
در ارتباط با این مقوله،شــاید الزم باشــد که از همان 
ابتدا،به عنوان اطالعات عمومی هم که شده،تا حدودی 
درباره ی ویروس ها،توضیح دهیم تا مردم بدانند با چه 

چیزی سر وکار دارند.
ویروس ،موجود بســیار کوچکی اســت)کوچک تر از 
باکتری(،که فقط با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده 

است.
موجود مــوذی ای،که به علت نداشــتن ویژگی های 
زیســتی)بجز فــاز ژنتیک(غیر زنده محســوب می 
شود،رشد نمی کند،هومئوســتازی وآنزیم های اصلی 

متابولیسمی را هم ندارد.
موجودی که تا زمانیکه وارد بدن میزبانش)بسته به نوع 
می  باکتری  حتی  ویا  انسان،گیاه،جانور  ویروس،میزبان 
داشت،چرا  نخواهد  خطری  باشد(نشود،هیچگونه  تواند 
که ویروس،تنها زمانیکه وارد بدن میزیان شود وسلول 
هایش را الوده کند،آنگاه با اســتفاده از ابزار های بدن 
خود میزبان،شروع به تکثیر کرده و درنهایت سلول را 

منهدم می کند.
یعنی گل به خودی!یعنی جنگ علیه خود،یعنی بدن فرد 

میزبان،امکانات نابودی خودش را مهیا می کند!
این درحالیست که این موجود عجیب وغریب،در خارج 

از بدن،کامال بی دفاع وبی خطر می باشد.
با این تعاریف،حتما خودتان متوجه شده اید که بهترین 
با این دشمن پیچیده،استفاده از ماسک می  راه مقابله 

باشد.یعنی همان پیشگیری از ورود ویروس به بدن...
ماسک،حکم نگهبان دروازه های شهر بدن را داشته،و 
از ورود موجودات بیگانه ای مانند ویروس،از جمله کرونا 

ویروس،جلوگیری می کند.
با توجه به تنــوع عمر کرونا ویروس بر روی ســطوح 
مختلف و ناتوانی علم طب در ســاخت واکســن این 
با  راه مقابله  تنهاترین وبهترین  ثانوی  ویروس،تا اطالع 
این ویروس منحوس،همان رعایت اصول بهداشتی،اعم 

از استفاده از ماسک است.
ماســک ها،با انواع مختلف ســاده وجراحی،به شرط 
اســتفاده ی صحیح،یک تنه توان مقابله با این ویروس 

را دارند.
به شرط استفاده ی صحیح یعنی چه؟

خب وقتی دوست عزیزی ماسک می زند اما میانه ی راه 
ماسکش را دراورده و و بعد دوباره استفاده می کند،می 

شود استفاده ی ناصحیح.
وقتی عزیزی ماسکش را در می آورد وداخل کیفش،یا 
جیبش یا روی داشبورد ماشینش می اندازد ودوباره بعدا 
از آن استفاده می کند می شود استفاده ی ناصحیح)باید 
به این دسته عزیزان گفت که اندازه ی ویروس ها فقط 
با میکروسکوپ ها،آن هم نه نوری،و فقط الکترونی قابل 
مشاهده اســت و ممکن است در کیف و جیب شما هم 

کرونا ویروس موجود باشد!(
بعضی ها هم داخل اسانســور،با ایــن منطق که تنها 
هستند ماسکشــان را در می آورند،باید به این عزیزان 
هم گفت که شاید درست قبل از شما کسی در آن اتاقک 
عطسه کرده باشد و شما با گروه مخوفی از ویروس،که 

قابل مشاهده نیستند احاطه شده باشید.
بعضی دیگر،ماسک را مرتب دســت مالی می کنند،با 
همان دستان الوده سر وصورتشان را لمس می کنند و 
به خیال وجود یک تکه پارچه روی دهانشــان فکر می 
کنند که کامال از ویروس مصون اند،اما همانطور که گفته 
شد،استفاده از ماسک،با اینکه به راحتی می تواند از راه 
های انتقال کرونا ویروس )یعنی قطرات تنفسی و تماس(
پیشگیری کند،اما این مقوله به شرط استفاده ی صحیح 

