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و دالور

در صفحه دوم بخوانید
  خوانش کتاب »جنگجوی نقابدار«

همه از خود 
می   پرسند:
 او کیست؟

در صفحه سوم بخوانید

اسماعیل فیروزی

ر د ا یـن بــــــــر بـهـــــتـر

اگر عمو 
آب نیاورد؟

من که آب 
نمی خواهم..

جانم به 
فدایت اول 
خودت بنوش

عباس را ببینید، 
چه سریع برای 

حسین آب آورده! 

می گویداست که هللا اکبر این ابوالفضل 

آب نمی نوشم.من پیش از شما نوش جان... 

من!آب، آقای بفرما! این هم 

مگر اکری هست 
که عمو از پسش 

برنیاید؟!

صبر کن آقاجان! 

به زودی گواراترین 

آب را برایت خواهم 
آورد.

برمی گردداسب عمو است که صدای پای گوش کنید! این 

ماه درخشان 
برگشته است. 

صبر کنید عمو به جای آب، فرات 

را برایتان خواهد آورد. از کودکی 

همین طور بود. هرچه حسین 

می خواست، بی درنگ برایش 

مهیا می کرد.

خاطرم هست که روزی حسین)ع( در مسجد بود. همه 
دورش را گرفته بودند و با او مشغول صحبت بودند. ناگهان 

آب خواست. عباس که در گوشه ای آرام نشسته بود، 
بدون اینکه چیزی بگوید، سریع 

از مسجد بیرون رفت. 

فاطمـه نیـک| می دانـم که هیچ کسـی از تو نخواسـت تا عباس باشـی، اما تـو خودت محض 

محبتـی کـه بـه او داشـتی، عباس شـدی. می دانم که هیچ کس از تو نخواسـت کـه ابوالفضل 

باشـی، امـا تـو محض ارادتی که به او داشـتی، شـدی پـدر همه خوبی ها و ابوالفضل شـدی. 

می دانـم کـه هیچ کـس از تو نخواسـت تا برادر باشـی، امـا تو محض وفایی که به او داشـتی، 

همیشـه هرچـه نیاز داشـت برایش فراهم کـردی، برای همیـن بهرتین برادر شـدی. می دانم 

اگـر آن روز در کربـا نبـودی، از تـو دلگیـر منی شـد، امـا تو همیشـه در معّیت او بـودی و پا 

جـای پـای او می گذاشـتی، برای همیـن در زمان موعـد در کربا بودی.

اولـش همـه تصـور می کردنـد که تو تنهـا یک بـرادر مهربان هسـتی. برای آن ها که گذشـته 

را و پـدرت علـی را بـه خاطر داشـتند، یـادآور علی بودی. آن ها تـو را یک برادر که جنگجوی 

فوق العـاده ای هـم هسـت، می دانسـتند، بـرای همیـن زمانی کـه حسـین را تـا کاخ معاویـه 

همراهـی کـردی، هیچ کـس جرئت نداشـت بـه او نگاه چپ کنـد. درکنار تو سـامت تا خانه 

دشـمن رفت و سـامت بازگشـت. اصاً شـمر از بس که از تو و شـجاعت و مهارتت در جنگ 

می ترسـید، برایت اما ن نامه آورد تا پشـت سـپاه حسـین را خالی کند. اما منی دانسـت که تو 

یـک بـرادر معمولی نیسـتی، هرچندکـه برادران معمولی هم توی خطر، دسـت برادرشـان را 

رهـا منی کننـد. امـا کسـی از شـمر توقع نـدارد که ایـن حرف هـا را بفهمد، پـس جای تعجب 

نداشـت کـه بـرای تـو و برادرانـت امان نامـه بیـاورد و دم از خویشـاوندی بزنـد و آن قـدر 

فراموشـکار بـود کـه به یـاد نیاورد تو پیش از آنکه خویشـاوند او باشـی، خویشـاوند فاطمه 

دخـرت رسـول خـدا هسـتی و هرگز پـر او را در مهلکه تنهـا منی گذاری.  

بـرای آن هـا کـه چون شـمر اشـاره و کنایه و اسـتعاره منی دانسـتند، تـو عباس بـودی. برادری 

از میان برادران حسـین! عموی کودکانش و علمداری که پرچم سـپاه را نگه داشـته بود. اما 

بـرای کسـانی چـون زینـب کـه اهـل بشـارت بودنـد و از کودکی تـو را می شـناختند، تو تنها 

بـرادر کوچک تـر حسـین نبـودی، که سـتون خیمه گاهـش بـودی؛ نگهبانی که با حضـورش با 

خیـال راحـت می خوابیدنـد، سـقایی  که عوض مشـکی آب، می توانسـت دریـا را به خیمه ها 

بیـاورد، امیـدی کـه وجودش قطعی بود، روزنه نجاتی که دلشـان را محکـم کرده بود و بهانه 

زندگـی کـه هرجا می رفـت، هرچنـد دور، دوباره باز می گشـت.

بـرای همیـن هیچ کـس منی خواسـت که تـو از خیمه هـا دور شـوی. هرچند خاطرشـان جمع 

بـود کـه یـک تـن در سـپاه دشـمن پیدا منی شـود کـه از پـس ابوالفضـل بربیایـد، امـا هربار 

صـدای الله اکـرت قطـع می شـد، دل کـودکان می لرزیـد. بـرای همیـن کـودکان تشـنه بدون 

تـو آب منی خواسـتند، امـا تـو طاقت تشـنگی کودکان را نداشـتی و به سـوی نهر رفتـه بودی. 

بچه هـا در خیمـه بهانـه تـو را می گرفتنـد، امـا یک نفـر می دانسـت تـو باز خواهی گشـت.

می دانم که هیچ کسی از تو نخواست تا عباس باشی، اما تو خودت محض محبتی که به او داشتی، عباس شدی. می دانم 
که هیچ کس از تو نخواست که ابوالفضل باشی، اما تو محض ارادتی که به او داشتی، شدی پدر همه خوبی ها و ابوالفضل 
شدی. می دانم که هیچ کس از تو نخواست تا برادر باشی، اما تو محض وفایی که به او داشتی، همیشه هرچه نیاز داشت 

برایش فراهم کردی، برای همین بهترین برادر شدی. می دانم اگر آن روز در کربال نبودی، از تو دلگیر نمی شد، اما 
تو همیشه در معیّت او بودی و پا جای پای او می گذاشتی، برای همین در زمان موعد در کربال بودی. اولش همه تصور 

می کردند که تو تنها یک برادر مهربان هستی.

