
هشت روایت از زندگی امام حسین)ع( و یارانش

ش فیقم با ر
  خدا بزرگ ترین رفیق حسین)ع(  

از من اگر می پرسی، هیچ کدام از ما فرشته ها دوست 
نداشت حسین)ع( پایش را روی زمین بگذارد، اما خدا 

خواست که حسین)ع( به دنیا برود. می پرسی مگر 
حسین)ع( را دوست نداشت؟! این چه حرفی است؟ 
آنقدرکه مِن فرشته می دانم، خدا بزرگ ترین رفیق 

حسین)ع( است، منتهی کی سر از کار خدا درمی آورد؟ 
او مدل دوست داشتن هایش با من و تو کلی توفیر دارد. 

از من اگر می پرسی، خدا روی زمین کار مهمی با 
حسین)ع( دارد. بلند شو به فرشتگان بگو خیلی شلوغ 
نکنند، چاره ای نیست! وقت رفتن حسین)ع( به زمین 

فرارسیده است!

1

  خوش به حال هرکسی که رفیق حسین)ع( است  

شنیده ای از زمین چه خبری آورده اند؟ امروز وقت نماز، محمد)ص( یک بچه را خیلی 
تحویل گرفته. می گفتند حتی خم شده و بوسیده و بغلش کرده. تعجب کردی؟ همراهان 

محمد)ص( هم برای این همه توجه تعجب کرده اند و پرسیده اند: »مگر او که بود؟ جز یک 
کودک معمولی که در کوچه بازی می کرد« و محمد)ص( در جوابشان گفته: »این کودک 
رفیق باوفای حسین من است. نمی دانید چقدر هوای حسین را دارد. برای همین من هم او 

را دوست دارم.« می دانی جبرئیل چه می  گوید؟ شاید باروت نشود، اما این رفیق جان جانی، 
یکی از یاران حسین)ع( در کربال خواهد بود. یادت هست گفتم خوش به حال هرکسی که 

رفیق حسین)ع( است؟

5

  یک رفیق مثل عباس)ع( به همه دنیا می ارزد   

بیا این لوح مرا ببین. این نام ها که می بینی این طرف 
نوشته شده اند، نام رفقای حسین)ع( است. تا حاال که 

او قد کشیده و در کوچه های مدینه کنار علی)ع( و 
حسن)ع( راه می رود، هنوز به تعداد انگشتان دست 

هم نمی رسد. می دانی؟ انگار حسین)ع( سنگ محک 
مردمان است. هرکه او را دوست بدارد، خدا هم او 

را دوست دارد. این نشانه که از همه پررنگ تر است، 
عباس)ع( است. چه اهمیت دارد که رفقای حسین 
اندکند؟! گاه یک رفیق مثل عباس)ع( به همه دنیا 

می ارزد.
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   زینب)س( نشان داد که
  تا کجا می شود رفیق بود و رفیق ماند  

هنوز مانده تا کربال، اما من دلم شور می زند. امروز 
سومین پسر حسین)ع( به دنیا آمد. دوره، دوره 

ممنوعیت نام علی است. اما حسین)ع( نام هرسه 
پسرش را علی گذاشته است. علی اکبر، علی اصغر، 

علی اوسط. به من اگر بود می گفتم این کار حسین)ع( 
سنت شود. راستی مادر علی اصغر را می شناسی؟ 

»ربابه«. نام او را هم توی لوحم نوشته ام. او و فرزندانش 
هم رفیق حسین اند. حاال که مانده، بگذار روزگار 
بچرخد و به کربال برسیم. خواهی دید که چطور 

رفاقتشان را نشان می دهند.
تازه حسین که زینب)س( را هم دارد. زینب)س( در 
آینده به تو نشان خواهد داد که تا کجا می شود رفیق 

بود و رفیق ماند. نام این دونفر را که می شنوم، دلم 
می خواهد حرفم را پس بگیرم و بگویم خوش به حال 

حسین که چنین رفقایی دارد.

7

  هفتاد و دو رفیق   

تمام شد. رفقای حسین تکمیل شدند. شدند هفتاد و 
دو رفیق! حتماً می گویی با آن همه تواضع و مهربانی 

حسین)ع(، هفتاد و دو تا کم نیست؟! از من اگر 
می پرسی، این ها خیلی هم زیادند. دوست داشتن 

حسین)ع( کار آسانی نیست! باالخره روزی که نباید، 
فرارسید. هیچ کس از ازل دلش نمی خواست این روز 

بیاید، اما خدا را که می شناسی! حساب وکتابش با من 
و تو فرق دارد. انگار دنیا را چیده باشد برای امروز! 

رفقای حسین)ع( را می بینی؟ بچه باحال های روزگار! 
دارند یکی یکی رفاقتشان را به حسین)ع( ثابت 

می کنند. می بینی نام هایی که نوشته ام، یکی یکی دارند 
محو می شوند؟ تا ظهر نامی در این لوح نخواهد ماند. 
دلگیر نباش! دوباره نام هایی در این لوح ثبت خواهند 
شد. از من اگر می پرسی، خدا حسین)ع( را به زمین 

فرستاد تا به کمک او بچه باحال ها را امتحان کند و 
ببیند کی طرف حسین)ع( است و کی نیست. از من 

اگر می پرسی، خوش به حال هرکسی که رفیق حسین)ع( 
است.

8

  جبرئیل هم رفیق حسین)ع( است  

می بینی این روزها رفت وآمد ما فرشته ها به زمین زیاد 
شده! آخر هیچ کدام مان تاب دوری او را نداریم. 

می گویی خوش به حال حسین)ع( که این همه رفیق 
دارد. منتهی من می گویم خوش به حال هرکسی که رفیق 
حسین)ع( است. جبرئیل را می بینی؟! این روزها هروقت 
سراغش را گرفته ام، مهمان خانه فاطمه)س( بوده. هی 

مراقب است که خواب حسین)ع( آشفته نشود، که تنها 
نماند، که آب توی دل کوچکش تکان نخورد. می بینی 

جبرئیل را کنار حسین)ع(؟ خوش به حال جبرئیل که 
رفیق حسین)ع( است.

2

  نماز از رفقای حسین)ع( است  

کجا مانده ای؟ عجله کن دیگر! می دانم که این فرشتگان 
به خاطر رسیدن وقت نماز به زمین می روند، اما من می خواهم 
چیز دیگری نشانت بدهم. درست حدس زدی! بازهم داستان 

حسین)ع( است.حسین)ع( زبان باز نکرده. آری کمی دیر شده 
است. ببین آن محمد)ص( است که می خواهد نماز بخواند. 

می شنوی؟ تکبیر گفت. حسین)ع( هم خواست بگوید، اما 
نتوانست. محمد دوباره تکبیر گفت. حسین)ع( بازهم نتوانست 

درست بگوید. می بینی؟ محمد)ص( هفت بار تکبیرش را تکرار 
کرد. آفرین! این لب های حسین)ع( است که تکان می خورد. 

می شنوی؟ حسین)ع( توانست بگوید: »اهلل اکبر«. از امروز این 
هفت تکبیر برای شروع نماز مستحب می شود. راستی می خواستم 

بگویم که نماز هم یکی از رفقای حسین)ع( است.

3

  محمد)ص( بهترین رفیق حسین)ع( 

نگاهشان کن! آن حسن)ع( و حسین)ع( هستند که 
نشسته اند بر پشت پیامبر تا سواری شان بدهد. آن هم 
سلمان است که به بچه ها می گوید: »بَه بَه! چه مرکب 

خوبی دارید شما!« می شنوی محمد)ص( چه می گوید؟ 
می گوید: »سلمان! من هم سواران خوبی دارم«. 

می دانی؟ من مطمئن هستم که بعد از خدا، محمد)ص( 
بهترین رفیق حسین)ع( است. او راز آمدن حسین)ع( 

را به زمین می داند. 

4
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         روی خط  هشـت      
  

سـاعت 20 شـب چهارشـنبه 6 اردیبهشـت در نقطـه صفـر مـرزی ایـران بـا 
پاکسـتان، گروهـک تروریسـتی جیش العـدل 10 نفـر  از مرزبانـان پاسـگاه 
»میـل 100« از گروهـان »چاهنـدو« منطقـه میرجـاوه را کـه در حیـن 
گشـت زنی بودنـد، غافلگیـر کرده و به شـهادت رسـاندند. دادسـتان زاهدان با 
اعـام اینکـه حـال تنها بازمانده این حمله تروریسـتی نیز وخیم اسـت، گفته 
اسـت نیروهای مرزبانی و سـپاه پاسـداران به همـراه نیروهـای امنیتی درحال 

بررسـی حادثـه و پیگیری آن هسـتند. 

کارنامه سیاه یک گروهک تروریستی

متأسـفانه در چندسـال گذشـته، بارهـا شـاهد حـوادث تلخـی ماننـد حمله 
تروریسـتی بـه مـرز میرجـاوه بوده ایـم.

