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  سخن ناشر
  

آنان . مان عليه تجاوزگران، يك نعمت بود       دفاع هشت سالة مردم ميهن    
جوانـان  . مان را يك شبه به غـارت برنـد           ساله 1400آمده بودند تا ميراث     

اين مرز و بوم با خون خود نهـال نـورس انقـالب را آبيـاري كردنـد تـا                    
  .شتگان ببالندآيندگان بر اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذ

بالد كه ناشر     هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
آور نبـرد هـشت سـاله         خاطرات فرمانـدهان سلحـشور و رزمنـدگان نـام         

ها دوري از آن روزگاران خون        هر چند ممكن است پس از سال      . باشد  مي
 داريم  و حماسه، گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان          

  .هاي آينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود كه نسل
  

  نشر صرير
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  قدمهم
 قامـت قنـوت     كهكرد    از بلنداي خاكريز عبور مي    جوري  وقتي تركش   

نشاند و نمازي را كه در سنگر آغاز شـده            اي را در خون مي      گرفتة رزمنده 
 ،بـوي عطـر گرفتـه     وقتي ويلچرهـاي    ... رساند  در بهشت به پايان مي     ،بود

كـه سـنگيني    گرفت و تمام همتش آن بـود          سجادة نماز جانبازي قرار مي    
راج را بـه هـم نـزد؛ وقتـي          عـ  يـك م   ةنيايش او را تحمل كند تـا طمأنينـ        

گـشت كـه روشـنايي      هاي كوچك طفلي عصاي وضوي پدري مـي         دست
م ده بـود و وقتـي تـرنّ       كـر ها    چشمانش را در زاوية سنگري تقديم آسمان      

ــاز آمــده،  ــه هيجــان آســمان اذان فرزنــدي از اســارت ب دل مــادري را ب
 د با مباهات مالئكش را به تماشاي راز خلقت آدمي فرا          كشاند، خداون   مي
  .خواند مي

***  
 دعوتي بود بـا هـدف ثبـت خـاطرات           »ضيافت عشق «مسابقة معنوي   

  .مربوط به نمازهاي به ياد ماندني شهيدان، جانبازان، آزادگان و ايثارگران
خانة دبيربه  سيصد اثر   ) 1385پايان مرداد ماه    (پايان مهلت فراخوان    با  
 تعـدادي از آثـار ارسـالي بـه جـاي خـاطره در قالـب                 . مسابقه رسيد  اين
هاي ديگر ادبي از جمله شعر و داستان ارائه شده بود كـه نتوانـستند                 گونه
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  .در مسابقه شركت نمايند
 برتـر و   و آثـار   شد كارشناسي خاطره بررسي     كميتةتوسط  رسيده   آثار

تار يـا لحـن راوي   آنكه محتواي نوش بي خاطره ـ  72در قالب قابل انتشار 
  .گردد تقديم ميدر اين مجموعه   ـتغيير كند

 
  هاي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش

  معاونت ادبيات و انتشارات
  
  



 
 
 

   مخملةعطر سجاد
  شناس فاطمه ايران

  
كه مـصطفي از بيمارسـتان مـرخص شـد و او را بـه خانـه                  روزي را 

 جراحـي كـه در زمـستان        بعد از آخرين عمـل    . كنم  آورديم، فراموش نمي  
 و   شـد   تمام انگشتان پايش قطع    گرفت، بر روي پاي راستش انجام       1368

 يك ساق پاي كج كه بـر اثـر          ه همراهِ قسمتي از مچ پا برايش باقي ماند، ب       
گفت كه بايد     دكتر جراحش مي  . آمده بود  موج انفجار مين به آن شكل در      

بـسيار بـا روحيـه و        با اين حـال مـصطفي        .براي هميشه با عصا راه برود     
ن و ااخالق خوب او حتي در بيمارستان هـم زبـانزد بيمـار           . رو بود   خوش

  .پرستاران شده بود و او را دوست داشتند
آن روز تعداد زيادي از دوستان و همسايگان و اقـوام دور و نزديـك               

 با مهربـاني    ،به ديدنش آمدند و او با اينكه خيلي ضعيف و الغر شده بود            
گفـت و از ديدنـشان        آمد مـي    اش به آنها خوش     ن هميشگي  شيري دِو لبخن 

يكي رفتند و خانه خلـوت   نزديك غروب ميهمانان يكي. شد  خوشحال مي 
هـايش را دادم و او را          قـرص  .رسـيد   مصطفي هم خسته به نظـر مـي       . شد

ها را بشويم و      خودم هم به آشپزخانه رفتم تا ظرف       .روي تخت خواباندم  
  .شام را آماده كنم
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رهايم بودم كه ناگهان صـداي      ذشت زمان نشدم و مشغول كا     متوجه گ 
اق رفتم و با كمـال تعجـب        به سرعت به سمت ات    . عيفي را شنيدم   ض گرية

  تخت پايين آمده و بـر روي سـجادة         ديدم كه مصطفي بدون كمك من از      
در حــالي كــه پــاي راســتش را دراز كــرده ـ چــون   ومخملــش نشــسته 

: گفـت  آرام مـي  اي  زمزمهكرد و با مي ـ گريه  جمع كندآن را توانست  نمي
. ام در حضورت اين چنين نماز بخوانم        ببخش كه مجبور شده    مرا   !خدايا«

 اين نماز را كه اولـين نمـاز بعـد از            !پروردگارا. ادبي مرا ببخش     بي !خدايا
دهم به رفيق و هم سنگر عزيزم سـعيد كـه              هديه مي  ،باشد  مجروحيتم مي 

  ».به شهادت رسيد
از او  . وتاهي داشـت و خيلـي زود از پـيش مـا رفـت             مصطفي عمر ك  

شبي خـواب ديـدم     . رضا گذاشتيم  پسري به يادگار مانده كه نامش را علي       
بوسـد و     مصطفي آمده و پسرش را بر روي پاهـايش نـشانده و او را مـي               

و،  از روي پاي پدرت بلند ش      !جان علي«: رضا گفتم    به علي  .كند  نوازش مي 
  »!كند بيني پايش درد مي مگر نمي

 ديگـر  ،بگـذار بنـشيند  «: ولي مصطفي با لبخند هميشگي به من گفـت   
 كـه حـاكي از رضـايت قلبـي بـود            زيـاد و با محبـت      »!كند  پايم درد نمي  

 .هــاي صــبح بــود  نزديكــي؛از خــواب بيــدار شــدم. فرزنــدش را بوســيد
م گفته بود كه صبح زود بيدارش كنم تا بتواند براي امتحـاني             رضا بهِ   علي

 به همـين خـاطر بـه سـمت          . مروري بر درسش بكند    ، داشت كه در پيش  
انگيـز   اي بسيار زيبا و شـگفت   با صحنه،وقتي در را باز كردم . ش رفتم اتاق

اش را     پدرش اولين نمـاز زنـدگي      ةرضا بر روي سجاد     علي. رو شدم   روبه
هاي مصطفي زيباترين و بهترين هديه براي اولين نمـاز و             بوسه. خواند  مي

  .دعبادت پسرش بو



 15 / ...................................................................................هاي ايستاده     هشكست

 
 
 

  نماز بدون تيمم
  شمسيرمحمدرضا مي

  
 از  .19/2/1361شلمچه بـود و عمليـات آزادسـازي خرمـشهر و روز             

خاكريزهـاي نعـل   . هـا قـرار گـرفتيم    عراقية  ساعت پنج صبح در محاصر    
آغـاز محاصـره    . از هيچ طرف در امان نبـوديم      . اسبي دور ما را گرفته بود     

 ره. يافت يگري افزايش ميهايم يكي پس از د      بود كه زخمي شدم و زخم     
هـايي كـه در       بچـه . شـد   تر مـي     گرما سوزاننده  ،مدآ  چه خورشيد باالتر مي   

  .نشيني كنند، شهيد شدند جلوي خاكريز بودند و نتوانستند عقب
هـاي   رفتم تـا بـه صـداي بچـه     خيز مي با همان وضعيت نامناسبم سينه    

  بعـضي ديگـر جهـت      .كردنـد    بعضي طلب آب مي    .مجروح جواب بدهم  
زمان بـه سـختي و كنـدي سـپري          . ندخواست هايشان كمك مي    بستن زخم 

هاي مستقيم تانك و موج انفجاري      بارها در اين مدت بر اثر گلوله       .شد  مي
آمـدم مجـدداً       اما هر وقت به هـوش مـي        ،هوش شدم   كرد بي   كه ايجاد مي  

ترين حركت با گلوله پاسـخ داده        كردم؛ گر چه كوچك     حركت را آغاز مي   
 از مـوي سـر      ،جـا كـرده بـودم       ز بس شهدا و مجروحين را جابه      ا. شد  مي

هـوش    در آن حال بـي    اگر  شايد  .  همه خوني شده بود     يمها  لباستا  گرفته  
  .ام كرد كه زنده  كسي باور نمي،شدم مي
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. سـوزاند    حس كردم خورشيد مرا مـي      ،هوش شده بودم    يك بار كه بي   
 سرم هست و اين نشان       ديدم خورشيد دقيقاً باالي    ؛ را باز كردم   يمها  چشم
 يمهـا  ؛ با حركت دادن دستمقصد تيمم كرد. داد وقت نماز شده است     مي

شود نماز را با همان حـال بـدون           ديدم نمي .  نشانه رفت  سويمها به     گلوله
گفتن باال بردم؛ امـا بـاز هـم    ها را جهت تكبير       دست. م شروع كردم  متمم

به اين نتيجه رسيدم كـه      . ها متوجه شدند و به طرفم تيراندازي شد         عراقي
شـروع كـردم بـه      . به حالت خوابيده و بدون حركت، نماز را اقامـه كـنم           

كرد   هوش مي   مرا بي هاي ريز     تركش.  چند بار نماز را اعاده كردم      ؛خواندن
 بعدازظهر  سه ساعت نزديك    .و شدت تشنگي هم مزيد بر علت شده بود        

صدايي . هوش شدم   له بي بود كه باالخره نماز ظهر را اقامه كردم و بالفاص         
ها تيـر     عراقي. گفت كه هر كس زنده است فرار كند          مي ؛مرا به خود آورد   

 نفر از برادران به اسارت      شش بعدازظهر با    چهارساعت  . زنند  خالص مي 
 در  ،هـايم بـسته بـود       نزديك غروب آفتاب در حالي كـه دسـت        . درآمديم

  .ا خواندم نماز عصرم ر.كاميون به سمت بصره در حالت حركت بود
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  عجب نمازي
  مجيد محبي

  
 گردان ما در    ،فكهة   در منطق  1361شب عمليات والفجر مقدماتي سال      

ناگهـان انفجـار    . شـد   كم روشـن مـي      دشمن افتاده بود و هوا كم     ة  محاصر
كمي دورتر يكي از رزمندگان مورد اصابت چند        . مهيبي مرا به خود آورد    
 را بـاالي    مخـود فوراً   ،ردان بودم من كه امدادگر گ   . تركش قرار گرفته بود   

  »؟تواني راه بروي مي«: پرسيدمهايش  پس از بستن زخم. سرش رساندم
  ».كنم  سعي خود را مي،اگر زير بغلم را بگيري«: گفت

از طرف فرماندهي دستور بازگشت به مواضع قبلي صادر شده بـود و             
 طـرف نيروهـاي خـودي حركـت       به كنـدي بـه     ،ما كه عقب مانده بوديم    

 اطراف ما ديگـر هـيچ       . سختي حدود يكصد متر به عقب آمديم       اب. كرديم
  .كردم كمكي برسد خدا خدا مي. اثري از نيروهاي خودي نبود

 با ديـدن  .كم نزديك شد  كم واز دور صداي يك لودر به گوشم رسيد     
 يك مجروح اينجا هست كـه بايـد بـه          !برادر«: آن به سويش رفتم و گفتم     

  ».عقب ببريم
ودر كه معلوم بود شب تا صبح مشغول كار بوده و خستگي از             لة  رانند

 سـريع  !ايـد   شما چطور هنـوز اينجـا مانـده       «: باريد گفت   سر و رويش مي   
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  ».برگرديد
تـواني    اگـر مـي   . با اين مجروح حركت غيرممكن اسـت      «: به او گفتم  

  ».كمك كن تا او را به عقب منتقل كنيم
  ».لودر كه جايي براي حمل مجروح ندارد«: گفت

 من خـودم    ؛گير لودر بگذاريم    لاجازه بده تا او را روي گِ      «: به او گفتم  
  ».دارم او را نگه مي

هايم را    كنارش نشسته و دست   . گير لودر گذاشتيم    مجروح را روي گل   
گير لودر گـرفتم و خـودم را روي او انـداختم تـا                محكم به دو طرف گل    

  .نيفتد
بـا خـود    . دبوپايان  به  رو  شد و وقت نماز صبح        كم روشن مي    هوا كم 

هـاي   لبـاس  و با  بر روي لودر!؟چگونه نماز بخوانم؟ خدايا چه كنم  گفتم  
سـمت و   حتي  شد تيمم كرد و نه         و نه مي   ،شد وضو گرفت     نه مي  خونين

تـرس از   . رسـيم  ميبود كي به مقصد     هم ن  معلوم   .سوي قبله مشخص بود   
از صبح هـم بـه      كرد و حاال قضا شدن نم       نگران مي مرا  افتادن آن مجروح    

  .هايم اضافه شده بود  ينانگر
محكم آن مجروح   و  طور كه دو دستي       همان. شد  نمازم داشت قضا مي   

 در دلم نيت كردم دو ركعـت نمـاز          ،گير لودر نگه داشته بودم      ل گِ رويرا  
  ...اكبر اهللا، اهللا الي خوانم واجب قربه صبح مي

دنيا هـم عـوض     لذت آن دو ركعت نماز را با تمام         ! عجب نمازي بود  
  .كنم نمي
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  محمود
  علي رستمي

  
 دعاي سـفره    .گسترانند  گيرند و مي     سفره را مي    و جواد دو سرِ    محمود
هم قبل از خوردن شام و هم بعـد از دسـت كـشيدن از               . شود  خوانده مي 

فردا كـه از كمـين      «: گويد   احمد از موضع قدرت شهرداري خود مي       .غذا
  »!شويم ها را مي  ظرف،برگشتم
. قبولت داريـم  «: زند   سنگر داد مي   ة حاضر جواب از گوش    مو غالمِ و ع 

 ياصـد . شوم  تجديد وضو از سنگر خارج مي      براي »!كرتيم آقاي شهردار  
 .خوانـد   ها مجاهـدان را بـه نمـاز اول وقـت و ذكـر خـدا فـرا مـي                     مؤذن
محمـود  «همزمان  . روم  زنم و به طرف تانكر آب مي        هايم را باال مي     آستين
ايـم و بـه همـديگر          هر دو مقابل تانكر ايـستاده      .رسد   مي  هم سر  »مجيدي

  .كنيم تعارف مي
ها عصر هنگام رو به سنگيني است و          عراقية  طبق معمول آتش خمپار   

كنـد كـه بـا هـم وضـو             را متقاعد مـي    ي ما ها هر دو     خمپاره ةصداي زوز 
نـشينيم تـا وضـو        انكر آب مـي   پا و در مقابل ت     جة   هر دو روي پن    .بگيريم
آيا محمود  «: پرسم  شوم و از خودم مي      خندانش خيره مي  ة  به چهر  .بگيريم

  »؟!مكلف شده است
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 ؛بلـوغ در مكتـب عـشق      «: زنـم   گيرد و به خودم نهيب مـي        ام مي   خنده
  »!ها كوچك باشد  هر چند شانه،ها سنگيني تكليف است بر شانه

 افكـارم را پـاره      ةپي خمپاره و اصـابت آنهـا رشـت          در  صداي سوت پي  
هـا ادامـه دارد و محـل          شـليك خمپـاره   . گيرم  ا عجله وضو مي   كند و ب    مي

 وضوي .شود  تر مي   شان يكي پس از ديگري به ما نزديك و نزديك           اصابت
 ،لوا بالـصلوه  عج «شنويم كه فريادِ    شود و صداي مؤذن را مي       من كامل مي  

 ،مـوت در اينجـا غريبـه اسـت    ة هر چند كلم » عجلوا بالصلوه قبل الموت   
اي مـن و مجيـدي را         ه خمپـار  له كنم كه صداي سوتِ    خواهم عج   ولي مي 

  .كند كه دراز بكشيم مان ميراند و وادك زمين گير مي
ي مـا   م در چنـد قـد     ،اي كه تا آن شب ديده بودم        ترين خمپاره   عصباني
گيرد و دود باروتش       ناهنجارش گوشم درد مي    ي از صدا   و شود  منفجر مي 

 پاهايم را ـ مثـل   .اي ندارم ه با مجيدي فاصل.رود  ميوهايم فر در عمق ريه
  .ام  انگار هيچ آموزشي در اين باره نديده؛كنم جنين ـ در شكم جمع مي
تـانكر تـركش    كـنم     احساس مي .  مجيدي است  زانوهايم به طرف سرِ   

 . و مجيـدي اسـت     ن شب حائل بين م    .د و آب بر سر و تن ما پاشيد        رخو
محمـود   «:مگـوي    فقـط مـي    .گيرم با سرعت از آنجا دور شـوم         تصميم مي 

محـل برگـزاري نمـاز    ـ شوم و رو به سنگر استراحت   و بلند مي» !بجنب
ـ جماعت . شـوم  وارد سـنگر مـي  ه زنم و بـا عجلـ    پتو را كنار مي.دوم  مي 

كـشم و منتظـر آقـا         هايم را پايين مـي         آستين .زند  گوشم همچنان زنگ مي   
 .ماندمحمودم كه برسد و زود اقتدا كند و از فيض نماز جماعت محروم ن             

: گويم  و من مي،شود رود و خبري از آقا محمود نمي جماعت به ركوع مي   
 و به   ... اهللا اكبر  .كنم  دا مي ت بالفاصله اق  و. صابرينالع   اهللا م   انّ ، يا اهللا  ،يا اهللا 

ل بـسيار   گِبزرگي شبيه به    ة   در ركوع دست راستم روي تك      .روم  ركوع مي 
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 سنگر تاريـك اسـت و       .سبيدهنشيند كه بر باالي زانوي شلوارم چ        نرم مي 
ام بـه پتـو       لـي  گِ  در سجده مواظبم كه دستان احتمـاالً       .بينم  من چيزي نمي  

  .ماليده نشود
در اثناي ركعـت  .  نماز جماعت هستم   من آخرين نفر در آخرين صفِ     

شـود كـه امـام جماعـت وادار بـه        دوم صدايي از بيرون سنگر شنيده مـي       
  .شود تعجيل در خواندن نماز مي

  !، محمود مجيدي شهيد شده شهيد شدهمحمودـ 
 بيـرون از سـنگر   ،بـرادرا «: زنـد  شود و آقاي زارع داد مي    نماز تمام مي  

  »... چون ممكنه،نريد
شـوم    باره متوجه مـي     به يك  ؛هايم هنوز قطع نشده     من كه وزوز گوش   

 ؛گرفـت    محمـود داشـت وضـو مـي        ! محمود كنـار مـن بـود       !كه اي واي  
ل نـرم كـه    از آن گِ  ام  توجهشود كه     اعث نمي ولي اين خبر تلخ ب    ... محمود

 فانوسـي   گيـر و دار   در ايـن    .  منحـرف شـود    چـسبيده بر زانوي شـلوارم     
سـفيد   هـاي  تكـه . كـاوم   آورم و در كورسوي آن خودم را به دقت مـي            مي

  .گيرم ها كمك مي از بچه. كند حساسيت مرا بيشتر مي
  ها ببينيد اين چيه؟ راستي بچهـ 

 تمام پيرهنت آغـشته     ،رستمي«: گويد   يكي مي  .دآورن  فانوسي ديگر مي  
  »!هاي سفيد چيه؟  اين لكه؛به خونه

فـشارد و بـه جـز اينكـه بـا شـرمندگي               باره بغض گلويم را مي      به يك 
 .ديگر حرفي بزنم  ة  توانم حتي يك كلم      نمي ،بگويم من كنار محمود بودم    

 را   نفـس كـشيدن    ةكنم ته زبانم در گلو باد كرده و حتي اجاز           احساس مي 
  :زند آورد و داد مي  يكي فانوسي را نزديك شلوارم مي.دهد به من نمي

 سر محمود اسـت كـه بـر سـر و روي شـما               هايي از مغزِ    ها تكه  نايـ  
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  !پاشيده
 دلـم سراسـر     .ام  شوم كه آغشته به خون و مغز محمود شده          متوجه مي 

 :گويـد  حـاج رضـا مـي   . شود ها به پا مي اي بين بچه  ولوله.شود آشوب مي 
  ».هاي مغز را به بدن محمود ملحق كنيم فكر كنم بايد اين تكه«

  ». اشكالي ندارد اگر ملحق نشود!نه«: گويد ديگري مي
هـاي مغـز       تكه .به من گوش كنيد   «: گويد  و حاج رضا با عصبانيت مي     

 تـا جنـازه را بـه عقـب          .زيادند و به هـر حـال قـسمتي از پيكـر اوسـت             
  ». ثواب دارد. اين كار را بكنيد،اند نفرستاده

 بـزرگ را و سـپس بقيـه را    ةدارم و ابتدا آن تك كاغذ روزنامه را بر مي  
هـا     بچـه  . پاهايم رمق ايـستادن ندارنـد      .كنم  تا آنجا كه امكان دارد جدا مي      

رونـد    همه كنار مي.شوم  از جا بلند مي .كنند   و مرا نگاه مي    اند  كردهم  ا  هدور
از اين راه بـه بيـرون از        بايد   شوم كه   شود و من متوجه مي      و راهي باز مي   

  .شود هيچ كس مانع رفتن من نمي. سنگر رفت
قدر تاريـك كـه چـشمانم        آن. بيرون از سنگر هوا بسيار تاريك است      

 به جز ؛رسانم  خود را به سنگر بهداري مي.خواهد از حدقه بيرون بزند     مي
ام و محمـود رو بـه قبلـه            من ايـستاده   .محمود هيچ كس در سنگر نيست     

 او  .كنم  نگاهي به قد بلند محمود مي     . گاه دو تا شده است       از سجده  سرش
  . بزرگتر از همه؛بينم را بسيار بزرگ مي
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  نماز ناتمام
  فرهمند حسيني

  
 در عمليـات رمـضان كـه      ،1361تير ماه   يكي از روزهاي     در هنگام غروبِ  

  كـرد   غـرق مـي   ) درياچـه مـاهي   ( االسماك حيره خود را در ب    خورشيد از شرم، 
دل،  ها بـر تـارِ      با هزاران هزار آه و فغان از درد و رنج زخمه          دل   خسته و سوته  

ربودنـد و   مـرا   . اق در آمـدم   خونين و شكسته به اسارت نيروهـاي بعثـي عـر          
گستر رسيد و در مكاني نامعلوم مـرا در اتـاقكي             انجام، شب تاريك و اندوه    سر
  .يدمزي خا  وشهلي دست و پا و چشم بسته رها كردند و به ناچار به گگِ

سـربازان بعثـي و     ة  دانم چه مدت گذشته بود كه با صداي همهمـ           نمي
ـ      به همراه ناله   ؛صداي شديد برخورد و افتادن به زمين        خـود   هاي جانكاه ب

 سـياه   م را از آن بنـد     مچـش ة   با تقالي فـراوان و بـه سـختي گوشـ           .آمدم
وزان،  آن مهـر فـر     ؛الي سرك كشيدن نور شديد آفتـاب        رهانيدم و در البه   

، غـرق در  اي را كه شايد شانزده سالي بيش نداشت نوجوان تكيده و سبزه  
ــو در، روي كــف اتاقــكخــون ــدم جل ــاز .  دي ــامفهوم  ان واژهمي هــاي ن

