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خداحافظ ماه خدا

لحظات ناب ماه خوب خدا تمام میشود .ماهی
که رحمت در آن اوج دارد و ما تمام خاطرات
خوب این ماه را در خاطرمان حک میکنیم و
نگه میداریم.
سی روز را با شوق فضل خدا بیدار شدیم ،تا
بیدارتر بمانیم.
قرار است هوای بندگی ،ما را برای یک سال
نفس برساند.
در شبهای قدر به نام امیرالمومنین ،علی (علیه
السالم) پناه بردیم و در روزهای رمضان به یاد
تشنگی اباعبداهلل حسین (علیه السالم) بودیم و
سفره رمضان وسیع و گسترده است.
ما راوی عشق خودمان به خدایی هستیم که
عید فطر تهنیت و شادیهایتان عمیق و پایدار
هوایمان را دارد.
باد.
دوستمان دارد.
و برای قلبمان پناه و دلگرمی است.
لیال حاجی
در شبهای رحمت و مغفرت ،دلمان به توبه و
بازگشت خوش شده که از ما قبول شود و ما را
مقبول نمایند.
باید رزق امسال ما با سالهای پیش متفاوت
باشد.
باید حول حالناهای رمضان ما ،تا همیشه
برایمان مؤثر باشد.
از دگرگونی احوال خوش ،جهتگیری روزهای
بهتر ساخته شوند.
روزهای الهی نعمتی هستند که اگر قدر بدانیم و
مغتنم بدانیم ،فرصتی است حیات بخش...
به حقانیت آیههای قرآن قسم که دلمان آغوش
امن پروردگار را میخواهد.
ما چراغ امیدمان را به سوی خدایی نگه داشتهایم
تا ما را از آتشی برهاند که خودمان آن را روشن
ساختهایم.
در ماه خوبِ خدا ،رمضان الکریم
راه آسمان باز و راه پرواز هموار است.
ما در رویایِ رهایی از جسم هستیم و باید جانمان
روشن شود.
به نور بدل شویم و فانوس به دست راهمان را
روشن نگه داریم.
راهی که در آن آقا موالیمان از ما راضی باشد و
ما را دعا کند.
و ما منتظرانی باشیم که به حق و از عمق جان
دعای فرج میخوانیم و چشم به راه هستیم.
پروردگارا چه خوبیهایی که الیقش نبودم و همه
جا ،جار زدی.
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قطــار دوبــاره ســقوط کــرد! اينبــار طولــي نکشــيد کــه
قطــار متوقــف شــد و بــاز همــان صــدا بــه طــرز غريبي
گفــت اينجــا مقصــد آخــر اســت ،همــه مســافرين
پيــاده شــوند .کمربندهــا را بــاز کرديــم و هــر کــدام
از يــک در مخصــوص بــه خودمــان پيــاده شــديم،
ک تاريــک.
چقــدر تاريــک بــود تاري ـ ِ
دنيــا دنيــا کــه ميگفتنــد هميــن بــود؟! همــان
عالــم مــادي و ايــن چيزايــي کــه برایمــان تعريــف
ميکردنــد؟!
.
.
.
چنــد وقتــي ميشــد کــه در ايــن جــاي تاريــک بــودم
زمــان از دســتم در رفتــه بــود اصــا نميدانســتم
کجــا هســتم...
آخ ...اينجــا کجاســت؟ مــن کيام؟شــما کــي
هســتيد؟ اينجــا چــي کار ميکنيــد؟ چــرا اينطــوري
مــن را نــگاه ميکنيــد؟...
چنــد ســالي ميشــود کــه از آمدنــم بــه زميــن
ميگــذرد ،همــه ميگوینــد بــزرگ شــدهام ،امــا
خــودم اينطــور فکــر نميکنــم ،مــن مطمئنــم خيلــي
کوچکتــر از وقتــي شــدم کــه آن بــاال بــودم ،کال
اينجــا همــه چيــز فــرق دارد حتــي تعريفشــان از
واژههــا ،آدم بــزرگا اينجــا رو خيلــي دوســت دارنــد
انــگار کــه يادشــان رفتــه اســت کــه از کجــا آمدنــد...
آنقــدر دل بســته اينجــا شــدند کــه يادشــان رفتــه
کجــا بودنــد ،کجــا هســتند و بــه کجــا قــراره برونــد...
امــا مــن بــه خاطــر مـيآورم چــه کســی بــودم و بــه چه
کســي تبدیــل شــدم و همچنــان بــي صبرانــه انتظــار
رفتــن بــه همــان بــاال بــاال هــا را ميکشــم همچنــان
کــه تــاش ميکنــم در عوالــم بــاال بــروم امــا بــاز هــم
منتظــر رفتــن ابــديام!...