گروهک تروریسـتی جیش العدل که مسـئولیت این اتفاق را به گردن گرفته، 
نـام آشـنایی اسـت که از سـال 91 تـا به امروز حداقـل پنج بـار در مرزهای ما 
فعالیـت تروریسـتی انجـام داده و توانسـته بـا ربودن یـا شـهادت مرزبانانمان 
کام مـردم را تلـخ کنـد. ایـن گروهـک کـه چیـزی مشـابه برادرخوانـده اش 
داعـش اسـت، چندسـالی اسـت کـه در کشـور پاکسـتان مخفی شـده و هر 
از چندگاهـی بـرای مرزبانان و مردم اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان مزاحمت 
درسـت می کنـد، هرچندکـه پس از هر اقدام آن ها، نیروهای مسـلح ما پاسـخ 
سـختی بـه آن هـا داده و بسـیاری از اقدامـات آن ها را نیز قبـل از وقوع خنثی 
کرده انـد. امـا آن هـا به دلیل داشـتن پناهگاه در پاکسـتان و با سوءاسـتفاده از 
هرج ومـرج در ایـن کشـور و عدم نظـارت نیروهای مرزی پاکسـتان، همچنان 

دوام آورده و بـه فعالیت هـای شـوم خـود علیـه ایران ادامـه می دهند.

پاکستان، حیاط خلوت تروریست ها 

روز چهارشـنبه تنهـا چنـد سـاعت قبـل از شـهادت مرزبانان ایرانی به دسـت 
تروریسـت ها و گریختن شـان به پاکسـتان، رئیس مجلس ملی پاکسـتان که 
به مـدت پنـج روز به کشـور ما سـفر کـرده بود، با اعـام اینکه ایـران اطمینان 
داده اسـت کـه هرگـز اجـازه نخواهـد داد از خـاک ایـن کشـور اقدامـی علیه 
پاکسـتان انجام شـود، گفته بـود: »نوار مرزی ایران و پاکسـتان نیـاز به انجام 
اقدامـات بیشـتری دارد.« هرچنـد هنـوز مقامات این کشـور واکنشـی به این 
حادثـه تلـخ نشـان نداده انـد، اما فعًا کشـور پاکسـتان متهم ردیـف اول این 
پرونده اسـت؛ چون آن طورکه شـواهد نشـان می دهد، پاکسـتان سال هاسـت 

سال  هاسـت  کشـور  ایـن  اسـت.  شـده  تروریسـت ها  خلـوت  حیـاط  کـه 
آن طورکـه بایـد، مرزهـای جنوبـی کشـورش را کنتـرل نمی کنـد و این عدم 
نظـارت باعـث می شـود که گهگاه مشـکاتی بـرای کشـور ما به وجـود بیاید. 
کشـور پاکسـتان مـدت زیـادی اسـت که به شـکل رسـمی به عنـوان پناهگاه 
گروهک هـای تروریسـتی ماننـد طالبـان مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. افراد 
شـرور و تروریسـت های اجـاره ای، از نبـود کنتـرل کافـی بر مرزهـای جنوب 
غرب پاکسـتان ازسـوی مرزبانان این کشـور، سوءاسـتفاده می کننـد و گاهی 

باعـث بـروز مسـایل جـدی و بـروز ناامنی بـرای ایران می شـوند.
آن طورکه کارشناسـان می گویند، مشـکات مرزی پاکستان درکنار مشکات 
زیـادی کـه ایـن کشـور به ویـژه در زمینه هـای سیاسـی، امنیتـی و اقتصادی 
دارد، بـه یکـی از اصلی ترین چالش های دولت اسـام آباد تبدیل شـده اسـت. 
مقامـات عالـی دولت پاکسـتان بارهـا اعام کرده انـد خواهان روابط دوسـتانه 
بـا همسـایگان خود هسـتند، امـا تا زمانی کـه نتواننـد امنیت مناطـق مرزی 
خود با کشـورهای همسـایه را تأمیـن کنند و مانع مزاحمت هـای مرزی برای 
همسـایگان شـوند، بدون شـک بـه ایـن آسـانی ها به خواسـته شـان نخواهند 

رسید.

میرجاوه مرزی که خونین شد

میرجـاوه تنهـا مـرز قانونـی در جنوب شـرق کشـور ماسـت کـه این روزها با 
خون شـهدای مرزبانش رنگین شـده اسـت. این شـهر کوچک اما مشـهور در 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان قـرار دارد و سال هاسـت که از طریـق راه آهن، 
ایـران را بـه شـبه قاره هند متصل می کنـد و یکـی از قدیمی ترین گمرک های 

کشور اسـت که قدمتی صدسـاله دارد.
ایـن حرف هـا یعنـی اینکـه مـرز میرجـاوه مـرز کم اهمیتی نیسـت و اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان هـم یکـی از اسـتان های مهـم کشـور ماسـت. بـرای 
همیـن ایـن اسـتان و تنها مرز رسـمی جنوب شـرق کشـور به این آسـانی ها 
نباید آسـیب پذیر باشـند. مسـئوالن و فرماندهان کشـور ما پس از این حمله 
کـه از داخـل خـاک پاکسـتان صورت گرفته، انگشـت اتهامشـان را به سـمت 
کشـور پاکسـتان گرفته انـد. رئیـس جمهـور نیـز پیامـی بـرای نخسـت وزیر 
پاکسـتان فرسـتاده و خواسـته هرچـه زودتـر باعـث و بانـی ایـن حادثـه تلخ 
را دسـتگیر و محاکمـه کننـد. امـا درنهایـت این سـؤال پیش می آیـد که چرا 
به آسـانی می تـوان به منطقـه ای مرزی و شناخته شـده حمله کـرد و ده نفر از 

نیروهای مسـلح را شـهید کرد؟!

پرواز در شب میرجاوه
حادثه ای که کام مردم ما را تلخ کرد
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تردمیل ابزار شکنجه بوده است

بـا شـنیدن نـام تردمیـل خیلی از ما یاد باشـگاه محل و ورزش سـخت بـرای وزن کم کـردن و خوش تیپ شـدن می افتیم. اما 
اگـر شـما دو قـرن پیـش بـه دنیـا می آمدیـد، با شـنیدن نـام تردمیل، مـو به تنتان سـیخ می شـد؛ زیـرا در آن زمـان تردمیل 
کـه تردویـل خوانـده می شـد، وسـیله ای بـرای شـکنجه زندانیـان بوده اسـت. واقعیـت این اسـت کـه تردمیـل الهام گرفته از 
 tread-wheel »اختراعی قدیمی اسـت. در سـال 1۸1۸ ِسـر ویلیام کابیت، مهندس انگلیسـی، وسـیله ای به نام »تردویل
را برای شـکنجۀ زندانیان انگلیسـی اختراع کرد. زندانیان مجبور بودند روزی شش سـاعت روی این وسـیله به طور مدام بدوند 

و بـا چرخانـدن چرخ هـای بزرگ دسـتگاه، غات را آسـیاب کنند.

خبرگزاری فارس

25 میلیون كودک در جهان محروم از تحصیل

درسـت اسـت کـه تحصیـل و رفتـن بـه مدرسـه جزو حقـوق کودکان اسـت و سال هاسـت کـه مردم جهـان آمـوزش را حق 
هـر کودکـی بـا هـر ملیـت و نـژاد و دینـی می داننـد، امـا متأسـفانه هنـوز هـم کـودکان بسـیاری در دنیـا به خاطـر جنگ از 
آمـوزش محـروم هسـتند و آن طورکـه آمارهای سـازمان ملل می گوید، تعـداد این کـودکان خیلی هم کم نیسـت و حدود 25 

اسـت. میلیون نفر 

ایرنا

تولد دو عقاب طالیی در ایران

 نمی دانـم چقـدر عقـاب طایـی اسـتان البـرز را کـه یکـی از پرندگان سـمبلیک کشـورمان اسـت، می شناسـید. ایـن عقاب 
کم نظیـر مدتـی اسـت کـه در خطر انقـراض قـرار گرفته اسـت. اما ایـن روزها دوسـتداران عقاب طایی خوشـحال هسـتند؛ 
چـون بـرای اولین بـار در ایـران دو جوجه عقـاب طایـی در کـرج متولد شـدند. برای حفـظ این عقاب هـای تازه متولد شـده، 
آن هـا را بـه دور از پـدر و مـادر نگهـداری و به  صورت دسـتی تغذیـه می کنند تا هر دو جوجه عقاب، شـانس زنده ماندن داشـته 

باشند.

مناسـبت،  بـه  می فرماییـد  اجـازه   
میـاد امـام حسـین)ع( پرسـش هایی را از 

بپرسـم؟ محضرتـون 
عیبـی نـدارد، اما اجـازه می دهیـد مصاحبه 
را یک طـور متفاوت شـروع کنیم؟ موافقید؟

 چطوری؟
می خواهـم اول مـن چنـد سـؤال از 

بپرسم.  شـما 
 آخـر مـن مطالعـه نکـردم؛ 

نـدارم... آمادگـی 
اتفاقـاً بـه همین دلیـل گزینه 

مناسـبی برای سـؤال های من 
هستید! 