از ماسک ممکن است.
یعنی همان لحظه که در منزل ماسک روی دهانتان قرار 
می گیرد وبیرون می زنید،تا لحظه ای که دوباره به منزل 
امنتان بر می گردید،ماسک نباید دست بخورد،دراورده 
شود ودوباره استفاده شــود،در محیط کیف ویا جیب 

شلوار قرار بگیرد و...
پس بجای داشــتن دغدغه ی جنس ماســک وطرح 

آن،دغدغه ی استفاده ی صحیحش را داشته باشید .
ضمن اینکه هر ماســکی،چه پارچه ای وساده ودست 
دوز،چه ماسک نانو ویا جراحی،طول عمر مشخصی دارد 
وبعد از تمام شدن طول عمر آن،خود ماسک می تواند 

عامل بیماری زا محسوب شود.

پس هموطن،بخاطر خودت وعزیزانت،ماسکت را درست 
استفاده کن.

اله مقــ ســر

مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح

رئیــس جمهوری در نشســت 
روز چهارشــنبه ۲۳ مهــر ماه 
هیئــت دولت با توجه به زمان 
جلســه که در آســتانه رحلت 
پیامبــر )ص( و شــهادت امام 
حســن مجتبــی )ع( و امــام 
رضا)ع( اســت؛ فرصت را مغتنم شــمرده تا برای بار 

بگوید: امام حسن )ع(  از صلح  چندم 
از همیشه گفت:  تر  حسن روحانی صریح   

»امام حســن)ع( امام صلح و پیوند بود، ایشــان امامی 
بود که با ایجاد وحدت برای حفظ اســاس اسالم، گام 
برداشــت. وقتی برخی از اصحاب امام حسن)ع( آمدند 
با زبــان معترضانه که چرا صلــح کردید، چرا پیمان را 
امضا کردید، حضرت فرمودند، جامعه اســالمی که فقط 
شما ۱۰ نفر نیستید، شما ۲۰ نفری که این جا نزد من 
آمدید که فقط دنیای اســالم نیســتید. من در مسجد 
رفتم بــرای مردم ســخنرانی کردم و دیــدم اکثریت 
قاطع جامعــه صلح می خواهند و وقتــی که مردم این 
را می خواهنــد، صلح را انتخــاب می کنم. این راه امام 
مجتبی)ع( اســت. امام مجتبی به ما می آموزد که مرد 
جنگ باشــیم به روز جنگ و مرد صلح باشــیم به روز 

صلح«.
امام حسن)ع(:  اما اصل مسئله ی صلح 

صلح امام حســن از نظر تمام کســانی که با آن مواجه 
بودند ناشــناخته بــود. در طول تاریخ هــم، هرچه از 
روزگار وقــوع این حادثه گذشــته اســت، دســتهای 
گوناگون، چه دوســتان و چه دشــمنان کوشیده اند تا 
چهرهــی واقعی و اصیل حادثه ی صلح را از نظر مردم 

بدارند. پوشیده 
مشکل از اینجا پیش می آید که در نظر عموم، »صلح« 
در جمله ی »صلح امام حســن«، به معنای تســلیم و 
سازش اســت ولیکن مســئله اینجور نیست؛ صلح امام 
حســن به معنــای متارکه ی موّقت جنگ اســت برای 

تر. قاطع  آمادگی جهت ضربت زدن 
... اگر امام حسن )ع( صلح نمی کرد 

امام حســن)ع( با قبول صلح و قرار دادن شــرایطی در 
آن، ریشــه جریان امامت و تشــیع را زنده نگه داشت و 
چهره واقعی جریان برانداز اموی را با ســالح خویش به 
جامعه اســالمی نشــان داد و این چنین گــرد و غبار و 
شــبهات موجود در فضای حق و باطل را به سود جبهه 
حق فرونشــاند. حکمت صلح امام حسن)ع( بسترسازی 
مناسب برای معرفی کامل و افشای چهره نفاق بنی امیه 
در زمان امام حســین )ع( و پرورش نیروهای مخلص در 
مرکز ارشــاد و آگاه ســازی کربالســت. چنین است که 
قیام حســینی قبل از آنکه حسینی باشد، حسنی است.