بــدو بــدو بــه ســمتش مــيروم؛ واي! کولــهام را جــا
گذاشــتم ،برميگــردم و ســريع بــرش ميــدارم و ســوار
ميشــوم.
مســافرين محتــرم قطــار آمــاده ســقوط ميباشــد!
لطفــا کمربندهــاي خــود را محکــم ببنديــد.
بــا شــوق و ذوق فــراوان ســوار قطــار شــدم ،چقــدر
شــلوغ بــود ،همــه صندلــي هــا جــز دو ســه تاشــون
پــر شــده بــود امــا تــا خواســتم روی اونهــا بنشــينم
يکــي گفــت نشــين مــن اينجــا هســتم! ولــي مــن
کســي رو نميديــدم امــا صــدا رو ميشــنيدم باالخــره
يــک صندلــي پيــدا کــردم کــه ازش صدايــي نميآمــد
و خالــي بــود ،نشســتم؛ يکــي گفــت همــه صندليهــا
پــر شــده حرکــت کنيــم ،انــگار همــه اشــتياق رفتــن
داشــتن بــا اينکــه درســت نميدونســتن اونجــا چــه
خبــره!
قطار راه افتاد ،البته بهتره بگم سقوط کرد!
بعــد از ســاعتها ســقوط متوقــف شــد و صدايــي
گفــت مجــردات محتــرم لطفــا هرچــه ســريعتر پيــاده
شــوند ،چنــد نفــري از قطــار پيــاده شــدن فقــط چنــد
نفــر!...
قطــار دوبــاره ســقوط کــرد! هرچــي کــه قطــار پاييــن
تــر ميرفــت شــکل و شــمايل مــا هــم عــوض ميشــد
ديگــر خــودم را هــم نميشــناختم...باز هــم قطــار
ايســتاد و گفــت مســافرين محتــرم مثالــي پيــاده
شــوند اينجا عالم مثال اســت  !..کســي پياده نشــد..
البتــه مــن کســی را نديــدم ،ولــي يــک صداهايــي
ميآمــد کــه از در قطــار دور ميشــدن و چنــد نفــر را
ديــدم کــه صندلــي هایشــان را عــوض کردنــد و از آن
پشــت بــه جلــو آمدنــد و روی همــان صندليهايــي
کــه مــن ميخواســتم بشــينم ،يــک صــدا میآمــد
کــه ميگفــت مــن اينجــا نشســتم ،انــگار همــان
صداهایــی بودنــد کــه پيــاده شــدند ،داشــتم بــا خــودم
کلنجــار ميرفتــم کــه يــک صدايــي گفــت :مســافرين
عالــم مثــال هــم پيــاده شــدند ،حرکــت کنيــم.

الدن حاجی انوری
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قطار سقوط
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دیدار یار
نتوانــد پیشــروی کنــد .عــراق هــم در مقابــل ســد
خاکــی ایجــاد و از پیشــرفت آب جلوگیــری کــرد
تــا بدینوســیله از بــه گل نشســتن تانکهــا و
تجهیــزات وادوات نیروهایــش جلوگیــری کنــد.