مـن  از  می خواهیـد  یعنـی   
بگیریـد؟ امتحـان 

از  را  شـناختتان  می خواهـم  نـه! 
بزنـم! محـک  امام مـان  معروف تریـن 

 آخر... باشد حاج آقا! بفرمایید!
پرسـش اولم این اسـت که امام حسین)ع( تا 
چندسالگی در زمان پیامبر اکرم)ص( زندگی 
می کردنـد؟ و آن زمـان رابطـه ایشـان و جـد 

بزرگوارشـان پیامبر)ص( چطور بوده اسـت؟
 سؤال سـختی اسـت! نمی دانم... قاعدتاً 
بایـد کودک بـوده باشـند... نمی دانم دقیق!

حـاال پرسـش دوم: امـام حسـین)ع( فرزند 
امـام اول بودنـد. یعنـی همـه خوبی هـا و 
فضائل را داشـتند؟ یا آن بزرگواران هم باید 
مثـل بقیـه تحت تربیـت قـرار می گرفتند؟

بزرگـواران  آن  کـه  اسـت  درسـت  خـب 
انسـان های خاصـی بودنـد، اما حتمـاً آن ها 
هـم باید برنامـه تربیتی خاص خودشـان را 

طـی می کردنـد. 
احسـنت! درسـت اسـت! خـوب از برنامـه 
تربیتـی حضرت زهـرا)س( و امـام علی)ع( 
چـه  حسـین)ع(  امـام  دادن  رشـد  بـرای 

می دانیـد؟
ذهنـم  تـوی  خاصـی  چیـز  راسـتش   

نیسـت...

خـوب بگذریـم؛ یـک سـؤال دیگـر: وقتـی 
امیرالمومنیـن)ع( بـه حکومت رسـیدند، امام 

حسـین)ع( چندسـاله بودنـد؟
بگذاریـد  بگویـم.  می توانـم  را  ایـن   
حسـاب کنـم. ایشـان در سـال چهـارم بعـد 
از هجـرت بـه دنیـا آمدنـد. وقتـی پیامبـر 
رحلـت می کننـد، امـام حسـین تقریبـاً 9-۸ 
سـاله بودنـد. دقیقـاً 25 سـال هـم کـه دوره 
خانه نشـینی امیرالمؤمنیـن)ع( بـوده اسـت؛ 
ایشـان  علـی)ع(،  امـام  اول حکومـت  پـس 

حـدوداً 33 یـا 34 سالشـان بـوده اسـت.
حکومـت  دوران  در  خـوب  اسـت!  درسـت 
حضـرت علـی)ع(، ایشـان چـه کاره بودنـد؟ 
یعنـی وکیلـی، قاضـی ای، والـی منطقـه ای، 

کاره ای در حکومـت شـدند یـا نـه؟
 نمی دانم...چیـزی دربـاره مقـام و منصـب 
ایشـون ندیـدم کـه گفته باشـند... حـاال حتماً 
می خواهید بپرسید در دوره حکومت برادرشان 
امام حسن)ع(، چه کار می کردند و در دوره 14-

15 ساله صلح امام حسن)ع( مشغولیتشان چه 
بـوده اسـت؟ همیـن االن اعتـراف می کنـم که 
هیچـی نمی دانـم! اما تـا دلتان بخواهد از سـفر 

کربا اطاعات دارم؛ بپرسـید!

جـدی؟! یعنـی از دوران کودکی و نوجوانی امام حسـین)ع( اطاعاتی ندارید؟! 
اینکه خیلی بد اسـت!

 خـوب آره... قبـول دارم؛ امـا آخـه خیلـی کتاب تـو این زمینـه ندیدم که 
منتشر شـده باشد.

بررسی کردید یا برایتان سؤال نبوده که دنبالش بگردید؟
 چـی بگویـم...؟ واقعیتـش ایـن اسـت کـه دنبالش نبـودم... یعنـی نه که 

برایـم مهـم نباشـد ها! پیـش نیامده اسـت.
خـوب بگذریـم. حـاال می رسـیم بـه دوره جوانـی حضـرت. تصویـری از ایـن 

دوران در ذهنـت داری؟
 فکـر کنـم دورة خانه نشـینی پدرشـان امیرالمومنین)ع( اسـت و حضرت 
علـی)ع( دارند با کار سـخت کشـاورزی و ایجـاد باغ های میوه، نبـود درآمد از 

فـدک را جبـران می کنند.
خوب امام حسین)ع( چکار می کنند؟

امـام   راسـتش نمی دانـم! جایـی هـم ندیـدم کـه 
حسـین)ع( هم همراه پدرشـان به کارهـای این طوری 

مشـغول بوده باشـند.
پس چکار می کردند؟

 نمی دانم. شاید مرتب عبادت می کردند؟ شاید...
یعنی کل جوانی شان را در مسجد بودند؟!

 نـه خـوب؛ حتمـاً کارهایی می کردنـد... اما راسـتش نمی دانم! 
گفتم کـه! مطالعه نکـردم در این باره...

به ندرت کسی هست که به 
خودش زحمت داده باشد 
و رفته باشه زندگی حضرت 
را مطالعه کرده باشد. 
برای همین ما راه 
»امام حسینی مردن« 
را بلد هستیم، اما روش 
»امام حسینی زندگی 
کردن« را نمی شناسیم

فطرس

والدت امـام حسـین)ع( برای خودش داسـتانی 
دارد؛ داسـتانی از حضـور جبرئیـل بـرای ایـن 
والدت و همراهـی فطـرس؛ یکـی از فرشـتگان 
خداونـد: »وقتـی فطرس، جبرئیل امیـن را دید 
پرسـید: »قصـد دارید به کجا برویـد؟« جبرئیل 
گفـت: »خداونـد فرزنـدی را بـه محمـد)ص( 
کرامـت فرمـوده و به مـن مأموریت داده اسـت 
کـه تبریک و تهنیت الهی را به پیامبر برسـانم« 
و فطـرس گفـت: »ای جبرئیـل! مرا نیـز با خود 
ببـر.« فطـرس یکـی از حامـان عرش بـود که 
یک بـار در اجـرای فرمـان خدا، سسـتی نشـان 
داد و به موجـب ایـن کار، بـه یـک جزیره تبعید 
شـد. او می خواسـت نـزد پیامبر)ص( بـرود تا با 
وسـاطت ایشـان به جایگاه قبلی خـود بازگردد. 
پیامبـر)ص( ایـن ماجـرا را شـنید و راه حلـی 
پیشـنهاد داد: »بـه فطـرس بگـو کـه دسـت بر 
بـدن ایـن کـودک بگذارد تـا مرتبـه اصلی خود 
آنکـه  به محـض  فطـرس  آورد.«   به دسـت  را 
دسـت بر بدن مطهر امام حسـین)ع( گذاشـت، 
دریافـت کـه رضایـت الهـی را به دسـت آورده 
اسـت، پس در ازای به دسـت آوردن مرتبه خود، 
وظیفـه ای را برعهـده گرفـت: »به خاطر عنایتی 
کـه از جانـب امـام حسـین)ع( شـامل حال من 
شـد، تـا روز قیامـت نیـز وظیفه من این اسـت 
کـه هرکسـی در هرکجـا بر حسـین)ع( سـام 
کنـد و یـا صلوات بفرسـتد، من سـام و صلوات 

او را خدمـت حضـرت می رسـانم.«

جود و بخشش

دربـاره جایـگاه امـام حسـین)ع( در نـزد خداونـد، این کـه جبرئیـل در کودکـی 
گهـواره اش را تـکان مـی داد و او را آرام می کـرد: »جبرئیـل گهـواره آن حضـرت را 
تـکان می دادند و با امام حسـین)ع( سـخن می گفتند و حضـرت را آرام می نمودند. 
هنگامی کـه حضـرت فاطمـه)س( بیدار می شـدند، مشـاهده می کردند کـه گهواره 
امـام حسـین)ع( تـکان می خـورد و کسـی هم با حضرت سـخن می گویـد که پیدا 
نیسـت. وقتـی موضوع را با رسـول خدا)ص( در میان گذاشـتند، حضـرت فرمودند: 
آن شـخص، جبرئیـل اسـت.«  روزی از روزهـا مـردی بـه مدینـه آمـد و از مـردم 
سـراغ بخشـنده ترین شـخص را گرفـت. مـردم، امـام حسـین)ع( را بـه او معرفـی 
کردنـد: »وارد مسـجد شـد. دید امـام)ع( درحـال خواندن نماز هسـتند. در حالی که 
منتظـر بـود تـا حضرت نمـاز را به پایـان ببرند، چند بیت شـعر نیز در بیـان ارزش 
و سـتایش سـخاوت و بخشـندگی خوانـد. وقتـی امام حسـین)ع( نماز را بـه پایان 
رسـاندند، بـه قنبـر فرمودند: آیـا از اموال حجاز چیـزی به جای مانده اسـت؟ عرض 
کـرد: بلـه. چهارهزار دینار باقی مانده اسـت. امام حسـین)ع(، چهارهـزار دینار را در 
ردای خـود می پیچـد و از پشـت در، آن هـا را بـه مـرد می دهـد. او چند بیت شـعر 
هـم بـا مضمـون عذرخواهی بـرای مـرد می خواند، اما مـرد گریه می کنـد: حضرت 
بـه او فرمـود: ای مـرد، گویـا عطای ما را کم شـمردی کـه گریه می کنـی؟ آن مرد 
در پاسـخ گفـت: بـر ایـن دسـتی می گریم کـه چگونه بـا این همه جود و بخشـش 

در میـان خاک خواهد شـد.«

الهام صالح| از زندگی سومین امام شیعیان، بارها و 
بارها موضوعات و روایت هایی را شنیده ایم، کتاب 

زندگانی امام حسین)ع( هم دقیقاً به همین موضوع 
می پردازد. در این کتاب، از تولد تا شهادت امام 

حسین)ع( و حتی پس از شهادت ایشان و آنچه بر 
قافله کربال می گذرد، سخن گفته می شود.
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ش از زندگی سومین امام شیعیان، بارها و بارها موضوعات و روایت هایی را شنیده ایم، کتاب زندگانی امام 
حسین)ع( هم دقیقاً به همین موضوع می پردازد. در این کتاب، از تولد تا شهادت امام حسین)ع( و حتی پس از 
شهادت ایشان و آنچه بر قافله کربال می گذرد، سخن گفته می شود.

