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مادرم رفت به بیمارستان عسگریه .لحظه ای که می خواستم از مادر جدا شوم
....................................................................
دســتم را روی شــکمش گذاشتم و آیت الکرســی را خواندم .بعد از چند ساعت
...................................................................
بچه به دنیا آمد .هنوز اسمش را به هیچکس نگفته بودم؛ حتی پدر و مادرم.
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اسمش را به مادر بزرگ و خاله هایم گفتم(هلیا به معنی آرزو) .بچه را آوردند.
...................................................................
یشــد داداش شــده ام .بچه ســالم بود .این همه دعا و آرزو
من هنوز باورم نم 
...................................................................
مستجابشدهبود.
..................................................................
نماز شــکر خواندم و هنوز هم که خواهرم هلیا کوچولو  ۹ماهه اســت هر بار که
...................................................................
بغلش می کنم یاد دوران جنینیش می افتم و او هم مثل همان دوران که تنها
...................................................................
برای من لگد می زد حاال هم فقط برای من خنده ی صدا دار می کند.
..................................................................
خدا را شکر می گویم و به یمن این همه نعمت خوب ،به تازگی سعی می کنم
..................................................................
نمازم را در مسجد محله ی خودمان بخوانم.
..................................................................
•حجتقاسمیاصل|شهراصفهان

..................................................................
....................................................................

•خاطره شیرین  ،نماز در مدرسه!

...................................................................
ســال 1365بــود که مــن درکالس دوم ابتدایی درس می خواندم.مدرســه ای
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دریکی از روستاهای منطقه افشار استان زنجان ،با دانش آموزان مختلط؛ آن
...................................................................
سال سه نفر خانم معلم در مدرسه ی ما تدریس می کردند که غیربومی بودند.
...................................................................
یکی خانم تابش که هم مدیر بود وکالس پنجم درس می داد .دیگری خانم
..................................................................
سیرافی برای کالس سوم وچهارم وخانم آهنگری که معلم کالس ما بود.
...................................................................
دریکیازروزهایآخرفصلپاییز،شیفتبعدازظهر،زنگآخرکالس کهموضوع
...................................................................
درس دینــی آمــوزش نمــاز بود؛مــا به همراه خانم معلم به چشــمه ای که کنار
..................................................................
مدرسهبودرفتیمتاوضوبگیریم.
..................................................................
خانم آموزگار ازبچه ها سوال کرد که کدام یک از شما وضوگرفتن بلدید؟ یکی
..................................................................
دو نفراز بچه ها دست بلند کردند وخانم اجازه دادند که آنها وضوبگیرند.آنها
..................................................................
دستوپاشکستهشروعبهوضوگرفتن کردند کهخانممعلموضویهیچکدام
....................................................................
راقبولنکردند.بعدازکمیبرادر من که کالسچهارمبود،برایپرکردن کوزهی
...................................................................
آب به چشمه آمد.خانم معلم از اوخواستند که وضوبگیرد تاماهم یادبگیریم.
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اوهمبهروشصحیحوضونگرفتوهمهیماخندیدیم.سپسخانمخودش
...................................................................
روش صحیــح وضــو را به ما یاد داد وهمهی ما وضوگرفتیم .ســپس به کالس
...................................................................
رفتیم وآموزگار روش خواندن نماز فراداوهمچنین نماز جماعت را به ما یاد داد.
..................................................................
بعدازآنبهسالنمدرسهآمدیمتاباهمدیگرنماز جماعت برگزارکنیم.
...................................................................
روی موکت نشستیم وخانم از یکی از بچه ها که بزرگ بود خواست که پیش
...................................................................
نمازشود،ولیاوقبولنکردوگفت کهمننمیتوانم.خانمآموزگارخودشپیش
..................................................................
نمازشدندوماهمپشتسرشاننمازخواندیم.نمازدورکعتیبود.بعدازنمازباهم
..................................................................
دســت دادیم وآرزوی قبولی عبــادت برای همدیگر کردیم.خیلی خوش حال
..................................................................
بودیم کهاولیننمازمانراهمراهخانممعلممهربانمانبهجماعتخواندیم.
..................................................................
حاال وقت رفتن به خانه بود که کیفهایمان را برداشــته بودیم وهمراه خانم
....................................................................
میخواستیم از مدرسه خارج شویم که ناگهان دیدیم درب مدرسه بسته شده
...................................................................
است.
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بهسایرکالسهاسرزدیمدیدیمآنهارفتهاندوخانممدیرهمدربمدرسهراقفل
...................................................................
کردهاست.
...................................................................
نزدیکغروببود.بچههااسترسعجیبیداشتند.امادرآنطرفماجراخانم
..................................................................
تابش،مدیرمدرسهوخانمسیرافیهمدرخانهای کهازیکیازروستاییاناجاره
...................................................................
کرده بودند منتظر خانم معلم ما بودند.فکر میکردند که حتما برای خرید ویا
...................................................................
کاری به داخل روستا رفته است.تلفن هم که نبود به هم دیگر اطالع بدهند.
..................................................................
ما به سمت پنجره های سالن مدرسه می رفتیم وبا فریاد پدر ومادر مان راصدا
..................................................................
میزدیم.بعضــی بچــه ها گریه می کردند ولی کســی صدای مار انمی شــنید.
..................................................................
ازطرف دیگر کسی از اولیا هم به مدرسه نمی آمد.چون فکر میکردند که حتما
..................................................................
خانم معلم درسش طوالنی شده وبچه هارا نگه داشته است.
....................................................................
موقعشامبود کهدیگرمدیرمدرسهوخانمسیرافیازآمدنخانمآهنگریناامید
...................................................................
شــده بودندویــک دفعه دیدیم که خانم مدیر باچهره ی خندان آمــد و در راباز
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کرد؛ اشک شوق درچهره ی بچه ها وخانم معلم موج می زدوبعدماجرا را برای
...................................................................
هم دیگر تعریف کردیم.بعد از آن دیدیم که کم کم بعضی پدر ومادر ها آهسته
...................................................................
آهســته وپرس وجو کنان به طرف مدرســه می آیند .این خاطره شیرین ترین
..................................................................
خاطرهبرگزارینماز درمدرسهبود.
...................................................................
درپایانبرایمعلمخودمخانمآهنگریومدیرمدرسهخانمتابشوهمچنین
...................................................................
خانمسیرافیآرزویتوفیقوسالمتیمیکنموامیدوارمدر هرجایی کههستند
..................................................................
سالموبانشاطباشند.
..................................................................
• ایوبمقصودی|شهرزنجان

..................................................................
..................................................................

•  پسرم مگه ماکافریم!؟

....................................................................
یک روز در کالس دینی نشسته بودیم معلم هم رسید.معلم گفت:درس امروز
...................................................................
دربــاره ی نمــاز اســت ،معلــم در ابتــدای درس،گفت چه کســانی در خانه نماز
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میخوانند،چند نفر از بچه ها دستهایشان را بردند باال،آقا گفت آفرین بچه ها
...................................................................
این کار باعثمیشود کهوقتیشمابهسنتکلیفبرسیدبهنماز عادت کنید.
...................................................................
وقتی درس شروع شد چندین سخن از پیامبران،امامان؟مهع؟ دیدم یکی از این
..................................................................
سخن ها که توجه مرا به خود جلب کرد سخن پیامبر ؟ص؟ بود که می فرماید :
...................................................................
«هر کس به نمازهای پنج گانه اش اهمیت دهد و آنها را سر وقت خود بخواند
...................................................................
من قول میدهم در روزی که به مالقات من می آید او را به بهشت ببرم».
..................................................................
وقتــی درس تمام شــد با خــودم تا خانه فکر کردم و میگفتم مســلمانی که به
..................................................................
حرفنیست ،بلکهبهعملاست.وقتیبهخانهرسیدمابتدانمازقضایصبح
..................................................................
وسپسنماز ظهروعصرراخواندم....
..................................................................
یک ماه بعد با پدرم داشتیم میرفتیم خانه که اذان گفت ،من به پدرم گفتم
....................................................................
بایســتد،پدر ایســتاد،من از ماشین پیاده شدم و به ســوی مسجد رفتم ،پدرم
...................................................................
گفت «:کجا می روی؟»
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گفتم «:می روم مسجد نمازم را بخوانم».
...................................................................
پــدرم مجبــور شــدکه بــا من بیاید تا تنها نباشــم ...نمــاز که تمام شــد پدرم با
...................................................................
عصبانیت گفت « :پسرم مگه ماکافریم!؟»،گفتم «:نه پدر جان مگه چه شده
..................................................................
است؟» .پدرم گفت « :تو به من دستور دادی و گفتی که بایستم تا تو به نماز
...................................................................
ً
بروی».گفتم«:پدرجانمنقصدجسارتنداشتهاموحتمادلیلیداشتهام که
...................................................................
گفتمبایستید».
..................................................................
پدرم گفت « :چه دلیلی داشتی؟»
..................................................................
گفتم «:اوال نماز در مسجد ثوابش بیشتر است و هر رکعت نماز جماعت من به
..................................................................
اندازه دوهزار نماز که به تنهایی خوانده می شود ارزش دارد.
..................................................................
ً
دوما:اگر تعداد نماز گزاران از ده نفر بیشتر باشد هیچ کس نمی تواند ثواب نماز
....................................................................
ما رابشمارد.
...................................................................
ً
سوما:نمازی کهدراولوقتخواندهشودبهصورتیدرخشانبهسویصاحبش
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برمی گردد و میگوید تو مرا حفظ کردی خداوند هم تورا حفظ کند».
...................................................................
پدرم گفت«:آفرینپسرممناالنمیتوانمبهتوامیدداشتهباشم!»من گفتم:
...................................................................
ً
«مگهقبالبهمنامیدنداشتیپدرجان؟»
..................................................................
پدرم گفت «:چرا امید داشتم ولی امیدم االن حقیقی شد».
...................................................................
•حسینشریفی|جیرفت

...................................................................
..................................................................

•تابیدن نور امید در دل یک معلول

..................................................................
درسالتحصیلی80-81درمدرسهاستثناییبرهانی(استاناصفهان)درسمت
..................................................................
مددکاراجتماعــی خدمت میکردم ودرهمــان اوائل بامدیرصحبت نمودم که
..................................................................
جهتآشناییبیشتربادانشآموزانبازدیدیاز کالسهاداشتهباشموباتوجه
....................................................................
باروحیات متفاوتشان باآنان ارتباط برقرارکنم وتفاوت های فردی آنهارادرک
...................................................................
کرده،جهت بهبودروندکارموبااینپیشنهادمن،موافقتشد.
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منبامعلماندراینزمینهصحبتنمودموقرارشدبه کالسهابروم.وارد کالس
...................................................................
پنجــم شــدم ونزدیک دانش آموزی نشســتم وبه اولبخنــد زدم .هرچند 5ماه
...................................................................
ازسال تحصیلی گذشته بود وآن ها بامن مانوس شده بودند ،دیدم او خود را به
..................................................................
عقبمی کشاندواضطرابعجیبیداردوبادیدناینصحنهبهبهانهصحبت
...................................................................
کردن از سرجایم بلندشدم وناگهان معلم کالس گفت:بچه های خوبم! شما
...................................................................
رابامددکارتنهامیگذارمتااگرحرفیادرددلیداریدباویدرمیانبگذارید.
..................................................................
من که آمادگی صحبت رانداشتم وبچه هاباذوق فراوانی چشم به دهان من
..................................................................
دوخته بودند ،که ناگهان زهرااز آخرکالس شروع به صحبت کرد «:خانم اجازه
..................................................................
ماخیلی وقت بود که دوست داشتیم باکسی حرف بزنیم» ...وسکوت کالس
..................................................................
رادرهمشکست،یکنفسعمیقی کشیدموخوشحال کهبچههابهماعتماد
....................................................................
کردندومیخواهندباهامصحبت کنند.
...................................................................
گفتم « :زهراجان!بفرما هرچه میخواهی بگو وقول میدهم این حرفها بین
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خودمانبماند».
...................................................................
احساس کردمبچههاازاینحرفمنخیلیخوششانآمدهوشروعبهصحبت
...................................................................
کردند وهرکس سوالی کرد ومن بازبان ساده جواب دادم وتمام حواسم درکالس
..................................................................
به آن دانش آموز مضطرب بود .زنگ به صدادرآمد وبچه ها بارضایت خاصی
...................................................................
کالس راترک ومی گفتندخانم دوباره به کالس مابیاییدوبانگاه معصومانه آن
...................................................................
دختر کالسراترکنمودم.
..................................................................
ازآن روزکنجــکاو شــدم چــراآن دانش آموز مضطرب اســت وبایدکمکش کنم.
..................................................................
تصویــرآن دختررنجور جلوی چشــم هایــم خودنمایی می کرد .مشــاهداتم را
..................................................................
درحیاط شروع کردم .اودرزنگ تفریح درگوشه ای کز می کرد وباحسرت بچهها
..................................................................
رامینگریستوغمسنگینیبرگونههایشحاکمبود.
....................................................................
روزی کهانگاردراینعالمنبود کنارشنشستمودستبرشانههایش گذاشتم
...................................................................
کــه ناگهــان از جاپرید وگفت«:خانم بخدامن کار بــد نکردم» .بالبخند گفتم:
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«دخترگلــم !مگرمــن چیزی گفتم؟چندروزاســت کــه نگرانی؟اگرازدســت من
...................................................................
کمکیبرمیآیدبگوتاکمکت کنم؟»ناگهانخودرابردوشمنانداختوشروع
...................................................................
به گریه کرد .خوب گذاشتم گریه کند و ازاوخواستم به دفترم بیاید ومشکلش
..................................................................
رابیان کند.
...................................................................
تمامحواسمبهاوبود کهاینعزیزاز چهزجرمیکشد کهدر اتاقمباز شدوصدای
...................................................................
لرزانی مرامتوجه خود کرد«.خانم !اجازه هســت بیام داخل ؟» بالبخندگفتم:
..................................................................
«بفرمادخترگلم»؛روبرویخودمنشاندمشواول کمیباویخودمانیصحبت
..................................................................
کردمچندجلسهباهمصحبت کردیمتااعتماداوراجلبنمودمتااینکهدریکی
..................................................................
ازجلسات شروع ازمن پرسید «:خانم یک سوال بپرسم ناراحت نمی شوی؟»
..................................................................
نمیدانستم سوالش چیست وچه بگویم؟هنوزجوابش را نداده بودم که دیدم
....................................................................
اشــک از گونه هایش جاری شده وبلندشدکه برود که من گفتم «:کجا؟سوال
...................................................................
رابپــرس !» برگشــت ونشســت وگفت«:خانم!ببخشــیدکه ناراحتــت می کنم
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شماازاین که معلول هستی ناراحت نیستی؟»حیرت زده شدم ونمی دانستم
...................................................................
چــه جوابی بدهم .اوازخجالت ســرش راپایین انداخته بود وبغض ســنگینی
...................................................................
گلــوی مرامی فشــرد اوخاطرات تلخ زندگیم رایاد آور شــد وچندلحظه ســکوت
..................................................................
براتاقمحاکم گشت.اماتصمیم گرفتمباآندختر روراستباشموسرمرابطرف
...................................................................
اوبرگرداندمواوباترس گفت«:خانم،بخدامنوببخشیدکهناراحتت کردم»
...................................................................
امابالبخندگفتم«:عزیزم!شمامراناراحتنکردیدشمامنوبهیادآنزمانیانداختی
..................................................................
که کالس پنجم بودم ومعلم باحرف نســنجیده اش مرایک ســال ازتحصیل
..................................................................
محروم کرد» ...وماجرا را برایش گفتم وگفتم یک معلم خوب ومهربان باعث
..................................................................
پیشرفت من شد ومرابسوی خدافراخواند من خیلی ازدنیامایوس بودم .چون
..................................................................
سرزنش ونگاه ترحم آمیز آزارم میدادو....دیدم آه سردی کشید وگفت«:خانم
....................................................................
!چهشباهتی!منمچندسالاست کهبخاطرمعلولیتسرزنشمیشوموکسی
...................................................................
یشــوم وهرشــب باگریه
منو دوســت نداره وهرجامی روم بانگاه ترحم روبرو م 

خــاطــرات نمــازی | دفتـر شمـاره چهـار | .............................. | 31

میخوابــم واصــا به خدا ونماز اعتقادی ندارم وزندگــی به کام پدر ومادرم تلخ
...................................................................
کردمواصالبهحرفآنهاگوشنمیکنموهرچهپدرمیگویددخترم!نمازرابخوان
...................................................................
که به آرامش برســی من نپذیرفتم وخیلی ناشــکری میکنم.مادرم بیمار شده
..................................................................
وچندروز پیش بادیدن یک جمله توصحن امــام رضا؟ع؟«،به پدر ومادرخود
...................................................................
نیکی کنید».من منقلب شدم وچندروزمضطربم ونمیدونم چه کنم که پدر
...................................................................
ومــادرم راضــی نگه دارم ؟من هنوزقانع نشــدم که چراخدا منومعلول کرده که
..................................................................
بایداینهمهنگاهوسرزنشتحمل کنم و»...
..................................................................
خدایا!تمــام خاطــرات مرا زنده کــرد ومن که قبال از معلولیت خودمی رنجیدم
..................................................................
باتمــام وجوداورا درک کردم وبه اوگفتم« :خوشــحالم که بهم اعتماد کردی و
..................................................................
صحبت برای امروز بس وادامه باشه برای بعد»...
....................................................................
باخوشحالی گفت «:چشم »و گفت « :ازاینکه به حرفام گوش کردی ممنون»
...................................................................
ورفت.
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صبح روزبعددیدم بامادرش ویک دســته گل وارد دفترم شدند ولبخندشادی
...................................................................
برلب داشــت ومادرش باچشــمان اشکبار فقط میگفت«:متشکرم دخترم را
...................................................................
نجات دادی» .من حیران بودم که خدایا! آیا می شود چندروزه کسی رامنقلب
..................................................................
کرد؟ بعدازســام واحوالپرســی هردو در کنارم نشســتند و آن دختر با اشــاره به
...................................................................
مــادرش گفت« :ایــن خانم بودکه نورامیــدرادردل من کاشــت» من بهت زده
...................................................................
بــودم .اوازدفترم بیرون رفت .مادرشــروع به صحبــت کرد وگفت«:چطورچند
..................................................................
روزه منقلبش کردی؟ مایکسال بااین بچه مشکل داریم وحتی یکباراقدام
..................................................................
به قرص خوردن کرده ،درمنزل اصالباالترازگل به وی نگفتیم ودوستش داریم
..................................................................
.اماخیلیناشکراستوهمشمیگویدچرامعلولم؟نمازنمیخواندوبادوستان
..................................................................
ناباب میگردد وحجابش خوب نیســت واین باعث مشــکل درخانواده شــده
....................................................................
است».منبالبخندگفتم«:من کارخاصینکردمواینلطفامامرضا؟ع؟بوده
...................................................................
کهیکجملهویرامضطرب کردهومنسرراهشقرار گرفتم.اوتشکرکردوگفت:
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«خیلیخوشحالم کهامیددرقلببچهامنشاندیوخانم،یکخواهشدارم.
...................................................................
امادخترمنفهمدکهمن گفتم» گفتم«:بفرمامندرخدمتم».
...................................................................
گفت«:خانــم دخترم را تشــویق کن به نماز خواندن ،انتخاب دوســت خوب
..................................................................
ورعایتحجاب»ومنهمقولدادمعزمراجزم کنمودرجهت کمک کردنبه
...................................................................
ویاقدامنمایم.
...................................................................
بامربــی پرورشــی هماهنــگ کــردم واوگفت« :ســه ســال کــه دانش آمــوز این
..................................................................
مدرسه است وبه هیچ صراطی مستقیم نشده» وخندید وگفت«:مگر چندروزه
..................................................................
میشودکسیعوض کرد؟»بهمشاهداتمدرحیاط،کالسونمازخانهادامهدادم
..................................................................
وغیرمستقیم دانش آموزی را انتخاب تابااو دوست شود ومیدیدم که شادی
..................................................................
درچهــره اونمایان شــده وبادوســتش درزنگهای تفریح مراقب بچههاســت
....................................................................
وبامربــی پرورشــی همــکاری میکنــد ویــک هفتــه بعد ســر مراســم صبحگاه
...................................................................
بطورغیرمنتظره ای شنیدم که به مربی پرورشی گفت«:خانم اجازه !من بیام
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قرآن بخوانم؟» وآمدسوره حمد وتوحیدباصوت زیبایی خواند و همان لحظه
...................................................................
به وی جایزه دادیم وبچه ها برای او کف زدند .
...................................................................
بامربیپرورشیتصمیم گرفتیم،جهتتشویقبهنماز کارهاییمانند«:توزیع
..................................................................
کارت نماز،بیــان خاطــرات جالــب درامرنمــاز توســط دانــش آموزان سرمراســم
...................................................................
صبحگاه ،برگزاری مســابقه ودادن هدیه به دانش آموزان دربین نماز ودرباره
...................................................................
فضیلت سوره حمد وفواید نمازخواندن سخن گفتن وبچه ها راجهت شرکت
..................................................................
درنمازجماعتتشویقنماییم».
..................................................................
باایــن کارهــاآن دختر دیگــرآن دانش آمــوز مضطرب وناشــکروبدحجاب نبود
..................................................................
ودرنماز جماعت شرکت می کرد وحتی درمورد احکام هم دربین نماز صحبت
..................................................................
میکرد واعتماد به نفس پیداکرده بود وازلحاظ درسی واخالقی هم پیشرفت
....................................................................
قابل توجهی نمود .دوست این دانش آموزوخودش درمدرسه کاری کردندکه
...................................................................
بیشتر دانش آموزان بدون اکراه  ،در وقت مقرر اقدام به گرفتن وضوکرده و برای

خــاطــراتنمــازی|دفتـرشمـارهچهـار | ..............................| 35

نمازآمادهمیشدند.آنانبدون کمرویی،اشکاالتیرا کهباآنمواجهمیشدند،
...................................................................
میپرسیدندوآندخترالگویخوبیبرایدیگرانشد.
...................................................................
چندین سال از آن سالها گذشته است ومن خرسندم که توانستم اعتمادبه
..................................................................
نفــس رادردانش آموزی تقویت کنم ودرامرتشــویق به نمــاز و...دانش آموزی
...................................................................
گام بــردارم ونورامید رادردل اوبنشــانم .آن خاطره ها درذهنم نقش بســته اما
...................................................................
غم ازدســت دادن آن مربی پرورشــی هنوز ازیادم نرفته است وحال که درحال
..................................................................
نگارش هستم اشک امانم نمی دهد .
..................................................................
•فاطمهعلیان| اصفهان

..................................................................
..................................................................

• مرا هم برای نماز بیدار کرد!

