


ریسه ها را محکم می بندیم،
واز رنگین کماِن چراغ ها، روزنه امید در دلهامان سوسو می زند.

همــه شــادیم و شــیرین کام. دلهایمــان روشــن اســت، چــون ایــن چنــد روز باورمــان شــده بــه یادمــان 
. هستید

ایــن چنــد روز بــا هــم مهربــان تــر شــده ایــم. بابــا هــا کمتــر بــه ســرِ بچــه هــا داد مــی زننــد. دلِ همــه 
مــی خواهــد کار خیــر بکننــد. دل بدســت بیاورنــد، نــه اینکه دل بشــکنند.

بوی شما می آید »آقا جان«؛
هم در خانه، هم محله وهم در کوچه وبازار.

این چند روز، شش دانگ خانه به ناِم شامست.
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همیشه به یادمان هستید،
اما؛ این چند روز باور کرده ایم که شما به یادمان هستید.

***
مرحــوم کلینــی و شــیخ طوســی و طبرســی از زهــری نقــل کــرده انــد کــه گفــت : بســیار و مدتهــا در 
طلــب حضــرت مهــدی )علیــه الســام( بــودم ، و در ایــن راه امــوال فراوانــی )در راه خــدا( خــرج کــردم 
و بــه هــدف نرســیدم ، تــا اینکــه بــه خدمــت محمــد بــن عثمــان )دومیــن نایــب خــاص امــام زمــان( 
ــام  ــه خدمــت ام ــرا ب ــا روزی از او التمــاس کــردم کــه م ــودم ت ــی در خدمــت او ب رســیدم ، و مدت
زمــان )علیــه الســام( ببــرد، او پاســخ منفــی داد، بســیار تضــرع کــردم ، ســرانجام بــه مــن لطــف کــرد 
و فرمــود: فــردا اول وقــت بیــا، وقتــی فــردای آن روز، اول وقــت بــه خدمــت او رفتــم ، دیــدم همــراه 
جوانــی خــوش ســیما و خوشــبو مــی آیــد، بــه مــن اشــاره کــرد این اســت آنکــه در طلبــش هســتی . به 
خدمــت امــام زمــان )علیــه الســام( رفتــم و آنچــه ســوال داشــتم مطــرح کــردم و جــواب مــرا فرمــود، 
تــا بــه خانــه ای رســیدیم و داخــل خانــه شــد و دیگــر او را ندیــدم . در ایــن ماقــات دوبــار بــه مــن 
فرمــود: از رحمــت خــدا دور اســت کســی کــه نمــاز صبــح را بــه تاخیــر بینــدازد تــا ســتاره هــا دیــده 

نشــود، و نمــاز مغــرب را تاخیــر انــدازد تــا ســتاره دیــده شــوند.
داستان صاحبدالن / محمد محمدي اشتهاردي
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مــی توانــی بگویی»شــاید نفــوذی ایــران تــوی امریکایــی هــا بــوده« ، ویــا اینکــه بفرماییــد »آدم حــرف 
هــر ننــه مــن قمــری کــه از بابــاش قهــر مــی کنــه را کــه ســند قــرار نمــی ده«، یــا اصــا بــه ســیم آخر 

بزنیــد و فرمایــش کنیــد »بــا ســواد نبــوده، مطالعاتــش کم بــوده«
وهزاران هزار بهانه ناِب)!( دیگر.

درهرحــال بــد نیســت حــرف ایــن فلــک زده را یــک بــار هــم کــه شــده بشــنویم. بعــد هر چــه دلمان 

