
محمدجواد به اباعبداهلل و خاندان او عشــق ویژه ای داشت. هروقت با همدیگر طرف 
مقصدی حرکت می کردیم، به محض سوار شدن و حرکت ماشین به من که مداح اهل بیت 

بودم می گفت: »چرا ساکت هستی؟« 
و ادامه می داد: »مصیبتی از حضرت زینب بخوان.« 

من هم شروع می کردم به خواندن.
- دِل سوخته دل ها، بَُود محفل زینب/ امان از دل زینب

همــان داِغ بـــرادر، بـود قاتل زینب/ امان از دل زینب
محمدجواد در تمام مسیِر راه، می گریست. 
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سایت فاش نیوز، خاطره ای از پدر شهید 
همت را به این شرح منتشر کرده است:

می خواســتم بــرم کربال زیــارت امام 
حسین)ع(. همسرم ســه ماهه حامله بود. 
التماس و اصرار که منو هم ببر، مشکلی پیش 
نمی آید. هر جوری بود راضیم کرد. با خودم 
بردمش. اما سختی سفر به شدت مریضش 
کرد. وقتی رسیدیم کربال، اول بردمش دکتر.
دکتر گفت: احتماال جنین مرده. اگر هم 
هنوز زنده باشه، امیدی نیست. چون عالیم 

حیات نداره.
وقتی برگشتیم مسافرخونه، خانم گفت: 
من ایــن داروهارو نمی خــورم! بریم حرم. 
هرجوری که میتونی منو برسون به ضریح 

عادل علی نژاد طیبی
وقتی خدا می خواست آدم را خلق کند، فرشته ها به خدا گفتند: چرا موجودی را خلق 
می کنــی که روی زمین فقط جنگ و خون ریزی می کند؟ خدا گفت من چیزی می دانم 

که شما نمی دانید!
مگر خدا از زاویه دید خودش چه  دید که فرشته ها از زاویه دید خودشان آن را ندیدند؟
 -  فرشته ها آدم را دیدند و »جنگ افروزیش« را، خدا آدمیت را دید و »دل افروزیش« را!

- فرشته ها آدم را دیدند و »شرارتش« را، خدا آدمیت را دید و »صداقتش« را!
- فرشته ها آدم را دیدند و »قتلش« را، خدا آدمیت را دید و »رحمش« را!

- فرشته ها آدم را دیدند و »قساوتش« را، خدا آدمیت را دید و »مروتش« را!
- فرشته ها »یزید« را دیدند و »لشگر بی شمارش« را، خدا »حسین« را دید و »یاران 

گوش به زنگش« را!   
چرا امیدواری رهبر انقالب به آینده »واقع بینی« اســت نه »خوش بینی«؟ اصاًل رهبر 

انقالب از زاویه دید خودشان چه می بینند که من از زاویه دید خودم نمی بینم؟ 
-  من آقازاده های »ژنتیک« را می بینم و او خمینی زاده های »ایدئولوژیک« را!

-  من »بی خیالی« حسن روحانی ها را می بینم و او »بی خوابی« قاسم سلیمانی ها را!
- من »اختالِس مالِی خاوری ها« را می بینم و او »اهتماِم کارِی حججی ها« را!

- من »الکچری بازی« آقازاده ها را می بینم و او »جان بازی« آزاده ها را!
- من »سوء  مدیریت برخی ها« را می بینم و او »ُحسن مدیریت جهادی ها« را!

- من »طلب کاری نسل اول« انقالب را می بینم و او »مطالبه گری نسل جدید« انقالب را!
- من »احتکار بعضی اقتصادیون« را می بینم و او »اجتهاد فاطمیون« را!

- من »کمیت دشمنان« را می بینم و او »کیفیت یاران« را!
- من »دولتی های پیر« را می بینم و او »دانشگاهی های جوان« را!

- من »های و هوی ها« را می بینم و او »سر به تو ها« را!
- من هنوز »زمان پهلوی« را می بینم و او »جامعه مهدوی« را!

چه خوش گفت خمینی کبیر که امید من به شــما دبستانی هاســت که اگر بود االن 
امیدش به دانشگاهی های خامنه ای بود!

