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»چهل منزل« 

»اْلِوْتَر اْلَمْوتُوَر«

عشــاق حضــرت حســین)ع( از ابتــدای 
عــزاِی  قرنطینــه،  و  روزگار کرونایــی 
نداشــتِن خیمــة عــزای اشــرف اوالد 
آدمیــان را داشــتند. امــا علــم عــزای او 

ــد! ــن نمان ــر زمی ب
ــیرخواره.  ــب ش ــود، ش ــم ب ــب هفت ش
هنــگام فغــان بــرای او نفــس به شــماره 
می افتــد و عجیــب شــبی اســت آن 
شــب بــرای مــادران! در شــب منســوب 
بــود کــه چــراغ  بــه علی اصغــر)ع( 
روشــن  امام خمینــی)ره(  حســینیة 
ــش  ــه به دنبال ــنی ک ــراغ روش ــد. چ ش
ــرای  ــد. ب ــود آم ــادی به وج ــی زی چرای
عــدة زیــادی ایــن عالمــت ســؤال 
ــن  ــزرگ پیــش آمــد کــه ضــرورت ای ب
کار مقــام  معظــم رهبــری چیســت؟ 
چــرا تنهــا؟ چــرا در این ســالن بــزرگ؟ 
حفــظ شــعائر دینــی از ملزومــات اســت 
و هویــت جامعة اســالمی را تشــکیل 
می دهــد. کتــاب آســمانی مــا هــم ایــن 
ــه را متذکــر شــده اســت. هرکــس  نکت
ــن کار  ــزرگ دارد، ای ــی را ب ــعائر اله ش

نشــانة تقــوای دلهــا اســت. )۲۳حــج(
امــا در ایــن زمــان تزاحمــی بــه وجــود 
ــه  ــه ک ــک فریض ــن ی ــم بی ــد. تزاح آم
حفــظ جــان انســان ها اســت و شــریعه. 
ــرگ  ــان م ــگ می ــوی جن ــا در بلبش م
ــیم  ــه می رس ــن جمل ــه ای ــی ب و زندگ
اجــرای  کــه والیــت تضمین کننــدة 
همــة احــکام الهــی اســت. زیــرا رهبــر 
جامعةاســالمی بــا حکمــی ایــن تزاحــم 

ــی  ــاد عقالن ــد و اجته ــرف کردن را برط
ــید. ــات رس ــه اثب ــان ب ایش

ــد:  هنگامــی کــه رهبــر انقــالب فرمودن
اســاس  بــر  بایــد  عــزاداری محــرم 
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــط ســتاد ملــی مب ضواب
برگــزار شــود، مســئلة اهــم و مهــم 
مطــرح شــد. اگــر قــرار اســت فریضــه و 
حفــظ شــعائر دینــی در جامعةاســالمی 
بــا هــم انجــام شــود، بایــد توجــه کــرد 
ــدم  ــری مق ــر دیگ ــک ب ــدام ی ــه ک ک

ــت؟ اس
اینجــا اســت کــه ذهن هــا به ســمت 
راه حل هــای جدیــد مــی رود  ایجــاد 
و  دیرینــه  ســنت  مثــال  به طــور  و 
موضوعیــت  روضةخانگــی  صمیمانــة 
پیــدا می کنــد و هیئتهــای مذهبــی 
کــه امــکان برگــزاری مراســم بــا رعایت 
را  بهداشــتی  شــیوه نامه های  دقیــق 
ــک  ــر خــود لبی ــان رهب ــه فرم ــد ب دارن

می گوینــد.
و  بیانیــه  بــه  تنهــا  انقــالب  رهبــر 
ســخنرانی در مــورد ایــن موضــوع اکتفــا 
ــردم، در  ــا م ــراه ب ــان هم ــد. ایش نکردن
ایــن شــرایط غریبانــه و عجیــب ماننــد 

ــدند. ــر ش ــان ظاه ــی درخش الگوی
عدة زیــادی  بــرای  کار  ایــن  البتــه 
عجیــب بــود و شــبهاتی نظیــر ریــاکاری 
و  اســراف  حســین)ع(،  امــام  بــرای 
بیت المــال  از  شــخصی  اســتفاده 

ــد. ــرح ش مط
ــن  ــه اهمیــت پرداخت ــه ب همان طــور ک

بــه موضــوع هویــت جامعة اســالمی 
اشــاره شــد، رهبــر جامعةاســالمی نیــز 
یکــه و تنهــا بــرای امــاِم یکــه و تنهاتــر 
در ایــن أمــر ثابت قــدم ماندنــد و بــرای 

حفــظ مذهــب کوشــیدند. 
ــال،  ــراف بیت الم ــبهة اس ــورد ش در م
بایــد گفــت کــه هزینــة آن چنــد 
ــه  ــذر اباعبــداهلل الحســین)ع(، ب شــب ن
صفرهــای هزینه هــای تجمــالت کاخ  
ســعداباد هیئــت دولــت هــم نمی رســد 
ــدارد.  و خــدا اســراف کاران را دوســت ن

ــراف( )۳۱ اع
امــا نکتــة مهــم اینکــه ســخنرانی 
ــراه  ــت)ع( هم ــدح اهل بی ــن و م واعظی
بــا پخــش زنــده، دل میلیون هــا ایرانــی 
عاشــق مکتــب امــام حســین)ع( را 
همــراه داشــت و مرحمــی بــر دل تنــگ 
آنــان شــد. پــس بیت المــال خــرج روح 

ــد. ــال ش ــان بیت الم ــان صاحب و ج
بایــد  باشــد،  منصــف  تاریــخ  اگــر 
از  خامنــه ای  علــی  ســید  بنویســد 
بــود.  ایــران  افــراد  قانون مدارتریــن  
همانطــور کــه وزیــر محتــرم بهداشــت، 
هــم  نمکــی  دکتــر  آقــای  جنــاب 
ــه رهبــر انقــالب گفتــه شــد  گفتنــد: ب
کــه امــکان حضــور تعــداد اندکــی 
ــا  ــود دارد، ام ــان در حســینیه وج مهم
ــت  ــه رعای ــف ب ــد: مکل ــان فرمودن ایش

هســتم. شــیوه نامه ها  دقیــق 

ه د زا س  عبا نــم  خا

ئی ضیا ــم  ن خا

دلی خون دارم از رنِج سفر از آن چهل منزل
که با سر همسفر گشتیم با مادر چهل منزل

-----
به صحرا رد خونت چون صراط المستقیمی شد

که صدها دل هدایت شد ِز خونت در چهل منزل
-----

به پایاِن سرت این سربلندی خوب می آمد
برادر روی نی باالنشین بودی چهل منزل

-----
جگرسوز است این پرسش که با فکرم عجین گشته

کدامش سخت تر بود؟ آن خرابه یا چهل منزل؟
-----

به چشمم آنچه زیبا بود دیدم روز عاشورا
چه گویم ما رایت ااّل جسارت در چهل منزل

-----
به رنگ آسماِن شب درآمد ماه رخسارش
ِز شرم رنگ سیمای سکینه در چهل منزل

-----
به هل من ناصرت سوگند من تنها در آن وادی

زنان را بوده ام یاورترین یاور چهل منزل
-----

به پاخیز، از سفر سوغات هم آورده ام، بشنو!
دلی پر دارم از یک اربعین از آن چهل منزل



نشریه میثاق | شمارهشتم، شهریور  ماه1399

جهانــی کــه در آن متولــد شــدیم، 
ــن  ــت. ای ــی حاشیه هاس ــة رقاص صحن
ــدان  ــد چن ــوب نباش ــر خ ــی اگ ویژگ
ــه  ــرط اینک ــه ش ــت. ب ــد نیس ــم ب ه
یک طرفــه بــه قاضــی نرویــم. بلــه! 
ــه نرفتــن را جــدی  ــن یک طرف ــد ای بای
بگیریــم و هرچــه را کــه شــنیدیم بدون 
تحقیــق و اطالع یافتــن از منبــع مؤثــق 
ــم.  ــر نکنی ــته بازنش ــم و ندانس نپذیری
ــت  ــی اس ــتر خوب ــازی بس ــای مج فض
ــن حاشــیه ها  ــرای غــرق شــدن در ای ب

کــه پشــت پردة مبهمــی دارنــد. 
در روزهــای اخیــر، حاشــیه های زیــادی 
در مــورد اســتادپناهیان به وجــود آمــد 
ــه خــودش  ــادی را ب کــه ذهن هــای زی
در  خیلی هایمــان  کــرد.  درگیــر 
ــا  ــن حرف ه ــت و دروغ ای ــم راس پیچ و خ
یــک  به عنــوان  و  افتادیــم  گیــر 
ــان را  ــم خودم ــه داری ــلمان وظیف مس
از ایــن هزارتــوی ســردگمی نجــات 

ــم.  دهی
مــی زدم  در فضــای مجــازی چــرخ 
ــرد.                                                              ــب ک ــه ام را جل ــتی توج ــه پس ک
ــتاد  ــود: اس ــه ب ــت گفت ــندة پس نویس
ــا  ــاق ب ــت میث ــر هیئ ــان، در منب پناهی
شــهدا، از نظریــة جدیدشــان رونمایــی 
تمــام  کردنــد: دوران عدالت خواهــی 
شــده اســت و عدالت خواهــی فقــط 

ــت. ــا اس ــان دزدی ه ــرای زم ب
از  ســخنی  متــن،  آن  پی نوشــت  در 
ــود  ــده ب ــه ای آورده ش ــت اهلل خامن آی
ــت  ــه عدال ــا ب ــاز م ــش نی ــه موضوع ک

