
سال دوم، شمارۀ چهارم  مهر 1400 هـ.ش
   صفر 1443 هـ        .ق، 6صفحه 

غوغای غبار

وصال معشوق

حکایت
ݣݣݣݣحج ݣݣݣو ݣݣݣݣجهاد 

 مناسک حج 
مناسک زندگی است

چشم 
نوشت

شهید عید قربان

ِك�نَّ اهلَل َرَمٰى ...
َٰ
�تَ َول  َرَم�يْ

�نْ  اإِ
�تَ ... َوَما َرَم�يْ

)سورۀ مبارک انفال آیۀ 17(
گســترۀ تاریــخ، نقشــی مهــم  حــج و جهــاد، همــواره در 
احادیــث   در  و  داشــته اند  اســامی   امــت  در  حیــات  
مهــم  فــروع  از  ع  فــر دو  مثابــۀ  بــه  هــم  دوشــادوش 
دینــی بیــان شــده اند.  پیشکوســتان عرصــۀ جهــاد و 
شــهادت در مکتــب جامــع حــج  مشــق اخــاص و   ایثــار 
کرده انــد و  در میــدان نبــرد بــه خوبــی  و رجــم شــیطان 
امتحــان پــس داده انــد و  در عیــن حــال پاســدار   آن 
مکتــب  بوده انــد و  پایــداری و ایســتادگی آنــان  ضامــن 
امنیــت امــت و  حجــاج و نیــز مکتــب حــج بــوده اســت.

چهارمیــن شــماره از نشــریۀ ضیافــت خلیــل، معطــر بــه 
یــاد شــهدا و ایثارگــران و  مفتخــر بــه بازخوانــی اندکــی از 

ایــن  پیونــد   مبــارک اســت.
بــه شــهدا، جانبــازان،   تقدیــم می گــردد  ایــن شــماره 
آزادگان و همــۀ ایثارگــران عرصــۀ نورانــی دفــاع مقدس.

مفاهیم و مقاصد عالی حج در پیام مهم
کبیر انقالب اسالمی ؟توضر؟   بنیانگذار 

به مناسبت پذیرش قطعنامه 598
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هفتم آن شهید

شهادت سرلشکر شهید
 عباس بابایی، در عید 
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لشکر 27 محمد رسول اهلل ؟ص؟، 
یادگاری از  مراسم حج

سورۀ مبارک حج
آیۀ 39

ص

معاونت فرهنگی
مدیریت برنامه و محصوالت فرهنگی 

گذشــتند،  کــه از جــان  کســانی هســتند  کســانی هســتند؟  کــه امــروز روز تکریــم آن هــا اســت، چــه  پیش کســوتان و رزمنــدگان 
گرفتنــد، از آســایش، زندگــی خانوادگــی، پــدر و مــادر، همســر، فرزنــدان، در مــواردی، از آینــده چشــم  کــف دســت  جــان را 
کــه تشــخیص داده بودنــد بایســتی  کردنــد و همــۀ داشــته های خودشــان را بــه مصــاف دشــمنی بردنــد  پوشــیدند، صــرف نظــر 
کردنــد، از  ــی دفــاع 

ّ
کردنــد، از عــّزت مل کردنــد، از انقــالب دفــاع  کننــد. از اســالم دفــاع  کشــور دفــاع  در مقابــل او از اســالم و از 

ضــٰی 
َ

ــن ق ــم َم ِمنُه
َ

ــان رســاندند؛ ف ــه پای کار را ب ــد و  ــد و بعضــی هــم ماندن کردن ج  ــد؛ برخــی از این هــا عــرو کردن نامــوس دفــاع 
ــه َو ِمنُهــم َمــن َینَتِظــر.  )مقــام معظــم رهبــری ؟ظفح؟، ، 1399/6/31( َنحَب

