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  الشهداء ربّ بسم
 

 

 آنکه از پیش بمیری که است آن هنر
 چنین که آنانند حیات منشأ و مبدأ بمیرانندت،

 اند. مرده
 آوینی( مرتضی سید قلم اهل شهیدان )سید 

 

   
 دائرره  در را بشر وجود و یافته سیطره غربی عقل بیندازید! شهر به نگاهی           

 یافته عقالیی توجیهی پرستی، لذت و دردی بی است؛ کرده معنا خویش المعارف

 کره  اسرت  «تمتر   النوع ربّ» دانشگاه، های کالس تا ورزش میدانهای از و است

 آن برا  و اسرت  غریر   و تنها ...ا حزب بسیجیِ میان، این در باز و میشود پرستیده

 معصومانه، لبخند و فقیرانه و ساده ولباس ومحاسن کوتاه موی و... پالستیکی چشم و فلج دست و مصنوعی پای و بغل زیر چوب

 ظراهر  از «مرصراد » از بعد و رسید پایان به "ده والفجر" در و شد آغاز شهر خونین با که شده سپری دورانِ یک از است مظهری

 «.شد! تمام دیگر» که انداخت غلط این در را بیماردالن و کرد هجرت آن باطن به عاجتما
 

 و براطن.  اهرل  عاشق، بسیجیِ و است ظاهر عالم اینجا اما ماست. آنِ از نیز فردا تاریخ که است، نشده تمام چیز هیچ فقط نه نه، 
 دلرش  آدم کره  هسرت  گراهی  گویم؟ می چه دیگران! الاحو بر وای باشد، ظاهرگرایان با عمومیت نیز ها مسجدی میان در وقتی

 یعنی «دل حرف» و بزند را دلش حرف فقط میکند، ایجاب را عقالیی های اندیشی مصلحت که اعتباراتی همۀ از فارق خواهدمی

 ترو  اوسرت.  دلِ کر،،  هرر  حقیقری  وجره  که چرا بگذارند، آدم خود حساب به را آن تا است مستحق همه از بیشتر که حرفی آن

 نشردنی  رام خیال، که گویند می نیست. ممکن قل ... در اما شود، ظاهر ات چهره در احساست انعکاس آنکه از شوی مان  میتوانی

 بررد،  می ملکوت به کنند اراده که بار هر را آنها که است بالداری مرکوبِ خیالشان که را کسانی شناسم می من شود: می اما است؛

 مجملری  اسرت؛  آدمی وجود خالصه قل  بگیرد. قلبش آینۀ در را خویش وجود انعکاس جلوی تواندب که را کسی شناسم نمی اما

 همران  از خبرر  دهرد؛  مری  انسان نهانی وجود از خبر که منشور شود می کتابی مرگ، از بعد آنجا، که آدمی تفصیلی وجود از است

 از مران   تروان  نمری  که است عالمی آنجا اما گفت، دروغ توان می که است عالمی اینجا پوشانیم. می دیگران از که میدهد وجودی
 صغری و بچیند مقدمه همه این باید بزند را دلش حرف آنکه برای آدم که است عالم همین خصوصیات از هم واین شد... رسوایی

  بیاورد! کبری و
 

 

 .شود نمی فاش خون بهای به جز که هست رازی عالم، در
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 دارد عنایت شما به تعالی خداوند
 

 
 

 کزه  قزدر   مرکزز  که باشید مطمئن     

 عنایت شما به نسبت است تعالی خدای

 هسزنند   پوشزالی  دیگزر  ایقدرته دارد.

 و اسززت بززاقی کززه خداسززت قززدر 

 اگززر اسززت کززرد  وعززد  کززه خداسززت

 پیززرو  را شززما او را  او دهیززد نصززر 

 حق شما اکنون که نیست شکی و میکند

 را اسززی  و اسززیمی کشززور و تعززالی

  کنید. می نصر 

 مزا  شزد  شزرو   انقیب که رو ی آن و

 خالی دست با ما پیرو ی نداشنیم  هیچ

 جززا بزدین  تزا  بحمززدا... و آمزد  بدسزت 

 تمزا   توجزه  مزورد  امرو  که ایم رسید 

 در قدرتها تما  و هسنیم بزرگ قدرتهای

 چگونزه  انقزیب  ایزن  بزا  که فکرند این

  کنند. برخورد

 سزاخنه  کزاری  قزدرتها  ا  باشید مطمئن

 را  خودتززان بززه نگرانززی هززیچ نیسززت 

 و هسززنید خززدا جنززود شززما ندهیززد.