شــهید مصطفــی ابراهیمــی مجــد در ســال
 1333در منطقــه  17شــهریور تهــران در
خانــوادهای مذهبــی متولــد شــد و از جوانــی
بــا معــارف و آداب اســامی آشــنا شــد .او
در دانشــکده کشــاورزی ادامــه تحصیــل داد
و انجمــن اســامی دانشــکده را راهانــدازی و ایــن شــهید بزرگــوار در شــهریور ســال  1360در
دانشــجویان را بــا معــارف اســامی آشــنا کــرد .منطقــه عملياتــی دارخويــن بــه شــهادت رســيد.
پيكــر مطهــر ايــن شــهيد در گلــزار شــهدای
وی کــه در دوران انقــاب خدمــت ســربازی را بهشــت زهــرا(س) تهــران در قطعــه 24رديــف
در نیــروی هوایــی در دوشــان تپــه میگذرانــد95 ،شــماره  24بــه خــاك ســپرده شــد.
آن روزهــا بــه صــف انقالبــون پیوســت و در
خــال فعالیتهــای انقالبــی بــا دکتــر چمــران مهنــدس مجــد در وصیتنامــه خــود اعــام کــرد
آشــنا شــد .در اوایــل انقــاب بــا دفتــر شــهید کــه بــه دیــدار امــام زمان(عــج) نائــل شــده اســت و
چمــران در جمــعآوری اطالعــات از عملکــرد ایــن مطلــب را چنیــن بازگــو میکنــد:
خائنانــه منافقیــن همــکاری کــرد و بــا شــروع
جنــگ تحمیلــی بــه همــراه دکتــر چمــران بــه “بگذاريــد بعــد از مرگــم بداننــد كــه همانطــور كــه
اســاتيد بزرگمــان مــي گفتنــد نوكــر محــال اســت
اهــواز عــازم شــد.
شــهید ابراهیمــی بــا اســتعداد و خالقیــت صاحبــش را نبينــد مــن نيــز صاحبــم را  ،محبوبــم
وافــری کــه داشــت موفــق شــد بــرای ســاخت را ديــدار كــردم امــا افســوس كــه تــا ايــن لحظــه كــه
و تعمیــر اســلحه و ســاخت ســنگرهای بتنــی ايــن وصيــت را مــي نويســم  ،ديــدار مجــدد او
و رفــع کمبودهــای نیروهــای ســتاد جنگهــای نصيبــم نگشــت .بدانيــد كــه امــام زمانمــان حــي
نامنظــم کارگاهــی احــداث کنــد .در گــروه و حاضــر اســت و او پشــتيبان همــه شــيعيان مــي
تخریــب ،بــا توجــه و خالقیــت خــود بــرای باشــد .از يــاد او غافــل نگرديــد .ديگــر در ايــن
اولینبــار بــا طــرح شــهید چمــران موفــق شــد مــورد گريــه مجالــم نمــي دهــد بيشــتر بنويســم و
موشــکهای زمینــی و آبــی بســازد کــه ایــن تــا ايــن زمــان ديــدار او را بــراي هيچكــس نگفتــم
امکانــات در مقابلــه بــا تاکتیکهــای جنگــی مبــادا كــه ريــا شــود و فقــط كــه ديگــر مــي گويــم
دشــمن بــه کار میرفــت .یکــی از این ابتکارات ،كــه از آن ديــدار بــه بعــد چــون ديگــر تــا ايــن
تاکتیــک جنــگ آب بــود کــه توســط شــهید لحظــه او را نديــده ام تمــام جگــرم ســوخته اســت
دکتــر چمــران ابــداع شــد .بــه ایــن ترتیــب کــه  .و اكنــون بــه جبهــه مــي روم تــا پيــروزي اســام را
آب رودخانــه کرخــه توســط نیروهــای خــودی نزديــك ســازم و راه را جهــت ظهــور آن حضرتــش
بــه ســمت دشــمن هدایــت شــد تــا دشــت بیــن بــاز ســازم”.....
نیروهــای دو طــرف زیــر آب بــرود و دشــمن
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مرجــان صغیــر ،حاکــم ناصبــی روی تخــت ســلطنتش
نشســته بــود و صــدای قــاه قاهــش س ـرا را پــر کــرده
بــود .جنــون هــر لحظــه ،بیشــتر و بیشــتر حاکــم را فـرا
مــی گرفــت و خــرده فرمایشــاتش بیشــتر مــی شــد.
ابــو راجــح حمامــی ،ایــن بــار هــم بــه خاطــر حــب اهــل
بیت(علیهــم الســام) و بیــزاری از دشــمنان آنــان،
دســتگیر شــده بــود .حاکــم ،هــوار مــی زد و بــه جــاد
مــی گفــت :هالکــش کــن ،آنقــدر شــاقش بــزن تــا
طرفــداری از خانــدان پیامبر(صلــی هللا علیــه و آلــه) از
ذهنــش بــرود ،کاری کــن تــا همیــن جــا جــان از تنــش
درآیــد.
نامســلمان هــا ،آنقــدر شــکنجه اش کــرده بودنــد کــه
دیگــر حتــی نــای فریــاد زدن هــم برایــش نمانــده بــود.
حاکــم دلــش طاقــت نیــاورد و از تختــش پاییــن آمــد،
شــاق را از دســت جــاد گرفــت و محکــم بــر صــورت
ابوراجــح زد ،در همــان لحظــه تمــام دنــدان هــای او در
دهانــش ریخــت.
بعــد هــم بــه جــاد دســتور داد تــا بینــی ابوراجــح را
ســوراخ کنــد و ریســمانى از مــو از آن رد کردنــد و آن
ریســمان را بــه ریســمان دیگــری وصــل کردنــد و او را
در کوچــه هــای حلــه گرداندنــد.
بعــد هــم اوج خباثــت حاکــم گل کــرد و دســتور قتلــش
را صــادر كــرد.
اطرافیــان حاکــم گفتنــد :او پیرمــردى بیــش نـیـــست
و آن قــدر جراحــت دیــده كــه همــان جراحتهــا او را از
پــاى در مــى آورد و احتیــاج بــه اعــدام نــدارد ,بــه همین
خاطــر هــم خودتــان را مســئول خــون او نكنیــد.
ابــو راجــح حمامــی ،ایــن بــار هــم بــه خاطــر حــب اهــل
بیت(علیهــم الســام) و بیــزاری از دشــمنان آنــان،
دســتگیر شــده بــود .حاکــم ،هــوار مــی زد و بــه جــاد
مــی گفــت :هالکــش کــن ،آنقــدر شــاقش بــزن تــا
طرفــداری از خانــدان پیامبر(صلــی هللا علیــه و آلــه)
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از ذهنــش بــرود ،کاری کــن تــا همیــن جــا جــان از
تنــش درآیــد
خانــواده ابوراجــح حمامــی بــی آنکــه امیــدی بــه زنــده
ماندنــش داشــته باشــند ،در حالــی کــه او نقــش
زمیــن شــده بــود ،بــه خانــه بردنــدش.
صبح روز بعد ،مردم کوچه و بازار که خبر شــکنجه
ی ابوراجــح را شــنیده بودنــد ،بــرای عیــادت بــه
سـراغش رفتنــد .امــا ایــن بــار خبــری عجیــب تــر ،هــر
کــوی و بــرزن را پــر کــرد .مــرد بــی آنکــه کوچکتریــن
خراشــی بــر بدنــش باشــد ،صحیــح و ســالم ایســتاده
بــود و مشــغول نمــاز خوانــدن بــود.
وقتی جریان را از او پرسیدند ،گفت :مـن بـه حالى
رســیدم كــه مــرگ را بــه چشــم دیــدم .زمانــى برایــم
نمانده بود كه از خدا چیزى بـخـواهـــم ،لـــذا در دلم
مشــغول مناجــات بــا خــدای خــود شــدم و به موالیم
حضــرت صاحــب الزمان (عج) اســتغاثه كــردم .ناگاه
دیــدم حضــرت مهدی(عــج) دســت شــریف خــود را
بــه روى مــن كشــیدند و فرمودنــد :از خانــه خــارج
شــو و بـراى زن و بچــه ات كار كــن ،چــون حــق تعالــى
بــه تــو عافیــت مرحمــت كــرده اســت .
پــس چشــمانم را بــاز کــردم و خــود را ایــن طــور جوان
و ســرحال دیدم.
خبــر صحــت ابوراجــح بــه گــوش حاکــم رســید .او کــه
بــاورش نمــی شــد ،مامورانــش را فرســتاد تــا ابوراجــح
را بــه دربــار بیاورنــد .حاکــم مــرد را کــه دیــد ،تــرس
تمــام وجــودش را گرفتــه و تنــش بــه لــرزه افتــاده بــود.
قبل از این اتفاق ،حاکم ناصبی که همیشــه پشــت
بــه قبلــه و مقــام حضــرت مهدی(عــج) در حلــه مــی
نشســت ،جایگاهــش را عــوض کــرد و تختــش را رو
بــه قبلــه و آن مقــام قـرار داد و از تــرس ،بــا شــیعیان
بــا مــدارای بیشــتری برخــورد مــی کــرد.
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کتاب باز
کتاب :شــب چهلم
نویســنده :فاطمه دولتی
انتشــارات کتاب جمکران
جمــات پــر اســت از عاشــقانه هایــی کــه در
فراقتــان گفتیــم...
تقویــم پــر اســت از جمعــه هــای بــی حوصلگــی
کــه بــی شــما ســپری شــده انــد...
دل دنیا پر از زخم اســت
پــر از ظلم
پر از ســیاهی
پر از بی شــما بودن!
دنیا پر اســت از اســتیصال و اضطراب!
پر از نداشــتنی که شــاید نداند چیســت!
درد بی پناهی ســخت اســت آقا
درد یتیمــی عالم
امــا چــه کنیــم کــه عامل درد خود ماییم
ایــن ماییــم و گناهــان و غفلــت هایمــان کــه باعــث
یتیمــی مان شــده...
ایــن ماییــم کــه نشســته ایــم و شــمایید کــه
ســالها ایســتاده منتظــر مــا بــوده ایــد...
ایــن شــمایید کــه لحظــه ای از یــاد مــا غافــل
نبــوده ایــد و ایــن ماییــم کــه ....
چــه بگویم؟!کــدام جمله،کــدام کلمــه مــی توانــد
ایــن دوری،ایــن غفلــت ایــن انتظــار را توصیــف
کنــد؟!
حالمان خوب نیســت نور عالم...
یــا اباصالــح المهدی ادرکنی...
کتــاب شــب چهلم،روایــت هایــی اســت از
عنایــت هــای خورشــید پشــت ابر،امــام حاضــر و
ناظــر بــر اعمال،نســبت بــه مــا...
روایــت هایــی از تشــرفات بــه حضــور حضــرت
مهــدی کــه نویســنده از کتــاب هــای تاریخــی
اســتخراج کــرده و بــا قلــم خــوب و زیبایــی آن
هــا را بــرای مــا بیــان کــرده اســت ...کتــاب شــب
چهلــم مجموعــه ای از مالقــات هــای نورانــی
مــردم بــا امــام ِ حاضرشــان را روایــت مــی کنــد.
شــب چهلــم مــا را پــای حــرف آدم هایــی مــی