از روزی کــه نام جابر بن عبداهلل انصاری 
به عنــوان اولین زائر قبر امام حســین)ع( در 
اربعین شهادت آن حضرت در تاریخ ثبت شد، 
تا به امروز، همواره محبان و شیفتگان در هر 
شــرایط و با هر زحمت و مشقتی، خود را به 
آن بارگاه نورانی رسانده و در برابر آن ساحت 

مقدس عرض ارادت کرده اند.
زیارت کربال همواره برای شــیعیان یک 
رویای شــیرین اســت، که اگر محقق شود 
شوری شــگرف در وجودشان رسوخ می کند 
و اگر وصال میســر نشود رفتگان با خاطرات 
و جامانــدگان با تعاریف وصــل یافتگان به 
تصویرسازی و تجســم آنات خوش محبوب 

دل خوش می کنند.
اربعین امســال، حکایــت جدایی و فراق 
اســت. بالیی که به جان بشر افتاده مرزها را 

از دبستانی های خمینی تا دانشگاهیان خامنه ای

چرا رهبر انقالب به آینده خوش بین است؟

روایتی از سفرهای پرفراز و نشیب کربال در ادوار گذشته

هکعشقآساننموداولولیافتادلکشماه

شــهید سیدعارف حسینی شــهید صیاد شیرازیشــهید حسین همدانیشــهید حسن شاطریشــهید  قاسم سلیمانی  شــهید حسن طهرانی مقدم دکتر رمضان عبداهللشــهید ادواردو آنیلیشــهید مصطفی چمرانشــهید ابومهدی المهندس سردار ا براهیم محمدزاده  سیدحسن نصراهلل شیخ ابراهیم زکزاکی شــهید عماد مغنیه شــهید سیدمحمدباقر حکیم شــهید محسن حججی

مقاومت در فضای مجازی

ینی! شیر خواب  چه 

آقا. زیر بلغ هاش رو گرفتم و بردمش کنار ضریح. تنهاش گذاشتم و رفتم یه گوشه ای واسه 
زیارت. 

با حال عجیبی شروع کرد به زیارت. بعد هم خودش بلند شد و رفت تا دم در حرم. صبح 
که برای نماز بیدارش کردم. با خوشــحالی بلند شــد و گفت: چه خواب شیرینی بود. االن 
دیگه مریضی ندارم. بعد هم گفت: توی خواب خانمی رو دیدم که نقاب به صورتش بود؛ یه 

بچه زیبا رو گذاشت توی آغوشم.
بردمش پیش همون پزشک. 20 دقیقه ای معاینه کرد. آخرش هم با تعجب گفت: یعنی 
چه؟ موضوع چیه؟ دیروز این بچه مرده بود. ولی امروز کامال زنده و سالمه! اونو کجا بردید؟ 

کی این خانم رو معالجه کرده؟ باور کردنی نیست. امکان نداره!؟
خانم که جریان رو براش تعریف کرد، ساکت شد و رفت توی فکر.

وقتی بچه به دنیا اومد، اسمش رو گذاشتیم. محمدابراهیم؛ »محمدابراهیم همت«

فاطمه زورمند

سد کرده تا مانع شود از رسیدن جانهای واله 
به جانانشان.

در این دوری چه درس های بزرگی نهفته 
اســت؟ خدا می داند، ســال ها بدون دغدغه 
کوله بار ســفر را می بستیم و رهسپار طریق 
الحسین)ع( می شدیم؛ نه فکر آب بودیم، نه نان 
و نه دنبال جای خواب می گشتیم. سرخوش و 
مست سوار بر موج، فوج فوج به ارض مقدس 
وارد می شــدیم و فاتح و فارغ برمی گشــتیم 
لبریز از انرژی معنوی برای سال پیش رو اما 
به یکباره ویروســی بی مقدار که به چشم هم 
نمی آید کل معادالت ما را بر هم زد و ما ماندیم 
و کاسه خالی چه کنم. و روزهایی که از پس 
هم می آیند و می روند و پایی که در گل مانده.

اما در دل تاریخ و گذشــته که سفر کنیم 
می بینیم که این راه هیچ گاه برای مدت زمان 
زیادی سهل الوصول نبوده است و همواره عشق 
حســین چون ُدر کمیاب و مصداق که عشق 
آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها بوده است.

