
 

 
1 

 

 

 

     

 



 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خاک و خاکریز گویشحرفهای به تفسیر نبرد، 
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 بنام کلمه اهلل

آنها را وادار به تفکّر های آگاه و اندیشمند دارد ،که  کاریکلماتور ، مخاطب

رسد، ولی اثرات  نظر می کند. کاریکلماتور ، در نگاه اول یک لفّاظی ساده به می

واقعی آن پس از کمی تفکّر و شاید تعجّب برای مخاطب آشکار 

است که  به نرمی و با زبان تصویریِ ذهن،   کاریکلماتور ، زبان گویایی.شود می

که بیش از آنکه با واقعیت های تلخ و شیرین  افقی را فراروی فرد قرار می دهد،

 همگام باشد، بر حقایق مسلم انطباق دارد.

آمیز  و فراذهنی با شد ،  ولی دور از موضوع نیست.  قابل  ممکن است کمی اغراق

ذکر آنکه ساده گی وپیچیده گی محتویی کلمات، بستگی مستقیم به عمق موضوع 

 .ی زیبای ادب و هنر معاصر استها دارد. کاریکلماتور ، یکی از جلوه

 .در ستایش قاموس جهاد وشهادت نگاشته شده استمجموعه کاریکلماتور زیر 
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 .آرزوی شهادت، عین شهادت زیباست 

 پرواز یاد می داد. ،بلوی خط مقدم، به بال آدم هاات 

  گذارند تا بالشان به پرواز در آید.  آنچه را وبالشان است، می،بچه های پای خاکریز 

 کار عاشق و معشوق را راحت می کردند، ها  خمپاره. 

 و شهید. )ع( که حسین،اند  کربال و جبهه آنگونه 

 از یک جنسند. ،عاشورا و شب عملیاتظهر 

 شدشب عملیات  به نسل ما که رسید، ،ظهر عاشورا. 

 کردند، ظهر عاشورا را مرور می شب عملیات رزمندگان در. 

 روزی فرزندان خمینی شد  ،هدیه ای است که از کربال، هادج. 

 گردد. میبه پای خاکریز که می رسد، افشا  ،راز خون 

 کند. که پیام شهید را ارسال می ،فقط خون است 
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 .تا قیامت میدان جهاد، بوی شهادت  می دهد 

 را زیارت کردند.)ع( شهدا در خون، حسین 

  که فقط عشق را نشان می دهد.نه ای است یآی، خون شهیدان 

  که مزارشان بوسیدنی شد. ،سجده کردند میدان نبرد شهدا بر خاک 

 .جبهه را حسینی گویند، چون رزمندگانش کربالئیند 

 د.رک حقیقت عاشورا، شبهای عملیات را روشن می 

 است (انی سلم لمن سالمکم بهترین مفسر) ، میدان مین. 

  ،راهشان عوض می شودنامردها ها و  مرددر شب عملیات مثل شب عاشورا. 

 کنند. می ندگیچون سنگر زهم، اند، در خانه  آنها که جبهه را به شهر آورده 

  از جهاد ارثی نبرده است، که شهر را جبهه نداند، رزمنده ایبچه هر. 

  ،رنگین کمانش کربالیی استهر کس رنگ جبهه را در شهر حفظ کند. 
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 باشند. میدان جهادتوانند،  خانه و سنگر هر دو می 

  چه در شهر باشد یا جبهه، همواره تلفات می گیرد.خط مقدم 

 شود و در شهر ارواح پاک. در جبهه اجسام پاک متالشی می 

 تواند. هر آنکه خود را در جبهه نکُشت، در شهر هم نمی 

 به مراتب آسانتر از جهاد در شهر است. ،جهاد در جبهه 

  ای است. منان جبههنیرنگ بازتر از دش، دشمن در شهر 

 کنند. دانند، کمتر مدافعین را تقدیس می آنان که دفاع را مقدس می 

 و در شهر از جنس ارواح پاک.، از جنس خاک است  ،خاکریزهای جبهه 

 .بزرگترین درس سالها مقاومت، سالها صبر است 

 ترند. اگر دفاع مقدس است، مدافعین مقدس 

  است.خاک قدم رزمندگان، سرمه دیدگان مالئک 
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 تر است. هر کس از جبهه بیشتر دم بزند، حسابش سخت 

  زندگانی را زنده مانی می کند، حضور درمیدان جهاد عذر از. 

 ورزد. بت میغآنکه شهادت را طالب است، بیشتر به جهاد ر 

 گیرد. ، از دنیا کمتر توشه میهستندکه شهادت را طالب انآن 

  باشد تر از در جبهه بودن با جبهه بودن، سختشاید. 

  تر از شهید شدن است. شهید بودن، با شرافتچه بسا 

 شآخر عمرتنهامقام شهادت است نه  ،تمام عمر شهید را. 

 .شهادت بیشتر از اینکه به غروب ماند، چون طلوع است 

 دهد، تا جان بدهد. شهید جان می 

 شوند. بینند، بلند می خاکهای جبهه وقتی رزمندگان را می 

 طلبد. ای می در صحنه زندگی، زندگی جبهه ای داشتن نقش جبهه 



 

 
11 

  درتشنگی خاکریز را بر طرف می ک ،رزمندگانهای سَحریِ اشک. 

 برگهایی از شجره طوبی بهشتند.، نامه رزمندگان  وصیت 

  مغضوب نامردان شهرند. ،رادمردان جبههگاهی 

  د.مآ از لبخند رزمندگان بخوش می، رحمت خدا 

 شوند. تر می اهل جهاد مظلومگذرد،  هر روز که از جنگ می 

 اند. دریافت کرده )ع( شهدا باالترین مدال افتخار را از دست ابا عبداهلل 

 های استوار مردانگی است. ستون ،جانبازان های بریده دست 

 .جانبازان، شهادت را پیش خرید کردند 

  ای در برابر جبهه تبدیل شده است. بیشتر به جبهه، شهرها فرهنگ امروز 

 سازند. د، خود را خرج آتش مینهای جبهه را خرج خود کن بچه کهانآن 

 است. شان اسرارآمیز ن گریهعی ،های جبهه لبخند بچه 
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 بود از روی تکلیفهر دو  ،رزمندگان ۀگریه و خند. 

 د.اد می )ع( هر دو بوی حسین ،رزمندگان ۀگریه و خند 

  در پای خاکریز، فقط کار گریه در سحر است خنده. 

 ماند. بیشتر به شب دامادی می ،شب عملیات 

  شدند. حنایی می، رزمندگان برای دیدار با خدا 

  اند. سنتی است که از بهشت برای اهل جهاد ارمغان آورده، حنابندان 

  د.رک تا صبح سوسو می ،عملیاتشب ی زودر آر رزمنده هاشمع جان 

  است. یک شهید لبیک انعکاسها،  خمپارهانفجارگاهی اوقات صدای 

 کند. تمایز مرد از نامرد را با فریاد بیان می ،انفجار خمپاره 

 د.رک های نیمه شب، فریاد رزمندگان را در عملیات رساتر می زمزمه 

 ند.ا اهل دعوا، عموماً از صحنه جهاد فراری 
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 عالمند. خالیق ادعاترین بی ،شهیدان 

  کند. یمیدان جهاد انتخاب م دوستان خود را از میان آتش و دودِ، خداوند 

 کنند. دردان شهری، دردمندان جنگ را تمسخر می بی 

 کنند. می هنوز در خط مقدم زندگی، وجهاد دردمندان جبهه 

 دردی است. تر از بی در دیدگاه اهل جهاد شیرین، تحمل درد برای خدا 

 کنند. از نای استخوان فریاد می ،شهدای استخوان شده 

  اند. استخوانشان درک کردهمظلومیت را تا مغز ، شهدای استخوان شده 

  است. درس اول مدرسه جهاد، شهادت 

 .استخوان های شهدا، از سند مظلومیت یاران خمینی پرده برداری می کنند 

 بود. (سیماهم فی وجوههم من اثر السجود)تجلی  ،چهره خاکی رزمندگان 

  ،نامه های خصوصی  خداستترکشهای خمپاره. 
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  که هرگز بدست کسی نرسیده است ،زمان است دفترچه خاطره، جنگتیر و ترکشهای. 

 ُد.رک می بیمهرا از  بچه های پای خاکریزسرهای  ،اله خُودک 

 جنگ است خاطرات چهدفتر صفحات ،جبهه زمین های. 

 کردند. به عشق رزمندگان فقط یک روز عمر می ،های جبهه شقایق 

 ند.بود  سپر بالی جان رزمندگان جبهه ،های سنگر گونی 

 د.دنش با دیدن رزمندگان، تکه تکه می ،ها خمپاره 

 تکلّف ها را پاره می کرد، که می رسید مردان جبهه هب تکلیف. 

 کند. دوشکا، شعار رزمندگان را به زبان گلوله تکرار می 

 دشو)ع( ، خاطره می دیدار رزمندگان و حسین با ، خون. 

 گرید. های رزمنده می گاهگاهی در فراق بچه ،آسمان جبهههنوز 

 د.شتندا آب را برای رزمندگان خنک نگه می ،ها قمقمه 
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 منتظر مناجات رزمندگان با خداست. ،های جبهه هنوز سحر 

 د.ش می )ع(یا حسین ،رزمندگان جگرجرعه آب بر هر 

 توانند مرگ را به بازی بگیرند. می، نوجوانان پانزده ساله ، که نشان داد  جبهه 

 د.رامی شود یک شبه پیمو، جبهه آنجایی است که راههای صد ساله 

 نازل می شود (مع الجماعهیداهلل )آنجا که تکلیف حاکم باشد،  ،جنگ ثابت کرد. 

 دهد. بوی کربال می ، های جبهه قدمگاه بچه 

 می شودهای بیدار  زیارتگاه نسل ،های جبهه بچه سرزمین. 

 شد. آمدند، هوا آفتابی می رزمندگان وقتی به شهر می 

  است. هادقرین است، بیشتر در انتظار جهر که بیشتر با شهدا 

  ،(فرماندهی از توست)ع(یا حسین)بر روی لباس خاکی آن رزمنده نوشته شده بود. 

 کردند. پذیرایی می )ع(حسینامام از یاران  ،ها در جبهه خادم الحسین 
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  د.دا می نشانزندگی در جبهه را  ، افقزیارت عاشورا 

  رزمندگان است.شعار مشترک همه ، زیارت عاشورا 

 ّکار آنهایی است که مرگ را به بازی می گیرندم در میان میدان نبرد، تبس. 

 زدند. گریستند و هم لبخند می هم می)ع(، در جبهه با یا حسین 

  است. را در سجده دیده رازداریجانمازهای کوچک رزمندگان، سرهای 

 َاست.را سِحرپای خاکریز، میدان نبرد  یرهاحَس 

  و شهدا از رزمندگان سبقت جستند.، آری، رزمندگان از اهل شهر 

 یاباطل و یا حقشود یک جهته می ،آرزوها در میان معرکه نبرد ،.   

  کند. های دنیاطلبان را زنده می ، خواهشجهادشیپور 

 د.مون آهنگ نبرد و جهاد، رزمندگان را در عشق به خدا مستغرق می 

 شود. های شیطان شروع می وسوسه ،نماز چون در وقت نیز جهاد ۀدر هنگام 
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  تفاوتی نداردآنکه نبرد را به نام خدا آغاز کند، شکست و پیروزیش. 

 نصرت الهی پایانکردند و به  رزمندگان به یاد خدا شروع می. 

 خورد. ، به درد جهاد نمیزندانی استش فسَاش در نَ هر که سرمایه 

 جهاد بیدار نشود، در قیامت مضطرب و سرگردان است. ۀآنکه در هنگام 

 زداید. می دردمندی در جبهه، بیدردی در شهر را 

 .فرهنگ جهاد، زندگی را در دنیا آسان می کند و مرگ را آسان تر 

 .از دیدگاه اهل جهاد، جنگ و صلح، عرصه تکلیف است 

 کنند. ها اثبات می نویسند، خون ها میماگر قل 

  بودخون دادن درس اول خدا، در جبهه، برای جلب رضایت. 

 که گالبش رزمندگان و شهدایند.،گلی است  اسالمی انقالب 

 شود. تر می تر شود، آرایش جامعه فریبنده هرچه فرهنگ جبهه کمرنگ 
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 .آنچه در میان میدان نبرد جای ندارد، ادعا و حرف است 

 زنند. می نای استخوان ناله زغربت دفاع مقدس همین بس، که رزمندگانش ا 

  شدمی فصل تمایز شقاوت و سعادت، با خون رزمندگان نمایانگر ، در جنگ. 

  ...رود. خون شهدای جبهه، زودتر از پیامشان از یاد میوای که 

 کند. را لگدمال می جنگهای  خون بچه ،دنیا طلبی 

  نگارد. جهالت می سبکآنجا که خون جریان ندارد، قلم به 

  آورد. جامه عزت به همراه می، رفتن و ماندن، هر دو برای رزمندگان 

 .رزمندگانی که جامانده اند، باید بر مرام شهدا بمانند، وگرنه وامانده اند 

  شود. زیر پا گذاشته می، هر که خون شهدا را زیر پا گذارد، خود 

 به انتخاب خداست. ،در نزد اهل تکلیف، ماندن و رفتن 

 می کردندن همین بس، که فقط با خدا معامله شرافت رزمندگا. 
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 میدان یقین است، میدان نبرد، میدان تشکیک نیست. 

  ،جهاد سن و سال نمی شناسد دفاع مقدس نشان داد. 

 پشتیبان رزمندگان می شد ردانِگِ، ، نصرت الهیِعملیات یها شب. 

  ایستا شد. ،افاطمه سالم اله علیهحضرت از قامت خم )شلمچه(کربالی پنج 

 اند. گلوله دفاع مقدس نشان داد، اهل ادعا، تفنگهای بی 

 کشند. گیرند، شهدا از نای استخوان فریاد می ها را نادیده می وقتی خون 

  های ناپاک میّسر نیست. بر دل،  اهل جهادترسیم سیمای 

  ،است. فو تکلّتکلیف تمایزآن چیز که جبهه را محبوب خدا کرد 

 شتدا می رار روزهایش پرده براز اس ،های جبهه شب. 

 ستاره بچیندشبهایش ازخواهد جبهه را درک کند، باید  آنکه می. 

 یابد. تر نمی آنکه حق را درک کند، از اهل جهاد مستحق 
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 ِوا می داشتخاک را هم به وجد  ، چهره های خاک آلود لبخند. 

 تسپوتین بچه رزمنده ها، بهترین خاطرات جنگ را به روی خاک نگاشته ا. 

 شود. می گشودهبه سوی کربال  روزنه ای ،از قلب هر رزمنده 

 با بوی بهشت بیشتر آشنایند تا عطر دنیا. ،های جبهه بچه 

 مرده و زنده ندارند.، های جبهه  بچه 

 بهشت شد. ای از قطعه خرمشهر،  ،در جنگ 

  یک قطعه از هودج بهشتی است.، شلمچه 

 را با شهادت پیمودند ترین مسیر بهشت کوتاه،شهدا. 

 العاده دارد. های عملیات سرویس فوق مسیر جبهه، بهشت، شب 

 شود. تر می کوتاه ،در شبهای عملیات، مسیر جبهه، بهشت 

 برای شهدا،  طرفش قبله استهمه  ،جبهه. 
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 لباس دامادی است. ،برای رزمندگان ،لباس خاکی 

 ای را نه. رند و عدهپذی ای را می مثل شب خواستگاری است، عده ،شب عملیات 

  های جبهه است. عقد بچه ۀسفر، چفیه 

 ُنَقل حماسه می کنندقل، شب عملیات به جای ن. 

 پیوندند. تازه دامادها به زمره شهدا می ،صبح عملیات 

 د.دنچی می هرابا دستانشان ست ،رزمندگان در نماز شب 

 ِشتدا می مالئک را به وجد وا ،رزمندگان صدای قرآن. 

  خط استوای میان عقل و عشق است. ،قرمزپیشانی بند 

 های جبهه است. کلید قلب بچه ،)ع(یا حسین 

 د.شو روشن می)س( یا زهرا با  ،های جبهه چشم ودل بچه 

 بر سر رزمندگان بود.، سایبان رحمت  ،)ع( پرچم یا حسین 
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 شد. گفتند، جبهه کربال می می )ع( هر وقت یا حسین 

 می کنداقتدا ثاراهلل حضرت  بهشهدا،  خون. 

 از شهادت هیچ درکی ندارندکندمی جستجو  ها که شهدا را در قبرستانانآن ،. 

  ارواح پاک آنان است. نزولسنگ مزار شهدا، محل 

  یند.بیادیدارمان به  شاید، برویمبه دیدار شهدا 

  عمر ما آورد ۀبه سفر، سالهای دفاع مقدس، برکت شهادت را. 

 ،است. خانه آدمهای خاکی سنگر 

 بهتر از بی خدا بودن در پیروزی است.، بودن در شکست  با خدا 

 .عطر دفاع مقدس، رایحه ای از شور حسینی است 

  مقبول خداست. ، بیشترنماز نشسته در سنگر 

 آرایشی آسمانی دارند میدان جهاد،های خاکی  چهره. 
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 و برخی یک لحظه است. ، برای برخی صد سال ، مثل پل صراط  ،های عملیات شب 

  گذرد. ن معرکه جهاد میاز میا، پل صراط 

 .همه آنهایی که در معرکه جهاد پا گذاشتند، یا مرد بودند و یا نمی خواستند در میان نامردان باشند 

  کرد. ان زیاد میبرای رزمندگ، سوره واقعه، روزی شهادت را 

  ،مقدمات سفر یاران را فراهم کرد. والفجر مقدماتی 

  با خداست. ،ه عشقبازی رزمندگانسفر ،کربالی پنجعملیات 

 .فقط در شب عملیات می شود،  از شب عملیات چیزی فهمید 

  است در یک شب. گذران صد سال، شب عملیات 

 .شب عملیات ، آرزوی آدم ها را برمال می کرد 

 شهرند. ، مغضوبگاهی فرزندان جبهه گاه 

 ّباید جستجو کرد.، فقط در زیر بیرق جهاد و جبهه  ،ت راعز 
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 جنگیدند، تا بیخود شوند. رزمندگان آنقدر با خود می 

 که با خدا شدند. ،رزمندگان آنقدر بیخود شدند 

  شود. آغاز می،  شهدا، با حنابندان پروازمراسم 

 کند. افتخار می ،میدان جهاد، به مجاهدان و رزمندگان 

  کردند. می نشان گیری ،)ع(رزمندگان با یاحسین،در جبهه 

  )را که از جبهه بگیری ، می شود جبهه کفر.اسم امام حسین)ع 

 توان شلیک نداشتند. ،ها هم نبود، اسلحه )ع(اگر یاحسین 

 .بسم اهلل عملیات ، یا زهرا)س( بود 

  مثل خاک آن یکرنگ است.، خلق و خوی جبهه 

 دهد. بوی دوستی می ،مثل خاک آن ،جبهه حال و هوای 

  شوند. دادند، تا پیروز ها را شکست می تیّمن، در جبهه 
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 شد. باز می مقدم قفل خط )س(با رمز یا زهرا ، در شب عملیات 

  شب عملیات ، کارنامه قبولی می گرفتند. درشهدا 

 .فارغ التحصیالن مدرسه جهاد، را شهید می گویند 

 ها آشنا باشد، برای مالئک آشناست. بیش از اینکه برای انسان،  های جبهه زمین 

 گاه دوستان خداست، با خدا. وعده ، فکه 

 سفره شهادت برپاست. ،در فکه هنوز هم 

 کردند. ایمان و کفر را پاسداری می خاکریز میان،  های جبهه بچه 

 د.مآ بهتر به جوش می، های سرخ  خون ،با سربندهای سبز 

 اند. از شیر مادران پاک، شهد شهادت نوشیده ، شهدا 

 دهند. آدم را به بهشت بهتر راه می ،های خاکی با لباس 

  د.کن می بی رنگآدم را به ،لباس خاکی 
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 زمانه است  دست خط یادگاریِ، شهداهای خونی  لباس. 