آیا صلح امام حسن به روایت حسن روحانی در 
ایران اجرایی شده یا نه :

زمانی که فشــارهای همه خانبه برای مذاکره با آمریکا 
در قضیــه ی برجام از طرف دولت و ملت زیاد شــد و 
و به یک خواســت عمومی تبدیل شــد، رهبر انقالب 
اگر چه به سرانجام مذاکرات خوشــبین نبودند اما به 
انجام آن من باب کســب و افزایش تجربه مردم ایران 

کردند. موافقت 
برای مثال رهبری در دیدار دانشجویان و دانش آموزان 
در ۱۲ آبان ماه ســال 9۲ فرمودند: »من فکر نمی کنم 
]از[این مذاکرات آن نتیجه ای را که ملّت ایران انتظار 
دارد، به دســت بیاید، لکن تجربه ای اســت و پشتوانه 
تجربــی ملّت ایــران را افزایش خواهــد داد و تقویت 
خواهد کرد؛ ایرادی ندارد، اّما الزم اســت ملّت بیدار 

باشد.«
معاویه. و  آمریکا  به  اعتماد  نتیجه ی 

امــا آمریــکا در مقابل چه کــرد؟ آمریکا نــه تنها به 
تعهــدات برجامی خــود در رفع تحریم ها و تســهیل 
تجــارت با ایران عمل نکرد  بلکه از برجام خارج شــد 
وپاداش حســن نیت های ایران را با اعمال گســترده 
ترین تحریم ها و فشــارها و خصمانه ترین سیاســتها 
در تاریــخ روابط دوکشــور داد و” سیاســت انعطاف 
و همــکاری حداکثــری “ ایران را با ”تحریم و فشــار 
حداکثــری“ جــواب داد بطوریکــه تحریم های جدید 
آمریکا از تحریم ها علیه کره شــمالی که از آن پی تی 
خارج شــد و  بمب هسته ای ساخت، هم بیش تر است. 
در بســیاری از منابع آمده اســت که معاویه به مفاد 
صلح نامه عمل نکرد.شــیعیان امــام علی)ع( از جمله 
حجر بن عدی را به قتل رســاند و پســرش یزید را به 
والیتعهدی خود گماشــت. نقل شده است معاویه پس 
از صلــح وارد کوفه شــد و برای مــردم خطبه خواند 
و گفــت: هر شــرطی که کــردم، پس میگیــرم و هر 

پا میگذارم. وعدهای که دادم زیر 
بگیریم. عبرت  درس  صفین  ازجنگ  باید 

من یک مثــال از تاریخ بزنم. در جنگ صفین لشــکر 
معاویه نزدیک به شکســت خوردن شد؛ چیزی نمانده 
بود که بکلی منهدم و منهزم شــود. حیله ای که برای 
نجات خودشــان اندیشــیدند، این بود که قرآنها را بر 
روی نیزه هــا کنند و بیاورند وســط میدان. ورقه های 
قرآن را ســر نیزه کردند، آوردند وسط میدان، با این 
معنا که قرآن بین ما و شــما حکم باشد. گفتند بیائید 
هرچــه قرآن میگوید، بر طبــق آن عمل کنیم. خوب، 
کار عوام  پســند قشــنگی بود. یک عــده ای که بعدها 
خوارج شــدند و روی امیرالمؤمنین شمشیر کشیدند، 

از میان لشــکر امیرالمؤمنین نــگاه کردند، گفتند این 
که حرف خوبی اســت؛ اینها که حــرف بدی نمیزنند؛ 
میگوینــد بیائیم قــرآن را حکم کنیــم. ببینید، اینجا 
فریب خوردن اســت؛ اینجا لغزیدن به خاطر این است 

که انســان زیر پایش را نگاه نمیکند.
ببینیم. امروزی  را  تاریخی  مثال  این  اگر  حال 

خود آمریکا به ســرعت در حال افول و خطر فروپاشی 
هســت و در حل مشکالت داخلی خود با بحران جدی 
روبه روســت . ودر مسئله ی ایران به آخر خط رسیده 
و اقدامی نمانده که این کشــور تروریســم برای فشار 
بر ملــت ایران انجام نداده باشــد، و در طرح فشــار 
حداکثــری که خیلــی بــه آن دل بســته بودند نیز 
شکســت خورده و تنها راهی که بتوانند دوباره اهداف 
خبیث خود را پیش ببرند، برای چندمین بار با بر ســر 
نیزه کــردن مذاکره و صلح می باشــد. تا برخی افراد 
بی بصیرت و ســاده لوح و یا غربگرای خیانتکار از این 
اقدام به ظاهر اخالقی و انســان دوستانه فریب خورده 
و اهداف آمریکایی ها را در داخل کشــور پیاده کنند. 