این روزها که دل ها بی تاب جستن راهی 
برای رسیدن به طریق الحسین است شنیدن 
داســتان و روایت افرادی که در ادوار گذشته 
به سختی راهی این سفر عظیم شده اند خالی 
از لطــف که نیســت بلکه بســیار آموزنده و 

امیدوار کننده است.
»زیــارت عتبــات« در برهه های مختلف 
با مســائل خاص خود مواجه بوده اســت و 
هرکــدام از این زیارت ها چه برای اربعین چه 
برای مناسبت های دیگر ایام اهلل ویژگی هایی 
داشته که شرح این سفرها را بسیار شیرین و 

عبرت آموز می کند.
»کریم اسدزاده« کارمند آموزش و پرورش 
خوزســتان روایتگــر ماجرای زیــارت خود 
عبدالرحمان  و دوســتش »حجت االســالم 
نواصری« در یکی از این برهه های حســاس 

است.
 داستان کریم و رفیقش، روایت دو جوان 
دلداده اباعبداهلل اســت کــه چند ماه پس از 
سقوط صدام و حزب بعث در عراق، هوایی حرم 
ساالر شهیدان می شوند و به هر دری می زنند 
تا وارد خاک عراق بشوند؛ برای رسیدن به قبله 
عشق رنج و خطر یک سفر سخت را به جان 
می خرند، هر چند که هر سختی برای وصال 
بســی شیرین و گواراســت اما شرایط کشور 
همسایه عادی نبود و نیروهای چندملیتی بر 
عــراق حاکم بودند؛ در کل اوضاع در عراق به 
سامان نبود و امنیت، محلی از اعراب نداشت 
و همین موضوع زیارت عتبات را بسیار دشوار 

می کرد.
اوایل بهمن 82 کریم هفت ماه است که از 
ســربازی آمده و در یک مغازه پخش ظروف، 
کاری برای خودش دست و پا کرده است، چند 
روز مانده به روز عرفه؛ شــب ها تا دیروقت با 
بچه های مســجد دور هم جمع می شوند، تا 
اینکه یک شب زمستانی خبر می رسد که چند 
تن از بچه های مسجد قصد عزیمت به کربال را 
دارند.آتش اشتیاق در وجودش زبانه می کشد؛ 
با یکی از رفقای صمیمی- عبدالرحمان-  به 
درب منزل یکی از زائــران می روند و بعد از 
ســالم و احوالپرســی، از او می پرسند از چه 
طریقی این سفر را مهیا کرده اید؟ که متوجه 
می شوند »سردار سید حمید تقوی فر«_شهید 
مدافع حرم_ که آن موقع فرمانده سپاه قدس 
در عراق بود هماهنگی و مقدمات سفرشان را 
فراهم کرده؛ با شنیدن این مطلب به حکم هم 

محله بودن با »سردار تقوی فر« بارقه های امید 
در دلشان روشن می شود و می گویند که آنها 
هم قصد دارند در این سفر حضور داشته باشند؛ 
اما در کمال ناباوری با مخالفت دوستانشــان 
مواجه می شوند. به این دلیل که سفر دشوار و 
سن کریم و دوستش از آنها کمتر و مسئولیت 
بردن آنها به این سفر زیاد است. خالصه هرچه 
می زنند به در بســته است و رفقای مسجدی 

زیربار این مسئولیت  نمی روند. 
کریم که ســری پرســودا دارد و لبریز از 
غرور جوانی اســت؛ نمی خواهد و نمی تواند با 
این جواب منفی دست از تالش بردارد؛ قصد 
کرده که عرفه کربال باشــد؛ در راه بازگشت 
سکوتی سنگین فضا را فراگرفته است. کریم 
به یکباره ســکوت را می شکند و می گوید:« 
پول داری؟« عبدالرحمان که متعجب اســت 

جواب می دهد:« بله »و او می گوید:»خودمان 
می رویم« و تعجب عبدالرحمان همچنان ادامه 
دارد، کریم روی تســلط عبدالرحمن به زبان 
عربی هم حســاب کرده است چون او عرب 
اســت و همین امتیاز اقال بخشی از مشکالت 

