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درب سنگرمان رو به حرم سلطان ایران علی بن  .و نام خداوند کریم یاد بارا آغاز کردیم  صبحگاهان

امام رضا  ،الحجج ثامن بر دادیم می صلوات و سالم و آمدیم میو بيرون  میزد می پتو را کنار بود. الرضا موسی

 کز ،ریز خاککنار  به غرب ها دل قبلۀرو به  گشتيم برمی ،گرفت میپيشواي جهان اسالم در طوس! دلمان  ،)ع(

 «یا اباعبداهلل حسين )ع( عليکسالم لا»: دادیم میسالم  ،ولی سر و گردنی افتاده ؛ایستادهبا قامتی  .کردیم می

 بر ها خمپارهو  ها توپخود را همراه با غبار انفجار  زردرنگنور  افشاند می و کرد میطلوع  تاب عالمخورشيد 

 .لشكریان بعثی و کافر سو آنبارانی را از  ندنواختن میو  ،بود با خون هزار شهيد شده آميختهکه  رنگ سرخ خاک

 اي عده را بر سرمان. شيمياییو ادوات  ها توپو  ها خمپارهو  ها مسلسلگاهی رگبارهاي  چنداز  هر ریختند می

دست دشمن فتح به  مان آشيانهکه  کردند میو تعدادي مقاومت  ندشد میشهيد و مجروح و داغدار  ،زیزاناز ع

 ها برکهنور سرخی بر  .کردند میخفاشان بعثی از آسمان حمله  که  هنگامی ،مجنون بودیم. در جزایر شودن

همراه با نسيم  نيزارها .رفت میآسمان نشانه  سوي بههمچون شهاب  رگبارها ،تيرها .شد میحمله آغاز  .تابيد می

رهاي شهداي کربال به سرهایمان همچون س بعضی مواقع که ایناز  حت نبودیمنارا .شد میسرخ خون متولد 

ئيه از مجنون به طال رویم می مجنون. کران بیاز جزایر  شد میصدف و  کرد میگل  و شد میروي نی متولد 

 هاي بمبولی  ؛کرده فشانی جانهمه  .همگون طال گشته است ،هزاران شهيد که خاکش با خون رنگينِ آنجایی

اي  محاصرهبود و همه در  آمدهين پای گيري چشمبه حد  توان عزیزان و ی امان رزمندگان را بریده استیشيميا

 «؟کنيم کار چه ،حاج ابراهيم همت» :زند میبانگ  وقفه بی سيم بی. اند مرگبار قرارگرفته

مقدماتی،  والفجر ،المقدس بيتفتح المبين،  هاي عملياتآن در عزیزان که  است یسرزمين نام ،فكه

 جلوگيرياگر  .فتح المبين است طرف بهثبت کردند. دشمن در حال پيشروي را  ءو سيدالشهدا والفجر یک

یم وش می قسم همهمه  .)ع( فدا شویمحسين. باید اکنون همچون موالیمان امام همه خوانده است فاتحۀ ،نشود

 .سرزمين کربالست جافردا این .را ترک کند گاه خيمهاین  ،خواهد میه کنيم. هرک میو لباس احرام بر تن 

براي  کس هيچهوا تاریک است و  ؟سرتان خواهد آمد چه بر معلوم نيست .عاشوراي دیگر به پا خواهد شد

همۀ فرماندهان نداي و ناگهان  ایم کردهرا هم خاموش  ها چراغ .کند نمیمزاحمت ایجاد  گاه خيمهرفتنتان از 

 (یبسسخت و در گرماي بيابان ) دم آغاز شد و رزم و پيكار در آن لحظات حسين )ع( سر دادند. صبحلبيک یا



گرفته و  خون هاي بدنما ماندیم با  و درا آغاز نمودن نهایت بیو عزیزان سفري  ها کشته .به اوج خود رسيد هفكِ

و  ها خمپاره، ها موشکو  توپ تاباز اص دار تبو  لرزید میزمين  عاشورا در دشت جنون. ن ظهرمجروح در آ

را  فریادهاغرش ادوات زرهی همه  .امان بیاز رزم  دشدن تاب بیهمه  .کرده بود غلبه رزمندگان ي همهعطش بر 

فقط  .شنيد نمیو هيچ زمينی این فریاد را  رسد میآسمان  به آوران رزم هخست صداي در خود محو نموده است.

 درختی تک و کند می سيرابکه این سرزمين گرم را وادي به وادي و خون پاکان است  دشني میافالک بود که 

نگارد با ا و می کنيد میلرزه بر اندام خود احساس  گاهی گاه .است آوران نامرزم  گر نظارهدر گوشه شمالی رزمگاه 

اي تاریخ اگر ننویسی که در این وادي چه بر » :آورد برمیاین دشت را و فریاد  نگاري خونو دستان خونين  سر

  «!یشان هستخون دار وامتو  ،است آمدهسر رزمندگان 

 استوار با قامتی .خيزد برمیدلير از سجود  شجاع و آوري رزم .گيرد فرامیبه ناگاه سكوت کل دشت را 

ی بلند در آن ظهر عاشورا رجز کفر با بانگ و رو به سپاه ایستد میو بر تلی  کند میرعنا قيام همچون سرو 

 مادرم ۀ حسين.ماه شش ،)ع( اصغر علیگردان حضرت هاي، هاي، منم حسين اسكندرلو فرمانده : »خواند می

  .«از کربال ءسيدالشهداسپاهم  .فاطمه است

و  تيرهابه وجد آمدند و حمله را آغاز کردند و  ،در این هنگام عاشورائيان که خفته بر زمين بودند