به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازۀ جهاد داده شده است؛ چرا كه مورد ستم قرار گرفته اند؛ و خدا بر يارى آن ها تواناست.
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مســلمانان  بــزرگ  وظایــف  از  یکــی   ...
کــه  اســت  واقعیــت  ایــن  بــه  پی بــردن 
حــج چیســت و چــرا     بــرای همیشــه بایــد 
معنــوی  و  مــادی  امکانــات  از  بخشــی 
کننــد.    برپایــی آن صــرف  بــرای  را  خــود 
ناحیــۀ  از  حــال  بــه  تــا  کــه    چیــزی 
و  مغــرض  تحلیلگــران  یــا  و  گاهــان  ناآ
عنــوان     فلســفۀ  بــه  جیره خــواران  یــا 
کــه  حــج ترســیم شــده اســت ایــن اســت 
حــج یــک عبــادت دســته جمعــی و یــک 
حــج  بــه  اســت.  ســیاحتی  ســفر     زیارتــی ـ 
چطــور  و  زیســت  بایــد  چگونــه  کــه  چــه 
در  چــه     کیفیــت  وبــا  کــرد  مبــارزه  بایــد 
کمونیســم  مقابــل جهــان ســرمایه داری و 
حقــوق  کــه  چــه  حــج  بــه  ایســتاد! 
ظالمیــن  از  را  و     محرومــان  مســلمانان 
کــه بایــد بــرای  بایــد ســتاند! بــه حــج چــه 
جســمی     مســلمانان  و  روحــی  فشــارهای 
کــه  چــه  حــج  بــه  نمــود!  چاره اندیشــی 
مســلمانان بایــد بــه عنــوان یــک نیــروی 
ــی  ــان خودنمای ــوم جه ــدرت س ــزرگ و     ق ب
را  مســلمانان  کــه  چــه  حــج  بــه  کننــد! 
وابســته     بشــوراند.  حکومت هــای  علیــه 

بــرای  تفریحــی  ســفر  همــان  حــج  بلکــه 
بــس! و  اســت  مدینــه  و  قبلــه  از  دیــدار 

 و حــال     آنکــه حــج بــرای نزدیــک شــدن 
خانــه  صاحــب  بــه  انســان  اتصــال  و 
و     اعمــال  حــرکات  تنهــا  حــج  و  اســت 
لفــظ  و  کالم  بــا  و  نیســت  لفظ هــا  و 
خــدا  بــه  انســان  خشــک،  حرکــت  و 
الهــی  کانــون     معــارف  حــج  نمی رســد. 
سیاســت  محتــوای  آن  از  کــه  اســت 
زندگــی  زوایــای  تمامــی  در  را  اســالم 
پیــام آور  حــج  نمــود.  بایــد     جســتجو 
دور  بــه  جامعــه ای  بنــای  و  ایجــاد  و 
معنــوی     اســت.  و  مــادی  رذایــل  از 
صحنه هــای  همــۀ  تکــرار  و  تجلــی  حــج 
و  انســان  یــک  زندگــی  آفریــن  عشــق 
و  دنیاســت  در  جامعــۀ     متکامــل  یــک 
اســت  زندگــی  مناســک  حــج  مناســک 
از  امــت     اســامی،  جامعــۀ  کــه  آنجــا  از  و 
هــر نــژاد و ملیتــی، بایــد ابراهیمــی شــود 
محمد؟لص؟پیونــد  امــت  خیــل  بــه  تــا 
گــردد و یــِد واحــده شــود،  خــورد و یکــی 
ایــن    تشــکیل  و  تمریــن  و  تنظیــم  حــج 
عرصــۀ  حــج  اســت.  توحیــدی    زندگــی 

و  اســتعدادها  آیینــۀ ســنجش  و  نمایــش 
تــوان مــادی و     معنــوی مســلمانان اســت. 
کــه همــه از آن  حــج ِبســان قــرآن اســت 
ولــی     اندیشــمندان  می شــوند،  بهره منــد 
و غواصــان و درد آشــنایان امــت اســامی 
و  بزننــد  آن  معــارف  دریــای  بــه  گــر دل  ا
از     نزدیــک شــدن و فــرو رفتــن در احــکام 
نترســند،  آن  اجتماعــی  سیاســت های  و 
هدایــت  دریــا     گوهرهــای  ایــن  صــدف  از 
بیشــتر  را  آزادگــی  و  حکمــت  و  رشــد  و 
ل     حکمــت  زال از  و  نمــود  خواهنــد  صیــد 
خواهنــد  ســیراب  ابــد  تــا  آن  معرفــت  و 
غــم  ایــن  و  کــرد  بایــد  چــه  ولــی  گشــت. 
حــج  کــه  بــرد  بایــد  بــه    کجــا  را  بــزرگ 
گردیــده اســت و بــه  بســان قــرآن مهجــور 
کتــاِب     زندگــی  آن  کــه  انــدازه ای  همــان 
کمــال و جمــال در حجاب هــای خــود  و 
ایــن  و  اســت  شــده  پنهــان  مــا  ســاختۀ 
گنجینــۀ اســرارِ     آفرینــش در دل خروارهــا 
کــج فکری هــای مــا دفــن و پنهــان  ک  خــا
گردیــده اســت و زبــان انــس و     هدایــت و 
زندگــی و فلســفۀ زندگی ســاز او بــه زبــان 
کــرده اســت،    وحشــت و مــرگ و قبــر تنــزل 