نشــاند کــه امامشــان را دیــده انــد و مــی گوینــد:
«او نزدیــک ماســت ،کنــار ماســت ،میــان شــهرها
رفــت وآمــد دارد ،در مجالــس شــیعیان حضور دارد،
از بیچــارگان دســتگیری مــی کنــد ،بــا حــق پویــان
ســخن مــی گویــد ،همیــن قــدر نزدیــک و آشــنا…»
گزیده کتاب شــب چهلم
او جلــو میایســتد و مــن پشــت او ،قامــت میبنــدم
و او شــروع میکنــد بــه قرائــت .صوتــش امــا مــرا از
خــود بیخــود میکنــد ،زیبایــی و شــیرینی قرائتــش
را هیچکجــا نشــنیدهام .آرام ســر بلنــد میکنــم ،بــاور
کردنــی نیســت او در هالـهای از نــور فــرو رفتــه ،نــوری
ســبز دور تــا دورش را احاطــه کــرده و او بیتوجــه بــه
مــن بــا شــیفتگی تمــام نمــاز میخوانــد .تمــام جانــم
بــه لــرزه میافتــد .امشــب شــب چهلــم اســت .نکنــد
او مــوالی مــن باشــد؟ چانـهام میلــرزد و اشــک امــان
نمیدهــد ،صدایــش تــوی ســرم میپیچــد« :ســینه
تــو! عافیــت یافــت و آن زن را بــه زودی خواهــی
گرفــت و امّــا فقــرت ،بــه حــال خــود باقــی اســت تــا
بمیــری»