از  نهایت بی سوي بهپرواز را  و داد)ع(  بر حسين سالم وو نقش زمين گشت بر سينه حسين نشست  ها ترکش

حاج  غم و تنهاي تنها، بر زمينی که دو جوان رشيد دالور ازو قلبی مملو  رنجور پاي بافكه آغاز کرد. باید بروم 

 کنند میو ميهمانانی را دعوت  اند ساخته اي مدینهساله  22فلكی  محمدعلیساله و حاج  22ابوالفضل اسالمی 

 و هزاران هزار. ها گمنامی، ها شهادت، ها رشادت، ها رزم، ها شادي، ها غم، رازها ،ها دلبه شهر 

، شلمچه . از دیار فاو، زید،ایم رفتهاز یاد  هاي قصههم راویان  و گروهی ميهمان و ما اند ميزباناینان 

فجر لوا وهانی، والفجر مقدماتی شر ،فكه المقدس، بيت فتح المبين، ، مجنون، بستان، هویزه،طالئيهکوشک، 

 .کند میآغاز  آرام آرامحرکت را  ها دلرا و پيک شهر  والفجرها ،نگاشتند در این ميهمانی در شهر دل یک.

اولين بار است که باید طی کرد  .دهی می ربه دست واليان آن دیا شخصاًرا  ها نامه دعوتسفارش شده است که 

به  دوان دوانمرکب  چه نگاشته شده است. نامه دعوتکه در این  دانم نمیو خود مسير چندین کيلومتري را 

 زیبا هاي گل ها آنبر  ها گلولهاز فرشی زیبا که از انفجار  شده آراستهشهر  رسد می ها والفجريورودي شهر 

 .که از این شهر دل بكند خواهد نمی کس هيچو  کند میرا به خود جذب  اي بينندهترسيم شده است. هر 

که از  پرسد میفقط نگهبان شهر  .کند نمیهم مزاحمتی ایجاد  یکس .از همه ردب میدل  دارد و دلرباییورودي 

از  ها خمپارهو  ها گلوله .دهد میناگهان انفجاري رخ  .شوم میوارد  آرام آرام ؟داري کارو با چه کسی  اي آمدهکجا 

براي وارد شدن به این وادي  دانستم نمی .دهند نمیامان  اي لحظه. کنند میچهار طرف برایم جشن نور اجرا 



کرد. تشنه وري بص .باید زخم خورد .فرار کرد ،هستندکور  شان همهشكست و شهري که  باید ظلمت شب را

را داغ صحراي ریزه  هاي ریگين عمار شد و باید ع .مدارا کرد و ؛بسيار باید می ناب نوشيد و ساقی شدماند. 

و بعد با  مکرد اُتراقاندکی  ،در آن دیار بود کهگزي پاي درخت . از خستگی همچون ابوذر پيمود و تحمل کرد

هم  باز .کسی جوابی نداد ؟آیا کسی هست که یاریم کند ،والفجرهاساکنان  آهاي» :بانگی بلند فریاد برآورد

 «؟دهيد نمیچرا جواب  ،شنوید میصدایم را  ،فكه ،ینساکنان شرها آهاي :بانگی بلند برآورد

کانالی در جلوي  .رشيد طلوع خود را بر دشت گسترانيدوخ .صبح در حال نمایان شدن است ي سپيده 

 اند. هفرورفتساکنانش در خواب ناز  ي همهیافتم که  اي مدینهداخل کانال را که  .نظاره کردم .دیدگاه ظاهر شد

همه  .ریخت فرومی اختيار بی از روي کانال بر سر ساکنان ها نارنجک د.، تيرها، شروع به نواختن کردنها خمپاره

 .را به سيد محمد اینانلو دادم اي نامه دعوت ها ترکشو  ها گلولهدر زیر باران  .بود ام پشتی کولهدر  ها نامه دعوت

را گرفت  نامه دعوترین لحظات خدر آ .را به ایشان بسپارم نامه دعوتميرتقی رفتم که  اهلل رحمتسيد  طرف به

شدت انفجار  .هجرت نموده بود نهایت بیایشان هم به  حسين یاري نسب رفتم. سوي به .و به شهادت رسيد

و  دآرميده بودن سروصدا بدون اي عده .شد میزیاد و زیادتر و خمپاره و تيربارها از روي کانال به داخل  ها گلوله

 مرهم ،ان وارد شده بودبدنش که به هایی زخم )ع( برسالم عليک یا اباعبداهلل الحسينلاتعدادي هم با نداي 

 واپسين لحظات در و به نحو احسن انجام نشد. احدي زنده و سالم نماند مأموریت .ناليدند میو  نهادند می

را به امام  سالم ما» :چی گردان حنظله به حاج ابراهيم همت مخابره شد و گفت سيم یاز سوي ب اي نامه غم

مظلومانه مقاومت کردیم و به شهادت رسيدیم و سرانجام  سيدالشهدابرسانيد و بگوید ما همانند یاران 

خونين بر کتيبه جاوید شهر  هاي دستنرسيد و همه ما با  مردم نامرد درد بیفریادهاي خسته ما به گوش 

 بندي جيرهآب را  .ست که در محاصره هستيمنگاشتيم. پنج روز ا کميل گردان یاسر، حنظله، ها والفجري

جز شهدا که حاال انتهاي کانال کنار هم  ؛ش همه را هالک کرده استطع .کردیم نديب جيرهنان را  .کردیم

 «.اي پسر فاطمه)س( ات تشنه. فداي لب نيستنددیگر شهدا تشنه  .اند خوابيده
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