....................................................................
هم اتاقیم چند وقت بود که نمازش رو ترک کرده بود ،احساس میکردم فقط از
...................................................................
سرلجبازیقیدنمازرازده.برایهمیننتونستمنسبتبهاینمسئلهبیتفاوت
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باشم...
...................................................................
من همیشه عادت داشتم نماز ظهر و مغرب را در مسجد دانشگاه به جماعت
...................................................................
بخوانم؛امابعدازاینکهمتوجهشدمهماتاقیمچندیاست کهنماژنمیخونه،
..................................................................
تصمیم گرفتم به عنوان دعوت عملی ،چند صباحی نمازم را در اتاق ،جلوی
...................................................................
چشماناوبخوانم.
...................................................................
به عمد نماز اول وقتم را به تاخیر میانداختم و درست وقتی که او در اتاق بود
..................................................................
بــه نماز می ایســتادم ،در حین نماز ســنگینی نگاهش را حس می کــردم ،گاه
..................................................................
هنگامدعاومناجات،زیرچشمینگاهشمی کردمومیدیدماز پشتپردهی
..................................................................
تختــش چگونه مرا زیر نظر دارد .به طرفش که بر می گشــتم ،نگاهــش را ازم
..................................................................
میدزدید.
....................................................................
چند روزی به همین منوال گذشت ،یک روز که در اتاق جز من و او کسی نبود،
...................................................................
درســت وقتی که ســر سجاده نشسته بودم و دعا می خواندم ،کنارم نشست و
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گفت :خیلی دوست دارم مثل تو باشم ،آروم و صبور...
...................................................................
کتاب دعا را بســتم و در حالی که ســجاده رو جمع می کردم گفتم« :نمازت رو
...................................................................
بخون».
..................................................................
صبح روز بعد درحالی که آماده نماز صبح شده بود ،مرا هم برای نماز بیدار کرد.
...................................................................
• فهیمه سادات رضوی| شهر یزد

...................................................................
..................................................................

• نماز ،انسان ها را حاجت روا میکند!

..................................................................
فاصلهی خانه تا محل کارم حدود بیست دقیقه بود که هر روز با سرویس به
..................................................................
آنجامیرفتم،آنروزبسیارفکرممشغولبود،چونبرایآپارتمانی کهثبتنام
..................................................................
ً
کردهبودیممبلغیرا ازماخواستهبودند کهتادوروزدیگربهحساببریزیم،واقعا
....................................................................
هیچ پولی نداشتم ،به خاطر جراحی همسرم و استعالجی او به مدت پنج ماه و
...................................................................
وام هایی که از قبل گرفته بودیم و به قولی تنها بانکی که دیگه وام نگرفتیم
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بانک خون بود و قرض هایی که از خانواده هایمان گرفته بودیم ،هیچ راهی
...................................................................
برای تامین آن پانصد هزار تومان نداشتم .
...................................................................
به همین منظور آن روز را تصمیم گرفتم از خانه تا محل کار را پیاده روی کنم
..................................................................
و با خودم فکر کنم که چگونه آن پول را تهیه کنم ،آخر با توجه به شــرایطی
...................................................................
که همسرم داشت ،نمی خواستم موضوع رابه اوبگویم  ،چون می دانستم جز
...................................................................
غصه خوردن راه دیگری ندارد ...
..................................................................
در طــول مســیر راههــای گوناگونی بــه ذهنم خطور می کــرد که بالفاصله فکر
..................................................................
دیگری که نه من از این راه به این دلیل نمی توانم پول را تامین کنم در ذهنم
..................................................................
نقشمیبستوهراز گاهیاشکدرچشمانمنقشمیبست ،مستاصلشده
..................................................................
بودم نزدیک محل کارم رسیدم ،هیچ راه حلی پیدا نکرده بودم ،از آنجایی که
....................................................................
کارم حساس بود سعی می کردم ،مشکالت خانه را به محل کار نبرم ،از قبل
...................................................................
شنیده بودم که نماز شب معجزه می کند ،در دلم خدا را صدا کرده و گفتم« :
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خداجون من هیچ راهی نیافتم یه نماز شب نذر می کنم خودت یه راه پیش
...................................................................
پایم باز کن. »...
...................................................................
آن روز ،بخش بیمارســتان آرام بود و حدود ســه همکار دیگه داشتم که با من
..................................................................
در یــک شــیفت کاری بودنــد ،یکی از آنها هم مثل مــن از همین آپارتمان ها
...................................................................
ثبت نام کرده بود ،به من گفت « :راستی  ،درجریانی که دوباره باید یه مبلغی
...................................................................
بپردازیم؟!» من هم گفتم « :بله انشاء اهلل پرداخت میکنیم» و از کنار او رفتم
..................................................................
تا بر بالین بیمارم ،حاضر شوم پس از حدود ده دقیقه وسط سالن بودم که یکی
..................................................................
دیگهاز همکارانممنراصدا کردو گفت«:از طرفبیمارستانبهمنپانصدهزار
..................................................................
ً
تومان تعلق گرفته راستش را بخواهی من فعال تا چند ماهی به آن نیاز ندارم،
..................................................................
اگه شما می خواهی به شما قرض دهم هر موقع داشتی بهم پس بده در غیر
....................................................................
ایــن صــورت بروم کارگزینی و بگویم من این پــول را نمی خواهم»  ،دهانم باز
...................................................................
مونده بود ،نمی دونستم چی بگم ،وای خدای من او از کجا می دانست که
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ً
ً
من دقیقاهمینمبلغپولنیاز مندم،بهاو گفتم«:ممنوناگهواقعاپولرانمی
...................................................................
خواهی دستتون درد نکنه من قرض می گیرم»  ،شب آن روز در نیمههای شب
...................................................................
برای نذری که گفته بودم از خواب بلند شدم ،نماز شب را خواندم و از خداوند
..................................................................
نطــور که به این زیبایــی گــره از کارم باز کرد بــرای همهی
خواســتم کــه همی 
...................................................................
مسلمانان گره گشایی کند.
...................................................................
در این خاطره به دو نتیجه رســیدم یکی اینکه نماز ،انســان ها را حاجت روا
..................................................................
ً
میکند و دوم اینکه اگه در کاری واقعا بدونی که همه چیز دســت خداســت و
..................................................................
البتهتالش کنیوبهاوبسپاریخیلیزیباغیرممکنهاراممکنمی کند.
..................................................................
•طیبهعصاریان|شهر کاشان

..................................................................
....................................................................

•نگاهعاقلاندر سفیه،مکبرپسربچه!

...................................................................
«اهلل اکبر ،الحمدهلل» .مکبر پسر بچهی هفت هشت سالهای بود .چهره ی با
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نمکی داشت .صورت گرد و سفید .تپل بود .قد کوتاهی داشت .موهایش را با
...................................................................
نمرهی چهار کوتاه کرده بود .یک لباس یقه اســکی ســبز رنگ به تن داشت.
...................................................................
با یک شــلوار پارچهای کرم .اینقدر با مزه کلمات را ادا می کرد که آدم دوســت
..................................................................
داشت برود و لپش را بگیرد و بکشد.
...................................................................
شیطنت کودکانهاشدرچشمانشبهخوبینموداربود.ازهمانتکبیرةاالحرام
...................................................................
اولنماز،مدامبهچشمتکتکنمازگزاراننگاهمیکرد تاباالخرهفردیراپیدا
..................................................................
کند و فرصتهای هر چند کوتاه بین تکبیر گفتن هایش را با او سرگرم شود.
..................................................................
از نگاه هایش به من متوجه شــدم که جز من کســی روی خوشــی به او نشــان
..................................................................
نداده است .دفعات اولی که به من نگاه کرد ،من طوری وانمود کردم که گویی
..................................................................
متوجه اش نیستم و سرگرم نمازم هستم .حال آن که از همان ابتدا حواسم به
....................................................................
اوبود.اوهمباوجودی کهبهغیراز منبهچشماندیگراننیزنگاهمی کرد،به
...................................................................
نظرمیرسید کهتقریبا مطمئنبودهمراهشراپیدا کردهاست.شکشوقتی
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به یقین تبدیل شد که در رکعت دوم در هنگام قنوت برای لحظه ای از میان
...................................................................
انگشتانم به او نگاه کردم و دیدم که دارد به من می خندد.
...................................................................
من هم نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم و به او لبخندی زدم .البته در ابتدا
..................................................................
ســعی میکردم با وجود لبخندی که به لب داشــتم باز هم ســرم پایین باشد و
...................................................................
خیلی به صورتش نگاه نکنم .اما کار به جایی رســید که در هنگام ســام نماز
...................................................................
فکریبهسرمبزند.
..................................................................
«اهلل اکبــر ،بســم اهلل و باهلل» .خیلی با نمک کلمــات را ادا می کرد .لپ هایش
..................................................................
چــال می شــد و کمــی هم زبانش می گرفــت که این مســئله ادای کلماتش را
..................................................................
ملیحتر کرده بود .سعی کردم کره های دو چشمم را به آرامی به این طرف و آن
..................................................................
طرف حرکت دهم و دو نفر کناری ام را بپایم .گاهگداری هم سرایدار مسجد از
....................................................................
آن جلو رفت و آمد می کرد .نیم نگاهی هم به او داشتم .باالخره تصمیم خود را
...................................................................
گرفتم و به آرامی هر چه تمام تر ،در حالی که به چشمان پسرک نگاه میکردم با

خــاطــراتنمــازی|دفتـرشمـارهچهـار |..............................| 43

ظرافتی برآمده از ترس ،هراس و اضطراب و حسی حاکی از احساسات بچگی،
...................................................................
شــوخ طبعی و سرخوشــی زبانم را از دهانم خارج کردم و سعی کردم قیافه ای
...................................................................
مضحکبهخودبگیرم.
..................................................................
این چند لحظه برایم پر از احساســات عجیب و غریب و جور و واجور بود .ته
...................................................................
دلم احساس خوشحالی داشتم که باالخره توانسته بودم فکرم را عملی کرده و
...................................................................
با تمام وجودم منتظر عکس العمل پسر بچه شوم .انتظار مواجهه با چیزهای
..................................................................
زیادی را داشــتم .لبخند پر از شیطنت پســرک ،بیرون آوردن زبانش در جواب
..................................................................
به من و یا قهقه ای که ممکن بود صدایش از میکرفون بلند شده و کل مسجد
..................................................................
را پــر کند .انتظار همه چیز را داشــتم جز اخمی تلــخ و قیافه ای حق به جانب
..................................................................
کــه مرا بیشــتر یــاد دوران بچگیام و نگاه های عاقل اندر ســفیه مرحوم پدرم
....................................................................
میانداخت ،خصوصا وقتی کاری احمقانه از من سر می زد .اصال فکرش را هم
...................................................................
نمی کردم که این همه عالقهی من به وی در لحظه ای تبدیل به نفرت شود.
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«آقاتقبلاهلل».دستمرابهطرفمردی که کنارمنشستهبوددراز کردمو گفتم:
...................................................................
«از شما هم قبول باشه».
...................................................................
• مهدی نوریان|شهرتهران

..................................................................
...................................................................

• پیام وحدت به طور عملی

...................................................................
بچه های مدرسه راهنمایی حاج عنایت شیانی شهرستان پاوه را برای اردوی
..................................................................
تفریحیبهغارقوریقله بردهبودیم.ناهار رابایدبینبچههاتقسیممیکردیم
..................................................................
برای این کار به تعداد دانش آموزان هر کالس غذا در اختیار معلم آن کالس قرار
..................................................................
می گرفت تا در بین آنها تقسیم می کرد.
..................................................................
از اســتان هــای دیگــری مثل همــدان ،تهــران ،کردســتان و  ...هــم اردوهای
....................................................................
تفریحی به غار قوری قلعه آمده بود .صدای اذان مسجد روستای قوری قلعه
...................................................................
نماز ظهر را نوید می داد .بچه ها بعد از صرف ناهار برای گرفتن وضو و ادای نماز
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ظهر هرکدام به طرف چشمه هایی که نزدیک غار بود می رفتند .چشمههای
...................................................................
زیاد این منطقه کار گرفتن وضو را سریع تر کرده بود.
...................................................................
نیما و ماکوان هم در حال گرفتن وضو بودند -آنها دانش آموزان ســال اول
..................................................................
راهنمایــی بودند -که متوجه شــدم حاج آقایی با لباس روحانی کــه با اردوی
...................................................................
تفریحیتهرانآمدهبودبهطرفبچههامیرفت.لباسروحانیوناهلسنت
...................................................................
بالباسروحانیوناهلتشیعمتفاوتاست.ماکوان ونیمابرسرچگونهشستن
..................................................................
دست و ترتیب انجام وضو با هم جر و بحث می کردند و من هم به زعم اینکه
..................................................................
اینروحانیاهلتشیعازنحوهانجاموضواهلسنتاطالعدقیقنداشتهباشد،
..................................................................
ممکن است نتواند به دانش آموزان کمک کند ،به سمت آنها حرکت کردم.
..................................................................
چندقدمماندهبهآنهاایستادمصدایحاجآقاوبچههارابهوضوحمیشنیدم
....................................................................
کهازبچههاپرسید«:مشکلشماچیه؟»ماکوان گفت:ماموستامنمیگماول
...................................................................
باید آب رو روی دست راست بریزیم و از آرنج تا نک انگشتان را بشوییم اما نیما
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می گوید باید با دســت آب را برروی ســاعد دســت چپ رها کنیم تا از آرنج آب
...................................................................
خارجشود.
...................................................................
حاج آقا در حالی که عبایش را کناری گذاشت گفت بچه ها خوب نگاه کنید
..................................................................
ببینیــد مــن چگونه وضو می گیرم ،شــما هم ایــن کار را انجــام دهید .من که
...................................................................
منتظر بودن حاج آقا بر طبق فقه امام صادق وضو بگیرد ،اما در کمال تعجب
...................................................................
به صورت کامل و بدون هیچ گونه مشــکلی به بچه ها وضوی فقه شــافعی را
..................................................................
یاد داد .ایشان کامال روشن و عالی تمام نکات را یاد آوری می نمود و بچه ها را
..................................................................
تشویقوراهنماییمی کرد.
..................................................................
نمیاوماکوانپساز وضو گرفتنبرایخواندننماز بهمسجدمراجعه کردند .و
..................................................................
حاجآقاهمبا گرفتوضویمجددبرایخواندننماز رفتند ،از دورهمچشمی
....................................................................
به ماکوان و نیما داشت تا اگر در نماز خواندن مشکلی داشته باشند راهنمایی
...................................................................
نماید.
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جامعیت و اطالع کافی داشتن حاج آقا از اصول فقه شافعی برایم درس مهمی
...................................................................
داشــت امروز کســی را دیدم که هم از اصول فقه جعفری آ گاه بود و هم از فقه
...................................................................
شافعیواینکهدر آنلحظهبچهرابهبهترینشکلوبدونتعصبراهنمایی
..................................................................
میکرد و پیام وحدت را به طور عملی نظاره گر بودم.
...................................................................
آری مردان بزرگ این چنین هستند و همواره جامعیت الزم را دارند.
...................................................................
•عدنانمرادی|استان کرمانشاه

..................................................................
..................................................................