فاطمه زهرا ابراهیمی
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زمین هیچ گاه از حجّت الهی خالی نیست که برای
خدا با برهان روشن قیام کند یا آشکار و شناخته
شده یا بیمناک و پنهان تا حجت خدا باطل نشود و
نشانههایش از میان نرود .تعدادشان چقدر و در کجا
هستند؟ به خدا سوگند که تعدادشان اندک ،ولی
نزد خدا بزرگ مقدارند ،خدا به وسیله آنان حجّتها
و نشانههای خود را نگاه میدارد تا به کسانی که
همانندشان هستند بسپارد و در دلهای آنان بکارد،
آنان در دنیا با بدنهایی زندگی میکنند که ارواحشان
به جهان باال پیوند خورده است ،آنان خلیفه خدا در
زمین و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند.
در کالم حضرت بر این نکته اصرار شده که زمین
هیچگاه از حجّت خدا خالی نیست ،گرچه حجّت
گاهی حاضر و آشکار و زمانی غایب و پنهان خواهد
بود و این ،سنّت قطعی الهی است که تعداد اندکی
از انسانهای برگزیده به صورت متناوب بیایند و
عهدهدار خالفت الهی باشند .در این کالم امام
السالم به دو نکته اشاره شده است:
حسین علیه ّ
نکته اوّل ،جریان برگزیدگی و حجّت بودن امامان
السالم است که حضرت از موقعیت و جایگاه
علیه ّ
آنان در عالم سخن گفته و بدین مسئله توجه داده که
چون ائمه مقام والیت و خالفت الهی دارند از حزب
غالب خداوند بوده و در نهایت پیروزی از آن آنهاست
و چون پیروزی مطلق پیشوایان دین به دست توانای
مهدی موعود حاصل میشود ،این وعده خداوند که
ب اللَّه ِ هُمُ الْغَالِبُونَ”
حز ْ َ
فرمود“ :فَإِنَّ ِ
بی تردید حزب خداوند غالب مطلق است.
نکته دوم :در کالم حسینی آن است که چون ائمه
برگزیدگان و عصاره عالم آفرینشاند ،خداوند آنان
را برای خود برگزیده و از بین همه موجودات بعد از
پیامبر اکرم ،آنها را به این امر اختصاص داده و حجّت
و خلیفه خود بر عالم و آدم کرده است .ائمه همان
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ذریهایاند که قرآن کریم درباره آنها فرمود“ :إِنَّ الل َّ َه
ى آد َ َم و َ نُوحا ً و َ آ َل إِبْراهِي َم و َ آ َل عِمْرا َن عَلَى
اصطَف 
ْ
ن”
الْعالَمِي َ
خداوند آدم ،نوح ،آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان
برگزیده و برتری داده ،آنها ذریهای بودند که بعضی از
برخی دیگر گرفته شدهاند.
السالم در مورد عصر
حضرت سیدالشهدا علیه ّ
السالم
غیبت سالها قبل از تولد حضرت مهدی علیه ّ
فرمود:
قائم آل محمد صلی هللا علیه و آله در میان امّت
اسالم ،نهمین فرزند من است .او دارای غیبت است
و میراثش در حالی که زنده است تقسیم خواهد
شد.
السالم حتی به جریان غیبت
امام حسین علیه ّ
صغری و کبری نیز اشاره کرده و یادآور میشود که:
حضرت صاحب االمر مهدی موعود (عج) دو نوع
غیبت خواهد داشت؛ یکی از آنها طوالنی خواهد
بود ،به طوری که بعضی میگویند او از دنیا رفته
است و بعضی دیگر میگویند کشته شده و عدهای
نیز میگویند او قیام کرده و رفته است .امّا هیچ کس
از دوست و دشمن به جای او اطالع نخواهد یافت،
مگر کارگزاران ویژهاش که مأمور اجرای فرامین آن
بزرگوار هستند.