گرفتــار  سرنوشــت  همــان  بــه  نیــز    حــج 
میلیون هــا  کــه  اســت، سرنوشــتی  گشــته 
می رونــد  بــه     مکــه  ســال  هــر  مســلمان 
و  ابراهیــم  و  پیامبــر  پــای  جــای  پــا  و 
ولــی  می گذارنــد،  هاجــر  و  اســماعیل 
بپرســد  خــود  از  کــه  کــس     نیســت  هیــچ 
کــه بودنــد و چــه  ابراهیــم و محمــد؟مهع؟ 
چــه  مــا  از  بــود؛  هدفشــان     چــه  ؛  کردنــد 
ــه  ک ــزی  ــا چی ــه تنه ــی ب گوی ــته اند؟  خواس
فکــر نمی شــود بــه همیــن اســت. مســّلم   
قیــام، حــج  و  بــی روح و بی تحــرک    حــِج 
ــه  ک ــی  ــدت و حج ــج بی وح ــت، ح بی برائ
بــر نیایــد، حــج  از آن هــدم     کفــر و شــرک 
نیســت. خاصــه، همــۀ مســلمانان بایــد 
و  کریــم  و     قــرآن  در تجدیــد حیــات حــج 
صحنه هــای  بــه  دو  ایــن  بازگردانــدن 
کننــد و محققــان  کوشــش  زندگــی شــان 
تفســیرهای  ارائــۀ  بــا  متعهــد     اســام 
همــۀ  حــج  فلســفۀ  از  واقعــی  و  صحیــح 
خرافاتــی     علمــای  تافته هــای  و  بافته هــا 

بریزنــد. .. دریــا  بــه  را  دربــاری 

صحیفــۀ امــام، ج 21، ص77و78

یــک  و  انســان  یــک  زندگــی  آفریــن  عشــق  صحنه هــای  همــۀ  تکــرار  و  تجلــی  حــج 
اســت. زندگــی  مناســک  حــج  مناســک  و  دنیاســت  در  جامعــۀ     متکامــل 

تنهــا  حــج  و  اســت  خانــه  صاحــب  بــه  انســان  اتصــال  و  شــدن  نزدیــک  بــرای  حــج 
کالم و لفــظ و حرکــت خشــک، انســان بــه  حــرکات و     اعمــال و لفظ هــا نیســت و بــا 
کــه از آن محتــوای سیاســت اســالم  کانــون     معــارف الهــی اســت  خــدا نمی رســد. حــج 

را در تمامــی زوایــای زندگــی بایــد     جســتجو نمــود. 

مــا در مکــه باشــیم یــا نباشــیم دل و روحمــان بــا ابراهیــم و در مکــه اســت. 
دروازه هــای     مدینــة الرســول را بــه روی مــا ببندند یا بگشــایند، رشــتۀ محبتمان 
کعبــه نمــاز می گزاریــم و بــه  بــا پیامبــر هرگــز پــاره و سست  نمی شــود. بــه ســوی 
کــه در میثاقمــان باخــدای  کعبــه می میریــم و خــدا را ســپاس     می گزاریــم  ســوی 
کعبــه پایــدار مانده ایــم و پایه هــای برائــت از مشــرکین را بــا     خــون هــزاران هــزار 

شــهید از عزیزانمــان بنیــان نهاده ایــم.

 مناسک حج 

مناسک زندگی است
مفاهیم و مقاصد عالی حج در پیام مهم

کبیر انقالب اسالمی ؟توضر؟   بنیانگذار 
در پذیرش قطعنامه 598
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کادرهــای لشــکر، فقــط  کل  قبــل از عملیــات، در تابســتان امســال مــا از 
می توانســتیم دو نفــر را بــرای اعــزام بــه ســفر حــج تمتــع انتخــاب کنیم. 
کردیــم، شــهید بزرگــوار، حــاج عبــاس  کــه انتخــاب  یکــی از عزیزانــی را 
گفتــم قــرار اســت بــه  کــه بــه او  و رامینــی بــود . خاطــرم هســت موقعــی 
ــه حــج رفــت و از  ــرد. وقتــی ب ــاور نمی ک ــروی، اصــا حــرف مــرا ب حــج ب
کلــی دگرگــون شــده بــود. البتــه از قبــل  آنجــا برگشــت، روحیاتــش بــه 
هــم روحیــات ایشــان متفــاوت از ســایر عزیــزان بــود؛ منتهــا بــر اثــر ایــن 

ســفر معنــوی، روحیــات او دگرگون تــر شــد. در لشــکر، بــا بســیجی های 
کــه همــه آن هــا  مؤمــن و مخلــص بــه قــدری زیبــا برخــورد می کــرد 
عاشــق همیــن رفتــار زیبــا و اخــاق متیــن او شــده بودنــد. در بازگویــی 
ج  مشــاهدات خــودش از ســفر حــج، خیلــی دقــت و ظرافــت بــه خــر
مــی داد. می گفــت: وقتــی بــه مکــه رفتــم، روز ]جمعــه بیســت و پنجــم 
ــد  ــدم همــه دارن ــا[ هشــتم ذی الحجــه، دی ــق ب شــهریور ۱۳۶۲، مطاب
کعبــه برونــد.  کفــن می پوشــند و محــرم می شــوند تــا بــه دیــدار خــدای 