 حرکزت  ابنزدا  رد کزه  آنهزایی  پیرو یزد. 

 قلبی طمأنینه با کردند شرو  را خودشان

 قدر  ننرسیدند. هیچ ا  و کردند شرو 

 شززما در کزه  جهنززی آن ا  بززرگ  هزای 

 خبزر  خداسزت   بزه  ایمان آن که هست

 دارای مزا » گوینزد   مزی  دائزم  لذا ندارند 

 موشزز  دارای آنهززا «.هسززنیم موشزز 

 ایمزان  شزما  ندارنزد.  ایمزان  ولی هسنند

 قزدر   و نور مبدأ با هاینان قلب دارید.

 ناگسسننی  پیوندی است  خورد  پیوند

 فهمند. نمی را این آنها اما
 

ظر مورد شما  مام ن   ا
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 داغ و درد مووج،  موج ویرانگرشان، آرامش و اند خفته سترگ، رازی و رمز توی هفت در «جنگ شهیدان» که دیرگاهیست

   است؛ کرده مان زندگی صمیمی های لحظه میهمان را

 "تابیدی! آینه هزار با آنکه با نفهمید؛ را تو دنیا  کند می مویه را تو مرگ  است کسی من در"
 

 

 :هاست بسیجی شما پای خاک همت ابراهیم  
 

 مشغول دستش و سر خاص حرکات هیجان و شور با لشگر صبحگاه در که بودم همت حاج سخنان محو
 را جا همه سکوت نپردازد. ریدیگ کار به کسی که بود گیرا حاجی صحبتهای آنقدر همیشه مثل بود. سخنرانی

 پچی پچ صدای اوضاع همین تو ها. بچه صلوات صدای گاهی و بود همت حاج صدای فقط صدا و بود گرفته فرا
 از یکی با داشت که بود لشگر سال و سن کم های بسیجی از یکی صدای کرد. جل  خود به را ها توجه

 بود کرده گل شیطنتش کرد. نمی توجهی کند، گوش لشگر فرمانده صحبتهای به و شود ساکت که داد تذکر یجیبس این به چه هر دسته فرماندۀ میکرد. صحبت دوستانش

  کرد. بسیجی این با برخوردی یک دسته فرمانده خالصه، ترسد. نمی لشگرش فرمانده از بسیجی بچه که بدهد نشان خواست می مثالً و
  کنم. می کم رو زحمت کنید تحمل کم یک  خبره چه جا اون برادر! پرسید: و کرد قط  را صحبتهایش و شد متوجه همت حاج باألخره تا کرد را خودش کار صداها و سر   

 برخورد باهاش که برادری آن گفت: قاط  و محکم خیلی و کرد جمعیت به رو و داد تکان سری حاجی گفت. گوشش در چیزی و رفت حاجی طرف به صفوف میان از کسی

  کردن. حرکت جایگاه سمت به سالنه سالنه کرد شروع سال و سن کم سیجیب جلو. بیاد شده
 بسرجی  شمردن. به کرد شروع بعد و بیار در را هایت پوتین سه بشمار گفت: محکم حاجی رسید، که جایگاه جلوی بسیجی    بجن . برادر! بدو کرد: بلندتر را صدایش حاجی

  رخاند.چ پهلو به تعج  عالمت به را سرش و خورد جا کمی
 بسریجی  بودنرد.  صرحنه  این شاهد همه کرد. هایش پوتین بند بازکردن به شروع آرام خیلی بسیجی هات. پوتین برادر! بجن  گفت: و کرد بلندتر را صدایش تن کمی حاجی