 .بدن مطهر شهدا، زیباترین کلک نقاشی در دنیای عشقباری است 

 رفت. می )س(تر به فاطمه بود، شبیه )س(هر که بیشتر عاشق فاطمه،  در جبهه 

 ِکرد. می قلب دشمن را تسخیرجبهه،  یها هبچ اهلل اکبر 

 ِپای خاکریز. اهلل اکبر، از اهلل اکبر 

 .آنها که جبهه را دیده اند، اگر پیامبری نکنند، خواری شکست را می چشند 

 کمتر از رفتن نیست. ،رسالت رزمندگان در زنده ماندن 

 کنند.اند، باید به زبان شهدا فریاد  آنان که از خیل جبهه زنده مانده 

 ماندن است یفقط یک راه دارند، و آن جبهه ااند،  زنده مانده بچه رزمنده هایی که. 

  ،اند. که رفته، تر از آنانند  مظلوم ،زنده امروز رزمندگانشاید 

 تکلیف است خون دل خوردن،  ، امروزتکلیف بودخون دادن ،  اگر دیروز. 
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 ،بدا به حالشان.جامانده اند ، و آنان کهخوشا به حالشان آنانکه دیروز رفته اند ، 

 ِاست. فقط به اندازه تکلیف فاصلهامروز،  خوردنِدل دیروز، تا خون  در خون دادن 

  کند. آن شهید را دریافت می مدالی به رنگ خونِ، کربالی هر شهید 

 به مقام شهادت می رسد.،  فقط برای انسان ها نیست، خاکی که شهید بر آن، افتاده است نیز،  شهادت 

 دل اهل حقیقت را گرم می کند.گرم جبهه،  هایِ زمین 

 هرگز فراموش شدنی نیست.،  زمان جبههامّا ، ...زمین جبهه فراموش شود شاید 

 کند. پاره پاره می ،  های غفلت زده را قلب و جهاد، خاطرات جبهه 

 کند. های جنگ، زبان آدم را از ادعا خالی می یاد و خاطره بچه 

 همیشه گشوده است. ،جهاد سفره شهادت بروی اهل 

 د.نگرد د، با شقاوت سیراب مینکه با شهادت اطعام نشوانآن 

 پیچید. رایحه شهادت در همه جا می،  ایام عملیات 
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 تخفیف می دادند.،  درمیدان مین، برای رسیدن به شهادت 

 کرد. دعای کمیلِ پای خاکریز، آرزوی شهادت را برآورده می 

  رزمنده نگاشته شده است.های  جان بچه، بافرهنگ جبهه 

 مردترند.،  از بزرگان شهر ،نوجوانان میدان نبرد 

  مردترین مردان روزگارند. ، های رزمنده به روح باشد، بچهاگر مردی 

  د.سنگرمی کنهوای بیشتر، دلم زمانی که سفره جهاد را برچیدنداز 

 گیریم، حیف. رهیدند و ما بر آن پناه میاز زندان تن ،  شهدا 

  کرد. مثل باران، زمینهای جبهه را بارور می،  مردمیکمکهای 

 ِکاری نمی کرد،  همدر پشت جبهه نبود، همت واالی رزمندگان  مادرانِ گرمِ اگر دستان. 

 رساند. بوی جبهه را به شهر می ،نامه رزمندگان 

 برگزار می شددر جبهه، شبهای عملیات  آزمون قبولی. 
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 یعنی شهادت.،  نمره بیست،  شب عملیات 

 آمد. کارت دعوت برای شهدا می،  عملیات ازقبل  روز 

 استخوان سوزتر است.،  شوند، غم آنها وقتی شهدا استخوان می 

  پیامبر حماسه های میدان جهاد می شود  رزمنده ها  های بچه استخوانگاهی ،. 

 .خاک میدان نبرد، از امتحان امانت داری پیکر پاک شهدا، سربلند بیرون آمد 

 اند. بهتر بیاد سپرده،  ها را جبهه، زمانهای  زمین 

 شنیدیم. میبهتررا  (لیکنعخلع اف)گذاردیم، زمزمه  وقتی پا به جبهه می 

 شد. بهتر تفسیر می،  ، در صورت رزمندگان(م من اثر السجود)سیماهم فی وجوهه 

 ِکردند. امضا می ،شهادت رزمندگان را در دعای کمیل شبهای جمعه، برات 

 در سحرهاست.،  آنان  ن، تصویر مناجاتفتوحات رزمندگا 

 کرد. را بیمه می دعای توسل، شبهای عملیات 
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 اند. ها را در خود نگاشته زمان،  های جبهه زمین 

 تپید. تر برای دین می ، سوزناکجهاد میدان درها  قلب 

 فاصله است. )ع( فقط به قدر یک یاحسین ،از جهاد تا شهادت 

  انسانها بود.اگر جهاد نبود، شهادت گمشده 

 شوند. آنان که با جهاد خالص نشوند، با آتش خالص می 

 ُتر، شهادت است. ندهرّاز جهاد ب 

  ،نجامد.بیابه اسارت شاید جهادی که به شهادت نیانجامد 

 همیشگی است.،  ها ها نباشد، اسارت اگر شهادت 

 شود. هر که اسیر نفس است، شهید عشق نمی 

 ِآورد. غان میارمبه شهادت را  ،فسبا نَ جهاد 

 شود. حاصل نمی،  هرگز با ادعا ،شهادت 
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 به مالقات با خدا منجر می شودکه ،  شکل عملی اطاعت است ،شهادت. 

 شوند. ها معذّب می آورند، شهری هر وقت شهدا را به شهر می 

 اند. ها فاصله گرفته چه حکیمانه از شهر ،گلزار شهدا 

 کند. تر جلوه می نگینهر چه فرهنگ جبهه کمرنگتر شود، فرهنگ شهر ن 

 دردی است. ای به اندازه بی از شهادت تا اسارت، فقط فاصله 

 اخاک و خون چنان به هم مأنوسند، که بهشت و شهد. 

 ندالبل و گُگُ داستانِ،  شهادت و شهید. 

  است)ع( حسین شتاق دیدارمآنقدر که بهشت در انتظار شهید است، شهید. 

 برد، که آفتاب، آب را. میچنان انسان را باال ،  شهادت 

 کند، شهدا در طلوع هستند. آنجا که خورشید غروب می 

 کند. زمان را روشن می،  سازد، شهید زمین را روشن می،  اگر نور 
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 رباید. اگر برای پیوستن به شهدا نکوشیم، شیطان ما را می 

  ،دلمان به دنیا بسته تر شدهر دکمه از لباس جبهه را که باز کردیم. 

 زبان حال شهدا را به رسم یادبود بیان می کند ،سربند. 

 بستند، تا پابندها را پاره کنند. رزمندگان سربندها را می 

 هزار بال داشت،  جبههخاکی  های لباس. 

 مردان میدان جهاد بود،  قاب تصویر، لباس خاکی. 

 گذرد. می ل، عارفانهگُ چون هنگام بوئیدن،  لحظه شهادت 

 که کارشان با این دنیا تمام شده است،  آنهایی را می نویسندنام ،  دفتر شهادتدر. 

 کربالی آن شهید است.،  محل شهادت هر شهید 

 آذین بسته شده است،  هر کدام بنام یک شهید،  صفحات دفتر شهادت. 

 کربالیی عمل می کنندبه درس شهادت که می رسند، ،  آنهایی است کهدانشگاه ه ، جبه. 
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 پیدا می کنندجهاد، نامشان را در دفتر شهادت  فارغ التحصیالن مدرسه. 

  شود. میبرایمان دست و پاگیرترشهادت  مرامم، کشیکه از شهدا دست ب مقدارهر 

 نیست. فقط جامه خاکی به تن داشتن،  بسیجی بودن 

 منتظر ما هستند.،  کنار یکدیگر،  شهدا و جبهه تا قیامت،  به خدا 

  ، کرد ر میعطرا مجان نَفَس در جبهه. 

 شد. همگانی می،  سفره خدا،  های عملیات شب 

  را دیدم، بغض گلویم را فشرد. (بسیجی لبخند بزن)وقتی تابلوی 

 سری بزنیم سرکوچه هایمان منتظرند،  امروز شهدا ،. 

 د.وش پذیرایی میاز میهمانان ، با شهادت  مردان اهل جهادسفره  در 

 کردند. در خواست آب می  ،)ع(با یاحسین ،در جبهه 

 د.ردنکنذر می جهاد  میداندر رزمندگان که ،شهادت طعامی است 



 

 
33 

 هاست. ترین رنگ جبهه آنجایی است که رنگ دنیا، بیرنگ 

 دیدند. رنگ می دنیا را مثل آب، بی ،شهدا 

  خیال بودها،  دنیا در خیال بچه، در جبهه. 

 نشیند. می به شکوفه شهادت ،دنیا باز شود، دل ورهر وقت گره ک 

 بود خط مقدم، خط استوایی میان حق و باطل در خاکریزها. 

 بر محور خداست. ،ها ها و واقعیت جایگاه انطباق حقیقت ،جبهه 

 .وقتی خمپاره کنارت منفجر  می شود، معلوم می شود که چند مرده حالجی 

 کشیده شده است. ،فقط یک خاکریز میان حرف و عمل ،در جبهه 

  کند. می زندگی شهادت حقیقتشود، جهاد واقعیتی زندگی آنگاه که 

 دیدنی تعریف پذیر است و انسان در قاب شهادت ،شهادت در قاموس انسان. 

 د.اد تابلوی به طرف خط مقدم، راه بهشت را نشان می 
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 کند. شیپور جهاد، مردان را از نامردان جدا می 

 د.ردنک موعد دیدار با خدا را نزدیک می، ها  عملیات 

  بودمیعادگاه شهدا با خدا، خط مقدم. 

 رسد، که به خط مقدم جانش رسیده باشد. آنگاه انسان به خدا می 

 هاست. نقطه رهایی از منیّت ،خط مقدم 

 ها بیشتر طالب اویند. تر شود، خمپاره هر قدر انسان مهذب 

 ند.ردک دوستان خدا را گلچین می ،ها خمپاره 

  بودمردان خدا  هنرحرکت بطرف خط مقدم، فقط. 

  مرسیبدنیایمان برای رهایی از قیود ننگین دنیایی، باید به خط مقدم. 

 داشت. می دوستان خدا را به وجد وا ،آتش خمپاره 

 ِد.بوهای رزمنده  ، بچهجانِ خاکریز، سپر بالی 
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 ند.بودشهادت کرده  قصدبرای آنها که  ،ترکشها، نامه های خصوصی بودند 

  توان دید. بهتر می ،را، در خط مقدممحل تالقی دین و دنیا 

 ِجبهه اسالم، محل تقابل عشق و عقل است. خط مقدم 

 ای از معنویات حقیقی و مادیات واقعی است. جبهه همانند تمامی مفاهیم، مجموعه 

 د.، همیشه گرم بوخط مقدم در  ،دادن بازار جان 

  در میان ما بود شهدا  اول جبهه، آخر خط ماندنِخط ،. 

 باور نکردنی است شآنسوی که ،باز می کنندهایی  روزنه، ها  ترکش. 

 گیرند. مأمورین حقند، که هرگز اشتباه نمی ،تیر و ترکشها 

 همه رنگ تعبد دارند.، های بزرگ  تا روح ،گرفته ترکشاز تیر و  ، در جبهه 

  جواز ورود به دنیای پاک شهدا است.، اخالص 

 یابد. ، عزت میس خود را فدا کنددفاع مقدس نشان داد، هرک 
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 ِاند. میدان جهاد و مبارزه مردانخالیق نزد خداوند،  عزیزترین 

 است. و جهاد از صفات بارز اهل جبهه ،ترجیح تکلیف به نتیجه 

 هیچ کاری نداشت ،اش نتیجه به کرد، هر که از روی تکلیف عمل می ،در جبهه. 

 ننگ اسیر شدند داماند، به  آنانکه از جنگ فرار کرده. 

 عزت یافتند هم جهاد را با جان و دل خریدند، در صلح آنانکه . 

  برای ما واماندگان، چراغ قرمز دنیابازی استخون شهدا، سرخی. 

 زنند. با خونشان لبخند رضایت می ،شهدا 

  رضایت خداوند است ترنم، پای خاکریزلبخند. 

 آنجا خط مقدم جبهه اسالم و کفر است. ،های پاک هر کجا باشند جان 

 یابند. ها رهایی می رسند، از جسم بزرگ، به خط مقدم که می های روح 

  به زبان می آید. ،است که خونشآن زمان  ،شهیدعاشورای هر 
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 د.ساز زمین و زمان از خون شهدا، هر لحظه کربال و عاشورا می 

 خورشید را.، را آنگونه می دیدند، که دریا  امام ،رزمندگان 

 ند.کرد می فس امام، تنفساز نَ ،رزمندگان 

 د.یرس از تراوش عشق رزمندگان به امام، بوی وفاداری به مشام می 

  بودبه اندازه خودمان فاصله ، فقط از شهر تا خط مقدم. 

  ، بسم اهلل بود کافی بسم اهلل یک از خط مقدم تا خدا ،. 

 بود )ع(جواز عبور از خط مقدم جبهه، یاحسین. 

  ،ین می کرد.میزان خلوص رزمندگان را تعیمیدان مین 

  میدان مین ، تشنگی به شهادت را دوچندان می کرد. 

  د.رک دلسوزانه جلوگیری می از پرواز رزمندگان، ،خاردارسیم 

  ،خداوند بودندرسان محبت  ها، پیام تیر و ترکشدر میدان نبرد. 
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 کنند. بیشتر انسانها، کمتر به شهادت فکر می 

 کند. میها فوران  ها، از سبزترین جان ترین خون سرخ 

 ،را برمی گزیدنداگر از جبهه جایی بهتر روی زمین بود، شهدا آنجا آنروزها. 

  شد. نمی )ع(نبود، میعادگاه وصال رزمندگان به حسین ییکربال،اگر جبهه 

 خود عاشورایی دیگر است.)ع( موعد وصال هر رزمنده با حسین ، 

  است. ظهر عاشوراتشنگی در میان معرکه نبرد، میراث 

  در شهر بیشتر مشهود است. ،های جبهه بچهمظلومیت 

 آفرین است. ارج نهادن به ارواح پاک شهدا، عزت 

 .ارواح شهدا، از زیرپا گذاشتن خونشان، معذبند 

 دهد. هرکه خون شهدا را زیرپا نهد، شرفش را از دست می 

 گردد. تسلیم باطل می ،آنکه در جنگ تسلیم حق نگشت، در صلح 
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 است. و ستودنی ن زنده کند، آن مقدسهر چیز که شهدا را برایما 

 می پیونددکه از جهاد سرباز زند، به جماعت اهل نفاق انآن. 

 گشت. میتربرافروخته  ها شد، چهره رزمنده تر می هرچه ایام عملیات نزدیک 

 کردند. می شرمنده جسمشان  ، میدان مین را ،رزمندگان 

 .بدن رزمندگان، دفترچه خاطرات میدان مین است 

 توسل بیمه می شد توکل وبا  ،های رزمندگان عملیات. 

 بندد. تصویری است که بر پرده جهاد نقش می ،شهادت 

 شدند. تر می کردند، افتاده هرچه بیشتر فتح می اسالم رزمندگان 

 زد. مُهر پیروزی می ،های عملیات به شب ،های نیمه شب رزمندگان ناله 

 رس و شکست.از جنس تکلیف است، نه ت ،اضطراب در جبهه 

 د.رک تکلیف روشن می ،در جبهه، همه چیز را 



 

 
41 

 شود، که به تکلیف عمل شود. در جبهه، نتیجه زیبا آنجا نمایانگر می 

 بودزیر سربندهای قرمز، دنیایی از آزادگی نهفته ه ب. 

 کند. ها ممانعت می ها، از انجام تکلیف در شهر تکلّف 

 ها رخت بربندند. تکلیف را به شهر آوردند، تا تکلّف ،های جبهه بچه 

 ترین تکالیف بدست آمده است. زیباترین نتایج، از سخت ،در جبهه 

 اند. سنگر و خانه، هر دو برای مجاهده ساخته شده 

 .جبهه و شهر برای مجاهدان، میدان مبارزه و امتحان است 

  مشغول می شود. ،خوشی های زندگیدل مأنوس باشد، کمتر به  فرهنگ جهادهر که بیشتر با 

 ترین مسیر وصول به خداست. معرکه نبرد، نزدیک 

 مقام شهادت ، دست یافتنی تر می شد های عملیات،  شب. 

 مثل آب جاری، جاری است. ،تفکر بسیجی 
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 ترین نگرش قرن حاضر است. زالل ،تفکر بسیجی 

 طلبد. اذان شهادت، سجده خون می 

 است. تر تجلیم ،روح جهاد، در روحیه بسیجی 

 .تکبیر رزمندگان، اقامه نماز عشق است 

 .برای نماز شهادت، باید با خون وضو ساخت 

 زداید. ها را می فرهنگ بسیجی، تکلّف 

 گیر غل و غشها است، از مرام بسیجی محروم است.رهر که د 

 ردک به وجود رزمندگان افتخار می ،فضای جبهه. 

 پر رازند. ،های آن روزهای جبهه، چون شب 

 آفتابی است. ،های جبهه، مثل روزهای آن شب 

 شود. تا قیامت فاش نمی ،های جبهه اسرار شب 
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 کند. فقط لباس مقدس جهاد، زیبا جلوه می ،بر قامت بسیجی 

 خواهد ماندد اهل معرفت ز، زبانشمع و پروانه مثل ،جبهه و رزمندگان. 

 ّگیرد. ت جای نمیبر قامت جهادگران، لباس ذل 

  زدگی است. جهادگران، رفاهبزرگترین آفت 

 ذلت آفرین است. ،دردی ورفاه گستراند، و بی لباس عزت می ،جهاد 

  تا قیامت در طوافندکعبه حجاج و مثل  ،کربال رزمندگان و ،. 

 رساندند. به رزمندگان می ،ها سالم خدا را شب ،مالئک 

  ،اقتدار کوهها، از اراده فرزندان روح اهلل شکسته شد.در جبهه غرب 

 های کردستان، فرزندان مظلومیت تاریخند. بچه 

 شناسد. بهتر می ،های سر به فلک کشیده غرب، عزت سر به فلک کشیده رزمندگان را کوه 

 روف به رضایت خداوند شود، همانجا جبهه است.صها، م تنجا که همّآ 
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 همیشه از جنس خاک نیستند، گاهی از جنس آبرویند. ،خاکریزها 

  بازار شهادت را داغ می کرد، (مان آماده باش، آماده باشای لشکر صاحب ز)ندای. 

 بیادشان نبودیم ،همین قدر همگذاشتیم،  شهرمان نمی اگر نام شهدا را روی کوچه های. 

 تردید نکردند.هم یک لحظه  ،شهدا در برابر امر والیت 

 .شهدا کوچه هایمان را تسخیر کرده اند، اما دلها یمان را، نه 

  ،نصیبمان شود، شکایت از دنیا، زمین گیرمان نمی کند.اگر شفاعت شهدا 

 ِت.یسیک سر سوزن هم ن ۀمیدان جهاد، به انداز مردانِ فاصله حرف تا عمل 

  بودپشت خاکریز نشستن، مثل پشت رحل قرآن نشستن. 

 داد. به کربال نشان می ،ترین راه را خاکریزهای مهران، نزدیک 

  ،روی مردان جهاد، بازگشایی کرد به ،را تداشه مسیرعملیات طریق القدس. 

 به افق تاریخ نشاند. ،عملیات والفجر، فجر پیروزی رزمندگان را 
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  یادگاری جنگ کرد ، پالکعملیات بیت المقدس، خرمشهر را. 