کــرده بــود. از ابتــدا الهــی       حــج امســال، حــاج عبــاس را یــک انســان الهــی 
کــه  کــرد. طــوری  کیــزه تــر و زیباتــر از پیــش  بــود، ولــی حــج او را بــه مراتــب پا
ــت،  ــه برگش ک ــه  ــت. از مک ــی داش ــهادت آمادگ ــرای ش ــًا ب کام ــج،  ــد از ح بع
در دنیــای دیگــری ســیر می کــرد. تــوی جمــع مــا نبــود، تــوی حــال خــودش 

هــم نبــود.
      بــه قــدری در قیــاس مناســک حــج بــا آداب جهــاد، از تشــبیهات زیبــا 
کــه همــه شــنوندگان صحبــت هایــش، متحیــر می ماندنــد  اســتفاده می کــرد 
کــه او چــه می گویــد! همــه جــا می گفتنــد حــاج عبــاس خیلــی عجیــب شــده 

اســت.

 شــهید عبــاس ورامینــی، رئیــس ســتاد لشــکر 27 محمدرســول اهلل 
؟ص؟ در ســال 1362 به عنــوان یکــی از مســئوالن برگــزاری مراســم 
ــت  ــس از بازگش ــود و پ ــج می ش ــفر ح ــپار س ــه رهس ــات بعث و انتظام
در 28 آبــان همــان ســال بــه  فیــض شــهادت نائــل می شــود. متــن 
مناســبت  بــه  همــت  شــهید  ســخنرانی  از  بخش هایــی  پیــش رو 
هفتمیــن روز شــهادت آن شــهید بزرگــوار در بهشــت زهرای تهــران 

اســت: 

وصـــــــال
 معشوق

توصیف آثار حج در روحیات 
شهید عباس ورامینی 

از زبان شهید همت

ایــن صحنه هــا را تشــبیه می کــرد بــه صحنه هــای حرکــت ســتون 
عزیــزان بســیجی و ســرباز در شــب عملیــات. او می گفــت: »بــا دیــدن 
صحنــۀ احــرام پوشــیدن زوار، بافاصلــه بــه یــاد فتــح مبیــن و الــی 
کــه چطــور در شــب حملــه، ایــن بســیجیان و  بیــت المقــدس افتــادم 
کفــن می پوشــند و آمــادۀ جهــاد می شــوند ... بــه قــدری  ســربازان، 
در قیــاس مناســک حــج بــا آداب جهــاد، از تشــبیهات زیبــا اســتفاده 
کــه همــۀ شــنوندگان صحبت هایــش، متحیــر می ماندنــد  می کــرد 
کــه او چــه می گویــد! همه جــا می گفتنــد حــاج عبــاس خیلــی عجیــب 

شــده اســت. 

کــرده بــود. از  ... حــج امســال، حــاج عبــاس را یــک انســان الهــی 
کیــزه تــر و زیباتــر از پیــش  ابتــدا الهــی بــود، ولــی حــج او را بــه مراتــب پا
کامــًا بــرای شــهادت آمادگــی داشــت.  کــه بعــد از حــج،  کــرد. طــوری 
ــع  ــوی جم ــرد. ت ــیر می ک ــری س ــای دیگ ــت، در دنی ــه برگش ک ــه  از مک
کــه مجالــی  مــا نبــود، تــوی حــال خــودش هــم نبــود. هــر لحظــه 
گوشــه ای می رفــت و بــا خــدا مناجــات می کــرد.  پیــدا می کــرد، بــه 
در نمازشــب های خــودش، عجیــب بــا خــدا راز و نیــاز می کــرد. در 
گریــه  گــر بدانیــد چــه جــور در درگاه خــدا  آن خلــوت شــب و تنهایــی، ا

میکــرد و اشــک می ریخــت.
کاتۀ عربی، سورۀ مهر، ص 355و 356 و 361 در هیاهوی سکوت، جواد 

لشکر 27 محمد رسول اهلل ؟ص؟ 
یادگاری از  مراسم حج

کــه بعدهــا بــه لشــکر تبدیل  تشــکیل تیــپ 27 محمدرســول اهلل و نــام تیــپ 
شــد،  یــادگار ســفر حــج بــود.  احمــد متوســلیان و محمــد ابراهیــم همــت و 
چنــد نفــر دیگــر از دوســتان رزمنده شــان بــه حــج می رونــد. از آن پــس بــود 
کــه احمــد شــده بــود »حــاج احمــد« و همــت، »حــاج همــت«؛ بقیــه هــم 