هستند. بصیرتی  بی  بارز  نمونه  خوارج 
اگــر این افرادی که با بی بصیرتــی تمام به مذاکره و 
صلح با آمریکا دامن مــی زنند در زمان امیرالمومنین 
و در جنــگ صفین مــی بودند، حتماً بــا خوارج هم 
صدا می شــدند و فریاد وا اســالما ســر میدادند و با 
امیرالمومنین که در یــک قدمی پیروزی بود مخالفت 
می کردند، چون هیچ تحلیل درستی از مسئله ندارند 

و با همین کوتاه بینی دســت به اقدام می زدند.
به عمار یاسر ها دارد. نیاز  جامعه ی اسالمی 

و در اینجاســت که باید عمار هــا بیایند به میدان کار 
رسانه و با هر وســیله ای آتش فتنه را خاموش کنند 
و به شبهات پاسخ درســت بدهند تا از انداختن آتش 
فتنه به خیمه ی رهبری جلوگیری شــود ، چرا که در 
آخر این ماجرا همه ی کاســه و کوزه ها بر سر رهبری 
خالی می شــود و میگویند که ما نمی دانستیم تو که 
می دانســتی چرا جلوی ما را نگرفتــی ، دقیقا همان 
حرف هایی که به امیرالمومنین زده شــد. و این را نیز 
باید گفت ملتی که هنوز داغ از دست دادن سردارش 
را در دل حفظ کــرده تا که به زمان مناســب انتقام 
سردار دلها از این آمریکایی های تروریسم بگیریم. به 
قول رهبری / دشــمن بسیار  اشــتباه کرده در تحلیل 
خود نســبت به ملت ایران نه آمریــکا و نه بزرگتر از 
آمریکا... اگر در قدرت های مادی باشــد قادر نیستند 
بر دنیای اســالم امروز حادثه ای مثل حادثه ی صلح 
امام حســن تحمیــل کنند ، اینجا اگر دشــمن خیلی 

فشــار بیاره حادثه ی کربال اتفاق خواهد افتاد.

تحلیل

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان  دانشکده فنی و حرفه ای کرمانشاه

مقابله ی صددرصد تضمینی با کرونا ویروس

صلح امام حسن به روایت حسن روحانی
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مدیر مسئول

مشــکل از اینجا پیــش می آید که در نظــر عموم، »صلح« در جملــه ی »صلح امام 
حســن«، به معنای تسلیم و سازش است ولیکن مسئله اینجور نیست؛ صلح امام حسن 

بــه معنای متارکه ی موّقت جنگ اســت برای آمادگی جهت ضربت زدن قاطع تر.

صلح به چه قیمت ...صلح به چه قیمت ...

