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یزاده ،محقق هنر سـنتی تعزیه درباره مراسـم آيینی و شـیوههای عـزاداری ایام محرم و عاشـورا گفت« :گاهـي اوقـات عزاداریها تا نیمههای
نادعلـ 
شـب ادامـه پیـدا میکند و بسـیاری از عـزاداران نماز صبحشـان قضا میشـود .هیچگاه ائمـه اطهار bراضی نیسـتند چنین اتفاقی بيفتـد .احترام
بـه حقـوق مـردم و آزار ندادن مردم جزو واجبات اسـت اما عزاداری مسـتحب اسـت .حـال اگر صدای بلندگوهای عـزاداری را زياد كرده یا دسـتجات
عـزاداری را طـوری راهانـدازی کنیـم کـه عبور و مرور مردم مشـکل شـود ،اینها فدا کـردن اصول برای فروع اسـت و ب ه هیچوجه پسـندیده نيسـت.
عـزاداران و هیئتهـای عـزاداری بایـد توجه کنند که اصـل دین ،اخالق ،احـکام و ...اسـت و نباید اين اصول به خاطر امور مسـتحب قربانی شـوند».

لقمه حالل
سوره مباركه مدثر


«پیوسته با اهل باطل همنشین و همصدا بودیم»( .آيه  45سوره مدثر)
چرا گلها در فصل بهار شکوفه میدهند؟ دلیلش این است که آب باران نوشیدهاند ،همنفس نسیم بهاری شدهاند و زیر تابش نور بودهاند .شرط شکفتن
و شکوفایی انسان هم همین است که مراقب خوردن لقمهها و همنشینان خود باشد .هر کسی بر این دو مراقبت کند ،مانند گل شکوفا میشود .حافظ
میگوید بهار فصلی است که انسانها را موعظه میکنند و این پند را میدهند كه اگر میخواهی مانند ما طراوت پیدا کنی و از غنچه بودن بايد مراقب
باشی .اول درباره حالل و حرام خودت مواظبت کن .چون لقمه ناپاک انسان را محروم میکند.

دفاع مقدس به تأسي از عاشورا جاودانه شد

امواج پرتالطم عاشورا
سیدعلی امامیان ،پژوهشگر دینی

هـر حادثـه بزرگ و عظيمـي كـه در جهـان روي دهد ،طولي نميكشـد كه
جزر و مد زندگي آن را به دسـت فراموشـي ميسـپارد .مرور زمان از هيجان،
فـروغ و درخشـندگي آن ميكاهد و تنها در صفحـات متروک ،نام و نشـاني
از آن باقـي ميمانـد اما قيـام خونين سیدالشـهدا gقيامي اسـت كه در
ظاهر سـركوب شـده و حكام آن روز جشـن پيروزي برپـا کردند اما طولي
نكشـيد كـه شـعاع وجـودي ايـن نهضـت خونيـن عالـم را درنورديـد و از
برزن پيچيـد و علم پيروزي
فرداي عاشـورا ،صداي عاشـورائيان در كوي و 
برافراشـت و كاخ بيدادگـري را لرزانـد .امـروز راز ايـن حقيقـت را بايـد در
ماهيـت اين نهضت جسـتوجو كرد و آن چيزي جز اصلاح امور و احياي
فضايل انسـاني و كرامت بشـري نبود .اصالح جامعـه از كژيها و انحرافات
خواسـته باطني هر انسـان آزادهاي اسـت و به همين دليل از آن روز تا به
امـروز نهضت عاشـورا همواره مورد توجه مشـتاقان حقيقـت و جويندگان
طريقـت بـوده و هسـت و هـر روز رازي از آن واقعـه پررمـز و راز بـراي
پويندگان راه كمال و سـعادت گشـوده ميشـود .چون چشمهسار معرفت
الهـي همـواره ميجوشـد و تشـنگان فضايـل انسـاني را سـيراب ميكند.
تاريـخ گواهـي ميدهـد كـه پيامبـر گرامي اسلام kبـا هدايـت الهي و
حمايـت علوي توانسـته بـود امتي تربيت كند كه سـر به آسـتان قدسـي
سـاييده ،لـب به ذكر تسـبيح گشـوده و شـب را به قيـام و قعـود گذرانده
و روز را بـه يـاد خـدا سـر كنند امـا پس از رحلـت جانگداز نگيـن خلقت،
جمعـي در سـقيفه گـرد هم آمدنـد و سـكان هدايـت جامعه نبـوي را به
ناحـق در دسـت گرفتنـد و كاروان امـت را از راه كرامـت بازداشـتند و در
مسـير جهالـت قـرار دادنـد و راه حاكميـت اموي را همـوار کردنـد .به هر
حـال وضعيت جامعه اسلامي به گونـهاي بود كه امام حسـين gهمراه
يـاران باوفايـش مظلومانـه در سـرزمين کربلا بـه شـهادت رسـيد امـا
ايـن وضعيـت پـس از شـهادت شـهداي نينـوا بـه يكبـاره دگرگـون
شـد و عاشـورا امواجـي پرتالطـم ايجـاد كـرد كه ابتـدا كوفه و سـپس
شـام را درنورديـد و در شـام هنگامـه عجيبـي بـه پـا كرد چراکـه اوج
فريادگـري عاشـورائیان در مجلـس شـام اتفاق افتـاد؛ آنجا كـه يزيد به
مناسـبت فتـح و پيـروزي از سـران و نماينـدگان دول خارجـي دعوت
کـرد كـه در جشـن شـادي با او شـريك باشـند .سيدالسـاجدين gدر
آن مجلـس خطبـهاي خوانـد كـه اسـتوانه و پايههـاي حكومـت بنياميه
را لرزانـد .بنابرايـن يكـي از پيامدهـاي اجتماعي عاشـورا ،بيـداري جامعه
اسلامي و انساني است .شـناخت و آگاهي از ارزشها و واقعيتها از اركان
اصلـي تشـكلهاي اجتماعـي اسـت .حـكام سـتمگر و زورمنـدان همواره
تلاش ميكننـد مـردم را از ارزشهـا و واقعيتهـا دور نگهدارنـد و بـا
گمـراه سـاختن آنهـا همچنـان بـه ظلـم و بيدادگري خـود ادامـه دهند.

بازتاب

حجتاالسالم محسن تاج لنگرودی ،واعظ و كارشناس معارف اسالمي
میدانیـد کـه حـق هميشـه در طـول تاريـخ واحـد بـوده و همـه انبيـا و اوليـا
ادامهدهنـده راه همديگـر بودهانـد و تجلي نهايي در ظهور امـام زمان fبه مرحله
وضـوح میرسـد .آن حضـرت بعـد از ظهور بـه كعبه تكيـه ميكنـد و ميفرمايد:
«آگاه باشـید! هـر کـس میخواهـد آدم و شـیث را ببینـد ،اینـک منـم آدم و
شـیث .هـر کـس میخواهد نـوح و فرزنـدش سـام را به تماشـا نشـیند ،اینک
منـم نـوح و سـام .هـر کـس میخواهـد ابراهیـم و اسـماعیل را ببینـد ،اینـک
منـم ابراهیم و اسـماعیل .هر کس میخواهد موسـی و یوشـع را بنگـرد ،اینک
منـم موسـی و یوشـع .هـر کـس میخواهـد عیسـی و شـمعون را بنگـرد ،این
منـم عیسـی و شـمعون .هـر کـس میخواهـد رسـول اكـرم و امیرالمؤمنين را
بنگـرد ،اینـک منـم محمـد و علـی .هـر کـس میخواهـد حسـن و حسـین را
بنگـرد ،اینـک منم حسـن و حسـین .هـر کـس میخواهـد امامـان از فرزندان
حسـین را تماشـا کنـد ،اینـک من همـان چکیـده ائمـه از فرزندان حسـینم».
یعنـی هـر کـس میخواهد بـه چکیده انبیـا و اولیـاي خداونـد نگاه کنـد و در
يـك جملـه هر كـس طالب رسـيدن به حق اسـت ،بایـد به مهـدی فاطمهf
يشـود .عاشـورا هم كـه بزرگتريـن ميـدان مبارزه
بنگـرد و حـق در او متجلـ 
حـق عليـه باطـل در طـول تاريـخ و الگـوي حقخواهـان و حقطلبـان بـوده و
هسـت .چنانچـه در روزهـاي انقالب و سـالهاي دفـاع مقدس الگوي مـا بوده.
در سـالهاي دفـاع مقـدس جوانـان مـا همـان راهـي را رفتند كه حسـين بن
علـي gو شـهداي كربال رفتنـد و بسـياري از حركتهاي جوانان مـا در دفاع