مینا صالحی نژادیان
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حجت هللا
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نبرد سایبری
سایت های روشنفکران غرب زده :نویسندگان
این مقاالت ـ که متأسفانه مورد توجه بسیاری از
دانشجویان هم قرار می گیرند ـ مطالب غیرصحیح
خود را به طور مستقیم (مثال ً با نوشتار) و غیر
مستقیم (مثال ً از طریق مصاحبه ها و کنفرانس
ها) عرضه می کنند .به نمونه ای از این مطالب ـ
که در سلسله مقاالتی با نام «امام زمان به چه کار
فُقها می آید؟» و توسط آقای اکبر گنجی ذکر شده
ـ توجه فرمایید« :اگر کسی به دقت ،احادیث جلد
سیزدهمبحاراالنوارمالمحمد باقر مجلسی واصول
کافی شیخ کلینی را از نظر بگذراند ،در خواهد یافت
که برساخته امام زمان (فرزندامام یازدهم) ،برساخته
ای کامال ً تاریخی است .یعنی ،متعلق به فرهنگ
وجامعه عربی است».
راهکارهای مقابله با هجمه های مجازی
1ـ بهترین راهکار ،تقویت عقاید و باورهای دینی
است .این تقویت و استحکام بخشی ،به ویژه در
مورد باورهایی هم چون والیت و مهدویت -که دشمن
روی آنها تمرکز بیشتری نموده و سعی در تخطئه و یا
به انحراف کشیدن آنها دارد -ضروری تر به نظر می
آید .این راهکار ،عمومی است و هر انسان متعهدی
ـ که خود را در معرض تقابل و تهاجم می بیند ـ می
بایست خود را مجهز به این سالح نماید .اگر نگاهی
گذرا به برخی شبهه های نو در عرصه شبکه های
مجازی بیندازیم ،شاید الزم باشد که یک بازبینی
مجددی بر عقایدمان ـ که تصور می کردیم آنها را به
خوبی و به صورت استداللی فراگرفته ایم ـ بنماییم.
2ـ ایجاد سایت هایی جامع ،پویا ،به روز و چندزبانه
پیرامون آموزة مهدویت ـ که بتواند این آموزه را تبیین
نموده و تمام شبهات و سؤاالت مطرح شده در این
زمینه را پاسخ گوید ـ راهکار مهم دیگری است .اگرچه
سایت های مختلف ،جسته و گریخته به این موضوع
پرداخته شده ،ولی نبود سایت (و به عبارت دقیق تر
پورتال) جامع و چندزبانه در این موضوع ،برای کاربران
خارجی و حتی داخلی نمایان و محسوس است .به
عنوان مثال ،چندی پیش ،اینجانب به وبالگی سر