خـوب بگذریـم؛ یـک سـؤال دیگـر: وقتـی 
امیرالمومنیـن)ع( بـه حکومت رسـیدند، امام 

حسـین)ع( چندسـاله بودنـد؟
بگذاریـد  بگویـم.  می توانـم  را  ایـن   
حسـاب کنـم. ایشـان در سـال چهـارم بعـد 
از هجـرت بـه دنیـا آمدنـد. وقتـی پیامبـر 
رحلـت می کننـد، امـام حسـین تقریبـاً 9-۸ 
سـاله بودنـد. دقیقـاً 25 سـال هـم کـه دوره 
خانه نشـینی امیرالمؤمنیـن)ع( بـوده اسـت؛ 
ایشـان  علـی)ع(،  امـام  اول حکومـت  پـس 

حـدوداً 33 یـا 34 سالشـان بـوده اسـت.
حکومـت  دوران  در  خـوب  اسـت!  درسـت 
حضـرت علـی)ع(، ایشـان چـه کاره بودنـد؟ 
یعنـی وکیلـی، قاضـی ای، والـی منطقـه ای، 

کاره ای در حکومـت شـدند یـا نـه؟
 نمی دانم...چیـزی دربـاره مقـام و منصـب 
ایشـون ندیـدم کـه گفته باشـند... حـاال حتماً 
می خواهید بپرسید در دوره حکومت برادرشان 
امام حسن)ع(، چه کار می کردند و در دوره 14-

15 ساله صلح امام حسن)ع( مشغولیتشان چه 
بـوده اسـت؟ همیـن االن اعتـراف می کنـم که 
هیچـی نمی دانـم! اما تـا دلتان بخواهد از سـفر 

کربا اطاعات دارم؛ بپرسـید!

جـدی؟! یعنـی از دوران کودکی و نوجوانی امام حسـین)ع( اطاعاتی ندارید؟! 
اینکه خیلی بد اسـت!

 خـوب آره... قبـول دارم؛ امـا آخـه خیلـی کتاب تـو این زمینـه ندیدم که 
منتشر شـده باشد.

بررسی کردید یا برایتان سؤال نبوده که دنبالش بگردید؟
 چـی بگویـم...؟ واقعیتـش ایـن اسـت کـه دنبالش نبـودم... یعنـی نه که 

برایـم مهـم نباشـد ها! پیـش نیامده اسـت.
خـوب بگذریـم. حـاال می رسـیم بـه دوره جوانـی حضـرت. تصویـری از ایـن 

دوران در ذهنـت داری؟
 فکـر کنـم دورة خانه نشـینی پدرشـان امیرالمومنین)ع( اسـت و حضرت 
علـی)ع( دارند با کار سـخت کشـاورزی و ایجـاد باغ های میوه، نبـود درآمد از 

فـدک را جبـران می کنند.
خوب امام حسین)ع( چکار می کنند؟

امـام   راسـتش نمی دانـم! جایـی هـم ندیـدم کـه 
حسـین)ع( هم همراه پدرشـان به کارهـای این طوری 

مشـغول بوده باشـند.
پس چکار می کردند؟

 نمی دانم. شاید مرتب عبادت می کردند؟ شاید...
یعنی کل جوانی شان را در مسجد بودند؟!

 نـه خـوب؛ حتمـاً کارهایی می کردنـد... اما راسـتش نمی دانم! 
گفتم کـه! مطالعه نکـردم در این باره...

برفـرض کـه این طور باشـد، خودتان تا حاال نرفتیـد دربـاره اون دوران 
کنید؟ مطالعه 

 گفتم که... فرصتش پیش نیامده. یعنی برام سؤال نشده بود.
ناراحـت نباشـید! ایـن واقعیـت اسـت. تقریبـاً همـه جامعـه مـا امـام 
حسـین)ع( را همین قـدر می شناسـند. به نـدرت کسـی هسـت که به 
خـودش زحمـت داده باشـد و رفتـه باشـه زندگی حضـرت را مطالعه 
کرده باشـد. بـرای همین ما راه »امام حسـینی مردن« را بلد هسـتیم، 
امـا روش »امـام حسـینی زندگـی کـردن« را نمی شناسـیم! و وقتـی 
بفهمیـم، تنها کسـانی توفیق »امام حسـینی مـردن« را پیدا می کنند 
کـه امـام حسـینی »زندگـی کـرده باشـند«، می فهمیم قضیـه به آن 

سـادگی ها هـم کـه فکـر می کردیم، نیسـت.
 درسـت اسـت حاج آقا. تا حـاال به این قضیه توجه نکـرده بودم. اما 
وقتمـان دارد تمام می شـود و شـما هنوز چیـزی دربـاره دوران زندگی 

امام حسـین)ع( برایمان نگفته اید!
بله، درسـت اسـت، اما قبول کنید این نکته ارزشـش از آن مطالبی که 
مـن تـوی این فرصـت کم می توانسـتم برایتـان بگویم خیلـی مهم تر 

بود. قبـول ندارید؟
 آره قبـول دارم. امـا خواهـش می کنم چند دقیقه ای هم که شـده، 

بحثـی درباره دوران زندگی حضرت بفرمایید تا اسـتفاده کنیم. 
به شـرطی کـه قول بدهید ایـن بحث رو دنبال کنید و روی آن بیشـتر 

مطالعه کنید.

* در دوران حیـات پیامبـر اکـرم)ص(، 
امام حسـین)ع( عبارت اسـت از کودک 

نور دیـده  پیامبر. 
* وقتـی نبـّي اکـرم)ص( از دنیـا رفت، 

هشـت،  نوجـوان  یـک  ایشـان 
امیـر  دوران  در  بـود.  نه سـاله 

المؤمنیـن)ع( هم کـه دوران  آزمایش 
و تـاش و کار بـود، ایـن مایـه  مسـتعد، زیـر 
دسـت آن پدر، مرتّب ورز خـورده بود و قوی، 

درخشـان و تابنـاک شـده بـود. 
* دوره  دوم، دوره  بیسـت و پنج سـاله  بعـد از وفـات 
پیامبر تـا حکومت امیرالمؤمنین اسـت. حسـیِن جوان، 
شـرکت  جنگ هـا  در  اسـت.  شـجاع  و  عالـم  بالنـده، 
می کنـد، در کارهـای بـزرگ دخالـت می کنـد، همـه او 
را بـه عظمت می شناسـند؛ نام بخشـندگان کـه می آید، 
همـه  چشـم ها به سـوی او برمی گـردد. در هـر فضیلتی، 
در میـان مسـلمانان مدینـه و مکـه، هرجایی کـه مـوج 

خورشـیدی  مثـل  اسـت،  رفتـه  اسـام 
می درخشـد.

شـهادت  بـه  امیرالمؤمنیـن  وقتـی   *
رسـید، ایشـان یک جـوان سـی و هفت، 

بـود. هشت سـاله 
* در دوران حیـات مبارک بـرادرش، که امام 
حسـن)ع( امام بود، ایشـان همـان حرکت عظیم را 
ادامـه دادنـد. بـاز همین طور پیشـرفت و انجـام وظایف 

درکنـار بـرادر و اطاعـت مطلق از امام زمان اسـت. 
* امـام حسـین)ع( در دوره های مختلـف زندگی کرده، 
همـه اش درس اسـت: دوره  نوجوانـی امام حسـین)ع( را 
بـرای نوجوانان، دوره  جوانی آن حضـرت را برای جوانان 
و دوره  بـه کمـال رسـیدن ایشـان را کـه اتفاقـاً  همـان 
اوقاتـی بـود کـه پـدر بزرگـوارش بـه خافـت رسـید و 
تحّمل دردسـرهای خافت پرماجرای امیرالمؤمنین)ع( 
بـرای کسـانی که بـا دردسـرهای فـراوان یـک حکومت 

اسـامی در سـطوح بـاال سـروکار دارند، الگـو بدانیم.