مقـدس يـادآور حادثـه كربلا بـوده چراکـه مهمتريـن ويژگـي شـهداي كربال
واليتپذيـري بـوده که ما جلـوهای شـفاف و زالل از ایـن اطاعتپذیری محض
را در جبهههـای حـق علیـه باطـل دیدیـم .رزمندگان مـا آموختند کـه عباس
بـن علي gبراي شمشـير زدن و پيكار كردن در روز عاشـورا خودش را آماده
كـرده بود ولـي امام او بـه وي تكليف ميكند كـه آب بيـاورد .واليتپذيري او،
وي را بـه شـريعه ميكشـاند و در راه آوردن آب بـه شـهادت میرسـد و ملقب
ميشـود بـه سـقاي دشـت كربلا .بنابرايـن یکـی از مصادیـق درك فرهنـگ
عاشـورا ،اطاعت از فرمان ولی اسـت .بـه عنوان مثال وقتي بعضـی از رزمندگان
بـراي جنـگ بـا اسـرائيل و نجات قـدس از چنـگال صهيونيسـتها خـود را به
لبنـانرسـاندند ،امـام wفرمودنـد راه قـدس از كربلا ميگـذرد .رزمنـدگان
واليتپذيـر برگشـتند و گـوش بـه فرمـان امـام در جبهههـا مشـغول پيـكار با
دشـمن بعثي شـدند .يـا وقتي امام wدسـتور شكسـتن حصر آبـادان را صادر
كردنـد ،رزمنـدگان اسلام در اجـراي فرمان ايشـان دسـت از پا نشـناختند تا
آبـادان را از چنـگال رژيـم بعثـي عـراق نجـاتدهنـد .الگـوي رزمنـدگان در
كارهـاي فردي مثل نماز شـب ،شـركت در نماز جماعت ،اسـتغفار و دعا ،شـب
عاشـورا بـود .در كربلا پيـر و جـوان و نوجـوان حضور سرنوشتسـاز داشـتند.
در كربلاي ايـران هـم همينطـور .شـهيد فهميدههـا ،شـهيد جنگجوهـا،
شـهيد باالزادههـا و ديگـر شـهداي نوجـوان كه كـم نبودنـد ،يادآور قاسـمبن
الحسـن gو عبداهلل بنالحسـن gبودند .شـهيد عموحسـن و ديگـر پيران
يـادآور حبيـب بن مظاهـر بودنـد و هزاران هزار شـهيد جـوان يادآور شـهداي
جـوان كربلا بودند .در يك جملـه حقطلبي باعـث ماندگاري فرهنگ عاشـورا
شـد و بـا تأسـي بـه همـان فرهنـگ ،دفـاع مقـدس مـا جاودانه شـد امـا امروز
همانطـور كـه اين سـبک عزاداريهـا در هيئتهاي بـزرگ و كوچك رايج اسـت
از عـزاداري عزيـزان رزمنـده نشـأت میگیـرد .عزيـزان رزمنـده در عزاداريهـاي
خـود ابتـدا به شـعور و سـپس بـه شـور توجـه داشـتند .در هيئتهای امـروز هم
اگـر محـور اصلی شـعور باشـد اهـداف عاشـورا زنـده خواهد مانـد .طبـق فرموده
مقـام معظـم رهبـري ما هيئت سـكوالر نداريـم .هيئتها و جلسـات بايـد خود را
بـه اهـداف امام حسـين gدر حركت عاشـورايي برسـانند .هدف فقط عـزاداري
نباشـد .بايـد ضمن اصلاح سـبک عـزاداري بنابـر فرمایش بـزرگان ،احـکام دین
همچـون امـر به معروف و نهي از منكر توجه شـود .هيئتها و حسـينيهها بايد در
امتـداد تربيت حسـيني حرکت کننـد .به تعبير امام موسـي صدر قهرمـان مبارزه
بـا صهيونيسـتها« :من حسـینیه را حسـینیه نمیدانـم مگـر اینکـه دالورانی را
بـرای نبـرد با دشـمن اسـرائیلی در جنـوب لبنـان فارغالتحصیـل کند» .بـه اميد
روزي كـه همـه جلسـات ،هيئتهـا ،حسـينيهها و مسـاجد ،بـا اشـعار حماسـي
و عـزاداري همـراه بـا شـعور در ترويـج فرهنـگ عاشـورا توانمنـد عمـل كننـد.

بازتابهای «چهارده» را در اینجا بخوانید .منتظر پیشنهادها و انتقاداتتان هستیم.

حجتاالسالم ماندگاری:

باید در رسانه مذهبیآنقدر بدویم تا شهید شویم

رسـانه بسـتر تأثیرگـذار و جریانسـازی اسـت کـه اگـر
برنامهریـزی درسـتی نداشـته باشـیم ،دشـمن بـرای مـا
برنامهریـزی كـرده و بـا آدرس غلـط نیتهـای شـوم خود
ي اسـت .چون
را پیـاده میکنـد .بدانید كه کار شـما کار بسـیار گرانقدر و ارزشـمند 
دشـمنان چشـ م دوخت ه و منتظرند از هـر حربهای اسـتفاده كنند و فضـای هیئتها
را به چالش بکشـند .شـما هم باید در این راسـتا میداندار و پرچمدار باشـید .رسـانه
و فضـای مجـازی میتوانـد بهتریـن فضا بـرای پیشـبرد اهداف اسلامی باشـد .به
تعبیـری در ایـن عرصـه باید آنقـدر بدویـم تا از نفـس بیفتیم و شـهید شـویم.

*محمدحسـین  :۱۴متأسـفانه امروز بسیاری
از هیئتهـا در مسـیر درسـت و اصولـی
خودشـان حرکـت نمیکننـد و آسـیبزا
هسـتند .انتظـار مـیرود هفتهنامـه شـما
روشـنگری کنـد تـا مسـتمع بدانـد کـدام
هیئتهـا بـا چـه شـاخصههایی را برگزینند.
*عارفـه  :۰۰۱۱۰ضـرورت دارد رسـانههای
مذهبی بـه موضوعـات روز بیشـتر بپردازند
چراکـه جامعـه نیاز بـه بصیرتافزایـی دینی
و اسلامی دارد.
*کربلای  :۲۱هفتهنامـه «چهـارده» بـرای
جذابیـت بیشـتر نیازمنـد پرداختـن بـه

حاشـیهها و شفافسـازی برخـی از
ناگفتههاسـت چراکـه هـر مخاطبـی دنبـال
کسـب واقعیتهـا و صـدق گفتارهاسـت.
*محمـدی  :۰۰۱خوشـحالم کـه در کنـار
رسـانههای مجـازی یـک هفتهنامـه
مذهبـی هـم داریـم کـه مطالـب گوناگـون
از اطالعرسـانی هیئتهـا تـا آشـنایی بـا
فعالیتهـای مذهبـی اسـتانها و خاطـرات
زیبـای پیرغالمـان از هیئتهـای قدیمی در
آن وجـود دارد.
*فتحی :اینکـه مداحان جـوان حتی گمنام
و تـازهکار را هم معرفی میکنیـد کار بجایی

اسـت کـه بایـد بیشـتر رسـانههای مـا نیز
ایـن رویکـرد را در دسـتور کار خـود قـرار
دهنـد چراکـه واقعـا رسـانهها فقـط یـک
قشـر و گروههایـی را برای مصاحبـه و تهیه
گـزارش انتخـاب میکنند.
*مریـم کالیـی :نیازمنـد بررسـی شـبهات
و تبییـن رویکردهـای حقیقـی یـک
منتظـر واقعـی هسـتیم .اصلا یـک صفحه
اختصاصـی بـرای امـام زمـان داشـته
باشـيد تـا مطالـب گوناگـون پیرامـون
اقداماتـی کـه الزم اسـت در زمـان غیبـت
انجـام داد منتشـر شـوند.