زدم که نویسنده آن ،جوان دانشجوی آمریکایی بود .او
مطالبی را که در مورد «مهدی» شنیده بود ،در چند
سطر آورده بود که برخی از آنها هم نادرست بود .من در
قسمت نظرات ،او را کمی راهنمایی کردم ،ولی متأسفانه
به علت نبود مرجع انگلیسی مناسبی ،نتوانستم او را به
سایتی جامع رهنمون کنم .جالب اینجاست که در یک
نظر ،ذیل متن آن فرد ،آدرسی اینترنتی برای راهنمایی
درج شده بود که مربوط به فرقه منحرف احمدی و
قادیانیه بود!
3ـ تربیت جهادگران مجازی در برابر تهاجم دشمن ،دیگر
شیوه تقابل است .این جهادگران ،باید آموزش های
مهارتی الزم در دو جنبه علمی و فنی (هم چون علوم
رایانه ای ،زبان خارجی و ).. .را به طور دقیق و حساب
شده ببینند.
فراموش نکنیم که دشمنان برای مقابله با فرهنگ
مهدوی از پشتوانه مالی و فنی بسیاری زیادی بهره می
گیرند که نمود آنرا می توان در تعداد ،تنوع و فن آوری
سایت ها ،کتاب ها و نرم افزارهای آنان دید؛ ولی از آنجا
که ما معتقدیم ب ُعد علمی و کالمی شیعه قادر به پاسخ
گویی به هر شبهه و به دنبال آن ،پیروزی در هر میدانی
است ،کافی است با تربیت و تبلیغ کاربران زبده فنی به
همراه پشتوانه و عقبه عظیمی که در اختیار داریم ،به
جنگ با دشمن برویم.
این جهاد را می توان از طریق ایجاد وبالگ های
پاسخگویی ،ورود به عرصه چت و حتی در مواردی ،حمله
و هک نمودن سایت های دشمن پی گرفت .و در آخر،
س
کالم گهربار امام رضارا به یاد بیاوریم که « :إنَّ النّا َ
ن کَالمِنا َلتَّبَعونا؛ اگر مردم ،زیبایی های
حاس َ
لَو عَلِموا مَ ِ
سخنان ما را بشناسند ،قطعا ً از ما پیرویمی کنند».