حریف های اصلی تیم ملی شیطان
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خواســت بهانــه بیاوریــم تا بــاور نکنیم!
آقــاي »فرانســیس فوکویامــا« معــاون وقــت بخــش برنامه ریــزی سیاســی وزارت خارجــه آمریــکا مــي 
گویــد : »ایــن نبــرد حتمــي اســت ولــي برنــده آن غــرب نخواهــد بــود. برنــده نبــرد آخرالزمان شــیعیان 
هســتند. شــیعه پرنــده اي اســت کــه افــق پــروازش خیلــي باالتــر از تیرهــاي ماســت ، پرنــده اي اســت 
کــه دو بــال دارد یــک بــال ســبز و یــک بــال ســرخ؛ بــال ســبز ایــن پرنــده همــان مهدویــت و عدالــت 
خواهــي اوســت؛ چــون شــیعه در انتظــار عدالــت بــه ســر مــي بــرد ، امیــدوار اســت و انســان امیــدوار 
هــم شکســت ناپذیــر اســت. بال ســرخ شــیعه ، شــهادت طلبي اســت که ریشــه در کربــا دارد و شــیعه 
را فنــا ناپذیــر کــرده اســت. ایــن پرنــده زرهــي بنــام والیــت پذیــري بــر تــن دارد. والیــت پذیري شــیعه 

کــه براســاس صاحیــت هــم شــکل مــي گیــرد ، او را تهدیــد ناپذیــر کــرده اســت«. 
***

انتظــار، یعنــی دل سرشــار از امیــد بــودن نســبت بــه پایــان راه زندگــی بشــر. ممکــن اســت کســانی آن 
دوران را نبیننــد و نتواننــد درك کننــد - فاصلــه هســت - امــا باشــک آن دوران وجــود دارد؛ لــذا 
تبریــک ایــن عیــد - کــه عیــد امیــد و عیــد انتظــار فــرج و گشــایش اســت - درســت نقطه ی مقابــل آن 

چیــزی اســت کــه دشــمن می خواهــد بــه وجــود بیــاورد.

)در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میاد حضرت مهدی )عج( 1376(
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گریه هایش، نگهبان باغ را کافه کرده بود.
»عزیــزم یــه دقیقــه آروم بگیــر. االن مامانــت پیــدا مــی شــه«به در خیــره شــده بــود و هــق هــق کنــان 

گریــه مــی کــرد.
نگهبان رفت یک چای بریزد که پسر دوید کنار در.

»پسر، کجا؟!!«
رویش را که برگرداند، نفس راحتی کشید.

مادر وفرزند، همدیگر را بغل کرده بودند.مادر، می بوسیدش.

بفرمایید» بخش افراد گمشده«
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پسر هنوز هق هق می کرد. زیرچادر مادر، سرش را باال آورد و با اخم گفت:
»کجا بودی همه اش دنبالت گشتم؟ چرا گم شده بودی؟«

ومادر سخن کودکانه او را به دل نمی گیرد و فقط لبخند می زند.
...

همیشــه شــمارا غایــب مــی بینیــم و در مدرســه بــه مــا یــاد داده انــد کــه غیبــت صغــری69 ســال طــول 
کشــید،و غیبــت کبــری،... خــدا مــی داند.

همیشه دعا می کنیم گمشده مان،»مهدِی فاطمه علیهما السام« زودتر پیدا شود،
وشماسخن کودکانه ما را به دل نمی گیری و فقط لبخند می زنی.

گم شده ایم ای موالیمان، در این شلوغی گناه و دنیا.
***

امام صادق )علیه السام(: 
هــر کــه دوســت دارد از یــاران قائــم ]عجــل اهلل فرجــه[ باشــد، بایــد انتظــار کشــد و از گنــاه پرهیــز 
کنــد و بــر اخاقــي نیکــو باشــد در حالــي کــه منتظــر اســت. پس اگــر چنین کســي پیــش از قیــام قائم 
در گــذرد، او را پاداشــي باشــد مثــل پــاداش کســي کــه قائــم را درك کــرده باشــد. پس کوشــش کنید و 

انتظــار کشــید، کــه گوارایتــان بــاد اي گــروه مــورد رحمــت!
کتاب الغیبة شیخ طوسی)ره(
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»خــدا پــدر ومــادر هــر کــی تلویزیــون وکامپیوتــر رو درســت کــرد بیامــرزه، اگــه ایــن دو تــا نبــودن، 
نــه مادرهــا مــی تونســتن غــذا درســت کنــن و احیانــا ســرکار بـِـرن، نــه بابــا هــا شــب مــی تونســتن 

