
از افراد از قبل مشخص شده بودند، همان پنج شش نفر اول 
نمايندگان كه وارد حسينيه شدند، حدود 20صندلي را از 

بهترين صندلي ها اشغال كردند! خودشان كه نشستند هيچ، 
با درآوردن كت و كاغذ و دفترچه چندين صندلي ديگر را 
هم از صندلي هاي نزديك جايگاه براي همكاران شان كه در 
راه بودند انتخاب كردند و نگه داشتند. بعداً كه نمايندگان 
بيش��تر مي آمدند، انگار كه از قبل هماهنگ كرده باشند، 
به جلوی حس��ينيه می آمدند و در صندلي هايي كه از قبل 

تصاحب شده بود، مي نشستند! 
5- مصطفي ميرسليم جزو نمايندگاني بود كه زودتر در محل 
حسينيه حاضر ش��ده بود. با لباس هاي خاص؛ كت كرم رنگي 
كه بيشتر شبيه قبا بود و شلوار هماهنگي كه با خط اتوي آن 
مي شد هندوانه را قاچ كرد! چند سؤال از مواضع اخيرش ذهنم 

را مشغول كرده بود. 
حسينيه هنوز خلوت بود. سراغش رفتم تا سؤاالتم را بپرسم. 
خودم را معرفي كردم و گفتم چرا اينقدر از خودروس��ازهاي 

بي كيفيت داخلي حمايت مي كنيد؟ آقا اخيراً دو سه مرتبه از 
خودروسازها انتقاد صريح كرده اند. اصاًل به بازخورد رسانه اي 
نظرات تان واقف هستيد؟! من اين شائبه برايم ايجاد شده است 
كه ش��ما در مواضع تان به نفع خودروسازها ذي نفع هستيد و 
حقوق مردم را ناديده مي گيريد. اين گونه پاسخ داد: »از سن 
و سال من گذشته است كه براي خوش��ايند رسانه ها حرفي 

بزنم يا نزنم. 
اين چيزهايي هم كه در كانال ها و رس��انه ها منتشر مي كنند 
كه من عضو هيئت مديره يا مديرعامل فالن و بهمان شركت 

قطعه سازي خودرو هستم، دروغ است. 
من نماينده مجلسم. به نظر من بخشي از هجمه هاي اخير عليه 
خودروسازها، توطئه دشمنان براي خواباندن توليد ملي است. 
آن  زماني كه پژو از ايران رفت، همه مي گفتند خودروس��ازي 
مي خوابد، اما اين گونه نش��د و توليد ه��م افزايش يافت، چرا 

تبیین قواعد پیروزی
 خبرنگار »جوان« از ديدار نمايندگان مجلس با رهبر معظم انقالب 

حاشيه نگاري كرده است

1- اولين دلشوره، روز قبل از ديدار رخ داد. استاندار تهران اعالم كرد 
به دليل آلودگي هوا همه ادارات و دانشگاه ها و مدارس، چهارشنبه 
تعطيل است. از سه روز قبل شوق از نزديك ديدن آقا و دوباره نفس 
كشيدن در فضاي حس��ينيه امام خميني )ره( بي تابم كرده بود. با 
ش��نيدن خبر تعطيلي، سريع دست به گوشي ش��دم و از كسي كه 
پيگير حضور من در حسينيه بود پرسيدم، با اين تعطيلي ديدار فردا 
هم لغو مي شود؟ خاطرجمع شدم كه ديدار پابرجاست، دوباره آرام 

شدم و با شوقي بيشتر منتظر فردا ماندم. 
2- ساعت9:20صبح از در انتهاي خيابان شهيد كشوردوست وارد 
بيت شدم. گوش��ي را تحويل دادم. اولين بار بود كه از اين در راهي 
حسينيه مي شدم. تا رسيدن به حسينيه 200متري بيشتر راه نبود، 
اما يك بار از يك باغبان و يك بار هم از يك پاسدار آدرس گرفتم. به 
زيلوهاي آبي رسيده بودم. از ميهمانان با كيك، آبميوه و آب معدني 

