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چقدر 
تشنه ام

حتماً از جوانان 
بني هاشم 

است.

این چهره 
چقدر آشناست!

ای قوم! شما شاهد باشید، پسری 
را به میدان می فرستم كه شبیه ترین 
مردم ازنظر خلق و خوی و رفتار به 
رسول هللا)ص( است. بدانید 

آنقدر كه ما هرزمان دلمان برای 
رسول خدا تنگ می شد، به صورت 

علی اكبر ناگه می كردیم. 

من علي پسر حسین پسر علي)ع( 
هستم، به خانه خدا سوگند، كه ما به 

نبّي)ص( نزدیك تر و اولي هستیم، تا 

شبث و شمر فرومایه. آنقدر با شمشیر به شما 

مي زنم تا شمشیر تاب بردارد، شمشیر زدن 

جوان هاشمي علوي. به خدا قسم 
پیوسته امروز از پدرم حمایت مي كنم.

دلم برای 
محمد تنگ شده 

است

او كیست كه 
به میدان 
می آید...

چه شجاعتی 

 بازویت 
ی! زور

دار

 یاد كسی 
مرا به

ندازد
می ا

 روزی کــه تــو بــه دنیــا آمــدی، دنیــا مدت هــا بــود کــه دلــش بــرای محمــد تنــگ 
ــه هــم  ــی، کوچه هــای مدین ــه جــدت عل ــود و ن ــه فاطمــه ب ــود. دیگــر ن شــده ب
دیگــر پاســخ دلتنگی مــان را نمــی داد. بــرای همیــن هرچــه در مســجد می نشســتیم 
ــری کــه تــوی گلویمــان درســت شــده  ــم، بازهــم اب ــگاه می کردی ــه ن ــه حنان و ب
بــود، بــاال نمی آمــد. دلتنــگ محمــد بودیــم تــا تــو  آمــدی و  همیــن افتخــار تــو را 
ــه پیامبــر)ص( می دانســت و فقــط  بــس کــه پــدر، تنهــا تــو را شــبیه ترین مــردم ب
دیــدار صــورت تــو را مایــه فرونشــاندن عطــش اشــتیاق خویــش بــه دیــدار جــدش 
ــا آن روز  ــودی ت ــا ب ــی م ــه دلگرم ــرد. مای ــي می ک ــول)ص( معرف ــرت رس حض
ــاُم علیــَك یــا اّول قتیــل ِمــن نَســل  بــزرگ کــه وقــت رفتــن بــه میــدان شــد.  السَّ

َخْیــر ســلیل.

می خندیــدی.  خانــه  در  بــودی،  کــودک 
انــگار کــه محمــد بــه خانــه بازگشــته بــود. 
صــدای خنــده اش را می شــنیدیم. در کوچــه 
ــای  ــه کوچه ه ــد  ب ــه محم ــگار ک ــدی. ان می دوی
قدم هایــش  صــدای  بــود.  بازگشــته  مدینــه 
راه  مدینــه  کوچه هــای  در  می شــناختیم.  را 
ــیدی،  ــد می کش ــتم. ق ــتت داش ــی، دوس می رفت
ــد  ــدی، لبخن ــا را می دی ــتم. غریبه ه ــتت داش دوس
می گرفتــی،  آغــوش  در  را  آشــنا  مــی زدی، 

ــتم.  ــتت داش دوس

همــه آدم هــا یــك راز دارنــد، امــا تــو چنــد راز داشــتی. همــه آدم هــا یــك حســن را هــم 

بــه زور دارنــد، امــا تــو چنــد حســن داشــتی. حســنت شــباهت بــه محمــد بــود، امــا رازت در 

نامــت بــود: علــی! یــك گلــدان حسن یوســف بــودی کــه رنگــت از محمــد بــود و عطــرت 

از علــی! همــه آن هــا کــه خنــدق را، همــه آن هــا کــه صفیــن را، همــه آن هــا کــه علــی را بــه 

ــد. ــز غریبــی حــس می کردن ــو چی خاطــر داشــتند، در ت

ــی که  ــت. کس ــاده اس ــم فوق الع ــتنش ه ــت، گریس ــش زیباس ــی که خندیدن   کس
ــا  ــه م ــال از هم ــت وپنج س ــو بیس ــرد. ت ــم دل می ب ــش ه ــت، اخم ــدش زیباس لبخن
ــی!  ــراث عل ــود و اخمــی کــه می ــدی کــه ارث محمــد ب ــا لبخن ــری کــردی، ب دلب
چندســال نمــاز خواندنــت را، نشســتن و برخاســتنت را، گفتــن و خندیدنــت را تماشــا 
کــرده بودیــم، حــاال وقتــش بــود کــه شمشــیر زدنــت را هــم ببینیــم و یــاد روزهــای 
ــف کــه عمــر  ــزی کــم نداشــت. حی ــا چی ــد و دنی ــم کــه همــه بودن خوشــی بیفتی

فاطمــه قــد نــداد تــا بــه میــدان رفتنــت را ببینــد. 

 روزی که تو به دنیا آمدی
دنیا دلش برای تماشای پیامبر )ص( تنگ شده بود

شبیه باران

نویسنده: فاطمه نیکتصویرساز: زهره اقطایی
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در روایات درباره رابطه عمیق پدر و فرزندی و عالقه ای که امام حسین)ع( به حضرت علی اکبر)ع( داشتند، زیاد می خوانیم. حاج آقا ذاکری می گویند: 
»شاید حاال برای خیلی ها سؤال بشود که این جان فشانی حضرت علی اکبر)ع( مربوط به عالقه ایشان به پدرشان بوده یا دفاع از حق در برابر باطل؟ اینجا 
می توانم برایتان از ماجرای حضرت ابراهیم)ع( و حضرت اسماعیل)ع( بگویم که مطمئنًا همه آن را شنیده ایم. این ماجرا ابعادش از حادثه کربال خیلی 

کوچک تر است یعنی کار امام حسین)ع( در کربال خیلی سخت تر و جانکاه تر از کار حضرت ابراهیم)ع( بوده است. اما می دانید که خدا اسماعیل)ع( را بعد 
از سال ها سختی به حضرت ابراهیم)ع( داده بود. ولی با این حال پدر و پسر به حکم خدا و قربانی شدن حضرت اسماعیل)ع( راضی بودند. 