  شد.، خرمشهر ، با خون شهدا خونین شهر 

  یابد. از گذاردن نام شهدا بر کوی و برزن، فرهنگ شهدا رواج نمیتنها 

 ِگیرند. کناره می، پر گناه  شهدا از شهر 

 د.می کنن یارگیریدر شهر  ،هایشان شهدا با استخوان 

 دفاع می کنند ،هایشان، از خاکریز مردانگی استخوان شهدا با امروز. 

 شهر را معطر کرد.)ع(های یاران سیدالشهدا استخوان ، 

  هم می دید و هم انتخاب می کرددر جبهه چشمها. 

  ...تا آلوده نشود. ،شهر دور کردندبهشت زهرا را از آری 

 .آنروز ترافیک جنازه شهدا، راه دلمان را بر دنیا بست 

 د.شو تافته می،  غفلتمانهای  آید، بافته جنازه شهدا که به شهر می 
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 کنند. آنگاه که اهل جهاد، دین را زیرپا گذارند، اهل دنیا، دین را خرج خود می 

 ّدین فروش. تا به اهل دنیایِ ،تر است نزدیک ،دنیا طلب جهادِ به اهلِ ،تذل 

  با دست خود تنیده استت را ذلّ تاروپود، ترجیح دادمیدان جهاد ماندن در شهر را، به رفتن درهرکه. 

 سزبلند بیرون می آید ،میدان مبارزه از ،با دنیا، گمراه نشود تبانی در دلی که. 

 استحیات آفرین ، رحمت باران چون  ،غبار میدان نبرد. 

 د.ننوازش گذار های خاکی آنروزها را، امروز بی وای بر آنانکه چهره 

  از دیدن ِ حقیقت، کور می شویم، دور می شویمهرچه از شهدا. 

  کمسو تر می شود، به مرور زمان، فراغ یاران شهیدهیهات، که. 

  کشد. ، شعله میپای خاکریزآتش عشق به شهدا، تنها در دلهای 

 بچه های تفحص را رفتنی کرد.هم راز بودن های شهدا با استخوان ، 

 اند. پیام رسان جبهه ،های شهدا، زینب گونه استخوان 
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  ،آدم های عاشق است. کارآدمهای عاقل نیست، دردِبا استخوان شهدا سخن گفتن 

 اند. های شهدا، از سجده دیدار برگشته جمجمه 

 ّهستند تر از ما های زنده تمان همین بس، که استخوانبر ذل. 

  ؟و ما را خاموش می کند  آورد، زبان میبه را  ها ، استخوانتدشهاراستی راستی 

 ربایند. می ،هایشان شهدا آنقدر دل آرامند، که آرامش را با استخوان 

 کردهای دوستان خدا، گوشت دشمنان خدا را آب  همین استخوان. 

 کند. کمتر عمر می ،بی شهدا دلبسته اند،  که با شهدا بیشترانآن 

 به سرهای به نیزه نشسته کربال، اقتدا کردند ،مجمه های شهداج. 

 ندپرده از دیداری عاشقانه برداشتهای شهدا در قتلگاه فکه،  استخوان. 

 و صدای سینه زنی. ،بوی کربال به مشام می رسید ،از سینه آن شهید 

 و شهدا کجا ،ما کجا  ،کنند ، این سؤال را زنده میی شهداها استخوان. 
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 زنده بمانداز شهر ما گذشتند، تا شهر ما  ،استخوانهای شهدا. 

 د.باشصفر  ،شود، فاصله حرف و عمل های شهدا، نشان دادند، که می استخوان 

 .نگین انگشتر بسیجی، اخالص است 

 به گل شهادت می نشاندبسیجی بودن را  ، که غنچۀتوسل و توکل است ،. 

 مثل خون مقدس است. ،ادب ،در فرهنگ بسیج 

 گیرد.  از عمل سرچشمه می ،علم بسیجی 

 د.ردنک راه بازگشت به دنیا را تخریب می، های تخریب  بچه 

 بسر می آمدشهادت انتظارشد،  منفجر می در جبهه هر وقت مین. 

 زد. مهر تأئید می ،رزمندگان سحرِ  به مناجات ،اذان صبح 

 زندگی می کردند افالکیروحیات  ،در جبهه، پشت سنگرهای خاکی. 

 یک کوله پشتی بیشتر برنداشتند، تا از آخرت جا نمانند. ،های جبهه از دنیا بچه 
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 بساطش را پهن می کندخاکی حاکم شود، خط مقدم  هر جا روحیه. 

 است. اطاعت بی چون و چرا در میدان نبردکفر،  حدفاصل ایمان و 

 منشی را برگزیدند، تا افالکی شوند.خاکی ،های جبههبچه 

  د.رکرا محافظت می افالکیهای قلب، های خاکی گونی،در سنگر 

 های قرآنند.اند، همچون رحلکه اجساد شهدا را دربر گرفته دست هایی 

 هر شبش، شب قدر است. ،های فکهشب 

 ترین باغ دنیا بوده است.گُلشود، فکه پرفردای قیامت معلوم می 

 با شهدا مهمانی دست جمعی داشتیم. ،لمچهعید امسال، درش 

 م.دیکرشهدا را با یک صلوات میهمان می، یادش بخیر، آنروزها 

 چقدر فاصله داریم وبیابیم ،اند، خود را در آنان مشاهده کنیمشهدا مثل آئینه. 

 کنند.، بعضی شهدا را خرج خود می...باشد 
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 های باغ فکه، فقط در بهشت سر، باز می کنند.غنچه 

 یهمان ما بودند.های شهدا، مثل یاس، فقط یک سحر ماستخوان 

 دانیم.از عظمت شهدای کردستان همین بس، که در وصف آنان هیچ نمی 

 چون کوه های سربه فلک کشیده اش ، هرگز خمیده نمی شود، کردستان قامت رادمردان. 

 دهد.به رسول خدا هدیه می ،یک دسته گل سرخ بسیجی ،امام خمینی روز قیامت 

  گاه است.بر سجدهاز عظمت سربند همین بس، که جایگاهش 

 ه بودنددیآغوش کشها، از غربت، همدیگر را در در فکه استخوان. 

  عکس بگیرم، عکس خورشید افتاد. رزمندهخواستم از یک 

 ،کربالیی زیستن، عاشورایی مردن را در پی دارد.جهاد نشان داد 

  های پاک، با مظاهر شیطان است.اندیشهتقابل  صفرنقطه ، خط مقدم 

 هر کجا که باشد، خط مقدم همانجاست. ،اندیشه بسیجی 
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  کرد. نمایاندشمن خواست اندیشه بسیجی را منهدم کند، گوهر شهادت را 

 بنیان گذاشتند. ،های قرن رااندیشه فراخ ترینهای جبهه، بچه 

 است. هادی زیستنج های نابِ، تراوش اندیشه)ع(یا حسین 

 بزرگ. تکلیفکردند، با یک یک کوله کوچک حمل می ،های جبههبچه 

 ندگشتبه دنبال خدا میو ، ه بودندکردخود را گم که آدم یک عالمه  جبهه، خط مقدمدر. 

  ،است. حاضرسرفصل جدید اندیشه قرن  ،بازی با مرگعشقمیدان مبارزه نشان داد 

 بازی با مرگ، تنها راه حصول پیروزی است.پای مبارزه که به میان بیاید ، عشق 

  برنده بیرون آمدمیدان جهاد  ازدفاع مقدس نشان داد، نمی شود جان را دوست داشت، و. 

 نخندد.، بر مرگ لبخند زدند، تا دشمن هرگز ،جبهههای بچه 

 هایشان هم پای کار مانده اندین بس، که امروز، با استخوانشهدا هم از صالبت. 

  کرد ترکش ، عشق بازی می، تداشهرزمندگان با وصالدر مراسم. 
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 ولی ما مانده بودیم ، چگونه بمانیم ...باران می آمد، شهدا آمده بودند. 

 کنند.مالئک مفتخرند که امروز، یاران خمینی را روی بالهایشان احساس می 

  غبارگرفته مارا ، صفا دادامروز باران رحمت شهدا، شهر. 

  هرمان را غبارروبی کردشهدا،  حضورامروز نسیم. 

  کند.را دگرگون می، شهرهایشان همکه استخوان،آنقدر نعمت بودند ، مردان جنگ 

 د.برمی بار بندگی،نزد خدایش ، یک کولهاشآن بسیجی با کوله پشتی 

 هایشان، باز به ما سرزدند.که شهدا با استخوان ،خوشا به حال ما 

 ّشد.شل می کمیقات آدم، با هر انفجار خمپاره، بند تعل 

 بودهای جبهه قات بچهمحل دفن تعلّ ،های انفجارچاله. 

 تر بود.در جبهه، شیطان از همه سرگردان 

  و هم تو با خدایی. ،آنجایی  است که هم خدا با توست،جبهه 
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  کرد.احساس میبیشتردر گرماگرم عملیات، آدم خدا را 

 شد.ها همراه میشد، خدا با بچهدر جبهه هر وقت کار سخت می 

 حرف اول را می زد ،نمازگفتند، در جبهه هر وقت اذان می. 

 ها نبودند، آتش عشق رزمندگان، صدامیان را می سوزاند.اگر شعله پوش 

 های فکه، کارت دعوت خصوصی برای عشاق عقب مانده است.مین 

 تا جا رزرو کنند. ند،ای از جسمشان را به بهشت فرستادتکه ،بعضی از رزمندگان 

 د.رکذرّه ذرّه، آب میهای جبهه را گازهای شیمیایی، بچه 

 عشق را به جسم بچه های جبهه قلمه می زد.های خمپاره، ترکش 

 ها را یاری کرد.کاروان اهدایی از اهل بیت، در میان دود و آتش بچه 

 ردعبور ک )س(، می شودیازهرا با دار، فقطبرق خاردارِسیم وهایی کانال از میان. 

 ،)زمنده است.های ری، بچهسالح مافوق سرّ یازهرا)س 
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 در جبهه، همه چیز به هدف اصابت می کرد. )ع(یا حسینبا 

 کرد.را هدایت می ی رزمندههابچه و ما رمیت، گلوله 

 کردند.روزهای عملیات، رازهای آن را مفتوح می 

  ،پای ماندن در جبهه را پیدا نمی کردند.آنها که اهل اخالص نبودند 

 کردند.استشمام میهای جبهه، اخالص را مثل هوا بچه 

 .دنیاطلبی، یک سنت عصر حجری در میان خاکریزهای نبرد بود 

 تا نوبت به آنان زودتر برسد. ،کشیدندها را میت خمپارهنَّمِ ی رزمنده،هابچه 

  پیمودندهر آنچه عرفا صد ساله آموختند، شهدا یک شبه. 

 خدا ترس بود.بازار جان فروشانِ ،جبهه ، 

  ،در زمان غیبت تبدیل کرد. ،ایجبهه را به مدینه فاضلههدایت باطنی خداوند 

 آمدند )عج(الزمانصاحبحضرت پا بپای های جبهه، توان گفت، بچهبه حق می. 
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 کردند.گویی مادر و فرزند با هم صحبت می،آمدمی )س(در جبهه،هرجا صدای یازهرا 

 گفت.می )ع(خواست، یا حسیندر جبهه هر کس آب می 

  کردند.ها با خودشان زمزمه میبچه ،است که گ آنگاهجنمرموزترین لحظات 

 شود؟انه رزمندگان فاش شود، چه میهای عاشقداند، اگر زمزمهخدا می 

 بچه های رزمنده برسد تا به دلِشکافت، تیر مستقیم تانک، خاکریزها را می. 

 های جنگ را بکشد، اما زنده کرد.بچه ،دشمن آمده بود 

 ند.بود های جبهههنمک جمع بچ ،بچه سیدها 

  هاشم کردند.شلمچه را کوچه بنی،بچه سیدها 

 ساختیم.یک ضریح سبز می ،ای کاش برای شلمچه 

  ، گشود.گره کار را مییک بچه سید،شد، هر وقت کار سخت میدر جبهه 

 .لباس شب عملیات، همان لباس دامادی است 
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  بود. اتاق پذیرایی از شهدا، ، قتلگاهدر عملیات والفجر چهار 

  رزمنده ها، از منور یاری می گرفت.بچه شب های جبهه ، برای دیدار 

 بسوی شهادت راهی می کردند. ،ستون رزمنده ها را با اسپند 

 اجسام مطهر شهدا را طالیی کرده بود. ،فردای عملیات، خورشید 

 داد.ها میبه بچه، را  )ع(حنابندان، مژده دیدار با حسین 

 هم خوشحال می کرد ، هم مضطرب.چشم انتظار را  مارش عملیات، دل مادران ، 

 کرد.نی میابار ،مارش عملیات، چشمان مادران رزمنده را 

 .آنها که بچه های رزمنده را قبل از شهادت نشناختند، بعد از شهادت هم نمی شناسند 

 را قتلگاه نامیده اندنقاط جبهه،  ترینهجورم. 

 بچه های رزمنده است. ،قتلگاه، محل عروج گروهی 

 .بیشتر قتلگاههای جنگ را، باید در میدان مین ، جستجو کرد 
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 دفاع مقدس اند های قداستِهای محاسن سفید، ریشهپیرمرد. 

  ،لذت را ربود. تلخی آن جام زهر، از تمامی روزهای جنگ 

 شد. کهاره شدند، تا آن زهر نوشیده نشود، شهدا پاره پ 

 ه شهدا تنها ماندند و امام تنها تر.، ککم آوردندجنگ برخی در 

 .از نوشیدن آن جام زهر، شهدا استخوان شدند 

 ترین روزهای دفاع مقدس است.عاشقانه رازدارِ ،عملیات والفجر یک 

  کردند نذررا  جانشانرزمندگان ، برای آنکه حرف امام زمین نماند، در عملیات کربالی یک. 

 فاو، یک دسته گل بسیجی را به خود دید. های مسجدمناره ،در عملیات والفجر هشت 

 هشت سال دفاع مقدس است. ۀمسجد جامع خرمشهر، قلب تپند 

  ،است. دفترچه خاطرات هشت سال مقاومتمسجد جامع خرمشهر 

 گردد.ریدنی میپشود، های فکه میچرا هر که مَحرم رمل ،دانمنمی 
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 ود جای داده است.که اینهمه عاشق را در خ ،هستی است ۀهم ،های فکهمگر رمل 

  گرفت. تا قیامت، الماس ازرمل های فکه ، می شود 

 .قرارگاه تاکتیکی، آخرین ایستگاه رزمندگان بود تا خدا 

 دادندمی پرورش  ،بذر شهادتگردان،  ۀدر حسینی. 

 .جیره جنگی، آخرین غذایی بود که شهدا آن را تناول کردند 

 عملیات بود.ترین غذاهای جبهه، جیره جنگی شب خوشمزه 

 بودهای عملیات، مثل شب عروسی مرغ شب غذای. 

 زدند.شهدا در شب عملیات، نور باال می 

  های جنگ بود.بچه نابِ های خاکی، تابلوی اعتقاداتِپیراهنجیب 

 شود.نوشته می ،غروب تا سحر فردا، تقدیرات هر روز جبهه از 

 .جبهه هر روز و شبش قدر بود، چون قدردان داشت 
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 از بوسه بر بدن بچه رزمنده ها محروم ماندندهای عمل نکرده، هخمپار. 

 های جبهه است.ترین شبپرستاره ،شبهای عملیات 

 ای است.های ناب جبههپاتک، تالش مذبوحانه شیطان، برای زمین زدن روح 

 یافت.امر به معروف و نهی از منکر، با حرکت ماشه، تجلی می ،در جبهه 

 جوشد.سته رزمندگان، چشمه تولی و تبری میآلوده و خاز چهره خاک 

 اند. کفنی را از موالیشان به ارث برده شهدای فکه، بی 

 ند.دزمُهر وفاداری می ،بر زمین جبهه ،های جنگ با قدوم استوارشانبچه 

 صحیفه جنگ است. نقطه طالییِ ،طالیه 

 بالد.به خود می (،فتبارک اهلل احسن الخالقین)از نزول دوباره  ،طالیه 

 به اندازه پیشانی و مُهر کربالست.حسین)ع(امام ها و فاصله میان بچه ،در طالیه ، 

 د.می ایستطالیه به احترام شهدا  ،در قلب های بیدار 
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 ندتر کردرزمندگان طالیه، معادله عشق را پیچیده. 

 عصر غیب است. را و کربالیِشلمچه، عاشو 

  تا بهشت ، ستون شهدا در رفت و آمدند. شلمچه از همیشه 

 کند.گیر میسی را زمینفَهر نَ ،غربت طالیه 

 است.ههای رزمنده بچه عشقِ ۀقل قافِ ،بازی دراز 

  می کندعاشورایی کارهرچه زمین بیشتر به کربال بماند، زمانش بیشتر. 

  در دل می کاشت ،های رزمنده، مُهر کربال، مِهر نینوابچه ۀسجاددر. 

 که به مکینش آبرو پیدا کرده است. ،مکانی است ،ههجب 

 اهالی جهاد را فدای خود کردند، جز خیانت نمی بینند ،آنها که در یارگیری. 

 بودترین نشانی برای پیدا کردن خود جبهه، نزدیک. 

 بردای کرد.صحیفه دفاع مقدس، از باب معرفت اهلل، پرده 
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  کند.زمزمی است که بر هر قلبی جاری شود، سیراب می ،جبههفرهنگ 

 بخشند.قطرات زمزم عشقند، که جان می ،شهدا 

  ،است.محرف تا عمل  ۀبه اندازفقط فاصله ما تا شهدا 

 دیدند.ند، میدخوانا که میچه رآن ،شهدا 

 تفسیر دالوریهای رزمندگان است.نگجخاطرات  مرور ، 

 های رزمنده است، با خدا.گویی فتبارک اهلل، تجلی انس بچه 

 ای است که شهدا در آن گرفتار نیامدند.تله ،دنیا 

  بوی دیدار می دهدقدمگاه رزمندگان بوسیدنی است، چون. 

 د.رکمی زمین گیرهای پشت خاکریز، دشمن را سجده 

 ها را آب کرد.یک قطره اشک در میدان مین، دل مین 

 تا به کمال برسند.شدند، ها آنقدر منتظر رزمندگان میخمپاره 
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 رود.تا بهشت می ،خدا انبدن دوست باکه  ،ترکش لابح خوش 

  را انتخاب کردند. شهداها برای رسیدن به بهشت، بدن ترکشتیر و 

 های عمل نکرده، همچنان منتظر دوستان خدایند.مین 

 همواره بر محور توکل و توسل می چرخیدهای رزمنده در شب عملیاتنمای بچهقطب ،. 

 شد.سبز می ،، سر راه رزمندگانهمیشه لطف خدا 

 کرد.می بیمههای عملیات را برای رزمندگان ، شب)س(ازهرای 

  شد.باز می )ع(، فقط با یاحسینبچه هاپشت خاکریز، دل گرفته 

 ندبود انفجار لحظههای بغض کرده در طالیه، منتظر یک گلوله. 

 ترکید.با دیدار بچه رزمنده ها می ، بغض خمپاره ها 

 هستندمین های عمل نکرده ، دوستان وفادارِ ، عقب مانده گانِ از غافله شهدا. 

 بوی دیدار می آمدانفجار  ، همیشه بعد ازبا ترکیب اشک و لبخند ،. 
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 ،بودنشانه شکرگذاری  ،پیروزی عیناشک در  پای خاکریز. 

 آمیختند.می به هم  ،در شکست و پیروزی ،اشک و لبخند را ،رزمندگان 

  ،هستند وندراضی به رضای خدا ،فقط کار آنهایی است کهخندیدن در میدان جهاد. 