پذيرايي می شد. كيك و آبميوه را تبركاً خوردم. 
پس از بازرس��ي دوم، گواهي تزريق سه دوز واكس��ن را به متولي 
صحت سنجي تزريق واكسن دادم. از بازرسي سوم رد شدم و فضاي 
حس��ينيه را روبه روي خود ديدم. صندلي هاي س��اده، منظم و به 
 رديف در سراسر حسينيه چيده شده بود. يك ربع به 10 شده بود 
و حاضران در حسينيه كه 30-20نفري مي شدند، دست اندركاران 
برنامه، خبرنگاران، عكاسان و فيلمبرداران بودند. صندلي ها خالي 
بود. جايگاه افراد در دو رديف اول با اس��م مشخص شده بود. براي 
اولين بار بود كه حس��ينيه امام خمين��ي )ره( را اينقدر خالي درك 

مي كردم. 
فرصت مغتنمي بود تا با دقت بيش��تري به حس��ينيه ن��گاه كنم و به 
ظرافت هايش پي ببرم. از جلوي حسينيه، نزديك صندلي آقا، تا انتهاي 
حس��ينيه، بين صندلي ها قدم مي زدم و با نگاهي كنجكاوانه جزئيات 
را برانداز مي كردم. حتي شيشه آبي پررنگ پنجره هاي قسمت غربي 
حس��ينيه را و نيز آجرهاي قديمي و ايوان ه��ا و بالكن هاي كوچك و 
دل انگيز با كاشيكاري هاي خاص و سفيدرنگ؛ نمادي اصيل از سنت 

و مذهب در ايران اسالمي. 
3- هميشه حديث ها و جمالت نصب شده در محل حسينيه برايم 
جالب بود. در فيلم ها و عكس ه��اي ديدارهاي آقا اين احاديث و 
جمالت را پيدا مي كردم و مي خواندم. تا وارد حسينيه شدم هم 
دنبال همين ها و خواندن شان بودم. با ديدن اولين و بزرگ ترين 
پارچه حديثي كه پشت جايگاه نشستن آقا نصب شده بود، حساب 
كار دس��تم آمد: نامه پنجم نهج البالغه با اين كلم��ات كه »َو إِنَّ 
َعَملََك لَْيَس لََك بُِطْعَمٍة َو لَِكنَُّه فِي ُعُنِقَك أََمانَة« و با اين ترجمه 
كه »پست و مسئوليت براي تو وسيله آب و نان نيست بلكه امانتي 
در گردن توست«. در حال فكر كردن به عمق اين كلمات و اوج 
تناسب شان براي ديدار امروز بودم كه سربرگرداندم و روي ديوار 
وسط حسينيه، روبه روي جايگاه آقا پارچه آبي رنگي را ديدم كه 
اين جمله امام خميني )ره( در آن نوشته شده بود: »مجلس خانه 
همه مردم و اميد مس��تضعفين اس��ت«. همه  چيز به  قاعده و به 

تناسب تدارك ديده شده بود. 
4- اولين گروه از نمايندگان ساعت10:20وارد حسينيه شدند. 
پنج شش نفري مي ش��دند. در چهار باري كه س��ال ها پيش به 
حسينيه آمده بودم، هميش��ه حضار براي جلو نشستن و ديدن 
از نزديك تر آقا تقال مي كردن��د. گمان نمي كردم نمايندگان هم 
براي نشستن نزديك جايگاه آقا اين  گونه تالش كنند. به  غير از 
صندلي هايي كه با نام اعضاي هيئت رئيسه مجلس و برخي ديگر 