خودش است، 
عباس است، 

سقای تشناگن!

روایتی از زندگی حضرت ابوالفضل)ع( 



از عقل و روایت ها کمک بگیریم

دربـاره حضـرت عبـاس)ع( کرامات زیـادی نقل می شـود. کرامات به کارهایی گفته می شـود که 
خارج از عادت دنیای روزمره توسـط معصومین و انسـان های بزرگی که خودشـان را تربیت معنوی 

کرده انـد، اتفـاق می افتـد. حاج آقـا مزینانـی درباره  ایـن پرسـش، می گوینـد: »همان طورکه همه 
می دانیـم، هـر اتفاقـي در عالـم،  باید علّتي مشـخص و منطقي داشـته باشـد. اینكـه بعضی ها 

شـفا گرفتـن بیمـار و کرامت هایی از این  دسـت را کاری محال می دانند، صحیح نیسـت، چون 
در عالـم هسـتي اگـر یـك قـدرت بر قـدرت دیگر غلبـه پیدا کنـد، ازنظـر عقلی باید یـك تغییر 

به وجـود آیـد.« سـخنران منبر »هشـت« بـرای جاافتادن این مسـئله یـك مثال هم می زنـد: »مثاًل 
اگـر آهن ربایـی روي سـقف یك خانه گذاشـته شـود، باید تمام اشـیای فلزي را به سـمت خود جذب 

کنـد. حـال اگـر آهن ربـا بـه انـدازه کافـي قـوي نباشـد، آیا ایـن اتفـاق رخ می دهـد؟ و یـا اگـر آهن رباي 
قوي تـري در داخـل منـزل باشـد، آیـا اجـازه ربایش فلـزات را بـه آهن ربـاي باالي پشـت بام مي دهـد؟ حاال 

به نظـر شـما آیـا کرامت هاي امامـان و امـام زادگان را باید کاري غیرقابل بـاور فرض کنیم؟درحالی کـه به اعتقاد 
مسـلمانان، خواسـته خـداي بـزرگ بـر همه چیـز غلبـه دارد و شـخصیتي مثل حضرت عبـاس)ع( کـه پیش خدا 

آبـرو دارد، مي توانـد واسـطه اي بـراي تحقـق اراده خـدا و وقوع کرامت باشـد. ایـن نوع نگاه یـك نگاه عقلی 
اسـت« حاج آقـا مزینانـی ادامـه می دهـد: امـا می توانیـم از نظـر نقلـی و روایت هـای تاریخـی 
هـم ایـن موضـوع را اثبـات کنیـم، دوسـتان مي توانند بـه کتاب هـاي مختلـف و معتبري 
کـه در این بـاره چـاپ و منتشـر شـده مراجعـه کننـد و کرامت هـاي بي  شـمار و متعدد 
ایـن امـام زاده عظیم الشـأن را مطالعـه کنند. البتـه حاج آقای مزینانی به »هشـتی« ها 
گوشـزد می کننـد کـه یكـي از آسـیب هاي ایـن موضـوع، بزرگ نمایي هـا و غلـو 
کـردن برخـي افراد اسـت کـه اصطالحـاً براي 
انجـام  خودشـان  کار  بازارگرمـي 
بـه  بایـد  بـرای همیـن  مي شـود. 
کتاب هـاي معتبـر که نوشـته 
اهـل  و  شناخته شـده  افـراد 

علم اسـت، مراجعـه کنیم.

جلوه ای از شیر خدا

ادامـه بحـث را خـود حاج آقـا مزینانـی در دسـت می گیـرد و می گویـد: حـاال بهتر اسـت سـری بـه دوران 
کودکـی و نوجوانـی حضـرت عبـاس)ع(، یعنی ایامی که کمتر از آن شـنیده ایم بزنیم. علت اینكه شـناخت 
حضـرت عبـاس)ع( بیشـتر بـا وقایـع عاشوراسـت، به خاطـر عظمـت اتفاقـات و مصیبت هایی اسـت که در 
عاشـورا رقـم خـورده اسـت و اوج اخـالص و شـجاعت و ادب حضـرت عبـاس)ع( هـم در روز عاشـورا اتفاق 
افتـاده اسـت.  نسـبت بـه دوران زندگـي آن حضـرت بایـد اعتـراف کرد کـه حق مطلـب درباره  ایشـان در 
روایـات و نقل قول هـا ادا نشـده، امـا بعضـی خاطره هـا هـم از ایـام کودکـي حضرت نقل شـده اسـت؛ مثل 
خاطراتـی کـه در کتـاب شـریف مستدرک الوسـایل از جناب محدث نوری آمده اسـت و یا حضور ایشـان در 
سـن ١٣سـالگي به همـراه پـدر و برادرانـش یعني حضـرت علـي)ع( و امام حسـن)ع( و امام حسـین)ع( در 
جنـگ صفیـن و حضـور این نوجـوان در میدان جنگ کـه نمونه دیگـري از ایام زندگي حضـرت عباس)ع( 
اسـت. در اینجـا سـخنران منبـر »هشـت« بـه یكـی از القـاب معـروف حضـرت عبـاس)ع(؛ یعنـی »قمـر 
بنی هاشـم« اشـاره می کنـد و می گویـد: »در عـرف مـردم عرب زبـان هم مثل مـا ایراني ها، وقتي با شـخص 
زیبایـی روبـه رو مي شـوند، اورا بـه مـاه تشـبیه مي کننـد. در زبـان عربـي ایـن معنـا و مفهـوم را نسـبت به 
حضـرت عبـاس)ع( »َقَمـر« بیـان کرده انـد و قمر بني هاشـم یعني »ماه قبیله بني هاشـم«. طبـق آنچه که 
در کتـاب »زندگانـی قمـر بنی هاشـم« و یـا در کتاب »المنمـق فی اخبار القریش« بیان شـده، ایشـان را از 
همـان ابتداي تولـد، به خاطر زیبایي و دلنشـیني چهره اش 
بـه لقب قمر بني هاشـم نامیـده بودند. همچنین ایشـان در 
زمـان حیـات با نیكویـی سـخاوتمندانه، نیاز افـرادي را که 