خـــــط خبــر

حسن بنیانیان ،رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی گفت« :هر عزیزی که در کشور تریبونی در اختیار میگیرد،
مخاطبانی دارد که آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و این یعنی آن فرد دارد در سیاسـت دخالت میکند .این اتفاق میافتد .چه فرد
متوجه باشد و چه نباشد اما این فرایند دخیل بودن در سیاست باید آگاهانه و با هدف انجام شود .وقتی یک مداح میگوید هیئت
ما در سیاست دخالت نمیکند و همین امتیاز هیئت ماست ،یعنی میگوید دین با سیاست کاری ندارد .اصالح جامعه و فرد توأمان
اسـت که انجام میشـود .اگر شـرایط به گونهای باشـد که این گروه از مداحان میگویند ،یعنی اصالحی در فرد صورت نمیگیرد».
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هیئترزمندگاناسالم

مجتمعمهدیه مهرآباد

سخنران :حجتاالسالم برادران
مداح :حمید اکبری
نشانی :مشهد ،بلوار مصلی ،مصالي ،11
جامعهالحسین رزمندگان اسالم
زمان 96/6/30 :الي 96/7/10
ساعت 20 :الی 22:30

سخنران :حجتاالسالم یوسفی
مداحان :سیدمحمد هاشمنیا و هادی
جمشیدی
نشانی :مشهد ،شهرک مهرآباد ،نبش
مهرآباد ۱۲
زمان 96/6/30:الي 96/7/10
ساعت 20 :الی 22

حسینیه انصارالحجه
سخنران :حجتاالسالم مهدی معماریان
مداح :امیر کرمانشاهی
نشانی :مشهد ،میدان شهدا ،کوچه ناظر،
حسینیه امام رضا
زمان 96/6/30:الي 96/7/9
ساعت 20 :الی 22:30

حسینیهحضرتزینب

دهه اول محرم
در مشهد
هیئتکجا برویم؟
با توجه به اینکه این روزها همه هیئت ها مراسم
ویژهای دارند در اینجا درباره زمان و مکان برخی
از آنها اطالعرسانی شده .شما هم میتوانید
زمان و مکان مراسم هیئتتان را برای ما
به نشانی
Qudsonline14@gmail.com
ارسال کنید تا در همین صفحه
چاپ شود.

سخنران :حجتاالسالم زرین
مداح :علی برادران

نشانی :مشهد ،سه راه ادبیات
زمان 96/6/30 :الي 96/7/9
ساعت 20:15 :الی 22:30

هیئتدارالعلمقرآن
سخنران :حجتاالسالم بدری
مداحان :هادی سدیدیان ،اسماعیلی و
صولتی
نشانی :سبزوار ،مسجد الغدیر
زمان 96/07/1 :الي 96/7/10
ساعت 19:30 :الی 22

محبان المنتظر
سخنران :حجتاالسالم حسینی
مداحان :محسن رشیدینژاد ،سیدمهدی
سجادیزاده و سیدجواد سجادیزاده
نشانی :مشهد ،بلوار طبرسی اول،
طبرسی  ،۶۲بین کافی  ۲و ۴
زمان 96/6/30 :الي 96/7/11
ساعت 20 :الی 22

سخنرانان :حجج اسالم رفیعی و
ماندگاری
مداحان :تمیز ،خدایاری و دهقان
نشانی :مشهد ،شهرک شهید رجایی،
حر 15
زمان 96/6/30:الي 96/7/10
ساعت 21 :الی 23

خیمهالحسین

 5محرم 1439

حزباهلل بیدخت
سخنرانان :حجج اسالم علیاکبری و میری

مداحان :حمید نقره ،ابراهیم میری ،علی الهی و نوراهلل کاظمی
نشانی :گناباد ،بیدخت ،مسجد جامع بیدخت
زمان 96/6/30 :الي 96/7/9
ساعت 19:30 :الی 22

هیئت عشاق االئمه
سخنران :حجتاالسالم محمد بیاراست

مداحان :محمد عطایی ،محمدمحسنی و جواد
فرخاری
نشانی :مشهد ،بزرگراه شهید بابانظر،شهید
بابانظر  ،54شهید نوروزی  ،7عالمت تابلو
زمان 96/6/30 :الي 96/7/9
ساعت 18:30 :الی 21
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حاج ماشاءاهلل
عابدی
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مراسم رونمایی از طرح بیمه فیروزهای بیمه معلم با دغدغه حمایت از هیئات ،مساجد ،حسینیهها و تکایا با حضور هنرمندان ،مداحان،
مسئوالن و اقشار مختلف مردم در سالن مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد .بیمه فیروزهای بیمهنامه جامع آتشسوزی و
مسئولیت مدنی مساجد ،هیئتهای حسینی ،تکایا ،امامزادگان و اماکن متبرکه است که با حمایت و پشتیبانی بیمه معلم ،در آستانه
محرم خدمات خود را ارائه میدهد.

حاج رضا
پوراحمد

شهادتین در
روضه شهادتین

اشک به
جای سبک

بیشـتر از  20سـال داشـتم کـه بـه جبهـه رفتم .یکـی از
عملیاتهایـی کـه در آن شـرکت كـردم عملیـات کربالی
 4بود .ما در خرمشـهر مسـتقر بودیم و مرکـز عملیات هم
آنجـا بود .با اینکـه مخفی عمل کـرده بودیـم ولی عملیات
لـو رفت و لشـكر به عقب برگشـت .عملیـات را لشـكر 10
سیدالشـهدا gانجام میداد .الطاف خـاص خداوند متعال
و هوشـمندی مسـئوالن عملیات باعث شـد تلفات بسیار
کمی بدهیم .یادم میآید قبل از عملیات ،لشـكر در مسجد
جامع خرمشـهر جمع شـده بود و من هم آنجا خوانـدم .در
سـتاد فرماندهی عملیات هم دعای توسـل خواندم .فضای
خوانـدن در جبهـه بـا جاهـای دیگر بسـیار متفـاوت بود.
انگار خـدا و اهـل بیت bآنجـا نزدیکتر بودنـد و حضور
آنهـا را حـس میکردیـم .بچههـا همیشـه برای شـهادت
آمـاده بودنـد و وقتـی مجالـس مداحـی به پـا میکردیم
شـهادتین میخواندنـد .بـه هر حـال جنگ بـود و گلوله
و خمپـاره .خیلـی از مداحـان بایـد خودشـان را مرهون
فضای جبهـه بدانند .اصال ایـن فضا عدهای را مـداح کرد.
دم امـام حسـین gآنجا دمیـده میشـد و مداحانی که
در جبهه بودند ایـن دم را ميگرفتند .جنگ در زمینههای
مختلف تحوالت زیادی در کشـور ایجـاد کرد .از جمله این
تحـوالت میتوان بـه مداحی و گسـترش توسـل و توجه
بـه اهل بیت bاشـاره کرد .اوایـل انقالب و قبـل از آغاز
جنـگ بعضیهـا نغمههایـی سـردادند کـه دیگـر نیازی
به عـزاداری و توسـل نیسـت .در بعضی محافـل هم یک
مقـداری رکود ایجاد شـده بود .تا اینکه امـام wدر یکی
از فرمایشاتشـان مردم را به توسـل ترغیـب کردند .مثل
آن جملـه معروف کـه فرمودنـد« :محرم و صفر اسـت كه
اسلام را زنـده نگهداشـته» .آغاز جنـگ با آن شـرایطش
کـه ایران تنهـا بود و همـه دنیا دشـمن را یـاری میکردند
باعث شـد بـه صورت فطـری توسـلی به خـدای متعال و
معصومین(علیهمالسلام) ایجاد شـود .بدون شک کمک
خـدا و اهـل بیـت در جنـگ خیلـی بـه دادمان رسـید.
شـاید برای همیـن بود که فضـای جبههها بیـش از پیش
بـه مداحی و ذکـر اهل بیت نیـاز پیدا کـرد و هـر روز در
سـنگرها مجلس ذکر و مناجات و توسـل برگزار میشـد.
برای هـر عملیاتی هـم یک رمـزی میگذاشـتند .گاهی
بـه امیرالمؤمنین gمتوسـل میشـدند و نـام عملیات
به نـام ایشـان میشـد .گاهی رمـز عملیات نـام حضرت
زهـرا hبـود و گاهـی حضـرت اباالفضـل gیـا دیگر
حضـرات .گاهـی هم یـک مداحی توسلاتش بـه یکی از
اهـل بیـت بیشـتر بـود و باعـث میشـد اطرافیانش هم
به آن معصوم بیشـتر توسـل پیـدا کنند .اما نـام حضرت
زهـرا بـا توجه بـه مقـام آن حضـرت و احترامی کـه اهل
بیت(علیهمالسلام) برای ایشـان قائلند بیشـتر از دیگر
نامهـا در جبهه بـرده میشـد .گاهـی اتفـاق میافتد در
جلسـهای به یکـی از اهل بیت متوسـل میشـدیم و بعد
از آن جلسـه بعضی از بچهها که شـهید میشدند و شیوه
شهادتشـان ماننـد همان معصومـی بود که آن شـهید به
او متوسـل شـده بود .یـا اینکه بیشـتر توسلاتش به آن
معصـوم بـود .مثلا اگر بیشـتر به حضـرت زهرا توسـل
داشـت میدیدیم که گلوله بـه پهلويش خورده و شـهید
شـده یا اگر به حضرت اباالفضل gمتوسـل بود دسـتان
آن شـهید قطع شـده بود .به هر حال روزگار عجیبی بود.