  تربیت حسینی     

بـه جز شـباهت ظاهـری و اخالقی کـه حضرت علی اکبـر)ع( به پیامبـر)ص( داشـته اند، حتماً نوعی 

از تربیـت خـاص باعـث شـده کـه ایشـان در اوج روزهای جوانـی آمادگـی دل کندن از دنیا را داشـته 

باشـند؛ موضوعـی کـه حاج آقـا ذاکـری بـه آن اشـاره می کننـد و می گوینـد: »می دانیـم کـه خانواده 

مهم تریـن نهـاد تربیتـی اسـت. به هر حـال حضرت علی اکبـر)ع( در خانواده ای بزرگ شـده  اسـت که 

نوجوانی مثل حضرت قاسـم)ع( در جواب پرسـش امام حسـین)ع( در کربال که از او می پرسـد مرگ 

در نظـر تـو چگونـه اسـت، می گویـد: شـیرین تر از عسـل. همیـن االن هـم می بینیم کـه خیلی ها در 

اوج روزهـای جوانـی مدافـع حـرم می شـوند و در برابـر داعـش قـرار می گیرنـد. همـة این هـا از تربیت 

خانوادگـی نشـأت مـی گیـرد«.  سـخنران منبر هشـت ادامـه می دهنـد: »نکتـه دوم، توجه داشـتن به 

هـدف زندگـی اسـت. انسـان بایـد هـر از گاهـی تأمـل کنـد کـه از کجا آمـده و آمدنـش بهر چـه بوده 

اسـت؟ بـه کجـا مـی رود و هدفش چیسـت؟ شـهید آوینی جملـه معروفـی دارند کـه می گوینـد: »اگر 

شـهید نشـویم، خواهیـم مـرد«. مـا که قـرار اسـت از این دنیـا برویم پس چرا با شـهادت نرویم؟ کسـی 

کـه دایمـاً بـه هـدف زندگی توجه داشـته باشـد معمـوالً انتخاب هایـش، انتخاب های خوبی اسـت«.

          لذت فدای لذت

حاج آقـا ذاکـری بـا یک مثال سـعی می کنند موضوع ایثار و گذشـتن از جان در روزهای جوانـی را بهتر برای پامنبری ها 

جـا بیندازنـد. ایشـان می گویـد: »مثـاًل وقتـی می خواهیم بـه اردو برویـم، این یک لذت اسـت اما الزمـه اش این 

اسـت کـه از لـذت خواب صبحمـان بگذریم و زودتـر خودمان را به محل قرار اردو برسـانیم. بیشـتر ما هم 

خیلـی راحـت ایـن کار را انجـام می دهیم چـون اردو رفتن لذت بزرگ تری اسـت و نمـی ارزد که 

بـه خاطـر لذت خواب، آن را از دسـت بدهیـم.  حضرت علی اکبر)ع(، حضرت قاسـم)ع( 

و امثـال شـهید حسـین فهمیده در 8 سـال دفاع مقـدس لذت های کوتاه مـدت دنیایی 

را فـدا کردنـد بـرای لذت هـای پایدار آخرتـی. از علت هایی که شـهادت برای ایـن افراد 

راحـت می شـود، یکـی این اسـت که در نظرشـان رضایـت خدا لـذت بسـیار بزرگ تری از 

همـه چیـز اسـت«.  سـخنران منبر هشـت بـا گفتن اینکه بـه سـاعت های پایانی منبـر امروز 

نزدیـک می شـویم، می گوینـد: »نوجـوان و جـوان ما اگر بتوانـد به چنین تفکری برسـد، موفق 

می شـود. انسـان ها چـاره ای جـز ایـن ندارنـد که الگو داشـته باشـند. بعضی هـا می گویند ما 

نمی توانیـم مثـل اهـل بیت)ع( بشـویم. اما بایـد گفت می توانیـم در مسـیر و جهت زندگی 

آنـان حرکـت کنیـم چـون به هر میزان کـه در این راه پیـش برویم، برد می کنیـم. اینکه رو 

به خورشـید حرکت کنیم خیلی بهتر از این اسـت که پشـت به خورشـید باشـیم«.

منبر هشت به مناسبت 

والدت حضرت علی اکبر)ع( و روز جوان

 جوانی که رو 
به خورشید رفت...!

نعیمه موحد| گل سرسـبد زندگی هر کس، دوران جوانی اوسـت؛ دورانی که در آن هر انسـانی مهم ترین تصمیم هایش 

را می گیـرد و سرنوشـت بقیـه روزهـای عمـرش را تعیین می کنـد. در عین حال روزهـای جوانی، روزهایی اسـت که 

هـر آدمـی بزرگ تریـن و بلندتریـن آرزوهایش را دارد و رسـیدن به ایـن آرزوها و خواسـته ها، گاهی جـوان را در 

معـرض انتخـاب بین کار درسـت و غلط قـرار می دهد.  اینجاسـت که جوان هایی که راه درسـت و سـعادتمندی 

در ایـن دنیـا را انتخـاب می کنند، کارشـان ارزشـمند می شـود؛ مثل شـهدای جوان 8 سـال دفـاع مقدس 

کـه یـک روز همه خوشـی های جوانی، تحصیـات، آرزوها و همـه دوست داشتنی هایشـان را رها کردند 

و بـا فـدا کردن جانشـان، یـک سـعادت بزرگ تر یعنی شـهادت را بـه دسـت آوردند.  الگـوی این 

جوان ها کسـی بـود که هزاران سـال قبل نشـان داد که قرارگرفتن در مسـیر درسـت زندگی 

و سعادتمندشـدن، پیـر و جوان ندارد. او کسـی نیسـت جـز حضرت علی اکبـر)ع( که 

روز والدتـش هـم روز جـوان نام گذاری شـده اسـت. شـما هـم دوسـت دارید 

بیشـتر بـا ویژگی های شـخصیتی ایـن امامزادة بزرگ آشـنا بشـوید؟ 

منبر امـروز هشـت را با سـخنرانی حاج آقـا ذاکری 
از دسـت ندهید.

5

»مثالً وقتی می خواهیم 
به اردو برویم، این یك 

لذت است اما الزمه اش 

این است كه از لذت 
خواب صبحمان بگذریم و 
زودتر خودمان را به محل 

قرار اردو برسانیم. بیشتر ما 

هم خیلی راحت این 
اکر را انجام می دهیم 
چون اردو رفتن لذت 
بزرگ تری است و 
نمی ارزد كه به خاطر لذت 
 خواب، آن را 
از دست بدهیم

 عاقه پدر و پسری      

در روایـات دربـاره رابطـه عمیـق پـدر و فرزنـدی و عالقـه ای کـه امام حسـین)ع( بـه حضرت علی اکبـر)ع( داشـتند، زیـاد می خوانیم. 