 چشـم حاج آقـا. نمی گفتیـد هـم خودم 
تصمیـم گرفتـه بـودم روی ایـن موضـوع 

مطالعه داشـته باشـم.
بگـذار یـک قـرار بگذاریـم. تـا سـال آینـده 
همیـن ایام بـه امام حسـین)ع( قول بدهیم 
زندگی شـان  دربـاره  خـوب  کتـاب  دوتـا 

نیم. بخوا
 قبولـه، قول! به شـرطی که شـما معرفی 

کنید.
چشـم. مـن هـم کمـک می کنـم و مطالعه 
و  می کنیـم  شـروع  االن  همیـن  از  را 
بخش هایـی از کتـاب »انسـان 250 سـاله« 
نوشـته رهبر معظم انقـاب را از بخش امام 

می خوانـم: برایتـان  حسـین)ع( 

جالب بود حاج آقا! 
بلـه همین طـور اسـت. امـا کتاب دوم، کتاب »یک غنچه، صد زخم« نوشـته »حسـین سـیدی« از محصـوالت دفتر 
نشـر معارف اسـت که بسـیار کتاب پرمحتوا، شـیرین و لذت بخشـی اسـت و مطمئنم از خواندنش سـیر نمی شوید.

حاج آقا ممنونم از توضیحات جالب شما. خداحافظ!
قولتان یادتان نرود و خداحافظ!

پای منبر »هشت«

زندگی به سبک آفتاب
نعیمـه موحـد|  اگـر از ما بپرسـند از کدام یـک از امامان مان بیشـتر شـناخت داریـم، به ذهن 
خیلـی از مـا نام امام حسـین)ع( می رسـد. علتش هم مشـخص اسـت؛ همه مـا از کودکی پای 
روضه هـا و منبرهـای محـرم بزرگ شـده ایم. امـا تابه حال شـده فکـر کنید امام  حسـینی که 
در واقعه عاشـورا حدود 60سـال سـن داشـته اند، باقی عمرشـان را چه طور گذارنده اند؟ دوران 
کودکـی و نوجوانی شـان چه طـور بـوده و اصـاًل ایشـان چه طـور تربیـت و بـزرگ شـده اند که 

توانسـته اند عبرتـی به بزرگی عاشـورا در تاریـخ بیافرینند؟
ایـن نکته ای بـود که حاج آقـا طاهری وقتـی می خواسـتم به مناسـبت میالد امام حسـین)ع( 
بـا ایشـان مصاحبه کنم به مـن یـادآوری کردند. این یـادآوری و ایـن به فکر فـرو رفتن آنقدر 

شـیرین بـود که تصمیـم گرفتم مصاحبـه همـان گپ وگفت مـن و حاج آقای طاهری باشـد.

واقعاً؟! یعنی از دوره 55ساله 
حسـین)ع(،  امـام  زندگـی 
فقـط از 6 تـا یک سـال آخر 
عاشـورا  قیـام  درگیـر  کـه 
شـدند اطاعات داریـد؟! این 
به نظرتـان عجیـب نیسـت؟

 آره! امـا خـوب چـه کار 
و  جلسـات  تـوی  کنـم؟ 
همـان  فقـط  هیئت هـا 
می گوینـد. را  تیکـه اش 

امام حسین)ع( در دوره های مختلف 
زندگی کرده، همه اش درس است: دوره  
نوجوانی امام حسین)ع( را برای 
نوجوانان، دوره  جوانی آن حضرت را برای 
جوانان الگو بدانیم

وقتی نبّي اکرم)ص( از دنیا رفت، ایشان 
یك نوجوان هشت، نه ساله بود. در دوران امیر 
المؤمنین)ع( هم که دوران  آزمایش و تالش و 
اكر بود، این مایه  مستعد، زیر دست آن پدر، مرّتب ورز 
خورده بود و قوی، درخشان و تابناك شده بود

در دوران حیات مبارك برادرش، که امام 
حسن)ع( امام بود، ایشان همان حرکت 
عظیم را ادامه دادند. باز همین طور پیشرفت و انجام 
وظایف درکنار برادر و اطاعت مطلق از امام زمان 
است

خوانش کتاب زندگانی
 امام حسین)ع(

سومآفتاب 

جود و بخشش

دربـاره جایـگاه امـام حسـین)ع( در نـزد خداونـد، این کـه جبرئیـل در کودکـی 
گهـواره اش را تـکان مـی داد و او را آرام می کـرد: »جبرئیـل گهـواره آن حضـرت را 
تـکان می دادند و با امام حسـین)ع( سـخن می گفتند و حضـرت را آرام می نمودند. 
هنگامی کـه حضـرت فاطمـه)س( بیدار می شـدند، مشـاهده می کردند کـه گهواره 
امـام حسـین)ع( تـکان می خـورد و کسـی هم با حضرت سـخن می گویـد که پیدا 
نیسـت. وقتـی موضوع را با رسـول خدا)ص( در میان گذاشـتند، حضـرت فرمودند: 
آن شـخص، جبرئیـل اسـت.«  روزی از روزهـا مـردی بـه مدینـه آمـد و از مـردم 
سـراغ بخشـنده ترین شـخص را گرفـت. مـردم، امـام حسـین)ع( را بـه او معرفـی 
کردنـد: »وارد مسـجد شـد. دید امـام)ع( درحـال خواندن نماز هسـتند. در حالی که 
منتظـر بـود تـا حضرت نمـاز را به پایـان ببرند، چند بیت شـعر نیز در بیـان ارزش 
و سـتایش سـخاوت و بخشـندگی خوانـد. وقتـی امام حسـین)ع( نماز را بـه پایان 
رسـاندند، بـه قنبـر فرمودند: آیـا از اموال حجاز چیـزی به جای مانده اسـت؟ عرض 
کـرد: بلـه. چهارهزار دینار باقی مانده اسـت. امام حسـین)ع(، چهارهـزار دینار را در 
ردای خـود می پیچـد و از پشـت در، آن هـا را بـه مـرد می دهـد. او چند بیت شـعر 
هـم بـا مضمـون عذرخواهی بـرای مـرد می خواند، اما مـرد گریه می کنـد: حضرت 
بـه او فرمـود: ای مـرد، گویـا عطای ما را کم شـمردی کـه گریه می کنـی؟ آن مرد 
در پاسـخ گفـت: بـر ایـن دسـتی می گریم کـه چگونه بـا این همه جود و بخشـش 

در میـان خاک خواهد شـد.«

بیعت نکردن با یزید

کتـاب زندگانـی امـام حسـین)ع(، داسـتان هایی هـم 
از بیعـت نکـردن امـام حسـین)ع( بـا یزیـد و حرکت او 
به سـوی مکـه دارد. در یکـی از ایـن داسـتان ها، امـام 
حسـین)ع( به سـوی خانـه ولیـد حرکـت می کنـد. او 
می دانـد کـه برای بیعت با یزیـد به این خانـه فراخوانده 
شـده اسـت: »امام حسـین )ع( وارد خانه شـدند. دیدند 
کـه مروان نزد ولید اسـت. حضرت نشسـتند. ولید خبر 
مـرگ معاویـه را داد و نامـه یزیـد را کـه در ارتبـاط بـا 
گرفتن بیعت برای او نوشـته بود، خواند. امام حسین)ع( 
فرمودنـد: فکـر نمی کنـم که تـو به بیعت پنهانـی من با 
یزیـد راضـی شـوی. هدف تـو این اسـت کـه در حضور 
مـردم بیعـت کنم که آن ها نیز بدانند.« امام حسـین)ع( 
نمی خواهـد بـا یزیـد بیعـت کنـد، بنابرایـن تصمیمش 
را بـه فـردا صبـح موکـول می کنـد. مـروان می دانـد که 
امـام حسـین)ع( بیعت نخواهـد کـرد و می خواهد ولید 
بی درنـگ از او بیعـت بگیرد: »او را رها مکـن. اگر حاال از 
حسـین)ع( بـرای یزید بیعـت نگیری، دیگر بر او دسـت 
نخواهـی یافـت، مگر آنکـه خون های بسـیاری بر زمین 
ریختـه شـود. همیـن حـاال او را مجبـور کن کـه بیعت 
کنـد. اگـر هـم نپذیرفـت گردنـش را بـزن.«  ولیـد این 
پیشـنهاد را نمی پذیرد. امام حسـین)ع( از خانه او خارج 
می شـود و ایـن حوادث موجبات سـفر امام حسـین)ع( 

بـه مکـه را فراهـم می کند.

ورود به مکه

امام حسـین)ع( در شـب جمعه سـوم شـعبان به مکـه وارد می شـود. وقتی خبر بیعت نکـردن او با 
یزیـد بـه گـوش مـردم کوفه می رسـد، آن ها بـرای امام نامـه می نویسـند و از او دعـوت می کنند تا 
بـه کوفـه بـرود. مسـلم بـه همین دلیل به سـوی کوفـه حرکت می کنـد، امـا کوفیان بیعت خـود را 
می شـکنند. امـام حسـین)ع( در ماه هـای شـعبان، رمضان، شـوال و ذی قعـده هم در مکـه می ماند 
و بعـد به سـوی کربـا حرکـت می کنـد.   رویدادهـای شـب عاشـورا، روز عاشـورا، بـه خـود آمـدن 
حربـن یزید ریاحی، شـهادت حضـرت ابوالفضل العباس)ع(، مبارزه حضرت اباعبداهلل الحسـین)ع( و 
شـهادت ایشـان، از موضوعاتی اسـت که همه از آن باخبریم و در این کتاب هم روایت شـده اسـت. 