روزهـای نخسـتی که پا بـه جبهه گذاشـتم عضو لشـكر محمد
رسـولاهلل kبـودم و مدتی هـم به لشـكر  10سیدالشـهداg
و تیـپ  313حـر رفتم .افـرادی کـه در جبهه مداحـی میکردند
تعدادشـان معدود بود .حـاج صادق آهنگـران مداحی عملیاتها
و قرارگاههـا را برعهـده داشـت و بقیـه مداحـان در لشـکرها و
تیپهـای مختلـف مداحـی میکردنـد تا بـه رزمندههـا روحیه
بدهنـد .کار مـداح این بـود که احساسـات بچههـا را برانگیخته
کنـد .روضههایـی را کـه میخواندیـم بـا فضای جبهـه تطبیق
میدادیـم و ایـن امر باعث میشـد بچهها بـا ایمان بیشـتری در
عملیاتهـا شـرکتکننـد .مناجاتخوانیهـای نیمه شـب هم
فضایـی در جبههها درسـت کـرده بود کـه آن فضـا دیگر تجربه
نمیشـود .صـدای گریههـا و نالههـا که نیمهشـب در سـنگرها
میپیچيـد انسـان را یـاد شـب عاشـورا میانداخـت .بچههـا با
مناجات خمس عشر و توابین خیلی انس داشـتند .زیارت عاشورا
هيچوقـت تـرک نمیشـد .در نوحهها نیز بیشـتر از سـبکهای
قدیمی اسـتفاده میشـد .البتـه نوآوریهایی هم وجود داشـت.
آن موقع شـاعر نداشـتیم که سـبکهای جدید بسـازد .بیشتر
حـال و هـوای رزمندههـا بـود کـه مجالس روضـه جبهـه را گرم
نگه میداشـت .به جای سـبک ،اشـک کار میکـرد .تکلفهایی
که امروز دامنگیر مداحیهاسـت در جبهه نبود .مداح و مسـتمع
مثل هـم بودند با یـک لباس خاکـی .یکی میخوانـد ،یکی گریه
میکرد .من بارها شـاهد بودم که شـهید غالمعلی رجبی خودش
میخوانـد ،خودش هم گریـه میکرد .بچههـا کار مـداح را راحت
کـرده بودند .رقـت قلبی کـه در رزمنـدگان بود و شـوق وصل به
اباعبـداهلل gو رفقـای شهیدشـان فضا را بـه گونهای کـرده بود
که نیازی بـه خواندن روضههای سـنگین نبود .همین که شـروع
بـه خوانـدن میکردیـم بچههـا گریـه میکردنـد .رزمندههـا با
روضـه حضرت ابوالفضـل gخیلی انس داشـتند .در شـبهای
عملیـات بچههـا در حالـی که سـربند بسـته بودند سلاحها را
برمیداشـتند و به صف میشـدند .بعد فرمانـده صحبتی میکرد
و ذکر توسـل و روضه بود .بیشـتر هم روضه وداع امام حسـینg
خوانده میشـد .چند لحظـه هم به سـینه میزدیم .عـزاداری در
شـبهای عملیات فـرق میکرد .چـون همه احسـاس میکردند
ممکن اسـت لحظه آخرشـان باشـد .یک هیئت در جبهه ممکن
بـود هر جـا و هر لحظـه برگزار شـود .گاهی پنج شـش نفـر دور
هم در یک سـنگر جمع میشـدند و برای خودشـان میخواندند
و گریـه میکردند .گاهـی هم برای یک لشـكر هیئت میگرفتیم.
اوج مداحـیام در جبهه بود .ايـن روزها کـه میخواهم بخوانم هر
وقت یـاد جبهه و به ویژه برادر شـهیدم عبـاس پوراحمد میافتم
سـوز خواندنـم بیشـتر میشـود و دلـم هـوای جبهـه میکند.

گفت وگو با مداحان شناخت
كه روحيه رزمندگان با ص

اين قافله عزم

محمودرض

دفـاع مقدس در سـرزمین ما حماسـه عظیم و شـورانگیز مردمی بـود که تحم
کوچه پس كوچهها پرسـه میزدند و روزها را به بازی

نیاوردنـد .نوجوانانـی که در

پوشـیدند و به جدال با دشـمن رفتنـد و قصه دالوریها و ایثارگریهايشـان آغ
سـه روزه با فتح تهران به پایان میرسـید اما هشـت سـال طول کشـید؛ هشـ
زيبايي داشـت که شـاید روزگاری قصه مـادران برای کودکان شـود .در اين مط

محمود
ژولیده

خنده و
گریه عشاق
گـردان میثـم از گردانهـای لشـكر  ۲۷محمـد
رسـولاهلل kدر زمـان جنـگ بـود و نيروهـای آن
بچههای جنوب شـه ر تهـران بودند؛ جوانانـی با روحیه
لوطیمنشـي و شـجاعت .گـردان میثـم در خیلـی از
عملیاتهـای سـخت مثـل کربلای  ۵حضور داشـت و
شـهدای زیادی تقدیم اسلام کـرد .از مداحانـی که در
ایـن گـردان حضور داشـتند و محفـل بچههـای گردان
را گـرم میکردنـد میتـوان بـه شـهید داوود عابدی و
حاج محمـود ژولیده اشـاره كرد .حاج محمود ،شـاعر و
مداح اهـل بیت(علیهمالسلام) آن روزها هـم فرمانده
گروهـان بـود و هـم میخوانـد .یکـی از شـبهایی که
شـهید داوود عابـدی و حـاج محمـود ژولیـده بـا هـم
روضـه حضـرت اباالفضـل gرا خواندنـد ،شـب دوم
عملیات بـدر بود که فردای آن داوود شـهید شـد .حاج
محمود همراه یارانش در عملیات کربالی  5حضور داشـت.
در همیـن عملیات گلوله راکت به نزدیکـی او برخورد کرد
طـوری که بدن او از شـکم ،پا و صورت پر از ترکش شـد و
دوسـتانش همه فكر کردند او شهید شـده .سیدابوالفضل
کاظمـی کـه مدتـی فرمانـده گـردان میثـم بـود درباره
مجروحیـت حاج محمود این طـور میگویـد« :در اردوگاه
کارون مسـتقر بودیـم .بعد از نماز جشـن میلاد حضرت
زهـرا hرا برپـا کـرده بودیـم امـا چـه جشـنی؟ همـه
خوانندههـا و بلبلهایمـان شـهید يا مجروح شـده بودند
و جایشـان خالی بـود .آن شـب داوود دهقانی ،حـاج آقا
بایگان ،حسـین سـازور ،یداهلل اعالیی و اصغر ارسـنجانی
مداحي كردند .وسـط جشـن ،مهدی شـریفی پیغام آورد
کـه فـردا صبح قرار اسـت پـای محمـود ژولیـده را قطع
کننـد .ایـن حـرف او مجلـس را بـه هـم ریخـت .بچهها
محمود را دوسـت داشـتند و دلبسـتهاش بودند .محمود
هـم فرمانده بود ،هـم مداح گـردان .همه ناراحت شـدند.
مداحـان از سـر سـوز خواندنـد .گریـه و خنـده بـا هم
قاطي شـد و حال عجيبی به همه دسـت داد .اینجاست
کـه میگویند خنـده و گریه عشـاق ز جای دگر اسـت.

ته شده دوران دفاع مقدس
صداي آنها گره خورده بود

مكربوبالدارد

ضا درخشاني

مل حضـور بیگانه را نداشـتند و هجـوم نامـردان را از هر جنس و نـژادی تاب
زیگوشـی شـب میکردند ،به تأسـی از موالیشـان امام حسـین gلباس رزم
آغاز شـد .قصه مردان عاشـق حکایت نبردی اسـت که به گمـان عراقیها باید
ـت سـالی که هر روز آن یک دانشـگاه انسانسـازی بود .جنگ ما حکایتهاي
طلب خاطرات چهرههاي مداحي را از سـالهاي حماسـه و خون مـرور كردهايم.

