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اينان عشق بازي ميكنند با نام تو

آنانكه پاسخ ياري حسين(ع) را دادند
خسرو اميرحسيني

دور تا دور ميز بيضي شكل را مقامات دو سازمان
و اصحاب خبر در رديف دوم و قاري قرآنكريم با
تالوت آيه كوثرمجلس را به عطر خوش معنويت
خوش بو ساخت و بقول بزرگان ،چوقرآن بخوانند
م��ي دار گوش .پس از تالوت آياتي از قرآن مجيد
مديرروابط عمومي اعالم برنامهو بقول دوس��تي
تقسيم كار بين طرفين كرد و اولين سخن از زبان
مسئول ارشدستاد بازسازيحرمين شريفه حاج
آقاي پالرك (رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات)
جاري وساري كه هدفاز حضور را بيان مي كرد
و گزارش از عملكرد آنچه كرده و ش��ده ان هم در
سه برنامه كوتاهمدت ،ميان مدت و دراز مدت كه
به سمع و نظر حاضرين رسيد .در ميانه سخن از
ارقامنجومي كه مردم خيرنذر كرده وياهديه داده
اند آماري عرضه ش��د و آنگاه كه سخن به دكتر
عيس��ي رضائي مديرعامل موسسه اعتباري كوثر
رسيد عنان سخن را از قائده بيرون كشيد ورفت به
سراغ جان كالم دوست داران اهل بيت و عاشقان
كربال و عاش��ورا .تقابل دو عاش��ق ازخيل جنوب
شهري ها و بچه ري ايها و داشته هاوباور هاي پاك
وخلوص نيتشان كه اميخته باعشق به نام وسلوك
مبارك حسين (ع) كه ايشان را بي پروا وبه عشق
شهادت به ميان آتشجنگ يكطرفه آنجا كه تير،
سيم خاردار  ،مين ،تله هاي انفجاري و آتش توپ
و تانك و بمبريزيهاي مستمر هواپيماهاي خفاش
رادارگريز اهدايي دوئل ش��رق وغرب به يزيديان
زمانه((تاكيد ميكنم يزيديان زمانه به واقع ويادش
بخير ان همس��نگر وهمرزم  17ساله ام سيدرضا
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موس��وي كه با ان مش��ت هاي گره كرده ولهجه
شيرين خراس��انيش بعد از هر نماز مستحبدر
س��نگر از اعماق قلبش فرياد ميكش��يد مرگ بر
صدام يزيد كافر)) به خط مقدم جبهه مي كشاند
تا جانانه رفته وپيروزي اخروي را بدس��ت آوردند.
چه جانهاي پاك دوستاني كه با سينه شكافتهبه
پشت جبهه رسانده ميشد درحالي كه ميدانستند
وميدانس��تيم نام مبارك كسي كه اسم رمز شب
عمليات بوده در ان دنيا به شفاعتشان خواهد امد.
براستي ان روز در لبيك به نداي مرجعيت بايد از
جان ميگذشت وامروز در لبيك به مرجعيت زمانه
و آرامش با ميعادگاه دلدادگان دلبايس��ت از مال
گذشت.بله امروز براي آرامش با ميعادگاه دلدادگان
بايد از داشته واندوخته هايخود وقف كرد ونقش
دل كشيد**.سردارعيسي رضائي دانش آموخته
( Pدكتري يكياز معتبرترين آكادمي
درجه HD
ها) كه درسينه ستبر مردانه اش عشقي واال داشت
برخاس��ته از ميان بچههاي با صفاي شهر ري از
مغازه كوچك سبزي فروشي پدروبا دلي ماالمال
از مكتب بس��يجي بهميدان آزاد مردان پا گذارد
كه امروز در كربالي هويزه شهيدان سالمش مي
كنند .دو مسئولمكتب ساالر شهيدان عالم امام
حسين(ع) بر جمعي سخن مي رانند كه عقل را
به راه عش��ق ،بهغور تفكر واداشته بود .نام عتبات
عاليات آنقدربراي بچه هاي شيعه معتبر است كه
اشك شوقبرگونه جاري مي سازد و دل و عقل و
هوش را يكجا مي برد و حضور دو تيم اهل هيات
دينو دل سر سپرده در دور ميز مستطيل فضاي
ايج��اد كرده بود كه مي بايد ب��ودو ديد ،و من كه