 خداست. ارزمندگان ببازی ای از عشق ، آمیزهدر پای خاکریز خون و خنده 

 چینند.ها گل میدر جبهه کفر، با گلولهکارند ودر جبهه اسالم، با گلوله گل می 

 رین لحظات جبهه است.تر عاشقانهفسیگلوله و انفجار، ت ،لبخند ،اشک 

 .غروب، آنهم در پشت خاکریز، لحظه خداحافظی خورشید با رزمندگان است 

 داشتند تا روی مین نروند.ها را نگه میخاردارهای دشمن، بچهسیم 

 رزمندگان گشود. رترین راه را به سوی کربال، بعملیات کربالی یک، نزدیک 

  ،آتش تکلیف سوزاند. در، رزمندگان را پیکرعملیات بیت المقدس دو 

 عملیات بیت المقدس چهار، رزمندگان بر فراز شاخ شمیران، شاخ دشمن را شکستند.در 
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 ،داد. به آرایش بچه های پای خاکریز، حال و هوای شهادت می حنا 

 د.رکمی  سوزناک تر ،شهادت راراه رسیدن به  ،های شیمیاییبمب 

 رساند.می )ع(به حسین ،رزمندگان را با یک نفس ،های شیمیاییسالح 

 است ر حماسۀ مردان میدان نبردفسیپشت خاکریز، ت ۀباقیماند ءاشیا. 

 است)ع(اقتدا کرده به سید الشهد لب هایِ گویایِ ، زبانِهای سوراخ شده قمقمه. 

 تر از فراغ شهداست.سکوت خاکریزهای بعد از جنگ، کشنده 

 کند.استخوانی آن را افشا می ،رازهایی در خود دارند که هر از چندگاه ،خاکریزها 

 استخوان شده است. شهیدانِ روایت گریِ زمانِ ،امروز 

 فشوند و ما با حرشهدا با عمل محشور می ،روز قیامت. 

 فقط حرف است و بس. ،های ما از شهدا حرف 

 و سربازی کردند ،باز کردند سر ،آن درهای خمینی بوستانی است که گل ،جبهه. 
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 و صد گلستان پر از غنچه به ودیعه گذاشت. ،ستان پر از گل در جبهه کاشتیک گل ،امام خمینی 

 باغبان گلستان جبهه است. ،م خمینیاام 

 دهند.اگر شهدا را بو کنیم، همگی بوی خمینی می 

 خمینی هستند. ۀهای پرستارن شبهای جبهه، شاگردابچه 

 بودندعاشق بیعار خمینی  ،نگهای جبچه. 

 اند.به جای عکس شهید، مرام شهدا را قاب کرده ،هابعضی 

  هایش نوشته است.، بر رمل(و من تاب معک)، است، که (فاستقم کما امرت)فکه تجلی 

 با خون اثبات کردند. ،را (احدی الحسنیین )شهدا 

 ترین معادله عصر تکنولوژی است.تشییع شهیدان استخوان شده، مجهول 

 شان فتح کردندبا خون ،یزهای کفر رامستحکمترین خاکر ،های جبههبچه. 

 نشان داد، در برابر خون، هیچ سالحی کارگر نیست. دفاع مقدس 
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 .قصه آن جام زهر، شهدای مانده بر خاکریز را استخوان کرد 

 زمان می طلبدهشت سال نوری  هشت سال دفاع مقدس، بیان داستان. 

 به تصویر کشید. ،در عشق و تکلیف ،را (مجمع البحرین یلتقیان) ،جبهه 

 کند.می (و من تاب معک) ،سربند، آدم را پابند به 

 برای رزمندگان ،های خصوصی خدا بود، نامههای سیمینوفگلوله. 

 د.ادتیر مستقیم تانک، صراط مستقیم عشق را نشان می 

  ،فقط کار مرد هاستایستادن در برابر تیر مستقیم تانک. 

 بنده های خدا، بندگی می کردندو انفجار،  دشوارترین لحظات دودو ،میدان جهاددر. 

 شیطان به آن نمی رسدکه دست  ،شهادت، همان فطرت اهلل است. 

 کالف زندگیمان ، سردرگم تر شد ،هرچه از شهدا بیشتر غافل شدیم. 

  خوانیم.می (هادی المضلین)، خواندند و ما به (سرورالعارفین)شهدا خدا را به 
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  ،شد. )س(اش زینب کبریعمه ،براستی تجلی خطباتسید مرتضی آوینی و قلمش 

 شهیدند و بعضی مفهوم شهادت، و سید مرتضی آوینی اینگونه است. ،بعضی از شهدا 

  گویند.می )س(ای است که به آن موقعیت یاحسینجاده ،التا کرب جبههاز قلب 

 اند گلبی های  ، مثل گلدان خالی سنگرهای. 

 ندیدمیشه با کربال می سنجه ،مختصّات قلب بچه های جبهه را. 

 ( را فهمیده اند ، آسان می شد احلی من العسل) ، جان دادن برای آنان کهپشت خاکریز. 

 ،به مشامت می رسدغربت  بویگذاری، جای جبهه که پا میکهر امروز. 

 را می خرندای ند و عدهبرمیرا ای شوند، عدههمه در خط مقدم شهید نمی. 

  ما خشکشان کردیم. ،همسنگرانمان گُل کاشتندافسوس، که هرچه 

 ،ما آن کجا و این کجاا پیمود،می شود یک شبه ره صدساله را  و امروز، دیروززمانه فرق نکرده است. 

 را تکان می دادشهر ،  آنروزها،یک خبر شهادت هم. 
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 ،خورد.، گویی آب از آب تکان نمیبه شهرمان می نهند پایشهید  دههاامروز که افسوس 

  تجلیل از مقام شهادت است.،، بنام شهدا  کوچه و خیابان ها گذاریسنت نام 

 ند.عقب نما )ع(یاران حسیناز زیارت رساند، تا در افق جبهه، آسمان خوددرا به زمین می 

 ،ند.ه اشهدا پای آن را امضا کردکه  ،همین بس از عظمت صحیفه دفاع مقدس 

 آسمانی کرد ،ها، مردترین مردان روزگار رازمین جبهه. 

 ؟می کنیم وماچه ،زمین اجسام شهدا را ، تکریم می کند و زمان، ارواح شهدا را تقدیس 

 آورد.می شهدای بر زمین مانده را  بوی غربت ،، نسیم هاسحر 

 ،کفن است.یگانه زائر پیکرهای بر زمین افتاده و بی نسیم سحری 

 رونمایی کرد ،از آدم های پای کار ،هشت سال دفاع مقدس. 

 .شهدا گم نشده اند، ما خود را گم کرده ایم 

 شیعیان حیدر کرارند، که این سانند. ،رزمندگان 
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 از بزرگترین جشنواره جانبازی شیعه، پرده برداری شد. ،در جبهه 

 ،د.رکغوغا می ی رزمنده،هابچه علویِ هیبتِ در همهمۀ عملیات 

 صلح طلب می شوند، برسد اهل دنیا بوی خون که به مشام. 

  حماسه. =ترس –جان  +در جبهه ، تکلیف 

 کشیدندخود را به زیر پوتین رزمندگان می ،های سرخشقایق ،در جبهه. 

  برای امتحان کردن شانسش، یکبار دیگر پا به میدان مین نهاد. ،شاهدیسعیدشهید 

 د.دنکردیروز، برای امتحان کردن شانس قبولی، میدان مین را انتخاب می 

 از کاروان شهدا است. ،شاهد سبقت یاران عقب مانده ،مینهای امروز، میدان 

 هستند. (اهللفنافی)سنگر، جامعترین تفسیر سنگرسازان بی 

 یابد.فرهنگ شهادت را کمرنگ کند، سایه فقر بر جامعه استیال می ،وقتی نیازهای مادی 

 است. جهاد و حماسه ،های با طراوتِ حاصل خشک شدن شکوفه ،امروز فساد و فقر 
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 های رزمنده با شهادت. میدان مین، سفره عقد است، عقد بچه 

 می خواند.)ع( خطبۀ عقدِ رزمندگان با شهادت را ، امام حسین 

 داد.می را نشان )ع(پنجره جبهه را هروقت گشودیم، گنبد و بارگاه اباعبداهلل الحسین 

 قیمتی تر می شویم، یمگوی هروقت از جبهه و شهدا سخن می. 

 د.کش جهادگران، در آن سربرآسمان می طوبیِ ۀشاخ هک ،ای از بهشت است هقطع ،میدان جهاد 

 در سه راهی شهادت، عشق و عقل و عرفان را به هم آمیختند. ،رزمندگان 

 .آنقدر که شهدا سبکبالند، ما سبک سریم 

 بیشتر از جانشان دوست داشتند. ،عشقشان را ،شهدا 

 در جبه ه جه اد اکب ر، پی روی از ه وا و      وکن د  اره م ی پ   اجسام یاران خدا را پاره ،در جبهه جهاد اصغر، تیر و ترکش

 سازد. را تکه پاره می آنان هوس، ارواح

  د.سرگردان ترن ،صغر، در میدان جهاد اکبردگان در جهاد اخورشکست 
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 شود. هنر رساندن پیام جبهه، چون هنر شهات، نصیب هر کسی نمی 

 دل ها ،گیرد ودر جهاد اکبر رار میسپر بال قها  جان ،در جهاد اصغر. 

 جان را. ،کند و هوا در جهاد اکبر ترکش در جهاد اصغر، جسم را پاره می 

 هرگز. ،گنجد و جهاد اکبر جهاد اصغر در ظرف زمان و مکان می 

 کپ می کنند ،کنند و در میدان جهاد اکبر فرار می ،از میدان جهاد اصغر ،فرومایگان. 

  ند.باش های امروز خیابان ،بیشتر می توانند رادمردانخاکریزهای دیروز، خط شکنان 

  کرد. مین ،متری دیروز چندهای  موشککند،  های چند سانتی امروز می قلمکاری که 

 های چندمتری نکردند. پاره کردند، موشک های چند سانتی جبهه را پاره آنگونه که قلم 

  برداشته شد، سایه فقر جایگزین شد.از روزی که سایه جهاد از سر ملت 

 .قدر سایه شهادت را ندانستیم، آتش سیاست، جانمان را سوزاند 

 سوزاند  در میدان جهاد اصغر می ،های میدان جهاد اکبر، بال و پر شهادت را لغزش. 
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 کند. گیر می اندازد و زمین احتیاطی در جهاد اکبر، آدم را از چشم می بی 

  گیرد. فاصله می ،قدم از شهادتآدمی با هر گناه، یک 

 گردد. هر آن زمان که بر تکلیف عمل گردد، باب شهادت آن زمان گشوده می 

 ِشیعه مرتضوی است. شهادت، مزد تکلیف مداری 

 خنده بر دشمن و خشم بر دوست است. ،ها در میدان جهاد ن خوردنیترین زم سخت 

 کند. می ان تحمیلت را برتن جهادگرذلّلباس  ،و سازش در برابر دشمن ،عصبانیت در مقابل دوست 

 ،کند. یک عمر آدم را از شهادت دور می تنها یک لحظه غفلت از تکلیف 

 شود. تمام زحمات در جهاد اصغر، فقط با یک خطا در جبهه جهاد اکبر، رشته می 

 ،است. یعشق حسین مدهوش سینه یاران خمینی 

 باب شهادت است. ، رمز بازگشاییِشناسی تکلیف 

 تر است. از روزهای آن روشن ،تاریک جبهه شبهای 
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 ّت خالص، شاخصه جهادگران است.نی 

 باب شهادت نیز همچنین.وشناسد،  شهر و جبهه نمی ،باب جهاد 

 ،فصل جدایی آدمی از دورویی است. فصل شکوفایی شهادت 

 با خودشان روشن کرده بودند. ،بچه های جبهه، تکلیفشان را 

 گالب پیروزی می گرفتند مناجات نیمه شب ، های جبهه از  بچه. 

 های رزمنده، هر دو یک رنگند. پیروزی و شکست در نظر بچه 

 شد. های رزمنده طوفانی می بچه  دل ،شب عملیات 

 های جبهه، رنگ و بوی آخرتشان را دارد. دنیای بچه 

 کنند. شیرها را با هوا آخته میدر جبهه کفر، شمدهند، و شان صیقل مییها اشک ، بادر جبهه اسالم، شمشیرها را 

 و یکی جسم را.،د، یکی جان را رک قرآن و قمقمه هر دو سیراب می ،در جبهه 

 به بیراهه رفتند. نگآنان که باب جهاد را واجب کفایی دیدند، بعد از  ج 
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  ،است.دفترچه خاطرات خدا با دوستانش سرزمین جبهه ها 

 قنوت است.هنوز هم در ، بچه های جانبازهای بریده  دست 

 گویند. هایشان می شهدا با استخوان، های جنگ را  ناگفته 

  کند. را ابری می ،های صاف دل، خاطرات جنگ 

 ای شهر می شدند، چه می شد؟هجوانه های جبهه،  جواناگر 

 انان شهرند.ونوجوانان معرکه نبرد، زیباترین الگوهای نوج 

 ی کردندمرور میک شبه  ،های صدساله را نوجوانان جبهه، راه. 

 در شهر پیر شدند. ،، که نوجوانان جبهه...چقدر حیف 

 دادند، امروز در مقابل فساد، چراغ قرمز بود. در شهر چراغ سبز نشان می ،های جبهه اگر به بچه 

  مصالح شهر، غفلت آلوده تر می گرددبسته شود، راه بر معارف جبهه که  ،گاهآنهر. 

 کنند. حمل می، بال اضافی هایشان   کوله پشتیبچه رزمنده ها ، در 
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 باید اول خود را فدا کرد. ،برای شکستن خاکریزهای شهر 

 ای است. دنیاطلبی، بالی جان روحیات جبهه 

 دانند. مغایر با دنیای تکنولوژیک می ،روحیات خاکی را ،ها بعضی 

 یمه اچقدر عقب ماند ،بیشتر می فهمیمشود،  زنده می انمات هر وقت یاد شهدا در خاطر. 

 ترین راه به خط مقدم ایمان است. فرهنگ جبهه، نزدیک 

 کند. محروم می ،عشق های مجروح را، از فتح خاکریزِ دل ،ترکش گناه 

 تا از قافله شهدا عقب نماند. ،تخریب چی ها ، مین ها را بیدار می کردند 

 ه بودهای شب عملیات را آب کرد های نیمه شب، دل مین اشک. 

 م، از شهدا عقب ماندند.عمل نکرده ه هایِ خمپاره 

 .سنگرهای ویران جبهه، هرچه باشد از شهر ویرانتر نیست 

 تا مرواریدها تنها نباشند. ،اصان بسیجی را بردندهای اروند، غوّ آب 
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 هایی است که در خلیج حماسه آفریدند. فارس، اجسام بچه مروارید خلیج 

  است.در میدان جهاد اکبر، آرزوی شهادت داشتن، خالف هوا و هوس 

 بر هوا وهوس مقدم است. ،در خط مقدم جهاد اکبر، رضایت دوست 

 تر است. گریزان ،هرکه بیشتر با شیطان روی هم ریخته، از خط مقدم میدان جهاد 

 خواهد. میدان مبارزه جهاد اکبر، بیش از آنکه جان بخواهد، آبرو می 

 را بیمه کرده است. نقالبآبرو دادن از خون دادن، بیشتر ا 

 توانند آبرو دهند. رزمندگانی که دیروز خون ندادند، امروز می 

 کند. تا آبروی آبرومندان به میان نیاید، خون عاشقان رنگی پیدا نمی 

 ،نیازمند باشد، به آبرو نیازمند است. بیش از آنکه به خون امروزانقالب 

 ّاست. خاصّ انِهنر آبرو دادن برای دین، مختص خاص 

 گردد. تر می ه کمرنگتر شود، دنیایمان پررنگیاد و خاطره شهدا هرچ 
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  کند. شهدا، دنیازدگی را در آدم منهدم میو خاطره یاد 

 تنگه چزابه راه باز کرد.های بچه رزمنده ها تنگ بود،   دل 

 ها بوی عشق بدهد، خط مقدم آنجاست. هر جا که تکلیف 

 شود. دنیای اهل جهاد، با ادبار و اقبال دنیا دگرگون نمی 

  بازی است. صحنه عشق ،مثل آخرتشان ،های جبهه بچهدنیای 

 فقط یک لبیک فاصله است. ، از دنیا تا آخرت، در صحنه جهاد 

 ماند. مصون می ،از تیررس گناه ،روح و جسم اهل جهاد 

 هاست. بسیجی سیرت هایترین  های جبهه، خاکی زیباترین صورت 

 دیدنی تر بودشد،  های جبهه وقتی خاکی می صورت بچه. 

 .خاک برای نشستن بر صورت مردان جهاد، لحظه شماری می کرد 

 به تصویر کشیده شد.، ها و خدا  های عالم در سه راهی شهادت، میان بچه همه زیبایی 
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 روی زمین ریخته بود. ،عشق تادمید، خدا صبح عملیات که می 

 شلمچه را نور باران کرد. اهلبیت،قدوم مطهر  ،شب عملیات کربالی پنج 

  د.دنهای جبهه را خنک نکر دل بچه ،حتی به قدر یک قمقمه ،آنانی کهوای بر 

 دهند. پناه نمی ،های جنگ هایی که به بچه آدم ،خاکریزها شرافت دارند بر 

 ّد.بو وندرضایت خدا بهتش معطوف که همه همّ ،تسالم بر شهید هم 

  ،راه را برای ما گشودنددیروز راهیان کربال. 

 اگر آنها را رها کنیم ،آنها ما را رها نمی کنند. حتیهدا خیلی بامعرفتند، ش 

 گشت.بسوی  قبله بر هم ، اش که حتی جنازه ،بود آنقدر مقبول خداوند ،شهید علی رضایی 

 راضی نبود نامحرم به چشمانش نگاه کند.دیدارآفتاب نایل شده بودچشمانش به چون  ،هید محسن جواهریش ، 

 گذشت. معطر می، )ع(فقط با یک یاحسین ،شهید علی حیدری 

 است. آغوش داشتهدر  ،آنجایی است که پانزده سال بدن شهید مهدی خندان را،رلدشت شی 
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 ت جدا نگشت، تثبیت نشد.همانجاست که تا سر از بدن شهید همّ ،جزیره مجنون 

 در آن طلوع کرده است. ،چون باکری ای درخشان ستاره ،همانجایی است که ،طالیه 

  کشید. چه زیبا در آغوش می،پنج، بدن دو نیمه شده شهید عمو حسن راکانال ماهی در کربالی 

 شهید سید حسین علم الهدی است. ،ای چون شجره طیبه  بذر رشادت ،هویزه 

 دهد. جواب سالممان را می)ع(دهیم، گویی امام حسین وقتی به شهدا سالم می 

 اند. ان آمدههای جهاد، گویی شهدا به استقبالم در دیدار از سنگرهای مخروب بچه 

 کند. های مخروبمان را آباد می خاطرات جبهه و جنگ، دل 

 رسد. های رزمنده، صدای پای شهادت به گوش می از طپش قلب بچه 

 مانیم. زنیم، بیشتر از شهدا عقب می ما هرچه بیشتر حرف می 

  ما عقب افتاده ایم.اند نرفتهجلو شهدا ، 

  ای تأمل کردیم. لحظه ،نآ برابرشهدا به دنیا دست رد زدند، و ما در 
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 ما تا شهدا، تنها به اندازه یک باور است. ۀفاصل 

 گل هایش را. ،و مالئکه عرش، هایش را شناختیم  گلوله ،ما از جنگ 

 داغ بود. ،های عملیات، بازار خرید و فروش جان در شب 

 مشق می کنندخون دل خوردن را وهم خون دادن،  همکه  ،برگزیدگان دفاع مقدس آنانند. 

 هست. ،تنها میدان خون دادن نیست، میدان آبرو دادن نیز ،میدان جهاد 

 ه استدش نگاشته ،عشق زبانبه  ،ها و خدا میان بچه ،ای است که در میدان مین تجلی واژه ،شهادت. 

 ماند. از حرکت بازمی هم، آید، پای عشق راهی شهادت می وقتی اسم سه 

 لحظه ای گشوده شد  جنگ هایکه سال ،های بهشت دربی است از درب ،شلمچه ،. 