حاج
منصور نورایی

سایه جبهه روي
سر هیئتهاست
قبل از اینکه به جبهه بروم مداح بودم .در دوره نوجوانی به
حوزه آقای مجتهدی میرفتم .پد ر و پدربزرگم هم روحانی
بودند و دستی در مداحی داشتند اما مداحی حرفهای را زیر
نظر حاج آقا جواد که مؤسس هیئت محبين العباس gبود
آغاز کردم .انقالب که شد حدودا  20سال داشتم .آن موقع
در راهپیماییها که شرکت میکردیم شعار میساختیم
و بعضی اوقات این شعارها را میخواندم و مردم تکرار
میکردند .ماجرای پاوه و جنایتی که دشمنان در آن انجام
دادند برای من خیلی تکاندهنده بود و باعث شد دیگر
همه زندگیام را برای مبارزه بگذارم .راستش را بخواهید
تا عملیات طریقالقدس بیشتر در جمعهاي خودمانی
مداحی میکردم و برنامهای برای مداحی نداشتم اما آن
روزها یک تفکر روشنفکرمآبانهای در سپاه ایجاد شده بود
که میخواست بعضی از اصول را زیر سوال برد .آنجا بود که
تصمیم گرفتم به وسیله مداحی کار فرهنگی انجام دهم.
برای همین تعدادی سبک سینهزنی و نوحههای جدید ساختم
که در آن سالها خیلی گل کرد .نوحههایی مثل «حسین جان
کربال» .روی دیگر خواندن ما هم قرائت دعاها بود .هر وقت که
امام wصحبت میکردند به خودم میآمدم و متوجه میشدم
معارف شیعه را باید به وسیله دعا به مردم و رزمندهها بياموزم.
البته فضای جبهه به گونهای بود که بچهها خود به خود به سمت
یدرجبهههاوهم
روضهودعاکشیدهمیشدند.همازلحاظمعنو 
ازایننظرکهوقتیانساندرموقعیتخطرقرارمیگیردبهخداو
اهل بیت متوسل میشود .هنر مداحی باعث شد از این فضا
خوب استفاده شود و مداحی تأثیرش را بر جبهه بگذارد .جبهه
هم بر مداحی و مداحان بسیار تأثیر گذاشت .جبهه باعث شد
مداح به چیزی که میخواند باور پیدا کند .یعنی ببیند و در
جانش بنشیند و در نهایت کالم و صدایش در دلها اثر بگذارد.
اکثرمداحانیکهدرجبههبودهاندواالندرمداحیشانموفقند
به خاطر همان خاک جبهه است .سوز صدایشان به خاطر همان
چیزهایی است که دیدهاند .هر وقت به یاد جبهه میافتم و
میخوانم صدایم تغییر میکند .سایه جبهه هنوز روي سر
هیئتهاست .این خصوصیت خاص مداحی بعد از انقالب است.

غالم
کویتیپور

من
حماسهخـوانم

عامه مـردم غلام کویتیپـور را با نوحه مانـدگار «ممـد نبودی»
میشناسـند .کویتیپـور اهـل خرمشـهر اسـت و از سـال اول
راهنمایی وارد رشـته موسـیقی شـد .او خودش را مداح نمیداند
و میگویـد حماسـهخوان جنگ اسـت .کویتیپـور اعتقـاد دارد
که مـداح واقعي اهل بيـت bگذشـته از اينكـه داراي آگاهي و
شـناخت اعتقادي و عشـق و محبت نسـبت به قرآن و اهل بيت
اسـت و همانهـا را هـم بـه مخاطبانش منتقـل ميكند ،سـير و
سـلوكي هم باید داشـته باشـد .خودش میگوید« :براي رسيدن
به چنين مقاماتـي راههـاي زيادي بايد پيمـود كه من هنـوز اندر
ت باشـم.
خم يـك كوچهام ،چه رسـد بـه اينكه مـداح اهل بي 
واقعـا لياقـت ميخواهـد خواننـدهاي به ايـن مرحله برسـد و
افتخـار كسـب عنـوان مـداح اهـلبيـت را دريافـت كند.
نـه مظلومنمايـي ميكنـم و نـه شكستهنفسـي .بـه ديگـران
هـم كاري نـدارم و اين نظـر و عقيده را تنهـا درباره خـودم روا
ميدانم .تنها سـير و سـلوك ،حضورم در جبهه و فضاي مقدس
و معطـر بين رزمنـدگان و شـهدا بوده .چنـد بيتي هـم آنجا با
نام فرزنـدان حضرت زهـرا hحماسـهخواني داشـتهام كه به
بركـت نـام فرزنـدان آن حضـرت و به لطف مـردم ،رسـانهها و
برخـي مسـئوالن اين اشـعار رنـگ و بـوي ديگري پيـدا كرده
و عنـوان مـداح اهل بيـت را برايـم به همـراه آورده ،كـه البته
مـن خـودم را اليـق آن نميدانـم و هيچوقت هـم نپذيرفتهام
كـه مـداح اهل بيت هسـتم .چند سـال قبـل دو پسـر 18 ،17
سـاله در یکی از میدانهای شـهر مرا شـناختند .یکـی از آنها
گفت آقـای کویتیپور! پدرم میگوید شـما و آقـاي آهنگران با
صدایتان خیلیها را به کشـتن دادید! گفتم کشـته شـدن برای
خـدا و میهـن لیاقـت میخواهد .مسـلما صـدای حـاج صادق
این قابلیـت روحانی را داشـت که نیروی دلگرمکننـدهای برای
جوانـان آن روزها باشـد تا از وطن و ناموسشـان دفاع کنند ولی
کاش مـن هم این لیاقت را داشـتم .سـبكهاي حماسـهخواني
كه در هشـت سـال دفاع مقدس اسـتفاده كردم و در قالب آنها
خوانـدم هيـچ ربطـي بـه سـبكهاي مذهبـي ندارنـد .هرچه
هسـت از تجربيـات شـنيداري خـودم و آن چيـزي اسـت كه از
موسـيقي ميدانم .گذشـتگان ما هـم اگـر ملوديهايـي را براي
كارهـاي مذهبـي خواندهاند و اسـم ملـودي مذهبي بـه خودش
گرفتـه باز موسـيقي اسـت و بحثي در آن نيسـت .تنهـا چهار يا
پنج كار من شناسـنامه مذهبي دارد و براساس ملوديهاي مذهبي
قديمي اسـت .به نظر خـودم تمام كارهـاي من از موسـيقي پاپ
الهام گرفته شـدهاند .معتقدم موسـیقی پاپ برای کارهای مذهبی
به ویژه حماسـی بـه درد میخورد امـا کار هر خوانندهای نیسـت
که بتواند از موسـیقی پاپ بـرای کارهای مذهبی اسـتفاده کند».

خـــــط خبــر

حجتاالسلام حسـین فتحی ،مدیر مؤسسـه هالل ضمن اعالم انتشـار نسـخه دیجیتال کتاب «یک ماه خون گرفته» جدیدترین اثر استاد غالمرضا
سـازگار در نرمافزار نخل میثم گفت« :نسـخه دیجیتال این کتاب هماکنون در نرمافزار نخل میثم بارگذاری شده تا عالقهمندان بتوانند با صرف هزینه
و زمان کمتری نسـبت به تهیه نسـخه چاپی به این اثر دسترسی داشته باشند .نسخه دیجیتال کتاب «یک ماه خون گرفته» روی نرمافزار نخل میثم
با تخفیف ویژه ماه محرم ارائه شـده و بانک جامعی از اشـعار اسـتاد سـازگار همراه آموزش سـبکها در این نرمافزار در دسـترس مخاطبان قرار دارد».
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صادق
آهنگران