 سرپرد.  حراجی  دست به را پوتین اختیار بی و خورد ای یکه بسیجی برادر! من به بده گفت: و کرد دراز را دستش و شد خم حاجی کشید، بیرون پا از که را راستش پای پوتین

 کره  بودند مانده واج و حاج همه کرد. خالی پوتین درون را آن آب و کرد باز را آن در درآورد. را اش قمقمه و برد کمرش به دست و گذاشت تریبون روی را پوتین لنگه حاجی

  است؟! تنبیهی جور چه دیگر این
 بره  کررد  دراز را آن و نوشید را داخلش آب و گذاشت دهان به را آن لبه و کرد بلند را پوتین یکدفعه و بود خودش کار مشغول نباشد، کجا هیچ هب حواسش که انگار حاجی   

 گفت: بشنوند همه که طوری و بلند هم حاجی و گرفت را پوتین بود زده خشکش سرجایش آهنی آدم مثل که بسیجی  برادر! جایت سر برو گفت: آرام خیلی و بسیجی طرف

 یکدفعه بسیجی جوان داره. دعا التماس شما همه از همت ابراهیم میخوره، آب ها بسیجی شما پوتین توی همت ابراهیم هاست. بسیجی شما همه پای خاک همت ابراهیم

  لرزاند. را صبحگاه محوطه ،صلوات انفجار و  صلوات حق، لشگر فرماندۀ سالمتی برای زد: فریاد و برد باال را دستش ها گرفته برق مثل
 

 «اهلل حزب» پاک لفظ امروز

 قوم، این «روشنفکر» قاموس در که گویا

 است! سختی دشنام

  اما،

 هست یادم خوب من          

  «روشنفکر» که روزی

  آشوب پر شهر های کافه در

 هیاهوها از دور                           

 خورد می عرق                                   

  «اهلل حزب» جانبازانِ های فشانی جان با

  ملت این تاریخ                

  حسینی حسن سید مرحوم                                                                                                           خورد! می ورق                             

 

 



 

 3                        شهر شاهین نور پیام دانشگاه دانشجویی بسیج نور( راهیان نامه )ویژه آسمان مرکز
 

 !ای جبهه اصطالح چند
 

  بکش مارو خدایا
 

 بچه «باشد... حرامتان الهی» گفت: اولی کنند، دعا یکی یکی راست سمت از شد بنا بود؛ شبها آن از یکی ش  آن

 جهنم آتش» کرد: اضافه که ندهند؟ یا بدهند جواب ندارد. یا دارد بقیه است، جدی است، خیشو که بودند مانده ها

 خیلی و گرفت آسمان طرف به را دستش بعد و کرد تأملی بود، دومی نوبت  . آمین الهی گفتند همه بعد و «را

 و پدر» کرد: اضافه او و کنند چه که ماندند معطل و کردند سکوت همه دوباره «بکش... مارو خدایا» گفت: جدی
 خوب کرد احساس که بعد  کرد، صبر بیشتر بار این که خصوصاً رفتند، فرو فکر به بیشتر ها بچه «بکش مارو مادر

  «نزنند نیش را ما تا » گفت: بگذارد کار سر را ها بچه توانسته

  ای حجله عکس-

 ها؛ محله سرگذر و مراسم در مرسوم های حجله در آن دادن ارقر و شهادت وقت برای کیفیت با و زیبا عک،

  دادن. قرار شهادت حجله در و کردن بزرگ برای داد می جان ها بچه قول به که عکسی
 

  شماره سه غذای-

 بودن باریک و کوتاه به است ای اشاره کباب؛

 به چشم در که آن ناچیز حجم و منطقه در کباب

 سه ، شماره سه لهفاص به میشد، غی  زدنی هم

 گفتن! یک و دو و
 
 

 
 
 

 هاچ فامیلهای و فک-

 سر از دست صورتی هیچ به سال، از فصلی در و جبهه از نقاتی در که سمجی های مگ، و ها پشه حشرات؛
 آهنی. کاله پشه داشتند؛ نمی بر رزمندگان

 

 آور شرم گاز-

 خاطر به مدیدی مدت که پایی و جوراب خصوص به لباس، یا بدن بودن کثیف از ناشی بد بوی تعفن؛ بوی