به سویشـان مي آمدنـد، بـرآورده مي کردنـد.«

جنگ آور با اخالق و جوانمرد

می شـود  چه طـور  کـه  اسـت  سـؤال  خیلی هـا  بـرای 
یـك شـخص در عیـن اینكـه جنـگ آور بزرگـی اسـت، در ادب 

و شـجاعت و جوانمـردی هـم یـك انسـان کامـل باشـد و در میـدان 
جنـگ حتـی انـدازه ذره ای گنـاه و ناجوانمـردی از او سـر نزنـد. حاج آقـا 
مزینانـی در جـواب ایـن سـؤال می گوینـد: »اولیـن چیزي کـه در وجود 
هـر انسـاني با توجه بـه فرهنـگ خانوادگي شـكل مي گیرد، ادب اسـت. 
حضـرت عبـاس)ع( در خانـواده اي رشـد کردنـد کـه مـادري مثـل خانم 
امّ البنیـن،  پـدري مثـل امیرالمؤمنیـن)ع( و خواهـر و برادرانـي نمونـه و 
معصـوم داشـتند. ادب حضـرت امّ البنیـن در ایـن حد بود کـه از حضرت 
علـی)ع( خواسـته بـود فرزندان حضـرت زهـرا)س( او را مـادر خطاب نكنند و 
 می گفـت این هـا فرزنـدان زهرا )س( هسـتند و من کنیـز حضرت زهـرا )س( 
هسـتم. حضـرت عبـاس)ع( هـم مثـل مادرشـان ادب بـه خـرج داده و 
هیچ وقـت امـام حسـن)ع( و امـام حسـین)ع( را بـه اسـم بـرادر خطـاب 
نكردنـد و مـدام »سـّیدي و مـوالي« یعنـي »آقـاي مـن و سـرور مـن« 
خطـاب مي کردند. شـاید در بعضـي از خانواده هاي االن هم دیده باشـید 
کـه فاصله سـني اگرچه در نوع ارتباط اثرگذار اسـت، امـا از آن اثرگذارتر، 
نـوع تفكـر و اعتقـادات اسـت و اگـر دونفر باشـند که تناسـب سـّني هم 
نداشـته باشـند، امـا ازنظـر فكـر و عقیـده هم نظـر باشـند، بسـیار رابطه 
خـوب و صمیمـي با هم خواهند داشـت و نوع ارتبـاط حضرت عباس)ع( 
بـا بـرادران بزرگـوارش، از ایـن نوع بوده و با هم بسـیار صمیمـي بوده اند. 
خـب درکنـار این ادب خانوادگي، مرسـوم بـود که اعراب به فرزندانشـان 
جنـگ آوري و اسـتفاده از شمشـیر را هـم آمـوزش مي دادنـد تـا بتوانند 

درمقابل دشـمن، از خودشـان دفـاع کنند.«

نعیمـه موحـد| از مقـام، منزلت و جایـگاه حضرت عبـاس)ع( زیاد شـنیده ایم، اما کمتـر برایمان گفته  
شـده اسـت چه شـد که  ایشـان به این جایگاه و کرامت رسـیده اند. ما همیشـه پای »منبرهای هشت« 
دنبـال پاسـخ سـؤال هایی بوده ایم که نمی دانسـتیم. این بار هم به مناسـبت والدت حضـرت عباس)ع(، 
از حاج آقا مزینانی، سـخنران منبر »هشـت« خواسـتیم تا ما را با ابعاد کمتر گفته شـده و شنیده شـده 

حضـرت عباس)ع( آشـنا کننـد. این شـما و این هم یک منبر هشـتی دیگر.
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کم کم وقت منبر »هشت« رو 
به تمام شدن است و با اینکه 

بچه ها هنوز سؤاالت زیادی 
دارند، حاج آقا مزینانی آن ها را 

به مطالعه کتاب هایی که درطول 
سخنرانی اسم بردند دعوت 

می کنند و می گویند: »امیدوارم 
همه ما سعی کنیم با مطالعه و 
تفکر در اخالق و ادب حضرت 

عباس)ع( به مقدار توانمان از آن 
کسب کنیم.«

منبر هشت

وفادار، سخاوتمند و دالور

دفاع از امام زمان و مقام شفاعت

 بحـث بـه  اینجا که می رسـد، یكـی از »هشـتی« های پای 
منبـر، از مقـام حضـرت ابوالفضـل )ع( می پرسـد و اینكه آیا 

مقـام ایشـان انـدازه یـك امـام اسـت کـه بتوانند بـرای مـردم طلب 
شـفاعت )واسـطه بـرای بخشـیده و آمرزیده شـدن گناهـان پیش خدا 

و بـرآورده شـدن حاجت هـا( کننـد؟ جـواب سـخنران منبـر »هشـت« جالـب 
اسـت: »قـرار نیسـت ما فاصلـه یك امـام معصـوم را با شـخصیتی مثل حضرت 
عبـاس)ع( اندازه گیـری کنیـم! شـأن امـام معصـوم بسـیار باالسـت، امـا شـأن 
حضـرت عبـاس)ع( هم به عنـوان یك امـام زاده کـه فرزند علی بـن ابیطالب )ع( 
هسـتند هـم در آن تأثیـر زیـادی دارد، خیلی باالسـت. همیـن که دفـاع از امام 
معصومـی مثـل امام حسـین)ع( بـه حضرت عباس)ع( واجب شـد و ایشـان هم 
ایـن وظیفـه را بـه بهترین شـكل انجام داد، باعث شـد به جایـگاه معنوی باالیی 
دسـت پیـدا کند.« امـا حاج آقا دربـاره موضوع شـفاعت می گویند: »ایـن مقام را 
خـداي متعـال به چنـد گروه عنایـت کرده اند؛ از جملـه انبیاء و ائمه و شـهداء و 
علمـاء و بنـدگان صالحی مثل »مرحـوم نخودکي اصفهاني«. حضـرت عباس)ع( 
هـم عالوه بـر بنـده خاص خدا بـودن، شـخصیتي عالم و دانـا بـوده و در راه خدا 

بـه شـهادت رسـیده اند، پس طبیعی اسـت که مقام شـفاعت داشـته باشـند.«

همین که دفاع از امام 
معصومی مثل امام 

حسین)ع( به حضرت 
عباس)ع( واجب شد و 

ایشان هم این وظیفه را به 
بهترین شلک انجام داد، 
باعث شد به جایاگه معنوی 

باالیی دست پیدا کند

حضرت عباس)ع( 
ادب به خرج داده 
و هیچ وقت امام 
حسن)ع( و امام 
حسین)ع( را به اسم 
برادر خطاب نکردند و مدام 
»سیّدي و موالي« 
یعني »آقاي من 
و سرور من« خطاب 
مي کردند

1

2

3

4

برای خیلی ها سؤال است که چه طور می شود یک شخص در عین اینکه جنگ آور بزرگی است، در ادب و شجاعت و جوانمردی هم یک انسان کامل باشد و در میدان جنگ حتی اندازه 
ذره ای گناه و ناجوانمردی از او سر نزند. حاج آقا مزینانی در جواب این سؤال می گویند: »اولین چیزي که در وجود هر انساني با توجه به فرهنگ خانوادگي شکل مي گیرد، ادب است. 