همین طــور.
یکــی از مهم تریــن عوامــل شــکل گیری دوســتی و همــکاری بیشــتر بیــن 
حــاج احمــد متوســلیان و  شــهید همــت، ســفر حج شــان در ســال ۶۰ بــوده 
گــروه مهــم در فرماندهــی تیــپ ۲۷  کــه این ســفر موجــب تشــکیل یــک  
می شــود؛ یعنــی حــاج احمدمتوســلیان، شــهید همــت و  شــهیدمحمود 

شــهبازی. 
شهید حسین همدانی دربارۀ این سفر چنین نقل می کند:

در اثنــای بازدیــد از مناطقــی مثــل احــد و خنــدق و مدینــه،  مباحــث 
مربــوط بــه هنــر جنــگ و فــن ســوق الجیش، دفــاع شــهری و پدافنــد 
کوهســتانی بیــن او و احمــد و همــت خیلــی داغ بــوده، خــب احمــد و 
ــز  ــاب و قراوی ــل ذه ــابقۀ رزم در ســر پ ــه س ک ــل محمــود  همــت هــم مث
کوهســتانی جنگیــده بودنــد و تجربــۀ دفــاع   را داشــت،  در جبهه هــای 
و  ضدانقــاب  هجــوم  برابــر  در   پــاوه  و  مریــوان  نظیــر  شــهرهایی  از 
نیروهــای ســپاه یکــم ارتــش بعــث را  داشــتند. روی همیــن مبنــا، نــگاه 

کــن مقدســه، نگاهــی نظامــی هــم بــود.  ایــن بچه هــا بــه آن اما
گراف آخر از: همپای صاعقه، گل علی بابایی، حسین بهزاد، سورۀ مهر، ص 102 پارا



4      نشریۀ ضیافت خلیل |  شمارۀ چهارم، مهر 1400 هـ.ش، صفر 1443 هـ.ق
مدیریت برنامه و محصوالت فرهنگی حوزۀ نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت

ص

از یادداشت های سفر  ݣݣݣحجگمنامان زمین و نامداران آسمان
 شهید سید مرتضی  آوینی

کنــون   کنــم : ا کوتــاه   مدینــه ! ســخن  
بعــد از قرن هــا، تــو زائرانــی  یافتــه ای  
کــه  از ایــران  می آینــد؛ از ُاّم القــرای  
کــه  چهــارده  قــرن  بعــد از  دیگــری  
ــد  ــۀ  بلن ــدا، از مأذن ــول  خ ــت  رس رحل
آن ، فریــاد اســام  در جهــان  طنیــن  
زائــران   ایــن   می انــدازد و در میــان  
کــه  پیامبــر خــدا،  کســانی  هســتند 
محبــوب  تــو، آنــان  را بیــش  از همــه  
آنــان   مدینــه !  مــی دارد.  دوســت  
خ دارشــان   چر صندلی هــای   از  را 
پاهــای   و  دســت ها  از  بشــناس ، 
یقیــن   مدینــه !  مصنوعی شــان . 
کــرۀ ارض ،  کــه  بــر پشــت  ایــن   کــن  
ــان  و اولیایشــان  در  کــس  از آن هیــچ  
ــر  ــر خــدا محبوب ت ــزد خــدا و پیامب ن
نیســت.ببین ! بــه  چشــم  دل  ببیــن  
بال هایشــان   چگونــه   مائــك   کــه  
کرده انــد.  قدم هایشــان   فــرش   را 
هســتند  خــدا  راه   مجاهــدان   آنــان  
کــه  زنــده  مانده انــد تــا  و شــهدایی  

مظلومیــت   و  غربــت   نشــانه های  
حمــل   خــود  بــا  را  حقیقــی   اســام  

کننــد. 
مدینــه ! بــا آنــان  راز بگــو. بــا آنــان  از 
کــه  در ســینه  داری  بازگــو؛  رازهایــی  
کــس  دیگــر  بــا هیــچ   کــه   را  آنچــه  

نگفتــه ای . 
ایــن  دو  آنــان  پاســخ   بگــو مدینــه ! 
پرســش  خویــش  را از تــو می خواهنــد 
کــه  بتوانــد بــه  آنــان   و جــز تــو کیســت  

گویــد؟  جــواب  
کــه  موالیمــان   مدینــه ! بگــو آن گاه  
بقیــع   قبــور  زیــارت   بــه   مهــدی  
غریبانــه   رازگویی هــای   در  می آیــد، 