اي   و لهجـه   حزين بـود،     هاي  م با درد و آه و فغان و ناله        أنجواهايش كه تو  
  .دهاي اعزامي از استان اصفهان باش دريافتم بايد يكي از بچهكه داشت، 

 و بيشتر او را بريده بود و جواب درخواست          ،گرما و سوزش جگر، امان من     
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 دانـم در  نمـي . مستانه و دشنام و مشت و لگد سربازان عراقي نبـود ة آب، جز نعر 
بر اثر ضـربات لگـد سـربازان از درد و    ـ كه او  ة  بودم كه با فرياد و ناليچه فكر

خواسـتند از زنـده    ايـن كـار مـي   گويا بـا  .  ـ به خود آمدم پيچيد رنج به خود مي
پس از مدتي كه توانست بر درد جانكاهش چيـره گـردد،            .  شوند مطمئنبودنش  

سـعي كـردم بيـشتر      . گفـت   ، ذكر يا اهللا و سيدالشهدا را مي       هزير لب و بريده بريد    
بـا آن حـال و در آن شـرايط ديـدم كـه بـه سـختي             . دقت كنم تا بهتر او را ببينم      
 بر روي كف اتاقك به      ، به روي زمين افتاده بود     ه پهلو بدستانش را همان طور كه      

ة آلـود و بـر روي سـين     با هزار مـشقت آنهـا را بـه صـورت خـون         .زند  زمين مي 
اكبر گفـت و     اش كشيد و با صداي بلند اهللا        هاي زخمي   اش به روي دست     پاره  پاره

  .دل شروع به نماز خواندن كردة رو به قبل
خورد و با تك      ي لبانش تكان مي    به سخت  .به صورتش خيره شده بودم    

 ديگر هيچ به    ،اهللا ناتمامي   اال  با الاله . شد  ها خون از دهانش خارج مي       سرفه
بغـض  . باري اتاقـك را در برگرفتـه بـود         رسيد و سكوت مرگ     گوش نمي 

كوبيـد تـا    با پـا بـه زمـين مـي      . گي افتاده بودم  خففشرد و به      گلويم را مي  
 . زمـان دوبـاره حركـت آغـاز كـرد          دانم چه مدت گذشت تـا       نمي... شايد
كوبيدند مرا به     سربازان بعثي باالي سر او كه با لگد به پيكرش مي          ة  مهمه

 يكي از سـربازان پـايش را        ،مرگ او آگاه شدند    گاه كه از   خود آورد و آن   
هنگـام خـروج بـا برخـورد         در. گرفت و او را به بيرون از اتاقك كـشيد         

اش به هوا پرتاب      دهان و چهره   خون از    ،سرش به پله و بعد كف محوطه      
  ...اكبري در گوشم پيچيد شد و باز صداي اهللا

دانم او دلبند كدام مادر و پدر         دانم او را در كجا دفن كردند و نمي          نمي
دانم شايد اين بار تنها فرصـتي اسـت            اما مي  ؛جويندش  است كه هنوز مي   

  ...گويم ت مي كه آشناترين آشناي من و شماس،ترين گمنام  گمنام؛كه از او
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  نماز به جاي شهادت
  فردين ماليري

  
:  ما در فاو به داخل سنگر آمد و گفـت          مقر صبح مسئول    يازدهساعت  

  ». بنزين بياوريد،ها آماده شويد تا برويد اهواز بچه«
  ».كنيم خوريم و حركت مي بعد از نماز، ناهار مي«: من گفتم

االن حركـت   . جـام دهيـد   نماز و ناهار را آبادان يا دارخوين ان       «: گفت
  »!كنيد

 .شد   اذان ظهر پخش مي    ،كرديم  زماني كه از مقابل مسجد فاو عبور مي       
هـاي    كـاميون و  لـي بـسته بـود       يدالبه   دژباني پل را     ؛به پل بعثت رسيديم   

  .شخصي هم كه به كمك ما آمده بودند اجتماع كرده بودند
تم آن را   پل مستقر بود كـه داشـ      ة  پدافند چهار لول در دهان    ة  يك قبض 

هـا    بـه بچـه   .  آن خـورد   چشمم به تـانكر مخـزن آب كنـارِ        . كردم  نگاه مي 
 آب هـم هـست، نمـاز را بخـوانيم و در             ،پيشنهاد كردم كه تا پل باز شود      

  . ناهار بخوريمايستگاه صلواتي
هـا بـه طـور فـرادي بـه نمـاز              هر سه نفر وضو گرفتيم و داخل نخـل        

 سر و صـدا     ع به شليك كرد و    وديم كه پدافند شرو   ركعت دوم ب  . ايستاديم
ركعـت  در  . هـا را متفـرق كنيـد        زد اين كاميون    يك نفر فرياد مي    .بلند شد 
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 كنتـرل خـودم   .دوم را رفتم، زمين و زمان زير و رو شد      ة  چهارم كه سجد  
كشيد و دود همـه جـا را گرفتـه            گوشم شديد سوت مي   . را از دست دادم   

  . دوباره نشستم تا نمازم تمام شد.بود
 .جلو آمديم . هر سه نفرمان سالم بوديم    . وع و دل درد داشتم    حالت ته 

 ةپدافند و يك نفر راننـد     ة  دشمن هر دو طرف پل را زده بود دو نفر خدم          
اثر اصابت تركش ديگر     تانكر ما هم بر   . كاميون شخصي شهيد شده بودند    

كش شده بود؛ اما سالم بـود     اش از سمت راننده، آب      شيشه نداشت و بدنه   
تانكر خودمان را هم بـه      .  كاميون سوخته را عقب كشيديم     .فتر  و راه مي  
ساعتي بعد برگـشتيم و چهـار ركعـت نمـاز عـصر را              . ها برديم   زير نخل 
 ؛ تهـوع و دل دردم خـوب شـد          و گرها دارو به مـا دادنـد      دامدا. خوانديم

  .سوت داخل گوشم هم آرام شده بود
 ،صر كه تمام شد   نماز ع . مسئول مقر ما هم آمده بود تا اوضاع را ببيند         

 راستي كجـا بوديـد      ! االن آزاد بودي   ،اگر داخل تانكر بودي   «: به من گفت  
  »!كه هر سه سالميد
 همين جا معامله    !هيچي«:  شروع به گريه كردم و گفتم      .دلم گرفته بود  

ما شـهادت را بـا نمـاز        . دانم به ضررمان شد يا به نفعمان        نمي» .كرديم  مي
  .عوض كرديم
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  ناولين يا آخري
  اله تقيان حجت

  
ـ ة  در منطق ـ 5در يكي از روزهاي عمليات كربالي   در حالي شلمچه 

كه عمليات ادامه داشت، بعد از پشت سر گذاشـتن شـب، صـبح جمعـه                
صـورت     خواستيم نماز صـبح بخـوانيم، بـه          هنگامي كه مي   10/12/1365

 وقتي نوبت من و چند    .  درگيري بسيار شديد بود    .خوانديم  نوبتي نماز مي  
ه صورت نشسته با    بها رسيد، پشت يك خاكريز نسبتاً كوچكي          تن از بچه  

  .مشغول نماز شدم و رو به قبله كردمخاك پاك شلمچه تيمم 
كوبيـد تـا بتوانـد نيروهـاي مـا را             دشمن با تمام قدرت منطقه را مـي       

حمد و سوره   .  به ركعت دوم رسيدم     و  ركعت اول را خواندم    .متوقف كند 
، ناگهان انفجاري    به تشهد كه رسيدم    .وع و سجود رفتم   را خواندم و به رك    

 . زمـين خـوني شـد      ؛با صورت به زمين خوردم    . را به هوا پرتاب كرد    ن  م
 در شـيب    .انـد   سوخت؛ گويي مرا در تنـور آتـشي گذاشـته           تمام بدنم مي  

 ناگهان متوجه شدم    . به سمت پايين غلت خوردم      و خاكريز حركتي كردم  
 شـلوارم   ةنـيم سـوخت   ة  دن است و به پارچ    كه پاي راستم در حال جدا ش      

امـدادگرها بـاالي    . چرخيدند  آسمان و زمين به دور سرم مي      . متصل است 
  .سرم آمدند و پايم را از باال محكم بستند
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تمـام بـدنم خـونريزي      . هاي زيادي به بدنم اصابت كـرده بـود         تركش
ـ    مرا  بالفاصله آمبوالنس رسيد و     . كرد  مي نس ه داخـل آمبـوال    با برانكـار ب

ن خون و امكانات در آمبـوالنس بـود، بـه بنـده خـون               انتقال دادند و چو   
كه پـاي راسـتم از بـاالي زانـو جـدا شـده بـود، ولـي         نبا اي . وصل كردند 

ة دانم كه نماز صبح جمع      حاال نمي . نتقل شدم مهوش نشدم تا به عقب        بي
  !بنده آخرين نماز قبل از مجروحيت بود يا اولين نماز بعد از مجروحيت
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  وضوي خون
  محمد بوذري

  
 نيروهاي عراقي اقدام به اجراي عمليـات در         1365در خرداد ماه سال     

قنـدي و    هلـ آنها قـصد تـصرف ارتفاعـات ك       . آباد مهران كردند    محور فرخ 
 در آن زمان من فرمانده دسـته        .محور ارتباطي دهلران به مهران را داشتند      

مقابلـه و   ما بـراي    .  شد  دقيقة بامداد شروع   1:30عمليات در ساعت    . بودم
 در كانالي كه روي ارتفاعـات منتهـي         ،جلوگيري از تهاجم نيروهاي بعثي    

تبـادل آتـش شـديدي بـين دو         . آباد كنده شده بود، مستقر شـديم        به فرخ 
شـدت آتـش نيروهـاي عراقـي بـسيار زيـاد بـود و        . طرف جريان داشت  

  .ده بودكرلب سهرگونه تحرك را از ما 
 در داخـل كانـال مـستقر شـدند، از تهـاجم             وقتي تمـام نيروهـاي مـا      

هاي مختلـف، سـعي بـر      نيروهاي بعثي جلوگيري كرديم؛ اما آنان با پاتك       
  .عقب راندن ما داشتند

من كنار فرمانـده گروهـان در داخـل كانـال           .  دقيقه بود  14:30ساعت  
ـ ستوان دودانگهـ به فرمانده گروهان  . نشسته بودم !  جناب سـروان : گفتم 

 ارتفاع را پايين رفته و خودم را به تانكر آبي كه در فاصـلة               خواهم  من مي 
 فرمانده گروهان   . متر ما قرار داشت، برسانم و وضو بگيرم و برگردم          150
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دانـي؛ ولـي      خـودت مـي   : در ابتدا مخالفت كرد؛ اما با اصـرار مـن گفـت           
  !مواظب خودت باش

  از . را به پـايين ارتفـاع رسـاندم        من يك جست زدم و با سرعت خود       
وقتـي خـودم را بـه آب رسـاندم،          . آنجا به طرف تانكر آب حركت كردم      

پـس از گـرفتن وضـو، قـصد         . باور كنيد برايم مثل آب زمزم، گوارا بـود        
 در فاصـلة    120 يك خمپاره  ، متر كه دور شدم    50 .بازگشت به كانال كردم   

نه چندان نزديك به زمين خورد و يك تركش به دست چپ من اصـابت               
خودم را با شتاب به داخـل كانـال         .  سطحي برداشت  كرد و دستم خراش   

ت زخمي من، دسـتور اعـزام بـه         سفرمانده گروهان با مشاهدة د    . رساندم
 قبـول   ، ولي به علت اينكه جـراحتم زيـاد نبـود          ،عقب را برايم صادر كرد    

 در داخـل كانـال يـك        .نكردم و به همان پانسمان سطحي كفايت نمـودم        
  .ارزشمند بودلذتبخش و رايم نماز نشسته خواندم كه واقعاً ب
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  اولين نماز بعد از اسارت
  نژاد عالي. خ .م

  
هنـوز بـا    . يادم مياد چند روزي بيشتر از آمدن پدرم از جبهه نگذشـته بـود             

 و مفهـومش آشـنا      كي خودم خوش بودم و با جنگ و معنـا         حال و هواي كود   
تـري از     مهم در عالم كودكي مسائل      .همه جا صحبت از اتمام جنگ بود      . نبودم

  ... مهم جنگ بودةجنگ براي من وجود داشت؛ اما براي پدر تنها مسئل
بـه كـار كـسي      .  حال و اوضاع پدرم به هم ريختـه بـود          ،بعد از جنگ  

انگار در جنـگ و جبهـه چيـزي را گـم            . كاري نداشت و تو خودش بود     
هـاي    اكثر اوقات، خودش را با عكس     . كرده و به همين دليل ناراحت بود      

 ،اي كـه از تـوي آن        منم خـودم را بـا جعبـه       . كرد  جنگ سرگرم مي  دوران  
اي كـه     كـاري شـده    جعبة منبت . كردم  آورد، سرگرم مي    ها رو در مي     عكس

هـا   دن عكسموقع دي.  است »محمد خاشي «گفت يادگاري شهيد      پدرم مي 
 معني خاطرة خوشـي از دوران جنـگ بـود و            خنده و خوشحالي پدرم به    

  .عني بود كه صاحب عكس شهيد شده به اين ماوگريه و اشك 
اي    وقتي سر سـجاده    .شد   خيلي سرحال مي   ،خواند  پدرم وقتي نماز مي   

 انگار توي اين دنيـا      ؛ايستاد  ها نماز خوانده بود، مي       توي جبهه   آن كه روي 
خواند كه من و مادر و پدربزرگم از ديـدن         قدر قشنگ نماز مي    آن. نيست
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قـدر  ! دختـرم «: زرگم به مادرم گفت   يك روز پدرب  . برديم  او لذت مي  نماز  
هـا حـرص داشـتن     همسرت را بدان كه توي اين دوره و زمانه مثل خيلي 
  ».مال و ثروت دنيا را ندارد و دلبسته و اسير دنيا نيست

 ةآن خان با   جديد ما    ةخان. ام  ها از اون دوران گذشته و من بزرگتر شده         سال
 حياط دارد و نه حوض براي       اين خانه نه  . كند  كوچك و با صفا خيلي فرق مي      

سطح و برابر بوديم؛ اما تـوي ايـن          توي آن خانه با مردم هم     . وضو گرفتن پدرم  
 هميـشه .  با مردم باشـيم    ميتوان   شديم و فاصله گرفتيم و نمي      برج، از مردم دور   

  ايـستم، دوسـت      بلند مـي    اين برجِ  بالكن ولي وقتي توي     ،آرزو داشتم باال باشم   
زمـاني كـه تـوي      . هاي شهر شركت كـنم      ر چراغاني شب  دارم پايين باشم و د    

 ،شوم   و با سرعت از كنار مردم رد مي        شينم  يآور پدرم م    ذابعماشين راحت و    
  .كنند بينم كه به ما نگاه مي فقط چهرة متعجب مردم را مي
هـاي    هـا و خـاطره      اش عكس    تنها دلخوشي  ،پدرم وقتي از جبهه آمده    

كثر اوقات عصباني و پرخاشگر شـده و        دوران دفاع مقدس بود؛ اما االن ا      
  .اش پول و مال و برج و ماشين است تنها دغدغه

گيـرد، فـوت      پدربزرگم وقتي ديد پدرم ديگر توي حوض وضو نمـي         
پدرم ديگـر بـه     . من و مادر ديگر از نماز خواندن پدرم لذت نبرديم         . كرد
ها   س پدرم به همراه عك    كم جانماز جبهة    كم. داد  دن نماز اهميت نمي   خوان

كاري شدة يادگاري شهيد      هاي دوران جنگ، با جعبة منبت       و بقية يادگاري  
  .محمد خاشي، به انباري رفت

لرزيـد و مـن    مـدام مـي  .  حال ديگري داشت،امروز كه وارد خانه شد    
.  حتـي يـك كلمـه      ؛او با ما حرفي نزد    . دانستم چه اتفاقي افتاده است      نمي
 رادر    ، رفت توي اتـاقش    .ورد چيزي هم نخ   .هايش را هم در نياورد      لباس

  .بست و به روي مادرم هم باز نكرد
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 . پـدرم از اتـاقش آمـد بيـرون         ،غروب وقتي اذان مغرب و عشاء را گفتنـد        
بعد از گرفتن وضو، رفت داخل انباري و جعبة يادگاري شهيد     . تر شده بود    آرام

خاشي را درآورد و روي جانماز زمان جنگش كه تـوي جعبـه گذاشـته بـود،                 
مـات حركـات پـدرم شـده       من و مادرم با تعجب .وع كرد به نماز خواندن    شر

  .ها از نماز خواندن پدرم لذت برديم بوديم و بعد از مدت
هاي دوران جنگ كه همراه بـا         پدرم بعد از نماز شروع كرد به ديدن عكس        

مادرم . كرد   ولي اين دفعه بيشتر از دفعات پيش گريه مي         ،دوستانش انداخته بود  
عكـس  .  ولي جلوي خودم را گـرفتم      ، من هم بغض كردم    .ش گرفت     ههم گري 

بنـده  . ديروز ايـن دوسـتم را ديـدم   «: هايش را نشان داد و گفت يكي از همرزم  
بـه  .  شيميايي خيلي شكسته شده بود و روي ويلچر بـود          ةخدا به خاطر عارض   
و وضع جديد و ايـن ماشـين خـوب      ولي او مرا با اين سر  ،سختي شناختمش 

بـه مـن    . كلي با هم صحبت كرديم و از خاطرات دوران جنگ گفتيم          . شناخت
هاي دوران جنگ كه جانباز شده بودند، شهيد شـدند و   گفت كه چند تا از بچه 

بعـدش  . بود كه ايـن دوسـتم هـم چنـد صـباحي بيـشتر زنـده نيـست                  معلوم
هـا بـه سـه        نامة شهيد باكري را به ياد من آورد كه بعد از جنگ رزمنده             وصيت
 گروهي كـه بعـد از    ؛شوند؛ گروهي كه شهيد شدند، گروه دوم        ه تقسيم مي  گرو

ماننـد و گـروه سـوم گروهـي كـه       ها و اعتقادهاشان پايبند مـي       جنگ به ارزش  
گيرند و اسير  ها و اعتقادهاشان فاصله مي رود و از ارزش   شان يادشان مي    گذشته
.  بيـدار كـرد    گفت و مرا از خـواب غفلـت         غيرمستقيم به من مي   . شوند  دنيا مي 

  »!مونه آخرش هم به من گفت كه آن دنيا منتظر من مي
 وقتـي   تـا خواهم جبران كنم      مي«: پدرم عكس آن جانباز را بوسيد و گفت       

خـواهم اسـير      ديگر نمي . پيوندم، روسفيد باشم    ها توي آن دنيا مي      به جمع بچه  
  »!اين اولين نمازم بعد از آزادي از بند اسارت دنيا بود. دنيا باشم
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  بهترين نماز من
  عليرضا صادقي

  
 بـه همـراه گـردان       5ساعت دوازده شب، براي ادامة علميات كربالي        

پس از چندين . حبيب از كنار پنج ضلعي در منطقة شلمچه حركت كرديم  
شهيد سـعيد سـليماني، مـسئول       . روي به كانال ماهي رسيديم      هدساعت پيا 
 .دايت كرد پـشت خـاكريز      گردان را ه   اهللا،     محمدرسول 27 لشكرعمليات  

 قامـت   مخواسـت   مـي . ها تيمم كنند و نماز صـبح را بخواننـد           قرار شد بچه  
حـسن محقـق، فرمانـده    (حـسن  ... علي علي: ... سيم صدا زد ببندم كه بي 

ها را بـردار و از روي         دشمن در حال پاتك زدن است، سريع بچه       ) گردان
  ! برو جلو و پاتك را دفع كن1پل

ها گفتند كه     اي از بچه    ر حال حركت بودم كه عده     من با دو گروهان د    
  ».م كنيد و در ستون بخوانيدمتي«:  گفتم.نماز نخوانديم

 ستون شد و با دوشكا و خمپاره ه دشمن متوج كههاي پل بوديم وسط
اي در حال نماز به زمين افتاده و مجروح شدند            عده. پل را به آتش بست    

ند شهيد فرقـاني، صـادق مـداح و    اي در حال نماز شهيد شدند؛ مان     و عده 

                                                 
  .پل خاكي كه بر روي آب گرفتگي يك كيلومتري كانال ماهي زده بودند ـ1
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مظـاهر   بـن    صحنه به ياد شهداي كربال و حبيب        در آن  .جواد هاشميان  سيد
كردنـد و در    ) ع(حـسين    مافتادم كه با چه رشادتي خود را فداي نماز امـا          

  .حال نماز مجروح و شهيد شدند
جلو رفتيم و در موضـع مـشخص        ) عج( مهدي  و يا ) س(زهرا  با ذكر يا  

موفـق شـديم پاتـك       صـبح بـود      يازده حدود ساعت    .ديمشده پدافند كر  
 من با گلولة تانك دشمن از ناحية چـشم راسـت، دو             .دشمن را دفع كنيم   

) ورزشـگاه اهـواز   (دست و دو پا مجروح شدم و در بيمارستان صحرايي           
  .بستري شدم
□   

خواستم نماز ظهر بخـوانم، امـا تمـام بـدنم             بعد از بهبودي موقت مي    
بـا  . توانـستم وضـو بگيـرم       تيمم نمي با  آب و نه    با   نه   .پيچي شده بود   باند

 و شـروع بـه نمـاز        ه در حالت نشسته تيمم كرد     ،كمك يكي از مجروحين   
دوباره از ايـن دوسـتم تقاضـا        . خوابم برد در بين نماز    اما   ،خواندن نمودم 

 سـاعت بـود كـه       48 !برد باز خوابم    ،اكبر را گفتم   تا اهللا .  تا تيمم كنم   كردم
 دوبـاره از كـسي      .ندآور بود  ها هم خواب    دم و آمپول و قرص    نخوابيده بو 

 مـن   ، بـار تـيمم    پـنج  خالصه بعد از     ؛ديگر كمك گرفتم تا مرا تيمم دهد      
  .توانستم نماز ظهر و عصر را بخوانم
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  نمازي كه به دل نشست
  اسالمعلي زارعي

  
انـداز    هاي خمپاره    در يكي از موضع    . بود 1365صبح روز سوم خرداد     

 مسئول آن بودم، بعد از نماز صبح در حال خواندن دعـا و قـرآن                كه بنده 
من با برادران ديگر با نيم ساعت       . بان از بنده گلوله خواست      بودم كه ديده  

هاي دشمن، براي سومين بار سخت مجـروح          كار و به آتش كشيدن تانك     
  .شدم و افتادم

ودم، بعد از مدت زيادي كه در بيمارستان شهيد بهشتي شيراز بستري ب       
در . ند شوم يا حداقل از تخت پـايين بيـايم   لكردم كه بتوانم ب     خدا خدا مي  

اين فكرها بودم كه پزشك و پرستاران باالي سرم آمدند و به تقاضاي من              
از : و با تشخيص پزشك، اكسيژن را از روي صـورتم برداشـتند و گفتنـد              

 كمكـم   زحمت  بي: گفتم.  موقع اذان ظهر بود    .تواني غذا بخوري    امروز مي 
:  گفتنـد  .خـورم   ين بيـايم و نمـازم را بخـوانم، بعـد ناهـار مـي              يكنيد تا پا  

ت زياد است؛ حمام هم بايـد بـروي كـه فعـالً مقـدور               ت جراح ،تواني  نمي
  .نيست

در همان لحظه، پسرعمويم كه افسر وظيفه بـود و در شـيراز خـدمت               
ا بـه   پرسي بـا مـن، مـر         بعد از احوال   ، ماجرا را كه ديد    .كرد، سر رسيد    مي
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 بعـد از    .هاي خشكيده را بشويم     خون ةحمام برده و كمك كرد تا باقيماند      
 ركعت نماز شـكر بـه       دونشيني گرفتم و قبل از هر چيز          حمام وضوي دل  
  ! نماز ظهر و عصر و گفتگو با معبودم؛جا آوردم و بعد
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  نماز دوباره
  معصومه عزيزي