حاج آقـا ذاکـری می گوینـد: »شـاید حـاال برای خیلی ها سـؤال بشـود که این جان فشـانی حضرت علی اکبـر)ع( مربوط به عالقه ایشـان 

بـه پدرشـان بـوده یـا دفاع از حـق در برابر باطل؟ اینجـا می توانم برایتـان از ماجرای حضـرت ابراهیم)ع( و حضرت اسـماعیل)ع( بگویم 

کـه مطمئنـاً همـه آن را شـنیده ایم. این ماجـرا ابعادش از حادثه کربال خیلی کوچک تر اسـت یعنی کار امام حسـین)ع( در کربال خیلی 

سـخت تر و جانکاه تـر از کار حضـرت ابراهیـم)ع( بـوده اسـت. امـا می دانیـد کـه خدا اسـماعیل)ع( را بعد از سـال ها سـختی به حضرت 

ابراهیـم)ع( داده بـود. ولـی بـا ایـن حـال پدر و پسـر به حکم خـدا و قربانی شـدن حضرت اسـماعیل)ع( راضـی بودند. نکته اینجاسـت 

کـه کسـی کـه در دامـان خانواده ای خدا دوسـت بزرگ شـده باشـد، در برابر چنین  امتحانات سـخِت خـدا صبور خواهد بـود. این افراد 

مثـل حضـرت ابراهیـم)ع( و امـام حسـین)ع(، بـه جز خدا، همه چیز در نظرشـان کوچک اسـت.  حضـرت علی اکبـر)ع( هم همین طور 

هسـتند چـون در دامـان چنـان پـدری بـزرگ شـدند. هماننـد حضرت اسـماعیل)ع( که بـرای پیـروی از فرمـان خدا با کمـال میل به 

سـمت قربانـگاه مـی رود، حضـرت علی اکبـر)ع( هـم برای خـدا و برای دفاع از حق به سـمت دشـمن شمشـیر می زند«.
        27 ساله کربا 

حاج آقـا ذاکـری صحبت هـای خود درباره حضرت علی اکبر)ع( را با سـن ایشـان شـروع 

می کنـد و اینکـه در منابـع متعـدد اختالف هایـی در سـن ایشـان وجود داشـته اسـت: 

»نقـل معتبرتـر درباره سـن حضـرت علی اکبـر)ع( این بوده که ایشـان در زمان شـهادت 

یعنـی در حادثـه کربـال 27 سـال داشـته اند. اما اینکه علـت این اختالف ها چیسـت، این 

اسـت کـه تاریخ نگاری در زمان قدیم خیلی کار سـختی بوده اسـت. حتـی االن هم با این 

همـه وسـایل ارتباط جمعـی پیشـرفته، یک خبر به چند صـورت نقل می شـود، دیگر ایام 

قدیـم کـه جـای خـود دارد! یـک اختالف دیگـر هم دربـاره ازدواج ایشـان اسـت که باید 

بگویـم در منابـع معتبر ازدواجـی برای حضرت علی اکبر)ع( ثبت نشـده اسـت«.  

          نزدیک به پیامبر)ص( 

از ویژگی هـای حضـرت علی اکبر)ع( این بود که هر کس ایشـان را می دیـد، یاد پیامبر)ص( 

می افتـاد. حاج آقـا ذاکـری در این باره می گویند: »حضرت امام حسـین)ع( برای فرسـتادن 

حضـرت علی اکبـر)ع( بـه میـدان جنـگ تعلـل نکردنـد. امـا قبـل از رفتـن، از جوانشـان 

خواسـتند کـه جلوی ایشـان قـدم بزند و جملـه معروفی گفتنـد که در تاریخ ثبت اسـت: 

»خدایا گواه باش شـبیه ترین مردم به رسـولت در خلقت و رفتار و سـخن گفتن به سـوی 

اینـان )دشـمن( رفـت و هـرگاه مـا مشـتاق پیامبرت می شـدیم، بـه او نـگاه می کردیم«.  

پـس ایـن شـبیه ترین فـرد می شـود از لحـاظ گفتـار و لحن صحبـت، چهـره و اخالق.«  

حاج آقـا ذاکـری ادامه می دهند: »اینکه کسـی به جدش شـباهت ظاهری داشـته باشـد، 

زیـاد مـورد عجیبی نیسـت. ولی عجیب این اسـت که وقتـی حضرت علی اکبـر)ع( برای 

جنـگ بـه میـدان رفتند و رجز )صحبت با دشـمن قبـل از جنگ برای تحـت تأثیر قرار 

دادن او( خواندنـد، عـده ای از پیرمردهای لشـکر دشـمن کـه زمان پیامبـر)ص( را دیده 

بودنـد، عقب نشـینی کردنـد و گفتند ما با محمـد )ص( نمی جنگیـم!«.  صحبت که به 

اینجـا رسـد، یکـی از پامنبری هـا از حاج آقا اجازه می گیـرد و درباره علت این شـباهت 

می پرسـد. سـخنران منبر هشـت پاسـخ می دهد: »علت این موضوع را پیامبر خودشان 

توضیـح داده انـد. جایـی که می گوینـد: »آن هایی که بـه من نزدیک ترند، شـبیه ترین 

افـراد در اخـالق و خلـق و خـو به من هسـتند«. یعنی هرکس هرقـدر خوش اخالق تر 

باشـد، بـه پیامبـر)ص( نزدیک تر اسـت و هر صفت خوبی را بیشـتر داشـته باشـد، باز 

هـم نزدیک تـر می شـود. چون مثـاًل درباره همین صفـت خوش اخالقـی، پیامبر)ص( 

نهایـت خوش اخالقی را  داشـته اند«.
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علی اکبر)ع( به میدان می رود: »می جنگی و تن بر تن می نشانی؛ الشه بر الشه می فشانی. میدان رویشگاه خون است و آسمان پروازگاه سرها و 
دست ها و کالهخودها«.  علی اکبر)ع( هرقدر هم مبارز، اما مگر در مقابل چند نفر می تواند بجنگد: »تیر بر گلوگاهت می نشیند. خون می جوشد. برق 
نیزه منقذ عبدی تا ژرفای قلبت را می کاود. ضربه ای دیگر بر دست می نشاند. دست بر گردن اسب می آویزی. خون بر چشم اسب نشسته است. 
راه گم می کند. به قلب سپاه دشمنت می آورد. شمشیرها حریصانه و شرورانه می رسند«.  علی اکبر)ع( به شهادت نزدیک است و در همین هنگام 
پیامبر)ص( را می بیند: »فریاد می زنی: یا ابتاه! هذا جدی رسول اهلل... علی خوب شناخته ای، چقدر شبیه خودت! پیامبر است، جدت رسول اهلل«. 

شبیه ترین به پیامبر)ص( 

علی اکبـر)ع( آن قدر شـبیه پیامبر اسـت کـه دیدنش پیامبر)ص( را بـه خاطر مردم مـی آورد: »پیران قوم که 
خاطـره نوجوانـی پیامبـر با خویـش دارند، به تماشـای اکبر تو می آینـد؛ طوافش می کنند؛ بـه تحیر و تأمل 
سـیرتش را می بیننـد کـه همچون صـورت، تداعی پیامبر اسـت. زبان که می گشـاید، همه ایمـان می آورند 
کـه پیامبـر دیگربـار آمـده اسـت«.  این شـباهت تا حدی اسـت که مردی مسـیحی هم او را بـا پیامبر)ص( 
اشـتباه می گیـرد. مـرد مسـیحی بـه مسـجد النبی وارد می شـود: »همیـن دیـروز بـود که مردی مسـیحی 
شـتابان قـدم بـه مسـجدالنبی گذاشـت. چشـم ها به اشـارت و صراحـت بـه او می گفتند: برو، مسـجد جای 
تـو نیسـت. و او بـه التمـاس و اشـک می گفـت: فرصـت دهید، دیشـب خوابی شـگفت دیـده ام«.  و خوابش 
چنیـن بـود: »دیـدم پیامبـر شـما آمـده بود در همین مسـجد و عیسـی  بـن مریم)ع( نیـز با او بود. مسـیح 
ژرف در مـن نگریسـت و گفـت: »در محضر خاتم االنبیا اسـالم اختیـار کن که پیامبر برگزیده خدا اوسـت«. 
مـن اسـالم اختیـار کـردم و اینـک آمـده ام تـا اسـالمم را بـه نزدیک تریـن و محرم ترین انسـان به رسـول 