می گویــد؟ چــه   خویــش  
کــه  ایــن  پرســش   آیــا تــاب  مــی آوری  
ــاب   ــم ؟ ت ــاز پرس ــو ب ــز از ت ــر را نی دیگ
مــی آوری ؟ بگــو مدینــه ! بگــو مدفــن  
ــاره  تــن  رســول اهلل  زهــرای  مطهــر، پ
کجاســت . بگــو مدینــه ! تــو از این  راز 
کســی  را شایســته   بــا خبــری  و هیــچ  

تــر از ایــن  مجاهــدان  راه  خــدا بــرای  
بگــو  نمی یابــی .  راز  ایــن   شــنیدن  
هــر  عالــم ،  در  بگو،نــور  مدینــه ، 
اســت   ســوختگان   از  هســت   چــه  
کــه  بــرون  می تابــد، و دل  تــا در راه  
کــه   کجــا نــور یابــد،  عشــق  نســوزد 
نــور در ایــن  عالــم  هرچــه  هســت  از 
ســوختگان  اســت . شــمع  می ســوزد 
کــه  نــور  و نــور می بخشــد و پروانــه  
دل   بی پــروا  می شناســد،  بــاز  را 
جــان   و  می ســپارد  ســوختن   بــه  
بــر ســر ایــن  معرفــت  می نهــد. و از 
کــه  او را »پــروا، نــه «  همیــن  اســت  
که  او را از ســوختن   خوانده انــد، چــرا 

نیســت .  پروایــی  
جانبــاز!  وجــود  شــمع   پروانــۀ   ای  
صبــر  امــا  صابراننــد،  جانبــازان  
ــری   ــما صاب ــب  ش ــود در مکت ــم  خ ه
ــر آن   ــن  صب ــر ای ــت  و اج ــه  اس آموخت
کــه  حجاب هــا  روز خواهیــد یافــت  
بــر دریــده  شــوند و ســرائر آشــکاری  

گیرنــد. جانبــازان ، ایــن  ســوختگان  
طریــق  عشــق  و جانبــازی ، بــه  مــراد 
کــه  َعَلم دار عشــق   و مرشــد خویــش ، 
الحــاق   اســت ،  علــی   بــن   عبــاس  
خواهنــد یافــت  و شــما نیــز همــراه  بــا 
ــازان ، ایــن  ســوختگان  طریــق   جانب
کربــا  عشــق  و جانبــازی ، بــه  قافلــۀ  

الحــاق  خواهیــد یافــت . 
گمنامــان   کــه   خوشــا بــه  حالتــان ، 
و  آســمانید،  نامــداران   و  زمیــن  
ارزانی تــان   عّلییــن   اعلــی  بهشــت  
گمنامــان  زمیــن  و نامــداران   کــه   بــاد 

آخرتیــد. 
جانبــاز!  وجــود  شــمع   پروانــۀ  ای  
جانبــازان   گــر  ا مهربان تریــن !  ای  
مکتــب   در  خــود  صبــْر  صابراننــد، 
گرفتــه  اســت . ســرزمین   شــما معنــا 
امــا  دارد،  بســیار  میهمــان   وحــی  
شــمایان  محبوب تریــن  میهمانــان  
خــدا و حبیــب  خــدا هســتید، چــرا 
کــه  پیــش  از ایــن  مناســك ، طریــق  

گر حّج  ابراهیــم  را بــه  پیــروی  از احیا
در  روح اهلل،  حضــرت   ابراهیمــی ، 
ــد  ــان  پیموده ای ــوی  حیاتت ــّج معن ح
هــم   قربانــی   عشــق   مســلخ   در  و 

کرده ایــد.  تقدیــم  
بســیار  میهمــان   وحــی   ســرزمین  
محبوب تریــن   شــما  امــا  دارد، 
چــرا  هســتید،  خداونــد  میهمانــان  
کــه  پیــش  از ایــن  مناســك ، طریــق  
نورانــی   حیــات   در  را  ابراهیــم  
مســلخ   در  و  پیموده ایــد  خویــش  

داده ایــد.  هــم   قربانــی   عشــق  
کــه  دســت  بلنــد دعــای  شــما تا  حــال  
اســامی ،  ایــران   آســمان  می رســد، 
و  جهــان   معنــوی   القــرای   ُاّم  ایــن  

رهبــر جانبــازان  را از یــاد مبریــد.