بيوفايي كوفيان
را جبران كردند
کسـانی که سـالهای دفاع مقـدس را تجربه کردهاند و سنشـان
به آن سـالها قـد میدهد خـوب به یـاد دارند صـدای رزمندهای
را که با لباس بسـیجی و بیشـتر با یک بلندگوی دسـتی در میان
رزمندههـا اشـعار حماسـی میخوانـد تـا شـور و هیجـان آنها
دوچنـدان شـود .روزهـای پرالتهابـی بود .هـر کس از هـر راهی
که میتوانسـت بـرای پاسـداری از کشـور اقـدام میکـرد .یکی
در خـط مقـدم میجنگیـد و دیگـری از مجروحيـن پرسـتاری
میکرد .صـادق آهنگران کـه خیلـی زود در میان مـردم معروف
شـد ،میگوید« :خیلی دوسـت داشـتم در خـط مقدم باشـم اما
میگفتنـد در وضعیـت کنونی وظیفه شـما فقط خواندن اسـت.
حـاال فرقـی نمیکنـد در جبهه باشـد یـا در شـهرها .اوایل فقط
در جبهـه بـودم .وظیفـهای را که برعهده من گذاشـته شـده بود
میتوان در سـه بخش تعریف کـرد .بخش اول قبـل از آغاز حمله
و بـرای جمـع کـردن نیـرو از شـهرهای مختلـف بود بـه طوری
که هلیکوپتـری در اختیـار من گذاشـته بودند و مـن در یک روز
به سـه چهار اسـتان میرفتم تـا در مردم شـور و اشـتیاق ایجاد
کنم .بخشـی از مسـئولیتم روحیه دادن به کسـانی بود که مدتی
را در جبهـه سـپری کرده بودنـد .به هر حـال چون گاهـی اوقات
رزمندههـا زمـان طوالنی در جبهه میماندند خسـته میشـدند.
بـرای همیـن در خیمههايشـان برنامـه میگذاشـتیم .مـن هم
گـردان به گردان و لشـكر به لشـكر میرفتـم و برایشـان دعای
توسـل میخوانـدم و مداحی میکـردم .قبل از عملیـات هم رمز
عملیـات را به من میگفتند تـا به آقای معلمی بگویـم و او آن رمز
را در اشـعار بگنجانـد .بیشـتر اوقات همراه مـن بود و اگـر هم به
دالیلی در جبهه نبود ،از طریقی رمز عملیات را به او میرسـاندیم.
علاوه بر این فـردای عملیات بـرای روحیه دادن بـه بچههایی که
بـا پاتک دشـمن مواجه شـده بودند هـم برنامه داشـتیم .مرحله
بعـد رفتن بـه شـهرهایی بـود کـه شـهدایی را تقدیم اسلام و
انقلاب کرده بودنـد که خیلـی تأثیرگذار بـود .در هر صـورت به
قـول شـهید آوینی مـردم ایـران در این هشـت سـال بیوفایی
کوفیـان را جبران کردنـد» .او درباره اشـعار نوحههای که سـروده
میشـدند ،ميگويد« :اشـعار را براسـاس عملیاتی که داشتیم در
چند مرحله آمـاده میکردیم .بـرای نمونه برای جـذب نیرو نوحه
«کاروان منتظـر ماسـت بیا تا برویـم» و در زمان حمله اشـعاری را
که حماسـی باشـند و شـور حسـینی را در میان رزمندگان ایجاد
کنند میخواندیم .البته این حماسـی شدن اشـعار مربوط به زمان
جنگ نبود .خیلی از اشـعاری که قبـل از پیروزی انقلاب خوانده
میشـدند هم حماسـی بودند و هم سـوز داشـتند اما در آنها ذکر
مصیبت هم گنجاندهشـده بود .بعضی اوقـات میگفتند باید رجز
خواند ولی وقتی با شـعر حماسـی شـروع میکـردم و بعـد از آن
ذکر مصیبت امام حسـین را میخواندم خیلـی تأثیرگذار بود
و تحولـی را در رزمندههـا ایجـاد میکـرد که با انگیزه بیشـتری
در عملیات شـرکت کننـد .فرامـوش نکنیم کـه در ذکر مصیبت
هم حماسـه وجود دارد .مثلا وقتی حضرت قاسـم به میدان
میرود و میگوید« :انی انا القاسـم من النسـل علی» هم ه حماسه
اسـت .یـا وقتـی حضـرت علیاکبـر شـهید میشـود ،امام
حسـین بر بالیـن او حاضر میشـود و میگویـد« :علی علی
الدنیا بعدک العفا» .اینها هم ذکر مصیبت اسـت ،هم حماسـه دارد
و هم پیام و سـوز دارد» .سـال  ۶۴با گردان مالک در خط پدافندی
مهـران بودیـم .ایـام دهـه اول محـرم بـود .آن محـرم از خاطره
انگیزتریـن محرمهـای زندگیام اسـت .غیر از مـن رضاپور احمد
و علـی کرمـی هم بودنـد کـه در دسـتههای دیگـر میخواندند.
اینکه پشـت گوش دشمن و در یک قدمی شـهادت باشی و روضه
بخوانی و سـینه بزنی حالی اسـت کـه نمیتوان توصیفـش کرد.
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آخریـن اثـر زندهیـاد غالمرضا شـکوهی ،شـاعر پیشکسـوت با عنوان «پنجه بر پیشـانی» از سـوی انتشـارات سـوره مهـر روانه بازار کتاب شـد.
ایـن اثـر دربردارنـده  80غـزل از مرحوم شـکوهی در موضوعـات مختلف از جمله آيینی اسـت .شـکوهی عالوه بـر تجربه در حوزههـای مختلف
شـعری ،همواره به عنوان یکی از آيینیسـرایان توانا نیز مطرح اسـت .شـعر شـکوهی از نظر بسـیاری از کارشناسـان نمونه موفق شـعر خراسـان
اسـت امـا با وجود این شـاعر تلاش دارد با اسـتفاده از زبـان امروزی ویژگیهای شـعر امـروز را نیـز رعایت کند.

شهیدمحمدرضا
تورجیزاده

عشقی جاودانه
محمدرضـا تورجیزاده بـرای رزمندگان گردانالزهرا hنامي آشناسـت؛
جوان خوشسـیمایی که بـا نوای گرم و دلنشـین خود بچههـای گردان
را دور هـم جمـع میکـرد .شـهيد تورجـیزاده تابسـتان سـال ۱۳۴۳
در اصفهـان بـه دنیـا آمـد .کودکـی باوقـار که در میـان همسـاالن خود
ممتـاز بـود .او از همـان کودکی عشـق و ارادت خاصی به خانـدان نبوت
و امامـت داشـت و بـا شـور وصفناپذیـري در مجالس عزاداری شـرکت
میکـرد .بـرای همین پـدرش او را در مدرسـه مذهبی احمدیـه ثبتنام
کـرد تـا در آن عالیقـش را دنبـال کنـد .او مداحـی و روضهخوانـی را در
دبیرسـتان هاتـف با دعـای کمیل آغاز کرد و شـبهای جمعـه در جمع
دانشآمـوزان به مداحی میپرداخت .شـهید تورجیزاده سـال  ۱۳۶۱به
جبهـه رفـت و خیلـی زود زمزمه صدای خوشـش در تیپ نجف اشـرف
پیچیـد .عالقـه رزمندهها بـه برپایـی مجالـس روضهخوانـی او به حدی
بـود که تصمیم گرفت هیئت گردان الزهرا hرا تأسـیس کنـد .او عالقه
زيـادی به حضـرت زهـرا hداشـت و همیشـه در مداحیهـا از مصائب
آن حضـرت میخوانـد .سـرانجام نیز این عشـق با جراحاتی کـه بر پهلو
و بازویـش خـورد جاودانـه شـد .او در پنجـم اردیبهشـت مـاه ۶۶زمانی
کـه فرماندهـی گـردان را برعهـده داشـت بـه آرزوی دیرینهاش رسـید.