ــود. ــری ب حداکث
ــیدم  ــه رس ــه نتیج ــر ب ــی فک ــا کم ب
صحبــت  رهبــری  حرف هــای  ضــد 
ــتاد  ــی اس ــخصیت انقالب ــردن، در ش ک
پناهیــان نمی گنجــد. ســعی کــردم 
ــای ایشــان  ــا بررســی بیشــتر حرف ه ب
ــنوای  ــات، ش ــا مواس ــت ی ــارة عدال درب
ــم و  ــرا باش ــرف ماج ــای دو ط حرف ه

بی گــدار بــه آب قضــاوت نزنــم.
صحبتــی کــه مــن در فضای مجــازی از 
ــودم،  طــرف اســتاد پناهیــان شــنیده ب
بــود: »عادالنه تریــن حکومــت  ایــن 
ــّحة  ــگ ُش ــه فرهن ــی ک ــان مردم درمی
بخیلــی  آن  در  کــه  نفس)حالتــی 

» دو هزار آبرو! «

» ارتش صلح جهانی «

ــده  ــد بی فای ــود.( را پذیرفته ان ــده ش ورزی
ایــن  ایشــان،  ســخنان  طبــق  اســت. 
ــم را  ــد. ظال ــخت تر ش ــان س ــی کارم یعن
ــت  ــیس اس ــه خس ــی ک ــر از کس راحت ت
می شــود شــناخت و شــحة نفــس آنچنــان 
ــش  ــه کن کردن ــه ریش ــت ک ــکار نیس آش
ــاب همــه اســت،  ــت ب ســهل باشــد. عدال
جــز دزدان و عملیاتی کردنــش آســان تر 
از مواســات اســت. عدالــت یعنــی برابــری 

ــتن.« ــی ازخودگذش ــات یعن و مواس
اگــر ایــن صحبــت را از نظــر جمله بنــدی 
ــویم  ــه می ش ــم، متوج ــی کنی ــم بررس ه
دارنــد.                           تفاوت هایــی  هــم  بــا  کــه 
ــت  ــل صحب ــت اول اص ــب اس ــس واج پ
شــخص را بشــنویم و ســپس ذهنمــان را 

ــم. ــی کنی ــپار حواش رهس
آیــا آقــای پناهیــان، ازآقــای مطلبــی 
ــاکارون  ــة تک م ــانی، صاحــب کارخان کاش

هدیــه ای قبــول کرده انــد؟
آیــا آقــای پناهیــان، یــک زمیــن بــا 
ــت  ــا پرداخ ــا ب ــری را تنه ارزش 4۲۳مت

خریده انــد؟ میلیــون   ۲7
برایــم  کــه  بــود  ســؤاالتی  این هــا 
ــش  ــال جواب ــود و به دنب ــده ب به وجــود آم
رفتــم. در ادامــه قضیــه را اینطــور متوجــه 
شــدم: در زمــان گذشــته آقــای پناهیــان، 
ــردی شــریک می شــوند.  ــا ف زمینــی را ب
طبــق قرارشــان، هرانــدازه کــه در زمیــن 
بــه همــان  بایــد  محصــول کاشــتند، 
ایشــان  امــا  کننــد.  برداشــت  انــدازه 
برداشــتی  محصولــی نمی کارنــد پــس 
ــم  ــان، تصمی ــریک ایش ــم نمی کنند.ش ه

ــند.  ــان را بفروش ــد سهمش می گیرن
در ایــن میــان آقــای پناهیــان، 

ــک  ــر ازی ــای 65مت ــا به تنه
را  ۱۲0متــری  واحــد 

و  بودنــد  پرداختــه 
بهــای  نمی توانســتند 

ــدی  ــک 4واح کل مل
را بــا هــم بپردازنــد 
دیگــر  تــا 
ــراکتی در کار  ش
نباشــد. ایشــان 

ازطریق 
بــا  واســطه، 

فــردی بــه نــام 

ــت  ــه در خدم ــت ک ــتعدادی اس اراده، اس
زندگــی،  و  می آیــد  در  انســان  اختیــار 
در  کــه  اســت  رفتارهایــی  مجموعــه 
اختیــار  زندگــی  موقعیت هــای مختلــف 

. می کنیــم
غــم بــا ناراحتــی فــرق دارد. ناراحتــی 
مچالــه  می کنــد،  خــرد  را  انســان 
غــم؛  امــا  می انــدازد.  دور  و  می کنــد 
ــم دارد. ــزی ک ــگار چی ــم، ان ــان بی غ انس

تجربــة زیســتة مــن در ســفر اربعیــن، 
ــی  ــه های روزمرگ ــر از کلیش ــزی فرات چی
ــود.                                                                                                              ــدرن ب ــا م ــای مث ــی، در دنی زندگ
ــود  ــی خ ــای درون ــی در فرآینده ــر کم اگ

ــروی  ــک نی ــم اراده، ی ــم، می یابی ــل کنی تأم
ــه  ــت ک ــیال اس ــان س ــک جری ــی و ی درون
ــل  ــا آن را تبدی ــد، م ــود می آی ــا به وج در م
ــل  ــه عم ــت ب ــم و دس ــار می کنی ــه اختی ب

نیــم. می ز
ــت،  ــهود اس ــی مش ــا خیل ــه آنج ــزی ک چی
تولیــد رفتــار انســانی در ابعــاد گســترده 
ــدة  ــان دهن ــن، نش ــرای م ــن ب ــت و ای اس
ــی  ــان های اربعین ــه انس ــت ک ــودی اس وج
وجــود،  آن  و  می گیرنــد  ارتبــاط  آن  بــا 
کــردن  اختیــار  بــرای  الزم  انــرژی 
تأمیــن  برایشــان  را  انســانی  رفتارهــای 

. می کنــد

بفهمیــم  اینکــه  از  قبــل  اربعینی هــا،  مــا 
ــق  ــم و عش ــت، غ ــق چیس ــاس و عش احس
ــا آن وجــود تجربــه  و انقطــاع و حضــور را ب
ــا محــرم، غمــش را شــناختیم. در  کردیــم. ب
عاشــورا عاشــقش شــدیم، از همــه چیــز دل 
کندیــم و پیــاده بــه ســمتش فــراری شــدیم 
تجربــه  را  حضــورش  اربعیــن،  روز  در  و 
ــش و  ــا آرام ــه م ــه ب ــوری ک ــم. حض کردی

ــن داد. ام
کلیشــه های  کم کــم  اربعیــن،  از  بعــد 
شــد،  بیشــتر  زندگــی  تکــرار  روزمرگــی 
ــتر  ــم بیش ــان ه ــر، دلتنگی م ــا کمت ــر م صب

ــد.  ــال بع ــن س ــا اربعی ت

آقــای مطلبــی کاشــانی، آشــنا می شــوند 
و از ایشــان درخواســت می کننــد مابقــی 
ــر( را از  ــای 65مت ــد منه ــک )4 واح مل

بخرنــد. سابقشــان  شــریک 
درخواســت  کاشــانی،  مطلبــی  آقــای 
آقــای پناهیــان را می پذیرنــد و حتــی 
ــه ایشــان پیشــنهاد  ــان کار، ب پــس از پای
دریافــت هدیــه می دهنــد. امــا آقــای 
بــا  و  بعدهــا  نمی پذیرنــد.  پناهیــان 
ــان  ــای پناهی ــهم آق ــک، س ــن مل فروخت
ایــن  همــان واحد65متــری می شــود. 
وســط نــه هدیــه ای داده شــده و نــه 

هدیــه ای دریافــت شــده اســت. 
ــا  ــان روزه ــبهة دوم. هم ــه ش ــیدم ب رس
بــود کــه آقــای ســلطانی، عکســی را 
ــه  ــد ک ــر کردن ــازی منتش ــای مج در فض
ــان  ــتاد پناهی ــود اس ــن ب ــان دهندة ای نش
یــک خانــة ۳0میلیــاردی را بــه ارزش 

ــت!               ــده اس ــون خری ۲7میلی
در  ســر  امــالک  از  کــه  کســانی  از 
را  عکــس  صحــت  می آوردنــد، 
جویــا شــدم. طبــق مــادة 64 قانــون 
آن  مســتقیم،  مالیات هــای 
عکــِس منتشــر شــده، 
یــک بنچــاق یــا 
ارزش  ســند 
ــی اســت  معامالت
ــی  ــه ســند اصل ن

زمیــن.

براســاس ایــن مــاده، بــرای دانســتن 
مقــدار مالیــات دریافتــی از مالــک، 5نفــر 
ــن  ــه ای ــند ک ــته باش ــور داش ــد حض بای
5نفــر را شــورای شــهر انتخــاب می کنــد. 
ــن  ــر از معتمدی ــر، ۲نف ــن 5نف ــر ای عالوه ب
ــد حضــور داشــته باشــند. محــل هــم بای

ــویم،  ــاب و کتاب ش ــی وارد حس ــر کم اگ
۲درصــد  کــه  می شــویم  متوجــه 
ــه،  ــای آن منطق ــن ارزش زمین ه میانگی
ــات  ــن مالی ــرای تعیی ــی ب ارزش معامالت
اســت و آن ۲7میلیــون، نشــانگر ایــن 
ارزش معامالتــی اســت نــه قیمــت اصلــی 

ــن.  زمی
یعنــی ایشــان، بیشــتر از ۲7 میلیــون 

ــد.  ــا داده ان ــن به ــرای آن زمی ب
ــم و  ــاوت کنی ــم زود قض ــا عادت کرده ای م
ــم،  ــی را نفهمیده ای ــوز اصــل مطلب ــا هن ت
آن را در بــوق و کرنــا کنیــم و بــا چوبــش 
ــایعات  ــه ش ــی ب ــم. به راحت ــه را برانی هم
درگیــر  به ســادگی  و  می زنیــم  دامــن 
تهمــت و بی تقوایــی می شــویم. حتــی 
ــت  ــم حقیق ــی ه ــط کس ــن وس ــر ای اگ
را بگویــد، حرفــش را بــاور نمی کنیــم 
برداشــت  می خواهــد  دلمــان  چــون 