ما را در کانال رسمی انجمن اسالمی دنبال کنید



تلخند عکس

نقـــــد

سایت های دانشگاهی ، دردسر ها و کمبودها...
دانشجویانی که مشغول به تحصیل دانشگاه 
های فنی هســتند با واژه )نــاد( به خوبی 
آشنایی دارند. )ناد(، یا در واقع همان سیستم 
ناد،سایت دانشــگاه های فنی می باشد که 
کارهایی نظیر انتخاب واحد، حذف و اضافه 
،پرداخت شــهریه ی دانشــگاه و.... فقط از 
طریق این سایت قابل انجام است.از چندین 
سال قبل تا کنون سایت  ناد در زمان حذف و اضافه و انتخاب واحد 
در ۷۰-8۰ درصد مواقع عملکردی بســیار ضعیف داشته است به 
طوری که دانشجویان دانشــگاه های فنی در زمان انتخاب واحد 
،استرســی را متحمل می شــوند که می توان آن را را با استرس 
کنکور ،همســان دانست...  بیشتر از اســترس ناشی از مشکالت 
ســایت ناد،استرس ناشی از بدقولی مسئولین مربوطه،در راستای 
رفع مشــکل است.هرسال وعده هایی داده می شود در جهت رفع 
این ایرادها، اما حرف تا عمل،بسیار توفیر دارد. خود به شخصه هر 
ترم در زمان انتخاب واحد شــاهد اعتراض دانشجویان بوده ام اما 
تنها جوابی که هر ترم دریافت می کنیم این است که به تهران زنگ 
زده ایم انشااهلل مشکل حل می شود.اما به انشااهلل که نیست،خود 
خدا هم می گوید از تو حرکت ،از من برکت،باید مصرانه پیگیر حل 
مشکل باشید تا خداهم بخواهد حل بشود یا نه؟! شاید در نگاه اول 
برای افرادی که دانشجو نیستند یا مسعولینی که اصال با سیستم 
ناد آشنایی ندارند مشکل کوچکی به نظر برسد اما همین مشکل 
کوچک از دید مسعولین باعث استرس و اضطراب و ناراحتی های 
شدیدی می شود که در روال تحصیل دانشجویان بسیار تاثیرگذار 
است. امسال برای بهبود بخشیدن به اوضاع، ایده ی اضافه کردن 
ســرور را داده اند که جمعا ۱۰ سرور برای ورود کاربران اضافه شد 
،اما از این تعداد ســرور و درگاه ورود به سیســتم ناد، حداقل ۳ 
تعــداد از آنها خراب بودند و کار نمی کردنــد و مابقی نیز بدتر از 
سال گذشته یکی بگیر دوتا نگیر کار کردند!!!، طوری که انتخاب 
واحد در دو مرحله برگزار شد تا دانشجویان  بتوانند حداقل چند 
واحد درسی را بردارند و تعداد زیادی نیز کارشان به حذف و اضافه 
کشــیده شد، تا شــاید بتوانند تعداد واحد درسی مدنظر خود را 
تکمیل کنند. و خود به شــخص بعد از فارغ التحصیلی ام اســم 
سیستم ناد به گوشم بخورد جز استرس هایی که زمان انتخاب واحد 

به سراغم می آمد،هیچ چیز دیگری به یاد نمی آورم.
آموزش مجازی ،خوب یا بد؟

این ترم،دومین ترمی اســت که از سایت ها و سامانه های آموزش 
مجازی استفاده می شود، ســختی های این نوع از آموزش در ترم 
گذشته حسابی گریبان دانشجوها را گرفت،ازجمله این سختی ها 
وکمبود ها می توان به در دسترس نبودن سامانه مجازی،نداشتن 
سایت مشخصی جهت تدریس و... اشاره کرد.  به یاد دارم که این 

سردرگمی به شیوه ی تدریس اساتید عزیز هم رخنه کرد 

و همه ی اساتید از بیشتر اپلیکیشن ها،چه داخلی و چه خارجی 
استفاده می کردند. به عنوان مثال من دانشجو باید برای یادگیری 
یــک درس، از تلگرام و درس دیگر از ســروش، وبه همین منوال 
از  واتســاپ و ایتا و غیره اســتفاده می کردم. اواسط ترم از سایت 
دانشــکده ،یعنی سایت ســمیاد رونمایی کردند. سایتی که همه 
دروس در آن تدریس می شــد و می شود گفت که تا 8۰ درصد، 
سایت بی عیب ونقص بود و همه ی دانشجویان از طراحی منحصر 
به فرد سایت رضایت کامل داشتند البته نقص هایی هم همچون) 
ارتباط برقرار کردن صوتی و تصویری دانشــجو با استاد( را نیز به 
همراه داشــت اما به عنوان سایتی که در حداقل زمان ،یعنی یک 
الی دو ماه طراحی شد تا مورد استفاده ی دانشجویان قرار گیرد، 
این مشکالت قابل چشم پوشی بودند و حقیقتا این سایت رضایت 
دانشجویان را به همراه داشــت. از لحاظ آموزش مجازی، نسبت 
به عملکرد دیگر دانشــگاه ها،از رتبه ی خوبی برخوردار بودیم ،به 
نحوی که برای امتحانات هیچ قطعی وعدم اتصالی درســایت، در 
کار نبود و به راحتی می توانســتیم مطالب را ارسال کنیم. اما ترم 
دوم که شروع شــد، با معرفی سایت )یکپارچه آموزش مجازی (
سامانه سمیاد مواجه شدیم. سایت همان سایت بود با این تفاوت 