 شد. بارانی می، ها  خواند، تا چشمان بچه آنقدر نماز استثقا می ،های عملیات دل در شب 

 هنوز مدهوش استدر والفجر هشت  ی رزمندهها مناجات بچه بهمن شیر، ازهای  نخلستان ،. 

 ،که میثاق رادمردان جنگ است با خدا. ،نه فقط یک ارتفاع است بازی دراز 
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 ها تا کربال کشیده شده است. نوار فشنگی است که از دل بچه )ع(ذکر یاحسین 

 ند.ه ا، دنیا را برای همیشه سه طالقه کرددرک کرده اندهای والفجر مقدماتی را  هایی که کانال آن 

 شود. های والفجر مقدماتی به زبان بیاید، چه غوغایی می اگر روزی کانال 

 ه استشد چه سخنانی رد وبدل  رزمنده ها،و  اهل بیت)ع( میانهای فکه باید پرسید،  از رمل. 

 هنوز دل محرمی را پیدا نکرده باشد.محرّاسرار عملیات مُشاید ، 

 مردانگی و شرف بود. هداران سفر عملیات رمضان شاهد افطار، روزه 

 ها با خدا. برای مالقات بچه، های والفجر مقدماتی گوشه دنجی بود  کانال 

 کرد. های رزمنده پاک می فکه، رنگ دنیا را از چهره بچه های غبار رمل 

 کند. های عملیات را دو چندان می شب،  اسرار های خندان های غمگین و چهره دل 

  که به آنچه خدا می خواهد، رضایت می دهند.ست ایشهادت لحظه 

  ،همه برای قبولی می آیندشب عملیات مثل شب امتحان. 
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 یک شیشه عطر است، آنرا که بگشاییم، مست می شویم.های خوش جنگ مثل خاطرات روز 

  ،د.بسازدوباره ساخته تا آدم را بهم میریزد، خاطرات جنگ 

 ندستهراهی شهادت  های مشتاق شهادت، همیشه مقیم سه دل. 

 دارد. چه جالب است! یک تکه ترکش همه موانع وصول را از میان برمی 

 طلبد. می پافشاری بر شهادت، پا گذاشتن روی هوا و هوس 

 .چشم دوختن بر خاکریزهای خالی امروز، مثل غروب خورشید، غمناک است 

  ،طعم شهادت را احساس کنیمما هم شاید اگر از خدا بخواهیم، این دو روز مابقی را خرج فرهنگ جبهه شویم. 

  دادند، گویی برات بهشت نصیبمان شده است. می که به رزمندگانبرگه اعزام را 

 پرکشید. جانماناز  هم، های خاکی را ندانستیم، که روحیات خاکی قدر لباس ،آنقدر 

 کشد. رمیشود، جانم برای یک لحظه جبهه پَ گناه می هر وقت دلم بی 

 َم را نشانه گرفتم، خودم زخمی شدم.فسَبعد از جنگ هر وقت ن 
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 رسیدند برای بردن شهدا  سر به زنگاه سر میها،  خمپاره. 

 افتادند. فس میفس نَبه نَ ،ها هها برای رسیدن به بچ خمپاره 

 کند. شهادت مرگی است عاشقانه، که از زندگی عاشقانه تراوش می 

 مزد دست مادران شهداست.صدای پای شهادت ، 

 .مادران شهدا ،از شهدا هم عاشق ترند 

 .شهدا، در کالس مادرانشان، شهادت را آموختند 

 بودهیجانی های پشت خاکریز، مثل تیربارشان،  تپش قلب بچه. 

 کرد. برگه اعزام به جبهه، مثل کارنامه قبولی، آدم را خوشحال می 

 ّمنتهی یکی روح و یکی مال. ،ه، مستلزم استطاعت افراد استجبهه مثل مک 

 آشنا شدمدوستان خدا با را ببینم، ز قرار گرفتم، قبل از آنکه دشمنبار که پشت خاکری اولین. 

 شدند. ها می ت آنها شوند، اسیر عزّ اسرای عراقی قبل از آنکه اسیر قدرت بچه 
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 های جبهه بود. تسبیح بچه ۀالتماس دعا، آخرین دان 

 کند. حال و هوای جبهه، قیل و قال دنیا را از آدمی دور می 

 ِتاریخ هشت سال دفاع مقدس، خون بهترین یاران خمینی است. مرکّب 

 های رزمنده است. چاک چاک بچه ۀاوراق دفتر خاطرات جبهه، سین 

 آید. های پرآرزو ناخوش می نسیم خوش جهاد، بر سینه 

 رسید، اول آرزوها را پی کنید، بعد ادامه دهید. پای خاکریز که می 

 هاست. جشن حنابندان، پیشگویی خبر شهادت بچه رزمنده 

 بود تر های نبرد گسترده از سراسر جبهه ، مقابله با هوا و هوس ۀجبه. 

 ها جوان است. کند، همه دل فرقی نمی در جبهه سیزده ساله یا هفتاد ساله 

 های شب مناجات زیباست. های شب عملیات، مثل گریه خنده 

 کرد. ها زنده می در جبهه ترس از خدا، شجاعت را در بچه 
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 گذاشت. ها را در دنیا نمی تیر مستقیم تانک، حتی یک تکه از بدن بچه 

 استشمام می شد، مثل تنفس هوا  در جبهه نبرد هدایت الهی ،. 

  ،کردم. آمد، سفره آرزوهایم را جمع می آنروزها اسم شهید که میچه خوب 

 عج( بود که لیلی آنها حضرت مهدی ،هایی را به خود دید جزیره مجنون، بچه(. 

 .جزیره مجنون ، داستان لیلی و مجنون را ، به تاریخ سپرد 

 کاروان اهدایی اهلبیت)ع( به خط مقدم می رسید ،جبهه نیمه شب های. 

 ّکند. ه تعلقات، آدم را از چشیدن طعم شهادت محروم میمز 

 های پای میز را، سفیران عشق وشهادت کرد. عشق به امام خمینی، بچه 

 آمد. گرفتند، دیگر نفسشان باال نمی های رزمنده می به خدا اگر عشق به امام خمینی را از بچه 

 دادند. شق میجبهه را درس ع ۀجبهه، نوجوانان سیزده سال ۀپیران هفتاد سال 

 جا گذاشتند ،جبهه را ۀ، پیران هفتاد سالنگنوجوانان سیزده ساله ج. 
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 آید. کشند، نَفَسشان باال نمیفسشان را نَنَ اهل جهاد، تا 

 کند. چون استشمام یک شاخه گل محمدی آدم را مست می ،بوی جبهه 

 بیشتر خاطره دارند. همه رزمندگان،از ،های سنگر گونی 

 گرفتند. دادند و روحیه می جبهه از یک جنس بود، روحیه میهای  معامله بچه 

  بازار شفاعت، رونق پیدا می کرد.شب عملیات 

 کرد. ، شب عاشورا را تداعی میدر شب عملیات  ها بوی گالب و خنده بچه رزمنده 

 مرام اهل جهاد است. ،دیروز خون دادن و امروز خون دل خوردن 

 و شهیدان فردایند. ،جهادگران دیروز، سازندگان امروز 

  ((وَالذّینَ آمَنوا اَشدُّ حُباً لِله )).داستان قرآن در رسای شهداست 

 شد. ها تازه می خواندند، داغ نخلستان میها سحرگاهان مناجات امیرالمومنین که  بچه 

 بیند.می داند، که این روزها را  وقتی قدر آن روزها را می ی،تازه آدم 
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 فقط از روی عشق تن در دادند و بس.ها به تکلیف خدائیشان  بچه 

 خوردند. خاکریز به خیر، که همه سحرها را برای روزه عشق، سحری می اییاد مردان پ 

  شد. های جبهه، چشم دشمن کور می های بچه اشکاز برق 

 بودند.(( کلها ورداً واحدا))ها  چه در حال آسایش پشت خط و چه در میدان نبرد، بچه در جبهه 

 از معصیت، هیچوقت افطاری نبود. دارن روزه در جبهه برای 

 لحظه شهادت، مثل لحظه افطار است. 

 است  با خدا. نقدای معامله  ،بازی در پشت خاکریز عشق 

  کنم. دلم را به جبهه اعزام می، برای فرار از دنیا 

 و جبهه رفتن آروزی فرداست. ،ای ماندن مال امروز ای بودن مال گذشته است وجبهه جبهه 

 وضو می ساختیمشکستیم و با گالبش  شیشه دلمان را می، های عملیات  شب. 

  ابد بذکر شهدا در طپش استتا  ،های فکه رملقلب. 
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 نوشته یا زیارت یا شهادت. ،بر روی سینه و پشت بسیجی 

 عید قربان بود. ،)ع(در جبهه هر روز برای دوستان امام حسین 

 رفتن است. ای ای ماندن به جبهه ، و افتخار جبههستای ماندن ا ای بودن به جبهه افتخار جبهه 

 ست.نیکرد، قابل توصیف  ی رزمندهها بچه بدنبا  ،خاردارها کاری که سیم 

 یک راز می ماند ،تا قیامت، خاردار خوابیدن  روی سیم. 

 ّکه فقط اهلش می دانندی است رسجده کردن در میدان مین، س. 

  ،بیشه شیران کرده بود.شیر پاک مادران سرافراز، جبهه را 

  فید کرده بودند.رو سپیرمردان ریش سفید، جبهه را 

 .مادران شهدا، شیر بچه های خود را نذر امام حسین)ع( کرده بودند 

  کردند. می بدرقهها را با اهلل اکبر  گلوله،در جبهه 

 .نشان پیروزی، در پای خاکریز دشمن، فریاد اهلل اکبر بود 
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  کردند، نوجوانان سیزده بودند. نوبت را رعایت نمیتنها کسانی که در اعزام 

 .سیزده ساله های جنگ، پیر طریقت اهل جهاد بودند 

 آخرین منزل رسیدن به مقصود بود.،برای شهدا  ،خاکریز 

 ستاره ها راه را گم نکنندتا  ،رفتند خاموش می  چراغ ،شب عملیات. 

 کنیم.هایمان عمل  برای رسیدن به شهدا، کافی است به حرف 

 برد. و سرانجام آنها را با خود می ،میایی النه کرده استیش اندر جان  مجروح ،شهادت 

 شد. سنگر هر وقت دلمان می گرفت، چشمانمان باز می در 

 ت داد.ها عزّ شهدا از خدا شهادت خواستند، خداوند به آن 

 بخشد. خاطرات جبهه، مثل باران است، هرکجا راه یابد طراوت می 

 ماند. های بسیجی، بیشتر به بهار می جبهه، با وجود گل های زمستان 

 های امروزند. های دیروز، زیارتگاه ، شهادتگاهالهی شکر 
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 ها بود. بازی بچه رزمنده در شب عملیات، نقطه رهایی، نقطه آغازین عشق 

 های جنگ، آروزهای بلند پروازانه دشمن را بر باد داد. روح بلند بچه 

 شان زیباتر است.ه های شبنم گون اشکهای جبهه، از  لبخند گل 

 باغبان گلزار جبهه بود. ،امام خمینی 

 گل می داد هاسحر ،ها  باغ دل بچه رزمنده. 

 آمار شهدا باال می رفتآمدند،  هروقت از مناجات میرزمنده ها ،  بچه. 

 ربودند. از هم گوی سبقت می ،های جبهه ها، برای چیدن گل خمپاره 

 حسینی. خوانمیهمان ، های باغ خمینی بودند و در آن دنیا  شهدا در این دنیا گل 

 کرد. جبهه، پیرمردان هفتاد ساله را جوان می 

 ها، هر دو به یک طرف نشانه رفته است. خون شهدا و اسلحه رزمنده 

 عین رضایت خدا بودروزها احساس رضایت خدا نآ ،. 
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  کرد. ای را شیرین می نتیجهآرزوی تسلیم در برابر تکلیف، هر 

 اص، مرواریدهای خلیج فارس شدند.های غوّ بچه ،در عملیات والفجر هشت 

 های جبهه، قدمگاه شهداست. های جبهه، مثل زمین دل بچه 

  به پای عشق  می سوزندو شاگردش  که معلم ،،کالس درسی استجبهه. 

 ما.شود تا دل  برگ زرین شهادت بروی سنگ مزار شهدا بهتر حک می 

 .سنگ مزار شهدا ، از دلهای ما بیشتر شهادت را درک کرده است 

 کنند. می زشهدا با ،های گرفته و شکسته ما را، زودتر از همه دل 

 اند. به دست شهدا داده ،های ما را  خدا را شکر که قفل دل 

 کنند. با خونشان مشق می ،ن کالس جبههاشاگرد 

 ند.ردک مشق شهادت را همه شب مرور می ،های جبهه بچه 

 دهد. افق دید آدمی را تا به خدا امتداد می ،تآرزوی شهاد 
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 عشق را ناپاک. ،د و دنیارک دنیا را پاک می ،عشق ،در جبهه 

 شهادت غنچه می کندعشق، عقل و حماسه  سه راهی ،. 

 ِخویش است. مُحتاجِ ، بندگانِ در سه راهی شهادت، خداوند مشتاق 

 گلچین وقایع هشت سال دفاع مقدس است.،ت کربالی پنج عملیا 

  بازار گل فروشی در جنگ بود هادت، شسه راهی. 

 مفسران مظلومیت هشت سال دفاع مقدسند. ،شهیدان امروز 

 جبهه بود. های مشق شب بچه ،سوره واقعه 

  مثل باران هر روز صبح بر لبان رزمندگان می بارید.، زیارت عاشورا 

 کرد. شب قدر می ،های جمعه را شب ،دگاندعای کمیل رزمن 

  جبهه بود.بچه های  دعای آغاز سفره، نمک غذای 

 کرد. ها را مثل خورشید می نماز شب، چهره رزمنده 
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 .چهره بچه های پای خاکریز، کار خورشید را کساد کرده بود 

 پوشیدند. نو می  لباس های رزمنده برای شب عملیات، بچه 

 هاست. جبهه، واکس زدن پوتین بچه رزمندهترین عبادات  از شیرین 

 در کارنامه خود ثبت کردند. ،خادم الحسین های جبهه ، نوکری بچه های جبهه را 

 ترین لحظه در میدان جهاد، کُپ کردن آدم زیر آتش دشمن است. تلخ 

 نوشته شده است ،های مردترین مردان روزگار المعارف جبهه، با استخوان دایرۀ. 

 لب تپنده فرهنگ ناب جبهه است.ق پذیری، والیت 

 است. هم ستودنی ترهای جبهه، از صلح  جنگ درآن سوی دل بچه 

 مثل تعریف صلح در آنسوی خاکریزهای کفر است. ،تعریف جنگ در این سوی خاکریزهای ایمان 

 نگرند.جنگ و صلح را از زاویه تکلیف می ،های جبههبچه 

  هستند. ( تَعلَمونانّی اَعلَمُ ما ال)گردان تخریب، تجلی منش 
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 هتر می نویسندهای مین بمیدان ،های گردان تخریب راحماسه بچه. 

 گشایند.ها میپیروزی را به روی بچه رزمندهافق تخریب،  نیروهای 

 های رزمنده را می گرفتند تا شهید نشوند.ها، جلو بچهمین 

 .نان خشک خوردن،آنهم پشت خاکریز، عیش یاران خداست 

  ست.ا یای تعریف نشده اعاشقان کربال، واژهخستگی برای 

 دادند.برانکاردها، چون بال مالئک یاران خدا را انتقال می 

 ترند.، درخشانآسمان های جبهه،از ستارگان درخشان فانوس 

 .فانوس های جبهه، معلّم ستاره های شب های جبهه بودند 

 ماندگارتر می کند ،راسبک زندگی بچه های جبهه های نفتی، چادرهای خاکی و فانوس. 

 ی رزمنده ، برادر می کردهاعید غدیرخم، بچهعقد اخوت در. 

 اند.که سفر عشق را رفته و برگشته ،ای هستندجانبازان، شهیدان زنده 
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 .جانبازان برای پیوستن به غافله عشق، اعضای بدن خویش را به وثیقه گذاشتند 

 ن و خون دل خوردن.فرهنگ جبهه بر دو اساس تبیین شده است، خون داد 

 د.اددلدادگی در جبهه، از خودباختگی در شهر، آدمی را نجات می 

  ،ت جهادگران است.عزّتمامی افتادگی در فرهنگ جهاد 

  کند.دنیا و آخرت یکرنگ جلوه می، در فرهنگ جهاد و شهادت 

  است. ((نیاهدی الحسنی))عرصه ، جهاد و شهادت 

 قبله است وجودشانکه همه  ،اندشهدا چون کعبه. 

 که در واقعیت زمان به شهادت می رسداست یبسیجی ، حقیقت ،. 

 پیوندیم.هر چه بیشتر به شهدا شبیه شویم، زودتر به آنان می 

 .هان... که رفقای دیروز ما، شهیدان امروزند 

  ماندن فکر می کنیمبرعکس شهدا، ما بیشتر. 
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 گردد.شهادت، زیارتی است که با وضوی خون آغاز می 

 تکلیف سکنی گزیده است-پشت آن، کاروان عشقکه ،شودی به خاکریزی منتهی میزندگ. 

 از شکست نهراسیدند پیروزی،های جبهه برای رسیدن به بچه. 

 .خطر کردن در راه سرافرازی اسالم، عهد ازلی جهادگران است 

 .افسوس عقب ماندن از شهدا، دردی بی درمان است 

 عمرشان را به گرو گذاشتند. وشا آنان که برای رسیدن به شهادت،خ 

 .از شهادت زیباتر، شهدا هستند 

 ت است.ادگاه آرزومندان شهوعده ،سه راهی شهادت 

 شود.بزرگراه شهادت، از سه راهی شهادت آغاز می 

 تر، مدافعان آنند. از دفاع هشت ساله مقدس 

 .سر از پا نشناختن، درس عاشورایی، هشت سال دفاع مقدس است 
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 کریز، عشقی است نه عادتی.بندگی در پشت خا 

 پیوندد. هرکس با خدا معامله کند، زودتر به غافله شهدا می 

 است.)ع(ساالر غافله شهدا، سیدالشهد غافله 

 ای از بهشتند. اند، قطعه های عملیات را درک کرده هایی که شب زمین 

 بینند. دیروز را، آباد می ۀاهل دل، سنگرهای مخروب 

 کند. ثابت قدم میاهل جهاد را  ،قدمگاه شهدا 

 گرفتند. های عملیات از هم سبقت می برای درک شب ،ها ستاره 

 اند. رازداران حماسه جبهه ،های عملیات ستارگان شب 

 های جبهه است. بچه تفسیر مناجاتِ ،های عملیات شب 

 کاتبان قصه جهاد و شهادتند. ،های عملیات ستارگان شب 

 عملیات به تصویر کشیده شده است.های  ترین لحظات جبهه، در شب بانشاط 
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 اول باید از شرّ خودمان خالص شویم. ،برای رسیدن به شهادت 

 خواهد. حفظ روحیات جبهه، خود را زیرپا گذاشتن می 

 خدا را باور داشته بودند، که خداوند آنان را بارور کرده بودشهدا ،. 

 کرد. بارور می ،ها را به خدا باور بچه ،جبهه و خاکریز 

 رفت. ، هرگز ورود ممنوع نمی، یک طرفه بودند پشت خاکریز هایدل 

 کرد. جلوگیری می ،از ورود دورنگی و کینه به خط مقدم ،دژبانی پشت خط 

 کردند. مسدود می ،پشت خاکریز راه ورود شیطان را به بهشتِ ،های دژبانی بچه 

 نشست. ها می غبار جبهه برای خودنمایی، به روی صورت بچه رزمنده 

 های غبارآلود پشت خاکریز است. بهشت جبهه، از چهره سرسبزی 

 کردند. طوفان بپا می ،ها برای زیارت بچه رزمنده ،گرد و خاک جبهه 

 زد. ها، غبارها را کنار می باران برای رسیدن به صورت بچه رزمنده 
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 کرد. ها انداخته بود و عشق می خود را زیرپای بچه رزمنده ،زمین جبهه 

 ها نسوزد. تا صورت رزمنده ،ا در مقابل آفتاب می کشیدندخود ر ،ابرهای جبهه 

 رسیدند. های رزمنده می ها بداد بچه شد، قمقمه هرجا که آب کم می 

 ،ها دفاع کند. داد، تا از بچه ها قرار می خود را جلوی بچه اسلحه هم 

 بود ی رزمندهها بچهنماز  برای اقامه  ،شیفت نگهبانی مالئک ،موقع اذان. 