این سفر را هموار می کند.
کریــم 60 هزار تومان پــول دارد و قرار 
می گذارند، عبدالرحمان هم که طلبه اســت 
همیــن مقدار پول جور کنــد و با هم راهی 
سفر عشق بشوند. ساک هایشان را می بندند 
و شب را در مسجد می خوابند و صبحگاهان 
بر اتوبوسی که مقصدش مرز مهران بود سوار 
می شوند. به مقصد اول یعنی  مهران می رسند، 
دو جوانی که هیچ جا را بلد نیستند؛ به دنبال 
ســردار تقوی فر می گردند چون از رفقایشان 
شنیده بودند در مرز مهران دفتر دارد. خیلی 
پرس و جو می کننــد ولی موفق به دیدن او 
نمی شــوند؛ بعد از کلی معطلی به سربازهای 
مرز می گویند ما می خواهیم به زیارت کربال 
برویم و با سردار تقوی آشنایی داریم و ازاین 
صحبت ها، اما آنها مرزداران نیروهای ســپاه 
قدس اند و کار با آشنابازی حل نمی شود؛ تا نامه 
نداشته باشند اجازه عبور از مرز را نمی دهند.
 آنها که صحبت هایشان راه به جایی نمی برد 

برمی گردند.
کمی آن طرف تر ماشــین های ســواری و 
مســافرکش ها ایستاده اند، کریم و رفیقش به 
ســراغ آنها می روند و از آنها راه و چاه رفتن 
به عراق را می پرسند. راننده می گوید عمویی 

دارد که می تواند آنها را ببرد.
به خانه این هموطــن »کرد« در یکی از 
روســتاهای اطراف مهران می روند، هر چند 
که ناآشــنایی به همه چیــز تا حدودی ترس 
در دلشــان انداخته ولــی دل را به دریا زده 
و وارد خانــه آن مرد غریبه می شــوند. چند 
ســاعتی به تنهایی در این خانه روستایی در 
فضایی ابهام آمیز می گذرد تا اینکه سر و کله 
چند خانواده دیگر پیدا می شود؛ صاحب خانه 
می گوید: بخوابید چون شب باید راه زیادی را 
پیاده برویم! کریم و عبدالرحمان عصر بود که 
خوابیدند، شــب هنگام که بیدار شدند خانه 
مملو از جمعیت بود، ایرانی، افغانی و... یعنی 

همه اینها زائر کربالیند؟ 
میزبان شــام را مــی آورد و اعالم می کند 
موعد حرکت ســاعت 12 شب است؛ ساعت 
موعود فرارسید، زن و مرد، پیر و جوان سوار 
بر نیســان شدند؛ ماشین از میان روستا گذر 
می کند و وارد جاده خاکی می شود، همه جا 
تاریک تاریک است و معنای ظلمات را می شود 
به ملموس ترین شکل ممکن درک کرد. قطعا 

راهی سفری ناشناخته شــدن بیم و هراس 
بسیاری دارد و تمام این لحظات با انبوهی از 
سؤاالت بی پاسخ و افقی نه چندان روشن برای 

کریم و عبدالرحمان می گذرد.
همچنان نیسان در تاریکی شب در جاده ای 
خاکی در حال حرکت است و هیچ جنبده ای 
به چشم نمی خورد، به ناگاه ماشین می ایستد 
و همه را پیاده می کند، کمی دورتر چند مرد 
چراغ به دســت دیده می شــوند، نزدیک تر 
می روند، باورکردنی نیســت، جمعیتی قریب 
به هزار نفر آنجا بودند؛ آن همه آدم آنجا چه 

می کردند؟ یعنی همه زائر کربالیند؟
هر دســته یک بلد داشت؛ در واقع اینجا 
 محل قرار و تجمعشــان بود، کردهای راه بلد 
دسته دسته زائرین را تا این محل می آوردند و 
تحویل بلدهای بعدی می دادند و بازمی گشتند؛ 

بلدها بــا لباس کردی، چراغ قوه به دســت 
پیش دار قافله می شدند و مردم هم دنبالشان 
راه می افتادند و همه با هم حرکت می کردند. 
به جرات می توان گفت هیچ کدام نمی دانستند 
کجا می روند و یا چه اتفاقی قرار است برایشان 
پیش بیاید، حتی وسیله ارتباطی مثل موبایل 
هم نبود که کســی بتواند با جایی در ارتباط 
باشــد. در واقع همه خــود را به خدا و آقایی 
که به قصد زیارتش از خانه خارج شده بودند 

سپرده بودند.
 در ســرمای زمهریر زمستان تا دم دمای 
صبح پیــاده روی کردند. از تپه ها باال و پایین 
رفتند.نیمه های شــب بود که در آن تاریکی 
وهم انگیز چند نفر چراغ به دســت مســلح 
جلویشان ســبز شدند، بلدها تا آنها را دیدند 
جمعیت را متوقف کردند؛ آنها می دانســتند 