شهید محسن گلستانی

صدایگرم
و دلنشینی داشت

با احترام به همه شهدای دفاع مقدس سراغ هشت شهیدی
رفتیمکه نوای عاشقیآنها در میان رزمندگان زبانزد است

هركه رفتتكهاياز
دل ما را با خود برد
مجتبي برزگر

مگر میشـود رزمندگان لشـكر محمد رسـولاهلل kشـهید محسـن
گلسـتانی را فرامـوش کننـد .پای صحبت هـر کدام آنها كه بنشـینيد
از مداحیهـا و دعـاي صبحـگاه محسـن کلـی خاطـره دارنـد .خواهر
شـهید زندگـی کوتـاه بـرادرش را اینگونـه روایـت میکنـد« :سـال
 ۱۳۴۰در محلـهای بـه نـام شهرسـتانک از توابـع شـهریار در ۲۶
کيلومتـری جاده سـاوه بـه دنیا آمد .بعـد از دور ه ابتدایـی برای کمک
بـه خانواده مشـغول کار شـد در حالی که از آمـوزش و پرورش برایش
تشـویقنامه آمـده بـود و همـ ه معلمـان اصـرار داشـتند بایـد فقط به
درس خـود ادامـه دهـد امـا محسـن دلسـوز خانـواده بـود و تصمیـم
گرفـت کنـار تحصیـل ،مشـغول کار شـود .گشـادهرویی و متانتـش
زبانـزد بـود .برای همین دوسـتان زیادی داشـت .در روزهـای پیروزی
انقلاب فعالیتهای گسـتردهای داشـت .تـا اینکه انقالب اسلامی به
رهبـری امـام خمینـی wبه پیـروزی رسـید .جنـگ که آغاز شـد،
محسـن به خدمت سـربازی رفـت و پـس از دور ه آموزشـی داوطلبانه
بـه کردسـتان رفـت و تـا پایـان خدمـت در سردشـت مانـد .در آنجا
کارهـاي مختلفـی انجـام مـیداد .بـه بچههـای سردشـت ،هـم قرآن
درس مـیداد و هـم کالس مداحی میگذاشـت .به همیـن دلیل چند
بـار مـورد حملـه منافقیـن و کوملـه دموکـرات قـرار گرفت .محسـن
صدای گرم و دلنشـینی داشـت و به همین دلیل خیلی زود در لشـکر
محمـد رسـولاهلل kبـه عنـوان مـداح معـروف شـد .همیشـه آرزو
داشـت ماننـد حضـرت زهرا hشـهید شـود و همانطور که دوسـت
داشـت در عملیـات والفجـر  ۸در جـاده فـاو -امالقصـر از ناحیـه پهلو
مـورد اصابـت گلول ه قرار گرفت و در  ۲۵سـالگی به شـهادت رسـید».

خـــــط خبــر

حجتاالسلام زائـری در آيیـن افتتـاح سـایت «دینی کاال» كـه فروشـگاه اینترنتی ملزومات سـبک زندگی ایرانی -اسلامی اسـت ،گفـت« :اگر تمام
نهادهـا کاالهـای بیربـط تولیـد و توزیـع کننـد ،راه به جایـی نمیبریـم .این بازار وقتی شـکل میگیـرد که بـه نیازهای آن توجـه کنیم .اگـر تا 100
سـال دیگـر هم مؤسسـات دینی برای سـبک زندگی حدیث و روایت خام از سـبک زندگـی بگویند ،راه به جایـی نمیبریم .آیا دشـمنی که میخواهد
حجـاب را از سـر جوانـان مـا بردارد روی دیوارهای شـهرش نوشـته یـا کار فرهنگی کرده؟ ما فقـط منبر رفتن بلدیـم! اگر بهترین کاال هم تولید شـود
به دسـت مخاطب نرسـد کاری صورت نگرفته اسـت».
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شهیدسیدمجتبی
علمدار

شهید داوود
عابدی

در خانـه کوچکـی در سـاری اتاقی بـود که به اندازه هفت آسـمان وسـعت
داشـت .این خانه کوچک مدتی میعادگاه عاشـقان اهل بیت و شـاهد سـوز
و گدازهـای عارفانه سـوگواران اباعبـداهلل gبـود و در ماههای محرم و صفر
یداد .در فضای همین خانـه در روز
جمعیـت انـدک محله را در خـود جا مـ 
یازدهـم دی مـاه  ۱۳۴۵کودکی دیده به جهان گشـود که نامش را مجتبی
گذاشتند .او دومین فرزند خانواده و نخستین فرزند پسر سیدرمضان علمدار
بود .سیدمجتبی در  17سالگی درس و مدرسه را رها کرد و به جبهه رفت .او
چندین بار مجروح و در عملیات والفجر  ۸شیمیایی شد .اگرچه با اعزامهای
مکـرر و تحمـل جراحتهای یاد شـده وظیفه خود را نسـبت به انقلاب در
عرصـه دفـاع مقدس به انجام رسـانیده بود اما روح عاشـق و نسـتوه او آرام و
قـرار نداشـت و بـار دیگـر او را به جبهههای نبرد کشـانید به گونـهای که تا
مدتی پس از پذیرش قعطنامه  ۵۹۸باید سـراغ او را از نخلستانهای آبادان و
خاکریزهای شـلمچه میگرفتند .چند سال بعد از پایان جنگ سیدمجتبی
ازدواج کرد که ثمره آن دختری به نام سـیده زهراسـت .سیدمجتبی علمدار
اوایل دی ماه سـال  137۵به دلیل جراحت شـیمیایی روانه بیمارستان شد
و بعـد از یک هفته بیهوشـی کامل هنـگام اذان مغرب روز یازدهـم دی ماه
نمـاز عشـق را با اذان ملکوتیان قامت بسـت و به یاران شـهیدش پیوسـت.

ی  21سال بیشتر نداشت که زمستان سـال  ۱۳۶۳در
شـهیدداوود عابد 
ت رسـید .او عضو سپاه و مدا ح
ت بدر در شـر ق رود دجل ه ب ه شـهاد 
عملیا 
ت زهراh
اهـل بیـت bبـود و عالق ه عجیبـی ب ه خوانـدن روضه حضـر 
ت زهرا
ی از حضـر 
ي بگیـرد ول 
داشـت .بـرای همیـن ممکن نبود مجلسـ 
ن مظاه ر چگونگی
بب 
ی گـردا نحبی 
نگوید .شـهید غلا م رزا ق از نیروها 
ت مثل
ت داشـ 
ی دوسـ 
شـهادت داوود را اینگونـه تعریـف کـرده« :خیلـ 
ن را میگفت .صبـ ح عملیاتبدر
ت زهرا hشـهید شـود .همیشـ ه ای 
حضر 
ک میکردند ،او را دید م که
بدجور شـلی 
ن 
ی دشم 
در مسـیریک ه دوشـکاها 
ش را پوشانده
ی کوتاه 
مشـکی موها 

ن نشسـته .يك کاله
ی زمی 
چهارزانو رو 
ی دور
ش همچنـا ن زیبا مینمود .چفی ه سـفید 
ش انبوه و مشـکیا 
بـود و ری 
پ او وارد و
ی چـ 
ی از پهلـو 
کمرش بسـت ه بـود .جلو کهرفتـ م دید م گلولـها 
ت بیـرو ن مـیزد امـا داوود
ش خـار ج شـده بود .خون داشـ 
ی راسـت 
از پهلـو 
ش را در هـمپیچیـده بود و
خونسـرد نشسـت ه بـود .انگشـتا ن دسـتهای 
ش فشـار مـيآورد .در هما ن حا ل نشسـته
ی ب ه خود 
فشـار میداد .خیلـ 
ی بـ ه گوشـ م رسـید .داوود بود کـ ه میخواند:
ی گرفتـ ه زمزمها 
بـا صدایـ 
ن جمله
ی مـدد» .ایـ 
ی مـدد /بیحـد و عـدد یا عل 
«ذکـر د ل بُـود یـا علـ 
ت رسـید.
ن افتـاد و ب ه شـهاد 
ت بـه زمی 
را کـه تمـام کـرد ،آرا م بـا صـور 

هنـوز رزمندگان اسـتان فارس صدای گرم و دلنشـین شـهید شـیرعلی
سـلطانی را فرامـوش نکردهاند .شـیرعلی سـال  ۱۳۲۷در محله کوشـک
شـیراز در خانـوادهای متدیـن چشـم بـه جهـان گشـود .او تحصیلات
کالسـیک خود را تا پایان سـال ششـم ابتدایی به پایان رسـاند و سـپس
وارد حوزه علمیه شـد تا روح تشـنهاش را در مکتب اسلام سـیراب کند.
بـا اوجگیری انقالب اسلامی در صـف سـربازان روحاهلل قـرار گرفت و به
مبـارزه علیـه رژیـم پهلوی پرداخـت به طوری کـه چند مرتبـه مأموران
سـاواک او را مـورد بازجويـی قرار دادنـد .او پس از پیـروزی انقالب لباس
سـبز سـپاه پاسـداران را بـر تـن کـرد و عـازم جبهههـای حق علیـه باطل
شـد .علاوه بر اینکـه مداحـی میکـرد ،ذوق و قریحه شـاعری هم داشـت
و بـا صدای دلنشـین خود شـبهای جبهـه را زیباتر میکرد .سـرانجام این
شـیرمرد عرصههـای نبـرد در روز دوم فروردیـن ماه سـال 136۱در منطقه
شـوش بـر اثر اصابت گلوله به سـرش به شـهادت رسـید و پیکر بیسـرش
را در کتابخانه مسـج دالمهدی fشـیراز به خاک سپردند .شهید سلطانی
در وصیتنامه خود نوشـته« :شـرم میکنم در روز قیامت در پیشـگاه اربابم
امام حسـین gسـر بر بدن داشـته باشـم» .از او دو مجموعه شعر با عنوان
«دیـوان حـق و باطل» و «شـهید شـمع تاریخ اسـت» بـه یـادگار مانده.