ــیم. ــته باش ــه داش ــری از قضی دیگ
امام موسی کاظم)ع( می فرمایند:

ــَرَک َعــن أخیــَک،  ْب َســمَعَک و بََص ــذِّ »َک
ــامًة َو  ــوَن َقس ــَدَک َخمس ــِهَد ِعن ــاِْن َش َف

ــم بُه ــُه َو َکذِّ ق ــوالً َفَصدِّ ــَک َق َ ــال ل ق
چشــم و گــوش خــود را نســبت بــه بــرادر 
دینــی ات تکذیــب کــن، آنچنــان کــه 
ــد  ــارة او حرفــی زدن اگــر پنجــاه نفــر درب
و او خــالف آنهــا را گفــت، تــو حــرف 
او را قبــول کــن و دیگــران را تکذیــب 
ــته  ــی داش ــال خوش بین ــه او کم ــا. )ب نم

ــاش(« ب
»سفینه، ج ۲،ص۱۱۱ »

ــن  ــتن ای ــنده از نوش ــدف نویس ــه: ه نکت
ــاح  ــا جن ــچ شــخص ی ــاع از هی ــن، دف مت
ــد  ــنده قص ــت. نویس ــوده اس ــی نب خاص
ــال،  ــن مث ــی ای ــا بررس ــت ب ــته اس داش
را  اجتماعــی  آســیب  یــک  از  بخشــی 

ــد. ــت کن روای

و  می کنــد  تقویــت  را  اراده  تجســم، 
بــا  شــده  تقویــت  اراده  ایــن  ترکیــب 
رفتــار  آن  بازتولیــد  امــکان  اختیــار، 
بــرای مــا فراهــم  را  اربعینــی  انســانی 

. می کنــد
ــم و از  ــا مانده ای ــن ج ــه از اربعی ــاال ک ح
این گونــه  می تــوان  دوریــم،  وجــود  آن 
ســفر کــرد و خــود را بــه قافلــة حســین)ع( 
ــا تجســم حضــور در حــرم  رســاند. پــس ب
ــت  ــن حقیق ــاد ای ــمند، ی ــود اررزش آن وج
بــرای  صلــح  جهانــی  ارتــش  ایــن  و 

ــه داریــم. ــده نگ ــان ها را زن انس

ی زگر بر نــم   خا

عی ر زا ی  قا آ
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وقتــی »هنــر« بــا مفهومــی خــاص در 
می آمیــزد، خشــک  و خارترین مفاهیم بشــری 
را چنــان جــذاب و لطیــف می کنــد کــه هــر 
بیننــده و شــنونده ای را چونــان مــرغ ســرکنده 
ــیند.  ــان او می نش ــر ج ــد و ب ــاب می کن بی ت
ــر  ــش ب ــخن، غالب بودن ــر س ــر ب ــت هن مزی
ســخن گفتن اســت. بــا هنــر می تــوان بــدون 
زبــان حرف هــای بســیاری زد. اگــر بخواهــم در 
یــک جملــه کتــاب »دغدغه هــای فرهنگــی« 
ــد  ــم، بای ــه کن ــه ای را خالص ــت اهلل خامن آی
بگویم:»پیام هــا و مفاهیمــی کــه می خواهیــد 
بــه فرهنــگ مــردم تبدیــل شــود، با زبــان هنر 
و ادبیــات به خوبــی بیــان کنیــد تــا فرهنــگ 

ــد.« ــر بگذاری ــردم را تحت تأثی م
ــین)ع( و  ــام حس ــر ن ــال ذک ــد از ۱400س بع
ــب  ــک مخاط ــان، ی ــرارش درجه ــامد تک بس
ــام  ــود ن ــور می ش ــه چط ــد ک ــر می مان متحی
ــار  ــداز باشــد و آث ــخ طنیــن ان ایشــان در تاری
هنــری فاخــر اندکــی مربوط بــه ایشــان وجود 
ــینه چاکان  ــیعیان و س ــا ش ــد؟ م ــته باش داش
حســین)ع(، از او در هنــر چــه میراثــی داریــم؟                                                            
ــن، بعــد از این همــه ســال در  عاشــورا و اربعی
کجــای هنــر ایــن مملکت میخی ناگسســتنی 

کوبیده انــد؟
هنــر بخشــنامه ای و قانون پذیــر نیســت. هنــر 
ــا  ــد ت ــدش ســرریز کن ــد از وجــود هنرمن بای
ــن  ــر مت ــد. هن ــش بزن ــی در دل مخاطب آتش
ســخنرانی کپــی شــده از کســی نیســت. 
ــت. در  ــردن« اس ــق ک ــس »خل ــر از جن هن
ــوم ماوراءانســانی اســت و هنرمنــد  دســتة عل
ــان  ــن می ادامــة احســن الخالقین اســت. در ای
بوده انــد انــدک مردمانــی کــه نامــی از خــون 
ــد  ــن فرهنــگ بلن ــات ای ــر و ادبی خــدا در هن
کردنــد. ولــی چــه انگشت شــمار بوده انــد ایــن 

ــردار. ــم دار هن ــان عل مردم
فیلم، سینما، تئاتر

درســت اســت کــه زمــان عاشــورا هنــر هفتــم 
ــرای اینکــه مــا  نبــود. ولــی دلیلــی نیســت ب
ــام  هــم ایــن هنــر را از یــاد بــرده باشــیم و  ن

حســین)ع( را بــر تــارک این هنــر حک نکنیم. 
الحق واالنصــاف، عقب تریــن و ضعیف تریــن 
بخــش هنــر عاشــورایی مــا در عرصــة تصویــر 
ــترین  ــه بیش ــی ک ــت همان جای ــت. درس اس
ــرزد  ــدا بیام ــذاری را دارد. خ ــب و اثرگ مخاط
ــری را کــه » معصومیــت از  ــدر داوود میرباق پ
ــا  دســت رفتــه« و »مختارنامــه« را ســاخت ت
در کنــار چنــد خــورده اثــر ســینمایی دیگــر، 
)کــه بعیــد اســت مردمــان امــروز بــا آن ارتباط 
ــن  ــداهلل در ای ــمی از اباعب ــد( اس ــرار کنن برق
ســینما و تلویزیون وجود داشــته باشــد. وگرنه 
ــاِد  ــی َعّق ــاید مصطف ــتیم ش ــد می نشس بای
ــم محمــد رســول  ــی )کارگــردان فیل آمریکای
اهلل( برایمــان از واقعــة کربــال فیلم بســازد. صد 
ــر اســت.  ــر بدت البتــه کــه اوضاعمــان در تئات

ــان  ــتیم هم ــل نتوانس الاق
تعزیه خوانی هــا 

ــای  و نمایش ه
روحوضــی کــه 

ــه  از پدرانمــان ب
ارث بردیــم را نگــه 

ســالن های  داریــم. 
کشــور  بــزرگ 
می شــوند  ز پــر  ا

کــه  تماشــاچیانی  و  بازیگــران 
ــر  ــور اث ــا هرج ــد ت ــول می دهن پ

بی پــرده و جلفــی را ببیننــد.
 امــا دریــغ از اینکــه نــام »حســین)ع(« 

روی پــردة تئاتــر شــهر و تــاالر مولــوی و... برده 
شــود و بازهــم ایــن مــا هســتیم کــه خاطرات 
ــا و  ــجدها و تکیه ه ــتوی مس ــال را در پس کرب
ــد  ــه نکن ــم ک ــی کرده ای ــان مخف هیئت هایم
ــن  ــل م ــدای »ه ــان ص ــز خودم ــی به ج کس
ــد  ــنود. چن ــان را بش ــی« امامم ــر ینُصرن ناِص
ســالی می شــود کــه مستندســازها، دوربین به  
دســت می گیرنــد و دل بــه جــادة نجف کربــال 
می زننــد تــا آینــه شــوند و قطــره ای از دریــای 
ــه  ــتندهایی ک ــد. مس ــاب کنن ــن را بازت اربعی
ــود.  ــارج می ش ــت خ ــمارگانش دارد از دس ش

»یک حسین و این همه بی هنری«
علــت فاصلــة زیــاد بیــن کمیــت مســتندها و 
فیلم هــای عاشــورا و اربعیــن، تولیــد آســان  و 
کم هزینــه مســتند نســبت بــه ســریال و آثــار 
ســینمایی اســت. نــه بــه بازیگــر نیــازی دارد و 
نــه متــن و فیلم نامــه و نــه در قیدوبنــد فروش 
گیشــه اســت. امــا مخاطــب و اثرگــذاری 
ــا  ــرت ب ــوع و کث ــر ن ــریال، از نظ ــم و س فیل
ــل مقایســه  ــی قاب مســتندهای نیم بنــد کنون
نیســت. البتــه راه ورود بــه وادی فیلم ســازی از 
همیــن مستندســازی ها و کارهای ُخرد اســت. 
ولــی خطــر جــدی، کوتاه قــد مانــدن جوانــان 

مستندســاز حــال حاضرمــان اســت. 
ادبیات

در ایــن وانفســا، شــاید ادبیات پارســی کمی از 
دین خود را به ســاالر شــهیدان ادا کرده باشــد. 
آن هــم ازطریق اشــعار مداحــان و تعزیه خوانان. 
ــای شــعر  ــر ذوق ایرانی ه ــاید اگ ش
دوســت نبــود، همیــن 
چنــدکالم هــم بــرای 
بــه  ارادت  عــرض 
ــود!  ــال نب ــام کرب ام
ــد  ــه بوده ان البت
کسانی چون 
شــهیدآوینی 
بــا » فتــح خون« 
بــا  کرمیــار  صــادق  و 
»نامیــرا« و ســید مهــدی شــجاعی 
بــا آثــار مختلــف و چنــد نویســندة دیگــر کــه 
عاشــورا را بــه عرصــة نوشــتن آورده انــد. ولــی 
ــن  ــا و ای ــا کج ــردن م ــین)ع( برگ ــق حس ح
خــورده ســیاهی ها در دریــای مکتوبــات 
مــا کجــا! شــاید از خــود بپرســیم کــه جــای 
شــعرایی بلنــد مرتبــه چــون حافظ و ســعدی 
و مولــوی در ایــن دریای خروشــان کجاســت؟!