خـدا عرضـه کنـم و بـا او بیعـت کنم«.  مـردم امام حسـین)ع( را به مرد مسـیحی معرفـی می کنند. 
حسـین)ع( بـه مسـجد می آیـد. مرد خوابـش را تعریـف می کند و حسـین)ع(، 
علی اکبـر)ع( را صـدا می زنـد که نقاب بر چهـره دارد: »با دسـتان مهربان نقاب 

از چهـره اکبر گرفتی. مرد سـیمای پیامبرگونة علی اکبـر را دید. بیهوش 
شـد. بـا خنـکای آب به هـوش آمـد. بی تابانـه و مقّطع 

خـود  اوسـت؛  خـود  می گفـت: 
پیامبـر. همـان اسـت کـه در 

خـواب دیدم«.

شادباش فرشتگان

11 شـعبان اسـت و در خانـه حسـین)ع( شـادی برپا 
اسـت: »کاروان کاروان شـادی می رسـد. علـی)ع( در را 
می نـوازد. در گشـوده می  شـود. نـوزاد را بـه آغوشـش 
می سـپارند. می پرسد: نامش چیسـت؟ حسین)ع( نرم 
و متواضعانـه پاسـخ می دهد: اگر هزار فرزنـد بیابم، نام 
همـه را علـی خواهـم گذاشـت. نسـیم بوسـه علی)ع( 
نیـز بـر پیشـانی کـودک می نشـیند«.  علی اکبـر)ع( 
و  تبریـک  بـرای  فرشـتگان  و  اسـت  شـده  متولـد 
شـادباش آمده انـد: »مبـارک بـاد ایـن نوزاد. خجسـته 
و خوش فرجـام بـاد ایـن فرزنـد! چقـدر شـبیه پیامبر 
اسـت! چقـدر شـبیه مسـیح. یا حسـین! جـد مادرش 
یعنـی عـروه بـن مسـعود ثقفی شـبیه به مسـیح بود. 
شـبی که پیامبر)ص( سـیر آسـمان می کرد، در معراج 
خویش مسـیح را دید و با شـگفتی گفت: چقدر شبیه 
عروه اسـت و اینک فرزند لیال همسـان عیسـی اسـت؛ 
هماننـد عـروه«.  ایـن فرشـتگان هسـتند کـه گهواره 
علی اکبـر)ع( را تـکان می دهنـد: »فطـرس آمـده تا به 
پاس محبتی که از حسـین دیده اسـت، گهواره جنبان 
علی باشـد. 2 فرشـته بزرگ خدا، جبرئیل و میکائیل، 
که روزگاری الی الیشـان نغمه آرامش کودکی حسین 
بـود، در کنـار گهـواره علی نشسـته اند«.  ایـن کودک 
محبوب زمین و آسـمان اسـت؛ درسـت ماننـد پیامبر 
و شـبیه بـه پیامبر: »آن قدر شـبیه پیامبر اسـت که از 
خاطـر جبرئیـل یادهای شـیرین 23 سـال همراهی با 

می گـذرد«. پیامبر 

وصف سفره شبانگاه 

فـردی  ویژگی هـای  علی اکبـر)ع( 
پـدر  نمـاز  »اذان  دارد:  زیـادی 
گویـی  کـه  پـدر  و  می گویـد  را 
همـه شـادی عالـم را بـه قلبـش 
بخشـیده اند، پـس از هـر اذان در 
می بویـد  می گیـرد،  آغوشـش 
گاه  و  پیشـانی  گاه  می بوسـد،  و 
حنجـره را«.  زود یـاد می گیـرد و 
در خوانـدن حمـد هـم بـه پیامبر 
شـبیه اسـت: »حمد را به فصاحت 
عبدالرحمـان  می خوانـد.  پیامبـر 
آموختـن  پـاس  بـه  را  سـلّمی 
سـوره حمـد بـه او، سـپاس گفتی 
و نواختـی و دهانـش را از مرواریـد 
عبدالرحمـان  اینـک  آکنـدی. 
می سـپارد  گـوش  می نشـیند، 
تـا حمـد را از اکبـر تـو بیامـوزد، 
پیامبـر  بـه صـدای  را  تـا گـوش 
آشـنا کنـد؛ بـه زیباتریـن صـدا«.  
ویژگی هـا  همـه  در  علی اکبـر)ع( 
شـبیه بـه پیامبر اسـت و آشـنا به 
آداب مهمان نـوازی، حتـی در 15 
سـالگی: »15 سـاله اسـت اکبر تو 
امـا بـه شـیوه بـزرگان می نـوازد و 
مهمـان می سـازد. ایـن خانـه کـه 
بـرای او سـاخته ای، مأمـن و ملجأ 
رهنـوردان و مسـافرانی اسـت کـه 
خسـته از راه، شـبانگاه بـه مدینـه 
می رسـند و بـا دیدن شـعلة آتش 
بـر تپـه می فهمنـد کـه کریمـی 
بزرگـوار به میهمانی و ضیافتشـان 
شـیوه  ایـن  اسـت«.   خوانـده 
از  علی اکبـر)ع(  را  مهمان نـوازی 
پدر و مادر به خوبی آموخته اسـت: 
»این شـیوه شـیرین مهمان نوازی 
را تـو بـه او آموختـه ای. این رسـم 
خانـواده شماسـت کـه مهمـان و 
یتیـم و اسـیر را بنوازنـد؛ پیـش از 
ایـن نیـز چنیـن بوده ایـد و سـوره 
دهر گواهسـت که خانـه و خانواده 
شـما پناه بی پناهان اسـت«.   این 
علی اکبـر)ع(  مهمان نـوازی  نـوع 
»از  اسـت:  عـام  و  زبانـزد خـاص 
دوردسـت ها می آینـد تـا کرامـت 
ببیننـد.  را  او  نـوازش و منـش  و 
وصـف سـفره شـبانگاه او کـران تا 
کـران این بیابان را پر کرده اسـت. 
مدینـه یـک مهمانسـرا دارد و آن 
هـم مهمانسـرای اکبـر توسـت«.