حضرت عباس)ع( در خانواده اي رشد کردند که مادري مثل خانم امّ البنین،  پدري مثل امیرالمؤمنین)ع( و خواهر و برادراني نمونه و معصوم داشتند. ادب حضرت امّ البنین در این حد بود که 
از حضرت علی)ع( خواسته بود فرزندان حضرت زهرا)س( او را مادر خطاب نکنند و می گفت این ها فرزندان زهرا )س( هستند و من کنیز حضرت زهرا )س( هستم. حضرت عباس)ع( هم 

مثل مادرشان ادب به خرج داده و هیچ وقت امام حسن)ع( و امام حسین)ع( را به اسم برادر خطاب نکردند و مدام »سیّدي و موالي« یعني »آقاي من و سرور من« خطاب مي کردند
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شجاع ترین جنگجو

بیـن حـق و باطـل، نبـردی در میـان اسـت. ابتـدای ایـن نبـرد، با 
توصیفـی از محیـط شـروع می شـود: »هـوا گـرم بـود. خورشـید 

نیزه هـای آتشـین خـود را بـر زمیـن می باریـد. سرتاسـر دشـت 
صفیـن از انبـوه سـربازان جنگـی مـوج مـی زد. دو سـپاه رو در 

روی یكدیگـر صف آراسـته بودنـد. مردان جنگی بر اسـب های 
تـازه نفـس نشسـته بودنـد و بـرای آغـاز نبـرد لحظه شـماری 

می کردنـد.«   هـردو سـپاه منتظرنـد تـا نـام آوری قـدم بـه میـدان 
بگـذارد. در سـپاه عـراق بـه علـی)ع( و مالـك اشـتر چشـم دوخته اند و 

در سـپاه شـام به ابوشعشـاءِ و پسـرانش. ناگهان یك سـوار قدم به میدان 
می گذارد: »صدای گام های سـنگین اسـبی سـكوت میدان جنگ را شكسـت. 

سـواری که چهره اش را با پارچه سـبزی پوشـانده بـود، نگاه هردو طـرف را به خود جلب 
کـرد. لحظـه ای بعـد صـدای او چـون رعد در گوش سـپاهیان پیچید: شـجاع ترین شـما 
کیسـت؟« این پرسـش خطاب به سـپاه شـام اسـت، همـه بهت زده به سـوار نقابـدار که 
قامـت بلنـدی دارد، نگاه می کنند. کسـی او را نمی شناسـد. همه می خواهنـد بدانند این 

جـوان که نقـاب بر چهـره زده، کیسـت.

آیا در میان شما پهلوانی نیست؟

جـوان نقابـدار، بـا اسـب به سرتاسـر میدان مـی رود و حریف می طلبد: »آیا در میان شـما پهلوانی نیسـت تا با من نبرد کند؟«  سـپاهیان غرق در سـكوت 
نـگاه می کننـد. معاویـه خشـمگین اسـت و انتظـار دارد یـك نفر پاسـخ ایـن جـوان را بدهد: »نگاهـش در نگاه ابوشعشـاءِ گره خـورد: چـرا کاری نمی کنی 
ابوشعشـاءِ؟ برو پاسـخ آن سـوار گسـتاخ را بده!« ابوشعشـاءِ هم معاویه را بی پاسـخ نمی گذارد: »نگاهی به سـپاهیان شـام انداخت. پوزخندی زد و به معاویه 
گفـت: هنـوز جنـگ شـروع نشـده، سـپاهیانت وا رفته انـد! می خواهی با این ها به جنـگ علی بـروی.« عمروعاص حیله گر هم کنـار معاویه اسـت. او نیرنگ بازی 
می کنـد: »تـا پهلوانی چون تو در سـپاه شـام اسـت، کسـی قدم به میدان نمی گذارد.«  ابوشعشـاءِ اما خیـال ندارد به ایـن زودی ها به میدان بـرود، آن هم درمقابل 
جوانـی کـه او را نمی شناسـد و نمی دانـد جنـگاوری ماهـر اسـت، یـا رزم آوری در پـی شـهرت. او پسـرانش را راهـی نبـرد می کند: »ابوشعشـاءِ به طرف پسـرانش 
برگشـت. هفـت جـوان غول پیكـر، سـینه جلو داده و بر اسـب نشسـته بودنـد. ابوشعشـاءِ یك یك آن هـا را ازنظر گذرانـد. بعد به کوچك ترین پسـرش اشـاره کرد، 

سـوار نقابـدار را بـه او نشـان داد و گفـت: بـه جنگ این ناشـناس بـرو و تجربه و مهـارت خود را به همه نشـان بده.«