ــری از  ــداد کثی ــظ تع ــرت حاف ــز حض  به ج
شــعرای بلنــد آوازة ما ســنی مذهب بودند. فلذا 
توقــع زیــادی از آنــان نمــی رود. ولــی شــعرای 
شــیعة زیــادی در ایــن مــرز و بــوم بودنــد کــه 
چونــان لســان الغیب از شــرایط سیاســی 

مجــــــازی  چه خبر؟!
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ــورا  ــاد عاش ــرای ی ــبی ب ــی مناس و فرهنگ
برخــوردار نبودنــد. حافــظ در زمانــی زندگی 
می کــرده کــه کلمــات بــی ارج شــده بودند و 
دین فروشــی ســکة رایــج بــود و لقمــه از نــام 
دیــن خــوردن، بــه چنــان ســطحی رســیده 
بــود کــه حافــظ کالفــه و عصبانــی از مصرف 
هرچــه کلمــات دینــی بــود. همین شــد که 
حافــظ جــز چنــد اشــاره در پــرده یــادی از 

ــد. ــال نمی کن ــات کرب اتفاق
موسیقی

و  روحانی هــا  همیشــگی  چالــش 
ــاید از  ــه ش ــده ک ــث ش ــیقی دانان باع موس
ــدگان  ــی، خوانن ــا بی رغبت ــرس و ی ــر ت س
ــری  ــه دســت بازت ــا اینک و آهنگ ســرایان ب
ــی  ــد، ول ــدان دارن ــة هنرمن ــه بقی نســبت ب
ــه حماســة عاشــورا داشــته  توجــه کمــی ب
باشــند. بــا ایــن وجــود بوده انــد هنرمندانــی 
چــون حســین علیــزاده و جــواد معروفــی و... 
ــا در  ــا نمانده اند.ام ــق ج ــة عش ــه از قافل ک
ــدگان و  ــور خوانن ــان، ج ــان مداح ــن می ای
نوازنــدگان را باهــم کشــیده اند و بــی داریــه و 
تنبــک و تار، طــوری خواندند که صدایشــان 
هــم موســیقی داشــت و هــم محتــوا. البتــه 
ســینه زنی و زنجیرزنــی مــردان ســینه چاک 
ــروه  ــم از گ ــان ک ــی آن ــداهلل در همراه اباعب

ارکســتر ســمفونیک نداشــته اســت.
ایــن ُجســتار، فقــط ســیلی محکمــی بــود 
ــر صــورت امثــال مــا، کــه یادمــان بیایــد  ب
بــرای بــه اهتــزاز درآوردن پرچم حســین)ع( 
در دنیــا، فقــط بــا محکم تــر ســینه زدن یــا 
ــم  ــترگ تر نمی توانی ــی س ــردن علم بلند ک
ــه مــردم معرفــی کنیــم.  ــال را ب قتیــل کرب
هرچنــد مــا موظــف بــه عــزاداری و ســوگ 
در غــم اماممــان هســتیم ولــی بــه همــان 
ــوگمان  ــم و س ــر بیاموزی ــد هن ــدازه بای ان
را بــا هنرمــان بــه هــم بیامیزیــم و بــا غــم 
ــه آتــش بکشــیم.  حســین)ع( عالمــی را ب

ر ــپو س عبا ی  قا آ
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ــس  ــیفتگی، پ ــال ها ش ــس از س ــی پ گاه
از ماه هــا عــزاداری، پــس از روزهــا اشــک، 
خلوتــی الزم اســت. بایــد ایــن مــِن مریــد 
او  از  و  بــه کنــاری خوانــد  را  حســین 
ــو از  ــده! ت ــم دی ــان ای دل غ ــید: ه پرس
حســین چــه می دانــی؟ از مــرام حســین؟ 
ــس از  ــید پ ــد پرس ــین؟ بای ــر حس از تفک
ســال ها همســفر شــدن بــا کاروان حســین 
ــودکان حســین  ــال ک ــه ح ــدم ب و قدم به ق
اشــک ریختــن، آیــا شــنیدی نــدای آنچــه 

ــگاه کشــاند؟ ــه قربان کــه او را ب
و  ببینیــم  تــا  بایــد.  تلنگــری  گاهــی 
بخوانیــم کــه حســین را نه تنهــا یهودیــان و 
مســیحیان و حتــی کفــار، بلکه مســلمانانی 
بــه شــهادت رســاندند کــه شــهادتین 

می گفتنــد ونمــاز 
می خواندنــد.

بایــد  گاهــی 
نــه  را  حســین 

به عنــوان امامــی 
معصــوم و وجــودی 

کــه محــل نــزول 
الهــی  کرامــات 
ــوان  ــه به عن اســت، ک
انســانی اهــل معرفــت 
برابــر  در  مســئول  و 
و  شــناخت  دیــن 
حســین  منطــق 
یــک  به عنــوان  را 

شــخص حامــی دیــن آن هــم در شــرایط 
آن زمــان، بــار دیگــر خوانــد. هــر چنــد که 
او، هــم معصــوم اســت و هــم مخزن اســرار 

حــق.
گاهــی بایــد بــه  خاطــر آورد که حــد واالی 
انســانیت، تکامــل یــک انســان اســت نه در 
ــین)ع(  ــته ها. حس ــا فرش ــودن ب ــاس ب تم
قبــل از هــر چیــزی انســانی بــزرگ اســت 
ــی چــون اســکندر و  ــر آدم های ــه از دیگ ک
ناپلئــون و شــاه اســماعیل و... متفاوت شــد 

» مرز عاشقی «» دیگر حسین)ع( را شهید نکنید! «

» عدو شود سبب خیر«

و علــت تفــاوت او، روح بزرگــی بــود کــه در 
کالبــد اجتمــاع دمیــد. 

ــج را متحمــل شــد و  ــن رن ــد ای گاهــی بای
فهمیــد کــه حســین)ع( هنــوز هــم بارهــا 
و بارهــا در میــان مــا شــهید می شــود.                  
شــاید یزیدیــان جســم و عباســیان شــهرت 
ــروز در  ــه ام ــا آنچ ــد. ام ــهید کردن او را ش
ــر  ــدف و تفک ــد، ه ــان می ده ــا ج ــان م می

ایشــان اســت.
ــاره  ــاره و دوب ــخ دوب ــا تاری ــد ت ــد خوان بای
ــود.  ــد و هشــیار ب ــد خوان تکــرار نشــود. بای
چــرا کــه حســین)ع( را جهالــت مــردم 

ــرد. ــهید ک ــه اش ش زمان
ــال  ــه امس ــی ک ــد دارم کتاب ــه قص در ادام
ــدا  ــش را پی ــق خواندن توفی
ــم.  ــی کن ــردم معرف ک
باشــد کــه راه و مــرام 
ــه  ــین)ع( پیش حس
روشــنی بخش  و 
همگــی  زندگــی 

ــود. ــا ش م
ــة  ــاب »حماس کت

حسینی« 
اســت  تلنگــری 
ــش  ــیاری بخ هش
از اســتاد شــهید 
کــه  مطهــری)ره( 
در دو جلــد شــامل 
و  ســخنرانی ها 
ایشــان  یادداشــت های 
ــی  ــه چیســتی و چرای ــردآوری شــده و ب گ
قیــام عاشــورا پرداختــه اســت و در ســیری 
زیبــا، دشــمنی های دیرینــه بــا اســالم 
را از زمــان پیامبــر)ص( تــا زمــان امــام 
حســین)ع( بــه تصویــر کشــیده اســت. 
ــه تاریــخ و تکــرار بعضــی  در ایــن کتــاب ب
بخشــی  آگاهــی  امــا  تلــخ،  اتفاقــات 
الزمــة  دانســتنش،  کــه  پرداخته شــده 

بصیــرت امــروز اســت.

از محــرم  قبــل  زمانــی  به خیــر!  یــادش 
دغدغه مــان ایــن بــود کــه عزاداری هــای 
ــم؟  ــت بگذرانی ــدام هیئ ــرم را در ک ــة مح ده
ــرده،  ــاده ک ــود را آم ــکی خ ــای مش لباس ه
خانــه را ســیاه پوش می کردیــم تــا پرچــم 
عزایــت هــر لحظــه جلوی چشــممان باشــد و 

ــت را. ــم کربای ــم غ ــوش کنی ــادا فرام مب
ــم  ــه بروی ــود ک ــان نب ــوی دلم ــب ها دل ت ش
بــه مجلــس عزاداریــت و قلبمــان را بــا نــام تو 
مزیــن کنیــم. بــا رفقایمــان می رفتیــم هیئــت 
نزدیــک خانــه و از همــان ورودی مســجد کــه 
بــوی اســفند فضایــش را معطــر کــرده بــود، 
ســام می دادیــم بــه تــو. بــه تــو کــه عمــری 
مشــق عشــقمان بــوده ای. می رفتیــم هیئــت 
و انــگار وارد بهشــت کوچکــی شــده ایم. یــاد 
اشــک هایمان به خیــر، یــاد دم گرفتن هــا 
دســته جمعی مان  گفتن هــای  یاحســین  و 
هــم  بــا  کــه  به خیــر  یــادش  به خیــر، 
می خواندیــم: امیــری حســین و نعــم االمیــر!