نخستین  شهید بنی هاشم 

هـم  علی اکبـر )ع(  سرنوشـت 
بـا شـهادت گـره خورده اسـت. 
امـا چـه کسـی فکـر می کنـد 
باشـد:  شـهید  نخسـتین  او 
»حسـین چه کسی را نخستین 
شـهید بنی هاشـم خواهد کرد؟ 
را  تـو  هیچ کـس  چـه کسـی؟ 
هیچ کـس.  نمی کنـد؛  گمـان 
تـو عزیزتریـن و محبوب تریـن 
جـوان میدانـی؛ قـرار و تسـالی 
تـو  حسـین.  و  خیمـه  خاطـر 
باشـی؛  شـهید  آخریـن  بایـد 
تـو  نـه،  پـدر...  از  پـس  حتـی 
نیسـتی«.   داوطلـب  نخسـتین 
اما چنیـن نیسـت. علی اکبر)ع( 
نخسـتین کسـی اسـت که باید 
راهـی جنـگ شـود: »چشـم ها 
می چرخـد و می چرخـد، طواف 
میـان نـگاه حسـین و جوانـان 
بنی هاشـم، و ناگهـان تالقـی 2 
نـگاه و دسـتی کـه شـانه ات را 
می نـوازد؛ معلـوم می شـود پدر 
بـه رسـم پیامبـر کـه علـی را 
نخسـتین گزیـدة هولناک ترین 
لحظه هـا می کرد، علـِی خویش 
را برگزیـده اسـت. در آغوشـت 
می گیـرد. می بویـد و می بویـد. 
امـام  می بوسـد و می بوسـد«.  
از  نـگاه  نمی توانـد  حسـین)ع( 
علـی!  »عزیـزم  برگیـرد:  پسـر 
قـدم بـزن. پیـش رویـم راه برو. 
را  باالیـت  و  قـد  می خواهـم 
از  آب  بگـذار  ببینـم.  خوب تـر 
صدای قدم هایت سـیراب شـود. 
بگـذار تماشـای قامت تـو آرامم 
کنـد. از پیامبر شـنیدم تماشـا 
مبـارک اسـت. قدم بـزن عزیزم 

علـی، تماشـا مبـارک 
اسـت«.

 خوانش کتاب »آینه داران آفتاب«

قدم بـزن علـی! 
تماشا مبارک است!

ــادآور  ــین)ع( ی ــد حس ــن فرزن ــح | بزرگ تری ــام صال اله
پیامبــر)ص( اســت؛ هــم ســیما و هــم منــش و رفتــارش. او 
محبــوب دل هــا اســت و نخســتین نفــر از بنی هاشــم کــه در 

ــد. ــهادت می رس ــه ش ــا ب ــه کرب واقع
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سر بر دامان ابدیت 

علی اکبـر)ع( بـه میـدان مـی رود: »می جنگـی و تـن بـر تـن می نشـانی؛ 
الشـه بـر الشـه می فشـانی. میـدان رویشـگاه خون اسـت و آسـمان پـروازگاه سـرها 
و دسـت ها و کالهخودهـا«.  علی اکبـر)ع( هرقـدر هـم مبـارز، امـا مگـر در مقابـل چند 
نفـر می توانـد بجنگـد: »تیـر بر گلوگاهت می نشـیند. خون می جوشـد. بـرق نیزه منقذ 
عبـدی تـا ژرفـای قلبت را می کاود. ضربه ای دیگر بر دسـت می نشـاند. دسـت بر گردن 
اسـب می آویـزی. خـون بر چشـم اسـب نشسـته اسـت. راه گـم می کند. به قلب سـپاه 
دشـمنت می آورد. شمشـیرها حریصانه و شـرورانه می رسـند«.  علی اکبر)ع( به شهادت 
نزدیـک اسـت و در همیـن هنگام پیامبـر)ص( را می بینـد: »فریاد می زنی: یـا ابتاه! هذا 
جـدی رسـول اهلل... علـی خوب شـناخته ای، چقدر شـبیه خـودت! پیامبر اسـت، جدت 
رسـول اهلل«.  پـدر بـر سـر بالین پسـر حاضر می شـود: »پـدر صدایت را شـنیده اسـت. 
بـه شـتاِب لغزیـدن صخره ای از کوهسـار یا فـرود عقابی از شاخسـار به میـدان می آید. 
صـدای پـای پـدر را می شـنوی. آخریـن رمـق را بـه حنجـره می سـپاری. هنوز چشـم 
در چشـم پیامبـر داری و می گویـی: یـا ابتـاه! هذا جدی رسـول اهلل...«.  پس از شـهادت 
علی اکبـر)ع(، همـه داغدارنـد: »پـدر هیـچ گاه این همه نگریسـته اسـت؛ این قـدر بلند 
گریـه نکرده اسـت. حتی دشـمن تاب دیدن این صحنـه را ندارد؛ همـه روی گردانده اند 
تماشـای صحنـه را... و زینـب دم می گیـرد و مویـه می کنـد... آسـمان می گریـد. زمین 
می لـرزد؛ امـا تـو ریشـه در خاک، سـر بر دامان ابدیت، چشـم در چشـم خـدا خفته ای 

و پـژواک صدایـت 6 کرانـه جهـان را پر کرده اسـت«.

5

  تربیت حسینی     

بـه جز شـباهت ظاهـری و اخالقی کـه حضرت علی اکبـر)ع( به پیامبـر)ص( داشـته اند، حتماً نوعی 

از تربیـت خـاص باعـث شـده کـه ایشـان در اوج روزهای جوانـی آمادگـی دل کندن از دنیا را داشـته 

باشـند؛ موضوعـی کـه حاج آقـا ذاکـری بـه آن اشـاره می کننـد و می گوینـد: »می دانیـم کـه خانواده 

مهم تریـن نهـاد تربیتـی اسـت. به هر حـال حضرت علی اکبـر)ع( در خانواده ای بزرگ شـده  اسـت که 

نوجوانی مثل حضرت قاسـم)ع( در جواب پرسـش امام حسـین)ع( در کربال که از او می پرسـد مرگ 

در نظـر تـو چگونـه اسـت، می گویـد: شـیرین تر از عسـل. همیـن االن هـم می بینیم کـه خیلی ها در 

اوج روزهـای جوانـی مدافـع حـرم می شـوند و در برابـر داعـش قـرار می گیرنـد. همـة این هـا از تربیت 

خانوادگـی نشـأت مـی گیـرد«.  سـخنران منبر هشـت ادامـه می دهنـد: »نکتـه دوم، توجه داشـتن به 

هـدف زندگـی اسـت. انسـان بایـد هـر از گاهـی تأمـل کنـد کـه از کجا آمـده و آمدنـش بهر چـه بوده 

اسـت؟ بـه کجـا مـی رود و هدفش چیسـت؟ شـهید آوینی جملـه معروفـی دارند کـه می گوینـد: »اگر 

شـهید نشـویم، خواهیـم مـرد«. مـا که قـرار اسـت از این دنیـا برویم پس چرا با شـهادت نرویم؟ کسـی 

کـه دایمـاً بـه هـدف زندگی توجه داشـته باشـد معمـوالً انتخاب هایـش، انتخاب های خوبی اسـت«.