سوار نقابدار از میان غبار بیرون آمد

کوچك تریـن پسـر ابوشعشـاءِ، کالهخـود بـر سـر می گـذارد، افسـار اسـبش را 
می کشـد و برق آسـا بـه میـدان مـی رود: »پسـر ابوشعشـاءِ به هیكل درشـت و 
کوه پیكر سـوار نقابدار خیره شـد، سـعی کرد او را بشناسـد؛ با لحنی که تحقیر 
در آن مـوج مـی زد، گفـت: »در سـپاه علی کسـی از تو جنگجوتر نبود؟« سـوار 
نقابـدار، اسـب بیقـرارش را نـوازش کـرد و گفـت: هـرگاه بـر من غالب شـدی، 
ایـن سـؤال را بپـرس.« دو جـوان، نبـرد را آغـاز می کننـد. هرکدام ضربـه ای بر 
سـپر دیگـری فرود مـی  آورد: »صدای تكبیر سـربازان بلند شـد. دشـت صفین 
زیـر آفتـاب داغ نیمـروزی، از هیاهوی سـپاهیان انباشـته بود. یك بـار دیگر دو 
سـوار در میـان گرد و غباری که از سـم اسب هایشـان برمی خاسـت، ضربه های 
سـنگینی به هـم حواله کردند.« صـدای برخورد شمشـیرها در میدان می پیچد، 
سـربازان هیاهـو می کننـد، امـا یكـی از دو جـوان بـه یك بـاره طعـم مـرگ را 
می چشـد: »در میـان غبـار غلیظـی کـه در میـدان برپـا شـده بـود، صـدای 
نعـره ای بلند شـد. یكی از سـواران بر خـاک افتاده بود. چند لحظـه ای هیاهوی 
هـردو سـپاه خاموش شـد. سـوار نقابـدار از میـان غبار بیـرون آمد و نـگاه فاتح 
خـود را بـه سـپاهیان عـراق دوخت.«  ابوشعشـاءِ کوچك ترین پسـر خـود را از 
دسـت می دهـد، امـا هنـوز خیال نـدارد به میـدان برود و بـا این جـوان گمنام 
مبـارزه کنـد: »رو به پسـرانش، بـا صدایی که از خشـم می لرزید فریـاد زد: چرا 

ایسـتاده اید؟ برویـد و انتقـام برادرتـان را بگیرید!«

پیروز میدان

جـوان نقابـدار خسـته اسـت و ابوشعشـاءِ فكـر می کنـد می توانـد او 
را شكسـت بدهـد: »جـوان نقابدار ابوشعشـاءِ را زیر ضربات سـنگین 
خـود گرفتـه بـود. او بار دیگر مهـارت و قـدرت خـود را بازیافته بود. 
ابوشعشـاءِ درمقابل حریف عقب می نشسـت و سـعی می کرد آخرین 
مهارت هـای خـود را بـه کار گیـرد؛ امـا بـا تعجـب ضربـات حریف را 
دفـع می کـرد... ابوشعشـاءِ نعـره بلندی از گلـو بیرون داد و دسـت ها 
را بـا قـدرت فـرود آورد. اما هنوز لبه تیز شمشـیر بـا کالهخود جوان 
نقابـدار برخـورد نكـرده بـود کـه دسـت ابوشعشـاءِ در هـوا سسـت 
شـد.«  ابوشعشـاءِ از جـوان نقابدار شكسـت می خـورد: »چند لحظه 
بی حرکـت مانـد و بـه چشـم های درشـت و سـیاه جوان خیره شـد. 
لبخنـد دردناکی بر لبش نقش بسـت و نگاهش را به شمشـیر جوان 
دوخـت. شمشـیر از پایین به باال، شـكم تا سـینه اش را دریـده بود.«  
علـی)ع( از دور، جـوان را نـگاه می کنـد، بعـد به سـوی او مـی رود: 
»دسـت های علـی به سـوی چهـره جـوان رفـت. پارچـه را از روی 
صورتـش برداشـت. همـه گردن می کشـیدند و سـعی داشـتند 

چهـره او را ببینند.
- خدایا چه می بینم؟

- او... عباس است، باورکردنی نیست!
- بـه سـن و سـالش نمی آیـد کـه چنـان مهـارت و قدرتی 

باشد.« داشـته 

ابوشعشاِء به جنگاوری پسرانش دل بسته است

پسـرهای ابوشعشـاءِ گوش بـه فرمان پـدر می خواهند به میدان جنـگ بروند، 
امـا کوچك ترینشـان به سـوی میـدان می تـازد: »ابوشعشـاءِ بـا نگرانـی بـه میدان 
چشـم دوخـت. صدای معاویه را شـنید کـه با عمروعاص حـرف می زد: »چرا ابوشعشـاِء 
خـودش بـه میدان نمـی رود؟ این کار از پسـرانش برنمی آید.« »صبر داشـته باش امیر! پسـران 
ابوشعشـاءِ یكـی از دیگـری دالورترنـد.« ابوشعشـاءِ زیر لب می گوید: »صبر داشـته باشـید«، اما هنوز 
حرفـش تمـام نشـده کـه پسـرش را غـرق در خـون می بینـد. او به پسـر سـوم رو می کنـد و می خواهـد تا به 
میـدان بـرود: »حـاال نوبت تو اسـت. سـعی کن نقـاب از چهره اش بـرداری. باید بدانم با چه کسـی می جنگیم.« ابوشعشـاِء 
حرفـی می زنـد کـه بـا دلـش یكی نیسـت: »به طرف معاویه برگشـت. سـعی کرد بـه او بفهمانـد که این بـار کار حریـف تمام اسـت. صدایش 
کمـی می لرزیـد: او یـك سـرباز معمولـی نیسـت قربان، اما خیالتان آسـوده باشـد. این دو پسـرم کم تجربه بودنـد.«  جنگ بین جـوان نقابدار 
و پسـر ابوشعشـاءِ... او یـك پسـر دیگـرش را هـم از دسـت می دهد: »نگاهش را به میدان دوخت. سـومین پسـرش که در میدان افتـاده بود او 
را بـه خـود آورد. اسـب بی سـوارش را دید که به سـوی لشـكر شـام برمی گشـت. معاویـه فریاد زد: دسـت از لجبازی بـردار ابوشعشـاءِ، فقط تو 

حریف او هسـتی!« اما ابوشعشـاءِ به جنگاوری پسـرانش دل بسـته اسـت.

ابوشعشاِء در میدان جنگ

پسـرهای ابوشعشـاءِ یكی بعد از دیگری کشـته می شـوند؛ هفت جنازه خونین در 
میانـه میـدان. حاال نوبت او اسـت، می خواهد به میدان برود، عمروعاص پیشـنهاد 
می دهـد جـوان نقابـدار را تیربـاران کنند، اما ابوشعشـاءِ می خواهد خـودش انتقام 

پسـرهایش را بگیـرد. معاویـه فكـر می کنـد جـوان نقابدار، علـی)ع( اسـت، اما 
عمروعـاص مخالـف اسـت: »شـك دارم او علـی باشـد. فكر می کنـم یكی از 
پسـران علی اسـت کـه با چنیـن مهارتی می جنگـد. لحظه ای سـكوت کرد 