سفر به سرزمین نور،  شهید سید مرتضی آوینی، 
نشر واحه، ص 28 و 29

کــه  پیــش  از ایــن   ســرزمین  وحــی  میهمــان  بســیار دارد، امــا شــما محبوب تریــن  میهمانــان  خداونــد هســتید، چــرا 
مناســك ، طریــق  ابراهیــم  را در حیــات  نورانــی  خویــش  پیموده ایــد و در مســلخ  عشــق  قربانــی  هــم  داده ایــد. 
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ص

شهید عید قربان
شــهید سرلشــکر خلبــان عبــاس بابایــی، معــاون عملیاتــی نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، در حالــی در عیــد قربــان ســال 1366 بــه درجــۀ 
کننــد امــا بــه دلیــل  مأموریتــی مهــم از  از آن ســفر بازمانــد.  متــن  کــه قــرار بــود بــه همــراه همسرشــان در حــج همــان ســال شــرکت  واالی شــهادت نائــل شــد 

پیــش رو روایــت همســر ایشــان اســت دربــارۀ روزهــای قبــل ســفر حــج:
کاس هــای آمادگــی بــرای حــج می رفتــم. عبــاس جزوه هایــم را نــگاه می کــرد و بــا مــن آن هــا را می خوانــد. حتــی معاینــات پزشــکی  آن روزهــا مــن بــه 
کــه فهمیــدم نمی آیــد. بــه  کش آمــاده بــود. یکــی دو روز قبــل از حرکــت بــود  کش را هــم بســته بــود. همــه چیــز تــوی ســا را هــم آمــد و انجــام داد. ســا
گفــت: »فکــر نکنــم بتوانــم  گفتــم: »مگــر تــو نمی آیــی؟«  گفــت: »مصطفــی! مــن همســرم را اول بــه خــدا، بعــد بــه تــو می ســپارم!«  آقــای اردســتانی 
گفــت: »کار مــن معلــوم نیســت. یکبــاره دیدیــد قبــل از اینکــه لبــاس  کــه نمی آیــد.  گفتــم: »عبــاس جــدًا نمی آیــی؟« نگفــت  بیایــم.« دلــم خالــی شــد. 
کــه جنــگ تمــام شــود،  کنــم  کعبــه را دیــدم دعــا  احــرام بپوشــید و برویــد عرفــات، رســیدم آن جــا. معلــوم نیســت!« چیزهایــی هــم خواســت. وقتــی 
کــه بــرای خریــد و این هــا خــودم را اذیــت نکنــم. فقــط  کــرد  کنــم. ســفارش  کنــم، بــرای طــول عمــر امــام دعــا  بــرای ظهــور امــام زمــان؟جع؟  دعــا 

کــه می شــوم آیــت   الکرســی بخوانــم ... کــرد ســوار هواپیمــا  یــک چیــز بــرای دلخــوش شــدن بچه هــا بیــاورم. ســفارش 
ج، انتشارات روایت فتح، ص 49 بابایی به روایت همسر شهید، علی مر

کــه می خواســتم بــرای ســفر حــج وصیت نامــه بنویســم،  وقتــی 
کــه چــه بایــدم نوشــت. همــان موقــع در خاطــرم تداعــی  ک درمانــدم  پــا
کمیــل لشــکر 27  گــردان  کی پــوش  شــد ســیمای آفتابــی فرمانــدۀ خا
وصیت نامــه ای  نوشــتن  از  پــس  کــه  او  خانجانــی.  مرتضــی  شــهید 
گل  تکان دهنــده، در وقــت اضافــی پــس از پذیــرش قطعنامــۀ 598، 

کوبیــد. پیــروزی اش را بــه طــاق دورازۀ شــهادت 
گذشــتن از  گیــت بازرســی بــرای مــن بــه منزلــۀ  عبــور از آخریــن 
نقطــۀ رهایــی بــود. همانجــا یــاد عملیــات فکــه افتــادم و ســیمای 
نورانــی تمثیــل مجســم عرفــان، دانشــجوی شــهید عمــران ُپســتی 
گــردان جعفــر طیــار  گروهــان یکــم از  )معــروف بــه عبــداهلل( معــاون 
در نبــرد والفجــر مقدماتــی در ذهنــم زنــده شــد. عبــداهلل ســرانجام در 
گــردان حبیــب بــن مظاهــر  عملیــات خیبــر بــا مســئولیت فرماندهــی 

لشــکر 27 بــه شــهادت رســید و تــا امــروز مفقــود الجســد اســت. 
ــادآور حــوادث  گــذار در جــای جــای مدینــه و حومــۀ آن ی گشــت و 
کمیــت اســام بــر ایــن ســرزمین اســت؛ مخصوصــًا  تلــخ و شــیرین حا
ســپاهیان  شکســت  گــوار  نا واقعــۀ  آن  و  احــد  تنگــۀ  مثــل  جاهایــی 
ــه زمســتان 1361 و آخریــن  گاه ذهنــم رفــت ب اســام. در احــد ناخــودا
کمیــل بــا همــت: ... حاجــی، ســام مــا را  گــردان  مکالمــۀ بی ســیم چی 