          لذت فدای لذت

حاج آقـا ذاکـری بـا یک مثال سـعی می کنند موضوع ایثار و گذشـتن از جان در روزهای جوانـی را بهتر برای پامنبری ها 

جـا بیندازنـد. ایشـان می گویـد: »مثـاًل وقتـی می خواهیم بـه اردو برویـم، این یک لذت اسـت اما الزمـه اش این 

اسـت کـه از لـذت خواب صبحمـان بگذریم و زودتـر خودمان را به محل قرار اردو برسـانیم. بیشـتر ما هم 

خیلـی راحـت ایـن کار را انجـام می دهیم چـون اردو رفتن لذت بزرگ تری اسـت و نمـی ارزد که 

بـه خاطـر لذت خواب، آن را از دسـت بدهیـم.  حضرت علی اکبر)ع(، حضرت قاسـم)ع( 

و امثـال شـهید حسـین فهمیده در 8 سـال دفاع مقـدس لذت های کوتاه مـدت دنیایی 

را فـدا کردنـد بـرای لذت هـای پایدار آخرتـی. از علت هایی که شـهادت برای ایـن افراد 

راحـت می شـود، یکـی این اسـت که در نظرشـان رضایـت خدا لـذت بسـیار بزرگ تری از 

همـه چیـز اسـت«.  سـخنران منبر هشـت بـا گفتن اینکه بـه سـاعت های پایانی منبـر امروز 

نزدیـک می شـویم، می گوینـد: »نوجـوان و جـوان ما اگر بتوانـد به چنین تفکری برسـد، موفق 

می شـود. انسـان ها چـاره ای جـز ایـن ندارنـد که الگو داشـته باشـند. بعضی هـا می گویند ما 

نمی توانیـم مثـل اهـل بیت)ع( بشـویم. اما بایـد گفت می توانیـم در مسـیر و جهت زندگی 

آنـان حرکـت کنیـم چـون به هر میزان کـه در این راه پیـش برویم، برد می کنیـم. اینکه رو 

به خورشـید حرکت کنیم خیلی بهتر از این اسـت که پشـت به خورشـید باشـیم«.
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حضرت امام حسین)ع( 

برای فرستادن حضرت 

علی اكبر)ع( به میدان 

جنگ تعلل نکردند. اما قبل از 

رفتن، از جوانشان خواستند 

كه جلوی ایشان قدم بزند 

و جمله معروفی گفتند كه در تاریخ 

ثبت است: »خدایا گواه باش 

شبیه ترین مردم به رسولت در 

خلقت و رفتار و سخن گفتن به 

سوی اینان )دشمن( 
رفت و هراگه ما مشتاق 

پیامبرت می شدیم، به او ناگه 
می كردیم

 عاقه پدر و پسری      

در روایـات دربـاره رابطـه عمیـق پـدر و فرزنـدی و عالقـه ای کـه امام حسـین)ع( بـه حضرت علی اکبـر)ع( داشـتند، زیـاد می خوانیم. 

حاج آقـا ذاکـری می گوینـد: »شـاید حـاال برای خیلی ها سـؤال بشـود که این جان فشـانی حضرت علی اکبـر)ع( مربوط به عالقه ایشـان 

بـه پدرشـان بـوده یـا دفاع از حـق در برابر باطل؟ اینجـا می توانم برایتـان از ماجرای حضـرت ابراهیم)ع( و حضرت اسـماعیل)ع( بگویم 

کـه مطمئنـاً همـه آن را شـنیده ایم. این ماجـرا ابعادش از حادثه کربال خیلی کوچک تر اسـت یعنی کار امام حسـین)ع( در کربال خیلی 

سـخت تر و جانکاه تـر از کار حضـرت ابراهیـم)ع( بـوده اسـت. امـا می دانیـد کـه خدا اسـماعیل)ع( را بعد از سـال ها سـختی به حضرت 

ابراهیـم)ع( داده بـود. ولـی بـا ایـن حـال پدر و پسـر به حکم خـدا و قربانی شـدن حضرت اسـماعیل)ع( راضـی بودند. نکته اینجاسـت 

کـه کسـی کـه در دامـان خانواده ای خدا دوسـت بزرگ شـده باشـد، در برابر چنین  امتحانات سـخِت خـدا صبور خواهد بـود. این افراد 

مثـل حضـرت ابراهیـم)ع( و امـام حسـین)ع(، بـه جز خدا، همه چیز در نظرشـان کوچک اسـت.  حضـرت علی اکبـر)ع( هم همین طور 

هسـتند چـون در دامـان چنـان پـدری بـزرگ شـدند. هماننـد حضرت اسـماعیل)ع( که بـرای پیـروی از فرمـان خدا با کمـال میل به 

سـمت قربانـگاه مـی رود، حضـرت علی اکبـر)ع( هـم برای خـدا و برای دفاع از حق به سـمت دشـمن شمشـیر می زند«.

»آینه داران آفتاب«
 پژوهش و نگارش نو از زندگی و شهادت 
یاران اباعبداهلل  الحسین)ع(/ جلد دوم

محمدرضا سنگری
مشخصات نشر:
 سازمان تبلیغات اسامی
 شرکت چاپ و نشر
 بین الملل1386 
نوبت چاپ: 
پنجم، تابستان 1391.



آنان کـه عابدنـد، به وقـت اذان خوش انـد / آنان کـه 
زاهدنـد، بـه یک تکـه نـان خوش انـد / از هـر دوتـا 
نـگار، یکی نـاز می کند، / عشـاق روزگار یکی درمیان 
خوش انـد / نانـی کـه می پزند، به همسـایه می رسـد 
/ ایـن خانـواده بـا خوشـی دیگـران خوش انـد / این 
سـفره دارها کـه شـدم میهمانشـان / بعـد از بیـا، برو 
اسـت، ولـی با بمـان خوش انـد / ما می خوریـم و اهل 
کرم شـکر می کنند / با این حسـاب، بیشتر از میهمان 
خوش انـد / جانـی بگیـر و درعوضـش هیـچ هـم نده 
/ عشـاق بـا معامله هـای گـران خوش انـد / بـا اخـم 
خویـش راه فـرار مـرا ببنـد، / صیـاد اگر علی اسـت، 
همـه بـا کمـان خوش انـد / در نقطه نقطـه دل شـیعه 
حـرم زدنـد / بـر بام خانـه مشـعل دارالکـرم زدند / 
وقتـی دخیل هـا گره ایـن درنـد و بس / ایـن خانواده 
نیـز گداپرورنـد و بـس / اینـان کـه سـنگ را به نظر 
فضـه می کننـد / از کودکی قبیله شـان زرگرند و بس 
/ در آسـتان شـمع که طـور مقدس اسـت / پروانه ها 
همیشـه مقرب ترنـد و بـس / دل دادن و نـدادن مـا 
دسـت مـا نبـود / اینـان به شـیوه خودشـان دلبرنـد و 
بـس / بگذار بشـکنند دلـم را یکی یکـی / اینجا فقط 
شکسـته دلی می خرنـد و بـس / ارباب زاده هـا همـه 
اربـاب می شـوند / چـون بنده زاده ها کـه همه نوکرند 
و بـس / ایـن خانـواده ای کـه مـرا صیـد کرده انـد / 
حـاال اسـیر زلـف علی اکبرنـد و بـس / وقتـی میـان 
کوچـه ما راه می رود / یک شـهر در زیارت پیغمبرند 
و بـس / ای بهتریـن! یگانه ترین آفریده هـا! / پیغمبر 
تمـام پیمبرندیده هـا! / بیـدار بـود از سـر شـب تـا 
سـحر، پـدر / می زد صـدات بـا همه جای جگـر، پدر 
/ آهویـی و بـه دام تـو افتاده اسـت شـیر / عمه اسـیر 
توسـت، ولـی بیشـتر، پـدر / لیال زیـاد محضـر آن دو 