جریان از چه قرار است، گفتند شما بمانید، ما 
جلو می رویم و با آنها صحبت می کنیم؛ بلدها 
جلو رفتند و مکالماتی به زبان کردی میانشان 
رد و بدل شــد و گویا با توافقی سروته قضیه 
هم آمد، راهزنان حاضر شــده بودند در قبال 
دریافت پول اجــازه عبور بدهند، راهزنان در 
واقع قاچاقچیانی بودند که می دانستند زائران 
از این راه به صورت مخفیانه تردد می کنند به 
همین خاطر برای گرفتن باج راهشان را سد 
می کردنــد؛ بعد از عبور از مهلکه جمعیت به 
راه خود ادامه می دهد، هوا گرگ و میش است 
که جاده ای از دور پدیدار می شــود. روستایی 
در نزدیکی شهر بدره است، ماشین های عراقی 
 به تعداد زیاد ایستاده اند، گویا ساعت ها منتظر 
بوده اند؛ می دانند که اینجا محلی اســت که 
بلدها زائریــن را می آورند.از آب نهری که از 
روستا می گذشت وضو گرفتند و نماز صبح را 
خواندند؛ راننده ها فریاد می زدند: نجف، کربال، 

کاظمین... ســوار ون ها و سواری های عراقی 
شدند و هر کسی راه خود را گرفت و به سمت 

قبله عشاق روانه شد. 
چهار پنج ســاعتی با ماشین در راه بودند 
تا به کربال رسیدند، به مغناطیس عاشقی، به 
آرزوی دیرینه، به قبله عاشــقان، مقابل حرم 
حضــرت عباس)ع( قرار می گیرند، حرم پر از 
خاک و خلوت اســت و خبری از زرق و برق 
و امکانات امروزش نیســت. و این بزرگ ترین 
شــعف و عجیب تریــن لحظه ای اســت که 

منتظرش بودند.
کریم و عبدالرحمن در کربال خانه ای پیدا 
و درخواست جا می کنند؛ ولی تمام اتاق ها پر 
شــده است. صاحب خانه می گوید: جا ندارم، 
فقط آشپزخانه خالی است که کریم و رفیقش 

آن را در هوا می قاپند و با شبی پنج هزار تومان 
آنجا را اجاره می کنند.

 * * *
اولین عرفه ای اســت که صدام ســاقط 
 شده؛ طنین نوای جان بخش دعای عرفه در 
بین الحرمین طنین انداز می شــود، آن سال 
مراسم عرفه کربال مســتقیم از صدا و سیما 

پخش شد.
 مداحــان معــروف ایرانی. هر شــب در 
بین الحرمین برنامه داشــتند. نیمه شــب ها 
هم، نوای مداحی قطع نمی شــد، این طرف 

»علیمی«، آن طرف »نریمان« 
تمـوم مردم دنیـا ما را می خونـن دیوونه 
آره ما دیوونه هستیم بی خیال این زمونه

وخالصه بزم عاشقان تازه جان گرفته بود، غم 
سال ها فراق و دوری از معشوق را با سیل اشک 
 می شســتند و دل ها را جــال می دادند.البته 
بین الحرمیــن مثل امروز نبــود؛ یک خیابان 
آســفالت بود و دو طرف آن دست فروش ها و 
میوه فروشها حضور داشتند.اما برای آنان چه 
فرقی می کرد، سنگ باشد یا خاک، سرد باشد 

یا گرم، آنها سر از پا نمی شناختند.
کریــم و شــیخ که حــاال زیــارت حرم 
ثاراهلل و علمدارش آبی بر عطششــان ریخته 
ماشــینی را دربســت کرده و عــازم زیارت 
کاظمین می شــوند، به نزدیکــی بغداد که 

 می رسند قدم به قدم ایست بازرسی نیروهای 
چندملیتی است. 

