
 *نشســته بــود زار زار گریــه مى کــرد. ..همــه جمــع شــده 

ـى بودنــد دورمــان. چــه مى دانســتم این جــورى مى کنــد؟ ـم

ـى رد شــدم.  ـن ریاـض ـى طوریــش نیــس. ـم  گویــم "مصطـف

براى من ناراحته."... کى باور مى کند؟ 

همکالسى شهید دکتر مصطفى چمران         

*رتبــه اش در کنکــور خــوب شــده بــود. پــدر مى دانســت کــه 

بااینکــه وضــع مالــى اش خیلــى خــوب نبــود امــا موبایــل را 

خریــد. پســر امــا مى دانســت کــه پــدر چنــد وقتــى اســت کــه از 

ـک اســتفاده مى کنــد و بــا موبایــل قدیمــى اش به ســختى  عیـن

کار مى کند. 

و دل کنــدن از موبایــل جدیــد هــم ســخت امــا باالخــره تصمیــم 

3باالخره تصمیم گرفت... 

*نــه بــا زنگ ســاعت 9 و شــروع اخبار، پــدر براى مــا تلویزیون 
ـف دانشــگاهى خواهــر، بــراى مــا  گذاشــته بــود و نــه تکالـی

کامپیوتر و نه بى صبرى من، برایم طاقت.  
ـب مــن هــم بــراى خــود ســرگرمى مى خواهــم، مــن هــم  ـخ

تکلیف دارم. 
فعالً که سکوت بهترین تکلیف است.            

 از بس سرپا ایستادم تو اتوبوس، خسته شدم نقطه 
1- یک صندلى در اتوبوس خالى شد نقطه  

2- روى آن صندلى نشستم نقطه 
3- خیالم راحت بودکه تا آخر مسیر نشسته ام سه نقطه  

4- پیرمردى وارد اتوبوس شد نقطه  
5- بلند شدم نقطه  

6- پیرمرد نشست نقطه  

       ایثار در شش حرکت  

4تکلیف 

ـق  ـت و کانــالِ ســه طـب ـى داـش ـک فیلــم خانوادـگ *کانــالِ ـی

معمــول فوتبــال. امــا ایــن بــار فوتبالــش فــرق داشــت. بــازى 

خیلــى مهمــى بــود. نمى شــد ندیــد امــا یــک ســد جلــوى راهــم 

بــود. مــادر داشــت کانــالِ یــک فیلــم خانوادگــى را مى دیــد. از 

ـک  ـى آبگوشــتى کــه آدم اگــر ـی ـن ســریال هاى ایراـن اـی

قســمتش کــه هیــچ دو قســمتش را هــم نبینــد آب از آب تــکان 

اما مى دانستم که پاسخش منفى است.  

ـود دیگــر کارش نمى شــد کــرد از خیــر فوتبــال  مــادر ـب

گذشتم. خواست او مقدم بود.  

ـون  امــا خدایــا چــه کنــم اآلن همــه بچه هــا پــاى تلویزـی

نشسته اند دارند فوتبال مى بینند و من ... 

5همه ى بچه ها و من... 

ـت داد. از آن  *تــوى مراســم دعــا حــال خوشــى بــه او دـس

ـى کنــد  حال هــا کــه در آن آدم احســاس مى کنــد هــر دعاـی

مســتجاب اســت. دســتانش را بلنــد کــرد. حــاال وقــت آن بــود 

کــه هــر چــه مى خواهــد از خــدا بخواهــد. پیــش خــودش فکــر 

ـت کــه نیازهــا و حاجت هــاى  کــرد حــاال بهتریــن موقــع اـس

خودش را از خدا بخواهد. اما ناگهان مکثى ...  

 .

 .

 .

و خدا آمین گفت. 

*داشــتم بــراى مراســم محــرم متــن مى نوشــتم . مــادرم 

گفت: برو برام بیرون خرید.  

6بهترین موقعییت 

« فقط » 
خودت را نبین... 

1 سالم! 

شــاید مــا نتونیــم مثــل امــام حســین(ع) هــر شــب کیســه

 هــاى غــذا را بــراى یتیمــان ببریــم امــا الاقــل میتونیــم کــه از 

شام یک شب مون کم کنیم؟ 

امشــب قــراره  شــام ارزان تــرى بخوریــم، ولــى در عــوض 

ـب نداشــته باشــند هــم شــام  عــده اى کــه شــاید شــام ـش

در حقیقــت مــا مى خواهیــم از طــرف شــما شــام امشــب تــون 

را بــه نیازمنــدان بدیــم. نیازمنــدان کــه نــه، در حقیقــت مــا 

به اون ها نیازمندیم. براى آخرت خودمون... 

احتیاج مردم به شما ، نعمت خدا بر شماست  
 از نعمت خدا خسته نشوید.      « امام حسین ( ع )» 

شــاید لــذت ایــن شــام از شــام هایى کــه در ایــن چنــد وقــت 

ایثــار » کــه بــه معنــاى از خــود گذشــتگى و ترجیــح و برتــرى 

اســت، در اخــالق اســالمى بــه معنــاى گذشــت از خــود بــه نفــع 

ـت و اینکــه دربــاره چیزهایــى را کــه خــود بــه آن  دیگــران اـس

نیازمندیم، دیگران را بر خود ترجیح دهیم.  