نمی رسـید / تـا خـوب ارتـزاق کنـد از پسـر، پـدر / 
خیلـی نیـاز داشـت زبـان واکنـی علـی / خیلـی نیاز 
داشـت بگویـی: پـدر، پـدر / تـو یوسـفی و دور مشـو 
از مقابلـش / وابسـته اسـت بـر روی تو آنقـدر پدر / 
پیـش پـدر رسـیدی اگر، قـد بلنـد کـن / در آرزوی 
سـرو رشـید اسـت هـر پـدر / ای مظهر صفـات نبی! 
هیچ کـس بـه تـو / اینقدر احتـرام نکرده، مگـر پدر / 
به بـه بـه ایـن مقام کـه پاییـن پا پسـر / به به بـه این 
مقـام کـه باالی سـر پدر / از بس نشسـته مـوی تو را 
شـانه کرده اسـت / حـاال دلش به گیسـوی تـو خانه 
کـرده اسـت / حاضر شـدم برای اویس قرن شـدن / 
شـهر مدینه رفتن و دور از وطن شـدن / حاضر شـدم 
بـرای »تـو« از خویش بگـذرم / دیگر مرا بس اسـت 
گرفتار »من« شـدن / ما را که نیسـت جرئت پیشـت 
نشسـتن و / بـا ابـروی کشـیده تـو تن به تـن شـدن / 
لب هـای تـو همین کـه به خـود آب می زنـد / نزدیک 
می شـود بـه عقیـق یمن شـدن / میـل رسـول دیدن 
تـو، چـاره ش آینه اسـت / پـس واجب اسـت محو در 
ایـن خویشـتن شـدن / تنها تـو می توانی ازیـن کارها 
کنـی / ابن الحسـین بـودن و ابن الحسـن شـدن / مـا 
هـر دوتـا برای دوتـا کار آمدیـم / من عبد تو شـدن، 
و تـو هـم َرب مـن شـدن / دل آن زمان کـه خانه مهر 
تـو می شـود / اقـرار می کند به بهشـت عدن شـدن / 
ای خـاک پـای مرکب تـو کیمیای مـن! / جنت برای 
مـردم و خاکـت بـرای مـن / وقتی کـه نیسـت خاک 
رهت، سـر بـرای چـه؟ / وقتی که نیسـت در حرمت، 
پـر بـرای چـه؟ / اهل کرم مقابـل در ایسـتاده اند / با 
این وجـود، پـس زدن در بـرای چه؟ / وقتی تو سـفره 
حسـنی پهن کـرده ای / پس سـرزدن به سـفره دیگر 

بـرای چه؟

نی
خوا

ی 
ود

مول

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی دو بال پر زدنت را قنوت اشکت کن
ببین برای پریدن عجب سبک باری
دوباره پنجره فوالد و اذن کرب و بال

میان صحن حرم شد چه گریه بازاری

دوباره روضه گرفتند زائران اینجا
بیاد مشک عطش نوش و خشک سرداری

رهاست در نفس این حرم شمیم یاس
به یاد علقمه و قبر حضرت عباس

 روز جوان
روز انتخاب 

حرضت علی اکرب)ع( یکی از جوان ترین 

دالوران حامسه عاشوراست. روز تولد این 

شخصیت بزرگوار را روز جوان نام گذاری 

کرده اند و این نام گذاری در جای خودش، 

هم جالب است و هم آموزنده.  یکی از 

ویژگی های جوان بودن و جوان شدن، 

رسیدن به مرحله تصمیم گیری های بزرگ 

در زندگی است. خوب شام دوست نوجوان 

ما می دانید که خیلی از اتفاقات در زندگی 

بدون اختیار ما بوده، مثل به دنیا آمدن، 

مثل نیاز به خواب و خوراک و پوشاک، 

مثل تالش برای کسب درآمد و... اما آنچه 

در اختیار ماست، انتخاب راه زندگی است. 

شاید به خاطر همین است که ما حرضت 

علی اکرب)ع( را سمبل جوان و الگوی انتخاب 

می دانیم. شاید بهرت باشد اصالً روز جوان 

را روز خوب انتخاب بنامیم؛ روزی که به 

ما یادآوری می کند که هر جوان باید برای 

انتخاب های بزرگ، دانش و اطالعات الزم 

را داشته باشد و از قبل برای تصمیم های 

بزرگ آماده شود. همه شهدایی که در 

جوانی و دوران دفاع مقدس راه شهادت را 

انتخاب کردند، درحقیقت به ما و خودشان 

اثبات کردند که آگاهانه و با اختیار خود 

برای رسنوشت خود و کشورشان تصمیم 

می گیرند. آن ها به ما یادآوری کردند که 

اگر آمدمنان به اختیار خودمان نیست، اما 

رفتنامن را خودمان می توانیم انتخاب کنیم 

و چه خوب است که از هامن نوجوانی و 

جوانی برای این تصمیم بزرگ آماده باشیم 

و با انتخامبان نشان دهیم که در دنیا تنها 

براساس نیازهای ابتدایی و اجباری زندگی 

منی کنیم و هرلحظه آماده ایم از این نیازهای 

کوچک و حقیر برای رسیدن به هدف های 

با ارزش تر عبور کنیم. این روزها و در آستانه 

انتخابات ریاست جمهوری، همه جوانان 

ایران اسالمی به خصوص رأی اولی ها، آماده 

می شوند تا قدرت انتخاب خود و نقششان 

را در رسنوشت کشورشان اثبات کنند و من 

ایامن دارم که جوانان ما به خوبی می دانند 

چه وظیفه سنگینی بر دوش آن هاست.

یادداشـــت
  اسامعیل فیروزی

در داستان غرق شویم

یک مشت زعفران، یک کوچه چراغ

همـه عصرهـا می نشـینم روی همیـن پلـه سـیمانی، چشـم هایم را می بنـدم و تـوی سـرم دنبـال 
چراغ هـای رنگـی می گـردم؛ چراغ هـای زرد، سـبز، آبـی، قرمـز... آن قـدر می نشـینم که کمـرم از 
سـردی سـیمان تیر می کشـد. هوا که تاریک می شـود، دیگر چراغ ها را روشـن می کننـد. تیرهای 
چـراغ بـرق یکی یکـی روشـن می شـوند و مثـل سـربازهای تازه نفـس می آیند سـر پاسشـان و تا 

صبح فـردا نگهبانند.
دلـم گـرم می شـود. این هـا را بـه کسـی نگفتـه ام؛ یعنـی نمی توانـم بگویـم. کسـی چـه می فهمد 

ایـن نورهـای رنگ پریـده کوچـه آسـفالت چه ذوقـی تـوی دل مـن به پـا می کنند. چه شـوری 
دارد وقتـی شـب می شـود و ده تـا تیـر چـراغ بـرق، یک بـاره بـرق می زنند، غربـت کوچه 

را می بلعنـد و تـوی دل تاریـک صفیـه هزارتا مشـعل می شـوند.  هـا؟ این ها را کـی باور 
می کنـد؟!