علی میکائیلی
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آیهی آرامش

شکل دریا گر شوی همرنگ ساحل میشوم
چون به بودن در کنارت بنده کامل میشوم

یک ماه دگر خدا خدا کردم باز
پیوسته برای تو دعا کردم باز

حق ندارد دل برنجد از غم و بیمهریات
گر برنجد بنده هم بیگانه با دل میشوم

درماه صیام روزهی خود را من
با یاد شما و گریه ،وا کردم باز

قهوه ی قاجاری ِ تلخم ،شما هستی ِشکَر
بی وجودت طعمی از زهر ِ هالهل میشوم

هرروز به عشق دیدنت موالجان
تا وقت سحر تو را صدا کردم باز

میکُشم خود را اگر روزی به تو دشمن شوم
در دفاع از تو خودم را کُشته قاتل میشوم

آقا شب جمعه است و مانند شما
یکدل هوس کرب و بال کردم باز

گر نباشی در طبیعت ذرهای بیارزشم
در کنارت قسمتی از طرح ِ پازل میشوم

جانانه ،نماز عید فطر خود را
در پشت سرتو اقتدا کردم باز

آیهی آرامشی که میشوی نازل به دل
من شبیه ِ یک بال گر بر تو نازل میشوم

افسوس که این چنین نشد ،رویا بود
دلخسته برای خود دعا کردم باز

عباس صاحب الزمان

بی وجودت هیچ و پوچ هستم ندارم ارزشی
ذرّهای خوشبختیام که از تو حاصل میشوم
مثل ِ یک دیوانهای هستم که سنگم میزنند
با وجودت سر به راه و خوب و عاقل میشود
مُهر تاییدم تویی و بیوجودت کاغذی
فاقد از هر ارزشی با مُهر ِ باطل میشوم

عباس عبدالحسینی
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دعا
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تجدید بیعت
هنوز دعای عهد میخوانم با چشمانی گریان
“اللهم بلغ موالنا االمام هادی المهدی” میگویم
هر روز تجدید عهد میکنم و با دلی روشن زمزمه
میکنم “انی اجدد له فی صبیحه یومی هذا
و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا” آخر خوب
میدانم بیعت تو بر گردن من است آنگاه بر زبان
میآوردم “و بیعه له فی عنقی” ولی انگار گردن
من از مو باریکتر است ولی پروردگارا من هرگز
از عهد و بیعت خود بر نمیگردم آنگاه با صدای
رسایی میگویم “ال احول عنها وال ازول ابدا” پس
از تجدید بیعت باز به خودم به خودش به خدا
قول میدهم و با چشمانی ملتمس به آسمانی که
حاال رنگ خورشید به خود گرفته میگویم “العجل
العجل یا موالی یا صاحب الزمان”...
ای موالی من ای سرور من بارها و بارها با تو
تجدید بیعت کردهام حتی اگر جزو روسیاهان
عرصه عشق عرصه ظهور شوم باز هم بیعت تو
برگردن من است .ای منتقم زهرا(س) بیعت تو
را با دل و جان لبیک میگویم بیعتی از جنس
مالک و سلمان برای پدرانت یا شاید هم بیعتی
از جنس حر برای سرورم حسین(ع) نه از جنس

کوفی و کوفیان...
پس به فریادم برس که من بارها الغوث الغوث گفتهام
مرا دریاب که من با دلی عاشق ادرکنی میگویم ای
ماه به محاق رفتهی من ،وقت آن است که طلعت
زیبای خود را بر ما عیان کنی که من الساعه الساع هام
را از سر دلتنگی میگویم.
راست میگویی سهراب ،من هم به آمار زمین
مشکوکم اگر این همه عاشق اینجاست پس چرا او
تنهاست؟ شاید بین خودمان و تو ای سرورم زیادی
خط فاصله گذاشتهایم آخر دیگر به ته خط رسیدیم...
یعنی هنوز وقتش نرسیده که بیایی تاچوب خطهایمان
پر نشده؟
سهراب انگار دیگر چینهها کوتاه نیست دیوار آهینی
به دور قلب خود کشیدیم که صدای یار ...بهتر
است بگویم فریاد کسی هست مرا یاری کند او را
نمیشنویم باید حصار را بشکنیم تا زبانم الل تو را
از خاک غریب دلمان دور نکنیم .باید کسی باشد که
در این بیشهی نسیان قهرمانان را بیدار کند باید با
قایقی از تور طمع تهی به دیدار یار رویم...

کتاب دلنوشتههای مهدوی
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میگفت نباید بزاریم به سمتی پیش بریم که
نبود امام زمان بشه برامون یه عادت!
ِ
عادت تبدیل بشه به حس
برای اینکه این ِ
نگرانی از نبودنش ،باید ارتباطمون رو تو طول
روز با امام زمان بیشتر کنیم..
این ارتباطه که نمیذاره قلب ،فاسد و تباه
بشه!
از توجه ،خدمت و فکر کردن به امام زمانت
دور بشی ،بدون توی جهنمی!
حاال هر کارهای میخوای باشی ،باش!