غارت و چپاول

وقایع بعد از شـهادت امام حسـین)ع( هم در کتاب گنجانده شـده؛ بریدن سـر امام حسـین)ع( و دسـتور عمر 
سـعد بـه خولی بـن یزیـد و حمیدبن مسـلم برای بردن سـر ایشـان نـزد ابن زیـاد، یکـی از همین وقایع اسـت: 
»خولـی سـر مقـدس حضـرت را برداشـت و بـا عجلـه به کوفه رفت چون شـب بـود و امـکان ماقات ابـن زیاد 
وجـود نداشـت، بـه ناچـار بـه خانـه اش رفـت. همسـر خولـی از او پرسـید: چـه خبـر داری؟ خولـی گفت: سـر 
حسـین)ع( را بـا خـود بـه خانه آورده ام!«  این کار حتی در نگاه همسـر خولی کار ناشایسـتی اسـت: »وای بر تو! 
مـردم طـا و نقـره به خانـه می آورند، آن وقت تو، سـر فرزنـد پیامبر)ص( را به خانـه ات آورده ای؟ به خدا قسـم 

کـه با تـو زیر یک سـقف زندگـی نخواهـم کرد.« 

عبرت تاریخی

امـام حسـین)ع( در روز عاشـورا یـاران 
خـود را از دسـت می دهـد و سـرانجام 
در  می رسـد.  او  کـردن  پیـکار  نوبـت 
جریان به میدان رفتن امام حسـین)ع(، 
لشـکریان عمر سـعد وقتـی می خواهند 
بـه او نزدیـک شـوند، از تـرس یا شـرم، 
دور می شـوند، اما مالک بن یسـر کسـی 
اسـت که در نهایت گسـتاخی به مبارزه 
بـا امـام حسـین)ع( مـی رود: »پـس از 
آنکـه بـه ایشـان ناسـزا گفـت و اهانـت 
کرد، با شمشـیر ضربه ای بر سـر مبارک 
سیدالشـهدا)ع( فرود آورد. شـدت ضربه 
به حـّدی بـود کـه کاهخـود شـکافت 
مبـارک حضـرت  سـر  بـر  و شمشـیر 
رسـید.« امـام حسـین)ع( بعـد از ایـن 
ضربـه، مالک بن یسـر را نفرین می کند: 
و  نخـوری  ایـن دسـت  بـا  »امیـدوارم 
نیاشـامی و خداونـد تـو را با سـتمکاران 
محشـور نمایـد.«  همین طـور شـد؛ در 
اثـر نفرین امام حسـین)ع(، دسـت های 
تابسـتان ها  در  افتـاد.  کار  از  مالـک 
ماننـد دو چـوب، خشـک می شـد و در 
زمسـتان ها از آن هـا خـون می چکیـد.
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به خاطر عنایتی 
که از جانب امام 
حسین)ع( 

شامل حال 
من شد، تا روز 
قیامت نیز وظیفه 

من این 
است که هرکسی 

در هرکجا بر 
حسین)ع( 

سالم کند و یا 
صلوات بفرستد، 

من سالم 
و صلوات او را 

خدمت حضرت 
می رسانم

پس از آنکه به ایشان ناسزا گفت و اهانت کرد، با 
شمشیر ضربه ای بر سر مبارك سیدالشهدا)ع( فرود 
آورد. شدت ضربه به حّدی بود که الکهخود شاکفت و 
شمشیر بر سر مبارك حضرت رسید

  زندگانی امام حسین علیه السالم
بازنویسی روان منتهی االمال
 )از سری زندگانی چهارده معصوم(
به کوشش منصور کریمیان/ 244 ص



هدهد هشتایی ها یادداشــت
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر 

شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما
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 همیشه اذن دخول زیارت است اینجا

 نه دیدن حرم و قبر و صحن و گلدسته
 هدف وصال حقیقی حضرت است اینجا
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دوست من! آیا مي داني بخش مکاتبه اي مرکز آفرینش هاي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به نوجواناني که نوشتن را دوست دارند کمک مي کند تا بهتر از قبل بنویسند و با آثار شاعران و نویسندگان بزرگ، بیشتر آشنا 
شوند؟ این دوستي با نامه نگاري ادامه پیدا مي کند. دوست داري یکي از این نامه ها را بخواني؟

سـالم، سـالمي از جنـس بهـار تقدیم به دوسـت خوبـم در مرکـز آفرینش هـاي ادبي 
کانـون. حالـت چطور اسـت؟ راسـتي روز معلم بـر تو اسـتاد عزیزم مبـارک... بر همه 
شـما عزیزانـي کـه در کانـون پـرورش فکري بـراي همه نوجوانـان تـالش مي کنید و 
برایشـان هم دوسـت هسـتید و هم یـک اسـتاد گرانقدر.  برایـت چند خبر هـم دارم. 
مـن همیشـه گزارش هاي خودم را با دوسـت عزیـزم در میان مي گذارم. امـا خبر اول: 
در المپیاد ریاضي، نفر اول در مدرسـه و نفر سـوم در ناحیه شـدم و در المپیاد ادبیات، 

نفـر دوم در مدرسـه و نفر چهارم در ناحیه شـدم.
خبـر دوم اینکـه در انشـاي نمـاز، نفـر اول در مدرسـه و نفـر اول در ناحیـه شـدم. از 
مادرهایـي کـه فرزندانـي درس خـوان دارنـد در مدرسـه تقدیـر کردند. به مـادر من 
هـم کـه جزء همـان مادرها بود، یک گل و تقدیرنامه دادند. امیدوارم خوشـحال شـده 
باشـي دوسـت گلم... بازهم روز اسـتادان خوب کانون مبارک. یک شـعر و متن ادبي 
دربـاره حضـرت ابوالفضـل العباس)ع( نوشـته ام، امیدوارم خوشـتان بیایـد و نظرتان را 

بنویسید. 
السالم علیک یا حسین بن علي

السالم علیک یا ابوالفضل العباس
بي تابم چون نیست رخ مهتاب به رویم

سردم دگر نیست دست علمدار به سویم
من آب فراتم، ولي اي کاش که عباس
شاهد یأس در آن لحظه حساس نبودم

آب مـوج مي زنـد، از فـرات مي خوانـد سـقا را. آب مـوج مي زنـد... از سـراب تـا لبان 
خشـکیده، از دل بي تـاب ربـاب و طفلي که آرام کـرده خواب. آب مـوج مي زند، قلب 

سـقا شـکل فرات شده. 
علمـدار رخصـت مي خواهـد از سـرورش حسـین)ع( تـا بـراي اهل حـرم آب بیـاورد. 
آري، سـقا پشـت بـه تمـام پسـتي ها و پلیدي هـا مي کنـد و ابـر مـرد کربـال دسـت به 
زیـر آب مي بـرد؛ نـه بـراي نوشـیدن، بـراي سـخن گفتـن بـا آب. او این چنین سـخن 
مي گویـد: تـو از شـدت سـیرابي آب روي آب مي ریـزي و آن طفـل شـش ماهه، در 

آرزوي قطـره اي آب اسـت.
چـه گویـم به تـو آب! کـه نامـت تسـکین دهنده قلب طفـالن هـم نمي شـود. علمدار 
کربـال، امیـدش را در مشـک ذخیـره کرده اسـت. مـي رود به سـوي خیمه هـا. مي رود 
به سـوي طفالن حسـین)ع(. آب تالطم عجیبي پیدا کرده اسـت، چندلحظه بعد سکوت 

فـرات را فـرا مي گیـرد و علمـدار کربـال با دو بال به سـوي پـروردگار می شـتابد...

بي صبرانه منتظر جواب نامه ام هستم. مبینا

یک نامه 

مــن
آب فراتم

ولــي
اي كاش...