آن موقع كس��ي از خودروس��ازها قدرداني نكرد؟! بله، تذكرات آقا 
بجاست و ايرادات بايد برطرف شود، اما توليد ملي را نبايد خواباند. 
مصوبه واردات خودرو هم بد نيس��ت، اما نبايد در اجرا بي در وپيكر 
باشد.« در آخر صحبت مان هم با خنده گفت، »خوب شد سؤاالتت 
را پرسيدي!« هرچند حرف باقی است و نقدها جدی و فرصت برای 

اين بحث دامنه دار نامناسب!
6- محمدرضا پورابراهيمي ديگر نماينده اي بود كه زودتر آمده بود. 
چند سؤال هم از او داشتم. پس از معرفي و احوالپرسي، از صندلي 
بلند ش��د و تا آخر گفت و گو ي مان هم ايستاده ماند. پرسيدم مگر 
ش��ما از وضعيت اقتصادي كارگران مطلع نيستيد كه چندوقت 
پيش مصوبه افزايش 57درصدي دس��تمزد كارگران را زيرسؤال 
برديد و به بهانه اخراج كارگران خواس��تار لغو آن از سوي دولت 
ش��ديد؟ اين گونه پاس��خ داد: »من نگفتم دولت پيرامون مصوبه 
57درصدي تجديدنظر كند. دولت در اين رابطه تصميم گير است 
و ما صرفاً پيشنهاد داديم نسبت به اين مصوبه تفكيك قائل شوند؛ 
در كارگاه هاي بزرگ و توانمند اين مصوبه با همين كيفيت باقي 
بماند و اجرا ش��ود، اما در كارگاه هاي كوچك، اخراج كارگران به 
بهانه افزايش 57درصدي دستمزد قطعي نباشد و قابليت بررسي 
داشته باشد. به  نظر ما اين گونه حقوق كارگران و كارفرمايان بهتر 

رعايت مي شود.«
7- رضا تقي پور هم در گوشه اي نشسته بود. براي گفت و گو با او 
هم سؤاالتي در ذهنم مرور مي ش��د. كنارش نشستم و پرسيدم 
برخی می گويند چرا براي تصويب طرح صيانت اصرار مي كنيد، 
در حالي كه هم مردم و هم ساير نمايندگان با اين موضوع موافق 
نيستند؟ چه اصراري به موسع كردن فيلترينگ داريد؟ پاسخ داد: 
»غالب رس��انه ها بدون خواندن طرح صيانت آن را نقد مي كنند. 
اتفاقاً االن وضعيت فيلترينگ بدون ضابطه و بي قاعده اس��ت. در 
طرح در دست بررسي، فيلترينگ موسع نمي شود، بلكه قاعده مند 
مي شود. اصاًل فيلترينگ االن قانون دارد و نيازي به قانونگذاري 
جديدي در اين رابطه نيست. منتظر انتخابات هيئت رئيسه بوديم 
تا طرح را مجدد بررسي كنيم. آقاي قاليباف معتقد است طرح بايد 
در صحن اصلي مطرح شود، اما ما با استدالل معتقديم طرح بايد 

در كميسيون پيگيري شود.«  
8- ساعت يك ربع به11 سه چهارم حسينيه پر شده بود. اسماعيل 
كوثري كه در انتهاي حس��ينيه نشس��ته بود، با صدايي رسا گفت: 
»شادي شهداي اسالم و شهداي دزفول صلوات.« همه حضار صلوات 
فرستادند. من روي يك صندلي در قسمت انتهايي حسينيه نشسته 
بودم. از صحبت نمايندگان با يكديگر متوجه شدم مجلس از امروز 

به بعد دو هفته اي تعطيل است.   
9- حجت االسالم سيدمحمدرضا ميرتاج الديني وارد حسينيه شد. با 
اينكه صندلي ها تقريباً پر شده بود، اما يكي از دست اندركاران مراسم 
دس��ت ميرتاج الديني را گرفت تا او را به قس��مت جلويي حسينيه 
ببرد. ميرتاج الديني تش��كر كرد و همان عقب نشست. براي آمدن 
آقا لحظه شماري مي كردم كه يكي از نمايندگان روحاني بلند شد 
و بين صندلي ها راه  رفت و اين اشعار را مي خواند: ما جز خدا به غير 
توكل نمي كنيم/ ما جز به اهل بيت توس��ل نمي كنيم/ بايد در اين 

زمانه واليتمدار بود... 