 امکان هفته یک از بیش ها بچه که پدافندی( خطوط )مثل منطقه خاص شرایط در آب به نداشتن دسترسی

  بودن. مانده پوتین در  نداشتند؛ را نظافت و جوراب درآوردن
 

  گونی-

 اعتبار به شهر و منزل لباس به بتنس البته بود، رو و رنگ بی و زمخت و وگشاد  نامرغوب بعضاً که جبهه لباس

 . آن از استفاده اقتضای و جنگ شرایط
 

  سه بشمار نماز-

 می خوانده باید میشود، انجام شماره سه با که دیگر نظامی العملهای دستور از خیلی مثل شماره، سه با که نمازی

  .دیگر موقعیت هر و گاز چاله سنگر، از آمدن بیرون خوابیدن، خوردن، مثل شد؛
 بود، معروف «رکوع بی نماز» به نمازهایش که جایی بود، پدافندی خطوط در نماز سه، بشمار نمازهای جمله از

 باید که بود وقت آن شود، شنیده خمپاره سوت صدای گفتی، را االحرام تکبیره که این محض به بود ممکن چون

   رفتی! می سجود به قیام از مرتبه یک
 

  کن خسته کار-

 در و برد می رو از را او و شکست می را کار کمر زحمت، و رنج قبول و حساب و حد بی کار با که کسی رزمنده؛
  «.است کرده خسته را خستگی بسیجی» گفتند: می وصفش

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  المبین فتح  عملیات: نام
 

 

  2/3/3133 تاریخ:                زهرا)س( یا رمز:
           دزفول و شوش :محل

 مرب . KM 055 شده: آزاد خاک  
 

 
 

  کشته/زخمی نفر 00555 دشمن: تلفات
  نفر 00555 اسیر:

 فروند 01 کوپتر: لیه و هواپیما
  دستگاه 315 نفربر: و تانک

 
  5 کربالی :عملیات نام

  01/05/10 تاریخ:                زهرا)س( یا رمز:
  شلمچه محل:
  مرب  کیلومتر 005 شده: آزاد خاک

 

 
 

 زخمی و کشته نفر 055555 دشمن: تلفات
  نفر 0055 اسیر:

  فروند 78 : کوپتر هلی و هواپیما
  دستگاه 855 ربر:نف و تانک
 

  8 والفجر :عملیات نام
 

  05/00/16 تاریخ:           زهرا)س( یا رمز:
  مرب  KM755 شده: آزاد خاک       فاو محل:
 

 
 

  زخمی و کشته نفر 30555 دشمن: تلفات
  نفر 0055 اسیر:

  فروند 70 کوپتر: هلی و هواپیما
  دستگاه 155 نفربر: و تانک
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 آوینی شهید
   

 کراری  قلم اهل شهیدان سید درباره گفتن سخن

 و مطبوعرات  با که کسانی اکثر حتی است، دشوار
 فیلمسراز  بره  تنهرا  را او دارند، خوبی میانه مطالعه

 ِاو. فتح روایت و شناسند می بودن
 کره  بود ای مجموعه فتح، روایت که است درست

 روح در و کنرد  خررق  را تکنیرک  حجاب توانست

 تسرلط  تحرت  را آن و کرده فوذن سینما و تکنیک

 واقعی معنای بسازد)به اسالمی فیلم و درآورد خود

 طری  در نیرز  مرورد  یرک  حتری  که چیزی کلمه(،

 را آن اسرت  نتوانسرته  مرا  سرینمای  سال، چندین
 کند؛ خلق
 را شما توجه او، روحی دیگر ابعاد شناخت برای اما
 برر  کره  میکنم جل  رهبری معظم مقام نوشته به

  بودنرد:  نوشته شهید خانواده به هداییا قرآن روی

 قلم. اهل شهیدان سید عزیز، شهید یاد به
 سرید  نگفتنرد  رهبرری  مقرام  کره  کرد توجه باید