همهعمر در تعزيه داري و بر پايي هيات و حضور
در خانق��اه اهل خرابات حاض��ر و بر اين منزلها
س��ير و سلوك كرده اين حال و ش��ور و عشق را
در هيچ منزلي نيافتم براستي اين دلداده ها بهآقا
اميرالمومنين علي (ع) و سيد ساالر شهيدان عالم
امام حس��ين (ع) و اهل بيت نه در تن بلكهبر دل
دارند و آنچه از دل برآيد الجرم بر دل نشيند .جاي
جاي حضور اهل بيت با گالبعطرآگين و وجب به
وجب آن با مرمرين سنگ پوشانده تا تربت مقدس
اين بزرگان جايگاهعاشقان و شيفتگان شود و نشان
آن باشد كه بچه شيعه خاك پاي اين خاندان را به
چشم كشد وبر سجده گاه خود گذارد؛ شيعه مي
داند ،در باب امانتي كه خداوند بر آسمانها و زمين
عرضهداش��تند و موجودات از پذيرفتن آن سرباز
زدند،امانت همان عشق حضرت حق بود.
آسمان بار امانت نتوانست كشيد
قرعه كار به نام من ديوانه زدند
شيعه مي داند آن علم كش ،امانت حق حسين (ع)
است و حسينيان
پرده اي كاندر برابر داشتند
وقت آمد پرده را برداشتند
ساقي اي با ساغري چون آفتاب
آمد و عشق اندر آن ساغر شراب
پس ندا داد او نه پنهان بر مال
كالصال اي باده خواران الصال
جندا زين مي كه هر كس مست اوست
خلقت اشياء مقام پست اوست
همه ذرات عالم و داني ،بيش و كم از آن مايه حيات
نوش كردند ولي س��اغر از مي خالي نشدحضرت
ساقي ندا كرد.
مردخواهم همتي عالي كند
ساغر ما را زمي خالي كند
انبياء و اولياء را با نياز
شربه ساغر كردن خواهش دراز
فقط انبياء و اولياء ديگر باره به نداي او لبيك گفتند،
ولي باز ساغر پر از مي بود ،ساقي بارديگر حريفان
را به نوشيدن آن فراخواند
اين بار ش��اه خوبان  ،آقاي مظلومان شجاع ،امام
كائنات  ،حسين بن علي سالم اهلل عليها به نداي
ساقي لبيك گفت و ساغر مي را تمام نوشيد
چون به موقع ساقي اش درخواست كرد
پير مي خواران زجا قد راست كرد
زينت افزاي بساط نشاتين
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سرور و سر خيل مخموران حسين(ع)
گفت آن كس را كه مي جويي منم
باده خواري را كه مي گويي منم
شرط هايش را يكايك گوش كرد
ساغر مي را تمامي نوش كرد
آنگاه حضرت وجه اهلل اعظم به مقام فنا و بقا رسيد
و ساقي تشنگان گرديد تا آنجا كه خود فانيمي
ش��ود و اصحاب خويش را ني��ز به آتش الهي مي
سوزاند.
در اين منطق ،از عواطف ساده و بخشهاي اجتماعي
و تاريخي و فقي خبري نيست.
شرح عاشورا به زبان عشق است ،و در اين نگرش
حضرت علي اكبر(ع) تشنه است ولي نهتشنه آب،
بل تش��نه باده عشق اس��ت .آن هم از دست پير
ميكده عشق ،حضرت اباعبداهلل در پاسخدرخواست
آب  ،از جانب پيامبر اكرم (ص) انگشتر خويش را بر
زبان علي اكبر مي نهد.
اما اين انگشتر  ،مهر نهادن بر زبان اوست تا اسرار
اهل دل را فاش نسازد.
هر كسي را سر حق آموختن
ُمهر كردند و دهانش دوختن
در اي��ن منطق  ،عقيله وح��ي زينب كبري (س)
بيهوش ش��ده  ،نقش زمين مي گ��ردد ،ولي اين
بيهوشي از ش��دت جلوه نور حضرت حق بود كه
از مظهر حق تابيدن گرفت.
آفتابي كرد در زينب ظهور
ذره اي زان آتش وادي طور
و من در عالمي ديگر كه نه يك خبرنگار بل شاهد
اخالص دو عاشق به بارگاه معشوقي كه درركابش
زني خون خدايي را پيامبر
زن پيغمبري اهلل اكبر
دوباره به تاريخ سر مي كشم آشوب سالهاي آخر
فالحت عثمان كه به كشته شدن او منتهي گشت
روياروي ايستادن دو شهر بصره و كوفه در خالفت
علي(ع) جنگي كه معاويه پدر يزيد را تاآس��تانه
سقوط راند .جداش��دن تيره بزرگي از مسلمانان
پارسا از امت اسالم و درگيري و كشتارآنان  ،همه
در اين منطقه پ��ي ريزي گرديد .بزيد پدر را بياد
داشت كه:
حيل��ه ،تزوي��ر ،زر و زور را در بقاي حكومت خود
ب��كار گير.طنين صلوات مرا بخود آورد وآنگاه كه
ح��اج رضايي كوثر اعالم كرد من حقوق اول خود
را هديه اين عمل خير مي كنم وش��ماره حساب