دوست خوبم مبینا سالم!
امیـدوارم حالـت خـوِب خـوب باشـد و دلت شـاِد شـاد. از دریافـت نامه هایـت خیلي 
خوشـحال شـدم. امیـدوارم همیشـه همین طـور موفـق باشـي و پیوسـته موفقیت هـاي 
بیشـتري کسـب کني.  قطعه هاي ادبي زیبایي نوشـته بودي و شـعرهاي قشـنگي سروده 
بـودي. امیـدوارم به نوشـتن ادامه دهي و هر روز بهتر از روز قبلت باشـي. راسـتي! اخیراً 
از چه شـاعراني شـعر خوانـده اي؟ کتاب جدیدي هـم خوانده اي؟ لطفـاً در هر نامه که 
مي نویسـي، از شـعرهایي کـه خوانـده اي و حفظ کـرده اي هم برایم بنویس. یک مجموعه شـعر به نام »شـاید 
همین اطراف باشـد« سـروده آقاي »عباسـعلي سپاهي یونسـي« برایت گذاشـته ام، لطفاً آن را بخوان و نظرت 
را دربـاره اش در نامـه بعـد برایـم بنویـس.  به خاطـر تبریـک روز معلم ازت تشـکر مي کنم. نامه شـیرین ات 
حسـابي سـرحالم کـرد. ممنـون دوسـت خوبم. دشـت گل هاي بهـاري تقدیـم به مهربانـي تو! متـن ادبي هم 
کـه بـراي حضـرت اباالفضل)ع( نوشـته بـودي، خیلي زیبـا بـود. در بعضي از جمله هـا نثر آهنگین مي شـود و 
مـن را یـاد متن هـاي عارفانـه مي انـدازد: »از سـراب تا لبان خشـکیده، از دل بي تـاب رباب و طفلـي که آرام 

کـرده خـواب.« معلوم اسـت کـه براي انتخـاب واژه هـا و کلمه ها دقت داشـته اي. 
مبینـا جـان! اعتقـادات و عالیـق قلبـي مـا زمینـه و بهانه خوبي براي نوشـتن اسـت. این نوشـته ها به قـول اهل 
قلـم »کوششـي« نیسـت و »جوششـي« و دلـي اسـت. بـراي همیـن تأثیرگذارتر اسـت. یکـي از همین عالیق 
قلبـي مـا، قهرمانـان بزرگ کربال هسـتند که وقتي نامشـان را مي شـنویم، بي اختیـار دلمان پُرشـتاب تر از قبل 
مي تپـد. اگـر دوسـت داري روایـت متفاوتـي از عاشـورا را و با قلـم ادبي زیبـا بخواني، توصیـه مي کنم کتاب 

»تشـنه لبـان« اثر »حمید گـروگان« از انتشـارات کانون پـرورش فکري را حتمـاً بخواني. 
ایـن هـم بخشـي از این کتاب: »اینک، این شـریعه فـرات و اینک این آب! آب خوشـگوار! عباس اسـت و ده 
ده سـوار؛ هریـک سـنان بـر دسـت و تیـر و کمـان حمایل، آمـاده پیـکار! دشـمن مي داند اگر عبـاس غضب 
کنـد و خـط بـر جبیـن انـدازد و شمشـیر برافـرازد، یـک تـن برجـاي نمي گـذارد. پسـر ولي اهلل اسـت! پسـر 

اسـدهلل الغالب، علـي بـن ابیطالـب! برادر حسـین، امام زمـان و زمیـن؛ فرزند فاطمـه کالبیِـه، ام البنین!
بـر اسـب راهـوار خویـش کـه پیـش مي آیـد، کوفیـان را تن به تـن جرئـت مقابلـه نیسـت. ناچار بـه همهمه 

حملـه؛ بـه حمله همهمـه!...«
 )صفحه 237 کتاب تشنه لبان اثر حمید گروگان(

امیدوارم تو را براي خواندن و نوشتن متن هاي بیشتري تشویق کرده باشم. 
مبینـا جـان مي دانـم کـه انـدوه کربـال آنقـدر و آنقدر بزرگ اسـت کـه ناخـودآگاه در ایـام تولـد قهرمانان 
ایـن واقعـه هـم نوشـته مان رنـگ غم مي گیـرد و  فضـاي متن پُـر اندوه مي شـود. امـا جالب اسـت بداني که 
شـهادت بـراي اهـل کربـال یـک پـاداش شـیرین و دوست داشـتني بـود و نوشـته اند که مـردان خـدا هرچه 
بـه شـهادت نزدیک تـر مي شـوند، چهـره آن ها بشـاش تر و شـادتر مي شـود. شـاید شـما هـم به عنـوان یک 
نویسـنده آینده)یـادت باشـد شـغل آینـده ات را مـن انتخاب کـردم!( باید صورت هـا و شـیوه هاي دیگري را 
از روایت هـاي دینـي به وی ـژه بـرای کربـال تجربـه کنـي. بـا خالقیتي کـه از تـو سـراغ دارم، حتمـاً مي تواني. 

زیاد زیاد زیاد بخوان و زیاد هم بنویس. منتظر نوشته هاي تو هستم. 
دوست تو در مرکز آفرینش هاي ادبي

به نام خداوند سیب هاي سرخ

از غربت اذان ابوالفضل)ع(
از لحن مهربان ابوالفضل)ع(

انگار شور نام حسین)ع( است
مي جوشد از زبان ابوالفضل)ع(

گهواره شبي پُرتشویش
آغوش کهکشان ابوالفضل)ع( 

بار هزار و یک غم سنگین
بر شانه جوان ابوالفضل)ع(

پَر مي کشند اهل قبیله
یک یک از آسماِن ابوالفضل)ع( 

ِکل مي کشند مردم کوفه
در کوچه هاي جان ابوالفضل)ع(

نجواي آب و یک لب تشنه است
پایان امتحان ابوالفضل)ع(

شاعر: محبوبه بزم آرا

نـور آمـد عـامل نـور بـاران بـا شـهاب اسـت  |  عـامل همـه مهامن بیـت بوتـراب اسـت  |  در لحظه 
ایـن رومنایـی هـر دعایـی  |  دسـت دعا باال نرفته مسـتجاب اسـت  |  جمع نفـوس مطمئنه جمع 
و در بین  |  نفس نفیسـی جلوه   ام الکتاب اسـت  |  با بوسه هاشـان گرم اسـتقبال از اویند  |  در 
کـوره ایـن زرگـری عـامل مـذاب اسـت  |  آقای محرش کنیه این نورسـیده اسـت  |  ارباب عامل شـأن 
این عالیجناب اسـت  |  در جام مشـتاقان او آب حیات اسـت  |  این در که امشـب باز شـد، باب 
نجـات اسـت  |  آن شـب کـه خـواب فاطمـه تعبیـر می شـد  |  سـقف بهشـت از گل پـر از قندیل 
می شـد  |  آن شـب که جمع چار همراه بهشـتی  |  از برترین بانوان تشـکیل می شـد  |  آن شـب 
کـه نامـوس الهـی پـا سـبک کـرد  |  حایل به دورش بال جربائیل می شـد  |  از عرش بـا جاه و جالل 

و فـر و شـوکت  |  از مقـدم اربـاب ما تجلیل می شـد 
شـکر خـدا آمـد خـدای عشـق، ور نـه  |  بـاب نجـات و عاشـقی تعطیـل می شـد  |  اربـاب مـا در 
عـامل ذر تـا بلـی گفـت  |  بعـد از بلـی گفـن بـه ما هم یا علـی گفت  |  این احسـن تقویـم و این 
اوقات شـیرین  |  تأویل والزیتون رسـید بعد والتین  |  شـاخ درخت سـیب شـد غرق شـکوفه  |  با 
عطر سـیبی که به هر درد اسـت تسـکین  |  همراه فطرس سـاکنان آسـامن ها  |  لبیک می گویند 
و می ریزنـد پاییـن  |  بـا هـر تپـش از نبـض او ذرات عـامل  |  حاجـات می آرنـد و می گوینـد آمیـن  
|  جربیـل بـاالی رسش گـرم تـالوت   |  والفجـر طاهـا قـدر کوثـر حـرش یاسـین  |  قنداقـه را باباش 
در دسـتش گرفتـه  |  از جذبـه اش دل هـا همـه آتـش گرفتـه  |  او آمـد و دلدادگانش جـان گرفتند  
|  الهوتیـان روی رسش قـرآن گرفتنـد  |  آب از همـه بی تاب تـر از شـوق پابـوس  |  نیـل و فـرات 

آرایـش طغیـان گرفتنـد  |  در بی زمـان آزادگان کل تاریخ
دسـتان خـود را سـوی ایـن دامـان گرفتنـد  |  آوارگان بیچارگان درماندگان با  |  نام شفابخشـش رس 
و سـامان گرفتنـد  |  بعـد از خداونـدی بـرای مکتب او  |  روز السـت از عاشـقان پیـامن گرفتند  |  
ای آنکـه او را حـق تعالـی گفتـه حصنـی  |  یـا سـید األحرار یا مـوال اغثنـی  |  روح البقایی در دل 
این دار فانی  |  روح مقامات امیر مؤمنانی  |  الحمد للهی رصاط مسـتقیمی  |  مدح تو مسـتور 
اسـت در سـبع املثالی  |  عیساسـت در کوی تو رسگرم طبابت  |  موساسـت در ملک تو مشـغول 
شـبانی  |  خـون خدایـی، پـس خـدا هم در تو جاری سـت  |  پس از تو مستثناسـت قـول لن ترانی  
|  ایـن حـال مشـتاقی و ایـن دسـتان کوتـاه  |  ماییـم و عشـق و ایـن دل آتشفشـانی  |  ایـن درد 