شهیدحاجرضاداروئیان

شهید غالمعلی رجبی

یک بیت از اشعارم را به
عالمی نمیفروشم

شهید مصطفی ملکی

زمزمه حيدر حيدر

در یکـی از روزهـای پاییـزی سـال  ۱۳۴۵کودکـی در خانـواده داروئیان
بـه دنيا آمـد که بعـد از سـالها در زمره سـرداران بـزرگ این دیار شـد.
رضـا از کودکـی عالقه زیادی بـه قـرآن و مداحی داشـت و همین توجه
زیربنـای اعتقـادی و سـنگ بنـاي ایمـان او شـد .در نوجوانـی بـه حلقه
بـزرگان باسـواد و بادانش پیوسـت و در بیشـتر مسـائل اعتقـادی ،دینی
و بحثهـای قرآنـی دوشـادوش آنها طی طریـق میکرد و گاهـی از آنها
سـبقت میگرفـت که حکایـت از ذهن خلاق و عالقـه باالی او داشـت.
همیشـه بین همسـاالن خود -چه در برنامههای رزمی ،نظامـی و چه در
مسـائل اعتقادی و فرهنگی و حتی در مسـائل درسـی -یک سر و گردن
باالتـر از بقيـه بـود و همیـن ویژگـی باعث شـده بـود مـورد توجه همه
قـرار بگیرد .هنوز درسـش تمام نشـده بـود که تصمیم گرفـت به جبهه
بـرود اما به دلیل اینکه سـنش کـم بود اجازه اعـزام بـه او نمیدادند ولی
او کوتـاه نیامـد و با دسـتکاری شناسـنامهاش راه ورود به جبهـه را برای
خـودش همـوار کرد .حـاج رضـا داروئیان در سـالهای دفـاع مقدس در
عملیاتهـای متعددی شـرکت کـرد و مدتـی فرماندهی گروهان سـوم
گـردان سیدالشـهداي لشـکر مکانیـزه  ۳۱عاشـورا را برعهـده داشـت.
سـرانجام مـداح گـردان سیدالشـهدا gدر رمضـان سـال  136۷در
منطقـه شـلمچه به شـهادت رسـید .حـاج رضـا داروئیـان از مداحان
اهـل بیـت عصمـت و طهـارت در وصیتنامـه خـود نوشـته کـه
در لحظههـای آخـر عمـرش تنهـا یـک آرزو دارد« :تنهـا آرزویـم این
اسـت کـه در لحظههـای آخـر عمـر خـود را کشانکشـان بـا صورت
روی پاهـای اباعبـداهلل الحسـین gبینـدازم و به خاک پـای مبارک
آن حضـرت بوسـه بزنـم و خـاک پایـش را توتیـای چشـمم کنـم».

شــهید غالمعلــی رجبــی کــه همــه او را بــا شــعر زیبــای «قربــون
کبوتــرای حرمــت /قربــون ایــن همــه لطــف و کرمــت» میشناســند
پســر صالــح پیرغــام اهــل بیــت bمرحــوم حاج حســن رجبی اســت
كــه ســال  ۱۳۳۳در محلــه آذربایجــان تهــران بــه دنیــا آمــد .پــدر او که
از اســاتید برجســته اخــاق و عرفــان زمــان خــود بــود ،اهتمــام ویــژهای
در تربیــت فرزنــدان خــود داشــت .غالمعلــی بــا راهنماییهــا و تربیــت
پــدر بزرگــوارش مداحــی اهــل بیــت را از همــان ســنین نوجوانــی آغــاز
کــرد و بــه دلیــل آشــنایی بــا معــارف قرآنــی و اســامی و اســتعداد
در حفــظ شــعر و ســوز در صدایــش توانســت در ایــن عرصــه ســریع
رشــد کنــد .تــا آنجــا کــه از ســبکها و اشــعار او مداحــان برجســته
كشــور اســتفاده میکردنــد .او معلمــی بــود کــه عــاوه در مدرســه،
در مســجد هــم شــاگردان زیــادی داشــت امــا همــه ایــن فعالیتهــا
شــهید غالمعلــی رجبــی را از حضــور در جبهههــا بــاز نداشــت .در
جبهــه هــم مداحــی میکــرد و هــم زیــارت عاشــورا میخوانــد و تــا
نیمههــای شــب ظرفهــای رزمنــدگان را میشســت .بــا اینکــه
از نظــر مالــی گرفتــار بــود امــا حاضــر نبــود بــرای خوانــدن پــول
بگیــرد و میگفــت یــک بیــت از اشــعارم را بــه عالمــی نمیفروشــم.
امــام wکــه قطعنامــه  ۵۹۸را پذیرفــت بــه او گفتنــد دیگــر کفگیــر
شــهادت بــه تــه دیــگ خــورده امــا در حالــی كــه چهــرهاش بــا تبســم
زیباتــر شــده بــود گفــت تــهدیــگ غــذا لذیذتــر اســت .او نخســتین
شــهید گــردان مســلم در عملیــات مرصــاد بــود .وقتــی تیــر بــه قلبــش
نشســت طــوری ســه مرتبــه نــام بیبــی دو عالــم حضــرت زهــرا hرا
بــه زبــان آورد کــه گویــی تمــام کــوه و دشــت بــا او همصــدا بودنــد.

شـهید مصطفـی ملکـی از بچههای شـهرری و مـداح و عاشـق حضرت
علـی gبـود و در هر مناسـبتی ذکـر آن حضـرت را میگفـت .یکی از
دوسـتان شـهید حکایت میکند« :شـب عملیـات رزمنـدگان مأموریت
سـنگین و مهمـی پیـش رو داشـتند .در ایـن هنـگام بچهها به شـوخی
دستهایشـان را روی شـانه یکدیگـر گذاشـتند و بـرای یکدیگـر فاتحه
خواندنـد و کمـی هم نگران شـدند .مصطفـی به رزمندههـا گفت بچهها
ناراحـت نباشـید .در حدیثـی آمـده اگـر زمانـی در آب گرفتار شـدید با
توسـل بـه حضـرت علـی gذکـر «حیـدر حیـدر» را زمزمـه کنیـد.
امیرالمؤمنیـن کمکتـان میکنـد .قـرار بر این شـد که بـا قایق بـه جزیره
ص حمله کنیم در حالـی که از زمین و آسـمان آتـش میبارید ،در
ا مالرصـا 
کنار نهـر عرایض بودیم .رودخانه وسـیع اروند به ما مینگریسـت و قایقها
روی آب منتظـر شـروع عملیـات بودند .با بچهها قرار گذاشـتیم وقتی قایق
روشـن شد ،ذکر «حیدر حیدر» بگوییم .آماده حرکت شدیم .ناگهان ترکش
آرپیجـی دشـمن به بازوی جعفر نجاتـی اصابت کرد و باعث شـد جعفر در
خاکریـز بمانـد .با ذکر «حیـدر حیدر» عملیات آغاز شـد .تا زمانـي که روی
رودخانه بودیم ،زخمی نداشـتیم .ا مالرصاص را پشت سر گذاشتیم .روی پلی
که ما را به ا مالباقیه وصل میکرد مسـتقر شـدیم .نیروهای عراقی منطقه را
پر از آتش کرده بودند .تصمیم گرفته شد عدهای به عقب برگردند .مصطفی
و حسـین رجبـی در آنجـا ماندند و مـا به عقب برگشـتیم .چند لحظه بعد
حسـین رجبی آمـد .از او پرسـیدیم مصطفی کجاسـت؟ گفت مصطفی
مثل موالیش امیرالمؤمنین gبا فرق شـکافته به شـهادت رسـید .گویا
گلولهای به سـرش اصابت کرده بود .پیکر مصطفـی در جزیره امالرصاص
مانـد .تـا اينكه چند سـال بعد از جنگ توسـط گروه تفحص پیدا شـد».
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