اگــر بخشــى از مــال خــود را بــه دیگــران بدهیــم، انفــاق کــرده

ـت کــه مــال خــود را تمامــاً بــه   ایــم، ولــى « ایثــار » ایــن اـس

قــرآن دراین بــاره مى فرمایــد:«. . . و یوثرون على انفســهم و لوکان 

بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون» (بخشى از 

آیــه 9 ســوره حشــر) (هرچنــد خودشــان احتیاجــى مبــرم داشــته 

باشــند، آن هــا را بــر خــود مقــدم مى دارنــد. و هــر کــس از خٌســت 

نفس خود مصون ماند، رستگار مى گردد.)  

ایثــار آبــرو، ایثــار وقــت، ایثــار مــال، ایثــار جــان، ایثــار محبــت، 

ایثار امکانات، ایثار ... 

حاال که فکرش را مى کنم مى بینم که همه چیز را مى توان ایثار کرد. 

2ایثار به چه معناست؟ 

ــرکه است. 
ـــاء متب

ــه حـاوى اسـم
ــژه نـام

این وی

نماز ظهــر حـرم امـام رضـــــا 

ـــان  آفـتـابـــ گــرم تابسـت

ــه به دیگــــــــري  بخـشــیدن ساـی
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خدا 
خدا - خانواده 

خدا- مسکین – خانواده 
خدا- مسکین – یتیم - خانواده 

خدا- مسکین – یتیم – اسیر -  خانواده 
 .
 . .

« وَ یُطعِمونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسکیناً وَ یَتیماً وَ اَسیرًا » 

شهید دکتر مصطفى چمران 11خذا - مسکین - خانواده 

*مــادرش یــک ســکه ى یک تومانــى بــه او داد تــا بــراى افطــار نــان بخــرد. 

ـوا بیــداد مى کــرد و او پــس از 4  ـود و گرمــاى ـه تابســتان ـب

کالس درس دیگــر نــا نداشــت. انتهــاى صــف ایســتاد و کتــاب مثلثاتــش را 

باز و شروع به دست وپنجه نرم کردن با یک مسئله ى سخت کرد. 

روزه امانــش را بریــده بــود امــا تصمیــم راســخ داشــت کــه بــراى اولیــن 

ســال تمــام روزه هایــش را بگیــرد. چنــد دقیقــه کــه گذشــت و مســئله حــل 

ـت... پیرمــردى بــا  شــد، ســرش را بلنــد کــرد و نگاهــى بــه اطــراف انداـخ

لبــاس منــدرس نزدیــک مى شــد. چشــمش را بــه او دوخــت، در قلبــش چیــزى 

تکان خورد...در همین هنگام پیرمرد وارد نانوایى شد و به شاطر گفت: 

شــاطر عــرق روى صورتش را پــاك کرد و به پیرمــرد گفت: "برو...بــرو تا با دهان 

روزه چیزى بارت نکردم، ها" و پیرمرد آهسته از نانوایى بیرون رفت. 

مصطفــى کمــى حســاب کتاب کــرد امــا درنهایــت از دکان نانوایــى بیــرون 

رفــت و بــه ســمت پیرمــرد حرکــت کــرد. یک تومانــى را بــه او داد و بــه 

ـچ  ـت. وقتــى مــادرش از او پرســید چــرا نــان نگرفتــى هـی خانــه برگـش

جوابــى نــداد، حتــى وقتــى کتــک مى خــورد. مى خواســت حتــى در غیــاب 

12

چه کسى امشب جاى پیامبر مى خوابد؟؟؟ 

بچه ها را از اتاق بیرون کرد و در را بست. 

پدرم که موجی می شود، مادرم همیشه همین کار را می کند. 

این قدر پدرم کتکش می زند که از حال می رود.  

ازش پرسیدم مادر چرا خودت فرار نمی کنی؟ 

گفت: اگه من هم بیام بیرون بابات خودش را می زند. 

13چه کسى؟ 

*هوا سرد بود. تاکسی هم گیر نمی آمد.  

ـی می رســید همــه چشــم در چشــم  به محــض اینکــه تاکـس

راننــده می دوختنــد تــا شــاید دلــش بــه رحــم بیایــد و جلــوي 

ـف همــه هجــوم مــی ـف کنــد. به محــض توـق پــاي آن هــا توـق

 آوردنــد امــا چندنفــرى کــه شــانس و زورشــان بیشــتر بــود 

چشــم در چشــم راننــده دوخــت. درب عقــب تاکســی درســت در 

ـت بــرد و در را بــاز کــرد. هجــوم  مقابــل پایــش بــود. دـس

ـی داد و خودبه خــود بــه داخــل  ـت بچه هــا امانــش نـم جمعـی

ـت کــرد. رویــش را برگردانــد و  تاکســی می فرســتادش. مقاوـم

پیرزنــی را کــه کمــی آن طرف تــر بــود و بــا توقــف هــر تاکســی 

پیرزن سوار شد و لبخندي زد... او هم....  