و بـا خـود گفـت: امـا نمی دانـم کدام یـك از آن هاسـت. کاش نقابـش را 
برمی داشـت.«  ابوشعشـاءِ راهـی می شـود. حـاال خیالش راحت اسـت 
کـه حتـی اگر شكسـت بخـورد، با یـك پهلـوان می جنگـد. او و جوان 

نقابـدار پیـاده بـا هـم می جنگنـد: »ابوشعشـاءِ شمشـیر کشـید. 
شمشـیرش را بـا مهـارت در هـوا چرخانـد. فضـای روبـه رو را بـا 
چنـد ضربـه شـكافت... جـوان نقابـدار بـا چاالکـی بـه او حمله 
کـرد. ابوشعشـاءِ حملـه او را دفـع کـرد و بـا او گالویـز 

شـد. سـعی کرد چنگ در چهـره اش بزند 
و پارچـه را از روی صورتـش بـردارد، 

امـا جـوان نقابـدار با حرکتـی تند از 
ابوشعشـاءِ فاصلـه گرفت.«

 خوانش کتاب »جنگجوی نقابدار«

همه از خود می پرسند:
 او کیست؟
الهـام صالـح| »جنگجـوی نقابـدار«، حکایـت جنگی 
اسـت که بین عراقیان و شـامیان درمی گیـرد. جوانی 

نقابـدار به جنـگ سـپاهیان می رود.

 جنگجوی نقابدار
دو داستان از زندگانی حضرت عباس)ع(
 برای دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان
 نوشته: غالمرضا آبروی/ تصویرگر: محسن زمانی
تهران: پیام آزادی/ 48 ص: مصور

هردو سپاه منتظرند تا 
نام آوری قدم به 
میدان بگذارد. در سپاه 
عراق به علی)ع( 
و مالک اشتر چشم 
دوخته اند و در سپاه شام 
به ابوشعشاءِ و پسرانش

یکی از سواران بر خاک افتاده 
بود. چند لحظه ای هیاهوی 
هردو سپاه خاموش شد. سوار 
نقابدار از میان غبار بیرون آمد 
و ناگه فاتح خود را به سپاهیان 

عراق دوخت
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کوچک ترین پسر ابوشعشاءِ، کالهخود بر سر می گذارد، افسار اسبش را می کشد و برق آسا به میدان می رود: »پسر ابوشعشاءِ به هیکل درشت و 
کوه پیکر سوار نقابدار خیره شد، سعی کرد او را بشناسد؛ با لحنی که تحقیر در آن موج می زد، گفت: »در سپاه علی کسی از تو جنگجوتر نبود؟ سوار 
نقابدار، اسب بیقرارش را نوازش کرد و گفت: هرگاه بر من غالب شدی، این سؤال را بپرس.« دو جوان، نبرد را آغاز می کنند. هرکدام ضربه ای بر سپر 
دیگری فرود می  آورد: »صدای تکبیر سربازان بلند شد. دشت صفین زیر آفتاب داغ نیمروزی، از هیاهوی سپاهیان انباشته بود. یک بار دیگر دو سوار 
در میان گرد و غباری که از سم اسب هایشان برمی خاست، ضربه های سنگینی به هم حواله کردند
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مي آيـد از بهشـت خبرهـا يكي يكـي  |  امشـب گشـوده شـد همه درهـا يكي يكي  |  وقتـي علي دوبـاره قدم مي زند بـه خاك  |  مبهوت مي شـوند 
نظرهـا يكي يكـي  |  باالبلنـدي آمـده و پيـش قامتـش  |  خـم مي شـوند كـوه و كمرهـا يكي يكـي  |  تنهـا خليـل نيسـت كـه يعقوب هم رسـيد  |  
قربانـي اش كننـد پسـرها يكي يكـي  |  يـك قـوم از جمالـش و يك قـوم از جـال   |  دل نَه كـه مي درند جگرها يكي يكـي  |  خورشـيدي از قبيله 

هاشـم دميـده تـا  |  حيـران ُكنَد نگاه قمرهـا يكي يكي

 يا قمرالعشيره 
 بايـد حسـين دم بزنـد از فضائلـت  |  وقتـي حسـيني اسـت تمام خصائلـت  |  تعبيرهاي ما همـه محدود و نارساسـت  |  در شـرح بيكراني اوصاف 
كاملـت   |  بي شـك در آن به غيـر جمـال حسـين نيسـت  |  آئينـه اي اگر بگـذاري مقابلت  |  اي كاشـف الكروب عزيـزان فاطمه  |  غـم مي بري ز 
قلـب همـه بـا شـمائلت  |  در آسـتانه تـو گدايـي بهانه اسـت  |  دلتنگ ديدن تو شـده باز سـائلت  |  با زورق شكسـته دل سـال هاي سـال  |  پهلو 

گرفته ايم حوالي سـاحلت

شـدي|   شـب  و  روز  روشـني  و  آمـدي  تـو    | حسـين   دريـادل  و  بافضيلـت  سـقاي    | حسـين   گل  از  را  تـو  سرشـته  خـدا   بي شـك 
از جنس نور بودي و زهرا نسـب شـدي  |  در قامتت اگرچه قيامت ظهور داشـت  |  الگوي بندگي و وقار و ادب شـدي  |  هم چشـم هاي روشـنت 
آئينـه رجاسـت  |  هـم صاحـب جـال و شـكوه و غضـب شـدي  |  بايد كـه ذوالفقار حمايل كني فقط   |  وقتي كه تو به شـير خدا منتسـب شـدي|  
در هيبـت و رشـادت و جنـگاوري و رزم   |  تـو اسـوة زهيـر و حبيب و َوهب شـدي|  در دسـت تو تاطم شمشـير ديدني اسـت  |  فرزنـد الفتايي و 

شـير عرب شدي

فرمانـده سـپاهي و آب آور حسـين  |  اي نافذالبصيره تريـن يـاور حسـين  |  بي شـك تو صبح روشـن شـب هاي تيـره اي  |  خورشـيدي و به ظلمت 
ايـن شـام چيـره اي  |  تسـخير كـرده جذبـه چشـم تو مـاه را  |  بي خـود كه نيسـت! تو قمر اين عشـيره اي|  عصمـت دخيل تـار عباي تـو از ازل  |  
جـز بندگـي نديـده كسـي از تـو سـيره اي  |  قـدر تو را كسـي نشناسـد در اين مقـام  |  وقتي براي امر شـفاعت ذخيـره اي  |  ما را بس اسـت وقت 
عبور از پل صراط   |  از تاروپود بيرق تو دسـتگيره اي  |  چشـم اميد عالم و آدم به دسـت توسـت  |  باب الحسـين هسـتي و پرچم به دسـت توسـت