اکبر
•وداع
..................................................................
هر وقت از كوچه پشت باغ عبور میكردم  ،خدا خدا میكردم كه طلعت خانم
..................................................................
مادراكبرمنرانبیند،چونبرایسوالهایتكراریاوجوابجدیدینداشتم.
....................................................................
برای اینكه شرمنده اش نشوم و وعده های بی مورد به او ندهم سعی میكردم
...................................................................
راه طوالنی تری را انتخاب كنم و كمتر از آن كوچه عبور كنم  ،مگر موردی مثل
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امروز پیش میآمد كه ناچار باید از كوچه باغی گذر میکردم .
...................................................................
البتهامروزهمتمامتالشمرا كردم كه كسدیگریراپیدا كنمتادعوتنامهروز
...................................................................
جانباز را به محسن دوستم برساند ولی هر چه بیشتر فكر میكردم كمتر نتیجه
..................................................................
میگرفتم.
...................................................................
ا گــر دیشــب به محســن زنگ نمیزدم امــروز از رفتن به ایــن كوچه صرف نظر
...................................................................
میكردمولیاالن كهساعت 7/45صبحاست،حتمامحسنمنتظرمنجلوی
..................................................................
پنجره اتاقش ایستاده و بی صبرانه بیرون را نگاه میكند .
..................................................................
چاره ای نبود ،برای رسیدن به خانه محسن باید از جلوی منزل طلعت خانم
..................................................................
ردمیشدم.
..................................................................
داخل كوچه سرك كشیدم كوچه خلوت بود  ،سرم را پایین انداختم و با عجله
....................................................................
به طرف خانه محسن به راه افتادم .زنگ خانه را فشار دادم و دوست داشتم
...................................................................
بدون معطلی در باز شود  .چند دقیقه ای طول كشید تا همسر آقا محسن در را
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باز كرد .
...................................................................
سالم كردم و گفتم :ببخشید برای بردن محسن به پادگان آمده ام.
...................................................................
خانم محسن بعد ازجابجا كردن چادرش جواب سالمم را داد و گفت :
..................................................................
ً
اتفاقامحسنمنتظرشماست.بفرمایدداخل....................................................................
نهممنونمـلطفاصداش كنید....................................................................
او به داخل رفت و محســن را تا دم درخانه آورد از همســر محســن خداحافظی
..................................................................
كردم.ویلچرمحسنرا گرفتموپسازاحوالپرسیبهراهافتادم.سعیمیكردم
..................................................................
با عجله مسیر كوچه تا خیابان را طی كنم  ،محسن از این وضع اعتراض كرد
..................................................................
وگفت:
..................................................................
 چه خبره،چرا عجله میكنی  .حاال كه خیلی وقت داریم .....................................................................
گفتم:ببخشید،برایاینكهخیلیدیرنشودعجلهمیكنم.
...................................................................
 -فكر دل و روده ی من هم باش.
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چشم....................................................................
چند متر ازكوچه باقی مانده بود كه طلعت خانم با نان ســنگك وشیشــه شــیر
...................................................................
بدســت از كوچه پیچید  .یك لحظه ایســتادم ومیخواستم دوباره برگردم كه
..................................................................
محسن گفت:
...................................................................
معلوم نیســت امروز چه خبره ؛چــراداری برمیگردی ؟ اصال حواســت اینجا...................................................................
نیست.
..................................................................
نهچیزینیستمیخواستمچر خهایویلچر را امتحان كنم ...................................................................
چاره ای جز حركت به سمت جلو نداشتم  ،به طلعت خانم كه رسیدم ،سالم
..................................................................
كردم و میخواســتم ســریع عبور كنم  ،ولی صدای طلعــت خانم مجبورم كرد
..................................................................
ویلچر را از حركت باز دارم وبه صحبتهای او گوش كنم .
....................................................................
خوبی مادر ؟....................................................................
 -ای شكر خدا  ،از اكبر چه خبر؟!
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 مادر جون خبر جدیدی ندارم ولی انشاهلل خبر خوبی میرسد ....................................................................
 نه مادر  ،دفعه قبل هم همین را گفتی !...................................................................
به امید خدا بقیه اسرا هم که آزاد بشوند محسن حتما بین آنهاست...................................................................
 احمد آقا چند شــب پیش خوابش را دیدم  ،میگفت  ،جایش خیلی خوب...................................................................
است.
...................................................................
خیلیخب،پسدیگرجاینگرانینیست...................................................................
این جمله را كه گفتم با اشكی كه از گوشه چشمش جاری بود گفت:
..................................................................
ً
اسرا كه جایشان راحت نیست ؟! حتما …..................................................................
بغض غریبی گلویم را فشرد  ،سعی كردم مثل هر بار خویشتنداری كنم ولی
..................................................................
نمیتوانستم  .خود به خود میلرزیدم  .كمیكه به خودم مسلط شدم گفتم :
....................................................................
 ننه اكبر  ،به دلت بد نیاور  ،انشاهلل بر میگردد .من با اجازه شما آقا محسن را...................................................................
برسانم ،دارد دیر میشود .
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او با گوشه چادرش اشكش را پاك كرد و با همان بغض كهنه گفت:
...................................................................
 ایشان را تا به حال زیارت نكرده ام ؟! جانباز است ؟!...................................................................
ً
 بله مادر  ،ایشــان ســرور ماســت  ،تازه به این كوچه آمده اند  ،بعدا به اتفاق..................................................................
خدمتمیرسیم.
...................................................................
پس بی زحمت شماره دوستت كه در مالیر است و گفته با اكبر در عراق اسیر...................................................................
بوده را به من بده .
..................................................................
ننهجانآندفعههم گفتم،شمارهاوراندارم،ولیسعیمیكنمتوسطدیگر..................................................................
دوستانبرایتبگیرم.
..................................................................
دوبــاره بــرق امید در دلش جرقه زد ونگاهی به ســر تاپایمــان انداخت ودرحال
..................................................................
رفتن گفت
....................................................................
خدا خیرت بدهد ؛ من منتظرم ....................................................................
ویلچرمحسنرابهحركتدر آوردموآرامراهافتادیم.محسننگاهیبهمن كرد
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وگفت:
...................................................................
نه به آن عجله ات ؛ نه به این سالنه سالنه رفتنت  .راستی اكبر كیه؟!...................................................................
یهبندهیمخلصخدا كهاز عملیات كربالیپنج بهبعداثریاز اوننیست...................................................................
 بیچاره مادرش حق داشت اینهمه نگران باشد  .راستی احمد آقا مگر مادر...................................................................
اكبر فقط این یك پسر را داشت .
...................................................................
نــه؛ دوتــای دیگر هــم دارد ولی اكبر خیلی مهربان بود  .یــك الهه ای ازغیب..................................................................
بودكه برای مادرش رسیده بود .
..................................................................
محسن با دست چرخهای ویلچر را گرفت ومانع از حركت آن به جلو شد  ،رو به
..................................................................
من كرد وگفت :
..................................................................
دوستدارمبیشتراز ایندربارهیاكبربدانم.چونتورویتختبیمارستان....................................................................
هم كه بهوش آمدی فقط نام اكبر رامیبردی .
...................................................................
محسن رضایت من را كه دید چر خهای ویلچر را رها كرد .
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در مسیر پادگان جریان دوستی ام با اكبر تا آغاز عملیات كربالی پنج را برایش
...................................................................
تعریف كردم.
...................................................................
بعد از پایان مراسم پادگان  ،محسن را به خانه خودمان بردم  .آقا محسن هی
..................................................................
غر میزد و از اینكه سر زده به خانه ما آمده بود ناراحت بود .وقتی او را به خانمم
...................................................................
معرفی كردم و گفتم از دوستان هم تختی من در بیمارستان اهواز است  .شرم و
...................................................................
كمروییآقامحسن كامالبرایممسلمشد.
..................................................................
از زهرا همسرم خواستم كه گوشی را بیاورد تا آقا محسن زنگ بزند به خانواده
..................................................................
اش و مــن بــرای آوردن آنها به درب منزلشــان بــروم  .زهرا گوشــی را نزدیك آقا
..................................................................
محسن گذاشت و كاغذی را به دست من دادو گفت :
..................................................................
از وقتی تو رفتی سه بار آقای امامیاز بنیاد شهید زنگ زدند و سراغ تو را گرفتند....................................................................
 .این شماره را دادند كه با ایشان تماس بگیری.
...................................................................
-كاغذرارویمیز گذاشتموبهآشپزخانهرفتم،وقتیبرگشتمبهمحسن گفتم:
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 چی شد ؟ زنگ زدی ؟...................................................................
بله ولی مهمان داریم  ،و من هم باید تا یك ساعت دیگر رفع زحمت كنم ....................................................................
وقتی فهمیدم محســن تعــارف نمیكند و قصد رفتن دارد بقه ماجــرای اكبر را
..................................................................
برایش گفتم:
...................................................................
یك شــب مانده بود به شــب عملیات كربالی پنج آن شب تا صبح اكبر خواب
...................................................................
نداشت  ،هر دو ساعت یكبار بلند میشد و وضو میگرفت و نماز شب میخواند
..................................................................
 .نماز خواندنش خیلی طول میكشید  ،البته او طوری رفتار میكرد كه مزاحم
..................................................................
اوقات كسی نشود  .آن شب برای بار آخر كه وضو میگرفت موقع بر گشتن به
..................................................................
سنگر پایش به فانوس خورد وسروصدایی ایجاد شد .
..................................................................
بچههااز خواببیدار شدند،اكبراز شرم،خیسعرقشدهبود.گفت:ببخشید
....................................................................
بچههامنخیلیشمارااذیت كردمالبتهبهمهمانخوردهنمیشود گرفتمن
...................................................................
چند شب بیشتر مهمان شما نیســتم ،اگر متوجه شوم كه مزاحمتی برایتان
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ً
دارم كهحتماهمهمینطوراست ،حاضرمچادرانفرادیبزنموداخلآنزندگی
...................................................................
كنم.
...................................................................
بعدبچههاهمبهشوخی گفتند:حاال كهچندشباستاشكالیندارد.ولیما
..................................................................
مطمئنیم كهتوبادعاهایتپوستازسرصداممیكنی.
...................................................................
خالصه آن شب وقتی متوجه شد كه دیگر بچه ها خوابشان نمیبرد نمازش را
...................................................................
خواند و بعد شروع به خواندن زیارت عاشورا كرد ،او این دعا را به حدی با سوز
..................................................................
وگــداز میخواند كه همگی بیاختیار اشــك میریختیــم و او را در خواندن دعا
..................................................................
همراهیمیكردیم.
..................................................................
خالصهی كالماینكهدرتماماینمدت كهباهمبودیمهمیشهچندقدمجلوتر
..................................................................
از من حركت میكردومن هیچوقت به او نمیرســیدم .همیشــه با دعای آخر
....................................................................
نمازش از خواب بیدار میشدم ونماز صبح میخواندم  .هر چه سعی میكردم
...................................................................
یك شب زودتر از او از رختخواب بیرون بیایم و نماز صبح بخوانم نشد كه نشد .
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صبح كه شد فرماندهی یگان جریان عملیات را برایمان تشریع كرد ،عملیات
...................................................................
در چندمحور انجاممیشدومامجبوربودیمهر كدام باسهنفراز پرسنلوظیفه
...................................................................
به گردانی مامور شــویم  .گردان  144لشــكر  21حمزه یگانی بود كه ماموریت
..................................................................
مین برداری از معبر آن را من به عهده داشتم .و گردان 107از لشكر 77خراسان
...................................................................
محلانجامماموریتاكبربود.
...................................................................
وقتی فهمیدیم در این ماموریت نمیتوانیم با هم باشــیم ســاعتی از روز را در
..................................................................
خلوتیباهم گذراندیموهردوگریه كردیم.شب،هنگاموداعآخر كهرسید،اكبر
..................................................................
یكایك بچه ها را بوسید وهمگی را اززیر قرآن گذراند واز همه حاللیت خواست.
..................................................................
ماموریــت انجام شــد ،من مجروح شــدم وبقیهی قضایــا را در خدمت خودت
..................................................................
بودم .یكی از سربازانی كه همراه اكبر بود میگفت .وقتی میدان مین را اكبر باز
....................................................................
كرد در آن جوش وخروش جنگ میخواست نماز شكر بخواند  .شلیك پیاپی
...................................................................
گلوله های خمپاره وتوپ امانمان را بریده بود گلوله ای نزدیكی اكبر به زمین
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اصابت كرد و .
...................................................................
صحبتم به اینجا كه رســید تلفن زنگ زد  .از محســن معذرت خواهی كردم و
...................................................................
گوشیرابرداشتم
..................................................................
الوبفرمایید....................................................................
سالم ،احمد آقا ،امامیم ....................................................................
سالم علیكم ،حاج آقای امامی ،ببخشید فراموش كردم .شما چند بار امروز..................................................................
زحمتافتادید.
..................................................................
خواهــش میكنم  .خدمت شــما عــرض كنم امروز تلفنگرامیاز ســتاد معراج..................................................................
شــهدای تهران دریافت شــد كه از جنازه های پیدا شــده توسط گروه تفحص
..................................................................
شهدا ،چهار شهید مربوط به بروجرد است  .یكی ازاین شهدا هم دوست شما
....................................................................
اكبر موسوی است .
...................................................................
اسم اكبر را كه شنیدم خود به خود گوشی از دستم افتاد و شروع به گریه كردن
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كردم  ،محسن كه تا حدودی در جریان امر قرار گرفته بود گوشی را برداشت و
...................................................................
صحبت را با آقای امامیادامه داد  ،بعد گوشی را به من داد  ،گوشی در دستانم
...................................................................
نمیایستاد و گریه امانم را بریده بود  .امامیگفت :
..................................................................
احمد جان اگر این خبر را هم گوش كنی از ناراحتیت كم میشود .آقایی كه از...................................................................
تهران تلفنگرام را میفرستاد میگفت  :خوش به حالتان با این شهید بزرگواری
...................................................................
كه دارید  ،میگفت  ،جنازه شهید موسوی پس از سالها زیر خاك ماندن سالم و
..................................................................
تازه اســت طوری كه همه حیرت زده شــده اند .االن هم پیکرهای مطهر این
..................................................................
شهدا را بردند مشهد که با علی ابن موسی الرضا؟ع؟ واع کنند .
..................................................................
این جمله انقالبی در درونم بوجود آورد  ،بی اختیار گوشــی تلفن را گذاشــتم ،
..................................................................
دستاتهایمرارویسرم گرفتموسیردلم گریه کردم.بعدازلحظهایتلفنزنگ
....................................................................
خورد .
...................................................................
-چراقطعمیکنی؟!
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بــا گریــه گفتــم  :اکبر به مــادرش طلعت خانم قــول داده بود وقتــی این بار به
...................................................................
مرخصی آمد او را به زیارت امام رضا؟ع؟ ببرد .میخواســت آرزوی مادر پیرش
...................................................................
را بر آورده کند .آقای امامیامکان دارد تا اکبر در مشهد است مادرش را هم به
..................................................................
مشهدببریم؟
...................................................................
مــن قــول نمیدهم  ،ولی ســعی میکنم تا جایی که امکان داشــته باشــد با...................................................................
مسئولینمعراجشهدایتهرانومشهدصحبت کنم.
..................................................................
تو را بخدا هر کاری از دستتان بر میآید دریغ نکنید  .به مادرش خبر دادید که..................................................................
جنازه ی اکبر پیدا شده ؟
..................................................................
نه خیر  ،برای همین مجددا زنگ زدم که شما این کار را بکنید ...................................................................
چشــم من االن به طرف خانه اشــان میروم وشــما هم زمینه را برای مشــهد....................................................................
فراهم کنید.
...................................................................
-مطمئنباشید.
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از آقای امامیخداحافظی کردم و به همراه محسن حركت كردیم كه خبر پیدا
...................................................................
شدن اكبر را به مادرش برسانیم .
...................................................................
محسن اعتراضی به تند بردن ویلچر نمیكرد سر كوچه پشت باغ كه رسیدیم
..................................................................
باز همان حالت سابق را داشتم و از اینكه یكباره تصمیم گرفته بودم خبر را به
...................................................................
طلعت خانم برسانم پشیمان بودم  .سرعتم را كم كردم و به محسن گفتم :
...................................................................
راستش نمیدانم با چه زبانی باید با او صحبت كنم ؟!..................................................................
محسن چر خهای ویلچر را به جلو حركت داد و گفت :
..................................................................
 تا حاال هم اشتباه كرده ای كه جریان واقعی را به او نگفته ای ...................................................................
جوابی نداشتم به محسن بدهم  .در خانه كه رسیدیم باز هم مردد بودم كه
..................................................................
زنگ بزنم  ،محسن خودش را به زحمت از ویلچر باال كشاند و زنگ را به صدا
....................................................................
در آورد .
...................................................................
در كه باز شد محسن به طلعت خانم سالم كرد و گفت:
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مادر باالخره اكبر را پیدا كردیم ....................................................................
طلعت خانم با شادی ِكل زد(فریاد شادی كه زنان برای تازه دامادها میكشند)
...................................................................
و با فریاد زنهای همسایه را خبر كرد  .من برای اینكه كار خراب تر نشود طلعت
..................................................................
خانم را وادار به سكوت كردم و گفتم:
...................................................................
ننه  ،اكبر آمده  ،ولی چه آمدنی!...................................................................
گریه راه گلویم را بســته بود و نمیتوانســتم بیشتر از آن صحبت كنم  .طلعت
..................................................................
خانم كه شوكه شده بود گفت:
..................................................................
باالخــره فــرق نمیكند ،آمدن آمدن اســت  ،همینكه مادر پیــرش را یك عمر..................................................................
چشم انتظار نگذاشت هر طور آمده باشد قدمش روی چشم مادرش.
..................................................................
حتی اگر ...........................................................................
اودوباره كلزد.زنهایی كهجمعشدهبودنداورابهخویشتنداریمیخواندند
...................................................................
و گریه میكردند .
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با گریه و بغض گفتم :
...................................................................
مادر ،اكبر پس از اینهمه سال كه در خاك داغ خوزستان بوده بدنش سالم...................................................................
است .
..................................................................
او چادرش را كه از ســرش روی شــانههایش افتاده بود ،جمع كرد و غریبانه با
...................................................................
گریه گفت:
...................................................................
خــوش آمــدی پســر عزیــزم  ،حاللــت باشــد شــیری را كه بــا وضــو در دهانت..................................................................
میگذاشتم  .خدا به خاطر نمازهای شبت رحمیهم به مادر پیرت كند .حاال
..................................................................
پسرم کجاست؟!
..................................................................
اکبر را بردند پا بوس امام رضا؟ع؟،..................................................................
دوباره بغضش ترکید و با گریه گفت :
....................................................................
خودش تنها؟! پس قرارمان چه شد؟!...................................................................
-اگه امام غریب ما را هم بطلبد فردا صبح با هم عازم مشهد میشویم .
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طلعت خانم این را که شنید بدنش را به سمت مشرق برگرداند دستهایش را
...................................................................
بهنشانهیادبرویسینهاش گذاشت کمرخمیدهاشرا کمیبهسمتزمین
...................................................................
خم کرد وبا گریه گفت:
..................................................................
«الســام علیک یا علی ابن موســی الرضا» ،قربان کرامتت آقا باالخره من را با...................................................................
اکبرمبهپاپوسیپذیرفتی...
...................................................................
• احمد یوسفی| ...

..................................................................
..................................................................

اسارت
در
نماز
•
..................................................................
گرمای زیاد آدم را کالفه می کرد  .زیر پیراهن ها از فرط عرق کردن  ،همه خیس
..................................................................
بودند.
....................................................................
حسین تکه مقوایی را که در دست داشت و خودش را با آن باد می زد روی سرم
...................................................................
کوبید و گفت :
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علی یه خبر خوش .
...................................................................
گفتم  :تو هم حوصله داری  ،حتما می خوای بگی فردا آزاد می شیم .
...................................................................
گفت  :نه بابا .
..................................................................
پس چه خبر خوشی تو این اردوگاه لعنتی هست ؟!
...................................................................
گفت  :صامت عبدا ...رفته مرخصی !
...................................................................
گفتم رفته که رفته به ما چه؟ !
..................................................................
خوب تا چند روز از آزار و اذ یتش راحتیم .
..................................................................
گفتم  :سگ زرد برادر شغاله  ،از کجا معلوم نفر بعدی بدتر از اون نباشه .
..................................................................
گفت هر کس باشد از اون دیونه بهتره .
..................................................................
حق با حســین بود چون صامت عبدا ...انســان بی رحمی بود  .با شــاقی که
....................................................................
همیشه در دست داشت در اردوگاه چرخ می خورد و با ایراد های بی جا تو سر
...................................................................
بچه ها می کوبید .وســایل ما را هر روز بازدید می کرد  ،شــاید از فرار ما و نقشــه
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هایی که می کشیدیم می ترسید  .در این پنج سال هیچ کس خنده او را ندیده
...................................................................
بود  .یک روز محسن را کشید وسط اردوگاه و بعد از زدن چند ضربه شالق رو به
...................................................................
بچه ها کرد و به فارسی دست و پا شکسته گفت :
..................................................................
ایــن خبیث می خــواد اردوگاه رو به حوزه تبدیل کنــه .و بعد فندکش را بیرون
...................................................................
آورد و زیر ریش های محســن که چند روزی بود آنها را کوتاه نکرده بود گرفت
...................................................................
 .فریاد محسن بلند شد و صامت محکم به صورت او کوبید  .یکی از نگهبانها
..................................................................
دستهایمحسنرا گرفتوصامتبافندکشبهجانریشهایاوافتاد.بچه
..................................................................
ها به عنوان اعتراض محوطه را ترک کردند و به سلولهایشان رفتند .
..................................................................
فــردای آن روز محســن را دیدم که صورتش تاولهــای بزرگی زده بود  ،بعضی از
..................................................................
تاولها هم ترکیده بودند و آب و جراحت از آنها بیرون زده بود  .در حالی که بغض
....................................................................
گلویم را می فشرد گفتم :
...................................................................
آقامحسنشرمندهامنتوانستم کاریبکنم!

خــاطــراتنمــازی|دفتـرشمـارهچهـار |..............................| 67

گفت  :نه برادر  ،خدا باید انتقام ما را از این ها بگیرد  .خوب شد بچه ها سر و صدا
...................................................................
نکردند واال همه را به گلوله می بستند و ککشان هم نمی گزید.
...................................................................
صدایاکبر کهمقسمغذابودبلندشد:زودبیایدغذابگیریدواال تماممیشود.
..................................................................
به حســین گفتم من میرم  .ظرف غذا را برداشــتم و رفتم  .مدتی با ید درصف
...................................................................
میایستادمتانوبتمبرسد.غذارا کهطبقمعمولبادمجانبود گرفتم.نگاهم
...................................................................
به محسن افتاد  .چند ماهی از سوختن صورتش می گذشت ولی داغ صامت
..................................................................
هنوز روی صورت نورانی او به چشم می خورد  .محسن من را که دید به طرفم
..................................................................
آمد ،سالم کردم .
..................................................................
گفت :
..................................................................
علی جان به همه خبر بده امشب وضو گرفته برای شام بیایند  .می خواهیم در
....................................................................
نبود صامت عبداهلل نماز را به جماعت بخوانیم  .مهر هایشان را هم بیاورند .
...................................................................
آمدمبگویمممکناستبعثیهامانعاز اقامهشوندولیمحسنبهسرعتدور
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شد .
...................................................................
در فکر حرفهای محسن بودم که اکبر گفت :چیه تو فکری ؟ ظرف غذا را بگیر .
...................................................................
ظرف را نزدیک بردم  .غذا را گرفتم و به طرف سلول رفتم  .در راه به هر کس می
..................................................................
رسیدم ،برنامه ی شب را برایش می گفتم .حسین در حال پهن کردن سفره
...................................................................
بود که وارد شدم .
...................................................................
گفتم:
..................................................................
حاال یک خبر خوب از من یشنو .
..................................................................
گفت:حتمابامرخصیصامتموافقتنکردند؟.
..................................................................
نهبابا،آقامحسنرادیدم .گفتبچههاموقعشام گرفتنهمهباوضوبیایند..................................................................
میخواهیمنمازجماعتبخوانیم.
....................................................................
حسینمثلاینکهخبررهاییراشنیدهباشدازجاجستوصورتمرابوسید.باور
...................................................................
کردن این خبر برایش مشکل بود  .بعد در حالی که هاله ای از تردید چهره اش

خــاطــراتنمــازی|دفتـرشمـارهچهـار | ..............................| 69

را فرا گرفته بود گفت  :با ماموران اردوگاه هماهنگی کرده ؟
...................................................................
گفتم  :نمی دانم .
...................................................................
نهار را خوردیم  .ساعات و دقایق به کندی می گذشت  .انتظار فرا رسیدن شب
..................................................................
و گرمای طاقت فرسای اردوگاه در روز نمود بیشتری داشت .
...................................................................
غروب که شد وضو گرفتیم ظرفهایمان را برداشتیم با حسین به راه افتادیم .
...................................................................
حســین کتاب کوچکی را که دعای کمیل در آن نوشــته شده بود و تا آن موقع
..................................................................
مخفیانه از آن نگهداری می کرد را برداشت .
..................................................................
گفت:اگر خدا خواست  .دعا هم می خوانیم .مهرهایمان را که از قطعه های
..................................................................
سنگتشکیلشدهبود در جیب گذاشتیمومنتظر شدیم.
..................................................................
حسین گفت  :شاید امشب از شام خبری نباشه .گفتم دندون رو جگر بگذار اگر
....................................................................
دعای کمیل را از حفظ کرده بودی حاال مجبور نبودی این کتاب را قایم کنی.
...................................................................
گفت :ای بابا حفظ کردن دعای کمیل از سوره ی بقره هم مشکل تر است.
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صدای اکبر از پای ظرف غذا بلند شد:
...................................................................
بچههازودترواال تماممیشه.اکبربامالقهآب گوشتسیبزمینیرابههممی
...................................................................
زند و باز همان جمله را تکرار می کرد .دو نفر ماموره عراقی طبق معمول با شالق
..................................................................
هایی که در دست داشتند با فاصله ی کمی از دیگ غذا ایستاده بودند .هر دو
...................................................................
کلتبه کمروبانگاههایغضبآلودبچههارازیرنظرداشتند.تاانوقتشاید
...................................................................
توجه زیادی به آنها نمی کردیم ولی آن شب دقت مان بیشتر شده بود.
..................................................................
((جبار مرشد)) و((حامد کریم)) را به خوبی می شناختم.
..................................................................
اولــی آدم بداخــاق و دومی آدم ســاده لوحی بود،به حســین گفتم :توی صف
..................................................................
بایستتامنبرگردم.بهمامورین کهرسیدمباعربیدستوپاشکستهاز حامد
..................................................................
کریم پرسیدم :راستی به جای صامت عبدا ...چه کسی مسئول اردوگاه شده.
....................................................................
جبار مرشد به جای او و با عصبانیت گفت:به تو مربوط نیست :برگرد برو یااهلل.
...................................................................
دیگر سوالی نکردم و آمدم پشت سر حسین ایستادم .
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زیر چشمی همه ی بچه ها را نگاه کردم هیجان و ترس چهره همه را دگرگون
...................................................................
کرده بود .
...................................................................
محسن از صف خارج شد و کمی جلوتر از بچه ها ایستاد و مشغول اذان و اقامه
..................................................................
شد .مامورین تا آن لحظه متوجه نیت ما نشده بودند .به محض اینکه کلمه
...................................................................
قدقامت الصلوه از دهان محسن خارج شد  ،همه ی بچه ها ظرف های غذا را
...................................................................
رویزمین گذاشتندوبهسرعتپشتسرآقامحسنصفبستند.نمازجماعت
..................................................................
با تکبیر محسن شروع شد .مامورین که از اصل موضوع تازه با خبر شده بودند
..................................................................
به طرف اکبر رفتند  .حامد کریم گفت :چرا غذا را تقسیم نکردی؟
..................................................................
اکبربا آن لحجه شیرین اصفهانیش گفت :اجازه بدین نمازشون تموم بشه.
..................................................................
گفتن این جمله پتک محکمی بود که به سر حامد کریم زده شد .او به طرف
....................................................................
صفما کهدرحالسجدهبودیمحمله کردوباشالقی کهدردستداشتشروع
...................................................................
به زدن بچه ها کرد،مرتب داد می زد یااهلل حرکت کنید  .بریدبه سلول هایتان.
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ولی بچه ها با وجودی که ضربه های شالق را تحمل می کردند همچنان به
...................................................................
نماز ادامه می دادند .در این لحظه بود که جبار مرشد هم به کمک او آمد .بچه
...................................................................
ها را که در حال رکوع بودند،با هل دادن روی زمین پرت می کردند.
..................................................................
حامد کریممطلبی گفت کهمعلومبودتقاضایاعزامنیرودارد.
...................................................................
بچهها کهافتادهبودنددوبارهبلندشدندونماز راادامهدادند،سهرکعتمغرب
...................................................................
تمام شد  .دست هایمان را به هم گره کردیم و مشغول خواندن دعای وحدت
..................................................................
شــدیم  ،ســرو کله سه نفر مامور دیگر پیدا شد  .آنها باباطون های برقی به سر
..................................................................
همه می کوبیدند ! کسی از بچه ها نبود که ضربه ای را نخورده باشد ولی بچه
..................................................................
ها مصمم تر از قبل استقامت می کردند .
..................................................................
صدای دعای بچه ها همراه با ناله و زاری در پیشگاه خداوند  ،فضا را پر کرده
....................................................................
بود .مامورین که یقین پیدا کردند کاری از پیش نمی برند به طرف محسن که
...................................................................
پیش نماز مان بود رفتند و او را با مشت و لگد روانه سلول انفرادی کردند .
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علی رضا که از بچه های با تقوای اردوگاه بود نماز عشا را شروع کرد .
...................................................................
جبار مرشد که اوضاع را خراب می دید کلت خود را بیرون آورد و با قنداق آن به
...................................................................
سر فضل اهلل کوبید  .خون از سر او جاری شده بود و لی همچنان به نماز ادامه
..................................................................
می داد .
...................................................................
فضل اهلل سه رکعت را با بچه ها خواند ولی برای رکعت چهارم نتوانست از زمین
...................................................................
بلندشود.
..................................................................
نماز را با هیجان تمام کردیم .
..................................................................
جبار مرشد چند تیر هوایی شلیک کرد و بچه ها که دیدند شاید ایستادن بیش
..................................................................
از این خطری را برای کســی بوجود آورد بدون گرفتن غذا آنجا را ترک کردند .
..................................................................
تنها کســی که باقی مانده بود فضل اهلل بود که همانطور نشســته خون های
....................................................................
صورتش را پاک می کرد .
...................................................................
ماموری به او نزدیک شد و با کوبیدن لگدی به کمر فضل اهلل گفت :
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زود باش گورت را گم کن !
...................................................................
حامــد کریــم به طرف فضــل اهلل رفت زیر بغلــش را گرفت و او را بــه طرف اتاق
...................................................................
نگهبانهابرد.
..................................................................
وقتی به سلول برگشتیم حسین گفت  :شب خوبی بود  .درسته ؟
...................................................................
گفتم  :بله البته با دسر کتک هایی که نوش جان کردیم .
...................................................................
صبح که شد رفتم و حال محسن و فضل اهلل را از اکبر پرسیدم .اکبر گفت :
..................................................................
دیشبسرفضلاهللراپانسمان کردندواورابهسلولشفرستادندولیآقامحسن
..................................................................
هنوز آزاد نشده .
..................................................................
•احمدیوسفی|...