  
 .واج كـردم   با سـرهنگ جانبـاز محمـد بـوذري ازد          1366در سال   من  

شورگي و نگراني، به      نمود و من خارج از دل       همسرم در جبهه خدمت مي    
 در بـسيج    مچـون خـود   . عنوان يك نوعروس احساس افتخار نيز داشـتم       

هـاي منطقـة      كردم و پدرم نيز آشـپز يكـي از پايگـاه            خواهران فعاليت مي  
 دهلران بود، عالقة بسياري داشتم كه براي چند روز هم كه شده به جبهـه  

 بـه همـين دليـل       .بروم و در واحد پشتيباني، به برادران رزمنده كمك كنم         
 را در خصوص حضور كوتاه مدت       اوپس از مشورت با همسرم موافقت       

بـا يـك   اي از خـواهران و   چند روز بعـد بـا عـده   .  اهواز گرفتمةدر منطق 
 همـسرم در جبهـة   در آن زمـان . اتوبوس به سمت اهواز حركـت كـرديم      

شد، بردند و در      اي كه زرگان اهواز ناميده مي       ا را به منطقه    م .خرمشهر بود 
من هـم  .  وظيفة ما تهية البسه براي رزمندگان بود.يك پايگاه اسكان دادند 

  .ها مشغول شدم بندي لباس همراه ديگر خواهران به خياطي و بسته
يكي از روزها، براي نماز جماعت ظهر آماده شـديم و همـراه ديگـر               

در وسط نماز ناگهان چند هواپيماي عراقي به        . ز ايستاديم خواهران به نما  
رعـب و    داخـل و اطـراف پايگـاه،         اراندنـد و بـا بمبـ      كر  پايگاه ما حمله  
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 شـدت انفجـار بـه حـدي بـود كـه تمـام          .ي ايجاد نمودند  وحشت بسيار 
گير شدند و ساختمان مسجد به شدت تكان         خواهران در وسط نماز زمين    

پس از مدتي كه آرامش حـاكم       . د خرد شد  هاي مسج   خورد و تمام شيشه   
گرديد، امام جماعت نمازگزاران را به آرامش دعـوت كـرد و از خداونـد               

 نمـاز فـرا     ةنابودي صدام را تقاضا نمود و جماعت را به خوانـدن دوبـار            
  جهت اطالع از چگـونگي     ، پس از اينكه نماز را به اتمام رسانديم        .خواند
 آسـيب جـاني بـه كـسي          ر خدا هيچ  شك. به خارج از مسجد رفتيم    ماجرا  

 و عـاري از هـر گونـه وسـيله تخريـب             متـروك تنها انباري     وارد نشده و    
رو نـشده بـودم،      هاي روب    با چنين صحنه    آن زمان   چون من تا   .گرديده بود 

كردم و همين شد كه خداوند         همواره خدا را ياد مي     .بسيار وحشت كردم  
  . كرديارينيز ما را در اين حادثه 



 هاي ايستاده  شكسته................................................................................... /  40

  
  
  

  ة آن حشرة موذيقص
  الحسيني عالءالدين خادم

  
سـال  .  جيپ بودمة رانندـ م. م106ـ توپ در گردان ادوات لشكر فجر  

 در سـنگري كـه بـراي        .باد آبادان مستقر بوديم   آ بود و ما در خسرو     1363
 بعد از نمـاز     .خوانديم   نماز جماعت مي   ،جلسات فرماندهي مهيا شده بود    
 ،شـب .  شروع شد  ء نماز عشا  گفت و مه  مغرب يكي از برادران بسيجي اقا     

گرم و پر از حشرات موذي و گوناگون بود كه مرتب روي دست و پـاي                
ة آنهـا   ننيأ طم كه  ها به طوري    گزيدند و بچه    ميآنها را   نشستند و     ها مي   بچه

آن . كردنـد   ها و حشرات را از خود دور مي          خيلي آرام پشه   ،به هم نخورد  
كه جلوي صف بـه سـقف آويـزان         خاطر چراغ دريايي كوچك     ه  شب، ب 

  . حشرات زيادي به سنگر هجوم آورده بودند،شده بود
 يـك بـسيجي جلـوي       .من در صف اول پشت سر امام جماعت بودم        

او عادت داشت با صداي بلند نماز بخواند        . جماعت نمازگزار ايستاده بود   
 سجده را بـا صـداي       ذكرناگاه در حالي كه     . و دهانش را هم زياد باز كند      

صدايش قطـع شـد و افتـاد بـه          . ند گفت، يك حشره وارد دهان او شد       بل
  .سرفه و آب دهان انداختن و باال و پايين پريدن

كنتـرل  خـودم را     نتوانستم   ،ديدم  من كه اين منظره را از صف جلو مي        



 41 / ...................................................................................هاي ايستاده     هشكست

 من تعدادي ديگر كه متوجـه ايـن         ة با خند  .دفعه زدم زير خنده     كنم و يك  
ام جماعـت و چنـد نفـر ديگـر، بقيـه             به جـز امـ     . خنديدند ،ماجرا شدند 

 جماعـت رو بـه بقيـه        مبعد از نماز امـا    . نمازشان به هم خورد و شكست     
  »!تيد، دوباره نمازتان را ادا كنيدشما كه نمازتان را شكس«: كرد و گفت
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  به كمك سرباز عراقي
  حسين پارسا

  
اولـين مرحلـه از عمليـات       .  بـود  1361غروب نهـم ارديبهـشت مـاه        

ـ گــردان مــا.  بــودانجــامالمقــدس در حــال   بيــتغرورآفــرين  گــردان  
 قرار بود با شروع عمليـات و درگيـري    ـ  نور37الحسن از تيپ  بن حجت

  .اهواز ـ خرمشهر برسدة با قواي دشمن، به جاد
 تيپ به سمت دشمن حركت      ، دهم ارديبهشت  بامدادِة   دقيق 30ساعت  

غ بـراي مـا ايجـاد       هاي دا   با شروع عمليات، دشمن جهنمي از گلوله      . كرد
هـا    هاي سوزان به سـر و بـدن بچـه           من شاهد بودم كه چطور گلوله     . كرد
اكبـر، حـسن و        حسين، علي  ؛مندوستان  . رسند  به شهادت مي  خورد و     مي

  .گفت رضا هنوز زنده بود و زير لب شهادتين مي.  خورده بودندتيررضا 
دويدم و    ميمن هم مثل بقيه گاهي به جلو        . گير شده بوديم    كامالً زمين 

 تـا اينكـه توانـستم خـود را بـه            ؛رفتم  خيز جلو مي   زماني به صورت سينه   
هاي آنهـا را      ايستادم و توانستم يكي از جيپ     . نزديكي خاكريز آنها برسانم   

جي هدف قرار بدهم؛ اما چند ثانيـه بعـد از             .پي.آر با   ،كه نور انداخته بود   
احساس كـردم   . بت كرد ام اصا   اي آتشين به سينه     شليك من، ناگهان گلوله   

جـان خـود را در پـايين روي           پيكر نيمـه  . بين زمين و آسمان معلق هستم     
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بخشي داشتم؛ به طـوري كـه دوسـت          س بسيار لذت  احسا. ديدم  زمين مي 
  .بخش، ديگر چيزي نفهميدم نداشتم پايين بيايم؛ اما بعد از آن حالت لذت

رم قـرار   وقتي به هوش آمدم هوا روشن شده بود و خورشيد باالي س           
هايم خـشك و پـر از خـاك           لب. كردم  شديداً احساس تشنگي مي   . داشت

خـود را   . هايم غرق خون بود     لباس. كشيدم ميشده بود و به سختي نفس       
كسي در اطراف من نبود كه بتواند مرا به عقب         . ميان پيكرهاي شهدا ديدم   

زم سعي كردم قضاي نمـا    . نماز صبح را در بيهوشي به سر برده بودم        . ببرد
 فقط توانـستم    .هايم را نداشتم    را زير لب بخوانم؛ اما ياراي تكان دادن لب        

  .اهللا بگويم و اميد داشتم كه خداوند از من بپذيرد اال  اكبر و الاله چند اهللا
خواندم، يك سرباز عراقي را ديدم كـه        همين طور كه زير لب نماز مي      

م شـد و پيكـر       خـ  ،به نزديكي من كه رسـيد     . دويد  به سوي مواضع ما مي    
ها گريخته بود و      او از ميان بعثي   ! زخمي مرا بلند كرد و به دوش انداخت       
  .قصد داشت به نيروهاي ما پناهنده شود

احـساس كـردم كـه      .  كيلومتر مرا به عقب آورد     2سرباز عراقي حدود    
از نفس زدن زياد عراقي فهميدم كـه خيلـي خـسته            . توانايي ايستادن دارم  

از پشت او پـايين آمـدم و        . وهايش هم زخمي بود   شده است؛ يكي از باز    
  .فقط دست من دور گردنش بود

 متـري مـا بـه       سـه  دو، در   يا  ناگهان خمپـاره   ،كمي كه حركت كرديم   
. ي مـن قطـع شـود      يانفجار آن باعـث شـد شـنوا       موج   .زمين اصابت كرد  

هـا سـرباز عراقـي را         بچـه . باالخره به خاكريز نيروهاي خـودي رسـيديم       
  .او نان و كمپوت دادندبوسيدند و به 

پـي بـه بهـداري      .ام.من و دو نفر ديگر از مجروحين را با نفربر و پـي            
به با بالگرد    مجروحين را    ،در آنجا بعد از مداواي اوليه     . صحرايي رساندند 
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نداشت و زمـاني     اما متأسفانه بالگرد ديگر ظرفيت       ،رساندند  بيمارستان مي 
ي مردمي به ناچار مـرا بـا وانـت     يكي از نيروها  . كه ما رسيديم پرواز كرد    

زمـاني كـه مـرا بـا        . شاپور اهواز رساند   شخصي خود به بيمارستان جندي    
خيلي درد داشتم؛   .  بعدازظهر بود  2برانكار وارد بيمارستان كردند، ساعت      

رُم به من وصل آلود و در حالي كه س با بدن خون. بخش بود لذتاما برايم  
 بـه حالـت     .وي يك پتو افتـاده بـودم      راهروي بيمارستان ر  ة   در گوش  ،بود

  ...پهلو كه خوابيده بودم، نماز ظهر و عصر را شروع كردم
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  ها نماز در ميان خرابه
  جواد ترابي

  
ت معلم شـهيد    ي من و چند تن از دوستانم از ترب        1363فروردين سال   

 كيلـومتري   پـنج خورشيدي در مـشهد مقـدس، عـازم جبهـه شـده و در               
ـ  . دژباني تيپ بـه عهـده مـا بـود     وانديمشك مستقر بوديم  ست  تـازه از پ

 بـرادران   ؛اند  برگشته بودم كه اعالم كردند چند موشك به شهر دزفول زده          
  .اي كه آمادگي دارند، جهت كمك به دژباني مراجعه كنند رزمنده

ها بـه وسـط       موشك. تعداد زيادي آماده شديم و به شهر دزفول رفتيم        
ها   ه بود و هنوز گرد و خاك ويرانه       هاي مسكوني اصابت كرد     شهر و خانه  

هـا و آجـر و    سازي و كنار زدن آهن پاره      ما شروع به پاك   . به هوا بلند بود   
سخت مشغول كار بوديم كه يك مرتبه چـشمم    . مصالح ساختماني كرديم  

از آن اتـاق    . ها كه سقف آن ويران شـده بـود افتـاد           اتاق يكي از    ةبه گوش 
ديـدم يـك زن بـه حالـت         .  مانـده بـود     يك يا دو متر سالم     ةفقط به انداز  
، بياييـد   ها يك مجروح يا جنـازه اينجاسـت         بچه:  فرياد زدم  ؛سجده افتاده 

  !كمك
خاك، همگي به پايين نگـاه      ة  از روي تپ  . دوستان دويدند به طرف من    

دفعه متوجه شديم كه زن، سر از سجده برداشت و قيام كرد و               يك. كرديم
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خوانـد و     د نمـاز مـي    راوري ديديم زن، د   در عين نابا  . دادبه نمازش ادامه    
همه به همـديگر    . هاي اطرافش ندارد    هيچ توجهي به سر و صدا و ويرانه       

شايد هم مثل من از خودشان خجالـت        . ها گريان شد    نگاه كردند و چهره   
  و  زماني كه در تربيت معلم مـشغول تحـصيل بـوديم           اكشيدند كه چر    مي

گفتـيم    د، اعتراض كـرده و مـي      ش   مي صبح زود قبل از اذان بلندگو روشن      
اال به ذكـر اهللا تطمـئن   «ة  اين زن، آي حاال !گذاريد استراحت كنيم    نميچرا  

  .كرد ميرا براي ما مجسم » القلوب
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  نماز پر دردسر
  سيد محمد حسيني لواساني

  
گـشت از    در باز  1351عصر روز جمعـه، بيـست و سـوم آبـان سـال              

اثـر ازدحـام جمعيـت و ترافيـك      شمال تهران، برهاي   در كوه كوهنوردي  
ـ ارشـاد   ة  مقابل حـسيني اتوبوس دو طبقه در خيابان شريعتي ـ از ،سنگين

 در حـال    اكبري كه از جمعيت در ساختمان مـسجدِ        صداي اهللا . پياده شدم 
ـ شــد ســاخت جنــب حــسينيه بلنــد مــي هــم در فــضاي اختنــاق و    آن 

ـ ة ديكتاتوري ده ل دوم دانـشگاه   مذهبي و دانشجوي سـا  براي منِپنجاه 
  .بسيار جالب بود و گيرا) روز آريامهر آن(صنعتي 

قــضيه از ايــن قــرار بــود كــه ســاواك دكتــر شــريعتي را دســتگير و  
 ارشاد را نيز ممنوع كرده بود و خيل جوانان و مـردم             ةهاي حسيني   فعاليت

 حسينيه مواجه شده بودند، تحريـك كننـده         ة بست كه در اولين جمعه با درِ     
حسينيه اجتماع و تحـصن كـرده       ة   بست ظهر جلوي درِ   از ز بعد همگي ا . بود

  .بودند و پليس سعي در متفرق كردن جمعيت داشت
 در حـال سـاخت      با فرا رسيدن مغرب، نماز جماعت در مكان مسجدِ        

 بـه  ، كه به خيل تظاهركنندگان پيوسته بـودم منجنب حسينيه اقامه شد و      
اگهان پليس بـه نمـازگزاران      در اواسط نماز عشاء ن    . نماز جماعت ايستادم  
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حمله كرد و به ضرب و شـتم و دسـتگيري آنهـا پرداخـت كـه مـن نيـز                     
 پاسـباني كـه خـود از    .نـد ابتدا ما را به كالنتري قلهـك برد  . دستگير شدم 

 هر   در ابتداي ورودِ   ، شده بود  زخميطرف تظاهركنندگان سنگ خورده و      
م به سرش وارد    محكم باتو ة  يك از دستگير شدگان به كالنتري، يك ضرب       

  .رفت ها سرم گيج مي نوش جان كردم و تا مدتآن را  نيز منكرد كه  مي
  »!محمد«: گفتم» ؟هاسمت چي« :از من پرسيدافسر شهرباني 

 رسه؟ چقـدر از شـما       كي به دادت مي    ،اكبر  هي بگو اهللا   !محمد«: گفت
  »!حاال بفرماييد هلفدوني استراحت كنيد. خواهش كردم كه متفرق شويد

چنـدي بعـد دوبـاره      .  شـد  ة من  روز 26ري منجر به حبس     ين دستگ اي
 درجه تخفيـف بـه    با يكبه علت تأهل و سپس دستگير و به حبس ابد ـ  

 در روز ،هشت سال زندان ـ محكوم شدم كه با پيروزي انقالب اسـالمي  
 ، خوانـدم نمازي كه در مسجد حسينية ارشـاد      .  آزاد شدم  57 آبان سال    28
شود؛ گـر چـه بـه          بود كه هرگز از خاطرم محو نمي       قدر گيرا و جذاب     آن

  .بهاي سه سال حبس تمام شد
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  خداة بند
  زاده سهيال كريم

  
 جنـوب   جبهة در   نچهل نفر بوديم كه در يكي از روزهاي گرم تابستا         

 شـماره    ما را به تكريت بردنـد و در اردوگـاه         . ها درآمديم   به اسارت بعثي  
اگر .  خواندن نماز جماعت را نداشتيم     ةزما در آنجا اجا   .  زنداني كردند  11
ب قـ شـدند تـا مرا       يك عده مأمور مي    ،خواستيم نماز جماعت بخوانيم     مي

كردنـد كـه سـكوت        و صـدا مـي     ها شوند و يك عده هم سـر         آمدن بعثي 
ــدازد نمــازگ ــه شــك نين ــا را ب ــدهزاران آنه ــاز جماعــت    و ع اي هــم نم

رو   ماز جماعت ما روبـه    رسيدند و با ن     ها سر مي    اگر هم بعثي  . خواندند  مي
هايـشان بـود و بـه          لگـد  اسلحه و باتوم و      ةشدند كه حسابمان با قنداق      مي

  .كردند ها ثواب نمازمان را بالفاصله حسابرسي مي هقول بچ
 با اينكه پاهايش فلج     .خواستيم امام جماعت شود     هميشه از عبداهللا مي   

يـك  . داد   مـي   اما با صداي زيبايش به نماز جماعت ما شور و حـالي            ،بود
تمـومش  : روز در قنوت نماز بوديم كه صداي مراقبين به گوشمان رسـيد           

  ... آمدند،كنيد، آمدند
شكـستيم و هـر كـس مـشغول           هميشه با شنيدن اين خبر نماز را مـي        

 شور و حال عجيبي نماز را ادامه    ه و شد؛ اما آن روز عبداهللا با نال        كاري مي 
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هيچ كس دلش نيامـد     . شنيد  دايي نمي داد؛ مثل اينكه در اين دنيا نبود و ص        
لگد به ديـوار كوبيـده شـد و مـراقبين     ة نماز را بشكند تا اينكه در با ضرب      

چنان بـا   . اردوگاه به داخل خوابگاه آمدند و به صفوف نماز حمله كردند          
كوفتند كه همه را مثل برگ        ها مي   جان بچه   قنداق اسلحه به بدن پاك و بي      

، دسـت از نمـاز      ا هر چه به عبداهللا ضربه زدند      پاييزي به زمين ريختند؛ ام    
گـاهي بـه عبـداهللا    . چند نفري به دفـاع از او دور او حلقـه زدنـد         . كشيدن

 تمـامش كـن و گـاهي بـه          )ع(حـسين  كردند كه تو را به امـام        التماس مي 
  !ردند كه ديگر او را نزنيدك جالدان بعثي التماس مي

هـا سـينه     بعـضي .  بـود  ها اردوگاه را برداشـته       بچه )ع(حسين صداي يا 
 در ميـان  .كردنـد  هـا گريـه مـي    زدند و بعضي ها به سر مي    زدند؛ بعضي   مي

او سـر بـه سـجده       . درخـشيد   عبداهللا مي ة   چهر ،ها   بچه هاي برآشفتة   چهره
 .شـد    در حالي كه شايد بيست اسلحه به سر و بدنش كوبيده مي            ،گذاشت

ه نگه داشـت و او      اي براي هميشه عبداهللا را در سجد        ناگهان صداي گلوله  
هرگز سر از سجده برنداشت و با همـان حالـت روحـاني بـه لقـاء حـق                   

  .پيوست
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  نمازي در آغوش موج
  بيژنيپور  قاسم مقيم

  
وقتي كه در عمليات كربالي سه، دچار مد و امواج متالطم آب شـده              

 در حـال حركـت را در داخـل آب    بوديم و من نگـران و متحيـر، سـتونِ     
ها، سرش را بدون حركـت داخـل آب           ديدم يكي از بچه   كردم،    كنترل مي 

 سـرش را     و اش را گرفتم و تكـان دادم         شانه .نگران شدم . قرار داده است  
  خوري؟ چي شده، چرا تكان نمي«: با نگراني و تعجب پرسيدم. بلند كردم

در مشغول نمـاز شـب بـودم،        «: خيلي خونسرد و بدون نگراني گفت     
  ».كردم قيه را همراهي مي متصل به ستون، ب با طنابِضمن

: گفـتم . اطمينان و آرامش اين نوجوان بسيجي، زبانم را بند آورده بود          
  »!اشكالي ندارد، ادامه بده، التماس دعا«

او اولين شهيدي بود كه به ديدار معـشوق         » االميه«صبح روي سكوي    
  .نايل آمد
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  او با قنوت به شهادت رسيد
  هاشم نوريان

  
من با يك دستگاه وانت لندكروز كه غـذا         . هر بود  بعد از ظ   پنجساعت  

 ،بـرد    گروهان دوم از گردان زرهـي قـزوين مـي          هاي خط مقدمِ    براي بچه 
  .فكه شدمة عازم جبه

ايـن بـود وقتـي    قاعـده   . اي بـود كـه رفتـه بـودم          اين اولين مرخـصي   
. رفـت   ديگري به مرخصي مـي    ة   رزمند ،گشت  اي از مرخصي برمي     رزمنده

 خـدمتي بـود بـه       ةار بود غياثوند كه بـا مـن هـم دور          جاي بنده هم قر   ه  ب
  .مرخصي برود

 هـا سـنگرِ   بچـه .  آسمان گرگ و مـيش بـود      ،وقتي به خط فكه رسيدم    
 چشمانم دنبال .ديدباني جديدي ساخته بودند كه فقط سقف آن مانده بود    

خواستم به او بگويم كـه مـن آمـدم، تـو بـرو بـه دنبـال                     مي ؛غياثوند بود 
  .زمان سؤال كردماز همر. ات مرخصي

  ».خواند او داخل سنگر جديد نماز مي«: حميد گفت
يـك دفعـه    . صورتش پيدا و در حال قنـوت بـود        . نگاهم را چرخاندم  

 همـه بـه حالـت       .هـم ريخـت   ه  صداي سوت چند خمپاره همه چيز را ب       
 خودم را   . بلند شدم  ،ها خوابيد   وقتي سر و صداي خمپاره    . درازكش شديم 
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 ديدم در همان حالت قنوت تركـشي بـه          ؛ غياثوند تكاندم و رفتم به سوي    
كـسي در گوشـم     .  شهادت رفته است   ةسرش خورده و با قنوت به سجد      

شهادت خيلي ارزش دارد؛ ولي در حالت خواندن نمـاز و قنـوت             «: گفت
  »!بسيار نادر است
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  نماز در حركت
  سيد مجتبي طاهائي

  
هاي  م، اتوبوس هنگامي كه در پادگان دو كوهه بود 1362زمستان سال   

هـاي    هاي مسافربري را در مقابل سـاختمان        شركتة  مالي شد  لخاكي و گِ  
ها و تحويـل      آوري ساك   گردان تعاون مشغول جمع   . پادگان مشاهده كردم  

. ودب) ص(اهللا رسول  محمدلشكري از  يها  هاي گردان   بچهة  نام  گرفتن وصيت 
آبـي ـ   اتي تازه داشت كـه بـه صـورت    همه چيز حكايت از اجراي عملي

 لبـاس بـادگير و ماسـك شـيميايي و همچنـين             دادنِ. شـد   خاكي اجرا مي  
در غـروب     جـي   .پـي .فـشنگ و نارنجـك و آر      و  هاي نجات غريق      جليقه

  .سابقه بود بسيار بيهمان روز 
ها با سرعت بسيار    اتوبوس. آلود بود  آسمان ابري و هوا توفاني و خاك      

شب به محلي رسيديم كه      ساعت يازده . كردند  زياد و با عجله حركت مي     
و شـرجي   آلـود      و هوا كامالً مه    ،ي مثل دريا  يداد؛ جا    و ماهي مي    بوي لجن 

هـا    ها و جيرجيـرك     صداي قورباغه . دانست كجا هستيم    كس نمي   هيچ. بود
 شـني   غجيـ    غهاي پهناور و نيزارهاي انبوه با صداي جي         الي مرداب   در البه 
زمـين كـامالً خـيس    . آميخت شد و در هم مي ها به سختي شنيده مي     تانك