فردوس ِدل هميشـه اسـير خيال توسـت  |  حتي نگاه آينه محو جمال توسـت  |  تو سـاقي كرامت و لطف و اجابتي  |  اين آب نيسـت، زمزمه هاي 
زالل توسـت  |  ايثار و پايمردي و اوج وفا و صبر  |  تنها بيان مختصري از كمال توسـت  |  در محضر امام تو تسـليم محضي و  |  واالترين خصائل 
تـو امتثـال توسـت  |  فـردا همـه بـه منزلتـت غبطـه مي خورند  |  فـردا تمام عـرش خدا زير بـال توسـت  |  باب الحوائجـي و اجابت به دسـت تو  |  

تنها بخواه، عالم هسـتي مجال توسـت

اي آفتـاب علقمـه: روحـي لـك الفدا  |  اي آرزوي فاطمه: روحي لك الفدا    |  اي آفتاب روشـن شـب هاي علقمه  |  سـرو رشـيد خـوش قد و باالي 
علقمـه  |  داده اسـت مشـك تشـنه تـو آب را بهـا  |  اي آبـروي آب، مسـيحاي عقلمـه  |  وقتي كـه چند موج عليل شـريعه را  |  كرده اسـت خاك 
پـاي تـو دريـاي علقمـه  |  لـب تشـنة زيـارت لبهات مانده اسـت  |  آري نگفتـه اي به تمناي علقمه  |  امروز دسـت هاي تـو افتاد روي خـاك|  تا پا 
بگيـرد از دل صحـراي علقمـه  |  بـا وعده هاي مادرت آسـوده خاطريم  |  چشـم اميد ماسـت به فـرداي علقمه  |  اين عطر ياس حضرت زهراسـت 

مي وزد  |  از سـمت كرباي تو، سـقاي علقمه  |  

نی
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مول

ـــذر می  کبوترانن
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ف ر
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ی  ببین که حال و هوای حرم چه عرفانیست
 پر از بلور و کبوتر پر از چراغانیست

 به لطف گنبد و گلدسته های زرپوشش 
 همیشه صحن حرم پر فروغ و نورانیست

 کجاست روضه رضوان به غیر از این مرقد
 کجاست جنت األعلی اگر که اینجا نیست

 صدای پر زدن بال جبرئیل است این
در ازدحام حرم گرم عطرافشانیست

مشقی برای برادری
کوه هم که باشی و همه جهان هم که 

به تو تکیه کنند، باز الزم است دلت 

به چیزی یا کسی گرم باشد. اصاً امید 

و خوشبختی رابطه مستقیمی دارند 

با کسانی که می توانی برای رسیدن به 

هدفت روی آن ها حساب کنی. بعضی 

بودن ها آنقدر محکم و قرص است که 

می شود برای جنگیدن با متامی زشتی ها 

و سختی ها رویش حساب کرد. یکی از 

بودن ها، داشنت برادری است که می توانی 

روی وسعت شانه اش و بی کرانگی 

مهربانی اش حساب کنی...

امروز چهارم شعبان، مصادف است با 

سالروز تولد قهرمان حادثه کربا؛ یعنی 

حرضت ابوالفضل)ع(، بهرتین برادر تاریخ 

اسام. شاید شام هم شنیده باشید که 

امیرمؤمنان علی)ع( قبل از شهادتشان، 

فرزندان خود را خواستند و دست امام 

حسین)ع( را در دستان پهلوان جهان 

عرب؛ یعنی حرضت عباس)ع( گذاشتند 

و سفارش کردند حامی برادرش باشد 

در روزهای سخت پیش رو.  یکی از 

قشنگی های زندگی امئه اطهار)ع( این 

است که با نگاه کردن به سبک زندگی و 

روابطشان، می توانیم درس ها و نکته های 

آموزشی دین اسام را به خوبی درک کنیم 

و همین است که ازنظر اعتقادی، شیعیان 

با سایر فرقه های اسامی تفاوت جدی 

دارند؛ چون در دین اسام از کسانی 

تبعیت می کنند که وحی در خانه آن ها 

به رسول اکرم)ع( اباغ شده و از هرکس 

دیگری بیشرت به معنای آن آگاهند.

درحقیقت عاقه بی اندازه مردم ما 

به قهرمان قیام کربا، برمی گردد به 

شجاعت و مهربانی برادری چون حرضت 

ابالفضل)ع( در حق برادر و برادرزادگان 

خود که برای ما یک رسمشق است. و ما 

امروز، روز تولد رسمشق برادری را جشن 

می گیریم؛ روزی را که روز جانباز هم نام 

گرفته است.

یادداشـــت
  اسامعیل فیروزی

در داستان غرق شویم

لذت يك ارادت خالص...

مش عبـاس خـادم مسـجد محـل مـا بـود. مـادر می گفـت از همـان بیست سـال پیش کـه این 
خانـه را خریـده و بـه ایـن محل آمـده بودیم، او توی مسـجد بوده اسـت. بعضی هـم می گفتند 
مـادرش نـذر کـرده بـود اگر بچـه دار شـود، او را خادم مسـجد کنـد. همین بود کـه همه عمر 
مش عبـاس توی مسـجد گذشـته بـود. انجام امـور مربوط به مسـجد و نمازگـزاران، آذین بندي 
ایام عید و والدت و سـیاهپوش کردن مسـجد در ایام عزاداري، برگزاري منظم جلسـات قرآن 

و... همـه و همه شـده بـود فکر و ذکـر مش عباس.
مش عبـاس زن داشـت و یـک پسـر به اسـم ابوالفضل. همـه بچه های محل را هم به چشـم بچه 
خـودش نـگاه می کـرد و مـا را »باباجـان« خطـاب می کرد. مـا هـم او را غریبه نمی دانسـتیم و 

همه جـوره هوایـش را داشـتیم؛ بس که مهربانـي از نگاه و کلماتـش مي ریخت.
تـوی همـه مناسـبت ها به کمکـش می رفتیـم و هرکسـی هـرکاری از دسـتش برمی آمـد انجام 

مـی داد؛ چـه بـرای مراسـم سـوگواری مثل ماه هـای محـرم و صفر و چـه برای جشـن ها و 
عیدهـا. همـه دسـت بـه دسـت هـم می دادیم تـا درکنـار مش عبـاس بهترین مراسـم را 
برگـزار کنیـم. فرقی هم نمی کـرد چه کاری باشـد؛ از جارو کردن حیاط مسـجد بگیرید 
تا شسـتن و آماده کردن اسـتکان های چای و شکسـتن قند و چیدن شـیرینی و درسـت 

کـردن شـربت و نصب پـرده و پرچم.
آخـر مسـجد قمر بنی هاشـم علیه السـالم تنها مسـجد محله شـلوغ و پرجمعیت مـا بود. 

