فریاد غدیر ،عاشورا ،مهدی(ع)

...ثیي غذیز،
ػبػْرا،
ّ هِذی،
ارتجبطی راس آلْد ّ ًبگظظتٌی حبکن اطت.

ایي طَ ّاژۀ پز رهش ّ راس،
حمیمت ُظتی،
رهش خبّداًگی هکتت،
ّراس حیبت اًظبًیِ خلك هحظْة اطت.
گزچَ در طَ ًمطَ اس سهبى ّهکبى رخ دادٍ ،اهّب پیًْذی آًچٌبى ّثیك دارًذ ،کَ ُز طَ ثب ُن ،ثیبى تفظیز خلمت
اطت ّ دریچۀ حزکت ثؼزیت را ثَ طْی ػجْدیت ّ ػشّت ّ ػْکت هؼِْد هیگؼبیذ ّ آدهی را تب ثیًِبیت سهبىُب
ػزّج هیدُذ.
غذیز ،آغبس راٍ رّػي ثمب،
ّهٌؼْر پز ثبر ّ دلپذیز سًذگی ّ هزسی کَ ُوۀ طفیزاى پبک ًِبد الِی ،ثَ دیذۀ آرهبى ثذاى ًگزیظتَاًذ ّ پیزّاى خْیغ
را ثز ثشرگذاػت ّ چؼن داػت ثَ آى پزّریذٍ ،آى را ًمطۀ کوبل رًحُب ّ دردُبی خْد ّ اهّتُبیؼبى ػٌبطبًذٍاًذ.
خذای هِزثبى در غذیز ،ثَ دطت پز ًْر رطْل خبتن ،چٌبى راٍ را رّػي ًوْد ّطپِز فزّساى اهبهت را آىگًَْ
درخؼبى طبخت،
تب کظی ثِبًَ ًیبّرد ،کَ ًْری ًجْد ّ هي ثَ تبریکی افتبدم ّ ظلوبًی ػذم!
راٍ در غذیز ،کبهالً ًوبیبًذٍ ػذ ،تب اًظبىُب در ثی راَُ ثَ چبٍ ًزًّذ ّ ثزای کتبة خذا کَ کالم لفظی اطت،
کالم ػیٌی ّ ًوًْۀ ػولیِ ػبلی دادٍ ػذ ،تب ُزکض ثَ راٍ خْد ًزّد ّ آٌُگی ثزای ثْدى ًظُزایذ ّ هؼیبر ّ هیشاىِ خْة
سیظتي ّ کوبل خْیغ را در اختیبر داػتَ ثبػذ.
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غذیز آغبس تبثٌبکی ثْد ،کَ اگز ثَ پبیبى هیرطیذ،
آرهبىُبی ثلٌذ خلك ّ اُذاف ػشّت آفزیي خبلك تأهیي گؼتَ ثْد ّ اگز طتن طمیفَ ثز آى طبیَ افکي
ًویگؼت ،پلیذیُب ّ ًبثظبهبًیُب خبیِ پبکیُب ّ سیجبییُب را ًویگزفت ّ لزىُب ثؼزیت طز درگن ،در کْچَپض
کْچَُبی هخْفِ ظلوت ،حیزاى ًویػذ.

ّ ػبػْرا،
رّد پز خزّعِ خْى خذا هزداى ّ سًبًی کَ در پٌِۀ صحزای تفتیذۀ کزثال خبری ػذ ّ کؼتی ثَ گل ًؼبًذٍ
ػذٍ در سالل غذیز را ثَ طْد ًدبت اًظبى ثَ حزکت در آّرد.