كـرد،    ي كه گهگاه دل آسمان را مثل روز روشن مـي          يبود و از نور منّورها    
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 ،هايي كه قبل از ما مسير ميدان مين را طي كـرده بودنـد               جاي پاي گردان  
خوردنـد و     هايم مثل مسلسل به هم مـي        دندان. هوا سرد بود  . شد  ه مي ددي

  . كنترل كنمفكّم را رابا فشار لرزش حتي توانستم  نمي
هاي گردان عمار روي مين رفته        روي زمين كنار معبر چند نفر از بچه       

به ما فرمان دادند    . هايشان بودند   زخم بودند و امدادگران مشغول پانسمان    
سيم به صدا درآمد و با فرمانده گردان          پس از دقايقي بي   . جا بنشينم    همان

: به گردان كـرد و گفـت       رو   بعد فرمانده . تماس برقرار شد  ) نيشهيد زما (
ي ماست و مـا بـه دشـمن نـشان خـواهيم داد كـه                يامشب، شب عاشورا  «

  ».گري چه عقوبت سختي برايشان خواهد داشت تجاوز
  جا، بدو، برس اخوي،زدند بدو  مرتباً صدا مي.شروع به دويدن كرديم  

 بعضي مسيرها با گـل و الي پوشـيده بـود و تـا زانـو در آن فـرو                     !نماني
 يعنـي دژ جفيـر قـرار        ؛ا اينكه در پـشت يـك خـاكريز مرتفـع          رفتيم ت   مي

بـا اينكـه    . رفـت   سرما از وجودم بيرون نمي    . دوباره منتظر مانديم  . گرفتيم
. سـوخت  ام مـي  لرزيـدم و معـده   كامالً خيس عرق بودم، اما به شدت مـي  

ف وپشتي و تيربار گرينـ  آنكه كوله   بي .اي احساس خواب كردم     براي لحظه 
هـايم را بـه زمـين         ار فـشنگ و كـاله آهنـي و نارنجـك          و چهار جعبه قط   

بـاره بـا      بـه يـك   . بگذارم، چشمانم را بستم و به خواب سبكي فرو رفـتم          
صـداي يـا    . ها فرود آمد از خواب پريـدم        اي كه مابين بچه     صداي خمپاره 

رحـم    هـاي بـي      فضا را گرفتـه بـود و تـركش         )عج( و يا مهدي   )س(زهرا
. داد  مجروحين آزارم مـي   ة  صداي نال .  بود ردهشهيد ك  را   ها  بچهتعدادي از   

زير نور منّوري كه از طرف دشمن شـليك         . دوباره سرما را احساس كردم    
اال بذكر اهللا   «:  ديدم كه روي كاله آهني دوست مجروحم نوشته شده         ،شد

.  به فكر فرو رفتم كه تا لحظاتي ديگر چـه خواهـد شـد              ».تطمئن القلوب 
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اختماني در پادگان دو كوهه نوشته شده       بعد به يادم آمد كه روي ديوار س       
  ».تر هاي خطر محتاج انسان به نماز محتاج است و در عرصه«: بود

. خبـري نبـود   از سـرما    خورد و در وجـودم        م بهم نمي  ي ديگر فكّ  يگو
 ،ها كه به پا داشتم      همان لحظه با خاك طالئيه تيمم كردم و با همان پوتين          

تر  هاي عالم شيرين ها و شيريني   تمام عسل گار از   ناين كلمه ا  .  گفتم اكبر اهللا
الزهـرا، يـا       يـا فاطمـه    ،الزهـرا   يـا فاطمـه   «: سـيم بلنـد شـد       صداي بي . بود

  ! حركت كنيد:فرمانده گفت. و اين رمز عمليات بود» )س(الزهرا فاطمه
 پشت خـاكريز شـدند و بـا سـرعت           ها بالفاصله وارد ميدان مينِ      بچه

لي با حركت و گردش من از مقابل         و ، بامداد بود  2 ساعت   .حركت كردند 
اهـدنا  : خوانـدم   دويدم و هم مـي      از ادامه دادم؛ هم مي    م همچنان به ن   ،قبله

الصراط المستقيم، صراط الـذين انعمـت علـيهم غيـر المغـضوب علـيهم               
  ...والالضّالين
 نماز و ذكر خدا كار خـودش     .حركت ما عوض شد   جهت   بار   نچندي

؛ خوانـدم   نماز را مـي   ة  دويدم و بقي     مي ن آرام اما پرقدرت   مرا كرده بود و     
  ي تـا آن يگـو . كـردم   چون به آن كلمات نوراني به شدت احساس نياز مي         

ها   تمام صداها و ذكرها با طنين صداي خمپاره       . ده بودم يروز نماز را نفهم   
 اما نماز مـن در آن لحظـات         ،شد  ي شكسته مي  يو تيرهاي مستقيم ضدهوا   

ها تا به امروز ديگر كمتـر بـه يـاد دارم            از آن روز  . پر تالطم شكسته نشد   
  .لطافت خوانده باشم لذت و نمازي با آن
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  نماز بدون پاي چپ
  غالمرضا عابد مسلك

  
 آن هـم روز دوم      ؛ تـازه مجـروح شـده بـودم        ،5ت كـربالي    ادر عملي 

 يك پايم قطع شـده بـود و دسـت راسـت و سـر و                 .21/10/65 ؛عمليات
عزام به كشور آلمان، پايم را بدون زانو        پس از ا  . ام تركش خورده بود     سينه

 اسـتخوان ران را بـه اسـتخوان سـاق وصـل      ، پـيچ 3 ـ  4پيوند زدند و با 
 چگونـه نمـاز     ،مانده بودم كه با يك پاي بدون زانو و سيخ ماننـد           . كردند
  ... و  بنشينم، دراز بكشم،بخوانم

 يك شب موقع عمليـات كـه تـا صـبح            4 قبلش در عمليات كربالي     
چيـزي نبـود،   ... نگ و گريز بوديم و اصالً جز خون و شهيد و       مشغول ج 

 براي اولين مرتبه، نماز صبح را در حال راه          .شد  نماز صبح داشت قضا مي    
ـ رفتن و با تيمم  بـراي سـجده و   .خوانـدم ـ شلمچه  ة  آن هم از كنار جاد 

كرديم و سنگ از قبل برداشته شـده را بـه             ركوع فقط كمي سر را خم مي      
ساييديم و تازه وقتي به مقر بازگشتيم، از فرمانـده و روحـاني               پيشاني مي 

  ! استمان چه جور گردان پرسيديم كه وضعيت نماز صبح
بعضي پيشنهاد دادند كـه همـان       . اال چكار كنم  حكردم    با خود فكر مي   

ميم گـرفتم   ص ولي تـ   ،طور نشسته ادامه بده و نماز نشسته هم قبول است         
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ي اولين مرتبه ايستادم و موقـع سـجده چـون           برا. كه ايستاده نماز بخوانم   
 ، جاي بدنم روي زمـين باشـد       هفته  كپاي چپم زانو نداشت، به جاي اين      

كارهــا پــايم را   جــاي بــدنم روي زمــين بــود و ماننــد ژيمناســتيكشــش
  .نشستم چرخاندم و مي مي

 نماز هم ماننـد     اين ولي   ،ما  هگونه نماز نخواند   هاست كه اين    حاال مدت 
  .كلي كيف داردآن نماز صبح 



 59 / ...................................................................................هاي ايستاده     هشكست

  
  
  

  مات سعيداً
  اله پازكي همت

  
ردها من كه تا آن موقع با كُ      . در كردستان بود  را  خدمت سربازي   ة  دور

ة  بـراي اولـين بـار و بعـد از گذرانـدن دور             ،از نزديك برخـورد نداشـتم     
 ةراي ايـن بـه آنجـا در       ب بعدها فهميدم    .شهدا منتقل شدم  ة  آموزشي به در  

انقـالب   ها در آنجـا بـه دسـت ضـد           ي از بچه   چون تعداد  ؛گفتند  شهدا مي 
  .د بودنشهيد شده

 هـا   ها براي خودمان سنگري ساخته بوديم و شب         من و چند تا از بچه     
چون سقف سنگر كوتاه بـود، مجبـور بـوديم          . يمددا  نگهباني مي به نوبت   

در آن منطقـه و دور از  . هنگام نماز خواندن كمي گردنمـان را خـم كنـيم         
ياد خدا  و  داد خواندن نماز       كه به من تسلي خاطر مي      خانواده، تنها چيزي  

شد و فكرهاي نـاجور بـر مـن            هر وقت كه ترس بر من مستولي مي        .بود
  .رسيدم از به آرامش مينم خواندن اكرد، تنها ب غلبه مي

مـا  . باش كرد   وضع آماده   فرمانده اعالمِ  ،ها موقع عمليات    شبي از شب  
 سـعيد را كـه   ،براي مراقبت از سنگر. رفتيم به جلو مي   براي شناسايي بايد  

بعد  چند ساعت . سنگر گذاشتيم و به جلو رفتيم      در   ،تر بود  از همه جوان  
  از دور سعيد را ديديم كه به حالت سجده افتـاده           ،كه از عمليات برگشتيم   
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او در حال .  ديديم كه او غرق خون است،وقتي به او نزديك شديم. است
. پـشت سـر، رگ گـردن او را زده بـود           نماز خواندن بوده كـه دشـمن از         

او در حالي شهيد شـده بـود كـه خـداي خـويش را               .  غمناكي بود  ةصحن
  .كرد عبادت مي

در محل شـهادت    ،  خواستم نماز بخوانم    از آن به بعد من هر وقت مي       
خواندم تا هـم راه او را ادامـه داده باشـم و هـم يـادش را                    سعيد نماز مي  
  .گرامي بدارم
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  هاي عمران زخم
  سرفراز عبدالهي

  
 .تر كنيم   هايمان را منسجم    با طوالني شدن اسارت، ما نيز سعي كرديم برنامه        

ها تقسيم گرديـد و       به همين علت يك گروه زيرزميني تشكيل شد و مسئوليت         
 گروه فرهنگـي، گـروه هنـري،        ؛ظف به انجام كاري خاص شد     ؤهر گروهي م  

 وظيفه داشتم نگهبانان هـر       من در گروه فرهنگي بودم و      .گروه آموزشي و غيره   
  اين امر  .روز و شب را تعيين كنم و به آنها ساعت دقيق نگهباني را اطالع دهم              

شـد، عواقـب      انگـاري مـي      و اگـر سـهل     برخـوردار بـود   حساسيت خاصي   از  
ها ممنـوع بـود و     عراقي هاي ما از نظر     ناپذيري داشت؛ چون اكثر فعاليت      جبران

  .كردند  را تنبيه ميرفت، آنها با شدت همه اگر لو مي
يكي بيـدار   ها را يكي هميشه حدود يك ساعت قبل از نماز صبح، بچه       

در اين مدت نيز يكـي      . كردم تا وضو گرفته و مهياي نماز صبح شوند          مي
 زي آرام كـه بـه بيـرون ا   يبـا صـدا  ـ ن مشغول قرائت قـرآن   آاز قاريان قر

ـ آسايشگاه نرسد  ،بيـدار بودنـد  اي هم كه براي نماز شـب   شد و عده  مي 
نماز صبح را بـه جماعـت       . كردند  عبادات خود را به نماز صبح متصل مي       

هـا هـم بـراي        عراقـي ة  كلـ  شـد و سـر و       كم صبح مـي     خوانديم تا كم    مي
  .شد آمارگيري و كنترل اردوگاه پيدا مي
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هـا را در شـب        ها حق باز كردن درب آسايشگاه       طبق قانون اردوگاه، عراقي   
بعثي و تحـت    ة  رتب   بايد به همراه افسران عالي     ،صي بود نداشتند و اگر مورد خا    

هـا     بنابراين ما مطمئن بوديم كه عراقي      .كردند   مي زتدابير شديد امنيتي درها را با     
هـاي خـود را بـه راحتـي           وارد آسايشگاه نخواهند شد و در زمان شب، برنامه        

سـاعات  ي عراقي بود كه در تمـام        ها تنها مشكل، وجود گشتي   . داديم  انجام مي 
زدنـد و بـا قـرار دادن نگهبانـان و             شب به صورت يك و يا دو نفره گشت مي         

 بـه راحتـي    چـوبي متـصل شـده بـود ـ       تكـه كه بهـ هاي آينه   ه از تكهداستفا
در حالـت وضـعيت   . شـد  توانستيم از دور آنها را ببينيم و وضعيت قرمز مي          مي

توانست هـيچ     نميگشت و سرباز عراقي       قرمز، آسايشگاه به حالت عادي برمي     
به محض دور شدن سرباز عراقي نيـز وضـعيت سـفيد     . چيز مشكوكي را ببيند   

  .شد شد و دوباره كارهاي ممنوع اسرا آغاز مي مي
هـا در     خوردند و گاهي هـم بچـه        ها به آساني فريب نمي      هميشه هم عراقي  

  در كمپ  1366 يكي از روزهاي بهار سال       .شدند  افتادند و آنها موفق مي      دام مي 
 سـرباز و     5 ــ  6 هنگام ظهر مشغول نماز جماعت بوديم كه ناگهان          ، رماديه 7

ها با كابـل و       دار عراقي به آسايشگاه ريختند و با فرياد شروع به زدن بچه             درجه
اي از آسايـشگاه      ها نمازشان را شكستند و به گوشه        اي از بچه    عده. وم كردند تبا

هـاي   از ايستادند و توجهي به فريـاد طور به نم    زيادي همان ة  پناه بردند؛ ولي عد   
هـا هـم هميـشه دوسـت داشـتند          عراقـي . ها نكردند   هاي عراقي   اطراف و كابل  

 همـه را    ،ومتها را به بدترين شكل بـشكنند و بـا ضـربات كابـل و بـا                  مقاومت
افرادي . اي همه را روي هم انباشتند       مجبور به شكستن نماز كردند و در گوشه       

كردنـد و كـساني هـم كـه      از شدت فشار آه و ناله مـي      ،كه در زير قرار داشتند    
هـا را تحمـل       يبعثوم، كابل، مشت و لگد      ت بايد ضربات با   ،باالي ديگران بودند  

نمـاز را هـم       عمـل كـرده و پـيش        ها اين بار بـا برنامـه        ظاهراً عراقي . كردند  مي
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  .ي كرده بودنديشناسا
از بود، صـدا زده     نم ها، عمران را كه آن روز پيش        ة بچه بعد از تنبيه هم   

و به بيرون از آسايشگاه بردند و اجازه ندادند كس ديگـري از آسايـشگاه               
 كريمـه  ةكردند و پيوسـته آيـ      ها براي عمران دعا مي      بچه ةهم. خارج شود 

اي هـم صـلوات       عـده . خواندنـد   را بـرايش مـي    » امن يجيـب و وجعلنـا     «
ها بـه      بچه ها اندوهگين بود و نگراني در صورت         چهره ةهم. ندفرستاد مي

  . قابل رويت بودخوبي
بعد از حدود يك يا يك و نيم ساعت، عمران را با لگد به داخل آسايشگاه                

هـا دورش جمـع شـدند و سـعي      اي از بچـه  عده. انداختند و در را قفل كردند  
 كـه از     هـا تـشكر كـرد و بـا وجـودي            عمران از بچـه   . كردند به او كمك كنند    

علوم بود حسابي شكنجه شده است،      ش م هاي قرمز روي صورت     ظاهرش و لكه  
چنـد دقيقـه بعـد      . ن شـد  آد شد و به سر جايش رفت و مشغول قرائت قـر           نلب

همه جا را فرا گرفته است و فهميـد كـه علـت              متوجه شد كه سكوت عجيبي    
قـدر   چـرا ايـن   «: از جا بلند شد و با صداي بلند گفت        . ها چيست   ناراحتي بچه 

 پذيرايي كوچكي بود    ،يم؟ اصالً چيزي نبود   ناراحتيد؟ مگر قرار بود كتك نخور     
  »!كنم بخنديد خواهش مي. و الزم نيست ناراحت باشيد

ها به آرامي صلوات فرستادند و دوباره جو آسايشگاه به حالت عـادي               بچه
 پـشت   بهتوانست     ولي من متوجه بودم كه تا چندين روز عمران نمي          ،برگشت
دانستم ضربات متعـدد كابـل چـه          اين تجربه را خودم هم داشتم و مي       . بخوابد
ي يها مواظب بود كه بـه جـا         اي با پشت انسان دارد و چگونه بايد مدت          معامله

  . نزنندها به شوخي به پشتت نكند و يا بچهبرخورد 



 هاي ايستاده  شكسته................................................................................... /  64

  
  
  

   نماز عهد بخوان!پسرم
  زاده اكبر يوسف

  
 از ايـن رو وقتـي       . حياط خانه نيامده بود    مادرم حتي براي پيشواز من تا درِ      

كردنـد، هـزار و يـك فكـر از             من را به طرف خانه همراهي مي       هاي محل   هبچ
 امـا از فكـر مـن خيلـي          ،ريختنـد   ها اشك خوشحالي مـي       خيلي .سرم گذشت 

 اگـر ايـن اتفـاق بيفتـد مـن           !خدا نكنـد   !خدا نكند . گذشت  چيزهاي ديگر مي  
كـشيدند و   ين مـي يآمدنـد و مـرا پـا    در همين هنگام دوستان ديگر مـي      ... ديگر
. كردند  هاي محل مرا به دوش خود سوار كرده و همراهي مي            بچه. بوسيدند مي

  . حياط خودمان رسيديم و وارد خانه شدمباالخره به درِ
باز هم  . كنند  انبوهي از جمعيت را ديدم كه داخل حياط ايستاده و گريه مي           

  »!لعنت بر شيطان«: بار گفتم   و اين به ذهنم هجوم آوردهمان افكار
 مادرم را ديـدم كـه   ،سمي نگرانون حياط كنار رفتند و من با تب    در جمعيتِ

مـن هـم بـا      . خواهد نماز بخوانـد     در حياط خانه بر روي سجاده ايستاده و مي        
ـ           ة مـا قـرار داشـت وضـو         ديدن اين صحنه از حوضي كه در وسط حياط خان

بوسي و پابوسي مادرم رفتم و در كنـار او دو نفـري بـه                 دست هبگرفتم و بعد    
هـا     چنـد نفـر از خـانم       ،كه خواستيم شروع به نماز كنـيم         همين. ايستاديمنماز  
  »!نماز شكر«:  مادرم گفت»؟خواني نماز چه مي! خانم حاجي«: گفتند
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پس از اتمام نماز ديديم كه چندين نفر        . االحرام را گفتيم   سپس تكبيره 
بـه مـن    رو   مـادر    .اند  هم پشت سر ما ايستاده و نماز شكر به جاي آورده          

 بدانند ما بر سـر      بخوان تا  بلند شو دو ركعت هم نماز عهد         !پسرم«: فتگ
  ».ايستيم  خود تا آخرين نفس ميعهد و پيمان
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  نمازي با آه و ناله
  غالمرضا سرافراز

  
ة اهـواز ـ ماهـشهر     از انفجار سيلوي مهمات، واقع در جاد1360سال 

انفجارهـاي  آتـش و    . خبر شديم و به سرعت خود را به آنجا رسـانديم          با
هاي خمپـاره و مـواد منفجـره          پياپي در نقاط مختلف، دود و پرتاب جعبه       

بـرداري    زاده، از انفجار فيلم     دوستم سمندي . آسمان را تيره و تار كرده بود      
  .به كمك شتافتمو او را رها كرده . كرد مي

هـاي     خزيده خزيده به طـرف جعبـه       ، دود و آتش   ها و در ميان انفجار  
 بـه خـارج از   كـشان   آنها را از آتش دور كـرده و كـشان   .رفتيم  مهمات مي 

ة  سپس در خودروهاي لندكروز قرار داده و به زاغـ          .برديم  خطر مي ة  منطق
  .كرديم مهمات ارتش حمل مي

مهمـات حركـت    ة  در يكي از مراحل پس از بارگيري به سـمت زاغـ           
رخوردن و افتـادن بـر روي جـاده      ها در حال س     ناگهان ديدم جعبه  . كرديم
اتاق دو دستم را به اين طرف و آن طرف          . سرعت اتومبيل زياد بود   . است
 تكيه دادم و به طور دمـر بـر          ماشينعقب  ة   و پاهايم را به لب     گرفته ماشين

راننـده   در اين لحظه   .ها بشوم   ها خوابيدم كه مانع پرتاب جعبه       روي جعبه 
ها و قسمتي   دست، قسمت زير زانويمسرعتش را كاهش داد وباره    به يك 
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شـركت  (مرا به بيمارسـتان ارتـش       . از سر و صورتم حسابي مجروح شد      
پس از تزريق آمپول بـه  . درد شديد امانم را بريده بود   . منتقل كردند ) نفت

  .خوابي عميق فرو رفتم
  »وقت نماز است يا نمازم قضا شده؟«:  پرسيدم،به محض بيدار شدن
چگونه وضو گرفتم   . ه هنوز نمازم قضا نشده بود     خدا را شكر كردم ك    

دانم با آن همـه آخ و اوخ و            اما نمي  داند،  چگونه نماز خواندم، خدا مي    و  
  !اوند نمازم را پذيرفته است يا نه خد،درد و زجر كه تحمل كردم
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  ترين نماز من طوالني
  اطمه سجاديفسيده 

  
 پـس از آنكـه از   بـستان ة  در جبه1362 در سال  :كرد  پدرم تعريف مي  

 بـه دليـل اينكـه در حـال        ،كمر و پا به شدت مجـروح شـده بـودم          ة  ناحي
روي در مواضع دشمن بودم و توان حركـت نداشـتم، پـس از چنـد                 پيش

 ،توانستم راه بـروم     آمدم و چون نمي    ساعت به اسارت نيروهاي عراقي در     
 مـرا بـه     ام را از كمرم باز كرده و به دست راستم بستند و             ها فانسقه   عراقي

مرا سوار ماشين كردند و بـه قرارگـاه         آنها  . رو كشاندند  ماشينة  طرف جاد 
  .تاكتيكي خودشان در العماره بردند

 .در بين راه يكي از سربازان با قنداق تفنگ به صورت مـن ضـربه زد               
پـس  . بدنم كه مجروح بود، شروع به خونريزي كرد       ة  صورتم هم مثل بقي   

ه كردند، متوجه ساعت سرباز عراقي شدم كـه         از اينكه ما را از ماشين پياد      
پس .  افتادم كه نمازم را بخوانم فكربه اين. داد  بعد از ظهر را نشان مي     سه

خـون  . از تيمم با خاك اطراف، شروع به نماز به حالـت درازكـش كـردم              
 براي همـين هـر      . غرق خون بود   هايم زيادي از من رفته بود و تمام لباس       

، مجـدداً   آمـدم   هر گاه كه به هوش مي     . شدم  ميبار بيهوش     چند لحظه يك  
ايـن وضـعيت شـايد بـراي         .كردم  شروع به نماز خواندن مي     و   كردهت  ني
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م يكـي   ا   از هوش رفتن   خاطر ظهر و عصر به      نمازچندين بار تكرار شد و      
كشيدم، ولي ايـن       هر چند خيلي درد مي     .ترين نمازهاي من شد     از طوالني 

  .بوده استدر عمرم زهاي من ترين نما بخش نماز يكي از لذت
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  از شهر سربداران
  ينانيمزحسن 

  
 هگفتند فرماند   مي. آباد   روستاي صالح  ، شهر سربداران  ؛اهل سبزوار بود  

قاسمي كه قـبالً     .داد  آمدنش هميشه نويد خوش عمليات مي     . جديد است 
هـر موقـع    «: گفـت   يك دستش را در ميدان مين به يادگار گذاشته بود مي          

  ».شود يك خبرهايي هست پيدايش ميمعلم  آقا
رسيد كـه پـيش       اين قدر اسم آقا معلم در اين چند روزه به گوش مي           