 به حسین)ع( برسندها  تا بچه ،دادند عاشورا مالئکه نگهبانی میهای  شب. 

 کرد. های سرد کردستان را آب می ها، دل یخ رزمنده هیبت 

 تا تبرّک شوند. ،چرخاندند ها را دست به دست می دل بچه رزمنده ،مالئک 

 گرفت. جان می ،های پشت خاکریز از عرق بچه ،بال مالئک 

 جهاد است.مردان رق پیشانی گرد وغبار و ع ،مصالح بهشتاز 

 کرد. ها خداحافظی می از بچه رزمنده ،خورشید هر روز بعد از ظهر 



 

 
99 

 طلوع می کردصبح عملیات زودتر ، خورشید  ،ها به شوق دیدار بچه رزمنده. 

  شد. ها بیدار می بچه اذانخورشید با صدای ، آنروزها 

 ها داشت. بیشترین توفیق را در زیارت بچه رزمنده ،های چهارده ماه شب 

 شرجی بود. ،ها هوای دل بچه رزمنده ،همیشه فردای عملیات 

 ستشن شبنم میبه  ،ها ، با دیدن خون بچه رزمندهجبهه یخاکریزها. 

 کرد. میسرخ گونه تر غروب  ،فردای عملیات، خورشید 

 د.نرستف صلح برای دشمنان می پیام ها گلوله ،اسالم ۀدر جبه 

 کردند. های جبهه را غارت می های دشمن، گل گلوله 

 شتافتند. ها می های جبهه برای تکلیف، به استقبال گلوله گل 

 شود. ها، هیچوقت با تیر و ترکش مجروح نمی دل بچه رزمنده 

 کرد. های نیمه شب، سد نفسانیت را منهدم می اشک ،در جبهه 
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 کردند. ه شماری میها، لحظ بوسی بچه رزمنده ها برای پای مین 

 کردند، تا کمتر خجالت بکشند. ها مخفی می ها خود را از رزمنده مین 

 خوردند. پای سفره جهاد، شهدا فقط نان و عشق می 

 د.نک تاریخ را روشن می های عملیات، تاریکی شب 

 کنند. شان، ما را سیراب می شهدا با تشنگی 

 .فرهنگ جبهه، فرهنگ عطشان بودن در کنار آب است 

 می طپیدنددر جماران  ،پشت خاکریز لب هایق. 

  درمان می شد زیارت عاشورا  با نسخه ،های جبهه بچهدرد. 

 ِبوی تربت می دادجبهه،  های خاکیِ بچه قلب. 

 .نبض مردان پای خاکریز، با یا حسین)ع( می زند 

 نواخت. ها را می بچه رزمنده یِموسیقی حماس ،تیربار 
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 زد. مُهر انهدام می ،های عراقی ها، روی تانک بچه جیِ رپیآ 

 از قافله شهادت، واماندگاه امروز شهرندان جا ماندگ. 

  بودآرزوهای پشت خاکریز، یقیناً دست یافتنی. 

 نائل آمده اند ،با شهدا آخرین دیدارِ توفیقِ به، مقدم  های خط سنگر. 

 داری می کردنددر سنگر نگه ،های جبهه را گل. 

 کردند. های بسیجی را ببویند، پر پر می جای اینکه گل، ها  عراقی 

 همیشه حاصلخیز است ،های جبهه زمین دل بچه. 

 بود )س(های جبهه، حضرت زهرا مادر بچه. 

  شکستن شاخه گل است.صدای مثل ، صدای پای شهادت 

 ه تصویر می کشیدبترین لحظات جبهه را  های شب عملیات، عاشقانه روبوسی. 

 ع شهادتند.مپروانگان دور ش ،ان شیمیاییمجروح 
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 شود. از هر طرف به شهادت منتهی می ،راهی شهادت سه 

 کشد. زبانه می ،ای های جبهه شود، آتش دل هر وقت ذکر شهدا می 

 تسخیر شدنی است. )ع(فقط با یاحسین ،ها خاکریز دل بچه رزمنده 

 فراق از شهیدان است. ها، زمزم اشک رزمنده ۀچشم 

 جوشد. می ،ها، از دل خاکریزهای میدان نبرد دل بچه رزمنده ۀچشم 

 دور مانده از شهادت، چه حالی دارد. ۀافلق هایداند، دل خدا می 

 کند. آرامش حاکم بر سنگرهای خالی، بیشتر دل را خون می 

  ،شود. سفر عاشقان سنگر نشین، به شهادت منتهی میانشااهلل 

 کرد. ات را دوچندان میانتظار در خط مقدم، حالوت عملی تلخی 

 رسید. های سنگرنشین، بوی یاس به مشام می های بچه شب از نیمه 

 بسته شده بود. )س(های جبهه، به درب خانه حضرت زهرا حلقه دل بچه 
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 د.ندلبستگی های میدان جهاد، دلخستگی های زندگی تکراری را رفع می ک 

 شود. دلمان تنگ می ،های پشت خاکریز گاهی برای دلتنگی 

 یم.نهای جبهه، دل خوش ک چه بهتر که به دلخوشی 

 آخرت را جدی گرفتند، که دنیایشان آباد شد. ،شهدا 

 .هروقت خود را در برابر شهدا یافتیم، سرافکنده شدیم 

 دم.که از شهدا دور مان ،آخرت را شوخی گرفتیم 

  سرحال می کرد ،را ها  بچه رزمنده،نامه محبت خداوند، پای خاکریز. 

 دقدمگاه می شگرفت،  هرجا که قرار می ،ها رزمنده پوتین بچه. 

 هیاهوی دنیا گم نمی شوددر  ،جای پای اهل جهاد. 

 ّکرد. ها را خالص می ت بچه رزمندهمیدان مین، نی 

 شدنبا خدا  ، برایداد  درس بیخود شدن را می ،خاکریز. 
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 می شودهای آدمی  میدان جهاد، قبرستان عادت. 

  را ، پاک می کرد ها بچه رزمنده آثارتعلقات ،خمپارهانفجار. 

 است. )ع(ها، مِهر اباعبداهلل ید بچه رزمندهیمُهر تأ 

 .هرجا آدمی خود را قربانی کند، خاکریز همانجاست 

 کند. خنثی می ،را رانیهوس ، میدان مینِاز خود گذشتگی 

 یمبرای نامه نگاری در جبهه، آدرس خدا را می نوشت.    

 ِدم، یک دنیا دل را درون خود جا داده بود.مق خط سنگر کوچک 

 شد. گرفتند، جبهه عاشورا می بان، هروقت کربال را نشانه می های دیده بچه 

 را هدایت می کرد  ها بچه رزمنده قلبدر خط مقدم،  )ع(چادر فرماندهی امام حسین. 

 بچه  رزمنده ها عقب می افتاددر پشت خاکریز، از  ،عشق. 

 های آن زیباست. مثل عمل ،ای های جبهه حرف 
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 .جهاد و شهادت، برادر خوانده یکدیگرند 

 ،گذران کردن کیفر است.دنیا  با برای آنها که از جنگ فرار کردند 

 میرند. دیدند، هرگز نمی هایی که شهادت را چون عسل می بچه 

 انداخت. کشید و زیرپا می را به بند می ییقیود دنیا ،ها پوتین بچه رزمنده 

 تنهایت مجهول اس یک معادله و بی مقدس، فاعهشت سال د. 

 سیراب می شدگفت و  های خشک پای خاکریز، ذکر می لب. 

 مردترین مردان روزگار است. ،، پیامبر مردانگیِجهادمیدان  غبار 

  ،پاره می شود همیشه از پاتک گناه، تکهخط مقدم دل ما. 

 .در برابر پاتک نفس، پاتک توبه کارساز است 

 اند. ها بر سر آن نشسته است که همه بچه رزمنده ای سفره ،حیا 

 کند. نور میدان جهاد را خاموش می ،پیروی از هوا 
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 ِخون است. ،های جبهه تن بچه گالب 

 .خونی شدن در پشت خاکریز، کارنامه قبولی در عملیات است 

  ت.سا خواندنیسفرنامه جبهه، ابتدا تا انتهایش 

 را هرگز. مدافعینرا کمرنگ کند، اما  دفاعشاید  ،گذشت زمان 

  د.رک دو چندان می جبههمُهر کربال، مِهر عاشورا را در 

  کربالیی می کرد ،، ظهر عملیات بچه رزمنده هاراخورشید عاشورا. 

 و ما بالعکس. ،زدند کردند و بعد حرف می اول عمل می ،های جبهه بچه 

 این زمانه اند.ترین آدم های خاکی ها جبهه، دوست داشتنی  بچه 

 بود. شب عملیاتدر  ی رزمندهها یادگار جهاد، تبسم بچه حزن انگیزترین 

 به دنیا عرضه کردند. ،دنیا دنیا عشق را ،ها در جبهه رزمنده 

 است. تنداری از خویش صحنه خویشتن ،جبهه 
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 .برای شناختن جبهه، اول باید رزمندگانش را شناخت 

 کردند. ها دلسوزی می رزمندهها در میدان مین، برای رخاردا سیم 

 کرد. می قاب ،ها را دنیای عشقی بچه ،میدان مین 

 کرد. برداری می ها پرده ا زلوح شهادت بچه ،تیر مستقیم تانک 

 غروب خورشید دنیاداران است. ،های پای خاکریز افق دید بچه 

 زند. مُهر تبرک می ،پوتین اهل جهاد، بر خاک 

 ند.یاحسین)ع( داشتزمزمه  که،هم در قتللگاه فهای خالی  قمقمه 

 شدند. سیراب می )ع(های تشنه پشت خاکریز، از عشق به اباعبداله لب 

 تا دیدنی شوندمالیدند  خاک کربال را به چشم می ی جبهه،ها بچه ،. 

 ان اهلل بود.حها در شب عملیات، سب صدای پای بچه رزمنده 

 شد. هادت امضاء میش دادها، قرار با دیدار تیر مستقیم تانک و بچه رزمنده 
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 .تیر مستقیم تانک، تمامی اجزای بدن بچه رزمنده ها را بوسه باران می کرد 

 .مین والمر، برای همه رزمنده شهادت نامه می آورد 

 .برای دیدار از قتلگاه شهدای جبهه، باید با لباس خاکی به احرام رفت 

 برای دنیاداران دست نیافتنی است. هاد،دنیای ج 

  دنیا و آخرتش برهم منطبق است. ،است کهجبهه آنجایی 

 هایشان نیز خاکی بود. های خاکی دیروز، سیرت صورت 

  داشتنی است. ، دوستساکنانشخاک جبهه مثل 

  قوت قلب می داد، (خدا قوت)یادش بخیر، تابلوی. 

 پاک می کرد. ،تابلوی )لبخند بزن بسیجی(، همۀ غصه های بچه رزمنده ها را 

  ،آدرس مردانگی می دادتابلو های چوبی در خط مقدم. 

 برادرخوانده همه اتفاقات جنگ هستندهای عملیات،  و شب  های شبانه مناجات. 



 

 
119 

 تر است. ناکسوز ،های عملیات از تیربار شب ،های مناجات صوت شب 

 .آنان که دیروزخون ندادند، هیهات که امروز آبرو بدهند 

 د.ز قلمه ت،داشه به شجره طوبیشود  می ،امروز با آبرو دادن 

 ع(خون شهدا و آبروی ما، همه فدای حسین(. 

 های پشت خاکریز، هرگز از بند محبت خدا رهایی ندارند. دل 

 شد. آدمی در میدان مین می گیرِ ادعا، نفس 

  تشگذشب عملیات چه درمیدان مین، روز قیامت شهادت می دهد، که. 

 مگو دارد رازِیک عمر ،  یک لحظه پشت میدان مین. 

  ،ریزد. فرو می انسرش همه عالیق آدمها برشب عملیات 

 .پای جان که پیش بیاد، از هیچ امتحانی دریغ نمی کنند 

 درآنها جایی نداردکه  یأس  ،های امیدند های جبهه، آیه بچه. 
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 گستراند. ها می سایه پیروزی را بر سر بچه )س(، پرچم یازهرا 

 یا نامرد. ،مرد است ،فهمید رسید، می آدم پای خاکریز که می 

 نامردند. ،دانند هایی است که نمی گر آدم بهترین موعظه ،صحنه نبرد 

 کنیم. فردا را خراب می، و ما برای امروز  ،کردند امروز را آباد می ،برای فردا ،شهدا 

 حفظ کنیم ما با غیرتمان تا ،کردندمی همتّشان فتح رزمنده ها، باهای  بچه. 

  نهایت است. ما بگیرند، فاصله تا شهدا، الی بیاگر غیرت را از 

  ،پل صراط است. مثلغیرت ما تا همّت شهدا 

 باید با غیرتمان پیش رویم. ،و ما اگر شهادت طلبیم ،شهدا با همّتشان رفتند 

 کرد. خمپاره، بند دل آدم را از دنیاطلبی باز می 

 .قناسه ، نامه سریع السیر شهادت است 

 کرد. ، عشق امضاء میخاکریز راهای  پای شناسنامه بچه 
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 گذاشتند. بار دنیا را زمین می راهی شهادت، کوله ها در سه بچه رزمنده 

 است.(( فاخلع نعلک))شأن نزول  ،راهی شهادت سه 

 کردند. را زمزمه می(( انک بالواد المقدس طوی ))برای ورود به جبهه  ،شهدا 

 د.رک شماری می لحظه ،باران پیکر شهدا برای بوسه ،میدان مین 

 خواستنی تر می شودزند،  آدم هروقت از جبهه و جهاد حرف می. 

 ای شدن، توفیق رحمانی است. بههجو ای ماندن  هنر جبهه 

 به آب و هوای شهر که رسیدند، خشک شدند. ،های جبهه گل 

 تر است. از خود شهدا غریب ،مرام شهدا 

 دادند. جان می ند و به پایشتگرف جان می )ره(از امام خمینی ،های جبهه بچه 

 شدند. قبل از خورشید بیدار می ،ها، هر روز بچه رزمنده 

  عقب می افتادخورشید در طلوع کردن ، همیشه از رزمندگان. 



 

 
112 

 برد. ها را با خود می دل بچه رزمنده ،، خورشیدپشت خاکریز  غروب در 

 شد. شنیدیم، مارش پیروزی نواخته می ها را که می صدای پای بچه رزمنده ،آنروزها 

 کم طالب دارد. ،آبرو دادن هم مثل شهید شدن، همیشه 

 مثل شهدا برگزیده خداست. ،آنکه برای آبرو دادن آماده است 

  به مقام شهادت می رسندرزمندگان جبهه جهاد اکبر، با خون دل. 

 شود. یشه به کربال منتهی میهای اهل جهاد، هم افق دید بچه 

 گرفت، تا امروز در دام گناه گرفتار نشویم. های دیروز ما را در برمی ای کاش خمپاره 

 داد. و روحمان را صیقل می ،زد ها،که جسممان را آتش می صد رحمت به خمپاره 

 ّت مین های عمل نکرده را می کشند، به شهدا نزدیک ترند.آنها که امروز من 

 شود. دانستیم اینگونه خاک بر سرمان می روی خاک پاک جبهه می نشستیم، نمی آنروز که بر 

 ّکند. ت را از روی آدمی پاک میغبار جهاد، غبار ذل 



 

 
113 

  کشد. بندیم، نفسانیت ما را میناگر به جبهه و شهادت دل 

 گشت. ، بیشتر بیخود میبودبیشتر با خدا  ههرک ،در خط مقدم 

 بیرونشان معطر بود.ها، مثل  درون دل بچه رزمنده 

 ِشد. د، عشق مییرس پای خاکریز که می ،ها بچه رزمنده علم 

 ست.اوت بقدر همّ ،صله آدمی تا شهادتفا ،در پای خاکریز 

 ها بود با دنیا. خط مقدم محل تسویه حساب بچه رزمنده 

  می گذارند خط مقدم اسمش راد، آی می شدن  فدا بویهرجا که. 

  اندازد. ت آدم را گیر میکه منیّخط مقدم دنیا، آنجایی است 

 همیشه از درگیری میان عشق و نفس، مجروح است. ،مؤمن 

 نهادند، بعد دشمنانشان را. ها، اول نفسشان را زیرپا می بچه رزمنده 

 های تکلیفی بودند نه تکلُّفی. های جبهه، آدم بچه 
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 کرد. را حمل می )ع(ها، برای رسیدن به خدا، فقط عشق اباعبداله پشتی رزمنده کوله 

 بیش از آنکه برای سیراب کردن باشد، برای وضو ساختن است.  ۀقمقم 

 رسید. به آب می ،ها، با زیارت عاشورا بچه رزمنده دلِ ۀچشم 

  ،که می رسیدیم، دیگر پشت سرمان را نمی دیدیم پای خاکریزآروزها. 

 بودند.ها در خط مقدم  های خاکی، رفقای خوبی برای بچه رزمنده گونی 

 .سبزی حیات شهدا، از سرخی خونشان است 

 بچه رزمنده ها را خریدنی می کردروزهای عملیات،  های خاکیِ صورت. 

  ،کارآنهایی است که دائم در نمازندوضو گرفتن با قمقمه آنهم پای خاکریز. 

  ،را روئیدنی می کند شهادت بذرفکر شهادت. 

 است.جانسوزتر  ،از ترکش خمپاره ،کش نافرمانی تیر 

 ای ماندن آنهم در شهر، با آب و آتش بازی کردن است. جبهه 
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 ّکرد. ها را برای شهادت روشن می راه بچه ،رمنو 

 بیند. آماده می ،همیشه خود را برای میدان نبرد ،اهل جهاد 

 داری از گناه است. افطار یک عمر روزه ،شهادت 

 به شهادت رسیدند. ،در قتلگاه شهدا ،های تفحص بچه 

 ند.ه ااز دست شهدا گرفت ،جام شهادت را ،تفحص های بچه 

 به شهدا پیوستند. ،در جستجوی شهادت ،های تفحص بچه 

 خود شهدا هستند. ،ترین راه برای رسیدن به شهادت نزدیک 

 .نمک سفره جهاد، شهدا هستند 

 کنند. شهدا گلچین می ،های تفحص را بچه 

 شود. هرکس به خلوت شهدا دسترسی پیدا کند، رفتنی می 

 کردند. با شهادت پذیرایی می ،های تفحص شهدا از بچه 
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 خود را خرج شهدا کردند. ،های تفحص بچه 

 .پناه بردن به شهدا، بهترین راه دوری از دنیازدگی است 

  پیشروی نکند دشمن تا ،بردند به خاکریز نفسشان حمله می سحرهاها  رزمنده. 