***

سـایه کمرنـگ آقاجـان پشـت در می آیـد و با صـدای لـرزان می گویـد »دخترجان! 
بیـا تـو، سـماور خشـک شـد.« مـی  روم توی اتـاق تـا سـماور را از خشک شـدن نجات 

بدهـم. اتـاق را عطـر زعفران پر کرده. دسـت می برم توی سـفره زعفـران و چندپَر بنفش 
می ریـزم تـوی قـوری. گلبرگ هـا خنک انـد و هنـوز می شـود طـراوت صبـح زود را وقـت 

چیدن شـان حـس کـرد. آقاجان زیر لـب ذکر می گوید و پاهای الغرش را روی تشـکچه همیشـه 
پهنـش تـکان می دهـد. صدای تیک تیک اسـتخوان هایش سـکوت سـرد اتـاق را به هـم می ریزد. 
خـودم را می کشـم پـای کیسـه بنفش. فکـر می کنم پنج کیلویـی مانده باشـد تا همه شـان را پاک 
کنـم. اگـر از االن بنشـینم، تـا فـردا همیـن موقع تمام شـده  اسـت. هیچ کـس نمی داند دسـتمزد 

ایـن پنج کیلـو را نـذر کرده ام برای جشـن نیمه شـعبان، حتـی مش مریم که برایـم زعفران 
مـی آورد. تـوی دلـم ذوق می کنـم و بـا اشـتیاق دسـت می برم توی کیسـه و دامنـم را پر 

می کنـم از گلبرگ هـای بنفش. انگشـت هایم رد نخ هـای بلند طالیی زعفـران را خوب 
پیـدا می کنند. حتی اگر چشـمانم بسـته باشـد. 

***

از پشـت سـکوت سـرد و تاریک پلک هایـم، صدای صلـوات بلند می شـود. زن ها توی 
حیاط رمضانعلی جمع شـده اند تا تقسـیم کار کنند برای جشـن نیمه شـعبان. قرار اسـت 

مردهـا ریسـه بکشـند و همه جـا پر شـود از چراغ هـای زرد، سـبز، آبـی، قرمـز. زن ها آش 
بپزنـد و کوچـه را آب  وجـارو کننـد و فـرش پهـن کننـد از سـر تـا تـه کوچـه که خانه ماسـت. 

نقل ونبـات پخـش کنند و شـیرینی بدهنـد. هرکـس کاری را قبـول می کند. غصه می نشـیند توی 
دلـم و هـوای مـادرم را می کنـم. اگر اینجـا بود آش رشـته را حتماً او دسـت می گرفـت. زهراخانم 

انـگار دلـم را خوانده باشـد، بلند می گویـد: »خدا رحمت کنه ننـه   صفیه رو، آش رشـته رباب خانم 
چیـز دیگه بود. بـرای شـادی روحش اجماعـاً صلوات.« 

بعـد دسـتش را می گذارد روی شـانه هایم و آهسـته می گویـد: »خوبی صفیه جـان؟ می خوای بیای 
خونه مـون واسـه  آش کمک کنی؟«

سرم را می اندازم پایین و می گویم: »آقاجانم تنهاست. برم خانه،  اگه تونستم، چشم.«

***

پاسـبان ها کـه دوبـاره  از راه می رسـند، آخرین گلبـرگ بنفش هم از بین انگشـت هایم 
عبـور می کنـد و رشـته طالیی بلنـدش را می چینـم. از آن همـه ُگل، یک ُمشـت پُر، نخ 

گرفته ام.  طالیی 
 پشـتم درد گرفتـه و نوک انگشـت هام سـائیده شـده. همـه وجودم بـوی زعفران 
گرفتـه. طالهـا را کیسـه می کنـم و می گـذارم روی طاقچـه. بعـد دراز می کشـم 
روی پرهـای بنفـش. چشـم هایم را می بنـدم و بـه نـذرم فکـر می کنم. بین خـواب و 
بیـداری مـادرم را می بینـم که  از سـر کوچـه می آید، با چادری سـفید کـه بوی گالب 
می دهـد. خـودم را می بینـم که تـه کوچه کنـار خانه مان ایسـتاده ام. تمام کوچه روشـن 
شـده  اسـت. نورها پررنگ اند و مثـل رنگین کمان می درخشـند. مادرم که می رسـد، حرفی 
نمی زنـد، از زیـر چـادرش لیوان شـربتی بیرون مـی آورد و به مـن می دهد. می گوید: نـذرت قبول 
دخترکـم! ایـن هم جوابش؛ دادند برایت بیاورم. شـربت شـیرین اسـت. مثل شـهد گل. دلم گرم 

می شـود. انـگار هزارتـا غصـه  از دلـم پر می کشـد. می خنـدم از ته دل. 

***

همـه دسـتمزدم را داده ام به زهراخانم تا برای امشـب شـربت درسـت کننـد. آقاجان 
تسـبیح به دسـت دعـای فـرج می خوانـد. بـه ریش هایـش گالب زده  اسـت. می رود 
تـا بیـن جماعت منتظر جشـن بگیـرد. چیزی بـه غروب نمانـده. می نشـینم روی 
پلـه سـیمانی دم در حیاطمان و انتظار می کشـم. بوی اسـفند تـوی کوچه پیچیده. 
همه جـا آب وجـارو شـده و مرز بین آسـمان و زمین پر شـده  از چراغ های زرد، سـبز، 
آبـی، قرمـز... پاسـبان ها کـه روشـن می شـوند، کمـی بعـد کوچه غـرق می شـود توی 
بـازی رنگ هـا، ده ها ریسـه بلند رنگی، شـوری به پا می کننـد. غربت کوچـه را می بلعند 

و تـوی دِل تاریـک صفیه هزارتا مشـعل می شـوند.

سمیه سالمي راد
مربي فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نیشابور

همه عصرها می نشینم روی همین پله سیمانی، چشم هایم را می بندم و توی سرم دنبال چراغ های رنگی 
می گردم؛ چراغ های زرد، سبز، آبی، قرمز... آن قدر می نشینم كه كمرم از سردی سیمان تیر می كشد. هوا كه 

تاریك می شود، دیگر چراغ ها را روشن می كنند. تیرهای چراغ برق یکی یکی روشن می شوند و مثل سربازهای 
تازه نفس می آیند سر پاسشان و تا صبح فردا نگهبانند.

دو شنبه
18 اردیبهشت
 1396 

یازدهم شعبان  1438
هشتم می 2017

شماره 
371