وقتـي خـود را     . كـردم   خود او را مردي قد بلند، خشن و جدي تصور مي          
قرش با آن چـشمان     ؤ صورت م  ،به سنگرهاي كمين جزيره مجنون رساند     

 را بـه سـنگر   اش شادابي و دلگرمي خاصـي  سبز و لبخند فراموش نشدني  
بايـد  « : گفـت   مـي . الحق تصوراتم به جز خشن بودنش درست بود       . آورد

  »!هميشه توي اين سنگر نشست
 گرچه سنگر فرماندهي بود؛ امـا بيـشتر از سـنگرهاي    .گفت راست مي 

شـدي و از همـه چيـز          نشـسته بايـد داخـل مـي       . ديگر امكانات نداشـت   
  .خواندي ز ميجديد، نشسته بايد نما هآورتر براي فرماند عذاب

در كمـال   .  و بـراي نمـاز آمـاده شـديم         كـرديم اذان مغرب همه تيمم     
ان را  نمازت،شما منتظر نباشيد«: قاسمي گفت. تعجب ديدم آقا معلم نيست  
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  »!بخوانيد
ت خـاكريز را    دآتشبارهاي دشمن به شـ    . ام بيشتر شد    حس كنجكاوي 

نگر بيـرون   يـد از سـ     در اين موقع كسي نبا     .زير آتش خمپاره گرفته بودند    
او اخالقش همين طور است، موقـع نمـاز اينجـا         «:  گفت قاسمي. رفت  مي
  ».ماند نمي

 بـا احتيـاط     .همه مشغول خواندن نماز بودند و من در فكر آقـا معلـم            
صداي تكبيرش كـه در كنـار سـنگر    .  ورودي سنگر رساندم  خود را به درِ   

 رعنايش كرد كه     مرا متوجه قامت   ،خواند  پناه گرفته بود و ايستاده نماز مي      
 ،ام  ايـن اولـين نمـاز فرمانـده       . كرد  هيچ ترسي با خدايش راز و نياز مي         بي

  .آبادي بود علي صالح محمدمعلم 
آخرين بار كه او را ديدم، در عمليـات كـربالي پـنج بـود كـه پـشت                   

 نگـرانش   ،اش طـوالني شـد      وقتي سـجده  . خاكريز سر بر سجده برده بود     
ي هميـشه سـر بـر سـجده گذاشـته و از             ديدم بـرا   ؛به كنارش رفتم  . شدم

آبـادي    اين آخرين نماز شهيد محمدعلي صالح      .چكد اش خون مي    پيشاني
  .بود
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  مزد اقامه
  عباس جمشيدي فالورجاني

  
 دسـت بـسته و چـشم    ، در تاريكي شب،وقتي ما را به اسارت گرفتند     

 روز در يـك     پـنج در بغـداد مـا را بـه مـدت           . بسته پياده به بغداد بردنـد     
كوچك بود؛ با اين حال     زيرزمين  . رزمين به صورت قرنطينه رها كردند     زي

رحمـي و شـقاوت شـكنجه        ها بدون توجه بـه جراحـت مـا بـا بـي              بعثي
كه بر اثر  را نيز با سيم تلفن بسته بودند؛ به طوري ما  هاي دست. كردند مي

  .هايمان زخمي شده بود فشار زياد مچ دست
نماز مغرب و عـشا بـوديم       ة  اقام شب در حال     10 يا   9حدوداً ساعت   

كه كه ناگهان چند افسر عراقي مست وارد زيرزمين شدند و به طرف من              
  .در حال سجده بودم حمله كردند

. زد  اي مـرا مـي      يكي از آنها روي سرم نشسته بود و به طرز وحـشيانه           
ها به طرف پايين هل دادند و بعـد هـم             از باالي پله  آنها مرا   . بيهوش شدم 

نمـاز و   ة  هاي عراق مجازات اقامـ       در اردوگاه  ! آري .ند و رفتند  رهايم كرد 
  .فرسا بود هاي روحي و جسمي طاقت برگزاري دعا، شكنجه
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  نماز در اردوگاه
  محمدرضا عبدالهي

  
شـد    نماز كه مي  روزهاي اول اسارت كه ما وارد اردوگاه شديم، موقع          

 .ي هـم قطـع بـود      كش  آب لوله . دادند  ها به ما آب نمي     عراقي. آب نداشتيم 
مـا ظرفـي زيـر شـير        . آمـد   قطـره مـي     هـا آب شـيرها قطـره        بعضي وقـت  

هـا هـم    بعـضي وقـت  . گرفتيم  وضو مي،شد گذاشتيم و وقتي كه پر مي      مي
  .كرديم كرد و ما به جاي وضو تيمم مي شير چكه نمي

گذاشتند ما نماز جماعت بخوانيم و اگـر قـصد داشـتيم              ها نمي   عراقي
آمدند توي آسايشگاه و ما را با كابل و شـلنگ             ها مي    عراقي ،نماز بخوانيم 

زدند و يـا بـا لگـد پرتمـان             يا ما را مي    ، نماز بوديم  وقتي كه سرِ  . زدند  مي
  .كردند مي

 مهر و تسبيح نداشتيم و از سـنگ         .خوانديم  ها نماز شب مي     نيمه شب 
ة  بـا هـست    ،خواستيم تسبيح درسـت كنـيم       ميهم   وقتي   .كرديم  استفاده مي 

  .كرديم رست ميخرما د
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  راز آن بوي خوش
  حميدرضا آرازش

  
 تـن سـبز رنـگ كـه تمـام وسـايل       10بنـز  كاميون هاي شديد   با تكان 

ـ            نسنگرمان در آن تل    ه بار شده بود و ما روي وسايل دراز كشيده بـوديم، ب
چشم به نوك قلـه كـه در        .  بوديم 1ارتفاع كالشين ة  ابتدا دامن . خودم آمدم 

روستاي كردنشين كـه     سه تا    ،از كنار دو  . وخته بودم ابرها فرو رفته بود، د    
هواي .  ظهر بود و حسابي گرسنه شده بوديم       سرِ.  رد شديم  پاي دامنه بود  

  .ارديبهشت خنكي خاصي در آن منطقه داشت
  تپه كه باال سـرِ ك كاميون از جاده منحرف شد و روي ي    ،نزديكاي قله 

كاميون تخليه كرديم و    سريع وسايل را از     . يك موضع توپخانه بود ايستاد    
 ميليمتري را كه يـدك كـاميون بـود، از كـاميون جـدا كـرديم و                  23توپ  
  . را زديمهايش پايه

 شديم و رفتيم به طـرف موضـع         سرازير بعدازظهر بود كه از تپه       3ساعت  
دور تـا دور موضـع را       .  ميليمتري كه قرار بود پدافند آنجا باشـيم        155ة  توپخان
 پتو پوشيده بود، احاطه كرده بود و وسـط محوطـه            درهايشان با ي كه   يسنگرها

                                                 
 .غربي است از ارتفاعات شهر اشنويه در منطقة كردنشين آذربايجان» كالشين«ارتفاعات  ـ1
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 يك  . يك راست رفتيم سمت تانكر و وضو گرفتيم        .قرار داشت يك تانكر آب    
پرسي ما را به سـمت يـك     سرباز براي راهنمايي نزديك ما شد و بعد از احوال         

وسايل خاصي نداشت؛ يـك فـانوس،       . وارد سنگر شديم  . سنگر راهنمايي كرد  
ند تا جعبه و دو تا تخت دو طبقه و كمي خـرده وسـايل؛   يك چراغ والور و چ 

هاي وحشي اطـراف را تـوي         داد؛ انگار تمام گل     اما بوي عطر خيلي خوبي مي     
  .آن سنگر جمع كرده بودند

 انگـار ديگـر     .كـرد   جـا فـرق مـي      ايستادم به نماز، انگار نماز آنجا بـا همـه         
نمـاز ظهـر را   .  كردشد مستقيم با خدا حرف زد و درد دل          اي نبود و مي     واسطه
  ».هاي اين سنگر كي هستند بچه«: پرسيدم. همان سرباز راهنما آمد. خواندم

پريـروز بـه   «: ين انداخت و بـا بغـض سـنگيني ادامـه داد    يسرش را پا 
هاي ما را بستند به رگبار و سه نفري           ها بچه   گردان حمله كردند و كوموله    

  »!كه توي اين سنگر بودند با هم شهيد شدند
در و  . كـردم   حاال بوي خوش را بهتر حـس مـي        .  تنگ شده بود   نفسم

فكـر  . خواست نمازم تمام شـود      دلم نمي . زد  ديوار سنگر با آدم حرف مي     
پرده سخن گفتن با معشوق، پـيش         كردم ديگر هيچ موقع آن شرايط بي        مي
انگـشتر  با  . به بركت آن شهدا سنگر مثل مكاني خارج از دنيا بود          .آيد  نمي

كردم و در فكر بودم كه دست سرباز راهنما را روي كولم              ميعقيقم بازي   
 تا شب نـشده بايـد فكـر جمـع           ، زود باش  !اخوي«: حس كردم كه گفت   
  ».كردن وسايلتان باشيد

. بينم كه آن موقع درست فكر كرده بودم      مي ،موش  امروز با خودم كه تنها مي     
  .ف زدحربا معشوق شود  خيلي سخت مي... توي اين دود، آهن، صدا و 
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  آخرين نماز عشق
  ياسمن شريفي

  
ها دسته دسته بـراي    نزديك اذان مغرب بچه،4قبل از عمليات والفجر  

دشـمن  ة  گرفتم، صداي خمپـار     كه وضو مي   در حالي . شدند  نماز آماده مي  
 ،تر بـود    ها كه چند قدمي از من دور        يكي از بچه  . از پشت به گوش رسيد    

هـا بـا    ه بچـ !كني، زود بـاش     ست مي چرا دست د  «: دويد به طرفم و گفت    
  »گويي؟  اذان نمي؛ده شدند براي نماز جماعتحاجي آما
بـر روي   . تر وضو گرفتم و به سمت جايگاه نماز جماعت آمدم          سريع

اكبر، خدا بزرگتر است، اهللا اكبـر، خـدا بزرگتـر            سكويي قرار گرفتم و اهللا    
  ...تر از همه است، بزرگ

تم كه ناگهان صداي مهيبي مـن را از حـال           گف  چشمانم بسته بود و اذان مي     
چشمانم را باز كردم و ديـدم همـه جـا پـر از دود و آتـش                  . خودم خارج كرد  

 در ميان دود و آتش      ،ها كه اطراف سكوي من بودند        تنها چند نفر از بچه     .است
 نماز آنان آخـرين     !آري. رفتند  شدند كه به طرف جايگاه نماز پيش مي         ديده مي 

  .هاي آنان غرق در خون به روي محراب نماز افتاده بود رهچه. نماز عشق شد
آنان با اقتدا به ساالر شهيدان كه در ظهـر عاشـورا در محـشر جنـگ،                 

  . در خون خود غلتيدند و رفتند،داشتند نماز را برپا مي
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  مثل عباس
  قاسم تاجيك

  
اســالمي از  انقــالبة هــاي كميتــ روز اعــزام بچــه 21/3/1366 تــاريخ
جهـانگير  «دوسـتم   . هاي حق عليه باطل بـود       اكدشت به جبهه  شهرستان پ 

شـلمچه  ة بـه جبهـ  .  هم با ما بود كه بسيار خوشحال شدم   »جمعي صاحب
 بـوديم، درسـت     اهللا   مـا كـه جـزء لـشكر روح         .در جنوب كشور رسيديم   

  .روي پتروشيمي عراق مستقر شديم بهور
تيم توانـس    لشكر عراق به ما حمله كرد؛ طـوري كـه نمـي            8/4/66روز  

 ولي آن روز بـه      ،ام افتادم   ياد شب عروسي  . سرمان را از سنگر باال بياوريم     
 مـاه بـود ازدواج كـرده        شـش  من تازه    .باريد  جاي نقل، تير بر سرمان مي     

: ها مشغول صحبت در سنگر بوديم كه جهانگير به من گفـت             با بچه . بودم
كـنم و    ي ازدواج مـ   ،حتماً من اگر برگردم   . چه ساعت زيبايي داري   ! قاسم«

  »!خرم يك ساعت مثل ساعت تو مي
سـنگر  . در حين صحبت و گفتگو بوديم كه اذان ظهر به گوش رسـيد            

 نمـاز بخـوانيم و در ضـمن آب هـم در             هشد ايستاد   ما طوري بود كه نمي    
 نفرمان تيمم كنيم و نمـاز را بـه          هفتجبور شديم   م. سنگر تمام شده بود   

هـا از گرمـا و        يگر طاقت بچـه    دعا د   و بعد از نماز  . طور جماعت بخوانيم  
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 من و جهانگير تصميم گرفتيم از سنگر بيرون برويم و           .دمتشنگي به سر آ   
  .آب بياوريم

 از طرف عـراق شـليك       60ة   ناگهان خمپار  ،نزديك سنگر كه رسيديم   
.  را به دو نـيم كـرد       اوشد و درست به وسط كمر جهانگير اصابت كرد و           

 يك تركش هم بـه پيـشاني        .د شد تشنه شهي ) ع(حسين جهانگير مانند امام  
در آن لحظه يـاد نمـاز ظهـر         . من برخورد كرد و مرا به طرفي پرتاب كرد        

تكه شد و من هم ماننـد         جهانگير مانند حضرت عباس تكه    . عاشورا افتادم 
 70حضرت ابوالفضل يك دست و پاي چپم فلـج مانـد و شـدم جانبـاز                 

  .درصد
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رابتكار مكب  
  زاده احمد دهقان

  
 با  ،سازندگي شهرستان شميرانات بودم      كه كارمند جهاد   1360 در سال 

انـدازي حمـام، سـنگر و سـاختن          برادران گروه بسيج مردمـي جهـت راه       
عبـاس   دشـت ة  جنوب اعزام شديم و از آنجا به منطقـ        ة  اورژانس، به منطق  

  .رفتيم
.  حاضر شده بودند   نمازة  موقع اذان ظهر بود و همه جهت اداي فريض        

اي از برادران نيز      ماز خواندن در داخل سنگر بودند و عده       اي موافق ن    عده
هاي زياد تصميم گرفتيم      باالخره با صحبت  . دادند  فضاي باز را ترجيح مي    

  .نماز را در فضاي باز بخوانيم
ـ فردي به نام حاج حسين اطمينـان، م        در موقـع اداي نمـاز،      . ر بـود  كب

ه كيلـومتري از مـا   دو ـ سـ  ة  دو نوبت با فاصل،هواپيماهاي بعثي در يكي
:  در ركعت دوم بوديم كه حاج حـسين فريـاد زد           .منطقه را بمباران كردند   

  !، هواپيماها آمدندهحمدمن اهللا ل سمع
  .همه نماز را شكستند و به سنگرها پناه آوردند
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  او همان بود
  علي اصغر گل ياس

  
 »قالجـه «اهللا در ارتفاعاتي به نام        رسول  محمد 27 لشكر 1362در سال   
 .چهـار  ة دسـت  ، در گروهان جهـاد    ؛بنده در گردان ميثم بودم    . اردو زده بود  

 مـا در چـادري قـرار        .در در سراشيبي يـك دره قـرار داشـت          گروهان ما 
يكي از برادرها خيلي به سختي از خـواب بيـدار           .  نفره بود  20داشتيم كه   

  .خوابيد خواند و مي شد و سريع نمازش را مي مي
قدر   د نسبت به نماز اين    بود كه يك رزمنده نباي    آور    ها تعجب   براي بچه 

  .شدند اشد و حتي بعضي براي غيبت كردن وسوسه ميحال ب بي
يك ساعتي به اذان صبح مانده      . يك شب نوبت پست نگهباني من بود      

يكي ديدم كه آرام از چادر بيرون آمـد و          تاربود كه ناگهان شخصي را در       
 ،قعيـت خـودم را تـرك كـنم        توانستم مو   چون نمي . به سمتي حركت كرد   

هاي شب    فرداي آن روز تا نيمه    . متوجه نشدم او كيست و به كجا مي رود        
 ولـي   ،رود  بيدار ماندم تا ببينم كيست كه آن وقت شب از چادر بيرون مي            

  .برد متأسفانه خوابم مي
شـب پـست نگهبـاني او بـود          ها كه نيمه    چند شب بعد به يكي از بچه      

 ولي از جايم بلند نشدم و وانمود    ،و مرا بيدار كرد   ا. گفتم كه مرا بيدار كند    
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تقريباً نيم ساعتي نگذشته بـود كـه متوجـه شـدم            . كردم كه خواب هستم   
 مـن هـم دنبـال او بـه          .لند شد و آرام بيرون چادر رفـت       بها    يكي از بچه  

هر چه نگـاه    .  او در دل تاريكي گم شد      .صورت خيلي آرام حركت كردم    
تـاريكي  ة  اي را در گوشـ       صداي خفيف زمزمـه    ناگهان. كردم او را نديدم   

ناگهـان بـا نابـاوري متوجـه        . آرام به طرف آن صدا حركت كردم      . شنيدم
اش   هـا از روي ناآگـاهي دربـاره         شدم همان كسي است كه بعضي از بچه       

  .زدند ي مييها حرف
منتظر شدم تا نمـاز شـب را        . كرد  او با سوز عجيبي گريه و عبادت مي       

صـداي  . كـردم   يواش گريه مي    اي يواش    هم در گوشه   با گريه خواند و من    
او نماز صبح را خواند و سريع . ندگوي چادر تبليغات شنيده شدلاذان از ب  

  .طرف چادرها حركت كرده ب
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  باراني به پهناي صورت
  زاده علي حاجي

  
 حـــضرت 27 لـــشكر همـــراه بـــا نيروهـــايي از   1366ســـال 

مت غـرب كـشور اعـزام       جهت انجام عمليات به س    ) ص(اهللا  رسولمحمد
هـاي ظهـر    پس از گذشتن از شهرها و روستاهاي مـسير، نزديكـي     . شديم

عمليـاتي و   ة  قرار بود بـراي ورود بـه منطقـ        . مورد نظر شديم  ة  وارد منطق 
 لـذا از فرصـت بـاقي مانـده          ،استقرار در آن از تاريكي شب استفاده كنيم       

  .نماز ظهر و عصر مهيا شديمة  براي اقامه وه كردستفادا
نماز و قـدري اسـتراحت بـا تاريـك شـدن هـوا، سـوار                ة  پس از اقام  

ـ «ة   سـمت جـاد    اي وانت تويوتا لندكروز شـديم و بـه        خودروه  »شرردِگِ
 يين ارتفـاع    بود كه در طول روز از پا       ي پرپيچ و خم    ةجاد. حركت نموديم 

س كه اي پوشيده از خاك ر   جاده؛خوبي حالت مارپيچ آن مشخص بوده ب
هـاي    نزديكـي . و باران حالت بسيار چسبنده پيدا كرده بـود        با بارش برف    

  .اذان صبح به مقر رسيديم
غروب روز پنجم، هوا سرد بود و ابرهـاي سـياهي آسـمان منطقـه را                

 بـر   ،گذشت  هر چه بيشتر مي   . نم باران باريدن گرفت     ابتدا نم . پوشانده بود 
بـه  ايش را   نم باران ج    لحظاتي نگذشته بود كه نم    . شد  شدت آن افزوده مي   
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پـس  . همه جا را آب فرا گرفته بود      . سيالبي وحشتناك و باور نكردني داد     
از مدتي با آرام شدن شرايط جوي و تاريكي كامـل بـه سـمت سـنگرها                 

 جـستجو   . را نيـافتم   ن مكـان سـنگر رسـيدم آ        وقتي نزديكيِ  .روانه شديم 
ي وقتـ .  نقطـه بـود    همـان مطمئن بودم كه سنگر در      . باز نيافتم ولي  كردم،  

مكان سنگر مملو از آب شده      .  از تعجب متحير ماندم    ،دقت بيشتري كردم  
 وقتي وارد سنگر    .رفتيم  بايست درون آن مي     اي نداشتيم و مي     بود اما چاره  

 پـنج  چگونه   ! خداي من  : زير لب گفتم   .ب فرو رفتم  آ تا كمر داخل     ،شدم
يـست  با   دقيقه بـود و مـي      23:30،ساعتم را نگاه كردم   . ساعت در آن بمانم   

  .ماندم بامداد در آن شرايط در دل دشمن مية  دقيق4:30تا ساعت 
سراسر بدنم كرخت شده بود و با سوز هوا، سـرما تـا عمـق وجـودم                 

دانستم سه ساعت ديگـر را        نمي.  شده بود  تمامديگر تحملم   . كرد  نفوذ مي 
صـدايي در آن دل     در همين افكار بـودم كـه ناگهـان          . چگونه سپري كنم  

.  صداي انـسان بـود  ، صدا، بيشتري كردمدقت كرد؛ جلبا   ر ام  توجهشب  
كـر  اي ف    اما لحظه  ،به سمت صدا پرتاب كنم    نارنجكي  اول تصميم گرفتم    

اي بودن منطقـه، انـداختن        دليل صخره ه   ب كردم و پيش خود گفتم كه اوالً      
 با وجود باد، امكان شناسايي محل دقيق صدا         ثانياً. اي ندارد   نارنجك فايده 

.  با احتياط به سمت صدا بـروم    به همين جهت تصميم گرفتم     . نبود ممكن
 گويـان خـود را از       )س( و يا زهـرا    )ع(حمت و سختي زياد و يا علي      با ز 

حس شده بود و انگـشتان دسـت و پـايم از              بدنم بي . سنگر بيرون كشيدم  
  .شدند شدت سرما تا نمي

  تا اينكـه ؛شد  وضوح صدا بيشتر مي    ،شدم  تر مي  هر چه به صدا نزديك    
درون سـنگر  . آيـد  ترين سنگر به سنگر من مي   متوجه شدم صدا از نزديك    

بـه  .  قرار داشـت   ،يكي از دوستانم كه بيشتر از يك برادر، دوستش داشتم         
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او را به حالت    . مواي كه مزاحم خلوت او نش        به گونه  رفتم،آرامي نزديك   
را بـه   هـا     دسـت . آمده بود باال  او  ة  آب باران تا نزديكي سين    . ايستاده ديدم 

 نـه آب    ،او را نه سوزي، نه سرمايي     . حالت قنوت رو به آسمان گرفته بود      
 داشـت   .داد  بهتر بگويم هيچ كوهي او را تكان نمي       ! ؛ نه ييخي و نه دشمن   

 از  او. هاي او مرا به حيـرت وا داشـت          صداي زمزمه . خواند  نماز شب مي  
خنـد  گفـت و دائمـاً لب        بود كه بسيار كم سخن مي      يهاي مخلص    بچه ةجمل

اي كـه     ريخت؛ به گونـه     به پهناي صورتش اشك مي    . بر لبانش جاري بود   
  .اختيار به زانو درآمدم و متحير جمال او شدم بي

 روز خيلـي بـا خـودم فكـر كـردم و در              نفرداي آ . آن شب تمام شد   
ديگـر  . خـوردم   ام را مـي     خلوت خيالم افسوس روزهـاي از دسـت رفتـه         

از آن به   . من به سنگر باز گردم    و   كردم كه شب فرا رسد      شماري مي  لحظه
بعد ديگر آن سوز و سـرما و آن آب سـرد و آن سـكوت شـب مـرا آزار                     

خواسـتم    اش از خدا مي    همه. داد، بلكه موجب آرامش قلبم گشته بود        نمي
  .كه زمان به كندي سپري شود و من اين لحظات را از دست ندهم

هـا    يكي از عمليات  آن يار دوست داشتني و آن عزيز به ياد ماندني در            
  .رسيدبه شهادت 
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  درست مثل آبكش
  مير عليرضا سيد ملكي

  
عقيـل   بن عمليات مسلم . غرب اعزام شديم  ة   بود كه به جبه    1361سال  

ر فرمانـدهي در  گردان ما به دستو   . پايان يافته و دشمن در صدد پاتك بود       
ي چنـد روز  . هاي فتح شده حراسـت كنـد         تا از قله   سنگرها اسكان يافت  