که بیشتر افرا دیگر از سایت راضی نبودند و در اجرا کردن آموزش 
آنالین و سایر قسمت های آن ،تقریبا همه ی افراد مشکل داشته 

و به برنامه های خاصی نیاز بود که این مشکالت برطرف شود. به 
 connect عنوان مثال یکی از مهم ترین این برنامه ها، برنامه ی
است، در عین این خوب بودن سایت ،۲-۳ مشکل ذکر شده باز هم 
به چشم می خورد.بااین حال، بیشتر مرورگر های ساده ی گوشی 
ها، این سامانه را در اجرا کردن آموزش آنالین پشتیبانی می دهند 
و در نتیجه افرادی که منزل انها در حومه ی شــهرها ویا روستاها 
است و سرعت اینترنت ضعیف است ،با مشکل مواجه نخواهند شد 
.امید است که حداکثر در ترم آینده این موارد جزئی ولی مهم رفع 
گردد. هرچند زمانی که این نشــریه را می نویسیم این سامانه در 
حال آپدیت شدن می باشد. اما در حالت کلی نسبت ب دانشگاه 
های دیگر از راحتی و ســاده بودن در اجرای کالس ها به شــکل 
مجازی بهره مند هســتیم و من این باب،کمال تشکر را داریم از 

مسئولینی که مسئولیتشان را به نحو مناسبی انجام داده اند.
ضمن عرض تبریک به جناب اقای دکتر ســلیمان شیرزادی،من 
باب انتصاب شایســته شــان به ریاســت دانشــگاه فنی استان 
کرمانشــاه،امیدواریم که ایشان با پیگیری مشکالت دانشجویان و 
مطالبات آنها ، برای رفع مشکالت تدابیرهای الزم را بیندیشند و 
فضای مناسب را برای تحصیل دانشجویان فراهم کنند. از خداوند 
منان برای ایشــان عزت وسالمت و موفقیت در ایفای هرچه بهتر 

مسئولیت را خواهانیم.

 

یکی از دالیلی که بُزها انقدر شــاد و شــنگولن اینه که 
نهایتاً ۱۲ ســال عمر میکنن و هیچوقت درگیر مسائلی 

مثل دانشگاه و سربازی و ازدواج نمیشن.
 

 

 سه تا از بهترین خوابیدن هاي دنیا

۱.خوابیدن رو پاي مامان وقتي کلي خسته اي
۲.خوابیدن رو شونه عشقت وقتي کلي تنهایي

3.خوابیدن با چشماي باز وقتي استاد داره درس میده!
 
 

امروز داشتم کتاب میخوندم 

مامانــم اومد گفــت اون کتابو بذار کنار ســرتو بکن تو 
گوشی ببین معلمت چی میگه

روزی که کرونا ریشه کن بشه، یک هفته نه حموم میرم 
نه دستامو می شورم

تــوی کثافت غلت می زنم و این روزای لعنتی رو جبران 
می کنم،

این همه تمیزی و لوس بازی در شأن من نیست

بیابون و کــوه و کمرای ایران اینجوریه که به جز کفتار 
و کرکس و طبیعت و محیط زیست یهو میبینی وسطش 

دانشگاه هم هست

در این زندگی هیچ تهدیدی وجود ندارد 

آنچه هست فرصت است

جدال مکن تا ابهت خویش را از دست ندهی ، 

شوخی مکن تا دیگران در برابر تو پررو نشوند

مدیر ، چون میخ وسط آسیاب است،
 باید ساکن و استوار باشد، تا تشکیالت 
به درستی حول آن محور طی طریق کند.