 هــر یک کیلومتر یکی دوتا تانک خارجی 
ایســتاده، سامرا کاماًل بســته و عبور و مرور 
ممنوع است. از کربال که خارج شدند مخصوصاًً 
در بغداد آمریکایی ها و انگلیسی ها با تانک وسط 

خیابان ها ایستاده بودند.
نجف و کوفه دســت نیروهای مقتدا صدر 
است و با اسلحه نگهبانی می دهند ولی کسی 
را تفتیش نمی کنند؛ فقط اوضاع را تحت نظر 
دارنــد؛ به همین خاطر خبری از آمریکایی ها 
در نجف نیست، در کربال هم خیلی خبری از 

خارجی ها نبود. 
بعــد از بازگشــت از کاظمین راهی خانه 
پدری در نجف می شوند؛ همانجا که هر شیعه 
علوی احساس آســودگی و فراقت می کند، 
زیارت حضرت امیر)ع( که تمام می شــود به 
سمت کوفه روان می شوند. حیاط مسجد کوفه 
خاکی و خبری از سنگفرش های سفید و زیبای 
کنونی نبود؛ روزی که آنها به مســجد کوفه 
رسیدند باران می بارید و حیاط مسجد کاماًل 
گل شده بود و همه زائران پاهایشان تا مچ در 
گل فرو می رفت، خانه امام علی)ع( هم گلی و 
محجور بود و این نشان می داد زمان حکومت 
صــدام نهایت بی توجهی به اعتاب مقدســه 
صورت گرفته است. از رو به روی مسجد کوفه 
تا درب خانه امام علی)ع( و آرامگاه میثم تمار 
تماما بازارچه دستفروش ها بود و خبری از نظم 
و نظافت نبود و بساطی ها و میوه فروشی های 

کپری آنجا جوالن می دادند.
زیارت شش گوشه که روزی آرزویی دست 
نیافتنی بود میسر شده بود و دو رفیق خدا را 

بابت این نعمت شاکر بودند.

 * * *
برای بازگشت از کربال سوار بر ون می شوند 
و دوباره به ســمت بدره حرکت می کنند؛ به 
خروجی گیت مرز عراق می رسند؛ این قسمت 
از مرز عراق دست اوکراینی ها بود، سربازهای 
عراقی هم ایستاده بودند ولی عماًل هیچ کاره 
بودند. اوکراینی ها همه را نگه داشــته و فقط 
بــه آنهایی که گذرنامه داشــتند اجازه عبور 
می دادند، جمعیتی بیش از هزار نفر پشت مرز 
جمع شده بودند؛ چون اکثرا گذرنامه نداشتند، 
به خاطر اینکه آن زمان هیچ تمهیداتی برای 
زیارت نــه در ایران و نه در عراق به شــکل 
امروزی شکل نگرفته بود و مردم هم به صورت 
خودجــوش اقدام می کردند و از بســیاری از 

قوانین هم اطالع نداشتند.

ساعت نزدیک 12 شب شده بود، مردم که 
از معطلی و بالتکلیفی اذیت شده بودند شروع 
به سرو صدا کردند که این اقدام نتیجه داد و 
بالفاصله شهردار بدره به میان جمعیت آمد و 
موضوع را که متوجه شــد با اوکراینی ها وارد 
مذاکره شد ولی آنها کماکان مخالفت می کردند 
و اجازه خروج نمی دادند. می گفتند باید دستور 

از مسئوالن باالدستیمان بیاید.
 شــهردار بــدره هم به جمعیــت گفت: 
»دیروقت اســت به شــهر بیایید در مسجد 
جامع شــهر بخوابید تا صبح ببینیم چه کار 
می شود کرد.« آن جمعیت همه وارد مسجد 
شدند، جای سوزن انداختن نبود، هر طور بود 
در حد اســتراحت روی زمین دراز کشیدند؛ 
ولی همهمه مجالی برای خواب نمی داد. هوا 
که روشن شــد مجوز عبور صادر شد ولی به 
این راحتی هم مرخصشان نکردند، اول باید به 
صف می شدند تا همه تفتیش بدنی بشوند چون 
آن زمان به دلیل شرایط بی ثبات عراق قاچاق 
اسلحه و مواد مخدر به وفور صورت می گرفت.
 همه جمعیت به صف شــدند ولی گشتن 
این جمعیت ساعت ها طول می کشید. مردم 
دوباره سر و صدا کردند؛ آنها هم مجبور شدند 
همه را ســریع رد کننــد.ورود به خاک وطن 
احساس رهایی از بند اسارت را داشت؛ همراه 
با شــعفی که از توفیق زیارت رویایی سرور و 