 را مقامی چنین وی گرچه سازها، مستند شهیدان
 از براالتری  سرطح  به رهبری مقام بود،اما دارا نیز
 مباحر   تحرت  که دارند، اشاره شهید روحی ابعاد

 شرهید  توسرط  زمران  آن سورۀ مجله در مختلفی

 گردید. مطرح
 زیر عناوین تحت را شهید کت  ساقی، انتشارات 

 است: کرده منتشر

 -2 غعع.   تمعع   مبععی   و توسعع  -3

   جعیدو  آین  -1 دوش  ب  خی   حلزو هیی

 سینمی کیرب.د و میهیت جل )دربیره س  در

 -5 پییعی    یع   ب. آغیزی -4 تصوی.( و

 فتح -8 گ. دی ف.دای  -3 جی   رستیخیز

 -9 حییت   سیم -7 مح.م( خو )روایت

 آسمی    گنجین 
 میکند، مطرح آوینی که مباحثی مهمترین از یکی

 غررب  برا  مواجهره  امکران  درباره فلسفی پرسش

 آن غررب  تمدن مبانی و توسعه کتاب در است.که

 اسرت  آسان هم کتاب این خواندن میکند. بیان را

 کسری  کره  است آسان جهت آن از مشکل؛ هم و

 مطالر   قلرم،  قردرت  و نوشتن توانایی و اعتقاد با

 بیران  و فهرم  قابرل  بریش  و کم را دشواری بسیار

 در مطلر   کره  جهت نآ از مشکل و است. کرده
 آسران  آن با شدن همنوا و است لمشک خود ذات

 نیست.
 

 

 تمردن  "،«گنرون » ماننرد  را غررب  تمردن  اینکه

 تحمرل  تر راحت ها غربی توسط بدانند، "شیطانی

  سؤال آن چیستی از آوینی شهید مثل تا میشود
 مرن  گفرت  بود، آسان مسأله «گنون» برای شود.

 شرهید  امرا  میکرنم،  پشرت  شیطانی عنصر این به

 پرسید. تمدن این مورد در آوینی
 ولری  کرد مخالفت شود می غرب تمدن کلیت با   

 کجرا  از و کجاسرت  تمردن  این ریشۀ بگویید اگر

 در شرود.  مری  سرخت  کمی قضیه موق  آن آمده،
 توسرعه  با شود می گفت؟ شود می چه توسه مورد

 نمی مخالفت توسعه با آوینی شهید کرد. مخالفت

 چون توسعه و علم در شود می گفت می ولی کرد،

 شرود  می چه تکنولوژی و علم مورد در کرد. چرا و

 عرالم  باشرد.  نداشته الهی غیر عملی اثر که گفت

 سرؤال  او است، سیانتیفیک و تکنیک عالم امروز،

 و کررد.  نفروذ  شود می چگونه عالم این در که کرد
 و شرود  نمری  تحمرل  آسران  کره  است فکری این

  کردند. قدعلم برضدش ها خیلی
 علرم  ایرن  پرسرد  مری  کتربش  در آوینی شهید    

 برا  شرود  مری  مگرر  نیست. هم مخالفش چیست؟

 و پزشررکی و بیولرروژی و فیزیررک و ریاضرریات
 پرسد می وقتی چیست؟ پرسد می کرد؟ ...مخالفت

 ایرن  و نیسرت.  مطلرق  غرب تمدن یعنی چیست

 آشرفته  بر سخت برابرش در غرب که است حرفی

  کند. می ایستادگی و شود می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .داشت ویژه نبوغی هفلسف و ادبیات در

 

 
 

 مثرر  مختلرر  هررای تیرر  و گروههررا بررم و زیررر

 را دیگررا،  و هرا  نویسرنهه  سیاسریو،،  روشنفکرها،
 برود  زیسته همه با نزدیک و دور از چو، میهانست،

  بود. کرده تجربه کامالً و

 

 
 

 نبود، جبهه در حضور خاطر به فقط آوینی شجاعت

 که کرد می مطرح را مسائلی فکری شجاعت با
  بود. دشوار طرحش دیگرا، برای

 

 
 