  .شد آتش گلوله و خمپاره رد و بدل مي
 دوشكاي ما دشـمن و سـنگرهاي        ،يك روز صبح كه هوا دلنشين بود      

 دشـمن   سـوي آنها را زير رگبار گرفت و نزديك ظهر شليك خمپـاره از             
خواهيم براي وضو و نماز از سنگرها  دانستند كه ما مي ي مييگو. آغاز شد 
 براي وضو نزديك منبـع آب       من هم از سنگر خارج شدم و      . يميبيرون بيا 

سنگرهاي مـا و اطـراف آن مـورد         . رفتم و بعد از وضو به سنگر برگشتم       
خواست بر سر ما فرو       ي سقف سنگر مي   يگوو   خمپاره قرار داشت     ةحمل
فكر كردم نماز را داخل سنگر بخوانم يـا بيـرون از سـنگر؛    با خود   . بريزد

 ،گر نمـاز بخـوانم     داخل سن  خواستم   اگر مي  ؛چون سقف سنگر كوتاه بود    
ده خواندم؛ اما ترجيح دادم بروم بيرون و نماز را ايستا           بايد نشسته نماز مي   

 نزديك سنگر ايستادم و اذان و اقامه را گفتم و نماز            رفتم بيرون و  . بخوانم
  .را شروع كردم
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در حال قنوت بودم كه يك خمپاره نزديك من منفجر شد و بدنم پـر               
مك كردند و مرا به داخل سـنگر بردنـد و            ك دبرادران آمدن . از تركش شد  

مـرا كـف   . آمبوالنس يك وانت تويوتا سـرباز بـود      . آمبوالنس خبر كردند  
دشـمن  . ين كـوه حركـت كـرد      يوانت قرار دادند و راننده به سرعت به پا        

  .زد همه جا را با خمپاره مي
هاي اوليه مـرا بـا        بعد از كمك  . ييباالخره رسيديم به درمانگاه صحرا    

س به سومار رساندند و از آنجا با بـالگرد بـه بيمارسـتان طالقـاني                آمبوالن
  »!اي  آبكش سوراخ شدهمثل«: وقتي دكتر مرا ديد گفت. كرمانشاه بردند
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  رها از حصار دنيا
  زهرا سادات موسوي

  
كرد كه قبل از عمليات والفجـر          نصر نقل مي   5جانشين فرمانده لشكر    

كـاني  «هاي ارتفاعات      نزديكي ؛م شناسايي ها رفته بودي    ، با چند تا از بچه     3
 قرارگـاه بـه   شـد      بـه طـوري كـه نمـي        ،شناسايي ما طول كـشيد    . »سخت

. نداشد تا صبح را آنجا گذر اي كه مي رسيديم به محوطه و   رفتيم   .برگشت
  . سه ساعت بيشتر تا اذان صبح باقي نمانده بود،دو

ن را از هـم     هاي خودشـا    ها عادت داشتند نماز و نيايش       آن روزها بچه  
چنـد متـر    .  بلند شدم  .فقط كمي توانستم استراحت كنم    . مخفي نگه دارند  

  وخيلـي آهـسته رفـتم طـرفش    . خوانـد  تر كسي نماز شـب مـي      آن طرف 
 .)ع( ي تيپ امام رضا   اه   فرمانده يكي از گردان    .بود» حصاري «.شناختمش

كـرد و بعـد رفـت بـه           با صداي بلند گريـه مـي      . نخواستم مزاحمش شوم  
اش آن قدر طوالني شد كه با خودم گفـتم شـايد خـوابش                 سجده .سجده

  فهميـد  ؛آوردم رفتم پتويي    .هوا سرد بود، ترسيدم سرما بخورد     . برده باشد 
اگـر  «: گفـت  مـرا ديـد،   .  سر از سجده برداشت و نمازش را سـالم داد          و

خواسـتم از خـواب بيـدارتان          نمـي  .خواهم  مزاحم شما شدم، معذرت مي    
  ».كنم
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  ».رت براي چه؟ من خودم بيدار شدمذعم«: گفتم
هـاي بيابـان،      هايش از تمـاس بـا سـنگريزه         گونه. صورتش را بوسيدم  

اش   محـل سـجده   . لرزيـد   هايش مي   اشك هنوز در چشم   . زخمي شده بود  
اش را ريختم     در غيابش رفتم كمي از خاك محل سجده       . بود  س اشك خي

در » حـصاري « عاقبـت  .توي دستمالي و براي تبرك با خودم آوردم عقب      
  .حصار اين دنيا نماند و مفقوداالثر شد
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  20زنداني سلول 
  رضا اسماعيلي

  
اهللا غفـاري در قـم         در جريان تشييع جنازة مرحوم آيت      1353در سال   

 زنـدان قـصر     19در سلول شـمارة     . دستگير شدم و به زندان تهران افتادم      
اي در سـلول      نـه اهللا خام    آيت ،در آن زمان مقام معظم رهبري     . زنداني شدم 

  . زنداني بودند20شمارة 
ربـاي   انگيـز و قـرآن دل       نمـاز روح  . آن روز مصادف با اول محرم بود      

 اسـير    هم به من و هـم بـه سـاير دوسـتان روحـانيِ              ،انقالب معظم   رهبر
 گروهك فدائيان    يكي از زندانيان سلول ما جزء     . بخشيد  آرامش خاصي مي  

اي  اهللا خامنه داي نماز خواندن آيت    او با ص   .خلق و معتقد به كمونيسم بود     
  .گرفت به شدت تحت تأثير قرار مي
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  نور صورتش را به چشم ديدم
  مريم اكافان

  
 بود و تازه عمليات خيبر شـروع شـده          1362زمستان  كرد كه     پدرم نقل مي  

ها جلو رفته بودند و ما به عنوان نيروهاي پشتيباني تـوي               يك دسته از بچه    .بود
هـا داشـتند قـرآن        بعـضي از بچـه    . منتظر دستور فرمانده بوديم   سنگر نشسته و    

يـا  « و   »يـا حـسين   «بند    ها هم همان طور كه پيشاني       خواندند؛ بعضي از بچه     مي
كردند كه    گفتند و سفارش مي     بستند، به هم التماس دعا مي        به سر هم مي    »زهرا

  .هر كس خدا طلبيدش و پرواز كرد، دست بقيه را هم بگيرد
ي شدم كه گوشة سنگر با خدا خلوت كرده بود و داشت نماز             ربرادمتوجه  

احـساس  . تشـ  سال دا  17،  16رسيد و فقط       خيلي جوان به نظر مي     .خواند  مي
رود؛ نوري كـه بـه شـدت مـرا           ن مي اكردم يك نور از صورتش به طرف آسم       

 بگويم التمـاس    ،رفش تا وقتي نمازش تمام شد     ط آمدم   .محو خودش كرده بود   
 فقـط  .ديـد  انگار چشمانم نمـي . فهميدم چه شد. عه سنگر لرزيد  دف  دعا كه يك  

نستم به آن برادر نگاه كنم كه ببينم آيا هنوز نور از صـورتش بـه                ايك لحظه تو  
 بدنش يك گوشه افتـاده بـود و         . اما ديگر صورتي نداشت    !رود يا نه    ن مي اآسم

  .ان خدا بودميهمور به آسمان رفته و نسرش همراه آن 
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  ه كارهعبادت نيم
  نژاد ناصر متقيان

  
ها  ، من هم مثل بسياري از مردم راهي جبهه      دفاع مقدس كه شروع شد    

 بـودم و مـشغول احـداث پـل          مهندسـي رزمـي    نيروي   1363سال  . شدم
  .بوديم

وضـو گـرفتيم و مـشغول       به همـراه همرزمـانم      در يكي از روزها من      
 كنار من به    هنوز نماز تمام نشده بود كه يك خمپاره       . خواندن نماز شديم  

  .زمين افتاد و من ديگر هيچ نفهميدم
 . ديدم در بيمارستان صحرايي خرمـشهر هـستم        ،وقتي چشم باز كردم   

توانـستم نمـاز       با اينكه نمـي    .يادم افتاد كه من در حال نماز مجروح شدم        
ا بتـوانم   تـ ان خواستم تا زودتر بهبـود يـابم         بخوانم، در دلم از خداوند منّ     

  .ره مانده بود، بخوانمنمازم را كه نيمه كا
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  ه نفر5عروج 
  زينب نوري

  
هاي جنگ در پشت كانالي آمادة عمليات         ترين جبهه   در يكي از سخت   
به ما اطالع دادند كه قـرار اسـت         . سيم به صدا درآمد     بوديم كه ناگهان بي   

 نفر نيروي پياده، مأمور بـه تيـپ زرهـي مـا شـوند كـه مأموريتـشان                   پنج
  .هاي ما بود تانكپشتيباني و حفاظت از 

به آنها گفتيم كه كمي اسـتراحت       . آنها غروب به سنگرهاي ما رسيدند     
گفتند كـه امـشب را همـين جـا در محـيط بـاز               .  ولي قبول نكردند   ،كنيد
اي را بـراي خودشـان         بعد با تعدادي گوني پر از خاك، محدوده        .مانيم  مي

  . ولي حفاظي را كه ساختند، سقف نداشت،مشخص كردند
  يـك . پنج نفري وضو گرفتند و به نماز ايستادند       . ذان مغرب را گفته بود    مؤذن ا 

خواندنـد    آنها همچنان با آرامش نماز مي     . دفعه توپخانة دشمن شروع به آتش كرد      
ـنج نفـر بـه              كه ناگهان يك گلولة كاتيوشا در وسط سنگرشان منفجر شـد و هـر پ

 مـاتم تمـام اعـضا و        اي نداشتيم جز اينكه با اشـك و         هيچ چاره . شهادت رسيدند 
  1!جبهه بفرستيمهاي بدنشان را جمع كنيم و داخل كيسه بگذاريم و به عقب  قطعه

                                                 
 ـ به نقل از محمود جاللي1
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  نمازي كه به دلم نچسبيد
  فائقه صالحي

  
كند كه يـك روز   او تعريف مي . همسر من جانباز جنگ تحميلي است     

من هـم رفـتم وضـو       . ها قبل از عمليات به دعا و نماز پرداختند          همة بچه 
تور رسـيد    در حال خواندن نماز بودم كه دسـ        . و مشغول نماز شدم    گرفتم

من هم سريع نماز را تمـام كـردم   . برويم جلوهر چه زودتر حاضر شويد     
 ولي خيلي ناراحت شدم كه چرا اين نماز به دل من            ،تا به خط مقدم بروم    

  .نچسبيد
 تصميم گرفتيم بروم دوباره نمازم    . ها به خط مقدم رفتيم      به همراه بچه  

  .را بخوانم
در حـال نمـاز     . شـدم نمـاز   ها مـشغول      رفتم يك گوشه و دور از بچه      

اي نزديـك مـن خـورد و چنـد             خمپـاره  .خواندن بودم كه صدايي شنيدم    
هـايم را   تركش به من اصابت كرد؛ جوري كه شكم من پـاره شـد و روده             

كـم   تا مدتي كسي نفهميد من آنجـا هـستم تـا اينكـه كـم           . ديدم  خودم مي 
  .مبيهوش شد

 .حـال بـودم     بي.  ديدم روي تخت بيمارستان هستم     ،چشم كه باز كردم   
ديدم كه در سـنگر هـستم و دارم نمـاز             به ياد آوردم كه داشتم خواب مي      
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ديـدم كـه كنـار         با عبايي بلند را مي     ، يك آقا  نمازم كه تمام شد   . خوانم  مي
من ايستاده بود و به من گفت كه حاال اين نمـاز بـه دلـت چـسبيد؟ مـن                    

تو بيست روز است كه     «:  آن آقا فرمود   »گويي؟  براي چه اين را مي    «: تمگف
  »!تيدر حال نماز و عبادت هس

فهميدم كه آخرين نمازم در سنگر متصل شده است به اولين نماز من             
 كـه بيـست روز بـود        ، بعد از مجروحيـت مـن در بيمارسـتان         ،در خواب 

  .بيهوش بودم
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   عباسدائپيش چشمان ر
  زاده لسيد سعيد رسو

  
اواسط شهريور ماه بود و گرماي هـوا در رماديـه           . ايام تبادل اسرا بود   

 ثبت نام كـرده     خ نفر از اسراي قديمي كه صليب سر       240تقريباً  . گير  نفس
. كـرديم   بود و اسراي مفقوداالثر با هم زندگي بعد از تبادل را تجربـه مـي              

  .كردند  نمي براي همين ما را آزاديم؛هاي سنگيني داشت همگي محكوميت
ها درخواست آزادي بيـشتر        بچه ،بعد از صحبت فرمانده بعثي اردوگاه     

رو    روبه )زائر عباس (و نماز جماعت كردند كه با واكنش بسيار بد فرمانده         
  .شديم

هاي قديمي بنام آهنگريان گفـت كـه باعـث            هاذان ظهر را يكي از بچ     
اي قـديمي   كه مدرسهـ ها در وسط حياط اردوگاه   جمع شدن تمامي بچه

ـ بود ها با نشستن و تيمم بر خاك به صف شدند و خـود آقـاي    بچه.  شد 
  .نماز شد آهنگريان پيش

وقتي نماز تمـام  . خدايا خودت شاهدي كه چه صفايي داشت آن نماز       
 به خودمان آمديم و ديديم كه فرمانـده و سـربازان داخـل و خـارج                 ،شد

ـ خاردار بودند كه پشت سيمـ اردوگاه   بـا  . كردنـد  ي بـه مـا مـي    چه نگاه 
ها با روحية بيشتري تعقيبات نماز را به جا آوردند و              بچه ،ديدن آن حالت  
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هـا همچنـان       ولـي زائـر عبـاس و بعثـي         .ندهر يك به دنبال كار خود رفت      
  .كردند ايستاده بودند و حياط خالي را نگاه مي
  و بـه   هايمان  ه داد نماز را در اتاق     زبعد از آمار عصر، فرمانده بعثي اجا      

بود كه نگهبـان بگـذاريم و مواظـب         ديگر الزم ن  . صورت جمعي بخوانيم  
  .ن را بشكنيم و دوباره شروع كنيم نمازمارباشيم و دهها با

ما توانستيم سه ماه راحت بدون مزاحم و ترس با خيال راحت فريضة   
  .ديني خويش را به جا بياوريم
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  سجادة كوچك
  فاطمه حداد

  
.  پس از اداي نمـاز آمـادة عمليـات شـديم    شب عمليات كربالي يك، 

خودمان را به نقطة رهايي رسانديم و منتظـر بـوديم تـا رمـز عمليـات را                  
  .اعالم كنند

 منورهاي دشمن كـه يكـي پـس از ديگـري بـاالي              .عمليات آغاز شد  
بـه دسـتور فرمانـده      . شد، زمين را مثل روز كـرده بـود          سرمان روشن مي  

يـك گـروه بـه سـمت چـپ و           .  شـدند  گردان، نيروها به دو دسته تقسيم     
  .گروهي ديگر به سمت راست حركت كردند تا منطقه را پاكسازي كنند

ماهورهاي آنجا چشمم به تعدادي از        هاي زياد، در تپه     پس از درگيري  
ابتدا فكـر كـردم كـه آنـان         . نفرات افتاد كه روي زمين دراز كشيده بودند       

 . بـه آنهـا نزديـك شـدم         به آرامـي و بـا احتيـاط        .نيروهاي دشمن هستند  
چـون  .  متوجه شدم از نيروهاي خودي هستند      ،هنگامي كه به آنها رسيدم    

 زيـادي وجـود داشـت، متأسـفانه         ريِلمـ هـاي نـامنظم وا      در منطقه، مـين   
ها نشده    پايين بيايند، متوجه مين     خواستند از تپه    رزمندگان هنگامي كه مي   

ده و يا به شهادت رسيده      و در دام افتاده بودند و تمامي آنها يا مجروح ش          
  .بودند
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 هوا سرد ،شب. جا كردم  دست به كار شدم و مجروحين را جابه     سريع
م كـردن آنـان   رآمد و چيزي براي گـ       ين مي يبود و دماي بدن مجروحان پا     

 ،ها را كـه از شـن پـر بـود            هاي سنگر عراقي    به فكرم رسيد تا گوني    . نبود
دن مـ اي از پـايين آ       انـدازه  خالي كنم و روي بدن آن عزيزان بگذارم و تـا          

  .دماي بدن آنان جلوگيري كنم
مشغول انجام اين كارها بودم كه متوجه شـدم يكـي از رزمنـدگان در               

به سـمت او رفـتم و    . خوشحال شدم كه او سالم است     . حال سجده است  
  :او را صدا كردم

  !برادر، برادرـ 
شـتم،  اش گذا   يك شده و دست روي شانه      به او نزد   .اما جوابي نشنيدم  

صورتم را نزديك صورتش بـردم و  . العملي از او نديدم    اما باز هيچ عكس     
 امـا  ،اي و يا صداي نفـس كـشيدنش را بـشنوم      گوش دادم تا شايد زمزمه    

 سـجده   در حـال   متوجه شدم او همان طور       .هيچ صدايي به گوشم نرسيد    
سجادة كوچك جيبي خود را روي زمين پهـن كـرده بـود، بـه درجـة                 كه  

  . استل گرديده و آخرين سجدة عشق را به جا آوردهيت ناعظيم شهاد
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  عيد فطرنماز 
  مهديه آريش

  
 پـنج  نفرة خواهران فرهنگي و يك گـروه         چهاردر قالب يك گروه     ما  

مـاه مبـارك    . غـرب اعـزام شـديم      نفرة خواهران بهداشت به منطقة گيالن     
دند و  غرب شهر را ترك كرده بو       همة مردم گيالن  .  بود 1360سال  رمضان  

كردند، ولي گاهي براي خريد و سر زدن          در روستاهاي اطراف زندگي مي    
  . شهر در تيررس توپخانة دشمن بودچون ؛رفتند به منازلشان به شهر مي

خبـر  . بعد از يك ماه كار در روستاهاي اطراف، روز عيد فطـر رسـيد             
 ما هم خوشـحال   . شود  غرب خوانده مي   دادند كه نماز عيد در شهر گيالن      

 تقاضا داديم كه همراه جمعيت به داخل شهر بـرويم و نمـاز را ادا        ه و شد
  .كنيم

 خوشحال بـوديم از اينكـه اتفـاقي نيفتـاد؛ زيـرا             ،وقتي نماز تمام شد   
ه ناگهـان   كـ زمـاني نگذشـته بـود       . گفتند شهر در تيررس دشمن است       مي

با چند نفر از خواهران، خودمان را به        .  كرد آتشتوپخانة دشمن شروع به     
مسجدي كه چند گوشه و سقف آن قـبالً بـا           . سجد جامع شهر رسانديم   م

چند توپ به گوشه و كنار حياط مسجد        . توپخانة دشمن خراب شده بود    
مـا سراسـيمه او     . ها شروع به دويدن كرد      ناگهان يكي از بچه   . اصابت كرد 
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يكي از برادران كه ما را      .  خودمان را حفظ كنيم    يرا گرفتيم تا در پناهگاه    
سريع خودتان را به ماشـين      «: اشين به شهر برده بود رسيد و فرياد زد        با م 

زنـد و چنـد نفـر هـم از             زيرا دشمن كل شهر را با توپخانه مـي         د،برساني
  ».اند نمازگزاران شهيد شده

دشـمن جيـپ را ديـده       . يموسوار بر جيپ شديم تا از شهر خارج ش        
كـان شـديدي    خورد و به ماشـين ت       هاي دشمن اطراف جاده مي     توپ. بود
اي رسيديم كـه از تيـررس توپخانـه           گردنه به   شد تا   داد، ولي هيچ نمي     مي

  .خارج شديم
  .ن نماز عيد فطر هيچ وقت از ياد من نخواهد رفتآ



 101 / ..................................................................................هاي ايستاده     هشكست

  
  
  

  ! پيشرفتهةاسلح
  سعيد صديقي

  
هـا در سـنگر       بچـه . ام كرده بود    گرماي نيمه شب جزيرة مجنون كالفه     

م كردة داخل سنگر باعث شد كه       هواي شرجي و فضاي د    . خوابيده بودند 
 كمي زير آسـمان در سـكوت        .بلند شدم و زدم بيرون    . نتوانم دوام بياورم  

 بهتر است وضو بگيـرم و   ،برد  با خودم گفتم حاال كه خوابم نمي      . راه رفتم 
  .اري كه از پيش آمدنش خوشحال شدمبتوفيقي اج. نماز شبي بخوانم

 آب به انـدازة     .ته بودند برداشتم   سنگر گذاش  اي را كه در كنار درِ       آفتابه
مـشتي آب بـه صـورتم زدم و درود بـر محمـد و آل او            . كافي در آن بود   

يك دفعه پشت خـاكريز بـه نظـرم      . وضوي خود را كامل گرفتم    . فرستادم
در تاريكي مطلق، برق    .  جلو رفتم  خيز شده و دوالّ    نيم. چيزي تكان خورد  

دشـمن  ! واي خداي مـن   .  كمي ترسيدم  . يك عراقي بود   ؛كالهش را ديدم  
 ولي ديـدم صـدايم در       ،خواستم فرياد بزنم  . طرف سنگرها آمده بود    تا آن 
  .كردم  بايد كاري مي.آيد نمي

معلـوم بـود اطالعـاتي      . ديدم يك نفر است   . آهسته، آهسته جلو رفتم   
 ديـدم آفتابـه هنـوز در        .به خودم آمدم  . است و براي شناسايي آمده است     

 يك دفعـه    ! چه كار كنم   ، حاال م اسلحه ندارم  پيش خودم گفت  . دستم است 
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آهسته جلو رفتم و لولة آفتابـه را در كمـرش فـرو             .  به نظرم رسيد   يفكر
  .هايش را باال گرفت و دست !تسليم ، تسليم:صدا زد. كردم

  »!تعال، رو«: اش را گرفتم و به او گفتم اسلحه
! سينمهدي، ح «: داد زدم  با صداي بلند     ،وقتي اين طرف خاكريز آمدم    

  »!كجاييد يك عراقي گرفتم
هاي نگهباني هم سريع      چند تا از بچه   . ها با صداي من بيدار شدند       بچه
  . همه غرق در خنده بودند.رسيدند

 كه متوجه شـدند     ؛چند نفر سريع رفتند ببينند كساني ديگر هم هستند        
ه ها از خنـد     بچه. من با لولة آفتابه يك اسير گرفته بودم       . ندا  هآنها فرار كرد  

  .ر شده بودندب روده
     باحـالي خوانـدم و      عراقي، نمـاز شـبِ    سرباز  ردن  بعد از آن اتفاق و ب 

پيش خودم به اين فكر كردم كه وضـوي نمـاز مـن باعـث جلـوگيري از           
  .شناسايي منطقه شده بود



 103 / .................................................................................هاي ايستاده     هشكست

  
  
  

  نماز در سلول
  محمد كريما

  
 غيـر از انجـام      بـردم، مـأمورين     ان ساواك به سر مـي     زماني كه در زند   

هـا هـم تـا ديـر وقـت و بـه صـورت                  شب ،هاي متعارف در روز     جهشكن
  .آمدند اهي با حالت مست به سراغ ما ميگناگهاني و سرزده و 

 گـشود   ميرا  آمد و در       مأمور مي  ،زدم  گاهي كه براي نماز صبح در مي      
 .كردنـد   آمد كه اعتنـا نمـي        گاهي هم پيش مي    .كرد  و دستبند را نيز باز مي     

تـا  . شـود   باز نكردند و من ديدم كه نمازم قـضا مـي          صبح در را    يك  مثالً  
هـاي در      دسـت  ،مانـده   در آخـرين وقـت بـاقي      . آخرين لحظه صبر كردم   

 زدم ـ البته دستبند به تخـت   ما با زحمت روي سكوي باالي سرردستبند 
 و حـاال نوبـت   كـردم قفل بود ـ و صورتم را جلو آوردم و باالخره تيمم  