ــتیم.  ــی داش ــوای متفاوت ــا حال و ه ــال ام امس
شــاید تنهــا صفتــی کــه بتوانیــم بــه وضعیــت 
امســال بدهیــم، همیــن متفــاوت بودن باشــد. 
وگرنــه یــاد تــو در هــر جایــی مرهــم دل های 

شکســتة مــا اســت. 
ــر  ــا ذک ــد و ام ــل ش ــاجد تعطی ــزاداری در مس ع
ــا  ــه خیابان ه ــت. ب ــدنی نیس ــه تعطیل ش ــو ک ت
ــام  ــا ن ــاز ت ــای ب ــا و فضاه ــه پارک ه ــم، ب رفتی
تــو را بــا خیالــی آســوده تر صــدا بزنیــم. تکیه هــا 
و مراســم های کوچــک و باصفــای محله هــا 
ــا  ــه خیابان ه ــا ب ــد و مداحی ه ــا ش ــاره برپ دوب
ــال در  ــر س ــه ه ــی ک ــد! کس ــر کنی ــد. فک آمدن
شــلوغ ترین هیئت هــا مداحــی می کــرد و خیلــی 
ــی  ــی و روضه خوان ــا مداح ــد ت ــردم می آمدن از م

او را بشــنوند، همــه را کنــار بگــذارد و ماشــینی را 
ســیاه پوش کنــد، بلندگویــی روی آن قــرار دهــد، 
ــی  ــهر را ط ــدم ش ــت قدم به ق ــون به دس میکروف
کنــد و نــوای یاحســین و یازینــب ســر دهــد تــا 
ــا خــود  ــات را ب نه تنهــا آدم هــا را بلکــه کل کائن
ــة  ــب هم ــر قل ــام حســین را ب ــد و ن ــراه کن هم
شــهر حــک کنــد. بــا خــودش بگویــد: ایــن همه 
ــن  ــای م ــای روضه ه ــد و پ ــردم آمدن ــال م س
ــروم و ســری  ــن ب ــار م ــن ب ــد، ای اشــک ریختن
ــروم و  ــن ب ــار م ــن ب ــم. ای ــان بزن ــه دل هایش ب
شــور و هیاهــوی محــرم را در 

ــم.  ــده کن ــان زن محله هایش
مثــا یــک نفــر شــبیه مــن در 
ــه اش نشســته و خاطــرات  خان
ــاله  اش  ــر س ــای ه محــرم  ه
را مــرور می کنــد، بعــد صــدای 
حــاج محمــود را از خیابــان 
و فکــر می کنــد  می شــنود 
ــده اســت،  ــط  ش ــی ضب صدای
امــا می فهمــد نــه! ایــن خــود 
حــاج محمــود کریمــی اســت 
ــا  ــاده و ب ــن س ــن چنی ــه ای ک
صفــا در محله هــا عــزاداری 

 ایــن کتــاب، از قیام هــا می گویــد و بــه 
مقــدس  قیام هــای  ماهیــت  و  اهــداف 
و  یــاران  و  امــام  از  گاهــی  می پــردازد. 
ــمنان  ــی از دش ــان، گاه ــق و تفکرش منط
امــام و گاهــی از مردمــی ســخن می گویــد 
کــه شــاید شمشــیر بــر حســین نکشــیدند 
ولــی در یــاری آنچــه کــه حــق می نامیدنــد 
بــه  کتــاب،  پایــان  در  کردنــد.  قصــور 
ــن  ــر ای ــروزه گریبان گی ــه ام ــی ک تحریفات
قیــام مقــدس و اهــداف آن اســت و وظایــف 
مــردم و اهــل منبــر در قبــال ایــن تحریفات 

می پــردازد. 
بخشی از کتاب

ــد  ــی می خواهن ــر وقت ــل منب ــوال اه ...معم
قضیــة کربــال را بــزرگ کننــد، جنبــة 
ــزرگ             ــم و ســتم ها را ب ــودن و ظل ــه ب فاجع
ــدا کــردن و  ــد. در جســت و جوی پی می کنن
ــتند،  ــی هس ــردن فاجعه های ــی جعل ک حت
بــا بیــان هــای مختلــف و تشــبیهات و 
ــودن  ــه ب ــة فاجع ــاختن ها جنب ــم س مجس
را تقویــت می کننــد و حــال آنکــه مــا 
بایــد از خــود بپرســیم: بزرگــی حادثــة 
ــع  ــال از چــه نظــر اســت؟ از نظــر فجی کرب
ــة  ــه، فاجع ــن فاجع ــا ای ــودن اســت؟ قطع ب
کم نظیــری اســت ولــی فاجعــة عظیــم 
ــاد  ــا زی ــن در دنی ــر از ای ــاید عظیم ت و ش
بــوده. خــود فاجعــة مدینــه کمتــر از فاجعــة 
ــاظ  ــب از لح ــت مطل ــوده. عظم ــال نب کرب
ــت،  ــرت اس ــاران آن حض ــهدا و ی سیدالش
ــاع  ــعد و اتب ــاد و ابن س ــاظ ابن زی ــه از لح ن
و اشــیاع آنهــا. عظمــِت ســعادت اســت نــه 
عظمــِت شــقاوت. کربــال بیــش از آن انــدازه 
ــدی و ظهــور و  کــه نمایشــگاه شــقاوت و ب
پلیــدی بشــر باشــد، نمایشــگاه روحانیــت و 
معنویــت و اخــالق عالــی و انســانیت اســت. 
ولــی اهــل منبــر کمتــر بــه آن جنبــه توجه 

ــد. دارن

می کنــد. 
ســنت های  و  خیابانــی  اجراهــای  احیــای 
قدیمــی مثــل چهارپایه خوانــی ابتــکاری از ایــن 
ــود کــه نه تنهــا نکتــة مثبــت  مــداح مردمــی ب
ــا شــرایط را داشــت بلکــه از شــور  ســازگاری ب
حســینی هــم بهره منــد بــود و پیونــد مــا را بــا 

ــرد.   ــتر می ک ــته بیش گذش
ــا  ــد ت ــث ش ــود، باع ــاج محم ــیار ح ــت س هیئ
ــم ها را  ــرکت در مراس ــکان ش ــه ام ــانی ک کس
ــة  ــد و در خان ــره نمانن ــم از آن بی به ــد ه ندارن
ــی  ــوای حســینی باشــند. هیئت خــود شــنوای ن
کــه هــم از تجمــع مــردم جلوگیــری می کنــد 
ــل  ــم تعام ــت و ه ــامت آن هاس ــظ س و حاف
ــد.  ــه می ده ــینی را هدی ــور حس ــی و ش روح
ــارز ایــن اســت کــه  حــاج محمــود، مصــداق ب
بــرای شــیعیان علــی)ع( بن بســتی وجــود نــدارد 
ــت.  ــدنی نیس ــوش ش ــا خام ــدای کرب و ص
ــن روزهایمــان اگرچــه باعــث شــد  مهمــان ای
به جــا  را  هرســاله مان  رســم های  نتوانیــم 
ــم  ــی را ه ــن خاقیت های ــا چنی ــم، ام بیاوری
برایمــان بــه ارمغــان آورد.  درســت اســت کــه 
می گوینــد: عــدو شــود ســبب خیــر، اگــر خــدا 

ــد! خواه

بی ــهرا س نم  خا

نی ما ز نــم  خا
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شــاید کمتــر کســی بــه امنیــت راه اربعیــن کــه 
پارســال بــا شــوق در آن قــدم می گذاشــت، توجــه 
کــرده باشــد. نهایتــا شــاید یــک دید کلی نســبت 

بــه آن داشــته باشــد.
ــی  ــای جنگ ــین تویوت ــد ماش ــز چن  در راه، به ج
ــن  ــود. همی ــگ نب ــری از جن ــرباز، اث ــد س و چن
ــدر ســپاه  ــود کــه نیروهــای مقت ــن ب نشــانگر ای
ــردار  ــران س ــت از زائ ــام قام ــعبی، تم و حشدالش
ــران  ــه زائ ــن ب ــد و ای ــر محافظــت می کنن بی س
حســینی،  ســربازان  می بخشــید.  دلگرمــی 
بــا عشــق بــه امــام حســین)ع(، شــبانه روز 
ــر  ــه از س ــه ، بلک ــام وظیف ــر انج ــا به خاط نه تنه
زائــران  از  اهل بیــت)ع(  روی  غیرت داشــتن 
ــی  ــا کس ــا آی ــد. ام ــت می کردن ــان محافظ ایش
ــد نفــر به ســوی  ــد کــه در همیــن راه، چن می دان

ــتافتند؟ ــهادت ش ش
ــد،  ــان کنن ــا را بی ــد واقعیت ه ــؤاالت نمی توانن س
ــن  ــال همی ــه پارس ــد ک ــد بگوین ــی می توانن ول
ــران و عــراق چــه  ــی مرزهــای ای موقع هــا، حوال
ــان  ــود و جان برکف ــادن ب ــال افت ــی درح اتفاقات
ــد. ــاد می کردن ــوق جه ــا ش ــه ب ــان، چگون مرزب

خدمــت نیروهــای امنیتــی آن هــم در شــرایطی 
ــم  ــه اس ــی ب ــی و اروپای ــای عرب ــه مزدوره ک
گروهــک داعشــی و در قلــب عــراق همه جــوره 
تــاش می کردنــد تــا بــه بزرگ تریــن راهپیمایــی 
جهــان ضربــه بزننــد، اجــر جهــاد داشــت و چــه 
رشــادت هایی ورزیــده شــد تــا توطئه هــای 

بســیاری خنثــی شــود.
حــدود هشــت هزار و پانصــد مرزبــان ایــران 
امنیــت  تــا  می کردنــد  تــاش  شــبانه روز 
راهپیمایــی اربعیــن، در مرزهــای ایــران و عــراق 
برقــرار شــود. نیروهــای ســپاه و ارتــش ایــران هم 
ــد.  ــدت بودن ــال مجاه ــا درح ــای عراقی ه پابه پ
ــته  ــا را داش ــوای آن ه ــد ه ــا بای ــال م ــا امس ام
باشــیم و در وضعیتــی کــه بحــران کرونــا بیــداد 
ــی اربعیــن را در جــادة دلمــان  ــد، راهپیمای می کن
برویــم و ارادت بــه امام حســین)ع( را اینگونــه 
ــینی،  ــن حس ــرام اربعی ــه احت ــم و ب ــان دهی نش
مرزبانــان و فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم را بــا هجمه 