..................................................................
....................................................................

• نماز اول وقت درسیره شهدا!

...................................................................
• روایت اول :هم رزم شــهید علی موســوی می گوید« :تنها جایی که می شــد
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سراغش را گرفت ،نمازخانه بود .آن قدر مقید بود که نیم ساعت قبل از نماز،
...................................................................
بــه طــرف نمازخانه می رفت .هم خودش مقید به نمــاز اول وقت بود و هم با
...................................................................
ـاص خاصی ،بقیــه را به نماز اول وقت دعوت می کــرد .یک بار که من در
اخـ
ِ
..................................................................
ً
جلسه ای حضور داشتم و اتفاقا تا ظهر طول کشید ،ناگهان در باز شد و موسوی
...................................................................
با چهره نورانی اش وارد شــد و بعد از ســام ،از ما پرســید :برادرا! می بخشــید،
...................................................................
خواســتم بپرســم ظهر شده؟ بعد ما متوجه وقت نماز شدیم و چند لحظه بعد
..................................................................
صدای اذان بلند شد .نحوه تذکر دادن او در آن لحظه خیلی برایم جالب بود».
..................................................................
• پیام رفتاری شهید :
..................................................................
الص َلوات َو َّ
• توجهبهوقتنماز وانتظار برطاعتخداوند؛(حاف ُظوا َع َلی َّ
اله
الص
ِ
ِ
ِ
..................................................................
ْ
َُ
وموا ّ
ُ
ُ
ْ
ل قا ِن َ
تین)« .بقره»۲۳۸:
ق
و
طی
س
و
ال
ِ
....................................................................
• توجه دادن دیگران به اوقات نماز و تشویق به ادای آن در اول وقت.
...................................................................
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• راویت دوم :رزمنده دالور ،محسن شاه رضایی در نقل خاطره ای می گوید:
...................................................................
«در شب عملیات َبدر ،سوار قایق شدیم و زدیم به خط مقدم ،زیر باران تیر .در
...................................................................
حینعملیاتبودیم کهوقتنماز مغربشد.رزمندهپیریبامابود،شروع کرد
..................................................................
بــا آب هــور وضو گرفت .ما هم بعد از او وضو گرفتیم و در همان دقایق به نماز
...................................................................
نماز اول وقت ،در آن شــرایط سخت ،بهترین نماز ما
ایســتادیم .آن شــب ،آن
ِ
...................................................................
بود».
..................................................................
• پیام سخن شهید :ترک نکردن نماز اول وقت حتی در دشوارترین شرایط.
..................................................................
..................................................................
َ
• روایت سوم :برادر ق َدمی ،از هم رزمان و همکاران شهید سید مرتضی آوینی
..................................................................
می گوید« :در ایامی که شبانه روز برای تدوین و مونتاژ در صدا و سیما بودیم،
....................................................................
به محض اینکه وقت نماز می رسید ،همین که قرآن شروع می شد ،سید ،قلم
...................................................................
را زمین میگذاشت ،لباس را می پوشید و بچه ها را صدا میکرد :حرکت کنید
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که وقت نماز است .سپس به طرف مسجد بالل حرکت میکرد .سید همیشه از
...................................................................
اولین کسانی بود که وارد مسجد می شد.
...................................................................
•پیامرفتاریشهید:لبیک گفتنبهندایخداوندوترجیحدادننمازبردیگر
..................................................................
امور روزانه.
...................................................................
...................................................................
ـهید بزرگوار حمــزه اباذری نقل می کنــد« :در زمین
• روایــت چهــارم:
برادر شـ ِ
ِ
..................................................................
کشاورزی نزدیک روستا مشغول کار بودیم .می خواستیم هر چه زودتر کار تمام
..................................................................
شود تا برگردیم به خانه که ناگهان حمزه دست از کار کشید و به طرف شیر آب
..................................................................
رفت.باتعجببهاو گفتم :کجامیروی؟ گفت:مگرصدایاذانرانمیشنوی؟
..................................................................
وقت نماز است .گفتم :بیا کار را تمام کنیم ،بعد می رویم نماز میخوانیم .با
....................................................................
حالت عجیبی به من گفت :چطور این قدر به ْ
س خودت اهمیت می دهی،
نف
ِ
...................................................................
اما به خدای خودت نه؟ و بعد رفت تا نماز را در اول وقت به جا آورد».
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•پیامرفتاریشهید:اهمیتدادنبهنمازاولوقت،دربرابردیگر کارهایزندگی.
...................................................................
•روایت پنجم :امیر دالور ،سردار دربندی ،از هم رزمان شهید بزرگوار علی صیاد
...................................................................
شیرازیمی گوید:
..................................................................
«در آسمان کردستان بودیم و سوار بر هلی کوپتر .دیدم ایشان مدام به ساعت
...................................................................
شان نگاه می کند .علت را پرسیدم.
...................................................................
گفت :موقع نماز اســت .همان لحظه به خلبان اشــاره کرد که همین جا فرود
..................................................................
بیاید تا نماز را در اول وقت بخوانیم.
..................................................................
خلبان گفت:اینمنطقهزیادامننیست،اگرصالحبدانیدتامقصدصبر کنیم.
..................................................................
شهیدصیاد گفت:اشکالیندارد،مابایدهمینجانماز رابخوانیم.
..................................................................
هلــی کوپتر نشســت .با آب قمقمه ای که داشــت ،وضو گرفتیــم و نماز ظهر را
....................................................................
همگیبهامامتایشاناقامه کردیم».
...................................................................
• پیام رفتاری شهید :توجه داشتن به اوقات و زمان نماز و جدیت در به جای
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آوردن آن در اول وقت حتی در شرایط ناامن.
...................................................................
•روایتششم:یکیاز دوستانشهیدابراهیمشجیعینقلمی کند:
...................................................................
«یک بار که با اتوبوس هم سفر بودیم ،وقت نماز صبح شد .سید به من گفت:
..................................................................
برو به راننده بگو چرا نگه نمیدارد؟ زمستان بود و خیلی هوا سرد .راننده هم
...................................................................
ً
قصد نداشت فعال جایی نگه دارد .من رفتم جلو و به راننده گفتم ،ولی اعتنا
...................................................................
نکرد.سیدبلندشدوبالحنخوبیبهرانندهفهماند کهوقتنماز صبحاستو
..................................................................
شایدبعضیهابخواهندنمازبخوانند.
..................................................................
راننده در حالی که ناراحت شده بود ،کنار یک پل نگه داشت .جایی که فکر
..................................................................
نمیکرد کسیپیادهشود،سیددر راباز کردوهفتهشتنفرپیادهشدیم.توی
..................................................................
گل و سرما با آب سرد وضو گرفتیم و همان جا کنار جاده به نماز ایستادیم.
....................................................................
بعــد هم ســید رفت و از راننده تشــکر کــرد و به او گفت :ببین چه ثــواب بزرگی
...................................................................
ُبردی ،باعث شــدی تعدادی نمازشــان را در اول وقت بخوانند همین توشــه
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آخرتتوست.
...................................................................
• پیام رفتاری شهید  :در نظر گرفتن رضای خداوند در همه حال و اقدام به
...................................................................
نماز اول وقت ،در سخت ترین موقعیت ها.
..................................................................
...................................................................
•روایتهفتم:همسرشهیدحاجمحمدابراهیمهمتمی گوید:
...................................................................
« ابراهیم بعد از چند ماه عملیات به خانه آمد .سر تا پا خاکی بود و چشم هایش
..................................................................
سرخ شده بود .به محض اینکه آمد ،وضو گرفت و رفت که نماز بخواند.
..................................................................
ُ
بهاو گفتم:حاجیالاقلیکخستگی َدر کن،بعدنماز بخوان.سرسجادهاش
..................................................................
ایستاد و در حالی که آستین هایش را پایین می زد ،به من گفت :من باعجله
..................................................................
آمدم کهنماز اولوقتماز دستنرود.اینقدر خستهبود کهاحساسمی کردم،
....................................................................
هر لحظه ممکن است موقع نماز از حال برود.
...................................................................
•  پیام رفتاری شهید :اقامه نماز در اول وقت بر هر کاری ارجحیت دارد  ،حتی
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در حالخستگیفراوان.
...................................................................
• روایت هشــتم :ســردار پردیس ،یکی از همکاران شهید علی صیاد شیرازی
...................................................................
نقل می کند« :در مأموریتی به اتفاق شهید صیاد ،با هواپیما از شیراز به تهران
..................................................................
مراجعت می کردیم .بعد از بلند شدن هواپیما ،شهید رو کرد به من و گفت :چه
...................................................................
کار کنیم که نمازمان را اول وقت بخوانیم؟
...................................................................
منرفتموبهدستور ایشانیکلیوانآبتهیه کردموشهیدصیادباآنتجدید
..................................................................
وضو کرد.سپسپتوییدر انتهایهواپیماانداختوبابررسیحرکتهواپیما،
..................................................................
جهت قبله را مشخص کرد و به محض اینکه هنگام نماز شد ،به نماز ایستاد و
..................................................................
ما هم به ایشان اقتدا کردیم.
..................................................................
•پیام رفتاری شهید  :اهتمام شهید صیاد شیرازی به نماز اول وقت.
....................................................................
...................................................................
سردار شهید حاج
•روایت نهم :برادر سهراب صدرنشین ،در نقل خاطره ای از
ِ
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علیاکبررحمانیانمی گوید:
...................................................................
«در پایگاه امیدیه بودیم ،چند دقیقه ای به اذان صبح مانده بود .علی اکبر را
...................................................................
دیدم که بعد از چهار شبانه روز ،از منطقه عملیاتی برگشته بود .خستگی شدید
..................................................................
در چهره اش آشــکار بود .فکر کردم می خواهد اســتراحت کند و بعد نماز صبح
...................................................................
بخوانــد؛ چــون خواب از چشــمانش می باریــد ،ولی برعکس ،تــا اذان گفتند،
...................................................................
جانمازش را پهن کرد و آماده نماز شــد .به او گفتم :خســته هســتی؛ کمی دراز
..................................................................
بکــش ،بعــد نماز بخوان .لبخندی زد و گفت :مــا اآلن برای همین نماز داریم
..................................................................
میجنگیم.وقتیبهنماز ایستاد،دیگرآثار خستگیدر اونمیدیدم.
..................................................................
•  پیام رفتاری شهید :برای ادای نماز ت ،حتی با خودت بجنگ.
..................................................................
....................................................................
•روایتدهم  :شهیدبزرگوار،عباسبابایی،رمزموفقیتخودرادردورهخلبانی
...................................................................
در کشور امریکا ،توجه داشتن به نماز اول وقت می داند و می گوید:
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«خلبانشدنمنهمعنایتخدابود.قرار بودبعداز پایاندورهدر کشور امریکا،
...................................................................
مصاحبه نهایی را یک ژنرال امریکایی با من انجام دهد .تمام تالش های این
...................................................................
دو ســال ،بســتگی به همین مصاحبه داشــت .وقتی وارد اتاق او شــدم ،از من
..................................................................
پرســش هایی کرد و من پاســخ دادم .بعد از چند دقیقه ،فردی وارد اتاق شد و
...................................................................
ژنــرال بــا او رفت و من باید در اتاق منتظر او می ماندم .به ســاعتم نگاه کردم،
...................................................................
وقت نماز ظهر بود .با خودم گفتم ،کاش در این جا نبودم و می توانستم نماز
..................................................................
را اول وقت بخوانم! از طرفی ممکن بود نماز خواندن من در آنجا باعث دردسر
..................................................................
شــود ،ولی با خودم گفتم هر چه بادا باد هیچ کاری مهم تر از نماز نیســت .در
..................................................................
گوشه ای از اتاق روزنامه ای پهن کردم و مشغول نماز شدم .در همین لحظه
..................................................................
ژنرال وارد اتاق شد ،ولی من با توکل بر خدا نماز را ادامه دادم .نماز که تمام شد،
....................................................................
از ژنرال عذرخواهی کردم و درباره نماز برای او توضیح دادم .او هم لبخندی زد
...................................................................
و پرونده ام را امضا کرد و پایان دوره ام را تبریک گفت .آن روز موفقیت خود را
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در توجه کردن به نماز اول وقت ،آن هم در شرایط حساسی مثل آنجا دیدم».
...................................................................
•  پیــام رفتــاری شــهید :یاری خواســتن از خداونــد بــرای ادای تکلیف الهی
...................................................................
همچوننماز در اولوقتوعنایتهمیشگیخداوند.
..................................................................
• روایت یازدهم :یکی از هم رزمان شهید حمیدرضا نوبخت ،درباره اهمیت
...................................................................
دادن این شــهید بزرگوار به نماز اول وقت نقل می کند :با حمیدرضا در جزیره
...................................................................
مینــو بودیــم .روزی بــرای انجام دادن کاری ســوار بر خودرو شــدیم و به طرف
..................................................................
اهواز حرکت کردیم.فصلتابستانبودو گرمایطاقتفرسایخوزستانهمه
..................................................................
را اذیــت مــی کرد .ناگهان در نزدیک های اهواز ،حمیدرضا خودرو را کنار جاده
..................................................................
متوقف کرد .دلیل توقف را پرســیدم .او گفت :مگر صدای اذان را نشــنیدی؟
..................................................................
به او گفتم :تا اهواز راهی نمانده است و در آنجا زیر سرپناهی نماز می خوانیم.
....................................................................
حمیدرضا نگاه معنی داری به من کرد و گفت :تو از کجا می دانی تا اهواز ما زنده
...................................................................
هستیم؟سپسبامقدارآبی کهدرماشینداشتیم،وضو گرفتیموهمانجانماز
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را در اول وقت به جا آوردیم.
...................................................................
•  پیام رفتاری شهید :توجه نکردن به سختی ها و گرمای طاقت فرسا ،به
...................................................................
منظور توفیق در به جا آوردن نماز اول وقت.
..................................................................
خداوند متعال در قرآن کریم در وصف مؤمنان می فرماید:
...................................................................
ََ
َّ
ذین ُ
ُ
ْ
ْ
َ
حافظون»
ی
م
ه
ت
وا
ل
ص
علی
م
ه
ل
«ا
ِ
ِ
ِ
...................................................................
«مؤمنانواقعی کسانیهستند کهبرنمازهایخودمحافظتمی کنند».
..................................................................
امامخمینی؟حر؟نیزفرمودهاند:
..................................................................
«نگــه داری وقــت نمــاز و به جــای آوردن آن در اول وقت ،از مهــم ترین آداب
..................................................................
عبادتاست».
..................................................................
امــام صــادق؟ع؟ نیز در حدیثی زیبا ،یکی از مالک های شــیعه بــودن را توجه
....................................................................
کردن او به نماز اول وقت می داند و می فرماید:
...................................................................
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َ ُ ََ ُُ ََ
واقیت َّ
شیعتناع ْن َد َم َ
«ا ْم َتح ُنوا َ
ْ
لوه کیفمحافظتهعلیها».
الص ِ
ِ
ِ ِ
...................................................................
«شیعهماراهنگاموقتنمازبشناسید(امتحان کنید) کهچگونهازآنمحافظت
...................................................................
می کند».
..................................................................
• مهرداد برون| استانخوزستان

...................................................................
...................................................................

•  با این اوضاع  باز هم نمازش را ترک نکرده!

..................................................................
مهر ماه ســال  1373با دنیایی از شــیطنت و بازیگوشــی پا به دبســتان پروین
..................................................................
اعتصامی گذاشتم .آن زمان در بین همسایه هایمان در پایگاه شکاری نیروی
..................................................................
هوایی امیدیه ی اهواز به شیطنت شهره خاص و عام بودم و از همانجا بود که
..................................................................
«طوفان طبس» نام گرفتم .سواالت ناتمام  ،بی قراری های مداوم و شلوغی
....................................................................
بیــش از انــدازه ای کــه قصد فروکش کردن نداشــت ،دنیای هفت ســالگیم را
...................................................................
تشــکیل می داد .البالی برگ برگ دنیای کودکانه ام ،با بعضی مســائل مهم
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دینیآشناییداشتموخاطرمهستاز ششسالگی نماز میخواندم.
...................................................................
سهچهارماهازباسوادشدنمنگشتهبود کهبهخاطربازیباهمبازیهایبیش
...................................................................
فعال تر از خودم ،مصدوم شدم و دستم شکست .دختر باسواد دست شکسته
..................................................................
ای شده بودم با دست گچ گرفته و آویزان به گردن !!
...................................................................
در یکی از همین روزها ،طبق معمول برای خواندن نماز که برایم مهمترین کار
...................................................................
جدی آن روزهایم بود به نمازخانه مدرسه رفتم .دست چپی که در گچ بود و
..................................................................
باند نخ نمایی که از روی مقعنه دور گردنم بسته شده بود تصویری جدیدی از
..................................................................
طوفان طبس را به همه نشان میداد که دل هر دردمندی را به درد می آورد.
..................................................................
درنمازخانهمدرسهموجیازنگاههایدلسوزانه،تاملبرانگیزومنقلب کنندهی
..................................................................
دوســت و آشنا ،مدیر و معاون ،معلم و همکالسی را احســاس کردم و از شرایط
....................................................................
راضی به نظر می رسیدم.
...................................................................
نماز به صورت جماعت ادا شــد و طبق معمول ناظم مدرســه برای نطق چند
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جمله ای خود ،به جلوی صف نماز حرکت کرد.
...................................................................
بالفاصله بعد از سالم و تحیت ،انگشت اشاره اش را می دیدم که به سمت من
...................................................................
در هوا میچرخید و میگفت « :پاشو عزیزم ،بیا جلو  ،پاشو دخترم !!»
..................................................................
اینجورمواقعهمهضعفبیناییودوبینیپیدامیکنندومنهمازاینقاعده
...................................................................
مستثناء نبودم  .از اشارات خانم ناظم کال به این نتیجه رسیدم که مخاطبش
...................................................................
یا بغل دستیم هست یا پشت سریم و یا جلویی ! و به خودم نگرفتم !!
..................................................................
بندهیخدااینقدردستشراباال وپایین کردتادوزاریمافتاد کهمنرامیگوید!
..................................................................
با هاله ای از عالمت سوال و تعجب بلند شدم و کنارش ایستادم.
..................................................................
مــرا در آغــوش گرفــت و رو به بچه ها گفت« :این دختر نازنین بــا این اوضاع و
..................................................................
احــوال بــاز هم نمازش را ترک نکرده و امروز هم به نماز خانه آمده و »...تا این
....................................................................
جملهراشنیدم،فهمیدمجریاناز چهقرار استوتاجایی کهپاهاینازکمتوان
...................................................................
داشت ،پابلندی کردم تا آخر صفی ها هم مرا ببینند و کسی از قلم نیافتد!
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خانمناظمدرادامه گفت«:رهبرانقالباسالمیهمروزهایواپسینعمرشدر
...................................................................
بیمارستان به سختی اما با عشق نماز می خواندند و »...
...................................................................
من آن زمان امام خمینی؟حر؟ را تا حدی می شــناختم ،اما در جریان جزییات
..................................................................
رفتار و منش و شخصیت ایشان نبودم و همین جمالت خانم ناظم باعث شد
...................................................................
تا به محض ورود به منزل در مورد ایشان پرس و جو کنم و تعجب اهل خانه را
...................................................................
برانگیزم.
..................................................................
فردای روزی که گچ دستم را باز کردند در نمازخانه مدرسه خبری از نگاه های
..................................................................
مهربانانه کســی نبود  ،هیچکس به ســمتم نیامد و حتی یک نفر هم متوجه
..................................................................
حضــور مــن در نمازخانه نشــده بود ،اما این بی توجهی به چشــمم نیامد و در
..................................................................
واقع برایم مهم نبود ،چون نیازی به جلب توجه هیچکس در خودم احساس
....................................................................
نمیکردم.احساسمیکردمنمازرانهبرایجلبتوجهدیگران ،کهبرایجلب
...................................................................
رضایت خدای خود میخوانم و توجه هیچکس جز او برایم اهمیتی ندارد.
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روح امام عزیز شــاد باشــد که هنوز با گذشــت  23سال از هفت سالگیم  ،وقتی
...................................................................
ویدئوینماز خواندنشاندر بیمارستانجمارانرامیبینمبهفکرفرومیرومو
...................................................................
به خودم میگم« :ما کجا و ایشان کجا !»
..................................................................
•ماهمنیرالهامیان| استان گلستان

...................................................................
...................................................................

•عالممحضرخداست!