 پاره شد. جگرشان پاره مجتبی)ع(همچون امام  ،های شیمیایی بچه 

 اندیشیدند. به تکلیف می ،ها بیش از شهادت بچه رزمنده 

 کنند. شهدا را از قلب جبهه استخراج می ،های تفحص بچه 

 های تفحص، از قلب خاک، مروارید صید می کردند.  بچه 

 های تفحص، آنان را به شهادت میهمان کردند. شهدا برای قدردانی از بچه 

 به شهر آمدند. ،که برای دیدار ما ،ندشهدا آنقدر وفادار 

 ند.نآفری مردان میدان جهاد، با اجسادشان نیز حماسه می 

  ،قصّۀ آنانی است، که جان می دادند تا جان بدهندپشت پرده میدان جهاد. 
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 .برای درک جبهه، اول باید لباس خاکی پوشید 

 مثل لباسشان خاکی بود.، ها  دنیای بچه رزمنده 

 است. طاعتتحان صبر بر محل ام ، خط مقدم 

 شود. شود، باب شهادت بر آن بسته می وقتی باب شهوات بر انسان باز می 

 شود، که مرد میدان شهادت نیستند. هایی بسته می روی انسانه ب ،باب شهادت 

 انتهای جان دادن است و ابتدای جان گرفتن. ،شهادت 

  ایستادن در پای خاکریز است.(( فاستقم کما امرتم ))گاهی 

 ّاز شهادتشان واالتر است. ،تشانشهدا هم 

 یادگار شیران جبهه است. ،بازی در میدان مین عشق 

 .قلب بچه رزمنده ها،در جماران می طپید 

 ّگردد. که به شهادت منتهی می ،تی است خداییت رزمندگان، حاصل نیّهم 
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  بخشد. شکل می ،و به عشق خدا ،کند آدمی را هر لحظه ذوب می ،میدان نبرد 

 .صورت آدمی در جبهه اسالم، سیرت واقعی انسان است 

 ر.ها را متحیّ و قلم ،کند ها را متوقف می قدم ،میدان مین 

 ُکردند. در میدان مین سرباز می ،های جبهه لگ 

 بودروز گل چیدن  ،و روز آن ،شب گل کاشتن ،شب عملیات. 

 ُل میدان جهاد، شهادت نام دارد.گ 

 گرفتند. از هم سبقت می ،های جبهه برای بوسه بر گل ،تیر و ترکش 

 ند.ه بودهای حقیقیشان، اجسام رزمندگان را انتخاب کرد برای رسیدن به سیرت ،ها ترکش 

 ماند. زمان اصابت ترکش به بدن، چون مالقات عاشق ومعشوق می 

 ماند. روی گل می ها، مثل شبنمِ غبار روی صورت بچه رزمنده 

 آمدند. بر هودج شهادت فرود میها برای اعزام به بهشت،  بچه رزمنده 
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 دنیای ما را جهنم. ،فو تکلّ ،کند دنیای اهل جهاد را بهشت می ،تکلیف 

 مثل گل یاس، فقط یک سحر میهمان ما بودند. ،های شهدا استخوان 

 و با آخرت معامله. ،کردند های جبهه، با دنیا بازی می بچه 

 .شهدا ، بازی با دنیا را از بچه گی یاد گرفته بودند 

 .دنیا به اهل جهاد که می رسد، سرِکار است 

 گشاید. باب شفاعت را بروی مؤمنان می ،شهادت 

 .اگر دوست شهید داریم، شهادت را هم دوست داشته باشیم 

 می طپدخط مقدم  قلبمان درکنیم، می از شهدا دفاع که گاه آن. 

 ((و سابقون السابقون)) گرفتند. هم سبقت میاز  ،که برای رسیدن به شهدا ،هایی هستند ترکش 

 حیات آفرین است ،مثل صدای باران ،صدای پای شهادت. 

 فتگر از کربال سرچشمه می ،های رزمندگان خون رگ. 
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 کند. گیر می زمین ،لغزش در میدان جهاد اکبر، آدمی را در میدان جهاد اصغر 

 ترسند. روند، که از مرگ نمی گناه نمی پیِ ،جهادگران 

  داد. آدمی را با خودش آشتی می ،انفجار خمپارهصدای 

 .جهاد و شهادت، برادر خوانده یکدیگرند 

 صادر می کنند شهادتدر هنگام  ، راکارنامه قبولی اهل جهاد. 

 همیشه زیباستها، مثل یک گلدان گل  سنگر بچه رزمنده ،. 

 شد. با تیر و ترکش بوسه باران می ،ها در خط مقدم، اجسام بچه رزمنده 

  گان از جهاد است. عقب ماند گاهِناهها، پ جبههامروز 

 مثل تیر و ترکش به آدمی نزدیک بود. ،لطف خدا در خط مقدم 

 دادند. آرامششان را با انفجار ازدست نمی ،ها بچه رزمنده 

 گزیدند. اهل جهاد، برای بازشدن گل وجودشان، شهادت را برمی 
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 شد. به امامت عشق برگزار می ،نماز جماعت در پشت خاکریز 

  ترکش برای اهل تکلیف، چون قطرات باران رحمت است.تیرو 

 ُهمیشه بهاری بود. ،ها ل وجود بچه رزمندههوای جبهه از گ 

 آورد. حاصل محبتی است که از تکلیف سربرمی ،شهادت 

 گشود. خورد، خدا آن را می هرگاه کار گره می ،در جبهه 

 در قیامت بدان بپیوندند. تا ،ای از بدنشان را به بهشت فرستادند قطعه ،های جانباز بچه 

 .جانبازان، بهترین سرمایه گذاران بورس عشقند 

 شد. پنجره جبهه، همیشه بروی کربال باز می 

 کرد. محافظت می ،از فکر روحیات خاکی ،ودخُ کاله 

 خواهد بود روشنگر فردای تاریخ ما ،های عملیات شب. 

 ُگالبشان سرخ بود. ،های جبهه لگ 
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 د.دا ها هدیه می ظهرها تمامی عشقش را با گرما به بچه ،خورشید جبهه 

 برای از دست دادن ندارند ، هیچ چیزمیدان جهاد مردان. 

 شود. در معرکه جهاد امضاء می ،اذن شهادت 

 دهد. آروزهای آدمی را بر باد می ،معرکه جهاد 

  د.رک دعاهای آدم را منهدم میاهمه  ،نبردمیدان 

 کرد. نشینی می ی مظاهرش عقببا تمام دنیا ،در شب عملیات 

 کرد. نمیمغرور  ها را هرگز بچه رزمنده ،نشینی دشمن عقب 

 شیرین است. ،ل زهرثغرور در هنگام پیروزی، م 

  ،پیروزی را از برای خداوند می دانندمردان جهاد، در هنگام پیروزی مغرور نمی شوند،چون. 

 د.دنکر نشینی می عقباز دنیا طلبی دو قدم  به جلو می رفتند، ویک قدم برای خدا  ها، بچه رزمنده 

 داد. هر دو بوی تسلیم می ،نشینی پیشروی و عقب ،در جبهه 
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 ّآورد. ت میهمیشه برای آدمی عزّ ،های پای خاکریز تلذ 

 گرفتند. در کنار شهدا آرام می ،ها خمپاره 

  ، سفر شهدا را فراهم می کرد.مقدمات خمپاره 

 ریخت. رام پای خاکریز را بهم نمیهای آ انفجار و آتش، هیچگاه دل 

 گرفت. همه عالم را فرامی ،های جبهه ها نبود، آرامش بچه اگر صدای انفجار خمپاره 

 کرد. رام می ،ها را هم های پای خاکریز، خمپاره آرامش بچه ،باورکنید 

 آید. زنیم، غافله شهادت در دلمان به حرکت درمی وقتی حرف از شهدا می 

  صبر بر معصیت کردند. ،اطاعتشهدا برای صبر بر 

 سازند. که ادعاها را برمال می ،خاکریز و خمپاره دو یار همدیگرند 

 فقط با زبان دل میسر است. ،خدا خدا گفتن در هنگامه نبرد 

 آورند. هایش هم پیام می که استخوان ،از حکمت دفاع مقدس همین بس 
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 اندند.خو رسند، نماز شکر می هایشان می وقتی به استخوان ،شهدا 

 کند. طلبی را در آدمی قلع و قمع می روحیه شهادت ،دنیاطلبی 

 ِدارد. می طلبانه را زنده نگه  شهادت ۀکه روحی ،طلب است شهادت روح 

 برای دنیایشان، لباس آخرت دوخته بودند. ،های جبهه بچه 

 ردای قبول شدگان میدان نبرد است. ،لباس شهادت 

 شود. یا در آن غرق میکه دن ،جهاد مثل دریاستاهل های  دل 

 نامه مردانگی آنان است. نامه شهدا، شهادت وصیت 

 فروختند. به آخرت می ،ها دنیایشان را بچه رزمنده 

 .بهترین تجارت میدان جهاد، دنیافروشی است 

 ماند محروم میشهادت  زا ،های وابسته دل ،های عملیات در شب. 

 بودوصف نشدنی  ،با خدا ها بازی بچه رزمنده های عملیات، عشق درتاریکی شب. 



 

 
125 

 دهد. شهادت، رحل اقامت آدمی را در بهشت قرار می 

  تکلیف است. ادای  راه فرار از تکلیف نیست، راه، شهادت 

 کشد. کند، هوای گناه از آن پر می دل آدم که هوای جبهه می 

 کند. گیر از گناه می آدم را زمین ،خاک جبهه 

 نشاند. میت بر چهره آدمی غبار عزّ ،خاطرات جبهه 

 کشم. ها را می ت خمپارهشود، منّ هروقت دلم برای شهادت تنگ می 

 م در سنگر و پشت خاکریزیم.نیاحساس ک ،گویند مهم آنست که وقتی از شهدا بر ایمان می 

 شوند. تر می ای گذریم ، شهدا برایمان اسطوره هرچه از زمان جنگ می 

 زداید. غبار دنیازدگی را از دلمان می ،خاطرات جنگ 

 نمک کرده است. فراموشی فرهنگ شهادت، زندگیمان را بی 

 جمع می کنمشکند، آن را به پشت خاکریز  هروقت دلم می. 
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 خودی نشان دهدها  د، پشت خاکریز بچه رزمندهرک هیچوقت دنیا جرأت نمی ،. 

 گیرد. جز با حال و هوای جبهه آرام نمی ،طلب های شهادت دل 

 خندد. شویم، بیشتر دنیا به ما می هرچه از حال و هوای جبهه دور می 

 تا قبول شوند. ،کنند رپایشان سجده مییها برخاک ز رزمنده 

 ک است.متبرّ ،چه بر پیشانی آنان ،ها باشد چه زیرپای بچه رزمنده ،خاک جبهه 

 تربت شهداست. ،خاک جبهه 

 گاه ما. قدمگاه شهداست و سجده ،هخاک جبه 

 زد. ک میمُهر تبرّ ،به خاک جبهه ،ها پوتین بچه رزمنده 

 نوشتند. هایشان را با عملشان می حرف ،های جبهه بچه 

 دارد. تربت جبهه، آدم را به سجده وامی 

 .غبار میدان جهاد، هرجا بنشیند، آنجا بهشت است 
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 کند. مِهر شهادت را در دل زنده می ،خاک جبهه 

 هاست. ترین زشتی و زشت ،حد فاصل میان زیباترین زیبائیها ،خاکریز 

 های شهر را کنار گذاشت. باید زشتی ،برای درک زیبائیهای جبهه 

 که بر آن خون نشسته است. ،زیباترین صحنه میدان جهاد، صورتی خاکی است 

 کنند. در سجده لمس میهای خاکی میدان جهاد، خداوند را  صورت 

 که زشتی صورت دنیا را بفهمد. ،شود فقط بر آنان فاش می ،زیبایی سیرت جهاد 

 د.رک ل میبه زیبایی شهادت مبدّ ،زشتی مرگ را ،میدان جهاد 

 ُشود. باز می ،در میدان جهاد، در همه فصول ل شهادت گ 

 ستها  ت بچه رزمندهبوی نیّ ،عطر شهادت. 

 شد. لشان بازمیل از گُگُ ،تها با شهاد بچه رزمنده 

 د.نک خبر شهادت یاران، آتش عشق به شهادت را دوچندان می 
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 ماندن ننگ می شودکشد، ب شعله که آتش شهادت. 

 ناشی از نداشتن شوق به شهادت است. ،میل به گناه   

 کنند. گناه را از آدمی دور می ،شهدا، با خاطراتشان 

 به صاحبش برگرداندند. ،امانت جانشان را ،شهدا 

  ،کرد باید خاکریز نفس را تسخیربرای رسیدن به شهدا. 

 گیرد. نویسد، نگارش بوی خون می وقتی قلم از شهدا می 

  سرگردان می کندهوس را ویاد شهدا، هوا. 

 .شهدا، هوای خدا را بر هوس خود ترجیح دادند 

 ِکند. ما را عطرآگین می یک قطره از خاطرات جنگ، تمامی جان 

 گیرد. ها سرچشمه می دریای خاطرات جنگ، از دل بچه رزمنده 

 های رزمنده در برابر غرور، تابلوی ورود ممنوع زده بودند. بچه 
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  گردند. برنمی ،اند هرگز راهی را که رفته ،مردان میدان جهاد 

 ها کردند. که دیروز خمپاره ،کند هوا و هوس همان کار را می ،امروز 

 گیرد. سنگر شیطان در جهاد اکبر، با ترکش هوا و هوس تلفات می 

 کرد. ن میمزیّ ،سفره جهاد را با نمک عشق ،شهادت 

 شود. گذاشته می ،طعامی است که فقط بر سر سفره جهاد ،شهادت 

 کرد. های آشفته میدان جهاد را، آرام می دل ،شهادت 

 بازی رسوایند. شهیدان شیدایند، زیرا در عشق 

 شد. برداری می پرده ،ها با خدا بازی بچه رزمنده از عشق ،لیاتشب عم 

 تا از غافله عقب نماند. ،کرد های عملیات، صبح زودتر طلوع می در شب 

 شد. غافله شهدا، صبح عملیات از جبهه به کربال اعزام می 

 شد. گرفت، چشممان باز می در جبهه هروقت دلمان می 
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 یکرنگی ومردانگی است. مزد ،شهادت 

 شنوند. را می (( فاخلع نعلیک  ))رسند،  اهل جهاد به خاک جبهه که می 

 استرا در بغل گرفته های پاک شهدا ضریح جبهه، استخوان. 

 .کربالی جبهه، فقط در عاشورای آن قابل درک است 

 اند. های زیارتگاه جبهه شبستان شمعِ ،ها بچه رزمنده 

  رند.گی وضو می ،، نمازگزاران با خونشهادتدر محراب 

 شد. با باران جهاد برطرف می ،خشکسالی در جبهه 

 .تخته سیاه مدرسه شهادت، معرکه نبرد است 

 به مرام شهدا فاتحه بخوانیم. ،وای بر آن روز که 

 ُگی است.ردِفرار از میدان جهاد، زندگی نیست، م 

 سوزد. در این دنیا می،هرکه غربت میدان جهاد را دید ونسوخت 
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 بود در شب عملیات ها های رزمنده ستون بچهپرچم یاحسین)ع(، سر. 

 شود. رسد کابوس می به شهر که می ،آرزوهای جبهه 

 با یک لحظه نامردی فراموش کرد. ،شود هشت سال مردانگی را می 

  ،فقط به دعای شهدا میسر استچشم بازکردن به مرام شهدا. 

 زنند. هنرمندان جهادگر، به امروزشان رنگ دیروز را می 

 به دادمان می رسندگیرد، شهدا  گلویمان را می هروقت بغض. 

 د.دنکر برای فردایشان دلسوزی می ،های جبهه بچه ،دیروز 

 .واالترین پیام جهاد، فداشدن برای دیگران است 

 .هرکه با جبهه باشد، در جبهه هم که نباشد، رزمنده است 

 اند. شهید شده ،با هوا که در جنگِ ،آیند هایی می شهدا بمیان دل 

 عشق.، نویسند ر قلم را به شهدا بدهیم، میاگ 
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 دهد. بو کنیم، بوی یاس میکه نوشته شهدا را  دست 

  کردند. می هم آبادشهدا برای آبادی آخرتشان، دنیایشان را 

 شود. می تر رسد، دوست داشتنی مفهوم جنگ وقتی بر سر سجاده می 

 کرد. قرارتر می قرار را بی های بی دل ،خاک جبهه 

  قرارترین عالمند. یافتگان در میدان جهاد، بیآرامش 

 شد. آمد، صدای پای شهدا در حسینیه گردان شنیده می صدای اذان که می 

 .پشت خاکریزی که سرها به سجده رود، بیرقه شهادت همیشه برافراشته است 

 ّت خواندند.شهدا بر سجاده شهادت، دو رکعت نماز هم 

 شدند. تر می م خاکیها از خاک ه هنگام نماز در جبهه، بچه 

 .صورت باطنی  لبخند در جبهه، حاکی از تسلیم محض است 

 است. طعمیجان هم در برابرش  ،شهادت آنقدر شیرین است که 
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 کرد. گونه می هوای صبح عملیات را شبنم ،خبر شهادت رزمندگان 

  دلشان قبل از خودشان به شهدا پیوسته بود.، شهدا 

 داشت. قدم برمی از جانشان جلوتردلشان یک قدم ، های رزمنده  بچه 

 دهد. های مشتاق شهادت را پرواز می دل ،زمین جبهه 

  در تصاویر شهدا می شود جستجو کرد.پرواز کردن دل را ، 

 در جبهه جا گذاشتند. ،هایشان را برسم یادبود دل ،شهدا 

 پای خاکریز است. ۀهای سوخت عطر جنگ، عطر دل 

 مفهومی افالکی دارند. ،های خاکی در کنار  قلب ،های خاکی گونی 

 خیانت نکردند. ،شهدا به امانت جانشان 

 شود. شود، غبطه دوری از شهدا جانسوزتر می هروقت دنیا به آدم تنگ می 

 گیرد. گذاریم، دلمان بوی خاکریز می وقتی پای روی نفس می 
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 کربال، با مجوز شهادت قابل رفتن است. -مسیر جبهه 

 گشت. در سجده رزمندگان ظاهر می ،عشق قیام نماز 

 گیر است. زمان هم زمین ،در برابر عظمت دفاع مقدس 

 کردند. ها زودتر از خورشید طلوع می صبح ،ها رزمنده 

 کرد. های رزمندگان طلوع می از میان سجاده ،خورشید جبهه 

 کند. هوای شهادت، هوای نفس را قلع و قمع می 

 بدست خویش است. ،خلقت دوباره آدمی ،شهادت 

 سوزد. وار می و هرکه طالبشان باشد، پروانه ،شهدا شمعند 

 کند. پروانه جان آدم را شمع می ،شهادت 

 ّگیرد. نور می ،که از شمع وجود رزمندگان ،ای است ارهجبهه سی 

 اند. بر شهواتشان خط بطالن کشیده ،طالبان شهادت 



 

 
135 

  ِس(به حضرت زینب ،هایشان نو استخوا ،اقتدا کرد )ع(به اباعبداله ،شهداجان(. 

 سد. ر می ه مشامهای جبهه ب پروانه نیم سوختۀکه از بال  ،سوختن شمعی است بوی ،شهادت 

 شدند. ها بارانی می از منازعه ابرها و خورشید، بچه رزمنده 

 گرفت. رسید، قوت می ها می تابلوی خدا قوت، وقتی به بچه رزمنده 

 خاطرات جبهه انددفترچه  ،های خاکی پشت خاکریز صورت. 

 شنیدند. بهتر می، را  (فتبارک اهلل)های تکبیر گوی پشت خاکریز،  حنجره 

  ،در میدان جهاد تفسیری دوباره پیدا می کردآیات جهاد. 

 دیدند. رسیدند، دلدار را می های کربالیی به خاکریز که می دل 

 کشدزبانه می  )ع(های برافروخته یاحسین هنوز شعله ،در زیر خاکستر جنگ. 

 زند. خاطرات جنگ، خاکستر ایام را کنار می 

 سپارند. هایش به خاطر می با زمان ،های جبهه را اهل جهاد، زمین 
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 شدند. ها سیراب می از دریای دل بچه رزمنده ،پای خاکریز کِهای خش قمقمه 

 نشستخشکسالی به های پای خاکریز ،  با رفتن شهدا، قمقمه. 

 فاصله است. ،یک آخرت معنا ،تا دنیای ما از دنیای جبهه 

 نه دیگران را. ،کافی است خود را زیر پا بیندایم ،برای خاکی شدن 

 خاکی و خونی.داشتفقط دو رنگ  ،رنگین کمان جبهه ، 

  لیلی و مجنون داستان هشت سال دفاع مقدسند.خاک و خون ، 

 کنند. همدیگر را خوب درک می ،های خاکی های خونی و خون خاک 

  تجربه می شوداز تلفیق خون و خاک، شهادت. 