  .خيز به جا آوردم  زحمت در حال نيمهم بارا  آن ؛خواندن نماز بود
□   

 ممادر. در صبحگاه روز دستگيري، مأموران ساواك به منزل ما ريختند         
  هاي مادرانه    حرفآن  رفت و گهگاهي هم از        رتپش دنبال آنها مي   با قلبي پ

  »!مادر مأموريم و معذور«: گفتيكي از آنها . گفت مي
ديـدم  . لي برداشـتند  هـا و وسـائ       كتاب .ها را گشتند    تمام سوراخ سمبه  
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بـه  . رود  وقت نماز است و اگر آنها مرا ببرند، فرصت نماز از دسـت مـي              
  »!خواهم نماز صبح بخوانم مي«: آنها گفتم

. قاليچة كوچك را وسط حياط انـداختم      . وضو گرفتم . كناري ايستادند 
  .ريخت  اشك ميمخواندم و مادر من نماز مي
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  آن روز ديوارها هم گريستند
  يدامحمد سج د تاجسي

  
 پس از آنكه رژيم بعث عراق       1369چهارم مرداد ماه      و   بيست يخردر تا 

اعالم كرد شرايط ايران را قبول دارد و به خاطر نـشان دادن حـسن نيـت                 
به همراه تعداد ديگـري     كند، من     اولين گروه آزادگان را به زودي آزاد مي       

احـساس   سـال اسـارت،      هفـت در ظهر همان روز و پـس از         از آزادگان   
 بيرون از آسايشگاه رفته و نمـاز جماعـت برگـزار            بهتوانيم    كرديم كه مي  

  .كنيم
پس از اينكه يكي دوستان اذان و اقامه را با صداي           . مهياي نماز شديم  

حـاج  «بلند خواند، نماز جماعت ظهر و عصر را به امامت طلبة خراساني             
ها و تـشهد و       جدهها، س   اين نماز كه تمام ركوع    .  به پا داشتيم   »تقي نخلعي 

تـرين نمازهـاي      انگيـز   سالمش همراه با گريه بود، واقعـاً يكـي از خـاطره           
 شكر پروردگـار     و هم   شوق بود  ها هم گرية    ة بچه  گري .دوران اسارت بود  

  .به خاطر پيروزي و موفقيتي كه نصيب ملت بزرگ ايران كرده بود
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  كاله آهني
  محمد بوذري

  
 در منطقـة زبيـدات      3مليات نـصر     دستور ع  1367خرداد ماه سال    در  

 1:30سـاعت   . من در آن زمان فرمانـده دسـته بـودم         . عراق به ما داده شد    
بامداد، عمليات شروع شد و ما با هجوم به مواضع نيروهـاي بعثـي              دقيقة  

  .آنان را به عقب رانده و ارتفاعات منطقه را تصرف كرديم
در داخــل هــا كانــال كنــده بودنــد و مــا   عراقــي،در روي ارتفاعــات

آتـش شـديدي بـين مـا جريـان داشـت و             . هاي آنها موضع گرفتيم     كانال
 ،گيري منطقه پاتك كردنـد     نيروهاي بعثي دو نوبت در روز جهت باز پس        

از آن روز خاتمه يافت و هنگـام شـب          .  موفق نشدند  در هر دو نوبت   اما  
داخل با كاله آهني    شدت آتش كاسته شد و من به اتفاق فرمانده گروهان           

  .نال خوابيديمكا
داخـل  مـن  . بازي شروع شـد   هنوز خورشيد طلوع نكرده بود كه آتش      

 كاله آهني را از سرم      . تيمم كردم  .داشتمرا  قصد خواندن نماز صبح     كانال  
. داخل كانال شروع به اقامة نمـاز نمـودم        در  نشسته  به صورت   برداشتم و   

 دو سـرباز    هنوز نمازم تمام نشده بود كه يك خمپاره داخل كانال ما بـين            
وقتـي بـه    . منفجر شد و من نيز ناخودآگاه به سمت مخالف پرتاب شـدم           
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  »!آيد بوذري از سرت خون مي«:  گروهان به من گفته فرماند،خود آمدم
يـك  .  ديدم خون از سرم جاري اسـت       ،وقتي دست به گيجگاهم زدم    

تكـه    در اين ميان، هر دو سرباز تكـه       . تركش باعث بريدگي سرم شده بود     
  .دو نفر سرباز ديگر مجروح شده بودندو شده 

 دسـتگاه   دو . قـرار داشـت رسـاندم      آنجـا خودم را به آمبوالنـسي كـه        
.  يكي از آنها بسيار قديمي و خـراب بـود          ند كه  بود مستقرآمبوالنس آنجا   

 سربازان بيشتر از من آسـيب       چون ،من آمبوالنس خراب را انتخاب كردم     
 بـا همـان     .تر اعزام كنند    والنس سالم  را با آمب    آنها مدستور داد . ندديده بود 

ل داديم تا روشـن شـد و مـن نيـز بـه              قدر آمبوالنس را ه    سر زخمي آن  
  .دزفول اعزام شدم
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  عاشورا را به چشم ديدم
  سيد مرتضي طباطبائيان

  
صالح و در شب قبـل از         در منطقة شيخ   1365 ي سال در شب عاشورا  

بمبـاران شـيميايي كردنـد و       عمليات، هواپيماهاي عراقي شديداً منطقه را       
مجـروح  نيـز   ها به شـهادت رسـيدند و بقيـة نيروهـا              تعداد زيادي از بچه   

 از ناحية چشم و ريه و سر مجـروح    ،من هم كه مسئول دسته بودم     . شدند
 ةگونـه آموزشـي دربـار      ما مجهز به ماسك و آمپول نبـوديم و هـيچ          . شدم

ذهنيـت خـودم بـا خـيس        ه از   د لذا با استفا   ، شيميايي نديده بوديم   بمباران
  .دادم ها آرامش مي كردن چفيه، به بچه

.  روي زمـين ريختـه بـود       نداي جسم مطهر شـه    ،همچون ظهر عاشورا  
. نزديـك صـبح بـود     . اي افتـاده بودنـد      مجروحين هم هر كدام در گوشـه      

ده بـودم و سـردرد      شـ  نيمـه بينـا      .مشكـ بتوانستم بـه راحتـي نفـس          نمي
عاقبـت روي  . آمـد  ي وحـشتناكي مـي  ام صـداها   از ريه  .وحشتناكي داشتم 
 ي خـود   اميد به زندگي را از دست داده بودم و از خدا           .زمين دراز كشيدم  

  .تقاضاي عفو و بخشش داشتم
 بـه   ،هـا كـه طلبـه بـود          ناگاه يكي از بچـه     .دانم چقدر طول كشيد     نمي

  »!وقت نماز صبح است«: آهستگي اسم مرا صدا زد و گفت
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فتم و نماز خوانـدم، تـازه   روقتي وضو گ. م كه زنده باشم دكر  باور نمي 
 براي اولين بار تمامي اذكار و       .متوجه شدم هنوز در اين جهان فاني هستم       

ها از آن زمان گذشـته و         سالكه  اكنون  . كردم  آيات نماز را كامالً درك مي     
 هرگاه ياد نماز    ،ندا  هبسياري از دوستان من در آن شب عاشورا شهيد گشت         

اي از ملكـوت خداونـد        اختيار دريچه    بي ،افتم  ي م 65صبح عاشوراي سال    
  .بينم را مي
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  خواند ها نماز مي آنكه در دور دست
  زاده عليرضا زارع

  
  نصر در منطقة بوشهر    5ود و ما در قالب لشكر       ب 1363اسفند ماه سال    
 هوا بسيار سرد بود و سوز شـديدي         .ديديم   آموزش مي  براي عمليات بدر  

وقتي بـراي   . ميخواستيم از چادرها بيرون بياي      نميآمد؛ طوري كه اصالً       مي
گرفتيم، سردي هوا به حـدي زيـاد          آمديم و وضو مي     نماز صبح بيرون مي   

كـه   هـايي   هايمان را زير اگزوز كـاميون        دست ،بود كه بعد از وضو گرفتن     
هـا ديـدم      يكي از اين صـبح    در  . گرفتيم تا كمي گرم شويم      ميروشن بود   

خيلـي تعجـب    . خوانـد   وسط بيابان نمـاز مـي     ها و در      در دوردست كسي  
ها   بچهة هم.خواند  اين چه كسي بود كه در اين سوز شديد نماز مي         !كردم

. رفتنـد  بعد از وضو گرفتن و گرم كردن خود، سريع به داخـل چـادر مـي         
خودم را به او . ام را جلب كرد هاستم بروم داخل كه آن رزمنده توجخو مي

سردار شهيد صياد شيرازي است كـه در آن         با كمال تعجب ديدم     . رساندم
  .كرد با خداي خودش راز و نياز ميخالصانه بيابان برهوت 
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  غذاي معنوي
  حسن محمود نسب

  
 در حال   1 سنگرهاي قالويزان   در  در هواي گرم منطقة مهران     1364تابستان  
نماز جماعت  امام   ما آمد تا     ة نفر 25روزي يك روحاني به سنگر      . پدافند بوديم 
 ماه بود در آن     دو چرا كه حدود     ،د و به رزمندگان روحيه دهد     شوظهر و عصر    

  ! نه عملياتي بود، نه كاري.منطقه بوديم و خسته شده بوديم
 متر ساخته 50زمين به مساحت  كه در زيرِـ حاج آقا در داخل سنگر  

ـ شده بود  در حال نماز بوديم كه ماشـين ناهـار هـم    . نماز را شروع كرد 
يك مرتبه چندين گلولة خمپـاره      . غذا را بين سنگرها توزيع كنند     رسيد تا   

به اطراف ماشين غذا و جلـوي در ورودي سـنگر اصـابت كـرد و تمـام                  
 همه در حال نماز بودنـد       .غذاها و ظروف غذا به داخل سنگر پرتاب شد        

 كه غذاها در سنگر پخش شده بود، اما هـيچ كـس در آن موقـع                 حاليدر  
  .نماز خود را نشكست

در عـوض   . در آن روز همة ما و ميهمان روحاني بـدون غـذا مانـديم             
  !ن نماز جماعت بود، نوش جان كرديمغذاي معنوي را كه هما

                                                 
 نام ارتفاعي در حومه شهر مهران ـ1
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   هاولين نماز جمع
  علي جابري

  
 صـبح گذشـته و      3سـاعت از    . كرد  جوري اذيتم مي  بدخواب آلودگي   

تـا  كـشيدم     هـايم را مـي      چيزي به وقت اذان نمانده بود و من مرتب مـژه          
 امكان داشت نماز صبحم قضا شود و       برد    اگر خوابم مي   چون   ؛ردخوابم نب

خوردم كه چرا؟ به همين خاطر دستم را   آن روز بايد تا غروب حرص مي      
 ش ولـي مگـر حـريف      ،گرفتم تا از ايـن خـواب لعنتـي فـرار كـنم              گاز مي 

  .صداي انفجاري شنيدم و ديگر چيزي نفهميدم كه يك دفعه ...شدم مي
ام و گـوني سـنگر     دو متـري  ،افتد در يكـي     صاحب مي    بي ةريك خمپا 

كند    اما موج انفجار پردة گوشم را پاره مي        ،شود كه تركش بخورم     مانع مي 
 آنجـا عالئـم     .برند پشت خط و اورژانس مـادر         مرا مي  .شوم  و بيهوش مي  

در آنجـا    .كننـد    منتقل مـي   كرمانشاهو مرا به     دكن  ام نارسايي پيدا مي     حياتي
  !م هستفهميدم كجابود كه 

 روز تمام نماز نخوانده بودم و باز حرص خوردن شـروع            دو !اي واي 
:  كه پرستار مراقب فهميد و گفـت       ؛شد و تقالّيم براي بلند شدن از تخت       

هايـت را هـم        لباس .اي  جوري بو گرفته   بد .آيند تا ببرندت حمام     االن مي «
  »!ت قيچي كرديم و درآورديما با مصيبت از تن
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هـاي    و دست به تنم ماليدم و تازه متوجه شـدم كـه لبـاس         جا خوردم 
برادر پرستار آمد و مـرا روي ويلچـر گذاشـت و            . بيمارستاني به تن دارم   

داد حمام بعـد از       چه حالي مي   . خودم را بشويم    تا كرد برد حمام و كمكم   
  !آن همه خاك و گِل

 آمد و گفت كه امروز هـر كـس بخواهـد            آنجابعد از صبحانه مسئول     
خواست بـدانم     خيلي دلم مي  . بريمش نماز جمعه و نگاهي به من كرد         مي

شـدم و ايـن       ساله مي  15 چون آن سال تازه      ،نماز جمعه چه جوري است    
  .توانستم شركت كنم اي بود كه مي اولين نماز جمعه

  . كردند و تا دم مسجد رساندند ما را سوار ماشينباالخره
وشـم  درد و وزوز گ   . ردكـ   ها داشت صحبت مي     سخنران قبل از خطبه   

 تازه وضو هم نداشـتم و  ! تمام نشدنيدردِكرد و اين سر همچنان اذيتم مي  
  .منتظر بودم كه يكي بيايد و مرا براي وضو ببرد

آقـا اشـرفي اصـفهاني امـام         كردم كه حاج    طوري داشتم نگاه مي    همين
 مجـروحين دسـت   يكيِ جمعة كرمانشاه آمد و به همه سالم كرد و با يكي 

آقـا اشـرفي اصـفهاني     حـاج . و پيشاني مرا بوسيد كه خجالت كـشيدم       داد  
ـ               روي  هرفت و نشست در جايي كه برايش آماده كرده بودند و تقريبـاً روب

صفايي بود؛ درست مثل پـدر بـزرگم كـه حمـد و             مرد نوراني و با   پير. من
شويم و فقط     سوره را به من ياد داد و اينكه چرا در نماز خم و راست مي              

 را تعظيم و كرنش كنيم و تعظيم و كرنش براي غيـر خـدا گنـاه                 بايد خدا 
داد كـه چقـدر     آخرش هم يك حبه قـرص نعنـاع تبريـزي مـي           ... است و 

  .خوشمزه بود
ور بـودم كـه ناگهـان صـداي          جوري در خياالت كودكي غوطـه       نهمي

انفجار بلند شد و پشت سرش چند تـا صـداي رگبـار گلولـه و بـه هـم                    
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و پا ماندن ماها كه باز هم يكي از پرسـتارها      زير دست   و  ريختن جمعيت   
من كه هنـوز    . به دادم رسيد و زير بغلم را گرفتند و به آمبوالنس رساندند           

  »مگر چه شده؟«: گيج سردرد و صداي وزوز گوشم بودم پرسيدم
  »! اشرفي اصفهاني را شهيد كردنداهللا منافقين، آيت«: پرستار گفت

زود آمد و رفت و من هنـوز اولـين          او چقدر   . اختيار اشكم در آمد     بي
  .م را نخوانده بودمرنماز جمعة عم
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  اصحاب يمين
  حسين آقائي

  
در بين رزمندگان رسم بر اين      .  به جبهه اعزام شدم    1366دي ماه سال    

نشـستند و     گرفتند؛ بعد همگي دور هم مي       بود كه قبل از خواب وضو مي      
ي ي دعـا  خـود  سـليقة    خواندند و در آخـر هـر نفـر بـه            سورة واقعه را مي   

گفت؛ بـه    ماه فقط يك دعا مي چهاريكي از برادران در اين مدت       . كرد  مي
ي يدانستند كه غالمـي چـه دعـا          همه مي  ،شد  نوبت او مي  وقتي  طوري كه   

  »!يا ما را از اصحاب يمين قرار بدهخدا«: دعاي او اين بود. كند مي
بنديخان عـراق    در ارتفاعات در   7/1/67در تاريخ   ) غالمي(حسين غالمعلي 

  .د و به آرزوي خود كه پيوستن به اصحاب يمين بود، رسيدشد يشه
□   

 بعـد از ظهـر بـه طـرف     شش ساعت 1362 در سال 4در عمليات والفجر   
گفتند نمازتـان را    كه  ستون در حال حركت بود      . حركت كرديم منطقة عملياتي   

ب  نماز مغرب و عـشاء را خوانـديم و سـاعت سـه بعـد از نيمـه شـ          .بخوانيد
 صبح در اثر تير مـستقيم دشـمن از          پنج من حدود ساعت     .عمليات شروع شد  

 درد  .دم بعد از دقايقي متوجه طلـوع فجـر شـ          .است مجروح شدم  ناحية پاي ر  
دانستم كه قبله كجاست و وضو هم      حتي نمي . آلود بودم   داشتم و خون   يشديد
  .نماز من بود اين بهترين كنم كه فكر مي نماز را در همان حال خواندم .نداشتم
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  رازي كه در آن خواب بود
  نييالحس عالءالدين خادم

  
در . رفـتم  براي بار اول بود كه بعد از خدمت سـربازي بـه جبهـه مـي             

 بود  1363 سال   .لشكر فجر و در واحد توپخانه مشغول انجام وظيفه بودم         
  . بسيار سردن موسياةو هواي منطق

چنـد روزي بـه همـين       . مكرد  روزهاي اول در نماز خواندن تنبلي مي      
 يكـي از    ؛منوال گذشت تا يك شب خواب عبـاس ذاكرحـسين را ديـدم            

 سوار . قديمي هم بوديم و شهيد شده بودةهاي خوب سپاه كه همساي     بچه
پـشت  هم   يك ديگ بزرگ آش      گرديد و   ؛ دور يك فلكه مي    يك ژيان بود  

بـه  ها توي صف ايـستاده بودنـد و            چند نفري هم از بچه     . گذاشته بود  آن
كـه در دسـت داشـتم دوان     اي من هم با كاسه  . گرفتند  نوبت از او آش مي    

دوان به طرف عباس دويدم تا از او آش بگيرم كه ناگاه صف تمام شـد و           
مـن بـه دنبـال او       . ت ماشين ژيـان خـود نشـست و حركـت كـرد            پشاو  
هر چه فرياد كشيدم كـه بـه مـن هـم غـذا              . ايستاد   ولي او نمي   ،دويدم  مي

  . من از خواب بيدار شدم...ايستاد و رفت ون بدهد، او
براي من واضح و روشن بود كه اين خواب تعبيرش چيست؟ نماز سـبك              

  .شمردن من باعث شد كه در صف آنها نباشم و از آن روز نمازم ترك نشد
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   شكرةسجد
  عليرضا فراهاني

  
هـاي ايرانـي وارد        سوار بـر اتوبـوس     ،پس از انجام مراسم مبادلة اسرا     

گـوي مـسجد نـداي ملكـوتي اذان پخـش       از بلنـد . اكبر شـديم  گان اهللا پاد
. به همراه سايرين وضو گرفته و نماز را به جماعت بـر پاداشـتيم             . شد  مي

ها و شـلوارها را تـا         پس از نماز به پيشنهاد يكي از آزادگان همگي آستين         
سجدة شكري بـه مـدت نـيم        . ي خاك به سجده رفتيم    وزانو باال زده و ر    

بلنـد   هاي ناگفتة خود را با صداي       در آن سجده آزادگان حرف    ه  كساعت  
  .كردند با خداي خود بيان مي

□   
مردم همانند ساير آزادگان مرا بر روي دوش خـود از محـل جايگـاه               

حسب وظيفه دقـايقي     بنا به درخواست آنان و    . دندرمان ب    منزل ويژه تا درِ  
لحظـاتي بعـد    . ردمتشكر و قدرداني كرده و خاطراتي را از اسارت ذكر ك          

وضــو ســاخته و بــر روي . بخــش اذان ظهــر شــدم متوجــه صــداي روح
پـس از اتمـام نمـاز متوجـه         .  اتاق مشغول نماز شدم    ةاي در گوش    سجاده

صـورت وي را    . خوانـد    خردسالي در كنارم نشسته و نمـاز مـي         ةشدم بچ 
 ؛ او را در آغوش گرفتم     .بعد فهميدم كه فرزند يكي از شهداست      . بوسيدم
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صل علي  «: زد  يز خود را محكم به من چسبانده بود و مرتب فرياد مي           او ن 
  »! آزادگان خوش آمد،محمد

شديداً تحت تأثير قرار گرفتم و ناخودآگاه پنجرة جديدي از زنـدگي             
 پـس   آن،به رويم باز شد و امروز افتخار دارم كه به بركت نماز و پاداش               

 فرزنـدش   يهيد، سرپرست از آشنايي با خانوادة شهيد و ازدواج با همسر ش         
 ،را برعهده گرفته و هر زمان كه توفيق نماز جماعت در مساجد را نداريم             

شـكر  داريـم و سـجدة        به همراه وي، خانوادگي نماز جماعت را برپا مـي         
  .ده استشبخش هر نماز ما  پايان
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  در كمين امام جماعت
  عليرضا فراهاني

  
ها كه با كابل و بـاتوم         ناگهان با سر و صداي عراقي     در دوران اسارت    

آنهـا بـه    . شـديم   بيدار مـي  از خواب   شدند، وحشت زده      وارد اتاق مي  ... و
رفتند و او را با نهايت قساوت مورد شكنجه قرار            ها مي   طرف يكي از بچه   

  »خواني؟  اينجا هم نماز مي،سرباز خميني اي«: زدند دادند و فرياد مي مي
 يـك   .نماز باور كردنـي نبـود      ةها با اقام    قبول موضوع مخالفت عراقي   

ها يك تكه سنگ كوچك كـه          بچه يروز هم پس از بازرسي و تفتيش بدن       
 از اتاق ما پيدا شد و عالوه بر         ،هر مورد استفاده قرار گرفته بود     عنوان م ه  ب

تحـت  هـاي اتـاق       ضرب و شتم عمومي روزمره، به صورت ويژه نيز بچه         
مي اشخاصـي را كـه نمـاز        ساعتي بعد هم آنهـا اسـا      . شكنجه قرار گرفتند  

) مخـالف ( عنوان عوامل خرابكـار      خواستند و نمازگزاران را به     ،خوانند  مي
از آن روز بود كه با تمام وجود حس كـرديم كـه             . مورد تهديد قرار دادند   

 بلكه جنگي عقيدتي و تقابل سپاه اسـالم         ،جنگ ما نه تنها جنگي معمولي     
  .باشد و كفر مي
 اسـيري كردند و به محض اينكـه         كنترل مي ها شديداً اوضاع را       عراقي

كـرده و سـپس مـورد        ابتدا او را تهديـد       ،كرد  نماز خود را علني مي    ة  اقام
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 اسـرا الصحبت با سـاير      د و او را ممنوع    دادن   قرار مي  ها  ترين شكنجه   شديد
ها تمام سعي     پس از ناكامي در جلوگيري از برپايي نماز، عراقي         .كردند  مي

) حتـي دو نفـره  (نماز به صـورت جماعـت   ة   اقام خود را بر جلوگيري از    
جماعـت  ة  نمـاز دو نفـر    ة  نمودند و شايد هـيچ جرمـي را بـاالتر از اقامـ            

  !دانستند نمي
آسا جلب توجه     از طرف ديگر، اثرات نماز جماعت به صورت معجزه        

 پيدا كردن امام جماعت اصالً هيچ شباهتي بـه جوامـع امـروز مـا          .كرد  مي
ن ارادت و اعتمـاد و اعتقـاد خـود سـعي در             هر كـس بـراي بيـا      . نداشت

االحرام نماز   رهي تكب اسيريغافلگير كردن ديگران داشت و به محض اينكه         
 شد و سريع به كناري وي مي اسير، غنيمتي بزرگ نصيب گفت خود را مي  

 نمـاز   ةمـشاهد . خواندنـد    نمـاز جماعـت مـي      كرد و دو نفره     وي اقتدا مي    
. سه با نمازهـاي جماعـت معمـول نبـود         الً قابل مقاي  صجماعت دو نفره ا   

آنهـا  . پرواز عرفاني دو انسان وارسته بر بال مالئك كامالً محـسوس بـود            
 يكـديگر   از ،لصانه همديگر را در آغوش گرفته     بعد از نماز، عاشقانه و خا     