عشـقم را چـرا درمـان کنـم مـن؟  |  حال جنونـم را چرا پنهـان کنم من؟ 
دسـتت کـه مشـتاق اسـت اللـه معـک را  |  داده لطافـت بال هـای شـاپرک را  |  مـچ را منی گیـری، 
ولیکـن دسـت گیـری  |  از غیـر تـو هرگـز منی خواهم کمـک را  |  در بنـد تو بودن، خدا را سـجده 
کـردن،  |  بخشـید روح بندگـی تحـت الحنـک را  |  روز قیامـت کـه متیـز خیـر و رش اسـت  |  بـا 
حـب تـو حـق دسـت می گیـرد الـک را  |  بگشـای دسـت، از فـرط مسـتی گُـر گرفتـم  |  از بس که 
مـن نوشـیدم ایـن جـام خنـک را  |  دسـتان تـو لطف خداونـد قدیر اسـت  |  محکم ترین دسـتان 

بیعت با غدیر اسـت  |  خورشـید و ماه از نور تو تابنده هسـتند  |  جنان عدن از عطر تو اکنده 
هسـتند  |  رسدارهـای رسفـراز جبهه حق

 پیش تو از رس داشـن رشمنده هسـتند  |  تو پادشـاه کشـور جاویدیانی  |  کل شـهیدان درکنارت 
زنـده هسـتند  |  میـدان عشـقت را حریفـی تـا ابـد نیسـت  |  در ایـن میـان دل هـا همـه بازنـده 
هسـتند  |  وقتی زیارت نامه تو سـجده دارد  |  یعنی تو اربابی و باقی بنده هسـتند  |  در آتش 
عشـق تـو بـردا و سـالمیم  |  تـا هسـت و بـوده، تـو امیـری، مـا غالمیـم  |  میـالد تو تیـغ یقین بر 
فـرق شـک زد  |  حـق بـا تـو و عشـق تـو عامل را محـک زد  |  ابلیس تأثیـر تو را در قلب هـا دید  |  
آنـگاه بـر روی کریهـش صورتـک زد  |  یـا زندگـی یـا مـرگ، اما هردو با تـو  |  جانـا دل دیوانه ام از 
عشـق لک زد  |  از فرط شـادی صبح میالد تو تا شـب  |  خورشـید دف زد، ماه و اخرت نی لبک زد  
|  شـام سـیاهش روز، هرکـس بـا تـو صـادق  |  در عشـق تو بیچـاره هرکس که کلـک زد  |  هرچند 
مـن خیلـی بـدم، دریـاب ارباب  |  ای عشـق! عاشـق آمدم، دریـاب ارباب  |  آنکـه رسش بر خاک 
تـو افتـاده هسـتم  |  دلـداده هرکـه بـه تـو دل داده هسـتم  |  بایـد که عاشـق رنگی از معشـوق 

گیرد  |  در عشـق بی پیرایه هسـتم، سـاده هسـتم
رسبسـته می گویـم همیشـه قبلـه ام را  |  گـم می کنـم وقتـی رس سـجاده هسـتم  |  ایـل و تبـارم 
شـد اسـیر نسـل در نسـل  |  مـن از تبـار مـردم آزاده هسـتم  |  در مکتبـت آموختـم رسباز باشـم  
|  یعنـی یمـن یـا هر کجـا، آمـاده هسـتم  |  ای کهـف عـامل! آمـدم اینجـا مبانم  |  اسـم تـو را حک 
کـرده ام بـر اسـتخوانم  |  بـا تـو پـر از آرامـش و بی تـو تباهـم  |  بـا تـو سـپیدی هسـتم و بی تـو 
سـیاهم  |  در روزگاری کـه پـر از دلواپسی هاسـت  |  در ظـل نـام نامـی تـو رسبه راهـم  |  هربـار 
جـای دیگـری راهـم ندادنـد  |  در جـای خـوب خانـه ات دادی پناهـم  |  خواب و خیال من شـده 
دولت رسایـت  |  دل بسـته آن گنبـد و آن بارگاهـم  |  هرکـس ز مـن نـام و نشـان پرسـید، گفتـم  |  
کوچک تریـن جاروکـش دربـار شـاهم  |  دولت رسایـت آبروی مرشقین اسـت  |  ذکر اذان عرشـیان 
حب الحسـین اسـت  |  این رود جاری در قنون تفسـیر دارد  |  این رنگ بیرق، رنگ خون، تفسـیر 
دارد  |  آیـات توحیـدی عقـل کل گـواه اسـت  |  این گونـه رسخ از جنـون تفسـیر دارد  |  والعاقبه 

رازی مگـو للمتقین اسـت
قد افلح در مؤمنون تفسـیر دارد  |  تفسـیر املیزان عالمه  اسـت اینکه  |  انا الیه راجعون تفسـیر 
دارد  |  من مقاتل رشح کل ماجرا نیسـت  |  نقطه به نقطه آن متون تفسـیر دارد  |  گودال نیزه 
داغ غربـت، تشـنگی، زخـم  |  هـر جـزء از ایـن آزمـون تفسـیر دارد  |  ارسار مسـتورند در سـیامی 
اسـام  |  ایـن حـا و سـین و یـا نـون تفسـیر دارد  |  مـن مبتـالی مبتـالی ابتالیـت  |  مـن بیقـرارم، 
بیقـرار کربالیـت  |  بیـا نـگار آشـنا شـب غمـم سـحر منا  |  مـرا به نوکری خود شـها تـو مفتخر منا  
|  ای گل وفا حسـین، معدن سـخا حسـین  |  می کشـی مرا حسـین  |  حسـین آرام جانم، حسـین 

روح و روانـم  |  

نی
خوا

ی 
ود

مول

از  هنـوز یـک هفتـه  فیـروزی|  اسـماعیل 
جشـن بعثت در مدرسـه نگذشـته بود که 
معلـم کنـار تختـه کالس ایسـتاد و گفت: 
حضـرت  بعثـت  گذشـته  هفتـه  بچه هـا 
آیـا  امـا  گرفتیـم،  را جشـن  محمـد)ص( 
ایـن  چـرا  می دانیـد  شـما  از  هیچ کـدام 
روز، این همـه بـرای مـا مسـلمان ها مهـم 
و  می بـرد  بـاال  دسـت  هرکسـی  اسـت؟ 
چیـزی می گفـت: - آقـا به خاطـر این کـه 
خداونـد ایشـان را بـرای هدایـت انتخـاب 
کـرد - اجازه آقـا! چون ایـن روز اولین روز 
تولـد اسـالم اسـت. معلـم همـه جواب هـا 
را تأییـد کـرد و گفـت: شـاید بشـود همه 
خالصـه  جملـه  ایـن  در  را  نـکات  ایـن 
کـرد کـه بعثـت دعوتـی ازسـوی آسـمان 
بـرای زمیـن بـود؛ یعنـی صدایی بـه گوش 
مردمان زمین رسـید کـه از جنس دیگری 
بـود. بعثـت یک دعـوت سـبز بود، امـا آیا 
کسـی توانسـت ایـن دعـوت را به درسـتی 
پاسـخ بدهـد؟ آیـا شـما واقعـه ای را در 
تاریـخ اسـالم به خاطـر داریـد کـه  بشـود 
آن را جـواب اهـل زمین به دعوت آسـمان 
دانسـت؟ کالس در سـکوت فـرو رفـت؛ 
سـکوتی پـر از کنجـکاوی و سـؤال: مگـر 
می شـود بـه صـدای آسـمان پاسـخ داد؟ 
اصـاًل بـه چـه زبانـی بایـد دعـوت خـدا را 
پاسـخ داد؟ و یـا اصـاًل چـه پاسـخی بـه 
ایـن دعـوت بایـد داد؟ معلم لبخنـدی زد 
و گفـت: می دانم سـؤال سـختی اسـت، اما 
جوابش درعوض شـیرین و شـنیدنی است. 
بـا  امـروز مصـادف اسـت  می دانیـد کـه 
سـوم شـعبان، روز تولد امام سـوم شیعیان، 
امـام عزیـز و  ایـن  بـن علـی)ع(.  حسـین 
بزرگـوار، دوران کودکـی خـود را زیرنظـر 
پیامبر)ص( پشت سـر گذاشـت و پدر و مادر 
گرامـی اش نزدیک تریـن افـراد بـه حضرت 
رسـول اکـرم)ص( بودند. بنابرایـن مثل تمام 
خانـواده اش نگـران بـود کـه مـردم چگونه 

دعـوت خـدا را پاسـخ می دهنـد.
و باالخـره در روزهایـی کـه پیـام خـدا و 
قـرار  بی توجهـی  مـورد  الهـی  دسـتورات 
بـه  بعثـت  پیـام  بـود  نزدیـک  و  گرفـت 
فراموشـی سـپرده شـود، تصمیـم گرفـت 
پیـام سـبز بعثـت را پاسـخی سـرخ بدهـد 
تـا بـرای همیشـه راهـی بـرای اوج گرفتـن 
از زمیـن بـه آسـمان باز شـود. امـروز روز 
تولد کسـی اسـت کـه روز عاشـورا بـا فدا 
کـردن عزیزترین داشـته هایش بـه دعوت 

پاسـخ گفت. خـدا 

طلوع  بی غروب