بــه امــام برســان و بــه او بگــو تــا آخریــن نفــس ایســتاده یم ...
گاه در احــد قدمــی برمی داشــتم، ســیمای مردانــۀ شــیران ســپاه  هــر 
ابراهیــم علــی  خمینــی در نظــرم تداعــی می شــد:  خصوصــًا شــهید 
کــه در مرحلــۀ  کمیــل لشــکر 27،  گــردان  معصومــی، فرمانــدۀ دریــادل 

ســوم نبــرد والفجــر 4، بــرای حفــظ تنگــۀ مشــرف بــه قلــۀ قفل شــدۀ 
1904 تــا آخریــن نفــس جنگیــد و از همانجــا بــه آســمان شــهادت عــروج  

کــرد.
کــه  محلــۀ نخاولــه یــا همــان حســینیۀ شــیعیان مدینــه،  انــگار 
کیلومتــری جــادۀ حاشــیه ای  کارون خودمــان در 75   همــان اردوگاه 
کربــای 5 در آنجــا بــا  کــه قبــل از والفجــر 8 و  اهــواز بــه خرمشــهر بــود 

ــم.  ــوس بودی ــهدا مأن ش
ــه،  ــه در مدین ــتقرار بعث ــل اس ــینیۀ مح ــان حس کمیل خوان ــن  در بی
کــردم حمیــد فــاح پــور  هــم دارد از زبــان امــام علــی ؟س؟  احســاس 
کــه قبــل از  بــا خــدا درد و دل می کنــد. بــا همــان چهــرۀ آفتابــی اش 

عملیــات خیبــر در قــاب دوربیــن قراضــۀ عکاســی ام ثبــت شــد. 
کعبــه، همــان خــط مقــدم جبهــه اســت و مــن مجــذوب  گویــی دور 
فرهــاد  یــاد  می کننــد.  مســتم  ک  پــا کــه  شــهدایی  یــاد  و  مــکان  آن 
اصغــر  حــاج  دوربیــن  بــه  رو  آخرینــش  لبخنــد  همــان  بــا  نصیــری، 
بــر شــانۀ شــرقی جــادۀ  آبخضــر، در آخریــن دم حیــات دنیــوی اش 

... دیگــر  شــهیدانی  یــاد  و  اهواز-خرمشــهر 
بــه یــاد شــهیدان، مثــل رگبــار متبــرک بــارش ســرآغاز فصــل بهــار، بــر 
گرفتنــد. یــاد مســعود تقــی زاده بــا همــان قهقهــۀ  کویــر ذهنــم باریــدن 

کالیبــر دوشــکا. یــاد ...  مســتانه اش پشــت 

کتــاب از جبهه هــای دفــاع مقــدس  کتــاب »غوغــای غبــار«، یادداشــت های ســفر حــج »گل علــی بابایــی« پژوهشــگر و مســتندنگار دفــاع مقــّدس اســت. او  در ایــن 
ــا ســال های دفــاع مقــدس پیــدا می کنــد و در اصــل خــود ســفر هــم عنایتــی از همــان  کــه در ســفرش در نقــاط مختلــف قرابتــی ب پلــی بــه حــج زده اســت؛ چــرا 
ــا  آذر مــاه همــان ســال در  کــه بــرای نویســنده تداعی کننــدۀ روزهــای جبهــه اســت از  مــرداد 87 در تهــران شــروع می شــود و ت ســال ها بــوده اســت.  ایــن ســفر 

کوتــاه از ایــن  یادداشت هاســت. مکــه ادامــه پیــدا می کنــد. متــن پیــش رو برش هایــی 

غوغای غبار

در شــبه جزیــرۀ عربســتان و در جای جــای مکــه و مدینــه، 
کــه قــدم می گذاشــتم، ســیمای نورانــی شــهیدان  هرجایــی 
مثــل توالــی مکــرر آذرخــش در دل شــبی ظلمانــی بــه ســینۀ 
آنکــه  میــان  ایــن  در  می کــرد.  خطــور  ذهنــم  آســمان  ســیاه 
بیشــتر از همــه بــا دلــم بــازی می کــرد و همه جــا همراهــم بــود، 
کــه در بهــار 1365 در شــبه  شــهید محمــود پیربداغــی بــود، او 
جزیــره فــاو بــه آســمان پرکشــید و قلــب مــرا هــم بــا خــود بــرد.

که  شهادت سرلشکر شهید، عباس بابایی، در عید قربان سالی 
به دلیل مأموریت نتوانست در مراسم حج شرکت کند

از یادداشت های سفر حج گل علی بابایی؛ پژوهشگر و مستندنگار دفاع مقّدس
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