 میتوانست انقالب این در که بود کسی تنها شایه

 می را همه اسرار چو، بایسته، همه مقاب  در

  دانست.
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 :شههاء خانواده به خهمت

 

 ا... آیت حضرت بود. نابسامان خانه وضع و بود مریض که شدند شهیدی همسر منزل وارد شهداء، های خانواده از دیدار در العالی( ظله رهبری)مد معظم مقام   

  شوند. می مشغول منزل نظافت به و بندند می را خانه ِحیاط در خودشان بیمارستان، به شهید مکرمۀ همسر انتقال برای همراهان به دستور ضمن ای خامنه
 غفاری حسین االسالم حجت راوی:

 

 شجاعت
 بعثی دشمن مواض  به نظیر کم شجاعتی با ای خامنه ا... آیت مدت این در درآید. ها عراقی غالاش به شهر نگذاریم تا کردیم مقاومت خرمشهر در روز چهل به نزدیک   

 و رفتند می پیش دشمن نیروهای اعماق تا نفره، 5 و 1 گروههای در گاه له، معظم شد. می ها عراقی پیشروی مان  و زد می هم به را آنان تانکهای آرایش برد، می یورش
  بدهند. ایشان به را اطالعات جدیدترین و بهترین )ره(، خمینی امام با مالقات هنگام تا آوردند می بدست را نابی اطالعات عملیاتی، منطقۀ دقیق باشناسایی

 

 

 

 

 

 

 

)ع(صادق امام 71 مستقل تیپ ذوالنوری)فرمانده االسالم حجت راوی:
 )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت به توجه با راهنمایی
 

 به که کنند می برخورد دانشجو پسری و دختر با بودند، رفته تهرات اطراف کوههای به کوهپیمایی برای رهبری معظم مقام که روز کی  گفت: می دوستان از یکی       

 از و کردند یپرس احوال آنها با رهبری مقام دو، آن تصور خالف بر ولی داد، خواهند را آنها دستگیری دستور آقا که کردند می تصور و نداشتند مناسبی وض  ظاهری لحاظ
 کردند، سؤال آنها بودن فامیل و شغل

 صیغه نیست بد فرمودند: هم بعد و کردند صحبت دو آن با آن مزایای و ورزش درباره ابتدا آقا هستیم، دوست ما که گفت را واقعیت شد، مواجه آقا زیبای خلق با وقتی پسر 

 بخوانم. را شما عقد شخصاً که دارم آمادگی من بیایید، تاریخ فالن در بودید، مایل اگر که دادند پیشنهاد آنها به و کنید ازدواج هم با شما و شود برقرار شما میان در محرمیتی

 مسیر یرتغی جوان دو این رهبری، معظم مقام کریمانه برخورد با و کردند جاری را آنها عقد آقا رسیدند. آقا محضر خود، خانواده همراه قرار طبق و کردند خداحافظی دو آن

  .شدند مبدل مذهبی جوان یک به دانشجو پسر آن و محجبه دختر یک به محجبه، غیر دختر آن و دادند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سیما( و صدا کارمندان نژاد)از امین محمد آقای راوی:
 

 



  . . . او تو، من،
 

 

 



 

 کردی. فرار تو و ... کردم تماشا من ... جنگید او 
 

 خواب مزاحم آب، روی اسکی با تو و ... کردم شنا استخر عمق کم تویِ نم ... زد اروند به او 

  شدی. ها ماهی
 

 شکاری تفنگ با تو و ... کردم حال ام پسرخاله ای ساچمه تفنگ با من ... گرفت دست 1ژ او 

  رفتی. بلدرچین شکار به ات
 

 گلف بازی تو و .... کردم بازی پنگ پینگ سبز، گوجه با ....من کرد خنثی ای گوجه مین او 

  بردی. را
 

 تو و .... کردم صفا خودم صدای با حمام در من .... شد بزرگ آهنگران صدای با او 
  کردی. زمزمه را ها RAP جدیدترین

 