امـا بیـن همـه مناسـبت ها، یـک شـب بـود کـه مش عبـاس از همیشـه سـرحال تر و 
قبراق تـر بـود و تـر و فرز می شـد و تنـد تند ایـن ور و آن ور می رفت و سـعی می کرد 
خـودش بیشـتر کارهـا را انجام بدهد؛ شـبي که مش عبـاس از خوشـحالي و هیجان، 
روي پـا بنـد نمي شـد. آن شـب، شـب چهـارم مـاه شـعبان؛ یعنـی شـب تولـد قمر 
بني هاشـم حضـرت اباالفضـل علیه السـالم بـود.  ارادت خاصـی بـه آقا داشـت. ما 
کـه یادمـان نمی  آمـد، امـا می گفتنـد پسـرش شـب تولـد آقـا ابالفضـل بـه دنیا 
آمـده و چـون خیلـی ضعیـف بـوده، دکترهـا جوابـش کـرده بودنـد. او هم زن 
و بچـه اش را از بیمارسـتان برمـی دارد و می آیـد همیـن مسـجد محـل، یعنـی 
مسـجد قمر بنی هاشـم و بـه خود آقا متوسـل می شـود که اگر بچـه اش زنده 
بمانـد، تـا آخر عمـر نوکری حضـرت را بکند و بـرود پابوس.  پسـرش زنده 

مانـد، ولی بعد از پانزده سـال هنوز نتوانسـته بـود نـذرش را ادا کند؛ چون 

زنـش بعـد از بـه دنیا آمـدن ابوالفضـل، افسـردگی گرفته بـود و مش عباس نمی توانسـت حتی 
یـک روز هـم او را تنهـا بگـذارد. زن بیچـاره بدجـوری دلبسـته شـوهرش بـود. آخر تـوی این 
شـهر، غریـب بـود و هیچ کـس و کاری نداشـت، همین بود کـه نمی توانسـت دوری مش عباس 
را تحمـل کنـد. هرچنـد بعضی وقت هـا بـا چشـم های نمناکش بـه او می گفـت:» تو فکـر ادای 
نـذرت بـاش. مـن رو هم بسـپار به خـدا.« امـا دل مهربان مش عبـاس راضی نمی شـد و جواب 
مـی داد: »خـدا رو چـه دیدی؟ شـاید دوتایی رفتیـم زیـارت« و زن بیچاره کلـی ذوق می کرد، 
هرچنـد می دانسـت مش عبـاس پولـی بـرای این سـفر نـدارد. ایـن تنها غصـه مش عبـاس بود.
همیشـه می گفـت: » می ترسـم بمیـرم و ایـن نـذر بـه گـردن مـن بمانـد و آن دنیـا پیـش آقا 

روسـیاه باشـم کـه نتوانسـته ام جـواب خوبـی اش را بدهم.«
مـا بچه هـای محـل خیلـی دلمـان می خواسـت کاری بکنیـم؛ کاری که تـوی ذهن همـه بماند 
و هرکـس بفهمـد، بگویـد، بـارک اهلل. عجـب بچه هـای بامعرفتـی! کاري کـه وقتـي بـزرگ 
شـدیم، بـا مـرور خاطـرات نوجواني مـان، از خودمان خوشـمان بیایـد و در دلمان بـه خودمان 
آفریـن بگوییـم.  ایـن بود کـه تصمیم خودمـان را گرفتیـم. آن سـال تابسـتان فکرهایمان را 
روی هـم گذاشـتیم و بعـد همـه تالشـمان را کردیم. همه جـور کاری هـم انجـام دادیم؛ از 
شـاگرد نانوایـی و نجـاری و تعمیـرکاری ماشـین بگیریـد، تـا راه انداختن بنـگاه خرید 
آسـان بـرای پیرزن هـا و پیرمردهـا درعـوض گرفتن دسـتمزدی بسـیار کـم. از پادویي 
مغازه هـا و شیشـه پاک کني خانه هـا، تـا دکان هـا و ماشـین ها. همه مان یکي شـده بودیم 
و ریال ریـال پولمـان را روي هـم گذاشـتیم. هیچ کـس حتـي بـه ذهنش هم نمي رسـید که 
ایـن پـول بـراي خودش اسـت. انگار همـه پول ها یکـي بودند... و آن شـب، شـب تولد آقا 
قمـر بنی هاشـم، وقتـی مـا بچه های محـل، بعد از یـک تابسـتان کار کـردن و جمع کردن 
ریـال بـه ریـال پول هایمـان، دوتـا بلیت کربال را به اسـم مش عبـاس و زنش بـه او هدیه 
دادیـم، البـه الی اشـک های شـوقی کـه می ریخـت و بوسـه هایی کـه بـر سـر و روی ما 
مـی زد و دعاهـای خیـری کـه می کـرد، لـذت یـک ارادت خالـص از ته دل و  شـیرینی 

بـرآورده شـدن یـک نـذر را چشـیدیم و عجب مزه ای داشـت.

زهره اکبرآبادي
 مربي فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نیشابور

همه مان یکي شده بودیم و ریال ریال پولمان را روي هم گذاشتیم. هیچ کس حتي به ذهنش هم نمي رسید که 
این پول براي خودش است. اناگر همه پول ها یکي بودند... و آن شب، شب تولد آقا قمر بنی هاشم، وقتی ما 

بچه های محل، بعد از یک تابستان اکر کردن و جمع کردن ریال به ریال پول هایمان، دوتا بلیت کربال را به اسم 
مش عباس و زنش به او هدیه دادیم، البه الی اشک های شوقی که می ریخت و بوسه هایی که بر سر و روی ما 
می زد و دعاهای خیری که می کرد، لذت یک ارادت خالص از ته دل و  شیرینی برآورده شدن یک نذر را چشیدیم و 

عجب مزه ای داشت.
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