیگر،  و  کلبی  عمیر  بن  عبداهلل  یکی  هستند،  اصحاب 
یک  کــدام  پسر  که  نشده  شناخته  که  است  جوانی  آن 
چشم  مقابل  در  هــم،  دو  ایــن  اســت.  بــوده  اصحاب  از 
درباره شان  پیش  جلسۀ  در  که  شدند  شهید  مادرشان 
از جوانان اهل بیت است  کردیم. دیگر، یکی  صحبت 
شهادت  به  اباعبداهلل  از  بعد  و  نیست  یادم  اسمش  که 
بود،  خیمه  در  داشــت،  ســال  ده  که  طفل  ایــن  رسید. 
دوید.  بیرون  خیمه  از  شد،  دگرگون  اوضــاع  دید  وقتی 
بهت  حالت  َمذُعورًا«  َج  »َخــَر نوشته اند.  او  دربارۀ  اینجا 
متحّیر  و  می کرد  نگاه  زده ها  بهت  مثل  داشت،  زده ای 
فراموش  که  نقل می کند  ناقل  که چه شده است؟  بود 
گوشواره بود و مادرش  گوش این طفل  نمی کنم در دو 

که یک نفر آمد و سر او را برید...  نیز ایستاده بود 
گفتارهای معنوی ص 303-299.

که می رفت مردی 
▪

که می رفت مردی 
و

زنی پشت سرش داد می زد:

آرام تر برو پسر زهرا !
▪

ظهر بود. 
کس نبود. یکی بود و هیچ 

▪
که مرد بود  و اسبی 

کشته ها تن  که برگشت آمد بین  کنار خیمه های زنان  از 
کرد.  صاحبش را پیدا 

کرد.  بو 
رفت طرف فرات. 

توی آب فرو رفت. 
کسی اسب خونین را ندید. و دیگر 

▪
یکی بود یکی نبود...

یک تپه ای بود
که دلش می خواست فروبریزد، از هم بپاشد

چشم های بانویی بر بلنداش 
که نباید می دید. داشت می دید هرچه 

▪
یکی بود یکی نبود ... 

یک خانومی بود
که خستگی نمی شناخت

هزار بار فاصله خیمه ها تا َتل را دویده بود،
پس چرا این باِر آخر نشسته بود روی زمین؟

کوبیده بود به سرش؟ چرا دست هاش را 
▪

یکی بود یکی نبود ... 
یک بابایی بود

که شب آخر 
کنده بود. همه خارهای اطراف خیمه ها را 

فــرار  پابرهنه  البــد  می ترسید،  آتــش  از  وقتی  دخــتــرش 
می کرد.

▪
یکی بود یکی نبود... 

یک مادری بود
که وقتی آب آزاد شد،

آب نخورد.
آب، شیر می آورد.

شیرخواره اش نبود.

▪
یکی بود یکی نبود ... 
کهنه  بود یک پیراهن 

که دلش می خواست بر تِن صاحبش بماَند،
با آن که صد وده  جاش پاره شده بود.

ره، ما بیَن رمیه  ...اّنه وَجَد فی قمیصه مائه َو ِبضع َعَشَ
و طعنه سهٍم و ضربه...

▪
یکی بود یکی نبود... 

یک پسری بود
که پایش به رکاب نمی رسید،

زره به تنش بزرگ بود،
اما شهادت برایش از عسل، شیرین تر بود.

▪
یکی بود یکی نبود... 

یک پسری بود
که بابا نداشت

کرده بود. اما عمو برایش بابایی 
کند. آمده بود جبران 

با دست راستش.
▪

یکی بود یکی نبود...
یک مادری بود

که دو تا پسر داشت
پسرهاش را دوست می داشت.

قربانی های خوبی می شدند
برای برادرش.

▪
یکی بود یکی نبود...

یک مادری بود
که وقتی بند مشک پاره شد

بند دلش پاره شده بود.
نوبت شش ماهه اش رسیده بود.

▪
یکی بود یکی نبود...