آقا در طول س�خنراني س�ه  بار لف�ظ ايران 
را ب�ه  گونه اي خ�اص و به يادماندن�ي به  كار 
بردن�د. اي�ران را »اي�ران عزي�ز« خط�اب 
كردند. رهبر مع�زز انقالب طوري پس�وند 
عزيز را ب�راي اي�ران ادا مي كردن�د كه من 
تا  ب�ه  ح�ال اينق�در از ش�نيدن ن�ام ايران 
احس�اس غ�رور و افتخ�ار نك�رده ب�ودم
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1- رأس س��اعت11 آقا از پش��ت پرده وارد حسينيه 
شدند. در اوج ذوق زدگي و شعف بودم. همه بلند شدند 
و شعار دادند: صل علي محمد نايب مهدي آمد.  اي رهبر 
آزاده آماده ايم آماده. خوني كه در رگ ماست هديه به 
رهبر ماست. آقا ماسك به صورت داشتند و بعد از يك 
دقيقه ايستادن و تشكر كردن از شعار نمايندگان روي 
صندلي نشستند. همچنان ماسك روي صورت آقا بود. 
2- قاري ش��روع به خواندن كرد. آيه ها حساب ش��ده 
َ َو ُقولُوا  انتخاب ش��ده بود: »يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّ
َقْوالً َس��ديداً، يُْصلِْح لَكْم أَْعمالَكْم َو يَْغِفْر لَكْم ُذنُوبَكْم َو 
َ َو َرُسولَُه َفَقْد فاَز َفْوزاً َعظيماً«. آقا بعداً در  َمْن يُِطِع اللَّ
سخنراني ش��ان به اين آيات ارجاع دادند. صوت قاري 
بسيار دلنشين بود. جايگاه قاري سمت چپ حسينيه 
و س��مت راس��ت آقا بود. هنگام قرائت قرآن، آقا روي 
صندلي به س��مت جايگاه قاري متمايل شده بودند و 
صورت شان هم س��مت قاري بود. با اتمام قرائت، آقا از 

قاري تشكر گرمي كردند. 
3- آقاي قاليباف كه صبح امروز مجدداً به عنوان رئيس 
مجلس انتخاب شده بود، پش��ت بلندگو آمد. جايگاه 
رئيس مجلس، سمت راست حس��ينيه و سمت چپ 
آقا بود. قاليباف ايستاد و ابتدا از آقا اجازه ارائه گزارش 
گرف��ت. آقا گفتن��د بفرماييد، 20دقيق��ه اي صحبت 
رئيس مجلس طول كشيد. قاليباف همان ابتدا خطاب 
به آق��ا تصريح كرد ك��ه حمايت هاي ش��ما از مجلس 
باع��ث ناديده گرفتن اش��تباهات نمي ش��ود، بلكه بار 
مسئوليت مان را سنگين تر كرده است. قاليباف گفت اگر 
حتي يكي از اقدامات مجلس يازدهم در طول دو سال 
گذشته، نظير تسهيل مجوزهاي كسب و كار يا ماليات 
بر عايدي سرمايه يا قانون جهش توليد دانش بنيان در 
ساير مجالس رخ مي داد، آن مجلس را مجلسي كارآمد 
مي دانستند. رئيس مجلس اصالح بخشي از بودجه را 
به عنوان يكي از اقدامات مجلس يازدهم ذكر كرد كه آقا 
بعداً در صحبت شان تصريح كردند اصالح بودجه محقق 
نشده است. در طول صحبت قاليباف، آقا در صندلي رو 
به رئيس مجلس نشسته بودند. پس از ارائه گزارش، آقا 