..................................................................
سالتحصیلی 85-86مربیپرورشییکیازمدارسراهنماییناحیه 3بودم.
..................................................................
مدرسهدر منطقهایمتوسطقرار داشتودانشآموزانآناکثرامقیدومذهبی
..................................................................
بودند.
..................................................................
در آن سال ها تهیه گزارش و عکس و فیلم از فعالیت های مدرسه هنوز مانند
....................................................................
امروزبابورایجنشدهبود.ولیمدرسهماچوندر مجموعبهعنوانمدرسهای
...................................................................
موفقدرآنسالشناختهشدهبود،باید گزارشمصورومستندیازفعالیتهای
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مدرسه ارائه می داد.
...................................................................
یــک روز موقــع نماز  ،دانش آموزان در نمازخانه حضور داشــتند .امام جماعت
...................................................................
بین نماز ظهر و عصر مشــغول ســخنرانی بود ،کــه آقایی دوربین بــه دوش در
..................................................................
حال فیلمبرداری وارد نمازخانه شد  .بچه ها خودشان را جمع و جورکردند،سر
...................................................................
و صدایی بین آنها افتاد و شروع کردند به مرتب کردن مقنعه ها و پچ پچ کردن
...................................................................
و این پا اون پا شدن و  ، ...خالصه برای چند دقیقه ای حواس ها از صحبت
..................................................................
حاج آقا و نماز و نمازخانه پرت شد.
..................................................................
امام جماعت آنها را دعوت به آرامش کرد«:بچه ها چی شده؟!! خبری نیست ،
..................................................................
میخواهنداز برنامهنماز جماعتفیلمو گزارشتهیه کنند.حاال یکروز آمدند
..................................................................
از ما فیلم بگیرند در حالی که دوربین خدا هر روز و همیشه در حال فیلمبرداری
....................................................................
از ما اســت ،چه خوب اســت که حواســمان باشــد در مقابل دوربین خدا رفتار و
...................................................................
اعمالماندرستباشد».
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ایــن صحبــت ها یه تکانی به همــه ما داد ،یــاد این جمله معروف و ارزشــمند
...................................................................
امام؟حر؟ افتادم که«عالم محضر خداست  ،در محضر خدا معصیت نکنید».از
...................................................................
چهره بچه ها می شد فهمید که این چند جمله چقدر روی آنها تاثیر گذاشته ،
..................................................................
آرامش خاصی برقرار شد همراه با حالت تفکر و تعجب در چهره ها.
...................................................................
جریان آن روز بعد از حدود  11ســال هنوز برای من زنده و هشــدار دهنده است.
...................................................................
امیدوارم دانش آموزان نیز این خاطره را در ذهنشان حفظ کرده و تلنگری برای
..................................................................
اصالح اعمال و رفتار شان در هر زمان و مکانی باشد .
..................................................................
•مهرانگیزمیرزاخانیان|شهراصفهان

..................................................................
..................................................................

•پیشنهاداقامهنماز جماعت  در موزه!

....................................................................
در چوبی بزرگ و قدیمی موزه باز است  .کوبه های بزرگ روی در جلوه زیبایی
...................................................................
به آن داده است که البته این در هم زخم هایی از دوران دفاع مقدس و جنگ
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برتن خود به یادگار دارد.
...................................................................
وارد حیاط این موزه می شــویم ،پرچم های بر افراشــته ایران همیشه سر بلند
...................................................................
شکوه خاصی به این حیاط داده است  .سنگ فرش قدیمی و نخل های سر به
..................................................................
فلک کشیده حیاط همه حاضران را به وجد آورده است.
...................................................................
داخــل مــوزه رئیسعلــی دلــواری مــی شــویم  .تندیــس رئیسعلــی و یــاران
...................................................................
تنگستانیاشدرحیاطموزهبهچشممیخورد ،راوی کهازنوادگانرئیسعلی
..................................................................
اســت بــا لباس هــای دلیران تنگســتان که نماد افتخار و ســربلندی اوســت از
..................................................................
شجاعت و رشادت رئیسعلی میگوید ،دلیر مردی از خطه جنوب که عرصه
..................................................................
را بر انگلیسی اجنبی تنگ کرده بود و آخر کار هم جایی جز آرمیدن در کنار دلیر
..................................................................
مردتاریخحضرتعلیابنابیطالبرابرنگزید.
....................................................................
اسلحههاوتوبوتفنگهایداخلموزههمهازسرفرازیایرانیغیورمیگویند.
...................................................................
در پایان موزه راوی از شــجاعت و غیرت مردان بیادعا و بی نشــان سالهای
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ســخت جبهه و جنگ نیز ســخن میگوید آنجا که عکس هــا و تندیسهای
...................................................................
رزمندگانومدافعانحرمبهچشممیخوردوهمهحاضرانمحوصحبتهای
...................................................................
راوی و مبهوت دالور مردان سرزمینمان می شوند و با صلواتی یاد و خاطره آنان
..................................................................
را در دل زنده نگه می دارند.
...................................................................
بیرونموزهعطریخوشبهاریپیچیدهاست ،صدایاذانازبلندگویحیاط
...................................................................
به گوش می رسد .حاضران وضوی عشق میگیرند و به دنبال سجده گاهی
..................................................................
برای آرامش و نیایش می گردند  ،ولی متاسفانه جایی برای عشق ورزی نبود.
..................................................................
من با مشورت پدرم از روحانی جوانی که برای بازدید از موزه از شهر کرمان آمده
..................................................................
بود  ،در خواســت کردیم اقامه نماز جماعت را برعهده بگیرد .ایشان با خوش
..................................................................
رویی و استقبال از این طرح آماده اقامه نماز شدند .صدای خوش اذان توسط
....................................................................
این روحانی در حیاط طنین انداز شد ولی به دلیل نبود جایی برای اقامه نماز،
...................................................................
ایشان از حراست موزه در خواست ،زیر اندازی کردند که مردم روی آن به نماز
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بایستند که خوشبختانه از طرف ایشان با استقبال مواجه شده و مردم همه
...................................................................
لبیک گفتند و پشــت ســر امام جماعت حاضر شــدند که پســرم مکبر این نماز
...................................................................
جماعت شده و همگی سجده بر خاک گذاشته و مشغول راز و نیاز با حضرت
..................................................................
احدیتشدند.
...................................................................
بعد از نماز روحانی به بیان احادیثی از بزرگان دین و هم چنین اهمیت نماز و
...................................................................
ترغیبجوانانوفرزندانبهاینمهمپرداختندوحاضرانهمسئواالتشرعی
..................................................................
خود را از ایشان پرسیدند.
..................................................................
اقامــه نمــاز جماعت در این مــوزه بوی خوش ایثار و شــهادت میداد معنویت
..................................................................
خاصی به این مکان بخشید و گل های صلوات بر زبان مردم شکوفا می شد.
..................................................................
نمــاز جماعــت پایان یافت و همه نماز شــان را اقامه کردنــد  .ای کاش در این
....................................................................
مکانها که مزین به نام و یاد شــهدا و بزرگان دین اســت ،جایی برای این امر
...................................................................
مهم و فریضه الهی بود تا مردم ساعاتی از خود فارغ و غرق دریای وصل و قرب
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الهی شده و دل ها و دیدههایشان متنبه و آ گاه میشد ،ولی این مکان با تمام
...................................................................
زیبایی ها و جذابیت ها ش از این خصیصه بی بهره بود .به امید روزی که نماز
...................................................................
در جایگاه شایسته خود که قرآن و حدیث به آن ناطق است قرار بگیرد.
..................................................................
• عرشی| استانتهران

...................................................................
...................................................................

• تاثیر مطلوب نزدیکی و ارتباط با قرآن و نماز

..................................................................
حدود  18ســال پیش زمانی که در محضر حاج آقا قرائتی؟ظفح؟ در دوره آموزشــی
..................................................................
مسئوالن فرهنگی و هنری ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق در
..................................................................
اردوگاه شهید باهنر تهران بودیم ،از ایشان سوال کردم « :برای رسیدن به قرب
..................................................................
الهیچه دستوریمیفرمائید؟»
....................................................................
ایشان پاسخ دادند « :پیوند و انس با قرآن و نماز».
...................................................................
لـــذا توجــه بــه ایــن دو موضوع و ارتباط عمیق آن باهم حســن مطلعی شــد،

خــاطــراتنمــازی|دفتـرشمـارهچهـار | ..............................| 97

برای موفقیتم در امور شخصی و شغلی  .از ابتدا خودم یکی از مشتـاقـان برنامه
...................................................................
درسهایی از قرآن در تلویزیون بودم و ســپس همســر و فرزندانم با عالقه پای
...................................................................
صحبــت حاج آقا مینشســتیم و بهره می بردیم.وقتــی هم که این برنامه به
..................................................................
صورت مســـابقه از ســوی وزارت آموزش و پرورش به مدارس ابالغ شــد ،خودم
...................................................................
به صورت کامال اختیاری این مســابقه را به عنوان اولویت اصلی در کنار دیگر
...................................................................
فعالیتهای پرورشــی قرار دادم و با انجام تبلیغات الزم و کافی و بســتر سازی
..................................................................
مناسبآنرادردورههایمختلفتحصیلیدرمدارسی کهحضورداشتماجراء
..................................................................
نمودم  ،که حاصل آن ایجاد شــور و اشــتیاق و رقابت ســالم و ســازنده در بین
..................................................................
دانشآموزانم بودوپایهای شد برایارتباطبیشتروبهتربافراگیرانوشناخت
..................................................................
آنان که جزء ضرورت توفیقم در فعالیت های پرورشــی محســوب میشد و به
....................................................................
نوعی دانش آموزان را با فضای دینی و تربیتی مدرسه آشنا می کرد.
...................................................................
البتهدرطیسهسالاخیراجرایاینمسابقهدر کنارفعالیتآزاد،آنرا بهعنوان
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یکی از فعالیـت های درس پرورشی تجربه نمودم که نتایج حاصله از اجرای
...................................................................
آن موفقیت آمیز بود  .بطوری که هر هفته وقتی روز های شنبه فرا می رسید،
...................................................................
بچه ها با شور و اشتیاق برگه پاسخنامه را تحویل می دادند که پس از تصحیح
..................................................................
آن نتایج در ســاعت نماز در نمازخانه بین نماز ظهر و عصر اعالم و به برندگان
...................................................................
جوایزی تقدیم می شد .که این شکل اجراء از طرفی باعث استقبال گسترده
...................................................................
بچه ها برای دیدن برنامه درس هایی از قرآن و برنده شدن ودریافت جوایز شد
..................................................................
و از طرف دیگر حضور بچه ها در نماز جماعت مدرسه هم پر رنگ تر شد ،عالوه
..................................................................
بر آن خانواده ها هم از اینکه میدیدند بچههایشان با شورواشتیاق در این
..................................................................
مسابقه شرکت میکنند و مورد تشویق قرار میگیرند اظهار رضایت میکردند .و
..................................................................
حتیتمایلبرایتقبلهزینههایمربوطبهاینمسابقهراداشتند.
....................................................................
خالصهاینکهاینفعالیتمستقیماباعثشور ونشاطوشادابیدانشآموزان
...................................................................
مدرسه گردید و به طور غیر مستقیم هم پیامهای تربیتی درس هایی از قرآن
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به عنوان بهترین کتاب زندگی با زبان شیوا و ساده و قابل فهم منتقل شد وهم
...................................................................
موجباتحضوردانشآموزاندرنمازخانهوخواندننمازجماعترافراهمنمود.
...................................................................
بندهمعتقدمبرایموفقیتدرهر کاریبایدچاشنیانگیزشورقابتانگیزیرا
..................................................................
درقالبهایجذابهنریبرایمخاطبانارائهنمود.بهعنواننمونه،تجربه
...................................................................
ایدرهمینرابطهحاصلشد،حدودچهارسالپیشكهمیتوانددرامرتربیت
...................................................................
و پرورش دانش آموزان بكار گرفته شود.
..................................................................
چندهفتهایازشروعسالتحصیلی91-92نگذشتهبود ،کهرفتارهایعجیب
..................................................................
یک دانش آموز تازه وارد كه از اســتان دیگری به مجتمع متوســطه اول شهید
..................................................................
کشــوری واقع در کوی شــمالی پایگاه پدافند هوایی این شهرستان آمده بود ،
..................................................................
نظرم را به خود جلب کرد .کمی روی رفتار و شخصیت او تمرکز کردم  ،متوجه
....................................................................
شــدم ،او ارتباط خوبی با دیگر بچه ها ندارد ودائم گوشــه گیر است وگهگاهی
...................................................................
برخاشگری میکرد ابتدا فکر کردم ،چون اینجا غریب است بی قراری میکند
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بعدفهمیدمنهموضوعبایدچیزدیگریباشد...
...................................................................
خالصه رفتارش مرا نگران کرده بودو جزباهمشهری خودكه قبالدراین مدرسه
...................................................................
بود،هیچارتباطیبادیگربچههانداشت.طیتماسی كهباخانوادهاش گرفتم،
..................................................................
متوجهشدمقبالاینطورنبودهواززمانی کهوارداینمدرسهشدهرفتارشتغییر
...................................................................
کرده .مادرش می گفت او بچه كامالاحساسی است و نیاز به توجه دارد.
...................................................................
نکــه دیگــران او را نمــی پذیرنــد و با او ارتباط خوبی ندارند ناراضی اســت
از ای 
..................................................................
ودائمدرمنزل گلهمنداست ،البتهبایدبگویمعلیرغمچهرهنازیبایشصدای
..................................................................
فوق العاده زیبا ولطیفی داشــت كه هر شــنونده را مجذوب خود می كرد و من
..................................................................
بطور كامال تصادفی  ،در حال خواندن مداحی زیر لب او ،متوجه شدم واو را به
..................................................................
بهانهای به نماز خانه بردم وبا اصرار صدایش را ضبط نمودم و فردا در مراسم
....................................................................
صبــح گاهــی از طریــق بلندگو صدایش را پخــش كردم ،هیچكــدام ازبچه ها
...................................................................
باورشــان نشد كه این صدا ،صدای دانش آموزمورد نظر باشد .صدای زیبای
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اذانش قبل از نماز جماعت همه رامتعجب میکردواجرای مداحی ومولودیش
...................................................................
در مناسبت های مختلف بسیار زیبا ودلنشین بود ،که باعث تقویت روحیه و
...................................................................
رابطهاشبابچههایدیگرشد.درستدرهمینزمانمسابقهیدرسهایی
..................................................................
از قرآن از طرف آموزش و پرورش به مدارس ابالغ شد واین فرصت مناسبی بود
...................................................................
برا ی محک زدنش .
...................................................................
ابتدا با او صحبتی داشتم و به او پیشنهاد گرفتن مسئولیت پیگیری مسابقه
..................................................................
درس هایی از قرآن را دادم منوط بر اینکه اوال در رفتارش تغییر روش داده ثانیا
..................................................................
درمسابقهمشارکتفعالیداشتهباشد.
..................................................................
او قول داد که تمام تالش خود را بکند.با کمال تعجب طی سه هفته برگزاری
..................................................................
مسابقه درس هایی از قرآن او هر هفته رتبه اول را کسب نمود و مورد تشویق
....................................................................
مدرسهواقع گردید.حاال فرصتمناسبیبودبرایدادنمسئولیتبزرگتر.
...................................................................
در مراسم صبحگاه من او را به عنوان مسئول پیگیری مسابقه درس هایی از
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قرآن به بچه ها معرفی کردم و او هر هفته نسبت به هفته قبل بهتر و بهتر شد.
...................................................................
از عهده مسئولیت هم به خوبی بر آمد .در ضمن با دانش آموزان زیادی دوست
...................................................................
شــد و طــی فر صتهایی که به او درهنگام منا ســبتها بــرای اجرای مداحی
..................................................................
ومولودیخوانیدادهشد کهمنجربهتقویتاعتمادبهنفسومحبوبیتششد.
...................................................................
به گفته مادرش او هر هفته روزهای پنج شنبه حتما پای تلویزیون نشسته و
...................................................................
صحبت آقای قرائتی را با دقت تمام گوش داده و یادداشت برداری می کندودر
..................................................................
پایگاهعقیدتی کالسمداحیمیرودوهمیشهغروبهادرمسجدبرایاجرای
..................................................................
فریضهنماز جماعتحضور پیدامی کند.ودر امور شخصیخودمرتبومنظم
..................................................................
شده و در مجموع مثبت تر شده است.
..................................................................
نکــه نمیداند چه اتفاقی افتاده که بچــه اش که تا کنون مقید به
خالصــه ای 
....................................................................
چنینبرنامههایینبودهوانگیزهنداشتناگهانرفتارشتغییرکردهوعالقمند
...................................................................
به این برنامه شده و نمازش را سروقت می خواند و خدا را از این بابت شکر گزار
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است.وازمسئولینمدرسهتشکر کرد.
...................................................................
حاال او به یک پسرفعال و پر انرژی تبدیل شده که در بیشتر امور مدرسه حاضر
...................................................................
به همکاری با اولیاء مدرسه شده و دوستان زیادی هم برای خود پیدا کرده
..................................................................
است البته یادم رفت بگویم که او در مسابقه ی اذان در سطح شهرستان اول
...................................................................
شدودرمسابقاتاستانیشرکت کردوجالبترازهمهاینکهدرپایانسالوقتی
...................................................................
در مورد آینده اش سوال كردم گفت « :می خواهم به حوزه علمیه بروم وبعنوان
..................................................................
روحانی به نشرو تبلیغ دین اسالم بپردازم» .حاال او یک روحانی خوب وموفق
..................................................................
است.منهماز ایناتفاقمثبتاحساسشادمانی كردم.واینبهترینخاطره
..................................................................
دوران خدمتم درارتباط با تاثیر مطلوب نزدیکی و ارتباط با قرآن و نماز بود.
..................................................................
با امید به اینکه تاثیر انس با نمازوکالم الهی در تمامی فرزندان این سـرزمیـن،
....................................................................
موجبات رشدو تعالی روح و اندیشه آنان شود.
...................................................................
• رضا خورسندی| استانمازندران
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•ایندمپاییبرایشماست؟
...................................................................
روز ّاولم بود و منطقه آرام.وقت نماز هوا به ّ
سوزاند.برای
می
را
گردن
و
سر
ت
شد
...................................................................

اینکهبهنماز جماعتبرسم،خیلیسریعاز سنگرخارجشدم.در میانآنهمه
..................................................................
پوتین کهرویهمرژهمیرفتندیکدمپاییخودنماییمیکرد.
...................................................................
منبع آب و محل اقامه ی نماز فاصله چند صد متری با سنگر ما داشت.
...................................................................
باعجلهحرکت کردم.هنگاموضوبرادرمحسن از منپرسید:
..................................................................
 حسین داداش! دمپایی کی رو پوشیدید؟..................................................................
گفتم:
..................................................................
 نمی دونم.واسه یکی از برادراس.اگه میخواستم پوتین خودمو بپوشم به..................................................................
نمازجماعتنمیرسیدم.
....................................................................
داداشحسن گفت:
...................................................................
 -از صاحب کفش اجازه گرفتید؟
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گفتم:
...................................................................
 نه...................................................................
حسن چون دو سال از من کوچکتر بود با احترام به من گفت:
..................................................................
 حســین داداش شــما بفرمائید ،پوتین منو بپوشید.اون دمپایی رو بدید من...................................................................
ببرم سر جاش بذارم.
...................................................................
دمپاییراازمن گرفتوباپایبرهنهبهسمتسنگربرگشت.هنوزخوبمتوجه
..................................................................
نشده بودم چه اتفاقی دارد می افتد.
..................................................................
اذانموذنروبهاتمامبود.اگربهدنبالشمیرفتم،منهمازنمازبازمیماندم.
..................................................................
نمیدانمچهشد کهناخودآ گاهبهدنبالشتاجلویسنگررفتم.
..................................................................
برادر مصطفیایندمپاییبرایشماست؟....................................................................
 نه حسن جان....................................................................
-نمیدونیصاحبش کیه؟
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 فکر کنم برای جواد باشه......................................................................
ده دقیقه ای به دنبال جواد گشت و از این سنگر به آن سنگر می رفت.درست
...................................................................
نمیفهمیدمعلت کارشچیست؟!
..................................................................
در طی این مدت انگار اصال صدای مرا نمی شــنید.هر چه صدایش می کردم
...................................................................
پاسخینمیداد.
...................................................................
 سالم جواد جان.این دمپایی برای شماست؟..................................................................
 قابل شما را ندارد...................................................................
ممنون،اینبرادرماتازهاومدهمنطقه.اشتباهیدمپاییشماروپوشیدهبود...................................................................
حالل کنید.
..................................................................
یک لحظه چشــمانم به پاهــای برهنه ی جواد روی خــاک داغ منطقه خیره
....................................................................
ماند و اینکه چرا از آن همه کفش و دمپایی و پوتین جلوی ســنگر کفشــی را
...................................................................
نپوشیده؟!
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حسنپوتینمراپوشیدو گفت:
...................................................................
 حسین داداش بریم که به نماز جماعت برسیم....................................................................
در دلم گفتم:
..................................................................
بهتسبیحاتهمنمیرسیم....................................................................
هنوز هم دلیلش را نمیدانم،وقتی رسیدیم حاجی تازه میخواست نماز ظهر را
...................................................................
شروع کند...
..................................................................
•حسنرحمانینکو|...

..................................................................
..................................................................

بخوانم؟!
نماز
شما
با
هم
من
هست
اجازه
آقا
•
..................................................................
خانوادهای کهمندرآنبزرگشدهبودمبهنماز روزهوآیینهایمذهبیبسیار
....................................................................
اهمیــت میدادند ،وقتــی که نام مبارک یکی از ائمه معصومین؟مهع؟ به میان
...................................................................
میآمد همه به احترامش صلوات می فرستادیم .مواقعی که در مزارع وکارهای
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یکــردم و وقــت اذان می رســید  ،پــدرم کار را کنار
کشــاورزی بــه بابــام کمک م 
...................................................................
میگذاشتندومیگفتند«:اولنماز،بعد کار»وهمیشهاینجملهراتکرارمیکردند
...................................................................
و میگفتند« :به نماز نگویید کار دارم ،به کار بگویید وقت نماز است».ماهم به
..................................................................
نماز اول وقت عادت کرده بودیم .وقتی در سال  ۸۲بصورت حقالتدریس در
...................................................................
مدرســه شــهید زارع شهرستان خدا آفرین مشغول به کار شدم خیلی به خودم
...................................................................
میبالیدم،پرانرژیبودموازخوشحالیدرپوستخودنمیگنجیدموازخداوند
..................................................................
متعالبهخاطرلطفی کهدر حقمن کردهبودبسیار شکرگزاری میکردم...
..................................................................
هشتم خردادماه ۸۳یکی از اهالی روستایی کالله سفلی که من در آن مشغول
..................................................................
تدریس بودم ما را برای شام دعوت کردند که ایشان یک پسر بچه۵ساله بنام
..................................................................
مهدی داشــتند.موقع اذان بلند شــدم و در کنار حوضچه آب داشــتم وضو می
....................................................................
گرفتم،مهدی کهبهدنبالمنبهحیاطآمدهبود،از گوشهساختمانباتعجب
...................................................................
بر من نظاره می کرد.وارد خانه که شدم با تبسم حالش را پرسیدم که او خندید
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وپیش مامانش دوید.وقتی شــروع به نماز خواندن کردم ،مهدی در کنار من
...................................................................
ایستاد وبه صورتم خیره شد.نگاهش خیلی عمیق و معنا دار بود ،انگار که تا
...................................................................
بحال نماز خواندن را ندیده بود ،می رفت پیش مامانش واز او میپرســید آقا
..................................................................
معلمچیکار میکند.ومامانشهمتوضیحاتیمیداد.باحالتیخاصغرقدر
...................................................................
شنیدنآیههایقرآنیبود ،مثلاینکهآیاتقرآناثرشرا گذاشتهبودخیلیبه
...................................................................
منونمازخواندنراغبشدهبود.یواشیواشبهمننزدیکونزدیکترمیشد.
..................................................................
آنروز شامخوردیموبرگشتیم ،دوروز بعد کهمدرسهتمامشدومامیخواستیم
..................................................................
خداحافظی کنیم ،پدر مهدی آمد پیش من وگفت « :مهدی میخواهد شما را
..................................................................
ببیند».بنده گفتم« :مهدی را به مدرسه بیاورد» ولی چون مهدی خیلی مقید
..................................................................
وکم رو بود،به مدرســه نیامد باالخره آن ســال تمام شد و من مهدی را در طول
....................................................................
تعطیالتتابستانیندیدیم ،سالبعدهممحلخدمتمهمانروستابود وقتی
...................................................................
وارد مدرسه شدم ،دیدم مهدی در پایه اول ثبت نام کرده است .از دیدن من
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بسیار خوشحال شد و پیش من آمد با صدای آهسته سالم کرد ومن هم حال او
...................................................................
را پرسیدم و از اینکه او را میدیدم خوشحال بودم .
...................................................................
آن روز از قضا ما شیفت بعد از ظهر بودیم وموقع نماز ظهر که من می خواستم
..................................................................
نماز بخوانم در زد و گفت « :آقا اجازه هست من هم با شما نماز بخوانم» بنده
...................................................................
هم با آغوش باز پذیرفتم.با هم وضو گرفتیم ونماز را شــروع کردیم دو ســه بار
...................................................................
این گونه تمرین کردیم ،چون مستعد بود خیلی زود نماز خواندن را یاد گرفت و
..................................................................
همیشه اولین کسی بود که در نماز خانه مدرسه حاضر می شد.
..................................................................
االن هم که ازش ســراغ میگیرم ایشــان جوانی مومن ومتدین و مذهبی است
..................................................................
واز این کارخود احساس خوبی دارد و از من به خاطر اینکه راه درست را بهش
..................................................................
نشان داده ام  ،بسیار تشکر و قدردانی میکند.
....................................................................
•احمدحسنپور|شهر کلیبر

...................................................................
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•خداونددر نجاتبندگان،همیشهآنالیناست!
...................................................................
بادسردیمیوزیدوهوانیمهابریبود.شهرخوابوبیدار بودوسایهیابرهای
...................................................................