 های والفجر مقدماتی پرسید. را باید از کانال ،های خالی قصه قمقمه 

 قمقمه های خالیشان را جا گذاشتند، تا ما بفهمیم از تشنگی هیچ نمی دانیم. ،شهدا 

 برد. هرکه برای خدا بماند، خداوند او را برای خودش می 
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 کردند. محروم می ،ها از زیارت بچه رزمندهها را  مین ،های تخریب بچه 

 های خنثی شده دارند. مین ،سعادت را کمترین ،در میان میدان مین 

 رسید. دادمان می به )ع(گرفت، امام حسین در جبهه هر وقت دلمان می 

 ها خود را خرج خدا کردند، نه خدا را خرج خود  بچه رزمنده. 

  است.رام عاشورایی ، مخود را خرج خدا کردن 

 د.یانجام یمکه به رضایت  ،واله و حیران تکلیفی بودند ،ها رزمنده 

 شأن نزول آن. ،وعشق به امام ،بودامام خمینی محل نزول تکلیف  ، کالمهای جنگ  برای بچه 

 های مردانگی و صفا تالوت کردند. از سوره ،آیات پیروزی را ،های جبهه بچه 

 گویند، که برای ادای تکلیف یاعلی گویانند. نمیبرای پیروزی یاعلی  ،های پای خاکریز بچه 

 کار شهدا را یکسره می کرد ،تکلیف و عشق. 

 ّآفرین بود. پیروزی حماسه شان،بیش از  ،ت رزمندگانخلوص نی 
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  نمره قبولی در امتحان تکلیف است.، شهادت 

 کرد. اجابت خداوند و اطاعت رزمندگان، فرمول بندگی پای خاکریز را عشقی می 

 کرد. ها را پر می خشاب روح بچه رزمنده ،ب و مناجات سحرنماز ش 

  پراسرارترین زمان جنگ بود.، سحرهای جبهه 

 تفسیر نداردهایی است  آن حرفاز ،های صدساله راستی یکشبه پیمودن راه. 

 شود. صدساله هم پیموده نمی های یکشبه،  هابرای دنیاطلبان ر 

 دفاع مقدس پرده برداری کنداسرار هشت سال  بتواند، از گذشت زمانشاید. 

 ماند. های جنگ چون افسانه می اند، سال برای آنان که طعم دفاع مقدس را نچشیده 

 کنند، نه در صلح. جوانیشان را در جهاد سپری می ،اهل حقیقت 

  با خون دادن درک کرد. ،شود میفقط شهادت را 

 کشیدند. صویر میبه ت ،نگاشتند های رزمنده در جبهه، آنچه را که قلمها می بچه 
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 کرد. ل میبازی مبدّ به عرصه عشق ،های نبرد را بر تکبیرهای که صحنه ،اهلل اکبر 

 داد. رسید، بوی تکلیف می به خاکریز که می، ها  عشق در سینه بچه رزمنده 

 کرد. روشن می ،های جبهه شمع شهادت، راه را برای پروانه 

 برند. در خط مقدم بسر می و ،همیشه در کنار شهدا ،اهل تکلیف 

 ریشه های هوس را درو می کردند ،های جبهه در سحرهایشان بچه. 

 خواندند. نامه می رسیدند، برای خودشان وقف ها پای خاکریز که می بچه زمنده 

  کرد. همیشه تا سحر صبوری می ،جبهه برای رسیدن به پیشانی رزمندگانزمین 

 شود. پیموده می ،با یک لحظه عشق ،ی صدساله عقل راه ها ،در دنیای جهاد 

  های رزمنده بود. چراغ سبز پیروزی بچه ، )س(پرچم یازهرا 

 جان می گرفت با زیارت عاشورا  ،سحرهای جبهه. 

 زیر قدومشان. هم بهو  نشست ها می پیشانی بچه رزمنده بر هم ،خاک جبهه 
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 مثل گل پرپر است ،در میدان مین، تصویر عشق. 

 زد. اول را می جان حرفهه، در تمامی معادالت جب 

 استصحنه پیروزی عشق بر عقل  ،میدان مین. 

 تکلیف را برگزیدند.،  عقل وها در منازعه عشق  بچه رزمنده 

 احساساتشان به رنگ تکلیف بود. ،های جنگ بچه 

 ها بود. های آتشین بچه رزمنده های آتشین پای خاکریز، تصویری از عشق اراده 

  هاست با کربال. رزمندهحلقه اتصال بچه ، شهادت 

  گردد. شود، گل شهادت شکوفا می باز میکه غنچه تکلیف 

 اند. سرود حریت سرداده ،های جبهه در رسای بچه، فلک کشیده جنوب  های سر به نخل 

  د.کنن می تکثیرجبهه  زمین های ،عاشقانه جهاد را داستانامروز 

  شهادت طلبی آنان دیدباید در ، را جهادرمز صالبت نسل. 



 

 
141 

 و مردان جهاد هرگز فراموش شدنی نیستند. ،زمان، حریف زمین های میدان جهاد نمی شود 

 ند.ه بودکرد خاکریز نفسشان راتسخیر،  های عملیات فاتحان شب 

  پ می کردکه می رسید، کُ ها بچه رزمندهخشونت جنگ، به لطافت. 

 کردند. ی میاردر خط مقدم جبهه نگهد ،های جبهه را غنچه 

 کالس اول شهادت بود و کالس آخر معرفت. ،خط مقدم 

 نشست. شد، بذر شهادت به گل می صبح عملیات که می 

  خاکریزی است که همیشه خط مقدم جبهه است.، از قتلگاه کربال تا قتلگاه جبهه 

 اند. را سروده سرود پایمردیزیباترین  ،های خشکیده و عطشان پای خاکریز حنجره 

 داد. بوی وصل می های عاشقانه پای خاکریز، نغمه 

 باید در چشمهای اشکبار سحری جستجو کرد. ،های پیروزی را در جبهه چشمه 

 دانست. ها را می قدر بچه رزمنده ،های قدر در جبهه شب 
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 اختیار خود را در اختیار خدا قرار داده بودند. ،های جبهه بچه 

 بود. ها همیشه سحر و سینه بچه رزمنده ،طپید های آن می در سحر ،قلب جبهه 

 ندشتنداشهادت  ، راهی جزعشق و حماسه عقل و  ،راهی شهادت در سه. 

 کرد. شیرین می ،در میدان جهادرا ای   تسلیم در برابر تکلیف، هر نتیجه 

 شد. همیشه پیروزی با اهلل اکبر نازل می ،در جبهه 

 شمع راه عقب ماندگان از غافله شهادتند. ،شهدا 

 کنند. می محاسبها با لباس خاکی که همه ر ،هایی هستند شهدا آیینه 

 کندند. ها می تیّنار چادرشان، قبری برای منها در ک بچه رزمنده 

 کرده بودند.های خود را زنده به گور  تمنیّ، ها  بچه رزمنده 

 بود. ها تکردن منیّ ادت، نمره پیشه ،در جبهه 

 ندادمی د ابه شهد، را باالترین نمره مدرسه جهاد. 
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 شدند. گالب می ،رسیدند پای تکلیف که می ،های جبهه گل 

 داد. های جبهه، بوی تربت می قلب خاکی بچه 

 رسید. در پشت خاکریز به زمین می ،رنگین کمان جبهه 

 وزید. های آتشین پشت خاکریز می از میان اراده ،نسم خوش فتح 

 هفت شهر عشق را یکشبه پیمود. ،شد پای خاکریز می 

 شد. سقاخانه می ، )ع(سحرها به عشق امام حسین ،ها چشم بچه رزمنده 

  ،گردد. مک گیر شهدا مینهرکه بر سر سفره جبهه بنشیند 

  ،کرد. ها را خنک می بچه رزمنده جگرایستگاه صلواتی در جبهه 

 کرد. ها را پرآب می بچه رزمنده)ع( سقاخانۀ چشم یا حسین 

 ِشهدا تشکیل می دادند ،را ها بچه رزمنده همیشه سرستون. 

 .وجه اشتراک آبرو دادن و شهید شدن، خون دل خوردن است 
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 است. عالمهای  رنگ همه جانِ ،رنگین کمانی است که ،شهادت 

 شد. ها، همیشه با مارش پیروزی همزمان می خبر شهادت بچه رزمنده 

 کرد. به عشقشان اقتدا می ،ها دل بچه رزمنده 

  کافی است. یک نسل، یک قطره از خاطرات جنگ، برای سیراب شدن 

  ها با خداست. مزد معامله بچه رزمنده، شهادت 

 گذاشت. العاده می سرویس فوق ،برای رسیدن به شهادت ،خداوند در شب عملیات 

  شدند. سیراب می ،های خالی از آب با قمقمه، شهدا 

 داد. فرهنگ جبهه را به کربال اتصال می، های خالی از آب  قمقمه 

 شود. برداری شود، جلوتهای آنان بیشتر درک می دههای جبهه پر اگر از خلوت بچه 

 کردند، تا اسیر دشمن نگردند. های جبهه خود را تسلیم خدا می بچه 

 شد. که جلوتهایشان حماسه آفرین می ،ساختند هایشان را با مناجات می خلوت ،های جبهه بچه 
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 تا به اجبار تسلیم دشمن نگردند. ،شدند با اختیار تسلیم خدا می ،های جبهه بچه 

 کردند. می )ع(خود را تسلیم امام حسین ،با زیارت عاشورا رزمنده ها،  بچه 

 دادند. که به آدم اجازه حرف زدن نمی ،کردند آنقدر سریع عمل می ،ها خمپاره 

 ،بر نامشان خط بطالن کشیدند. شهدا برای رسیدن به مرامشان 

  بودن پانهادن روی نامشا، مرام شهدا. 

 کردند. ننگ نامداری را از خود دور می ،های جنگ بچه 

  سراب.چون  ،را دنیایشاندیدند و  آب می چون را ، عشقشانشهدا 

 ِآنانی است که جنگ و صلح را با تکلیف تلفیق کردند. ،فردا از آن 

 کار اهل اسم و رسم، نیستای ماندن  جبهه ،. 

  دادیم، برباد رفتیم.خاکستر خاطرات جبهه را بر باد از روزی که 

  کمتر از توفیق شرکت در جنگ نیست.،به تکلیف عمل کردن در صلح 
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 در دنیای مادیشان زمین گیر می شونداند،  آنهایی که معنویت دفاع مقدس را درک کرده. 

 کنند، تا دست نخورده باقی بماند. مرام جنگ را قاب می ،دوستان نادان 

 شود. تر می گفتنی آنهای  ناگفتنی، گذرد  هرچه از دفاع مقدس می 

  ، های جبهه به شهر که رسیدند، با دنیا به استقبالشان آمدند. بچهچه حیف 

 ها با شهدا کردند. خمپاره ،کنند که همان کاری را می ،دنیازدگی با مردان میدان جهاد 

 ّبا آتش خودی مجروح می شود.رسد،  شهر که می دیوارهایپشت  ،ت و مردانگیمرو 

  مزار شهدای گمنام، شناسنامه دفاع مقدس است.سنگ 

 مفسران صحیفه دفاع مقدسند. رترینب ،شهدای گمنام 

 فقط دیدنی. ،و داستان روزهای آن ،فقط شنیدنی است ،های جبهه داستان شب 

 عزّتش تضمین می شودبروی هرکس که بنشیند،  ،غبار جبهه. 

 ریخت. میبهم ن ،با هیاهوی پیروزی و شکست ،های پای خاکریز دل 
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 ها کمرنگ نکرد. هیچگاه تکلیف را در برابر بچه رزمنده، پیروزی و شکست 

 (( یمسه اال المطهرونال )) ،اند در صدر دیوان جبهه نوشته 

 دارد. می آدم را به صلح وا مرام، هاد هوای ج 

 شود. قلبی که تنها یکبار به سوی جبهه بال گشاید، برای همیشه در آن مقیم می 

 دهند. رسند، بوی جبهه می به شهر هم که می ،شهیدهای  قلب 

 کند. ل میعشق مبدّ به دنیایِ، دنیا را عشقِ ،حال و هوای خاکریز 

 .پای تکلیف ایستادن، کمتر از پای خاکریز ایستادن نیست 

 کند. بازی می بندی به تکلیف، جبهه و شهر را عرصه عشق پای 

 نزدیک ترند، به شهادت ندرخود را دا زیرپاگذاشتنِ تِمآنهایی که شها. 

 زودتر بارور می شود ،هوای شلمچه در ،شهادت بذر. 

 در خط مقدم مردان خدا هستند. ،مردان خط مقدم 
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 بازی را برگزیدند. جان ،بازی های جبهه، برای عشق بچه 

 کردند. رسیدند، پابندها را پی می سربندها به پای خاکریز که می 

 کشاند. به فراموشی می ،حال و هوای شهادت را  ،دنیای وابستگی و وابستگی دنیا 

 کند. مشام آدمی را از عطر شهادت محروم می ،خیالی یخیال دنیایی و دنیا 

 مهجور است. گر،همچون مردان جهاد ،مظلویت مرام جهاد 

 با عشق عجین است. ،مثل دینشان ،دنیای شهدا 

 نیست. ،چیز بهتر از فداشدن به پای دوست هیچ ،برای شهدا 

 کاشت. نشست، گل می بر سینه جبهه که می ،های جنگ تین بچهپو 

 درخشد. در آیینه قلب شهدا می ،زیبایی شهادت 

 همیشه تابان است. ،، خورشید شهادتجبهه در سرزمین 

  دانند. مردان جهاد بهتر می، قدر مرام جهاد را 
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 شأن نزول  آیات عشق را هویدا کرد. ،های جبهه زمین 

 خواندند. درک شهادت، دعای فرج میهای رزمنده برای  بچه 

 های خالی پای خاکریز را شنید. شد زمزمه قمقمه ای کاش می 

  مروارید جنگ ماست.، خرمشهر 

 و عشق را به نرخ تکلیف. ،خواستند نان را به نرخ عشق می ،های رزمنده بچه 

 چون پا نهادن در میدان مین، کار مردان خداست. ،اجتناب از دنیازدگی 

  اند. فرش کرده ،های پاکشان با دل ،جبهه راشهدا زمین 

 ها بودند. های پاک جبهه، پابوس بچه رزمنده زمین 

 کنند. پیدا میزودتر ر عشق، خود را در جبهه هگمشدگان ش 

 ُجبهه بود. عشقیِ نوروز سالِ ،حرمم 

 نشیند ل میحرم به گُدر مُ ، بهار عاشقان شهادت. 
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 کند. ور می اشک، آتش شهادت را شعله 

  شدند. شهدا مَحرم می ،مُحرّم بود کهدر 

  .شهادت ، طعام خاصّ سفرۀ محرّم است 

  .شهادت ، نذری امام حسین)ع(، برای بچه رزمنده ها بود 

 شد. های در گلو منهدم می با انفجار بغض ،خاکریز دشمن 

 کرد. های عملیات را ظهر عاشورا می شب ،)ع(با یاحسین، های رزمنده  ستون بچه 

 کردند. با شهادت سیراب می ، را )ع(دیدار حسین آنروزها عطش 

 گفتند. لبیک می )ع(با یاحسین ،رسیدند ها پای خاکریز که می بچه رزمنده 

 بوی پیروزی می آمدرسید،  های رزمنده که می بر لبان بچه ، )ع(یاحسین. 

  اند. از گریه بر خود به ارث برده ،خنده بر مرگ را، شهدا 

 شدند. شمع می ،رسیدند که می ع()به حسین ،بچه رزمنده ها 
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 گشت. شد، همه چیز شیرین می پای عشق که به میان کشیده می ،پشت خاکریز 

 جستجو کرد. ،باید در تلخی زیر پا گذاشتن خویش ،شیرینی شهد شهادت را 

 ترین از دنیا هستند. البال فارغ التحصیل مدرسه جهاد و شهادت، فارغ 

  شهادت میسر نیست. هجز ب،  )ع(حسینبادر معرکه عشق، دیدار 

 گرفتند. های جبهه روزه می قمقمه ، روز عاشورا 

 کردند. دیدار می )ع(شهدا در ایستگاه شهادت، با  امام حسین 

 نویسند. مین ننگهایی که به عشق مبتالیند، جنگ را به رنگ  قلم 

 گویند. هایی که به عشق مبتالیند، پای خاکریز لبیک می قلب 

 بردند. ریز، عطر مناجات به بهشت میمالئک از سینه خاک 

 به غبطه وامیدارند. ،جرعه نوشان مکتب عشق را ،شهدا هم در دنیا و هم در آخرت 

 کرد. به دیدار از شب دعوت می ،های پای خاکریز، خورشید را هم مناجات 
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 در پای خاکریز بود. ،ها، تسبیح سجاده تکلیف ستون بچه رزمنده 

 سازد. دلبندی به دنیا را محال می ،پایبندی به مرام شهدا 

 ساخت. تکبیرهای پای خاکریز، تکبّر را از آدمی دور می 

 کردند.می  مرینتهای آن  در شب ،را پیروزیروزهای ، ها  بچه رزمنده 

  و بعد از آن شمع. ،پروانه بودند، قبل از شهادت شهدا 

 وار زیستند. شهدا برای شمع شدن، پروانه 

 غفلت پر کند. ، ا شهادت رافاصله ما ت ،خدا نکند 

 شوند. را می(( فاخلع نعلک  ))رسند به خاکریز که می ،ساکنان سرزمین شهادت 

 است. ((ربهم شراب طهورا سقاهمو ))نغمه  ،صدای پای شهادت 

 شود. تر می کمرنگ ،شهادت میل به ،نماید گری می هرچه غفلت جلوه 

  همواره یکطرفه است. (تکلیف -عشق)مسیر 
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 کنند. اند، با حال هم، حال نمی گذشته را از دست دادهکه  آنان 

 ،شود. ها درهم کوبیده می خاکریزهای فتح شده، در پاتک قلم امروز 

  نشان از حماقت ببینند ،بازی در میدان مین راعشق وای که آیندگان. 

 کند. تر می شهد شهادت را شیرین عشق، تلخی قلم فرسایی بی 

 کشند. با قلم به مسلخ می ،روزی که شهدا را ،خواهد بود 

 گریزند  اند، از خاطرات دفاع مقدس می آنانکه با رفاه خو کرده. 

 دیباچه ظهور باشد.در میدان جهاد چه بسا که هشت سال حضور ، 

 کنند. هاشان حدیث می همیشه با آخرین قطره، ها  قمقمه 

 بهتر می طپدهای خاکی  درون لباس ،های خاکی  قلب. 

 شد. های جبهه بلند می که به سوی بچه ،است خاکریز، دستان خاک 

  رسید، بخوانید دو رکعت عشق. دوکوهه میبه زمین صبحگاه 
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  از شهدا تهیه نمایید. ،را (بهشت زهرا -دوکوهه)بلیط 

 امیدوارمان می کردشدیم، بوی یاس  هرگاه ناامید می ،در گرماگرم نبرد. 

  نده نگه داشته اند.زآنها که تا آخرین نفس پا پس نکشیدند، امروز هم خاکریز را 

 .حرف های خاک دیروز، بهترین حرف های این دنیاست 

 .بخدا اگر حال و هوای جهاد را از دست بدهیم، از دست می رویم 

 .هرروز یک لحظه هم که شده ، دلمان را به فکه بفرستیم، تا از قافله عقب نمانیم 

 .کالم سید مرتضی آوینی، جان آدم را جوان می کند 

 .روایت فتح را اگر تحریف کنیم، روایت شکست می شود 

  .ستون بچه رزمنده ها، ستارگان آسمان را از رونق می انداخت 

 .جنگ نامه هشت سال دفاع مقدس، گنج نامه هزار سال شیعه مرتضی علی است 