  .كردند ميالتماس دعا 
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  آنجا درد خود را فراموش كردم
  محمدرضا ملكي درفكي

  
بـودم و در    سـپاه پاسـداران     طالـب     بن ابي  علي 17كر  سرباز وظيفه لش  

. هاي شـيميايي عـضو بـودم     بمبة يا همان خنثي كنند ه ـ  4يگان ش ـ  
 عمليـاتي بيـارة شـلمچه       ة لـشكر مـا در منطقـ       10بعد از عمليات والفجر     

اي    در ميـان دره    1367و هفتم ارديبهشت ماه       در تاريخ بيست    . مستقر شد 
نماز ظهر چند فروند هواپيماي عراقـي     درست هنگام   . وسيع مستقر بوديم  

پدافندهاي هوايي نيروهاي خودي    . چادرهاي ما را مورد حمله قرار دادند      
 محاصـرة  بـه را منطقـه   ولي انگار آنها كل آسـمان    ،آنها را به گلوله بستند    

هاي ما را زدند و بالفاصله منطقـه را           آنها اول پدافند  . خود درآورده بودند  
سـريعاً بـه نيروهـا اعـالم كـرديم كـه            . ار دادنـد  مورد حمله شيميايي قـر    

يكـي از   . دنـ هـا حركـت كن     هاي خـود را زده و بـه طـرف بلنـدي             ماسك
 نياورده بود كـه مـن سـريعاً ماسـك        نيروهاي بسيجي پلمپ ماسك را در       

خودم را به سر ايشان زدم و تا پلمپ ماسك خـراب را عـوض كنـيم، از                  
  .ناحية داخلي بدن و پاي چپ شيميايي شدم

تمامي نيروهاي مجـروح شـيميايي      . رفت  كم هوا رو به تاريكي مي       كم
 نيروهاي جديد جايگزين ما شدند و مـا را بـه وسـيله              ،صبح. شده بودند 
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  .بوس به باختران بردند ميني
 بهمن باختران وقتي ديـدم كـه چگونـه مـردم شـهر              22در بيمارستان   

هـاي    ها و تـاول      زخم ،كردند  زدند و ناله مي      ضجه مي   حلبچه از زن و بچه    
  . را از ياد بردممخود
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  نمازهاي سعيد
  رسخن فاخ مريم نيكو

  
 سـالگي   دوازده سالگي شروع به خواندن نماز كرد و از سـن            هفتاز سن   

هميشه تأكيد داشت كه نماز بايـستي اول وقـت خوانـده            . خواند  نماز شب مي  
به خواندن نماز    همگي را وادار     ،ي مهمان بوديم يا مهمان داشتيم     ياگر جا . شود

كـرد و   ها در وقت نماز مرا از خـواب بيـدار مـي    بيشتر شب. كرد اول وقت مي 
  ».هم نماز شب بخوانيمهمت كن و بلند شو با ! مادر«: گفت مي

 شاهرود بـه سـبزوار       در بين راهِ   ،حتي در يك مسافرت به شهر مشهد      
م و  يت از ما خواست كه بايس     ،كه بلندگوي ماشين شروع به اذان گفتن كرد       

  . وجود نداردي به او گفتم كه در اينجا آب.بخوانيمجا  هماننماز را 
 ،ه محض آنكه توقـف كـرديم       ب ».كنم   من آب پيدا مي    ،بايستيد«: گفت

شور را درآورد و شروع به وضـو            كاپوت ماشين را باال زد و مخزن شيشه       
ظهـر و عـصر را در       كرد و سايرين هم همين كار را كردند و نماز           گرفتن  

  !اول وقت خوانديم
 9 به شهادت رسيد و پيكـر پـاكش          1364سعيد سورمند در بهمن ماه      

  .اش تحويل داده شد سال بعد به خانواده
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  مهتاب بيحكايت آن شب 
  اهللا فقاني  جمع

  
من و همسنگرهايم كـه     .  5 بود و عمليات كربالي    1365زمستان سال   

يم، سنگرمان در كنـار   كربال بود25ليات لشكر هاي اطالعات و عم از بچه 
هايي كه   و يا گردان  رفتيم    ميخط مقدم   به  براي شناسايي   .  شلمچه بود  ةدر

شـدند را توجيـه و        آمدند خط مقدم و يا در كمـين مـستقر مـي             جديد مي 
  .كرديم راهنمايي مي

اول وقت پـا    ها    بچه ؛شده بود در سنگر ما نماز شب عين نماز واجب         
 يك طوري   ،ماند   اگر كسي خواب مي    خواندند و   شدند و نماز شب مي      مي

  .كردند كه بيدار شود ش ميا متوجه
 بنـده نيـاز بـه غـسل     ،ها كه هوا خيلي سـرد بـود         در يكي از اين شب    

 نـوراني تبـسم كـرد و         ةبا چهر . را خواب ديدم  ) ره(حضرت امام   . داشتم
  »! كه وقت نماز شب نزديك است،بيدار شو«: فرمود
 . ماندم چكار كـنم    . نياز به غسل دارم     بيدار شدم و متوجه شدم كه      من

 بـه خـودم گفـتم تـا         .بـود و تاريك   مهتاب   بيهوا خيلي سرد بود و شب       
  . سريع آب گرم كنم،ها بيدار نشدند بچه

 كيلويي برداشتم و از منبع آبي كـه         17 يك پيت    . بيرون آمدم  سنگراز  
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   جور كـردم    و  هاي مهمات را جمع      چوب جعبه  .رش كردم كنار سنگر بود پ
با وجـود    .  بالفاصله غسل كردم   ،وقتي آب گرم شد   . و آتش روشن كردم   

 مهم اين بود كه نماز شـب قـضا          . سرما را تحمل كردم    سردي شديد هوا،  
  .نشود
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  عينك شكسته
  يالحسين خادمالدين  عالء

  
 مسئول عقيدتي و تبليغات     ننژاد اهواز به عنوا      در مقر اثري   1365سال  

 و ظاهري بسيار ساده به مقر        حاني با قيافه  روزي يك رو  . كردم  خدمت مي 
آن ة   عينكي بـه چـشم داشـت كـه يـك دسـت             . ساله بود  60 يا   50. ما آمد 

شد؛ به همين خاطر طـرف    روحاني بند نمي   بينيروي  عينك  . شكسته بود 
  !شكسته را با يك تكه كش به دور گوشش گره زده بود

. تنها اين نبـود  البته  . اين روحاني ساده، مرا مجذوب خودش كرده بود       
  . ما او را دوست داشتيمةريا بود و هم بي ساده و همه چيزش

ـ كـردم      احساس مـي   ،خواندم  او نماز مي   گاه پشت سر   هر ا شـهدا در   ب
 آن  .شـدند   ها نوراني و روحـاني مـي         قيافه ةهم. ايم  بهشت دور هم نشسته   

 تاكنون ديگر بـه مـن     ،نماز جماعت پشت سر او داشتم      احساس را كه در   
م و  ر نداده و افسوس كه نه نامش يادم است و نـه آدرسـي از او دا                دست

حـاال آن   .  به هر حال خدا رحمـتش كنـد        .دانم زنده است يا نه      اصالً نمي 
  !انم علت از من است يا پيش نمازد  نمي.احساس را ندارم
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  نماز در آسمان
  محمد جودي

  
ــربالي  ــات ك  بعــد از عمــل جراحــي در . مجــروح شــدم8در عملي

مـن   .مارستان صحرايي، ما را براي انتقال به تهران سوار هواپيما كردنـد           بي
ـ     احـساس ضـعف      و  خيلـي تـشنه بـودم      .هـوش آمـدم   ه  داخل هواپيما ب

و  شهدا را كف هواپيما ريخته بودنـد      . انداختم نگاهي به اطراف     .مدكر  مي
م را  ام سـوزن سـرُ      براي رفع تـشنگي    . بودند ها  روي تخت هم  مجروحين  

 .م خـوردم كـه ديـدم خيلـي شـور اسـت             مقداري آب سرُ   خارج كردم و  
 قصد كردم نمازم را بخـوانم؛ شـايد   .بيهوش شدم و دوباره به هوش آمدم   

  !رسيدم ماندم و به تهران نمي زنده نمي
شـدم    مدام بيهوش مي  .  شروع كردم به نماز خواندن     با آن حال خراب   

چنـد روز  . كـنم آمدم و آخر هم نتوانستم نمازم را تمام     و باز به هوش مي    
  .س به هوش آمدمدر بيمارستان مدر) عج(روز تولد امام زمان در بعد 
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  خواهي همه را به كشتن بدهي مي
  عباس طاهائي

  
 به جمعيـت نگـاهي   .عراق اسير بودم  ة   در اردوگاه رمادي   1359مهرماه  

اي كه نامـشخص      ه سوي قبله  ؛ ب انداختم؛ فقط يك نفر به نماز ايستاده بود       
بلند شدم قامـت نمـاز      . وي زير پايم را به كناري زدم و تيمم كردم         پت. بود

ببندم كه ناگهـان از گوشـه و كنـار آسايـشگاهي كـه مرعـوب خـشونت                  
  . فرياد بلند شد1ها شده بود عراقي
االن .  اگه خيلي شجاع هستي برو خـودت را معرفـي كـن            !آقا بشين ـ  

در حالي  (!داريخواهي ادعا كني كه پاس    مي ؛چه وقت نماز خواندن است    
ـ   ة  خواهي هم    تو مي  ؛مگر با تو نيستيم   ) من سرباز بودم   كه كـشتن  ه  ما را ب

دانستم قبله كدام طرف است، تكبيـر گفـتم و             من در حالي كه نمي     !بدهي
هـاي ركيـك هـم بـه          در حين نماز عبـارت    . نماز كردم شروع به خواندن    

د يا نمـاز     هر چند نفهميدم نماز وحشت بو      تمام شد؛ نمازم  . گوشم رسيد 
  .ترين نمازهايم همين بود ظهر؛ ولي انصافاً يكي از شيرين

                                                 
 .ي اشغالي بودند  افراد بومي منطقه59 اسراي مهرماه ةالزم به ذكر است كه عمد ـ1
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  من و آن ده تركش
  حسن ميرزايي

  
 يك عمو داشتم كه از او       .مادر نداشتم و  وقتي كه جنگ آغاز شد، پدر       

 10 سال حضور من در جبهـه        سهدر مدت   . اجازه گرفتم و به جنگ رفتم     
 5در عمليات كربالي . دا كردمبار تركش به بدنم اصابت كرد كه نجات پي  

دكترها . را به اهواز منتقل كردند     و م  تركش بسيار بزرگي به پاي من خورد      
 دلـم بـدجوري     ؛ ساعتي مانده بود به عمـل      . را قطع كنند   مخواستند پاي   مي

  .من خواستم فرياد بزنم و از خدا طلب شهادت كنم. گرفته بود
از او  . حـسني افتـادم   عبـدالعظيم   حضرت  در وسط نماز ناگهان به ياد       

 با حالت گريه به اتاق عمـل  .درخواست و التماس كردم كه مرا شفا بدهد 
  !گفت اميدوار باش ديگر نااميد شده بودم؛ اما يك حسي به من مي. رفتم

 . مرا به بخش منتقل كردند     ، ساعت كه در اتاق عمل بودم      چهاربعد از   
  !را شفا دادهگفتند كه خدا او   دكترها مي.در حالت بيهوش بودم

حالـت بـسيار    . تـيمم كـردم   .  وقـت نمـاز بـود      ،هوش آمدن بعد از به    
 آن  . انگـار در بهـشت بـودم       .انگار دوباره متولد شده بودم    . عجيبي داشتم 

 .كـردم   با هيچ چيـز عـوض نمـي       آن را    لذت بخش بود كه      يقدربه  نماز  
خواستم هـيچ وقـت ايـن        ميكردم و از خدا      مي يك ساعت گريه     نزديك

  . ولي ديگر آن نماز تكرار نشد،حال را از من نگيردحس و 
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  داي پدر به پسرتاق
   اسديانفريده

  
ها كه چندان سني      در جبهه با يكي از بسيجي     : از پدرم شنيدم كه گفت    

 او و پدرش هميشه بر سر       .ده بود، دوست شدم   مهم نداشت و با پدرش آ     
 . با هم بحث داشتند    اينكه چه كسي بايستد و نماز را به ديگري اقتدا كند،          

 از قدرت مگفت كه پسر گفت كه تو بايست و پدر مي   فرزند به پدرش مي   
كـشم كـه او       روحي و معنوي بااليي برخوردار است و من خجالـت مـي           

  .نمازش را به من اقتدا كند
 ايستاد و پدرش در پـشت سـرش بـه او            به نماز يك روز ظهر فرزند     

اش خيلـي      امـا سـجده    ، رفـت  ر فرزند به سـجده    خدر ركعت آ  . اقتدا كرد 
كـردم او از قـصد آن را         گفـت كـه مـن فكـر مـي           پدرش مي . طوالني شد 

طوالني كرده و منتظر ماندم تا او از سجده برخيـزد، ولـي او هرگـز بلنـد                  
  »!ش رسيدفرزندم به آرزوي«: پدر فريادي از ته دل كشيد و گفت. نشد

ي مهـر و    خون پاك پيـشاني او كـه بـر رو         و  جان آن بسيجي      پيكر بي 
  .خاك ريخته شد هرگز از خاطر من نخواهد رفت
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   روز21نماز بعد از 
  بختيار عليدادي

  
هايم را باز كردم، نگاهي به روشنايي پشت پنجره انداختم            وقتي چشم 

شدم و بـراي نمـاز        بايد بلند مي  . و متوجه شدم كه وقت نماز صبح است       
دكتر بـاالي  . نگيني كردام س گرفتم كه ناگهان دستي بر سينه  صبح وضو مي  

با مهربـاني و متانـت از مـن         . ام گذاشته بود    سرم ايستاده و دست بر سينه     
  »كجا؟«: پرسيد

  »!خواهم وضو بگيرم و نماز بخوانم يم«: گفتم
توانيـد    ايد و نمي    شما مجروح شده  «: با تبسمي كه بر لب داشت گفت      
  ».آورم تا تيمم كنيد حركت كنيد؛ من براي شما خاك مي

زه در آن لحظه متوجه شدم كه در عمليات كربالي يـك بـه تـاريخ                تا
  .ام  روز در كما بودهبيست و يك شده و مجروح 14/4/61
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  با خاك لباسم تيمم كردم
  ناصر منصوبي

  
 عمليـات آزدسـازي     1361  ماه  ارديبهشت 20آغازين ساعات روز    در  

بـين  الم   مـن كـه تـازه از مجروحيـت در عمليـات فـتح              .شلمچه آغاز شد  
ـ  بـه همـراه ديگـر دوسـتان دسـته،      ،خالصي پيـدا كـرده بـودم       ه طـرف  ب
  .روي كرديم خاكريزهاي عراقي پيش

روي مـا را     ها متوجه حضورمان شدند و آتش تيربار آنها پـيش           عراقي
پس از گذشت يك ساعت از عمليات، احساس كردم مجـروح           . كند كرد 

ن پـايم بـستم و بـا        ام را بـه را        چفيـه .  ندارم مشده و كنترلي روي پاي چپ     
  .كمك دوستان به عقب منتقل شدم

 پانسمان اوليه   .هاي شب به اولين بهداري نزديك خط منتقل شدم          نيمه
خـونريزي و   . روي پايم انجـام گرفـت و بـه پـشت جبهـه اعـزام شـدم                

 مناسـب   س و درشت ني و عدم فـيك        شكستگي هر دو استخوان نازك ني     
  .باعث شده بود تا درد زيادي داشته باشم

 در آمبوالنس خود را براي نماز صبح        ،با نزديك شدن به طلوع آفتاب     
 امكانات باعث شد در همان حالت درازكش همراه با درد           نبود. مهيا كردم 

هاي لباسم، تيمم و با همـان         و دست خوني روي تخت آمبوالنس با خاك       
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  . كنمداوضعيت به هر زحمتي بود نماز صبح را ا
از مـن    اسطه شكستگي اسـتخوان امـان     ديدگي عصب پايم به و     آسيب

ن قـوي درد زيـادي داشـتم و     مـسكّ تزريق سـه  برده بود؛ به طوري كه با       
با حضور پزشك باالي سـرم  . بيمارستان نمازي شيراز را شلوغ كرده بودم   

 ، انگار كه آب روي آتش ريخته شـود        ،و قرار دادن پا در وضعيت مناسب      
تد، به آرامش مبدل شـد و        ساعت درد مم   دوازده. از آن درد خالص شدم    
  .نماز ظهر و عصر شدمة من با كمك بهياران آماد
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  نماز در كوران سرما
  ولي پيري

  
 و در اثر برخورد خـودرو بـا مـين كـار گذاشـته شـده            1362در سال   

زمستان سردي بـود و در      . دانقالبيون در كردستان مجروح شدم    ضتوسط  
 چون باالي   .زياد بود ها    النها و گ    بشكهمنطقه آب نداشتيم؛ ولي نشت در       

شـديم بـرف را در كتـري          تپه بوديم و تانكر آّب يخ زده بود، مجبور مـي          
كـرديم و وضـو    هـا آب گـرم مـي    جوشانيم و يا در قابلمهبريخته و آن را   

هـاي اطـراف      من در آن روزها و در بلندي      . خوانديم  گرفتيم و نماز مي     مي
  .مهاباد بهترين نمازهايم را خواندم
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  يادگار جزيره
  يحيي نصرتي

  
 از طـرف سـتاد مـشترك ارتـش          1363  مـاه  در روز چهارم فـروردين    

. جمهوري اسالمي ايران به صورت داوطلب به مناطق جنگي اعزام شـدم           
در  ام فـروردين مـاه      سـي مجنون مجروح شدم و در      ة  مدتي بعد در جزير   

. دمديـ گرنتقل  مبامداد به بيمارستان صحرايي حميديه      دقيقة   1:30ساعت  
 2بعد از مراحل اورژانس، نزديك نماز صبح بود كه به بيمارستان شـماره              

  .شهيد چمران منتقل شدم
م طـرف اسـت،   قبله كداآمبوالنس از سرباز امدادگر پرسيدم     در داخل   

  !خواهم نماز بخوانم مي
هـم شـروع       سرباز بدون معطلي طرف راننده را به من نشان داد و من           

 اولــين نمــازم بعــد از مجروحيــت در داخــل كــردم بــه خوانــدن نمــاز و
  .آمبوالنس بود



 هاي ايستاده  شكسته................................................................................. /  136

  
  
  

  شفاعت با يك شرط
  صغري نصرآبادي

  
داد و بـدترين      ها را به نماز خواندن مـا مـي          پدرم همواره بهترين هديه   

از زمان كودكي تا يادم هست ايشان       . تنبيهات نيز براي دروغ گفتن ما بود      
 يكي بـا     ها را يكي    شد، بچه  هنگامي كه اذان صبح مي    . خواند  نماز شب مي  

مان   خوانديم خيلي تحويل    كرد و هنگامي كه نماز مي       كلماتي زيبا بيدار مي   
  .گرفت مي

 از اوايـل    .گذشت تا اينكه جنگ شروع شد      مي به همين منوال     زندگي
آمـد،    جنگ، ايشان در جبهه حضور داشت و هر از گاهي كه به تهران مي             

طوري شده بود كه مـا  . گشت  باز ميمجروح بود و بعد از سالمتي دوباره   
  .عادت كرده بوديم

ة بعد از چند سال يك روز تابستان كه در حياط خانه كنار هم روي لب              
حوض نشسته بوديم و پدرم كه مجروح بود روي تخت خوابيده بـود، از              

راستي پدر جان اگر زمـاني شـما        «: ال كرديم ؤايشان با شوخي و خنده س     
  »كنيد؟ ؟ آيا ما را شفاعت ميشهيد شديد تكليف ما چيست

 شـما و    !بلـه «:  هميـشگي گفـت    ةپدرم با كمي تأمل و با همـان خنـد         
  ».كنم دوستان شما را شفاعت مي
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ما كه از خوشحالي بال درآورده بوديم، خيلي سر و صدا راه انداختيم             
شـما و دوسـتاني از شـما كـه        «: كه پدر با صدايي متفاوت از قبـل گفـت         

  »!بول بخوانيد را شفاعت خواهم كردمقنمازتان را به وقت و 
 و بـدل    كسالت سكوت كرديم و ديگر حرفي رد      و ما با تفكر و كمي       

  .نشد
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  سيد
  رضا كوهساري

  
در يكـي   .  عمليات والفجر مقـدماتي    هاي   نزديكي ؛بود 1361ماه  بهمن  

هاي مهندسي ـ رزمي مستقر بوديم؛ همـان سنگرسـازان     از سنگرهاي بچه
بـه  .  زير بيست سال سـن داشـتند   آنهاي كه اكثري باصفا يها  بچه. سنگر  بي

در سـنگرها بـيش از حـد معمـول افـراد            دليل موقعيـت خـاص منطقـه،        
  .جايگزين شده بودند
هاي  جنوب، در سنگر بچه ة  هاي سرد و سوزان منطق      نيمه شبي از شب   

هـاي يكـي از        با صداي سرفه   .بودم  لدوزر به خواب رفته     ولودر و ب  ة  رانند
هالل مـاه در  . به بيرون از سنگر رفتم. ه در خواب بود بيدار شدم ها ك   بچه

با خود گفتم بهتر است تـا زمـاني كـه بـه اذان              . كرد  آسمان خودنمايي مي  
  .صبح مانده وضو بگيرم و به اصطالح حالي پيدا كنم

ة ديدم جايي بـراي اقامـ     .  رفتم داخل سنگر   ،بعد از آنكه وضو ساختم    
يـادم آمـد    . بيرون از سنگر جايي را پيدا كنم      گفتم بهتر است    . نماز نيست 

 وشناييردر  . ها درست كرده بودند     يك سنگر نيمه تمام در همان نزديكي      
اينجا بهترين جـا بـراي نمـاز        :  گفتم مخودبا  . نور ماه، سنگر را پيدا كردم     

  .شب خواندن است
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. به هر شـكلي بـود وارد سـنگر شـدم          .  بسيار تاريك بود   داخل سنگر 
بيـشتر كـه    . به گوشم رسـيد   هايي از مناجات       زمزمه ،ه رفتم كمي جلوتر ك  

و  حـرف     اسـت؛ كـسي كـه كـم        »سيد محمود قريشي  « ديدم   ،دقت كردم 
ه بـود بـراي     تـ اتفاقاً همان شب هم با لودر خـود رف        . بيشتر مرد عمل بود   

هاي خط پناهگـاه و سـنگر زده بـود و پـس از كـارش بـدون آنكـه                      بچه
غيـر از سـيد چنـد نفـر از          .  بـود  شده شب مشغول    استراحت كند به نماز   

  .هاي مخلص ديگر هم به نماز ايستاده بودند بچه
هاي ديگر مهندسي در عمليـات والفجـر          سيد محمود و بعضي از بچه     

  .مقدماتي به شهادت رسيدند
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  هوس خلوت
  عطا جالدتي

  
دوستان به خواب رفتند ة نكه همآهاي اسارت، بعد از  در يكي از شب  

غزل كوتاهي از ذهنم عبور كرد كـه بـراي          . خدا را كردم  هوس خلوت با    
  .نويسم شما مي

   كه خاليق همه رفتند به خواب  دوش وقتي
   ناب رفتم من مخمور سراغ مي

  عقلم چو مرا ديد در آن حالت گفت
  اي عاشق شوريده مشو مست و خراب

  !اي اي مفتي گفتم تو مگر چه كاره
  ام رسم صواب من از ره عشق جسته

   داد اوماه صواب را نشانوين ر
  ام از عهد شباب ش كردها چون پيروي

  گفتا كه ره عشق جنون آميز است
  زم است مرا عزم شرابجچون ديد كه 

  اي را بر كف لهاوانگه بگرفتم پي
  قش بر آبنكردم همه نقش عقل را 