 خسرو ناصر حاشیۀ از رو ملوس های گربه عک، من .... گرفت قاب رو چمران عک، او 

  زدی. ورق را خود PLAY  BOY تو و .... خریدم
 

 در را ترش لیمو تو و .... کردم فرو ساندی، شکم تو رو نی من .... کشید تشنگی فکه در او 
 دادی. فشار الشعیر ماء

 

 خاراندی. را پشه نیش جای تو و .... بسوزد دلم بود نزدیک من .... شد زخمی او  
 

 کردی. صاف را گلویت تو و .... خوردم سرما من .... شد شیمیایی او 
 

 مایو دنبال به تو و .... کردم نگاه را ام تازه پیراهن آینه جلو من .... پوشید بیمارستان لباس وا 

  گذاشتی. پا زیر را محسنی میدان امریکایی
 

 شیر که رفتی بازرگانی اتاق به تو و .... رفتم پذیرایی اتاق به من .... رفت عمل اتاق به او 

  کنی. وارد خشک
 

 آروغ و افتادی تخت روی دمر تو و .... دادم دست از رو ظهرم خواب من .... شد شهید او 

 زدی.
 

 مه تو و .... ایستادم ویترین تماشای به مدادی چراغ زیر من .... افتاد نور از اقیانوسی به او 

 کردی. روشن کندوان تونل در را بنزت شکن
 

 ؟ تو و ........ من .... است بزرگ آرزوی یک هنوز او  
 

 

 و برآر دستی ای، برنشسته وجود ابدی و ازلی کرانۀ بر آنکه ای شهید، ای

  کش. بیرون منجالب این از نیز را سخیف عادات نشینان قبرستان ما

  جنگ دستاورد
 

 جلزو   دوران و بزود  عشزق  تجلی دوران جنگ  دوران

 غیب به که آنان جز را سخن این سرّ و عشاق  فروشی

 نمزی  در داننزد   می را حیا  سفر مقصد و دارند ایمان

  یابند.

 مزدعیان   کاش» گفت  می من با عملیا  شب دوسنی 

 را آسزمانی  وجد این یافنند  می در را غریب حس این

 را   وصزلی  سزما    در انسزان  بدن ذرا  همه گویی که

 حیزوان  هزر  کزه  لزذ   آن نه  اند؛ شد  «لذ  عین» آمیز

 است رنیفناد کا ا  اش پنجگانه حواس که داری پوست

 مزدعیان  من! عزیز»گفنم  ..«را لذّا  اَلَذ ّ» کند؛ می حس

 که کسی هر به را حس این خدا واگذار. خویشنن به را

 و رفزت  او «.دو هر توفیقی  و است بخشد؛توقیفی نمی

 نشسزنه  آلودش خون جنا   باالی وقنی من و شد شهید

 رونزد   نمزی  دسزت  ا  شهداء" که رسید  یقین به بود  

 ."آیند می دست هب

 لمزس  و نبیننزد  کزه  را چه هر انگارد می کسی وقنی    

 مزا  دسناورد »پرسد  می تو ا  و نیست باورکردنی نکنند

 بزد   دسزناورد  کلمزه  ا  «اسزت   بزود   چزه  جنگ در

 آید آنمی

 اسزت.  نکرد  گناهی که کلمه گرچه آید  می بد  من   

 ا  هکز  بدهنزد  دسزنی  همین به باید را چیز همه مگر اما

 بزه  و اسزت   د  بیزرون  اسنخوانی  و گوشنی کنف  این

 کلمزه  «دسناورد» است  گشنه خنم بند بند انگشت پنج

 «دسزناورد » کلمزه  با دهد. می فریب را آد  که است ای

 بگویی  چه گفت. را حقیقت توان نمی که

 به اند بود  انسانهایی ما  دسناورد بزرگنرین » بگویی 

  «بسیجی نا 
 

 یابد. می معنا عشق و توکل و شجاعت با که بسیجی

 

 درد چزه  بزه  عشق  و توکل و شجاعت این» پرسد  می 

 خزورد   نمزی  داران دنیا دنیای درد به هیچ!   «خورد می

 دار  آنجاسزت  کزه  آیزد   مزی  عشزاق  آخزر    کار به اما

عشاق. جاودانۀ حاکمیت