تاریکرویشهرسنگینیمی کرد.بهنظرمیرسیدآخرینتالشهایبرگهای
..................................................................
زرد درختان تبریزی ،بلند قامت حیاط مدرسه برای ماندن روی شاخهها بی
...................................................................
نتیجه باشــد .گمان می رود امســال زمستان زود تر از همیشه میهمان شهرما
...................................................................
شود.اوایلآذرسال1376بود.یعنیسالدومازدواجمن.آنزماندرشهرستان
..................................................................
بروجرد به عنوان معاون مدرسه مشغول به کار بودم.
..................................................................
حال من هم دســت کمی از اوضاع آب و هوایی نداشــت و ابری ابری ویا بهتر
..................................................................
بگویم طوفانی طوفانی بود.دیگه داشت حالم از خودم به هم می خورد.چند
..................................................................
وقتی می شد که حسابی اعصابم بهم ریخته بود.اما خوب می دونستم علت
....................................................................
اینهمهدر همریختگیچیه.
...................................................................
خودم هم نمی دونستم از کی شروع شده بود.اینکه هر وقت می خواستم نماز
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ً
بخوانم هر آنچه افکار بد و گاها حیوانی بد بود در ذهنم رژه می رفت.یعنی تا
...................................................................
ً
شــروع به نماز خواندن میکردم تنها چیزی که اصال حواســم به اون نبود خود
...................................................................
نماز و مفاهیم اون بودو ناخود آ گاه کلکسیونی از افکار بد و زشت نفسانی فکرم
..................................................................
رو در گیر می کرد.
...................................................................
یکروزبعدازظهربعدازساعتتفریحاول کهدانشآموزانرابه کالسفرستادم
...................................................................
بــه نماز خانه رفتم تا نمازم را بخوانم.طبق معمــول آن روز ها افکار و تصورات
..................................................................
زشتبهسراغمآمدند.هنوزبهرکوعاولنرسیدهبودم کهباعصبانیتنشستم
..................................................................
ودرحالتسجده وزارینمازمراشکستم.با گالیهبهخدا گفتم«:خدایاخودت
..................................................................
کمکم کن،یه پس گردنی به من بزن تا آدم بشم».
..................................................................
خالصــه آن روز نماز ظهر و عصر رو نخوندم .همون شــب بــود که خواب دیدم
....................................................................
دست در دست همسرم در حاشیه روستایی در دامنه کوهستان مشغول قدم
...................................................................
زدن بودم .به یکباره همهمه ای شد.چهار پایان مختلف ،پرندگان و مرد و
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زن سراسیمه در حال فرار کردن بودند .کوه ها همانند کوه یخ در حال متالشی
...................................................................
شــدن بود.صدایی مانند بوق کشتی به گوش می رسید .پرسیدم چه اتفاقی
...................................................................
افتاده،یکنفردر حالفرار گفت«:قیامتشده!»
..................................................................
انگار مرده بودم.تمام وجودم از ترس و دلهره پر شــد .زمان ایســتاد .تنها بودم
...................................................................
و دست همسرم در دستم نبود.با ترس به اطرافم نگاه کردم .تنها به این فکر
...................................................................
یکــردم زمانــی که مرا برای محاســبه میبرند چه بگویــم و دل به چه عملی
م 
..................................................................
خوش کنم .هر چه به افکارم فشار می آوردم که عملی نیک،عبادتی صحیح و
..................................................................
یا کاری خداپسندانه با نیتی غیر نفسانی و نه برای خود نمایی یا هدفی خاص
..................................................................
انجام داده باشم  ،هیچ چیزی به ذهنم نرسید .دستم خالی خای بود.خودم
..................................................................
رو گنهکار وجهنمیاحساسمیکردم.
....................................................................
حال بدی داشتم.تنها چیزی که در آن لحظه از خدا خواستم این بود که یکبار
...................................................................
دیگربه من فرصت برگشــت بدهد تا بتوانم کار های خوب و عبادتی با توجه
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انجامبدهموخودراآمادهترسازم.بهچشمانمفشار آوردمتاباز شوند.یکباره
...................................................................
ازخواببیدارشدم.بدنمخیسعرقبود.هنوزمیلرزیدم.قلبمداشتازدهنم
...................................................................
بیرون می زد .اما خوشحال بودم و تند تند خدا رو شکر می کردم بابت خوابی
..................................................................
که دیده بودم وهمین طور به خاطر تلنگر و نظری که خدا به من کرده بود.
...................................................................
از آنزمانبهبعدهرزمان کهمیخواهمنماز بخوانمتامیخواهمبهچیزهای
...................................................................
بد فکر کنم یاد خواب مردن خود و قیامت می افتم.زمان به جا آوردن نماز ،با
..................................................................
معنینمودنوتفکردر مفاهیمواژههاسپاسگزار لطفخدابهخودمیشوم که
..................................................................
فرصتی مجدد به من داده و سعی میکنم در ارتباط با همنوعان خود با انجام
..................................................................
بیشتراعمالنیک توشهایوزینوقابلارائهجهتروز رستاخیزفراهمنمایم.
..................................................................
وایماندارمخداوندهمیشهبرای گرفتندستبندگانشباپهنایباندیفراتر
....................................................................
از کل گیتی آنالین آنالین است.
...................................................................
•محمدرضادرستکار|شهراصفهان
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•نماز،نجاتبخش!

...................................................................
سکوت اندوه باری بود ،به عکس های روی میز خیره شده بود که اشکی روی
...................................................................
گونهاشسرازیرشداوعادتداشتبهندرت گریهمیکرد ،انگارحالروحیاش
..................................................................
اصال خوب نبود ،بغض عجیبی در نگاهش خواندم ،او به عکس همســرش
...................................................................
خیره شده بود ودر سکوتی اندوه بار فرو رفته بود ،از وقتی همسرش مریم رفته
...................................................................
بود ،انگار روح او را نیز با خود به یغما برده بود.
..................................................................
اومریمراخیلیدوستداشتبارفتنشاوماندهبودبابغضعمیقدروجودش
..................................................................
که گاه گاه با اشکی روی گونه اش خود را نمایان می کرد  ،داخل خانه اش پر
..................................................................
بود از عکس های مریم هرکســی ســعی میکرد با جمله ی او را آرام ســازد ،اما
..................................................................
انگار طوفانی که با رفتن مریم در وجودش رخنه کرده بود هیچ گاه خاموشی
....................................................................
نمیگرفت ،سر کار نمی رفت ،فقط بغض میکرد وگوشه ی مینشست ،تمام
...................................................................
چراغ های خانه را خاموش میکرد ودر تاریکی شمع های روشن گریه میکرد
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وگاهی صدای هق هق صدایش به گوش میرسید که با شنیدن آن صدا جگر
...................................................................
همهآتشمیگرفت.
...................................................................
بیشــتر از او  ،دلــم بــرای دخترش می ســوخت ،از وقتی مریــم رفته بود ،خانه
..................................................................
ی پــدر بزرگــش بود او انگار بدون مریم دخترش را نمی خواســت ،وقتی دختر
...................................................................
مریم را به آغوش کشیدم ،متوجه غم عمیق قلبش شدم ،از مرگ مریم ۳ماه
...................................................................
می گذشت اما او حاضر نشده بود ،حتی یکبار هم دخترش مهدیس را ببیند
..................................................................
دخترک بیچاره هم غم مرگ مادرش را داشت هم غم دوری از پدرش را...
..................................................................
بارها سعی کردم بخاطر مهدیس هم که شده با او صحبت کنم ،تااین رفتارها
..................................................................
رابخاطر وضیت روحی بد دخترش ترک کند ،اما او کلنجار می رفت وسکوت
..................................................................
می کرد ،این موضوع برایم غیر قابل هضم بود که او به این اندازه عاشق مریم
....................................................................
ش را دیدم مادرش دستم را
بوده باشد  ،یک روز به طور اتفاقی مادرش ،مادر 
...................................................................
فشردوگفت«:پسرماصالسراغمهدیسرانمی گیرداز کارهمبخاطرغیبتهای
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طوالنی اش اخراج شده دیگر حتی نماز هم نمی خواند ،انگار با همه قهر است،
...................................................................
چند وقت پیش وقتی به دیدنش رفتم بوی دود سیگار را حس کردم می ترسم
...................................................................
که پسرم را از دست بدم»
..................................................................
گفتم«:خوبسعی کنیدبااوصحبت کنید»...
...................................................................
گفت« :نه دخترم او حرف هیچ کســی را نمی پذیرد ...مرگ مریم یک اتفاق
...................................................................
بود یک تصادف ....با رفتن مریم پسرم هم رفت انگار مریم روحش بود و رفت
..................................................................
حاال یک جســم اســت که ســرگردان افتاده بیچاره نوهام خیلی گریه میکند،
..................................................................
بارها مهدیس را به دیدنش بردم ،اما او فقط این حرف را تکرار کرد که در این
..................................................................
خانه دیگر هیچ خانواده ای نیست فکر میکردیم با مرور زمان خاطرات تلخ را
..................................................................
فراموشمیکند،امایکسالاست کهاز مرگمریممی گذردواوبدتراز قبل شده
....................................................................
است انگار ایمانش را از دست داده »...
...................................................................
بعــد از خداحافظــی از مادرش ســعی کردم  ،بــه دیدنش بروم ،اما گوشــی اش
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خامــوش بود با اینکه مریم تنها خواهرم بــود ومرگش مرا خیلی آزرد اما خیلی
...................................................................
زود مریم رافراموش کردم یا شاید به خودم می قبوالندم که مریم برای همیشه
...................................................................
رفته،اماحاال میتوانمبهدخترشمحبت کنمبخاطردخترمریمهم کهشده
..................................................................
باید به او کمک میکردم...
...................................................................
دست مهدیس را گرفتم وبرای گردش بردم خیلی خوشحال شد برایش لباس
...................................................................
واسباببازیخریدم،خیلیخستهشدم،داخلیک کافهنشستیم-خالهجان
..................................................................
عزیزم چی میخوری ؟بغض عجیبی در نگاهش خواندم ،دستش را گرفتم
..................................................................
وآرام گفتم « :چرا ناراحتی عزیز خاله ؟» سرش را بلند کرد ودر حالی که صدایش
..................................................................
میلرزید گفت«:اینجاهمانجاییاست کههمیشهبامامانمریمبعداز کلی
..................................................................
خریدمیآمدیماینجا..مامانمریمهمیشهبالبخندموهایمرانوازشمی کرد
....................................................................
وبا قاشق بستنی دهانم میگذاشت ،خاله دلم برای مامانم تنگ شده مامان
...................................................................
همیشه میگفت :آرزو دارم تو داخل لباس عروس ببینم ...کاش من خیلی زود
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بزرگ میشدم تا مامانم قبل از مرگ به آرزویش می رسید»...
...................................................................
بغضم با شنیدن این حرف شکست از روی صندلی بلند شدم و از کافه بیرون
...................................................................
رفتمواشکریختمخیلیدلتنگمریمشدمدلتنگ کودکیهایمان...
..................................................................
مریم همیشــه مهربان بود ،که دســتی روی شانه ام خورد ،ســرم را برگرداندم
...................................................................
مهدیس بود ،او را به آغوش کشیدم و آرام گفتم «:عزیز خاله مامان رفته من که
...................................................................
هستم»
..................................................................
دست مهدیس را گرفتم وبه خانهی پدرش رفتیم ،مهدیس به طرف پدرش
..................................................................
دوید ،حســین مهدیس ر ا به آغوش کشــید وگفت « :عزیز بابا دلم برات تنگ
..................................................................
شدهبود»
..................................................................
از خانــه خارج شــدم خوشــحال بودم کــه او باالخره دختــرش را پذیرفت ...با
....................................................................
مهدیس هر چهارشــنبه ها قرار بازار گردی داشــتیم و بعد از کلی خرید بستنی
...................................................................
می خوردیم ،خوشحال بودم که دختر مریم را خوشحال میبینم که متوجه
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خون روی لب مهدیس شدم با دستمال صورتش راپاک کردم که او آرام گفت:
...................................................................
«خاله ســرم گیج میره وناگهان روی زمین افتاد یکه خوردم با گریه مهدیس
...................................................................
را به بیمارستان رساندم بعد از آزمایش دکتر گفت که مهدیس درسرش تومور
..................................................................
دارد وباید هرچه سریع تر عمل شود وگرنه ممکن است از دنیا برود ،حالم بد شد
...................................................................
وروی زمین داخل سالن انتظار نشستم ودستانم راروی صورتم گذاشتم وقتی
...................................................................
حسینموضوعرافهمیدازحالرفت،خیلیدلماومیسوختدلمنمیخواست
..................................................................
خاطرات تلخ مرگ مریم دوباره تکرار شود...
..................................................................
ســاعت از ۳شــب گذشته بود همه در سالن انتظار اشک می ریختیم ،اما پدر
..................................................................
مهدیس از همه بی قرارتر بود ،روی زمین نشسته بود  ،فردا عمل مهدیس بود
..................................................................
دکتر گفت«:عملسختیاستفقطدعا کنید»باشنیدناینحرفحسینبلند
....................................................................
شد ،ترسیدم وبه دنبالش رفتم ،می ترسیدم بالیی سر خودش بیاورد ،در راهرو
...................................................................
ها با فاصله به دنبالش می رفتم که وارد نماز خانه ی بیمارستان شد وسجاده

خــاطــراتنمــازی|دفتـرشمـارهچهـار |..............................| 121

روی تاقچــه نمــاز خانه را برداشــت و روی زمین پهن کرد ،بغض کــردم ووارد
...................................................................
حیاط بیمارستان شدم واشک ریختم ...پشت در اتاق عمل بودیم ساعت از
...................................................................
۸شــب گذشــته بود همه دعا می کردند ،در دلم آشــوبی بود که در اتاق عمل
..................................................................
باز شد دکتر آرام جلو آمد وگفت خداروشکر حالش کامال خوبه این دختر از مرگ
...................................................................
نجات پیدا کرد ...
...................................................................
از خوشــحالی اشــک می ریختــم ...تا پاییــن راهرومی دویدم تا خبر ســامتی
..................................................................
مهدیس را به پدرش برســانم  ...داخل نماز خانه شــدم ..چادر نمازی به ســر
..................................................................
کشیدم وداخل شدم که دیدم حسین درحال سجده بود ،آرام گفتم مهدیس
..................................................................
نجات پیدا کرد ...مدتی بعد از سجده بلند شد ودر حالی که صورتش خیس
..................................................................
اشک بود گفت امشب تنها مهدیس نبود که نجات یافت ،من هم امشب با
....................................................................
نماز،نجاتیافتم،وقتیمریمرفتخیلیدلشکستهشدموهمهچیززندگیام
...................................................................
را ترک کردم ،از جمله نماز را  ...اما وقتی امشب نیت کردم انگار کسی صدایم
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میزد ...
...................................................................
مــن ایمــان دارم بیماری دخترم مهدیس تلنگری بود که به من یاد آوری کند
...................................................................
حسین  ،مریم رفت اما تو دخترت را داری و خداوند دوستت دارد و این نمازبود
..................................................................
که هم من وهم دخترم را نجات داد ...
...................................................................
وضوگرفتم ودو رکعت نماز شکر خواندم .....انگار آن شب  ،شب عجیبی بود
...................................................................
از آن شب به بعد نمازم ،حتی یک ساعت هم قضا نشد ،انگار آن شب منهم
..................................................................
نجاتیافتم...
..................................................................
• کوثر علی کرمی| ...

..................................................................
..................................................................

•نگاش کن یه هو رفت سجده...

....................................................................
یه روز بهاری توی مدرســه ســر صف نماز جماعت ایســتاده بودیم ،بچههای
...................................................................
شــیفت دوم اومده بودن و ســر صف داشتن ورزش میکردن  ،چه ورزشی اونم
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کلهظهر،نمیدونماینمدیرموننمیدونست کهنماز ه وبایدیهجایخلوت
...................................................................
به ما یاد میداد نه اینکه توی سروصدا و شلوغی...
...................................................................
بگذریم ...نماز شــروع شــد ،منم که حواســم به ورزش بچهها پرت شــده بود
..................................................................
نفهمیدم بقیه کی ســجده رفتن که دو تا از بچههای شــیطون مدرسه صدام
...................................................................
زدن که آهای نجاتی نماز تموم شده ها و هر هر شروع به خنده کردن ،من هم
...................................................................
که نمیدونستم باید چیکار کنم ،سریع بدون گفتن تکبیر و اقامه ،رفتم سر به
..................................................................
سجده حاال من سرخ شدم از خجالت و اون دوتا بلند میخندیدند که« :نگاش
..................................................................
کن یه هو رفت سجده»...
..................................................................
دعادعامیکردمبغلدستیامندیدهباشن،آقامدیرمدرسهیاناظممونولی...
..................................................................
بعد از نماز نگاهاشون و لبخند معنی دارشون بود که مثل یه پارچ آب سرد روی
....................................................................
سرمریختهمیشد.
...................................................................
•ناشناس|...

خــاطــراتنمــازی|دفتـرشمـارهچهـار|..............................| 124

• سه تا صلوات به جای قنوت!

...................................................................
سر کالس دینی بودیم خانم معلم یکی یکی بچه ها رو بلند میکرد و ازشون
...................................................................
نمازومیپرسید...
..................................................................
اولی...دومی...ســومی...تا رســید به من منم که حدس میزدم قنوت رو ازم
...................................................................
بپرسه،چونحفظنبودم ،گفتم«:اجازهخانوم،اجازهبریمدستشویی؟عجله
...................................................................
داریمخانوم!»
..................................................................
خانومم کهفهمیدهبودازدرسفرارمیکنم ،کمنیاوردو گفت«:اندازهیهقنوت
..................................................................
که میتونی صبر کنی قنوت رو بگو و برو»...
..................................................................
منم کهموندهبودمچیبگم ،گفتم«:خانوماجازهمن..من..منجایقنوت
..................................................................
سه تا صلوات میفرستم »...بچه ها ریز ریز میخندیدند ،خانوم معلم گفت:
....................................................................
«باشه سه تا صلوات و بفرست و برو »
...................................................................
منم که ضایع شده بودم و فهمیدم نمیتونم قصر در برم ،سه تا صلوات پشت
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سرهم فرستادم و اجازه گرفتم و رفتم بیرون...
...................................................................
یکی نبود بگه آخه دختر چند سالته که میخوای سر معلم کاله بزاری؟
...................................................................
االن من مادر یه دختر قشــنگ و بامزه هســتم و هر روز با ناز و نوازش و صدای
..................................................................
قشــنگ دخترمــو از خواب بیدار میکنم و بهش اصول نمــاز و یادش میدم تا
...................................................................
مجبور نشه ،هیچوقت نماز رو از روی ترس و خجالت نخونه یا بخونه.
...................................................................
بلکه نماز بخونه ،فقط بخاطر اون خدایی که خودش رو به من هدیه داده.
..................................................................
•فرشتهنجاتی|شهرستان کاشمر

..................................................................
..................................................................

شد!
اشک
به
تبدیل
که
شکی
•
..................................................................
دختری ١٨ساله بودم  ،نماز نمی خواندم ...
....................................................................
جسارتمراببخشید كهبیپروا گفتم!
...................................................................
آری ،نماز نمیخواندم...
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خانوادهامخیلیمراتشویقبهنماز خواندنمیكردن...
...................................................................
مخصوصاخواهرم!
...................................................................
اما غرور و لجبازی جوانی بود.
..................................................................
دوست نداشتم كسی این موضوع را به من دیكته كند !!
...................................................................
دلــم میخواســت خودم هوای خدایی به ســرم بزند ،خودم دلــم برای خدای
...................................................................
خودم تنگ بشود ...
..................................................................
خودم و فقط خودم !
..................................................................
و تنگ شد...
..................................................................
امابههیچ كسهیچچیزینگفتم.
..................................................................
نمیدانمچرا؟!شایدالزمنبودهمهجاجار بزنم كهمنهمنماز خوانشدهام!؟
....................................................................
یك راز بود ،بین خودم و خدای خودم...
...................................................................
یواشكیوضومیگرفتم
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داخل اتاقم میشدم در را میبستم
...................................................................
با خدای خود راز نیاز میكردم
...................................................................
عاشقآنلحظهبودم،موقعسجود،چقدرزیباودلنشینبودوقتیحرفهای
..................................................................
بین من و خدا تمامی نداشت و نداشت ...
...................................................................
روزیركعتآخرنمازمراخواندم،مهرمرا كهبویعشقمیدادبوسیدم،داشتم
...................................................................
سجاده ام را جمع میكردم...
..................................................................
ناگهانی دستگیره در یهویی باز شد ،مادرم بود و چشمانی پر از شك ...كه بعد
..................................................................
از چند ثانیه مکث تبدیل به اشك شد...
..................................................................
•پریسایاقوتی|...