ــم. ــر نیندازی ــه دردس ــا ب ــه مرزه ــردن ب واردک
#به_تو_از_دور_سام
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بعــد از وقــوع حادثة عاشــورا، حماســة جدیدی 
شــروع بــه شــکل گرفتن کــرد. حماســه ای که 
ــاند و  ــام می رس ــه اتم ــورا را ب ــام عاش راه ناتم
رســالتی را بــر دوش بازمانــدگان قــرار مــی داد. 
رســالتی کــه بایــد درنهایــت شــوکت و عــزت 
ــوش  ــه گ ــق را ب ــاد ح ــد و فری ــام می ش انج
عالــم می رســاند و پایه هــای باطــل را بــه 
لــرزه در مــی آورد. رســالتی کــه بــر دوش دختر 
ــه  ــی ک ــت. زینب ــرار می گرف ــان کامل ق انس
علــی  وار، شهربه شــهر می چرخیــد و آواز ظلــم 
و اســتکبار را فریــاد مــی زد. نخســتین رســالت 
ــزت امام حســین)ع( و  ــداری از ع ایشــان، پاس
ــدرت  ــر ق ــوان مظه ــان به عن ــان دادن ایش نش
ــوان و ترســو  ــه ایشــان را نات ــرای اینک ــود. ب ب
ــرا را  ــه اس ــی ک ــد. زمان و ناحــق نشــان ندهن
ــهدا  ــاد ش ــار اجس ــد، از کن ــال می بردن از کرب
گذراندنــد. دشــمنان توقــع داشــتند کــه زنــان 
کاروان مویــه و نالــه کننــد و عجــز و ضعفشــان 
را آشــکار کننــد. امــا زینب کبــری)س( برســر 
جنــازة عزیزتریــن عزیــز خود نشســت و تیرها 
را از بــدن ایشــان کنــار زد و فرمــود: پــروردگارا! 
ــا ایــن ســخن  ــر. ب ــی را از مــا بپذی ــن قربان ای
حضــرت زینــب)س( اعــالم کــرد کــه ایــن کار 
ــوده  ــه اراده و خواســت خــود اهل بیــت)ع( ب ب

نــه اینکــه بــه ایشــان تحمیــل شــده باشــد.
بنابرایــن نقــش حضــرت زینــب)س( ایــن بود 
ــار  ــین)ع( را در اظه ــام حس ــالت ام ــه رس ک

عــزت و شــرافت نبــرد تکمیــل کنــد.
این است تجلی شوکت و عظمت.

 در همیــن ماجــرا، همة زنان چشــم به ایشــان 
دوختــه بودنــد و از ایشــان پیــروی می کردنــد. 
ــا  ــان ب ــن رشــادِت حضــرت، تمامــی زن ــا ای ب
ســربلندی از کنــار اجســاد خود گذشــتند و از 
خداونــد خواســتند ایــن قربانی هــا را بپذیــرد. 

ایــن جلــوه ای از رهبــری مقتدرانــة ایشــان بــر 
کاروانیــان بــود. هنگامــی که زینب کبــری)س( 
ــه  ــهر خطب ــر ش ــای ه در کوچه پس کوچه  ه
می خوانــد و حــق را فریــاد مــی زد، همــه 
ــی)ع(  ــر عل ــار دگ ــه ب ــد ک ــال می کردن خی
ــد.  ــه می خوان ــده اســت و دارد خطب ــده ش زن
زینــب)س( تجلــی علــی)ع( بود. تجلی انســان 
کامــل بــود و جامــع اضــداد. از یــک طــرف بــا 
ــای  ــده، بنیان ه ــم کوبن ــخنرانی های در ه س
کاخ ظلــم را می لرزانــد، از طرفــی بــا رســالتی 
پیامبرگونــه شهربه شــهر حقانیــت آل علــی)ع( 
ــویی  ــاند، از س ــگان می رس ــوش هم ــه گ را ب
دیگــر بــا رهبــری بــه تمــام معنــای خود اســرا 
ــی  ــرد و از طرف ــت می ک ــدگان را هدای و بازمان
ــرای تمامــی  ــان مــادری دلســوز ب دیگــر چون
کــودکان اســیر مــادری می کــرد. این هــا 
همــه درحالــی بــود که ایشــان تمــام مصیبتی 
کــه در آن روز بــر ابی عبــداهلل رفــت را بــا 
چشــم خــود دیــد و افــزون بــر همــة این هــا، 
شــهادت ابــا عبــداهلل را هــم دیــد و امــا بــه جز 
ــی کــه حضــرت  ــد! زمان ــی چیــزی ندی زیبای
ــم  ــة در ه ــا آن خطب ــد، ب ــتم ش وارد کاخ س
کوبنــده، یزیــد را رســوا کــرد و شــکایت همــة 

ــرد.  ــزد جدشــان ب ــا را ن مصیبت ه
ــن تفاســیر، چهــره ای کــه از  ــا همــة ای ــا ب ام
ایــن بانــوی باعظمــت به تصویر کشــیده شــده 
اســت، چــه چهــره ای اســت؟  رســالت جهانــی 
بانــوی کربــال، در چــه چیــزی خالصــه شــده 

اســت؟
بــا وجــود نقش مشــخص حضرت زینــب)س( 
در قیــام عاشــورا، هنــوز از ســر جهل یــا غرض 
حضــرت را زنــی ضعیــف کــه دائمــا درحــال 
عجــز و البــه بوده اســت جلــوه می دهنــد. زنی 
کــه در اثــر ناتوانــی و مویه کــردن، حتــی تــوان 

» ُشکوه شکیبایی «

» داغ دل یک ورودی «

ــدارد  ــم ن ــودش را ه ــاب خ ــداری از حج نگه
چــه برســد بــه بیــرون آوردن کربــال از کربــال!

ــی کــه فقــط  ــوان بانوی ــا به عن ایشــان را صرف
قابــل احتــرام اســت معرفــی کرده انــد و نهایتــا 
از بُعــد احساســی بــه ایشــان پرداخته انــد. تــا 
ــگاه  ــا ن ــای ایشــان را ب توانســته اند مصیبت ه
عجــز و ضعــف پررنــگ کرده اند و کمتر کســی 
بــه اصــل مکتــب زینب کبــری)س( پرداختــه 
اســت. بانویــی کــه عالمــة غیــر معلمــه اســت. 
یعنــی آنقــدر در فضیلــت و دانش ســرآمد بوده 
کــه حتــی احتیــاج بــه معلــم نداشــته اســت. 
ــی اش  ــی اجتماع ــا نقش آفرین ــه ب ــی ک بانوی
کاخ ظلمــت را ویــران کــرد و بــا نقش آفرینــی 
ــام  ــن قی ــتیبان بزرگ تری ــی اش پش خانوادگ
ــی  ــه تجل ــری ای ک ــد. فاطمة صغ ــخ ش تاری
فاطمة زهــرا)س( بــود. مظهــر احســاس بــود و 
شــیرزن مقتدرکربــال. بانویــی کــه تمام قــد در 
مســیر دفــاع از امام زمانــش ایســتاد و مبــارزه 
کــرد. درســت ماننــد مــادرش ســالم اهلل علیها.

زینــب)س( و مکتبــش را هنــوز نشــناخته ایم. 
ــه و آســیه و خدیجــه و  ــه فاطم همانطــور ک

ــناخته ایم. ــمیه و... را نش س
معجــر  شــناخته ایم  کــه  چیــزی  تنهــا 
ــوده  ــوی شکســته ب ــه و پهل ــوخته و تازیان س
ــن  ــه یکــی از برتری اســت. امام موســی صدر ک
زینب شناســان اســت، دربــارة ایــن بانــو 
ــالم  ــد اس ــما می گوی ــه ش ــه ب ــد: آنک می گوی
ــرار اســت، حــرف نادرســت  گوشــه گیری و ف
زینــب)س(  راســتین در  اســالم  می زنــد. 
مجســم می شــود. زینــب)س( را در داراإلمــاره 
ــگ  ــد، در جن ــد ببینی ــر یزی ــد، دربراب ببینی
ببینیــد. ایــن اســت زن مؤمــن، ایــن اســت زن 

مســلمان!