انواع »بدلی جات« به قیمت مناسب، ... 
بدو حراجش کردم!!!
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روزنامــه بخونــن.
بچــه رو مــی نشــونی جلــوی تلویزیــون، مــی ری ســر کار وزندگــی ات. اگــه حوصلش ســر رفــت، چند 
تاکارتــون از »داریــوش ســی دی فــروش« مــی خــری، مــی دی دســت بچــه حــال کنــه. اون هــم نشــد، 

بــازی کامپیوتــری تــا دِلـِـت بخواد هســت«.
»فقط ...«

فقط چی؟!
»فقــط یــه مشــکلی، ... مشــکل کــه نــه چنــد تــا ســواله همیشــه تــو ذهــن بچــه هــا وول مــی خــوره، 

حتــی اگــه نپرســن. یــه جوابــی بــراش ســرِهم کــن بــه خــورد بچــه بــده کــه صــداش در نیــاد«
...

»بابــا، مامــان! ایــن امــام زمــان کــه میگیــد، مثــل »َبــت َمــن« مــی تونــه پــرواز کنــه و همــه آدم هــا را 
ــده؟ نجات ب

اندازه ی »مرد عنکبوتی« دلسوزِ مردم هست؟ ... «
***

امــام زمان)عجــل اهلل فرجــه( فرمودنــد: مــن پایــان دهنــده و نگیــن جانشــینان پیامبرانــم و خداونــد بــه 
وســیله ی مــن گرفتــاری را از خویشــان و شــیعیانم برطــرف مــی کنــد.

) بحاراالنوار ج52 ص30(
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یه سام و درود به امام]ره[ می داد، یه تف ولعن به صدام.
کمــی آرامــش کــردم. دســت هایــش هنــوز مــی لرزیــد. بیچــاره فکــر کــرده بــود مــا هــم همــان بایــی کــه 

عراقــی هــا ســرِ اُســرای مــا مــی آورند،سرشــان مــی آوریــم.
کمی که خیالش راحت شد، با اشاره فهماند که چیزی می خواهد.

ُقمقمه را جلوی صورتش بردم. گفتم شاید آب می خواهد.
قمقمــه را کنــار زد. شــروع کــرد اشــک ریختــن. بــه عربــی گفــت: »فرمانــده شــما کجاســت؟«. گفتــم:» تــو 

بــه فرمانــده مــا چــه کار داری؟«
با التماس باز گفت:» خواهش می کنم اورا به من نشان بده«.

اشاره کردم به »حاج حبیب« که کنار بیسیم داشت صحبت می کرد.

لطفا با مدارک کامل برای ثبت نام بیایید.
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ســری تــکان داد وبلنــد گفــت: »نــه! فرمانــده اصلــی را مــی خواهــم. همــان ســیدی کــه صــورت خیلــی 
ــی داشــت« نوران

بعــد از یــک مکــث، ادامــه داد »بــه طــرف مــا کــه آمــد، همه بــی اختیار اســلحه هــا را بــه زمیــن انداختیم 
و پــا بــه فــرار گذاشــتیم. مــی خواهــم یــک بــار دیگــر او را ببینم . بگــو فرمانــده اصلی کجاســت؟«

***
بزرگتریــن وظیفــه ی منتظــران امــام زمــان ایــن اســت کــه از لحــاظ معنــوی و اخاقــی و عملــی و پیوندهای 
دینــی و اعتقــادی و عاطفــی بــا مؤمنیــن و همچنیــن بــرای پنجــه درافکنــدن بــا زورگویــان، خــود را آمــاده 