ساالر شهیدان داشتند.
 * * *

نکات دیگــری هم در ایــن میان مطرح 
می شــود که پرداختن به آن درس آموز است 
خاصه برای دولتمردان کشــورمان؛ ماشینی 
که کرایــه کرده بودند تا از کربــال آنها را به 
کاظمین ببرد و برگرداند؛ 30 هزار دینار کرایه 
می گرفت،که سال 82 معادل 15 هزار تومان 
ایرانی بود، این در حالی اســت که امسال هم 
این کرایه در عراق همان مقدار است و تغییری 
نکرده است اما به دلیل کاهش ارزش پول ملی 
ما، برای ایرانی ها معادل 300 هزار تومان شده 
و این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که چگونه 
کشوری جنگ زده در عرض چند سال ارزش 

پولش را زنده کرد؟ 
کریم که از سال 95 تا کنون هر سال توفیق 
زیارت اربعین نصیبش شده، این سفرها را از 
جهت آسایش و امنیتی که برای زائران فراهم 
است با ســفر پرفراز و نشیبشان قابل قیاس 
نمی داند و تأکید دارد سفرهای اربعین موهبت 
است و سفرهای ســخت و خاطراتش درس 
عبرتند برای خیل مشتاقان زائران اباعبداهلل که 
به راحتی و در شرایط امن به زیارت می روند.

 اما زوار امسال که باردیگر راه بر عاشقان بسته 
شــده بیش از پیش به قــدر و ارزش زیارت های 
آسوده اربعین سال های گذشته پی می برند، زیارتی 
که در ضیافت میزبان با کرامت پذیرایی و با سالم و 
صلوات در میان دود عود و اسپند استقبال و بدرقه 
می شدند. بر زخم هایشان مرهم می گذاشتند و برای 
بیرون کردن خستگی از تنشان شربت های گوارا 
و مخده تدارک می دیدند و به همین هم بســنده 
نمی کردند و بر پای زوار حسین بوسه می زدند و 
خاک پایشان را توتیای چشمان خویش می کردند، 
در روزهایی که روزهای اوج سروری زوار حسین 

علیه السالم بود.
اکنون که پای رفتنمان بســته شده باید 
دست به دعا و استغاثه به درگاه الهی برداریم 
تا این نعمت عظیــم را از ما گنهکاران دریغ 

ندارد و ما را به اربابمان برساند. 
تمام عمر نهم سر بـه خاِک این درگاه

کـه لحظه اي تـو کنی زیر پاِی خویش نگاه
بـه دامنت ز ازل چنگ مـن گره خورده

بر آن مباش کـه دست مرا کنی کوتاه
تـو و کشیدن دامن ز دست مـن؟ هیهات

مـن و جدایی از این آستان؟ معاذاهلل
اگر تماِم زمین را نهند بر دستم

گر از سپهر بـه جنگم بیاورند سپاه 
نه دست میکشم از دامن محبت تـو

نه رو نهم بـه در دیگری از این درگاه

روایتی از سردار حاجی زاده فرمانده 
هوا فضای ســپاه درباره شــهید حسن 

تهرانی مقدم:
در اولین روزهای جنگ که بکارگیری 
تسلیحات ســبک برای ما یک فناوری 
محسوب می شد و همه به دنبال سالح های 
سبکی مثل آر.پی.جی و تیربار و کالش 
بودند، حسن به همراه شهید شفیع زاده 
در آبادان دنبــال خمپاره بود.  وقتی در 
سال 60، ما بواسطه توپهای غنیمتی که 
از عراق گرفتیــم، به اوج امکانات در آن 

قلبم درد میآد ولی فقیه ما دستش خالی باشه!

روزها رسیدیم، دیگر حسن، خمپاره را کنار گذاشت و رفت به دنبال تأسیس توپخانه... شب و روزش 
شــده بود سر و ســامان دادن به اوضاع توپخانه ، تربیت نیروی متخصص ، تعمیر و تجهیز توپخانه 
و... می گفت : »قلبم درد میآد ولی فقیه ما، دســتش جلوی صدام خالی باشه. ما باید دستش رو پر 
کنیم... تا اینکه در سال 63، موضوع موشکی مطرح شد و از همان سال تا آخرین روز حیاتش هیچ 

کار دیگری جز کار موشکی نکرد.... «  )یادگاران ،ص20(

مسیر راهپیمایی اربعین در سال ۲۰۰۳ پس از سقوط صدام

 سردار حاجی زاده نفر اول از سمت چپ و شهید تهرانی مقدم 
نفر دوم از سمت راست