یک برادری بود
که وقتی پای برادرش به میان می آمد

تشنگی نمی شناخت
چشم و دست نمی شناخت

کاش مشک ش را نمی زدند... فقط 

قیمت جان
▪

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ُفوا 

َ
َیَتَخّل ْن 

َ
أ ْعـــراِب 

َ
اْلأ ِمَن  َحْوَلُهْم  َمْن  َو  اْلَمدیَنِة  ــِل  ْه

َ
ِلأ کاَن  ما 

لا  ُهْم 
َ
ّن
َ
ِبأ ذِلَک  َنْفِسِه  َعْن  ْنُفِسِهْم 

َ
ِبأ َیْرَغُبوا  لا  َو  ِه  الّلَ َرُسوِل  َعْن 

َیَطُؤَن  لا  َو  ِه  الّلَ لا َمْخَمَصٌة فی  َسبیِل  َو  َنَصٌب  لا  َو   
ٌ
ُیصیُبُهْم َظَمأ

ِبِه  َلُهْم  ِتَب 
ُ

ك  
َ
ِإلّا َنْیلًا  َعُدّوٍ  ِمْن  َیناُلوَن  لا  َو  اَر 

َ
ّف

ُ
اْلک َیغیُظ  َمْوِطئًا 

ْجَر اْلُمْحِسنیَن
َ
َه لا ُیضیُع أ َعَمٌل صاِلٌح ِإّنَ الّلَ

که از  مردم مدینه و بادیه نشیناِن پیرامونشان را َنَرسد 
] فرمان [ پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از 
گرسنگیی  که هیچ تشنگی و رنج و  جاِن او بدانند ، چرا 
کافران  که  در راه خدا به آنان نمی رسد و در هیچ مکانی 
دشمنی  از  و  ــد  گــذارن نمی  قــدم  آورد  مــی  خشم  بــه  را 
 ، اینکه به سبب آن  آورنــد مگر  غنیمتی به دست نمی 
کارنامه شان [ نوشته می  عمل صالحی برای آنان ] در 

کند. شود ، زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی 
توبه 120

▪
اصاًل بهای جان، قیمت جان همین است.

فلا تبیعوها اّلا بها.
گذاشته اند برای  را  کمترش بدهیم باخته ایم. جان  به 
گذاشته اند جایی  گر الزم است فدا بشود. آبرو را  این که ا
که الزم است  که الزم است بریزد. مال را داده اند جایی 
یاد  ما  به  آیه ها  را همین  متعالی  نگاه  این  ج بشود.  خر

کنیم. داده اند. فقط مانده ما، »آن جاِی الزم« را پیدا 
▪

ُفوْا َعن 
َ
ن َیَتَخّل

َ
ْعَراِب أ

َ
َن الأ ْهِل اْلَمِدیَنِة َوَمْن َحْوَلُهم ّمِ

َ
َما َکاَن ِلأ

ْفِسِه
َ
نُفِسِهْم َعن ّن

َ
ُسوِل الّلِه َولَا َیْرَغُبوْا ِبأ ّرَ

▪
ظهر بود، ظهر روز دهم، آقا ایستادند برای نماز، خیلی ها 

کنند.  که آخرین نمازشان را به آقا اقتدا  هم آمدند 
کرده بود.  او ولی »آن جای الزم« را پیدا 

که جان آقا در امان بماند.  که سپر بال بشود.  ایستاد جلو 
که خورد، نماز تمام شده بود، افتاد روی  تیر سیزدهم را 

زمین. 
گوشه چشم هاش به آقا بود: »ارضیت؟« 

حاال راضی هستید از من؟ 
»انت َامامی فی الجّنه« 

تو جلوتر از من می روی بهشت. 
گفتند این را به او.  آقا 

اسمش سعید بن عبداهلل حنفی بود.
▪

نشود  ــدر  ه جــوانــی مــان  ــان،  ــان م ج کنیم  ــا  دع بیایید 
بّچه ها.

هیأت محبان حضرت زهرا ؟اهع؟
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شماره دهم

▪
هر روز و هر سال

تو را روضه روضه
سر می ُبرند

و تو
هنوز زنده ای.

سعید بیابانكی