انضباطش را ناظم داد 19/5، به علت دیر آمدگى!! 

14نمره ى انضباط 

7 ایثار براى ایثارگر 

*با سالم به امام زمان علیه السالم و درود به امام خمینی 

سالم به رزمندگان اسالم 

ـک و  اســم مــن زهــرا می باشــد. ایــن هدیــه را کــه نــان خـش

بــادام اســت بــراي شــما می فرســتم. پــدرم می خواســت جبهــه 

بیاید ولی او با موتور زیر ماشین رفت و کشته شد. 

مــن 9 ســال دارم و نصــف روز مدرســه و نصــف دیگــر را قالــى

ـج نفــر هســتیم.  ـی روم. مــادرم کار می کنــد مــا پـن ـى ـم  باـف

ـن 92 روز کارکــردم  پــدرم مــرد و بایــد کارکنیــم و ـم

تــا بــراي شــما رزمنــدگان توانســتم نــان بفرســتم. از خــدا مــی

ـک یتیــم قبــول کنیــد و پــس   خواهــم کــه ایــن هدیــه را از ـی

ندهیــد و مــرا کربــال ببریــد. آخــر مــن و مــادرم خیلــی روزه 

بتول و تقی برادر کوچک من سالم می رسانیم. 

خدانگه دار شما پاسداران اسالم باشد.                   62/11/8

8 عبدا... بن حسن 

*ســختى ها عمویــش را روى زمیــن نشــانده بــود و مى دیــد 

کــه دشــمن عمویــش را از هــر ســو در میــان گرفتــه بــود. نمــى

ـت بیشــتر ایــن منظــره را ببینــد. بى اختیــار به ســوى   توانـس

ـب  عمــو دویــد. عمویــى کــه برایــش پــدر بــود. عمــه اش زیـن

در ایــن لحظــه بحــر بــن کعــب شمشــیر بلنــد کــرد تــا بــر عمــو 

فــرود آورد. او فریــاد زد: اى ناپــاك، آیــا مى خواهــى عمویــم را 

بکشى؟ 

بحــر ضربــه خــود را فــرود آورد و او دســت خــود را ســپر عمــو 

کــرد. شمشــیر دســت را بریــد و دســت بــه پوســت آویــزان شــد. 

آنــگاه خــود را در دامــن عمــو انداخــت و در همیــن حــال حرملــه 

او همــان عبــدا ... پســر امــام حســن بــود کــه یــازده ســال بیــش

*علــی، صبــح از خــواب بیــدار شــد. از پنجــره بــه بیــرون نــگاه 

ـت  کرد.خورشــید مى درخشــید. روز خوبــی بــود. دلــش خواـس

کــه به تنهایــى یــک کار خــوب کنــد. نشســت و فکــر کــرد «خــوب 

مى شــد اگــر خواهــر کوچکــم غــرق مى شــد و مــن او را نجــات 

مــى دادم » در همیــن وقــت خواهــرش آمــد و گفــت: «علــی، مــى

 آیــى بــا مــن بــازي کنــی؟ حوصلــه ام ســر رفتــه. »علــی گفــت: 

خواهــرش ناراحــت شــد و رفــت. علــی دوبــاره فکــر کــرد «چــه 

خــوب مى شــد اگــر گرگ هــا بــه پدربــزرگ حملــه مى کردنــد و 

مــن بــه جنــگ آن هــا مى رفتــم » در همیــن وقــت پدربــزرگ آمــد 

و گفــت: «علــی جــان، عینــک مطالعــه مــن گم شــده، کمــک مــى

 کنــد پیدایــش کنــم؟ »علــی گفــت: «متأســفم پدربــزرگ، دارم فکــر 

مى کنــد. » پدربــزرگ تعّجــب کــرد و رفــت. زنــگ خانــه بــه صــدا 

سالم کرد. 
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علــی گفــت: «کاري داشــتی؟ » حمیــد گفــت: «چــرخ دوچرخــه ام 

ـت:  پنچــر شــده، مى آیــى باهــم درســتش کنیــم؟ » علــی گـف

ـی دارم. » حمیــد رنجیــد و  «نــه حمیــد، مــن کارهــاي واجـب

خداحافظــی کــرد و رفــت. مامــان، علــی را صــدا زد و پرســید: 

«کی بود؟ » 

علــی گفــت: «حمیــد، دوســتم بــود. » علــی از مامــان پرســید: 

ـى بــا خواهــر  ـت. مى تواـن ـی ســاده اـس ـت: «خیـل مامــان گـف

ـی تــا حوصلــه اش ســر نــرود، بــه  ـت بــازي کـن کوچـک

پدربــزرگ کمــک کنــی تــا عینکــش را پیــدا کنــد، بــا دوســتت 

10به همین سادگى! 