 . کنند
کســانی کــه در دوران دفــاع مقــدس، ســر از پــا نشــناخته در صفــوف دفــاع مقــدس شــرکت می کردنــد، 
منتظــران حقیقــی بودنــد. کســی کــه وقتــی کشــور اســامی مــورد تهدیــد دشــمن اســت، آمــاده ی دفــاع از 
ارزشــها و میهــن اســامی و پرچــم برافراشــته ی اســام اســت، می توانــد ادعــا کنــد کــه اگــر امــام زمــان 
بیایــد، پشــت ســر آن حضــرت در میدانهــای خطــر قــدم خواهــد گذاشــت. اما کســانی کــه در مقابــل خطر، 
انحــراف و چــرب و شــیرین دنیــا خــود را می بازنــد و زانوانشــان سســت می شــود؛ کســانی کــه بــرای مطامع 
شــخصی خــود حاضــر نیســتند حرکتــی کــه مطامــع آنهــا را بــه خطــر می انــدازد، انجام دهنــد؛ اینهــا چطور 

می تواننــد منتظــر امــام زمــان بــه حســاب آینــد؟  
)مقام معظم رهبری دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه ی شعبان در مصای تهران 1381/7/30(
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سام آقا جان؛
چرا نیامدید. منتظرتان بودیم.

ال اقل این جمعه بیایید. دلمان خیلی برایتان تنگ شده.
البتــه نمــی خواهیــم زحمــت بدهیــم. اگر ســرتان شــلوغ اســت، ال اقــل تــورم را کمتر بکنید و مشــکل 
ازدواج مــن و حمیــد را حــل کنیــد ممنــون مــی شــویم. ایــن دو تــا را  زحمــت بکشــید، خیلــی دعایتــان 

نامــه ی فدایت شوم!
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مــی کنیــم. راســتی ایــن هفتــه نشــد هفتــه هــای بعــد حتمــا حتمــا بیاییــد. فقــط بــی زحمــت تــورم 
یادتــان نــرود.

ارادتمند و شیعه دوازده امامِی با رکاب و جان برکف ...
***

مــا بایــد امضــا و تعّهــد بدهیــم و موافقــت دســته جمعــی کنیم کــه امــام غائب )عّجــل  اهلل  تعالــی  فرجه 
 الّشــریف( را در عمــل بــه دســتورات دینــی یــاری و نصــرت کنیــم و نقــض عهــد و پیمان شــکنی نکنیم، 

تــا او از پــس پــرده بیــرون بیاید.
بایــد منتظــر فــرج باشــیم ولــی بــا مقدمــات آن؛ ولی مــی دانیــم که ضعیفیــم و طاقــت ابتائات ســخت 
را نداریــم، لــذا از خــدا بخواهیــم کــه شــیعه بعــد از ایــن دیگــر بــه ابتائــات بیشــتر، مبتــا نشــود. و 

اهــّم مقّدمــات انتظــار فــرج را کــه توبــه و طهــارت از گناهــان اســت، تحصیــل کنیــم. 
بیانات آیه اهلل بهجت )ره(
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موال جان،
بارها آمدی و نبودم

در تقای این زندگی

این یکی را خودتان تیرت بزنید...
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نیازمند تو و بی تو بودم
بارها آمدی و نیامدم
بر دلم بارها نشستی و
بی تو بودن را گریستم

مــی دانــم آمــده ای .... بســیار نزدیــک .... پشــت پلــک هایــی کــه تــوان بــاز شــدن بــه روی زیبایــت را 
نــدارد..... پشــت درِ دلــی کــه هنــوز بــرای میزبانــی تــو پــاك نشــده ... مــی دانــم آمـــده ای ... دعــا کــن 

مــن هم بیایم ... به پیــــــشواز  تـــــــو

***

امام سجاد )علیه السام(:
»مــن ثبــت علــي مواالتنــا فــي غيبــة قائمنــا اعطــاه اهلل عزوجــل اجــر الــف شــهید مــن شــهدا بــدر و 

احــد«
 کســي کــه در غیبــت قائــم مــا بــر مــواالت و والیــت مــا پایــدار بمانــد، خــداي تعالــي اجــر هــزار 

شــهید از شــهداي بــدر و احــد بــه وي عطــا فرمایــد.
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