..................................................................
....................................................................

•ابوالفضلدوپینگ کرده!

...................................................................
زمان امتحان ترم اول ،نهمین سال از درس خوندنم بود ،برام خیلی با ارزش
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یگــم_ همون عــددی که اول از همه اعداد دیگه بررســیش
بــود_ معــدل رو م 
...................................................................
میکردم،دلهره زیادی داشــتم ...نگرانی رو تو عمق صورتم احســاس می شد
...................................................................
اعصابم بهم ریخته بود ،ذهن آشفته فکر های عجیب و شایدم ترسناک...
..................................................................
ولی من خودمو نباختم ،بلند شدم ،گفتم « :هرکاری راه حلی داره!»
...................................................................
برنامه ریزی کردم که این زمان من این درس رو تا اینجا که معلم درس داده
...................................................................
حداقل یک بار می خونم....
..................................................................
ذهنــم آروم نشــد  ،نمــی دونم چرا انــگار بدنم و حتی روحم به یــه چیز آرامش
..................................................................
بخش نیاز داشت ،مثل فردی که یه چیزی از بدن و روحش کم باشه و تا اون
..................................................................
نباشهعملکردشبهدرستیانجامنمیشهخیلیفکر کردمتاباالخرهفهمیدم
..................................................................
غذایروحم کمه...
....................................................................
آرهدرستفهمیدمروحم گشنشه...
...................................................................
درست فهمیده بودم خیلی وقت نبود ،فقط دو هفته نماز های روزانه خودم رو
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نخو نده بودم ،گفتم امتحانات که شروع می شه به درسم برسم بهتره...
...................................................................
ولیاشتباهمی کردم،بلندشدمنزدیکنماز صبحبود،منبیشتراوقاتدر اون
...................................................................
موقعدرسمیخوندمیادشبخیر_یهبار خوابمبردرویدفترمثلفیلما_نماز
..................................................................
صبح رو خوندم ،اون حس خواب آلودگی رو که داشتم ،برطرف شد.
...................................................................
انگار تمام بدنم و حتی روحم حس تازه ای داشت ،حس خیلی خوبی داشتم
...................................................................
نزدیکایساعت7صبحشد،یهذرهاستراحت کردموآمادهشدمبرایمدرسه...
..................................................................
وقتیبهمدرسهرفتم ،مثلهمیشهنبودم ،انرژیخاصیداشتم کههیچ کس
..................................................................
نداشت،حتیبچهبهشوخیبهمنمیگفتن کهابوالفضلدوپینگ کرده_آخه
..................................................................
من ورزشکار هم بودم_ ساعت12:30شد ،و من امتحان رو دادم و بعد از تعطیل
..................................................................
شدن مدرسه ،من به خونه رفتم ،تا مادرم رو دیدم ،سالم کردم.
....................................................................
ازم پرسید « :امتحان چه چطور بود؟»
...................................................................
گفتم«:عالی» گفت«:خوبه،آفرینبهتوپسردرسخون،بهتافتخارمی کنم
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پسرم»...
...................................................................
بعــد از امتحانــات میــان ترم وقت گرفتن کارنامههای آخر ســال شــد ...من و
...................................................................
مادرم رفتیم ،که کارنامه رو بگیریم ،یه ذره استرس داشتم ،ولی می دونستم
..................................................................
کهخرابنکردم...
...................................................................
19.2صــدم ،ایــن بود معدلم ...باورم نمی شــد از همــون موقع به بعد بود که
...................................................................
همیشه نمازم رو می خواندم ،شده تنهایی یا تو مسجد...
..................................................................
رابطــه خــودم رو بــا خــدا مســتحکم کــردم ،حس شــیرینی بــود و تــا االن دارم
..................................................................
احساسشمی کنم....
..................................................................
• ابوالفضل زینالدینی|...

..................................................................
....................................................................

• نمازم را ادامه دادم!

...................................................................
خورشید کم کم غروب میکرد ،از دوستان و هم رزمان که جلو سنگر بودند به
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سمت تانکر آبی که بین دو خاکریز بود ،رفتم تا وضو بگیرم...
...................................................................
اذان کــه تمــام شــد نماز مغــرب اقامه کردم ،بعــد از رکعت دوم صدای ســوت
...................................................................
خمپاره ای شنیدم  ،نمازم را ادامه دادم  ،بی خیال شدم بر اثر انفجار بیشترین
..................................................................
ترکش به تانکر آب اصابت و سوراخ سوراخ شد ،با اینکه حدود  10الی  12متر با
...................................................................
من فاصله داشت حتی یک ترکش هم به من نخورد...
...................................................................
این خاطره هرگز از ذهن من بیرون نمیرود.
..................................................................
•محمد کاظم ابراهیمی| استانفارس

..................................................................
..................................................................

باران!
موشک
هنگام
خواندن،
•نماز
..................................................................
در بحبوحه ی جنگ بود  ،ســالهای دفاع از میهن  ،رشــادتها  ،دلیریها و
....................................................................
جانفشــانی تک تک رزمندها و شــهدا  ...در آن ســالها من سالهای پایان
...................................................................
دبستان و شروع مدرسه ی راهنمایی را سپری می کردم ،در شهر تهران ...
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اکثر روزهایی که از مدرسه بطرف خانه می آمدم و همراه تمام ناشناخته ها و
...................................................................
دنیای کودکیخودم،شاهدتشیععزیزیبودم کهبار سفربهبهدیار همیشگی
...................................................................
آخرتبستهبودوخیابانهایاصلیمحلرامیبستندوبرپیکرپاکشهیدی
..................................................................
نماز میخواندند  ،نمازی که بوی خون و عشق میداد  ،نمازی که بوی دفاع از
...................................................................
ً
امنیتشهرو کشورممیداد،سراسر گذشتوایثاربودایناناکثرا جوانانیبودند
...................................................................
که مدرســه و علم را با مدرســه غیرت تعریف کرده بودند و من غرق در آرامش
..................................................................
یشــدم ،نمازی کــه بوی اتحاد می داد ،بوی خون شــراره ای
ایــن موج نماز م 
..................................................................
بود از پاکیها  ،صداقت  ،امید به زندگی و اینکه کسی برای وجود تو و آرامش
..................................................................
و امنیــت تو و کشــورش با خون خــودش دفاع کرده بود  ،نه یا ده ســاله بودم و
..................................................................
چیزیازجنگنمیفهمیدمولیمعناومفهومپایداریواستقامتوهماهنگی
....................................................................
و امید و  ...هزاران معنای زیبای دیگر را در این نمازها آموختم  ،جنگ شدت
...................................................................
داشت و رژیم بعثی عراق به هر نیرنگی و هر ترفندی که می توانست به خاک
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ســرزمینم تجــاوز میکرد ،چه از راه زمینی و چه از آســمان شــهرم بــوی خون و
...................................................................
شــهادت میآمد ،همراهش احساس هایی همپای عشــق و گذشت و ایثار بر
...................................................................
پهنه ی شهرم موج می زد  ،سالهای کودکی را همراه صدای ضد هوایی هایی
..................................................................
به خاطر دارم که از حریم هوایی شهرم دفاع می کردند  ،آژیر قرمز به صدا در آمد،
...................................................................
جملهیمعروفاونموقع«:بهپناهگاههابروید،عالمتخطریاوضعیتقرمز
...................................................................
)  ،پرده های ضخیم برای هر خانه و خانواده ایی وجود داشت و آذین خانه ها
..................................................................
بود و آن سالها پرده های رنگارنگ تور جلوه نمایی نمی کرد ...
..................................................................
سکوت حاکم می شد  ،خداوندا  ،بارالها  ...آیا این موشک که دوباره به شهرم
..................................................................
فرودمیآیدبه کدامینمظلوماصابتمی کند،پروردگارم،ایهمهیهستو
..................................................................
نیستمن...آیااینتجاوزآشکارواینبیعدالتیدوباره کجارانشانهمیگیرد؟
....................................................................
برای ( صدام حسین ) فرقی نمی کرد ،کجا را نشانه و هدف بگیرد ،انگار کم
...................................................................
آورده بود  ،انگار فقط تصمیم داشت ،موشکها را رها سازد و  ...آری سکوت
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حاکم بود همراه خاموشــی و هیچ کس نوری روشــن نمی کرد و در افق تا دور
...................................................................
دستها تاریکی را می دیدی و زن و مرد دعا می کردند و برای سالمتی انسان یا
...................................................................
انسانهاییدعامی کردند..
..................................................................
وای که چقدر آن لحظات دعا جانانه بود  ،وای که چقدر بوی اتصال با اهلل به
...................................................................
چشممیخورد..
...................................................................
پدرم بسیار جوان بودند و همراه دوستان و  ...به کمک بقیه ی مردم می رفتند
..................................................................
و کمتــر منزل بودند  ،کمکهایی چــون امداد و نجــات و  ، ...مادرم با خواندن
..................................................................
آیاتی از قرآن باعث آرامش وجود من و خواهر و برادرانم می شدند و چقدر خدا را
..................................................................
بهخودماننزدیکتراحساسمی کردیم،در آنسالهاهمسایههاخیلیبهم
..................................................................
دیگر کمک میکردند و بیشتر بچه ها را مواظبت می نمودند و آنها را در آغوش
....................................................................
می گرفتند  .تنها صدایی که بعد از دعا و تالوت آیات الهی به خاطر دارم صدای
...................................................................
مهیــب ضد هوایــی بود که آرامش محــل را بهم می ریخــت  ،ناگهان صدای
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ترسناکی زمین و آسمان را لرزاند  ،شیشه های ساختمان به لرزه در آمدند ،انگار
...................................................................
راکت به همین نزدیکی اصابت کرده بود  ،وضعیت به حالت طبیعی بازگشت
...................................................................
و سکوت همراه جیغ و شیون به گوش میرسید  ،خدایا  ،بارالها  ،آیا چه شده ؟
..................................................................
شاهد از دست دادن و شهادت چه مظلومی هستیم ؟ در کمال ناباوری صدای
...................................................................
اهلل و اکبر طنین انداز کوچه و محله شد  ،مردم از شادی و شعف فریاد می زدند
...................................................................
و بلند بلند خدا را شکر می کردند ...
..................................................................
آری موشک به ساختمان دو طبقه ایی اصابت کرده بود ،افراد آن خانه هنگام
..................................................................
آژیــر خطــر به پناه گاه رفته بودند ولی پدر خانــواده که فرد مومن و باطن داری
..................................................................
بود ،در طبقهی دوم مشغول نماز خواندن بوده که موشک به ساختمان آنها
..................................................................
برخورد کرده بود و زمانیکه ساختمان تخریب شده بود ،این آقا بهمراه جانماز و
....................................................................
سجاده اش بطور معجزه آسا و کامال سالم به طبقه پایین منزل فرود آمده بود،
...................................................................
انگار فرشتهها وی را در آغوش گرفته بودند و سالم و سالمت به زمین قرار داده
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بودند  ،آری در این موقع بود که معنی نماز را فهمیدم و متوجه شدم اتصال با
...................................................................
خداوند چه معنا و مفهوم عظیمی دارد  ،متوجه شــدم در هنگام نماز با کســی
...................................................................
سخن میگویی که خودش حافظ جان و مالت خواهد بود و معنای دعا کردن
..................................................................
مــادرم و تک تک همســایه هــا را در آن رعب و وحشــت کودکی خودم چه زیبا
...................................................................
چشــیدم  ،طعمی از جنس نور و درخشــش به وســعت ایمان و اعتقاد به پاکی
...................................................................
انسانها و بوی عطر نماز. . .
..................................................................
آری  ،نمــاز زیبــا ترین حالت اتصال به خداوند اســت ،چــون از تمام غیر ها دور
..................................................................
میشوی و به جانب پروردگارت روی می آوری...
..................................................................
•نرگسابراهیمیخبیر| تهران

..................................................................
....................................................................

• با نماز روحت رو شارژکن!

...................................................................
چند ســال بعد از جشــن تکلیفم نماز نمیخوندم ،هرچقدر خانوادم و دوستام
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نصحیتممیکردندنماز بخوننمیخوندمهیچوقتهمدلیلنماز نخوندنم
...................................................................
رابههیچکسنمیگفتم،معتقدبودم کهخدا بهنماز خوندن من نیاز نداره!
...................................................................
یک روز دوستام درباره ی کالس دینی که میرفتند ،صحبت میکردند ...
..................................................................
من هم عالقه مند شدم برم اون کالس...
...................................................................
توی اون کالس ثبت نام کردم و روز های فرد به اون کالس میرفتم.
...................................................................
یک روزسر یکی از کالسا یکی از مربیان که روحانی هم بود ،از همهی بچه ها
..................................................................
پرسید«:کی گوشیداره؟»
..................................................................
جوابهمهیبچههامثبتبود...
..................................................................
بعدشپرسید «:گوشیهاتونوبهشارژمتصلمیکنید؟»
..................................................................
بازهمجوابهمهمثبتبود
....................................................................
گفت«:چرابهشارژمتصلمیکنید؟»
...................................................................
جواب یکی از بچه ها این بود« :برای اینکه کارکنه»
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دیگری گفت «:برای اینکه روشن بمونه و خاموش نشه»
...................................................................
بعدشحاجآقادربارهینمازصحبت کرد ...منواقعانمیدانستمچراازبحث
...................................................................
گوشی به نماز کشاند سوالی که تو ذهن بود  ،را پرسیدم ،گفت« :سوال درستی
..................................................................
پرسیدی!»
...................................................................
ماهــم بــرای اینکه روحمون کار کنه و توان و آرامش داشــته باشــه ،باید نماز
...................................................................
بخونیم ،خدا به نماز ما نیازی نداره ،بلکه ما هستیم که به نماز و گفت و گو با
..................................................................
خداوندنیازداریم...
..................................................................
از آن روز به بعد برای روح خودم و برای آرامش خودم با جان و دل نماز خواندم.
..................................................................
•نیلوفرسالمی| استانفارس

..................................................................
....................................................................

• با نماز روحت رو شارژکن!

...................................................................
خواندن نماز یکی ازراه های رســیدن به خداســت ،اولین روزی که نماز برمن
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واجب شدوخواندن نماز راتمرین می کردم یادم می آید...
...................................................................
زمانی که بچه ســال بودم درســن  6یا7ســالگی ســعی میکردم ،نمازبخوانم
...................................................................
وپدرم هرموقع که میخواست نماز بخوانه ،ادای اورا در آوردم درست است که
..................................................................
بلد نبودم نمازم را بخونم ،ولی هنگامی که پدرم برای رکوع می رفت من هم
...................................................................
می رفتم وبه جای آن که ذکرش را بگویم من فقط صلوات میفرستادم...
...................................................................
تا 15سالگیامهروقتامتحانداشتمنماز میخواندمووقتیامتحاناتتمام
..................................................................
می شد هر ازگاهی نماز میخواندم ،ولی قرآن راهمیشه تالوت میکردم.
..................................................................
تا اینکه به سن تکلیف رسیدم ،ولی هنوز تنبلی میکردم که نمازم را بخونم
..................................................................
پدرم دائما مرا نصیحت می کردکه « :پسرم نماز از واجباته ونباید در خواندش
..................................................................
تنبلی کنی ،خدا قهرش میگیره »...ومن گوشم بدهکارحرفهایش نبود.تا
....................................................................
این که  18ساله بودم که یک شب خواب امام حسین؟ع؟ را دیدم که منو به
...................................................................
حرم مطهرشون بردند وبر سر قبرشون رفتم ،خیلی خوشحال بودم از این که
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امامحسین؟ع؟بهبندهافتخاردادهاندومنوالیقدانستهاندتابهخوابمبیایند
...................................................................
یادمهست کهدرحرمشوندعاورازونیازمیکردم ،ولیدرخاطرمنیست کهچه
...................................................................
دعایی بود ،ولی این نماز تاثیر بسیار زیادی در متحول شدنم ،داشت و باعث
..................................................................
شدبهخودمبیایموتالش کنمتاهمیشهنمازمراسروقتبخوانموخوشحالم
...................................................................
که خداتنهام نگذاشت .بعد از اون خواب همیشه منتظر م که ساعتش برسه
...................................................................
و وقتی که اذان میگن ،فورا برای گرفتن وضوع آماده میشم تا ادای وظیفه
..................................................................
کنم و االن هیچ چیزی برای من با ارزشتر از نماز نیست .واز آن روزخیلی به خدا
..................................................................
نزدیکترشده ام...
..................................................................
امیدوارم که ما مسلمونا هم هیچ وقت تو نماز خواندن تنیلی نکنیم .خداهمه
..................................................................
ما رو می بیند وبه یاد بنده هایش هست وهر موقع بیاد این خاطره می افتم از
....................................................................
خدایخودمممنونوسپاسگزارمی کنیم.
...................................................................
• حمید رضا صادقی| ...
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فطر!
سعید
عید
نماز
در
•گریه
...................................................................

روزعید فطر بود ،یادم نیست که چه سالی بود ،فقط میدونم اولین سالی بود
...................................................................
که به تکلیف رسیده بودم وفقط ۹سال داشتم ،همچنین اولین سالی بود که
..................................................................
روزه میگرفتم ،روز عید سعید فطر بود ،اون روز صبح زود ازخواب بلند شدم و
...................................................................
صبحانه را حسابی خوردم و چون معلولیت داشتم ،گفتم :زود از خانه در بیام
...................................................................
وبه نماز برسم ومسجد هم تا خانه مان یک ربع راه بود و نماز عید فطررو هم
..................................................................
بلدنبودموهمشفکرمیکردم کهدرنمازعیدفطرهمشباید گریه کنم ،تاخدا
..................................................................
روزه ونمازمن را قبول کند ،من هم در اولین صفهای نماز بودم ،از اول نماز تا
..................................................................
آخرنماز گریهمیکردمووقتینماز تمامشدوبقیه نمازگزاران کههمسایهبودند
..................................................................
گفتند«:دخترمچرا گریهمیکردی؟»
....................................................................
من هم گفتم « :مگه نباید در نماز عید فطر گریه کرد!»...
...................................................................
این داستان گذاشت ،چند روز بعد برای نماز به مسجد رفتم  ،روحانی مسجد
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که داستان من رو اززبان همسایه ها شنیده بود  ،با چهره خندان من را صدا کرد
...................................................................
و به خاطر اینکه دختری بودم ،که تکلیف الهیم رو درست انجام می دادم ،یه
...................................................................
هدیه خوب به من داد و بعدش بهم نحوه صحیح خوندن نماز عید فطر رو به
..................................................................
من آموزش داد.
...................................................................
• سمیرا زمانی | استان قزوین

...................................................................
..................................................................

•مقید بودن به نماز اول وقت!

..................................................................
بنده در سال 75مجرد بودم و فكر میكنم فصل اردیبهشت یا خرداد بود ،یك
..................................................................
روز صبحقرار بود،جهت كمكبهپدرمجهتآبیاریبهباغبرویموچونایشان
..................................................................
میدانست كه من مقید به اقامه نماز هستم ،مرا در حدود  10دقیقه مانده به
....................................................................
اذان صبح بیدار كرد تا نماز را بخوانم و برویم...
...................................................................
من بعد از بیدار شدن از خواب متوجه شدم ،كه دارای عذر شرعی میباشم و از
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آنجاییكهنوجوانبودمونمیتوانستمموضوعرابیان كنمباخودفكر كردمهر
...................................................................
طور شده باید نماز را بخوانم .الزم است بگویم در آن موقع شهر ما هنوز گازكشی
...................................................................
یشــدند و اكثر مواقع خاموش و در
نشــده بود و آبگرمكن ها با گازوئیل گرم م 
..................................................................
صورت نیاز روشن میشد  ،وقتی رفتم که ببنیم آبگرمکن روشنه یا خاموش!
...................................................................
دیدم كه خاموش اســت و آن را روشــن كردم و از آنجاییكه نمیخواستم پدر و
...................................................................
مادر متوجه موضوع شوند ،بعد از حدود 5دقیقه روشن شدن ،رفتم حمام و آب
..................................................................
آن طوری بود ،كه نمیشد به راحتی زیر آب سرد رفت اما من دقیقا یادم هست
..................................................................
كهباخودم گفتم:
..................................................................
«خدایا كمكم كن هر طور شده باید غسل نمایم و نمازم را بخوانم»
..................................................................
كــه ایــن حرف باعث آرامشــم شــد و به زیر دوش رفتم و غســل كــردم و نماز را
....................................................................
خواندم ،اگرچه از سردی آب همه بدنم سیخ سیخ شده بود  ،ولی به هر عنوان
...................................................................
نمــاز را خواندم و خودم را به خوبی خشــك كــردم و بعد آمادگیم را جهت رفتن
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بــه بــاغ اعــام كردم ،كه البته پــدر و مادر موضوع را متوجه شــده بودند و چون
...................................................................
نمیخواستند،منخجالتبكشم،چیزینگفتندوفكرمیكنمایننمازیبود
...................................................................
كه به لطف خدا مورد قبول باشد ...
..................................................................
و آخرین کالم این که  « :اگر تقید به خواندن نماز نباشه ،به این راحتی انسان
...................................................................
خود رو نمی تونه با آن شرایط و آسیب های کنونی سازگار بكنه  ،پس الزمه که
...................................................................
هر لحظه از خدا بخاطر این نعمت سراسر خوبی که انسان رو می سازه و اون رو
..................................................................
بهماهدیه کرده،تشکر کنیموسپاسگذارشباشیم.
..................................................................
•اسدالههنردوست|استانقزوین

..................................................................
..................................................................

• عجله برای ارتباط با خدا!