ر پو بی  ــها ش نم  خا

ئی زا میر ــم  ن خا
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نی ــبا ش نم  خا
ــک در  ــینی، اش ــن حس ــام اربعی ــنیدن ن ــا ش ب
چشــمانم حلقــه می زنــد. هرســال زائــران بــا پای 
پیــاده صحنــه ای از کاروان اســرای غریــب شــام 
ــی  ــال درحوال ــیدند. هرس ــر می کش ــه تصوی را ب
اربعیــن حســینی، شــور و حــال دیگــری نصیــب 
حــال خســته  ام بــود. امــا اکنــون بایــد افســوس 
اربعیــن ســال های قبــل را بخــورم. اربعین هایــی 
کــه با عشــق بــه آقا قــدم برمی داشــتم. افســوس! 
افســوس از پریشــان حالی دل و چشــمان گریــان.                                                                         

آه! از حــال خــراب ایــن دل.
 دلــی کــه هــر ســال رو بــه شش گوشــة 
آرام  اشــک  قطره هــای  بــا   حســین)ع( 
می گرفــت. بــا قطره هایــی کــه شــفای دل 

بــود.  ماتــم زده ام  و  بی قــرار 
ــم! مگــر چــه گناهــی کــرده ام کــه در  ــا جان  آق
ــه  ــی ب ــک ســرباز نامرئ ــة ی ــه بهان ــه ات را ب خان

ــم بســتی؟ روی
ــان  ــان ج ــام و نش ــرباز بی ن ــن س ــنیده ام ای ش
می گیــرد. امــا مــن از ندیــدن حرمــت کــه 
ــم.  ــان می ده ــود ج ــده ام ب تســکین گر دل درمان
ــران از  ــده ام! حی ــران ش ــر و حی ــب بی صب عجی
ــدم  ــه ق ــی ک ــده ام، بین الحرمین ــه دی ــی ک حرم
گذاشــته ام،اذن دخولــی کــه از عبــاس تشــنه لب 
بــرای ورود بــه حرمــت گرفتــه ام و روضــه و 
ــرد.  ــر می ک ــم را ویران ت ــه دل ویران ــی ک عزای
دلــم بی تــاب اســت بــرای دیــدن گنبــدت، 
ــه  ــی ک ــال خوش ــه ات و ح ــح شش گوش ضری
ــن  ــم ای ــه می توان ــت. چگون ــدنی نیس وصف ش
ــی  ــر راه ــال دیگ ــم؟ امس ــرار را آرام کن دل بی ق
وجــود نــدارد تــا بــه عشــق و ارادت شــاه دل هــا، 
ــود  ــی وج ــم. خدمتگزاران ــاه کن ــم را کوت قدم های
ــار  ــا در ایــن راه، بــدون هیــچ ریایــی، ب ــد ت ندارن
خســتگی را از دوش زائــران  بردارنــد. در دیــار خود 
ــن،  ــم بین الحرمی ــب گشــته ام  چــرا کــه دل غری
بیــن ازدحــام عــزداران حرمــت ســال ها جامانــده 
ــه محــرم، عطــر و  ــی ک اســت. هرســال هنگام
ــرد و در گوشــه و  ــان می ک ــش را راهــی دلم بوی
ــا می شــد حــال  ــر پ ــی ب ــار شــهر موکب های کن
ــرد.  ــه می ک ــان رخن ــان و دلم ــه ج ــی ب عجیب

 حسین جان!
می دانــم بنــده ای ناقابــل هســتم، امــا  چــه کنــم 

کــه بــاز هــم دلــم هوایــت را کــرده اســت.
ــا  ــه ب ــان مســیری را دارم ک ــوای هم ــال و ه ح
ــت  ــوی حرم ــوان به س ــاول زده و نات ــی ت پاهای

ــم میشــد. خت
 اللَُّهمَّ اْرُزْقنِی َشَفاَعَة الُْحَسْیِن َیْوَم الُْوُرود

ــار  ــا، رفت ــای م ــا، جان ه ــای م ــرودگارا! دل ه پ
ــا و  ــاد شــهدای کرب ــر از ی ــا را متأث و اعمــال م

ــده. ــرار ب ــان ق ساالرش

» حسرت عشاق کرب وبال «

از سرگشــتگی، گم گشــتگی و سوژه گشــتگی 
روزهــای نخســت و ســخت اندک ترمــی بــود. 
امــا گزینــه ای عنبیــه چشــمانم را درشــت تر 
و دلــم را راهــی ســرزمین عشــاق کــرد.                                                    

ثبت نــام ســفر اربعیــن دانشــجویی!
از زائرهایــش شــنیده بــودم کــه تکــه ای 
ــت  ــم از دس ــفر ه ــن س ــان را در ای از قلبش

می آورنــد. به دســت  هــم  و  می دهنــد 
یک ســال  کــه  رفقایــی  بــا  می گفتنــد: 
زیــر حجــرة  بوده انــد،  روضــه   چای ریــز 
ــی   ــم اجعلن ــام دانشــگاه »الله شــهدای گمن
عندک وجیها بالحســین« زمزمه 
هــم  بــا  و  می کرده انــد 
پنجره فــوالد  بــر  گــره 
شــاه  و  می زده انــد 
واســطه  را  خراســان 
قــرار می دادنــد تــا 
ــاده،  ــن پای پی اربعی
بــا هالبیکم یــا زوار 
بــه پابــوس آقــا 

ــد. برون
بــا  همان جــا 
عهــد  خــودم 
کــردم ســال آینــده 
کــه  طــور  هــر 
قدم قــدم  شــده 
همــراه فرشــتگان 
ــروم  ــران، ب و پیامب
ســرور  پیــش 
دوعالــم،  جوانــان 
ــردای  ــین)ع(. از ف حس
آن روز، تقریبــا روزی ســه 
ــا  ــروکارم ب ــار س ــار ب چه
ــاد. از  ــزار می افت ــن نرم اف ای

نقشــة دانشــگاه بــه گلســتان، از گلســتان به 
کالینــان می رفتــم و بــا هربــار بــاز کردنــش 
چنــد دقیقــه ای نگاهــم روی ثبت نــام اربعین 
ــردم:  ــه می ک ــار زمزم ــد و هرب ــره می مان خی

آرزومــه آقــا، کربالیــی شــم.
ــای  ــای کاره ــتند و کارگش ــا می گذش روزه
ــس  ــم ح ــود ه ــرم ب ــم یاری گ ــگاه، ه دانش
شــوق و انتظــار در وجــودم تزریــق می کــرد.

امــا نشــد کــه بشــود. جهــان را عظم البــالء و 
انقطــع  الرجــاء فــرا گرفــت و نقشــه ها نقــش 
بــر آب شــد. مــا اندک ترم هــا هــم تــا آمدیــم 
جرعــه ای از دانشــگاه و دوران دانشــجویی 
ــد: نخــود نخــود هرکــه رود  بنوشــیم، گفتن
ــی  ــت ماه ــه هفت هش ــود! االن ک ــة خ خان
ــور  ــام ش ــده ایم و تم ــین ش ــت خانه نش اس
دوران دانشــجویی در صفحــة مســتطیل 
مشــکی ادوبــی کانکــت خالصه شــده اســت .  
ــاً  ــاهد محی ــی ش ــای ایران ــک خانه ه تک ت
محیــای شــب های قــدر، اشــک های روز 
عرفــه  و تاســوعا و عاشــورای حســینی بــوده 

ــن  ــد.                                              ای ان
اربعیــن، حــال همــه وصــف این شــعر اســت: 
»بیچــاره اون کــه حــرم رو ندیــده، بیچاره تــر 

اون کــه دیــد کربالتــو«
هنوزهــم کــه هنــوز اســت آن نرم افــزار هــر 
ــن  ــا دارد  از همی ــد و ج ــه کارم می آی روز ب
ــا  ــم. ام ــکر  کن ــازندگانش تش ــون از س تریب
ــا  ــد و ب ــاب نش ــت انتخ ــه هیچ وق آن گزین
هربــار دیدنــش بغضــی  عجیــب آمیختــه بــا 
اشــک بــه ســراغم می آیــد و زیرلــب زمزمــه 

ــم. ــی ش ــا، کربالی ــه آق ــم: آرزوم می کن

ــک ورودی۹۸  ــت ی ــر حکای ــط زی ــد خ چن
ــت  ــد از گذش ــه بع ــت ک ــزد اس ــگاه ی دانش
یــک  ســال، هنــوز حســرت انتخــاب گزینــة 

نرم افــزاری را بــه دل دارد.
ــی،)۱0روز  ــن روزهای ــال،حوالی همچی پارس
گذرانــدن  درحــال   بیشــتر(  یــا  کمتــر 
هفت خــوان ثبت نــام حضــوری دانشــگاه 
بــودم. حیــف کــه اندک ترم هــای ورودی ۹۹ 
آن طعــم شــور و مــالل آور بروکراســی اداری 
ــش را  ــف حال ــند. وص ــگاه را نمی چش دانش

فقــط اهل دل هــا می فهمنــد و والغیــر.
ــاق۱4  ــه ات ــاق ۱۳ب ــوپ از ات ــک ت ــل ی مث
پــاس داده می شــدم و از نوبــت ۱5۱ بــه 

۳5۱ صعــود پیــدا می کــردم!
میــان آمــد و شــد نمــره هندســه و جبــر و به  
ــام گــروه خونــی اجــدادم بــودم  یــادآوردن ن
ــربت، از  ــینی ش ــا س ــه ای ب ــدم غرف ــه دی ک

ــد. ــی می کن ــش پذیرای ــدگان دان جوین
بــا دلــی خــوش و روانــی خط خطــی شــربتی 
ــاد  ــه ی ــزه اش را ب ــفانه م ــتم. متأس برداش
ــرای دور  ــادم هســت کــه ب ــدارم.  فقــط ی ن

ــم کــرد. دوم رینــگ تقویت
از  بــرای تشــکر جلــو رفتــم. کمــی 
ــع  ــزار جام ــد و نرم اف ــان گفتن تشکیالتش
ــی ام  ــجویی را روی گوش ــای دانش راهنم

عکــس  نوبــت  در  کردنــد.  نصــب 
ــجویی ام  ــرای کارت دانش ــن ب گرفت
ــردم.  ــاز ک ــه را  ب ــه برنام ــودم ک ب
ــامانة  ــل س ــی مث ــات مختلف امکان
کالینــان  کتابخانــه،  گلســتان، 