طنــــز

پریشونه دال  و  اومده  اربعین 

نتایج انتخابات دانشکده فنی

علی فرجی
سر دبیر

کربال شــد و دل ما در سفر کرب و بالست  
  ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست...

دلم برای اربعین حســینی تنگ شده بود. یک سال تمام با 
روضه ها دلم را آماده کرده بودم برا اربعین. 

لحظــه ای که اعالم شــد اربعین ســال 99تعطیل گردید. 
انــگار پتکی آهنیــن  بر ســرم کوبیده شــد! روی زمین 
نشســتم، اصال باورم نمی شــد که امســال نمی توانیم  در 
مشــایه شــرکت کنیم، تلویزیون کلیپ های اربعین سال 
های قبل را نشــان میداد، چشــمانم را بستم و با پای دل 
میان جمعیت هــم قدم با مردم عمود بــه عمود با پاهای 
تاول زده و به یاد چشمان گریان دخت سه ساله آقا همراه 
شــدم. صدای گریه های نوزادی شــیر خواره که مادرش 
هراســان بود کودکش را چطوری آرام کند دل ها را سمت 
طفل شــش ماهه رباب می برد، َعلَمی از دور که  به شــکل 
زیبایــی هم نــوا با مداحی عراقی  در حــال چرخیدن بود 
تا کاروان دور علم جمع بشــوند و کســی بیم دور شدن از 
گروهش در دلش را نداشــته باشد. دلم شکست به یاد علم 

علمدار کربال. آه کاش هیچ علمی بر زمین نیفتد نکند اهل 
حرم باز دل نگران شوند ...

آن طرف تر، کودک خوش روی عراقی با مشــک کوچکش 
به یاد تشــنگان کربال با خواهش و تمنا از زوار میخواست 
که از دســتش آب بنوشــند، و چند قدم جلوتر جوانانی را 
دیدم که ســاده و بی ریا و خالصانه خم می شــدند و کفش 
هــای زوار را با تمنا واکس می زدنــد! می گفتند نذر دارند 
قسم می دادند به امام حسین)ع( که بگذاریم نذرشان را به 
جا بیاورند... بودند کســانی چیزی برای نذر کردن نداشتد، 
امــا نذر کرده بودند بــرای زائرین در مقابل آفتاب ســایه 

باشند...
به عشــایر ها رســیدیم اگــر از  مهمان نوازی هایشــان  
نگویــم کم لطفی کرده ام، می گفتند شــب را باید در خانه 
ی  ما اســتراحت کنید مــا گاهی از حرفهایشــان چیزی 
نمی فهمیدیــم هاج و واج نگاه که میکردیم بچه هایشــان 
را به ســمت ما می آوردنــد و بچه هایش  با دســت های 
کوچکشــان چادر و یا دســت های ما می کشیدن و ما را 

به  ســمت خیمه ها هدایت می کردند. اما طعم چایی تلخ 
عراقی ها، خاطره ای فراموش نشــدنی اســت که خستگی 
هــای راه را از تنــت ب در می کند. بهشــت را در عمود 

یافتم   ۱۴5۲
انگار نه انگار چند روز پیاده راه رفته ایم، خبری از خستگی 
نیست دیگر بهشت خدا بر روی زمین را که می بینی جانی 
دوباره میگیری. دســت ادب بر روی ســینه می گذارم اما 
نمی دانم به کدامین طرف ســالم دهم صدایم می زنند به  
خودم آمدم، چشــمانم خیس اشک است با مرور خاطرات 
اربعیــن،     اینک بعد از چهل روز، حــزن و اندوه داغ دلمان 
تازه تر شــده، یاد آوری اســارت کاروان و کشیدن معجر و 
زدن تازیانه وســر بر روی نیزه و ... امان از دل زینب امان 
چــه کنم اربعین اســت و راهی جز در خانــه ماندن ندارم 
هق هق دیگــر امانم نمی دهد چه کنم بــا غم اربعینی که 
برای ایرانی ها تعطیل شد... حسین بیشتر از آب، تشنه  ی 
لبیــک بود. با خودم عهد می کنم، لیبک به حســین زمانم 

بگویــم و بیعت م را با والیت فقیه تجدید می کنم.