....................................................................
دوســتی دارم (بــه نــام احســان) که هر وقت با هم بــه نماز جماعت میرفتیم
...................................................................
همیشه یک حرکت از امام جماعت جلوتر بود ...چند باری هم به شوخی به او
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تذکر میدادم .
...................................................................
ماهرمضانپارسالموقعنماز جماعتظهربود.حاجآقامشغولخواندناقامه
...................................................................
بود،همهایستادهبودیمتااقامهتمامشود به«اهللاکبر» اقامه کهرسید احسان
..................................................................
باز هم با عجله به خیال اینکه حاج آقا تکبیر گفته با صدای بلند « اهلل اکبر»
...................................................................
گفتونمازشرابست...
...................................................................
هم حاج آقا و هم همه کسانی که در صف های جلوی نماز بودن برگشتند و
..................................................................
متعجب به احسان نگاه کردند  ،حاج آقا با همان حالت تعجب وتبسمی که بر
..................................................................
لب داشت ،رو به احسان کرد و گفت:
..................................................................
«شمابفرمائیدجلومثلاینکهعجلهشماازمابرایارتباطباخدابیشتراست»...
..................................................................
منوبقیهاز فرطخندهبهدلهایمانچسبیدهبودیم وتاآخرنماز فقطحواسم
....................................................................
به همان« اهلل اکبر» احسان بود و جالب آنجا بود که بعد از شروع نماز احسان
...................................................................
کــه کنار من ایســتاده بود باز هم یک حرکت جلوتــر از امام جماعت بود ،مثل
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اینکه برایش عادت شده بود.
...................................................................
از آن روز بــه بعــد موقــع تکبیــر گفتن امام جماعــت یاد این خاطــره می افتم و
...................................................................
ناخوداگاهخندهاممی گیرد.
..................................................................
• مجتبیقادری| استان خراسانرضوی

...................................................................
...................................................................

•مسجد کهمالشمانیست!

..................................................................
اواخرپاییزوآسمان ابری بود ،که من ومادرم برای خرید کفش زمستانی ازخانه
..................................................................
خارجشدیموبعدخریدکفشهایمبهخانهیمادربزرگشرفتیمومتوجهشدیم
..................................................................
که کاربازسازیمسجدمحلهشاناتمامیافتهوخالهودخترخالهیمادرمبرای
..................................................................
تمیزکردن مسجد رفته اند ومادرم هم آماده شد تاخودرادرثواب این کارشریک
....................................................................
کند،بهمنهم گفت«:سمانهجاناگهتوهممیآیی بیا،برویم»
...................................................................
منهمچونعالقهیزیادیبهمادربزرگداشتم،باتاخیررفتمووقتیمیرفتم

خــاطــراتنمــازی|دفتـرشمـارهچهـار|..............................| 147

باران زمین را شسته بودومن باهزارذوق که اولین جایی که کفشامو میپوشم
...................................................................
مسجده کفشاموبهپا کردموبادلیپرشوقبهدر مسجد رسیدم.
...................................................................
وقتیدرزدمدخترخالهمادرمدررابازکردو تاخواستم واردبشم مانعمشدو گفت:
..................................................................
«پله هاروتمیزکردیم ،بیایی توکثیف میشن وبی آنکه لحظه ای تامل کنه در
...................................................................
وبستورفتبابستهشدندر دلممنهمشکستوبهدرختروبرویمسجد
...................................................................
تکیه کرده بودم که دایی وپسرهمان دخترخاله آمدند ودر زدندکه واردمسجد
..................................................................
شــدند  ،البته منوندیده بودن و دخترخاله نتوانســته بود مانع ورودشون بشه
..................................................................
یا...نمیدونم تا آمدم پشت سرشون واردمسجدبشم ،صدای بسته شدن در
..................................................................
باریختنتکههایشکستهیدلمباهمبه گوشمرسید...
..................................................................
باچشمای گریونرفتمبهدراصلیمسجد کهبستهبودوبهصاحبمسجدگفتم:
....................................................................
«آقاجان اینجابعدازخداخانه ی شماســت چون به اســم شمامزین شده ولی
...................................................................
درشوبهرومبستناگهدرموبازنکنی،دیگهازتروبرمیگردونمواسمتونمیارم...
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داشــتم برمیگشــتم که صدای درتوجه منوجلب کرد ،اول دلم لرزید که کیه؟
...................................................................
نکنه کسی حرفاموشنیده باشه من که خیلی آروم حرف میزدم ،بعد دیدم که
...................................................................
کارگرمسجد کهبراشچاییبردهبودن،داشتظرفارومیبردودرهمانقسمتی
..................................................................
که مامان وبقیه مشغول کاربودن رابازکرد ومن هم بعداز اینکه دیدم دربسته
...................................................................
نشد ،داخل مسجدشدم ،چون میدونستم صاحب مسجد امام زمان؟جع؟
...................................................................
حرفاموشنیدهو کارگرمسجدوواسطهیورودمن کردهوتامادرممنودید گفت:
..................................................................
« گریه کردی؟» گفتم « :نه چیزی نیست »...وبادلی شاداز اینکه امامم هوامو
..................................................................
دارهنمازخواندموهمانجاخوابمبردهبود کهمادرمصدایم کردوبهخانهآمدیم
..................................................................
وازآن روز به بعد با امامم عهد کردم که نمازم را به موقع بخونم وگاهی اوقات
..................................................................
جمعههادعاهایمخصوصهامامزمان؟جع؟رامیخونم.
....................................................................
واما ماجرای دخترخاله که مانع ورودم شده بود ،همان شب درخواب میبیند
...................................................................
که قیامت شــده روی پلی ایســتاده وازترس قدرت حرکت نداره ومیترسه بایه
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لغزش کوچیک به دره ی زیر پل پرت بشه وهرچی خاله اش میگه دستتوبده
...................................................................
یپــره وفردای همــان روز که
کمکــت کنم نمیتونه وباحالــت بدی ازخواب م 
...................................................................
منــو میبینه معذرت خواهی وحاللیت طلب کــرد ،که مادرم جای من گفت:
..................................................................
« بخشیده» که دخترخاله گفت« :میخوام اززبون خودش بشنوم» که گفتم:
...................................................................
«بخشیدمتون ،ولی مسجد مال شمانبود ،که هرکســی ر و دوست داشتی راه
...................................................................
دادی ومنو راه ندادی».
..................................................................
هروقــت ازیــن خاطره یاد میکنم ،بغض میاد ســراغم ،بغضی که بیشــترش
..................................................................
بخاطر مهربونیه امام مهربونمه و غفلت و بی وفایی خودم....
..................................................................
• سمانه فتح آبادی| شهر کرج

..................................................................
....................................................................

•گوشه ای از برکات دنیوی و آخروی نماز

...................................................................
تلویزیون بر روی شبکه خبر جلب توجه میکرد  .صحبت مهمی از رهبر معظم
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انقالب حواســم را به خود جمع کرد  « :شــما جوانان افســران جوان جنگ نرم
...................................................................
باشید».
...................................................................
آن زمان سوم دبیرستان بودم و تازه دیپلم کامپیوتر خود را دریافت کرده بودم .
..................................................................
بعد از شنیدن فرمان جهادی معظم له به وجد آمدم و در فکر فرو رفتم .
...................................................................
روزها فکر من این است و همه شب سخنم
...................................................................
که چرا غافل ا احوال دل خویشتنم
..................................................................
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود
..................................................................
به کجا می روم آخر ،ننمایی وطنم
..................................................................
راه خود را  ،آری من میبایست از تخصص و تجربهی خودم در حوزه ی علوم
..................................................................
کامپیوتر و همچنین علوم دینی برای به ثمر رســیدن فرمان رهبری اســتفاده
....................................................................
میکردم و به عنوان یک افسر پیاده نظام جوان جنگ نرم به کشورم خدمت
...................................................................
می کردم .
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در ســخنرانی ها و همچنین احادیث ،یکی از عوامل اصلی مشــکالت جامعه
...................................................................
اسالمی را عدم اهتمام جدی به نماز یافتم.
...................................................................
«نماز معراجمومن»اسمپروژهیمنبود.اسمی کهبعداز انتخابآنباحدیث
..................................................................
پیامبر ؟ص؟ آشــنا شــدم که فرمودند « :الصالة معراج المومن»  .تصمیم خود را
...................................................................
گرفتم  ،ساخت وبالگ مرجع و تخصصی در حوزه نماز با نام معراج مومن .
...................................................................
کم کم کارم را شــروع کردم  ،اوایل روزی چندین ســاعت بر روی محتوا تمرکز
..................................................................
میکردمو گاهیاوقاتهمبهفعالیتهایجانبیسمعیوبصریمیپرداختم.
..................................................................
در همان ســال مســابقات وبالگ نویســی دانشــجویی آغاز شــده بود و من در
..................................................................
شهرستان رتبه اول را کسب کردم.
..................................................................
نگاه ها به من جلب شــده بود که چگونه یک نوجوان 14ســاله در مســابقات
....................................................................
دانشجوییرتبهیشهرستانراکسب کردهاست.اولینبرکتدنیوینمازیک
...................................................................
ً
پاکت پر از پول برای من بود  .حتما آن را خدا رسانده بود تا انگیزهی مضاعف
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بــه مــن هدیه کند  .بــا انگیزه ی دوچنــدان  ،جدی تر و مصمم تــر کار را ادامه
...................................................................
داد .چندی بعد مرحله ی استانی مسابقات هم آغاز شد و این بار هم چشم ها
...................................................................
خیرهی نوجوان کوچک شده بود که رتبهی اول استانی را هم به افتخاراتش
..................................................................
افزود .البته شاید این خود نماز و محتواهای جالبش بود که در این وبالگ رخ
...................................................................
نشان می داد و باعث جلب توجه همگان شده بود و من فقط عاملی برای باز
...................................................................
نمایش آن بوده ام .
..................................................................
بعدازآنمتوجهبرگزاریمسابقاتتخصصیوبالگنویسینمازاصفهانتوسط
..................................................................
ســتاد اقامه نماز گردیدم  .با اینکه رتبه نیاوردم ،ولی یک هدیه ی ارزشــمند
..................................................................
برایم ارسال شد که مسیر را هموارتر و عزمم را استوارتر ساخت  .یک لوح تقدیر از
..................................................................
استاد قرائتی به همراه کتاب« 114نکته از نماز» ایشان.
....................................................................
دیگر تبدیل به یک افسر پخته ی جوان جنگ نرم شده بودم که هم دستی در
...................................................................
وبالگ نویسی داشت و هم آ گاه حوزه ی دینی بود .
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این بار کمی به جذاب سازی محتوا و همچنین ساختار خود وبالگ پرداختم .
...................................................................
مطمئن بودم که در دوره بعدی مسابقات تخصصی که این بار در چهارمحال
...................................................................
وبختیاریمیزبانبود بهموفقیتقابلتوجهیدستپیدامیکنم.بههمین
..................................................................
علــت چندیــن بار هم به مرکز زنگ زدم و جویای نتایج شــدم ،ولی به قول ما
...................................................................
وبالگنویسان:نتایج
...................................................................
فقطیادماست کهاواخراردیبهشتبودوازسالنورزشی ،خستهبرگشتهبودم،
..................................................................
مادرم که به خاطر من هرروز به سایت مسابقات سر می زد  ،گفت نتایج اعالم
..................................................................
شد  .اما تو ....
..................................................................
باعصبانیت گفتمامکاننداردوسریعپشتسیستمنشستم«.سیدامیرحسین
..................................................................
حسینی؛رتبهیاولوبالگنویسیتخصصینماز کشور».فریادشادیمنبه
....................................................................
هوا خاست  .چون جایزه اش را هم فهمیده بودم دیگر آرام و قرار نداشتم «،حج
...................................................................
عمره»
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نتوانســتم و شاید قسمت نبود که در شهرکرد برای دریافت جایزه حضور پیدا
...................................................................
کنم ،به خاطر همین روزی فرماندار شهرمان با من تماس گرفت و گفت:
...................................................................
« این هفته در نماز جمعه حاضر باش تا جایزه ات را دریافت کنی» .
..................................................................
سر از پا نمی شناختم  .پدرم هم به من قول یک کامپیوتر جدید را داده بود ،زیرا
...................................................................
کامپیوترمنخیلیضعیفوقدیمیبود.
...................................................................
باالخره در روز جمعه همراه یکی از دوستانم به نمازجمعه رفتم  .امام جمعهی
..................................................................
شــهرمان را می شــناختم  ،در اتاقش قبل از شــروع خطبه ها حضور پیدا کردم
..................................................................
و با اســتقبال غیر منتظره و گرم او مواجه شــدم و از او خواســتم تا دقایقی برای
..................................................................
حاضران صحبت کنم ،که ایشان هم قبول کردند .
..................................................................
بین دو نماز صدایم زدند و هدیه را به من تحویل دادند و من هم به قول یکی
....................................................................
از دوستانم سخنرانی آتشینی را ایراد کردم  .آنقدر مردم خوششان آمده بود
...................................................................
که صدای صلوات و تکبیر و تشویقشان من را لحظه ای به عرش برد  .همان

خــاطــراتنمــازی|دفتـرشمـارهچهـار|..............................| 155

زمان رییس دانشگاه شهر نیز کامپیوتری را با تمام امکانات به من هدیه کرد .
...................................................................
دیگر تمام آن هایی که از مسئولین و مردم باید مرا می شناختند  ،شناختند .
...................................................................
چندی بعد هم توفیق شد با استاد قرائتی دیداری کوتاه درحرم رضوی داشته
..................................................................
باشم و از رهنمودها یشان بهره مند گردم .
...................................................................
دیگر حدیث « الصالة معراج المومن» برایم معنی پیدا کرده بود  .تازه این ها که
...................................................................
گفتم برکات دنیوی قدم در راه نماز بود  .وقتی نماز می تواند یک نوجوان را در
..................................................................
دنیا به معراج برساند  ،آخرت او را چکار خواهد کرد ؟...
..................................................................
حاال منسیدامیرحسینحسینیصاحبامتیاز وبالگبینالمللیوتخصصی
..................................................................
نمازمعراجمومنهستم کهتقریباازتمام کشورهایدنیابازدیدوبالگداشتهام
..................................................................
و به عنوان لینک اول موتورهای جستجو وبالگم را عرضه می دارم ؛ هرشب به
....................................................................
مسجد می روم و همچنان از برکات دنیوی و آخروی نماز بهره مندم .
...................................................................
•سیدامیرحسینحسینی|شهرچالوس
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•هیچ وقت برای ارتباط با خدا دیر نیست!

...................................................................
من یک روز سهل ِانگاری کردم و نماز خوندن(نماز ظهر و عصر) رو به آخر وقت
...................................................................
موکول کردم،بعد یهو دیدم پدرم اومد و گفت « :باید بریم استقبال عمه که از
..................................................................
کربال داره میاد »...و من هم مجبور شدم که مهیای رفتن بشم...
...................................................................
موقع ای که به درب خانه عمه رسیدیم ،من نیم ساعت به قضا شدن نمازم
...................................................................
مونده بود (درب خونه عمه ام قفل بود ،چون همه رفته بودن استقبال) من
..................................................................
ک گونی
هم به فکر چاره افتادم و سریع به سراغ صندوق عقب ماشین رفتم و ی 
..................................................................
پیدا کردم و جلوی خونه و تو پیاده روی پهن کردم(از قبل وضو داشــتم) و با
..................................................................
یک سنگ شروع به نماز خوندن کردم...
..................................................................
وقتی نماز تموم شد و به داخل ماشین آمدم  ،یادم رفت بگم که ۲تا دختر که از
....................................................................
لحاظ حجاب وضع مناسبی نداشتند ،تمام وقت  ،نماز خوندن منو میدیدن
...................................................................
و بعد از تمام شدن نمازم اومدن به من گفتند « :که تحت تاثیر قرار گرفتند و
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یه جورایی از وضعیت خودشون ،خجالت کشیدن»  ...و اون موقع بود که یه
...................................................................
حسغیرقابلوصفبهمدستدادویکخاطرهمعنویتوذهنمنقشبست
...................................................................
و مناسب دیدم که این خاطره رو بفرستم شاید ،دیگران هم بیدار شوند...
..................................................................
زرند کرمان
•محمدفاضلضیاءالدینی|شهر ِ

...................................................................
...................................................................

•نماز آقای داماد در امامزاده؟ع؟

..................................................................
قبل اینكه بریم تاالر ،بنا بر رسم خونوادگی ما ،باید میرفتیم خونه بابام برای
..................................................................
خداحافظی و بعد هم حركت به سمت تاالر عروسی.
..................................................................
رفتیم خونه بابا ،گریه و زاری و خالصه الوداع...
..................................................................
همه كارامون سریع پیش رفته بود .مجبور بودیم یكی دو ساعتی تو شهر چرخ
....................................................................
بزنیم،تامهمونابرسنتاالرواینشد كههمزمانبااذانرسیدیمجلویامامزاده
...................................................................
هارون؟ع؟
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آقا داماد می خواست نماز بخونه .از راننده خواست كه براش جلوی امام زاده
...................................................................
نگه داره( .شرایط اونجا طوری نبود كه من هم از ماشین پیاده شم و مجبور
...................................................................
بودم نماز رو تو تاالر بخونم)
..................................................................
راننده وایساد و آقا داماد رفت نماز.
...................................................................
دیدم ،راننده نشســته تو ماشــین و تكون نمیخوره .بهش گفتم آقای راننده
...................................................................
نگران من نباشــید من تنها تو ماشــین میشینم .شــمام برید نماز بخونید...
..................................................................
(جوریحرفزدم كه،مثال رانندهدوستداره،برهنماز ،ولیبخاطرمننمیره)
..................................................................
گفــت :عروس خانم مطمئنید؟ میدزدنتونا (هوا خیلی گــرم بود و مجبور بود
..................................................................
ماشینو روشن بزاره تا كولر روشن باشه .برا همین میترسید یكی بیاد ماشینو بر
..................................................................
داره بره)...
....................................................................
منم گفتم:نه!منحواسمهست.شمابرید.
...................................................................
این شد ،كه راننده هم تو عمل انجام شده ،قرار گرفت و اون شب رفت و نماز
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اول وقت خوند.
...................................................................
والبتهیهجنبهیدیگهیاین كار،نفساینحركتماتویخیابونبود كهیه
...................................................................
ماشین عروس وایساده كنار امامزاده ای برای نماز و...
..................................................................
یشــد ،یــه نگاهی میكــرد ،تبریكی میگفــت و با لبخند
هــر كــی از اونجــا رد م 
...................................................................
میرفت...
...................................................................
•ربابهقاضیسیاهمزگی|شهررشت

..................................................................
..................................................................
َ
َ

• ض َر َب ،ض َ
با!
ر
..................................................................
کالس ســوم کــه بــودم یک خانــواده به کوچهمــان نقل مکان کردند و شــدند
..................................................................
همســایهمان .آنها یک پسـ ِـر حدودا دوازده ،سیزده ساله داشتند .اسم او هم
....................................................................
حسینبود.
...................................................................
خیلی سریع با بچههای کوچه رفیق شد و یک سال مهلت اجارۀ خانهشان هم
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به همان سرعت تمام شد و از کوچۀمان رفتند .یک سال ندیدمش تا اینکه
...................................................................
یک روز که در حال چرخیدن توی کوچههای محلۀمان بودم ،نزدیک اذان
...................................................................
دریکمسجد گذشتموچوندیدمنزدیکاذاناست،تصمیم
جلوی
مغرباز
ِ
ِ
..................................................................
گرفتم تا نماز را بخوانم و بعد به ولگردیام ادامه دهم.
...................................................................
داخل مسجد شدم و وضو گرفتم و رفتم نشستم یک گوشه و منتظر شدم تا
...................................................................
اذانبگویند.چندنفریهمبهصورتپراکندهتویمسجدنماز میخواندندو
..................................................................
نیایشمیکردند کههمهشانعبابرتن کردهبودند.در یکزاویهاز مسجدپسر
..................................................................
نوجوانی ایستاده بود و نماز میخواند و عبا بر تن داشت.
..................................................................
حسین همسایه است .به او نزدیک شدم و منتظر
دقت که کردم ،دیدم همان
ِ
..................................................................
شــدم تا نمازش تمام شــود .نمازش که تمام شــد  ،ســام کردم و نشســتم به
....................................................................
صحبت کردن با او.
...................................................................
میگفت بعد از چند سال تنبل و بی هدف بودن در زندگی  ،پشیمان شده و به
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سفارش پدرش به حوزۀ علمیه میرود و با عالقه درس میخواند و جزو ممتازها
ِ
...................................................................
همهست.
...................................................................
خاطر
سن زیادش ،به
ِ..................................................................
آن موقع که توی کوچۀمان زندگی میکردند ،با وجود ِ
زور کمربند به مدرسه
تجدیدیهای فراوانی که داشت_ کالس پنجم بود_ به
ِ
...................................................................
میرفت و فکرش هیچ سمت درس و مشق نبود.
...................................................................
میگفتبعداز اینکهپنجمراتمام کردهدیگرنمیخواسته کهبهمدرسهبرود،
..................................................................
ـیمانی شــدید به حوزۀ علمیه رفته و
ولی بعد یکهو متحول شــده و بعد از پشـ
ِ
..................................................................
شروع کرده به درس خواندن.
..................................................................
از وضعیت و حال و روز من که پرســید ،شــروع کردم به نالیدن از زمین و زمان؛
..................................................................
آن موقع تازه کارنامههای نوبت اولمان را داده بودند و من به خاطر کم آوردن
....................................................................
یک نمره ،آن هم از «ورزش» ،معدلم شده بود 19.96و از «علی رحیمی» عقب
...................................................................
ماندهبودم!
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کهــو یک لبخندی ملیح آمــد  ،روی لبهایــش و از
نفهمیــدم چه شــد که ی 
...................................................................
درسریاضیامپرسید.
وضعیت
ِ
...................................................................
گفتم «:کهریاضیامخیلیخوباستوهمیشهبیستمیگیرم».
..................................................................
لبخندشملیحترشدویکپیشنهادخیلیعجیبداد.
...................................................................
گفت « :در عوض اینکه من به او ریاضی یاد بدهم ،او هم حاضر است که به
...................................................................
من «صرف» یاد بدهد».
..................................................................
من نمیدانستم صرف چیست و وقتی که از َ
«ض َر َبَ ،ض َربا» گفت ،خیلی سریع
..................................................................
یادم آمد که گاهی پدرم هم همین الفاظ را پشت سر هم تکرار میکرد.
..................................................................
و به عبارتی هم قواعد کتاب عربی خودمان بود ،کنجکاو و مشتاقتر شدم و
..................................................................
موافقت کردم که از فردای همان روز ،در همان مسجد ،قبل از نماز مغرب ،در
....................................................................
عوض یاد دادن ریاضی به او ،از او َ
«ض َر َبَ ،ض َربا» یاد بگیرم.
...................................................................
از آن موقــع ســالها میگذرد و هنــوز َ
«ض َر َبَ ،ض َربا» ،همــان اولین پاداش نماز
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ن موقع یاد دارم.
خواندنم را به همان سرعت و دقت آ 
...................................................................
•حسینمداحی|شهرمشهد

...................................................................
..................................................................
...................................................................
...................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
....................................................................
...................................................................

خــاطــراتنمــازی|دفتـرشمـارهچهـار|..............................| 164

...................................................................
...................................................................
..................................................................
...................................................................
...................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

در ت ـل ـگــرام  نیــز،همـراه  مــاباشــید
..................................................................
....................................................................

عضویت

...................................................................