نرم افــزار  ایــن  روی  و...  دانشــگاه 
ــی  ــوس راه، یعن ــه فان ــر از هم ــود. مهم ت ب
ــود  ــزار وج ــم روی نرم اف ــگاه ه ــة دانش نقش
ــدة مــن   داشــت. نقشــة دانشــگاه نجات دهن
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عبــداهلل ابــا  یــا  علیــک   الســالم 
ابن رســول اهلل یــا  علیــک   الســالم 
ــت ــم اس ــتم روی قلب ــه دس ــور ک  همان ط
ــم، چشــم هایم ــا)ع( ســالم می ده ــه آق  و ب
 را روی هــم فشــار می دهــم تــا صــدای
 .بــوق دســتگاه کمتــر عصبانــی ام کنــد
 زیارت عاشــورا کــه تمــام شــد، مفاتیــح
 را کنــار می گــذارم و بــه دختــرم نــگاه
ــا ــدارد. ام ــتر ن ــال بیش ــم. شش س  می کن
 بــه عمــل پیونــد قلــب احتیــاج دارد چــون
ــت ــکل اس ــار مش ــادرزادی دچ ــش م  .قلب
 در اتــاق بــاز می شــود و خانــم محبــی،
ــر ــای دکت ــد: آق ــش می گوی ــئول بخ  مس
کنــد صحبــت  مــن  بــا   .می خواهــد 
ــوم ــق می ش ــی دقی ــم محب ــرة خان  در چه
ــده ــال کنن ــرش خوش ح ــم خب ــا بفهم  ت
مــی رود ســریع  امــا  نــه؟  یــا   اســت 
نمی شــود دســتگیرم  چیــزی  .و 
در و  می شــوم  خــارج  اتــاق   از 
مــی روم دکتــر  اتــاق  بــه   حالی کــه 
می کنــم زمزمــه  لــب  زیــر  را  اهلل   .یــا 
بــا گفت و گــو  نیم ســاعت  از   بعــد 
اتــاق، از  شــدن  خــارج  زمــان   دکتــر، 
می بینــم. در  پشــت  را   همســرم 
ــد؟ ــا ب ــت ی ــوب اس ــرم خ ــم خب     نمی دان
ــر  ــرم مریض ت ــر می گفــت: قلــب دخت  دکت
پیــدا او  بــرای  قلبــی  هنــوز  و   شــده 
ــواده ای هســتند کــه پسرشــان  نشــده. خان
 دو ســال اســت ســکتة مغــزی کــرده،
 بــا اینکــه بــه پــول احتیاجــی ندارنــد،
ــتند ــو نیس ــدای عض ــه اه ــر ب ــی حاض  .ول
ــردم ــف ک ــرم تعری ــرای همس ــرا را ب  ماج
مــن او  امــا  گفتــم.  امیــدی ام  نــا  از   و 
کــرد تشــویق  امیــد  و  تــوکل  بــه  .را 
می گذشــت خبــر  آن  از  هفتــه   ســه 
 و مــا فقــط توانســته بودیــم یــک بــار
 بــه دیــدار آقــای ســاالری، پــدر اهــدا
 کننــده برویــم. چــون وقتــی او فهمیــد
ــب ــداء قل ــت اه ــرای درخواس ــا ب ــه م  ک
 پســرش بــه خانــه اش رفته ایــم، دیگــر
 حاضــر بــه دیــدن مــا نشــد و مــا هــر بــار
برمی گشــتیم خانــه اش  در  از  .ناامیدتــر، 
 روز اول محــرم بــود. مــن در نمازخانــة
ــح ــاز صب ــدن نم ــد از خوان ــتان بع  بیمارس
بــا و  رفتــم  زیــارت عاشــورا خــواب   و 
 آفتــاب پاییــزی مالیمــی کــه روی صورتــم
شــدم بیــدار  خــواب  از  بــود،  .افتــاده 
قرارشــد دوبــاره  را گرفتــم.   تصمیمــم 
در بــروم.  ســاالری  آقــای  خانــة   بــه 
خواســتم امام حســین)ع(  از  راه   طــول 
ــد ــل کن ــکلم را ح ــود و مش ــطه بش .واس
ــاس ــیدم در زدم و التم ــه رس ــا ک ــه آنج  ب
کننــد. بــاز  رویــم  بــه  را  در   کــردم 
 بعــد از گذشــت ســه ســاعت در را بــاز
ــود ــزه ای ب ــون معج ــن همچ ــد و ای  کردن
.کــه در آن لحظــه برایــم اتفــاق افتــاد
ــل ــه داخ ــا ب ــاط، پ ــور از حی ــس از عب  پ
 خانــه گذاشــتم و بــا راهنمایــی مســتخدم،
 بــه اتــاق پسرشــان رفتــم و آقــای ســاالری
دیــدم خــود  پســر  تخــت  کنــار  .را 
 ســالمی کــردم و او را صامــت و ســاکت

» طلوع ایمان «

» »گشایش نف�ت

 دیــدم. حرفــی نــزدم چــون می ترســیدم بــا
 حــرف زدنــم، فرصــت دختــرم را تبــاه کنم.
 بعــد از چنــد لحظــه آقای ســاالری ســکوت
ــی؟ ــه می خواه ــید: چ ــت و پرس را شکس
ــب ــکل قل ــی مش ــرم از بچگ ــم: دخت  گفت
 داشــت. االن اوضــاع قلبــش بســیار وخیــم
 .شــده و بــه پیونــد قلــب احتیــاج دارد
ــرت، ــان دخت ــات ج ــال نج ــت: در قب  گف
هیــچ کنــی؟  چــه  برایــم   !می توانــی 
ــی ــرای مدت ــما ب ــول ش ــدک پ ــی ان  حت
 نگهــداری از فرزنــدم کافــی نیســت و فقــط
 می خواهــم همســرم، کــه بعــد از تصــادف
 پســرم افســردگی شــدیدی گرفتــه، امیــدی
                                          .بــرای برگشــت بــه زندگــی داشــته باشــد
بدتــر تــو  از  مــن  وضــع  کــه   حــاال 
برایــم نمی توانــی  هــم  کاری  و   اســت 
خــودت نــه  و  بــرو  دهــی،   انجــام 
برنگردیــد دیگــر  همســرت  نــه   .و 
 درحالــی  کــه گریــه می کــردم گفتــم:
ــد ــع امی ــما قط ــر ش ــا از پس ــا دکتره  ام
بــه امیــدی  می گوینــد  و   کرده انــد 
اگــر باورکنیــد  نیســت.   بازگشــتش 
 می دانســتم امیــدی بــه برگشــتن پســرتان
.هســت، هیــچ وقــت مزاحمتــان نمی شــدم
ــزی ــه چی ــه ای ک ــا قیاف ــاالری ب ــای س  آق
عصبانیــت شــدت  از  بــود   نمانــده 
ــت ــرد و گف ــن ک ــه م ــود رو ب ــر ش :منفج
!فقــط از شــما می خواهم از ایــن خانه بروید
آقــای بــه  درمانــده  وضعیتــی   بــا 
 ســاالری گفتــم: امــروز روز اول محــرم
امام حســین)ع( بــه  را  شــما   اســت، 
شــوید راضــی  کــه  می دهــم  .قســم 
 او رو بــه مــن کــرد و خندیــد و گفــت:
ــت؟ ــر کیس ــین دیگ ــین؟! حس ــام حس  ام

 اگــر می توانــی بــه
ــه، ــو: بچ ــین بگ  حس
زندگــی و   همســر 
برگردانــد را  .مــن 
 از خانــه خــارج شــدم
می کــردم. گریــه  و 
ــن  در ــن حی  درهمی
ــا گفتــم: ــه آق ــم ب  دل
 مــن کــه از مهربانــی
ــر ــما خب ــی ش  و آقای
بــه را  شــما   دارم، 
 حضرت رقیه)س(
می دهــم  قســم 
 هــوای دختــر مــن را
ــید ــته باش ــم داش  .ه
محــرم،  نهــم 
تاســوعا روز 
بــد  حالــم 

نزدیــک داشــتم.  دلشــوره  و   بــود 
بــد دختــرم  حــال  کــه  بــود   ظهــر 
شــد منتقــل  بــه  آی.ســی.یو  و  .شــد 
آی.ســی.یو بســتة  درهــای   پشــت 
ــم ــال رفت ــا از ح ــردم ت ــه ک ــدر گری .آنق
گوشــم در  حســین  حســین   صــدای 
ــدار ــواب بی ــه از خ ــد ک ــداز ش ــن ان  طنی
ــا ــن صداه ــردم ای ــر ک ــش فک ــدم. اول  ش
متوجــه امــا  می شــنوم  خــواب  در   را 
ــت. ــان اس ــمت خیاب ــا از س ــدم صداه  ش
ــین ــه حسین حس ــزاداری ک ــته های ع  دس
  .گویــان از طــول خیابــان رد می شــدند
بــودم دســته ها  تماشــای   محــو 
بــا ســاالری  آقــای  دیــدم   کــه 
ایســتاده کنــارم  پریشــان  .چهــره ای 
 گفــت: پســرم امــروز بــرای اهــداء اعضایش

بــراي عکــس زيــر جملــه مناســبي انتخــاب کنیــد و بــراي مــا ارســال کنیــد، بــه برتريــن جملــه جوايــز 
نفیســي اهــدا خواهــد شــد.

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه یزد
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نشــریه میثاق  شماره نهم، مهرماه 61399

می شــود منتقــل  بیمارســتان  .بــه 
متوقــف شــد لحظاتــی جهــان   بــرای 
بــودم او  حرف هــای  محــو  مــن  .و 
 اشــک از چشــمانش جاری بــود و می گفت:
ــد! ــن برگردان ــه م ــی ام را ب ــین، زندگ  حس
ــالم در ــرم س ــده پس ــواب دی ــرم خ  همس
ــی در ــوان آب ــت و لی ــته اس ــار او نشس  کن
ــن آب ــادرش گفــت: ای ــه م  دســت دارد. ب
ــا ــتاده ت ــو فرس ــرای ت  را امام حســین)ع( ب
ــه پــدر هــم ســالم  حالــت خــوب شــود. ب
 برســان و بگــو: جــای مــن انــدازه ای خــوب
ــردم. ــاره برگ ــم دوب ــه نمی خواه ــت ک  اس
ــا کنــد ــه وعــده اش وف ــه او بگــو ب  .پــس ب
 آقــای ســاالری قدم به قــدم از مــن دور
ــته ها ــه دس ــه ب ــن درحالی ک ــد و م  می ش
ــودم، زیــر لــب زمزمــه می کــردم:                  خیــره ب
اباعبــداهلل یــا  علیــک  الســالم 