 110-110موسسه اعتباري را به خيرين اختصاص
مي دهم و از ياران تقاضادارم خدمتي به اين حقير
دهند تا بر س��نگ قبرم به ياد نشيند .اشك چهره
نوراني روزه دارحاجي عيسي رضائي را پوشاند در
دلم اشوب شد،بيخود از خود شروع كردم به زمزمه
اين نثردلنشين
همه داشته هايم براي تو
يه قطره اشكت نصيب من
ك��ه جملگي ياران ،حاضري��ن را به طبقه هم كف
ب��راي تالوت قرآن كريم در ماه مبارك رمضانكه
هر روز قبل از نماز ظهر تالوت مي ش��د مشايعت
كردند ت��ا به درگاه باري تعالي تمناياس��تجابت
حاجت مس��تمندان ،مس��افرين و مريضان داشته
باشيم .به راستي كه اين كرده دكترعيسي رضايي
عضو هيات مديره و مديرعامل موسس��ه اعتباري
كوثرو عضو برجس��ته هياتعلمي دانشگاه نشان
برازندگي ودرايت يك آبديده سنگر مسجد ،بسيج
وجبهه سازندگي استوالغير.و در اوست كه من،
تو مي شود.
كيست اين پنهان مرا در جان و تن
كز زبان من همي گويد سخن
اين كه گويد از لب من راز كيست؟
بنگريد اين صاحب آواز كيست
در من اين سان خودنمايي مي كند
ادعاي آشنايي مي كند
و اين بيت مداح هيات كه ش��رح حال كودكي اش
را مي خواند
من از كودكي عاشقت بوده ام
قبولم نما گرچه آلوده ام
به هر كي وفا آشيانم بده
سگ خانه ام استخوانم بده
مبادا براني مرا از درب
به پهلوي بشكسته مادرت
و من محو تماشاي او سخن را پيرراه تعالي عتبات
عاليات جناب حاج آقا پالرك آغازيد و گوشهاي زان
كرده ها براي راه جنتي بيان كرد.
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مطهر امامين جوادين (ع)
  -تعويض سنگ صحن امام علي عليه السالم حرم
مطهر امامين جوادين (ع)
  -تعوي��ض درب هاي ط�لا و چوبي مقرنس حرم
مطهر امامين جوادي(ع)
  -مرمت و تعمير دربهاي طالي قديمي حرم مطهر
  -تهيه روپوش قبور مطهر امامين جوادين(ع)
  -پروژه بازس��ازي و احياء مس��جد صفويه واقع در
شمال حرم مطهر
  -مرمت كاش��ي كاري ه��اي قديمي حرم مطهر
امامين جوادين (ع)
  -راه اندازي كارگاه قاليشويي و مرمت فرش
  -بازسازي و مرمت دارالنفيد (مسجدالرضا) واقع در
ضلع شرقي حرم مطهر

اهم پروژه هاي در حال اجرا
  -بازس��ازي و مرمت ايوان ه��اي جنوبي ،غربي و
شرقي حرم مطهر
 -طالكاري چهار گلدسته بزرگ حرم مطهر
 -س��اخت صندوقچه ه��اي قبور مطه��ر امامين
جوادين(ع)
 -ساخت  9درب حرم مطهر امامين جوادين (ع)
 -پروژه توسعه حرم مطهر امامين جوادين(ع)
اهم پروژه هاي مطالعاتي و در دست اجرا
  -بازسازي و توسعه صحن صاحب الزمان(ع)
  -تعويض سنگ گنبد خانه حرم مطهر
  -احداث يك مجتمع خدمات��ي زائرين در اطراف
حرم مطهر
ً
ْ
ناصِ
ـرني را از مال
نص
ي
ا
ر
ِن
م
ل
ه
تعزيه
از
ومني كه
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ابراهيم تعزيه خوان شنيده امروز در سننزديك
به هفتاد ديدم و ش��نيدم س��رداد كان اهل بيت
پاسخ ياري دادند و اي كاش اين حقير هماليق
ان باشد كه آستان مبارك را با پلك چشم بروبم،
اي كاش .

مقام معظم رهبري (دام ظله)  :خدا انشاءا ...به شما اجر بدهد؛ كار بسيار خوبي است .اين هدف هايي كه ذكر كرديد .دانه دانه آنها معنادار و داراي مغز و كامال درست است .ان شاء ا ...كه همه تان موفق باشيد .بنده الزم است از همه شماها چه آن مجموعه
سياستگذار؛ چه مجموعه ستاد بازسازي؛ و چه يكايك كساني كه با زحمت ،با عشق ،مي روند آنجا و مدتها ميمانند و كارهاي با ارزش و دشوار ر ا غالبا بدون چشم داشت مادي انجام مي دهند .از همه شماها و از همه آنها تشكر كنم؛ سالم ما را هم به يكايك آن
برادران و خواهران برسانيد و بگوييد خوش به حالتان ،كار خيلي با ارزشي را داريد انجام مي دهيد.

پی نوشت:
** حضرت آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني :من افتخار مي كنم به عنوان يك كارگر ساده در بازسازي عتبات عاليات كمك كنم
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