 ...ػبػْرا ّصل ثَ غذیز اطت ّ احیب کٌٌذۀ آى.
هْج خْى طزخ حظیي ّ یبراى ثب ّفبیغُ ،وۀ هْاًغ ّ خبر ّ خبػبکِ راٍ غذیزِ هظلْم هبًذٍ را ،کَ هذت پٌدبٍ
طبل ،هخْف تزیي لْای اُزیوٌی طؼی در ثَ ًظیبى طپزدى آى داػت ًبثْد طبخت.
غذیز خن ،ایي درخت تٌْهٌذ ّ پز ثوز الِی ،کَ هیرفت تب ثب تْطئۀ ػْم طمیفَ ثخؼکذ ّدر اداهۀ آى
طبیَ ثبى طیبٍُ ،وۀ فزیبدُب ّ ػبخ ّ ثزگُبی آى ،ثب تجز خْى آػبهبىِ ػذالت طتیش در ُن ػکظتَ ثْد ،آة را
تْاىِ ثَ خزیبى اًذاختي حیبت در آى ًجْد ،ثَ خًْی ًیبس داػت کَ خْى خذا ثْد ّ هبیۀ حیبت ُوَ چیش.
ّ آى خْى همذص حظیي (ع) در ػبػْرا ثْد ،کَ ایي ًمغ را ایفب ًوْد ّ دّ ثبرٍ غذیز را سًذٍ کزد ّ
طبیۀ آى را  ،ثز طز ػذالت خْاُبىِ تْحیذ پیؼَ گظتزاًیذ.
ػبػْرا در همبثلَ ثب فزسًذاىِ تبریک صفت طمیفَ ّ ،در هصبف ثب آىًِ ،بل غذیز را خبًی تبسٍ ثخؼیذ.
گز چَ پض اس آى ،ثبس هبًذگبىِ لجیلۀ خجت ّ طبغْتُ ،وچٌبى ثَ آى سخن سدًذ ّ تب کٌْى ًیش هیسًٌذ ،اهب
ػبػْرا آًچٌبى خْػبى ّ اثز گذار اطت کَ تب حبل ،درخت غذیز سًذٍ هبًذٍ ّ غذیزیبىِ ثیػوبر در طبیۀ آى
ًخل پز ثوزً ،فض تبسٍ هیکٌٌذ ،تب ثزای اداهۀ راٍ ثبلیً ،ؼبط یبثٌذ.
اگز ػبػْرا ًجْد،
ثزکۀ سالل خن خؼکیذٍ ثْد،
ًَ اس غذیز خجز ثْد ّ ًَ اس غذیزیبى اثز.
ایي اطت راس ػْر آفزیٌیِ پیزّاى غذیز در پبطذاػت ّ ثشرگذاػت اس حوبطۀ خًْیي ػبػْرا تب کٌْى...
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ّ هِذی،
ایي طیٌۀ طتَجزِ ػکٍْ ّ خالل خذا ّ للّۀ ػزف ّ ػذالت ّ ػجْدیت،
کَ رطْل ثشرگ رحوت در غذیزُ ،وۀ آالمِ ثز خبطتَ اس غزثتِ ػلی را پض اس خْیغ ثَ اّ آرام هیطبخت،
آًگبٍ کَ ثب طْس ّ گذاس ّ ػْر ّ ػْقِ ّصف ًبپذیز ،ثز فزاس هٌجز ًْر فزیبد ثز هیآّرد کَ:
ُبى!
خبتن اهبهبى ،لبئن ،هِذی اس هبطت،
اّکَ ثز ُوۀ ادیبى چیزٍ خْاُذ گؼت.
اّ کَ اًتمبم گیزًذٍ اس طتوکبراى اطت.
اّ کَ فبتح دژُبی ظلن ّ ًبثْد کٌٌذۀ آًِبطت.
اّ کَ ثز توبهیِ لجبیل ّ ُبدیبى ػزک چیزٍ هیػْد...
آری،
هِذی تدظن آرهبىُب ّ آرسُّبی طزکْفت ػذٍ ّ ثَ سهیي هبًذٍ در غذیز ّ هزحن گذارِ ُوۀ سخنُب ّ
دردُبیی اطت کَ در طمیفَ آغبس ّ تب ٌُگبم لیبم اداهَ خْاُذ داػت ...
آًگبٍ کَ اّ ثیبیذ،
پیؼبٌُگبى طزخ کزثال ،کَ ًِبل غزص ػذٍ ثب دطت پیبهجز را در غذیز ،ثب خْى پبک خْد آة دادٍ ثْدًذ ،آى را
ثَ ثوز خْاٌُذ دیذ.
طیذ ّ طبالر ػِیذاى کزثال ،خْد فزهْد کَ:

" پیْطتَ خْى هي در خْػغ اطت ّ آرام ًویگیزد ،تب آى ٌُگبم کَ خذای هِذی را ظبُز ًوبیذ".
چٌیي اطت کَ ،ثذر حزکت کوبل آفزیي ػیؼَ،
در غذیز ًؼبًذٍ ػذ،
در ػبػْرا ثَ خْى ثبلٌذٍ گؼت،
ّ در لیبم هِذی (ع) ثَ ثوز خْاُذ ًؼظت.
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ّ ُن ایٌک ،دّ صذا ثلٌذ اطت :صذای ػذالت ّ اًظبًیت اس غذیز ّ ،صذای ظلوت ّ خبُلیت اس طمیفَ.
یکی ًْای ایوبى ّ هِز ّ ّفبق ّ ،یکی ًْای کفز ّ فظك ّ ًفبق.
ثب کذام فزیبد ثبیذ ُوٌْا ػذ ّ ثب چَ آٌُگی ثبیذ خْد را ُوبٌُگ طبخت؟!

حبل ّظیفَ چیظت؟
آیب پیبم آطوبًی غذیز را هیػٌْین ّ ثبًگ خزّػبى رطْل آخزیي را کَ فزهْد:

"رطبلت غذیز را حبضزاى ثَ غبیجبى ّ پذراى ثَ فزسًذاى ،تب رّس لیبهت ثزطبًٌذ"؟
آیب خْد را ثب غذیز پیًْذ دادٍاین ّ اًذیؼۀ آى ،خبًوبى را ثَ خْع هیآّرد ّ ػؼلَُبی فزّساى آى در ّخْدهبى
ػؼلَ هیکؼذ؟
آیب ػلیِ سهبى هِذی (ع) – کَ هب خْد را غذیزی هیپٌذارین -هی تْاًذ رّی ػِذ ّ پیوبى هب ثب خْد ،حظبة
کٌذ ّ ثذاى اػتوبد ّرسد؟
ثَ چَ هیشاى ثَ هیثبق خْیغ ثب اّ ّفب هیکٌین ّ ّاثظتَاین؟
ػبػْرائیبى ،کَ چٌبى خبًبًَ ایثبر خبى کزدًذ ّ در پبطذاػت اس غذیز ،در کزثال ،ثب خْى افؼبًی ،سهیي ّ سهبى را
ًْر افؼبًی ًوْدًذ ،ثزای هب اُطٍْاًذ ،تب هب چگًَْ ثبػین؟!
آیب دطتوبى را در دطت غذیز هی ًِین ّ چْى گلگْى کفٌبى صحزای طف ،در پبطذاری اس آى ،ثَ پب هیخیشین؟

پض ثز خیشیذ!
کٌْى ،سهبى ًؼظت ًیظتّ ،لت فزیبد اطت ّ تؼِذ ،گبٍ تالع اطت ّ تؼجّذٌُ ّ ،گبم حزکت اطت ّ اًتظبر.
تب ثذیي طبى ،غذیزی ثَ طز ثزین ّ اگز رفتین ،ػبػْرایی رّین ّ ٌُگبم ظِْر ،ثب هِذی (ع) ،در چزخغ سیجبی
ُظتی ،حیبتِ ػشّت اًظبًیهبى را تدزثَ کٌین.
آى ٌُگبم ،گل ّخْدهبى هیػکفذ...
ّگز ًَ ،خبر ثی ثبری خْاُین ثْد ،در ثیبثبى لَفز ّ پظت دًیْی.
ّالظالم
هٌِذص اثزاُین حٌیف ًیب
گزگبى – ػیذ طؼیذ غذیز – 1311/9/11
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