از آقاي قاليباف هم تشكر كردند. 
4- ساعت11:35 آقا شروع به صحبت كردند. ماسك را 
از صورت برداشتند، تا كردند و درون جيب قبا گذاشتند. 
با ديدن اين صحنه از ذهنم گذش��ت كه اي  كاش اين 
آخرين باري باشد كه آقا را با ماسك مي بينم، كاش هر 
چه زودتر شر ويروس منحوس از جامعه ما به كلي محو 
شود و همه  چيز به دوران قبل از ماسك بازگردد، كاش 
همه از بيماري و گرفتاري هاي ديگر به  دور باشند. سراپا 
ساكت شده بود. آقا  گوش شده بودم. حسينيه ساكت 
ابتدا خدا را ش��كر كردند كه پس از دو سال اين امكان 
فراهم شده است كه به صورت حضوري با نمايندگان 
ديدار مي كنند. رهبر معظم انقالب از خرمشهر شروع 
كردند. همان اول تصريح كردند كه فتح خرمشهر، فتح 
يك شهر نبود، فتح خرمشهر تغيير يك معادله حياتي 
به سود رزمندگان بود. آقا از تلخي خاطرات آن دوران 
گفتن��د و محله هايي كه يكي يكي به تصرف دش��من 
درمي آمد و جاي اين محله هاي تصرف شده در نقشه  

اتاق فرماندهي قرمز مي شد. 
5- آقا يك  به  يك داليل فتح خرمش��هر را كه از آن به 
فتح ملي ياد كردند، برشمردند؛ ازخودگذشتگي، عزم 
راسخ، ابتكار عمل و نگاه بلندمت به آرمان ها. به تعبير 
پرمغز آقا، روح همه اينها هم اخالص و توكل بود. رهبر 
معظم انقالب تصريح كردند كه اينها مختص آن دوران 
نيست و با در نظر داشتن اينها مي توان بر همه مشكالت 
پيروز شد. به تأكيد آقا، اينها مباني و اصول حركت يك 

جامعه مؤمن است. 
6- با ش��نيدن اين عبارات دلم فروريخت. آقا خطاب 
به حضار گفتند شما غالباً جوانيد و ايام فتح خرمشهر 
را به  خاطر نداريد. در ادامه مس��ير با مشكالتي روبه رو 
خواهيد شد. اس��تفاده از همان قواعد فتح خرمشهر، 
يعني عزم راسخ و ازخودگذشتگي  خواهد  توانست شما 
را در مشكالت پيش رو پيروز كند. آقا ازخودگذشتگي 
را هم اين گونه تبيين كردند: »اس��ير نشدن در پنجه 
خواس��ته هاي حقي��ر«. ايش��ان مثال هاي��ي را هم از 
خواسته هاي حقير زدند: دنياطلبي، مال اندوزي و دنبال 

منصب رفتن. آقا با فروتني تمام گفتند كه بيش��ترين 
مخاطب اين حرف ها در ابتدا خود بنده هستم. از تعبير 
»مشكالت در ادامه مس��ير« و »استفاده از قواعد فتح 
خرمشهر براي حل مش��كالت پيش رو« متوجه شدم 

خرمشهرها در پيش است... 
7- آقا در طول سخنراني سه  بار لفظ ايران را به  گونه اي 
خاص و به يادماندني به  كار بردند. ايران را »ايران عزيز« 
خطاب كردند. رهبر معزز انقالب طوري پسوند عزيز 
را براي ايران ادا مي كردند كه م��ن تا  به  حال اينقدر از 
شنيدن نام ايران احس��اس غرور و افتخار نكرده بودم. 
پرصالبت تر از هر وطن پرس��تي، از سويداي دل ايران 
را عزيز برمي شمردند. لحن بم ش��ده و پرطمأنينه آقا 
هنگام اداي تركيب »ايران عزيز« كه با حالت صورت 
و چشمان ش��ان نگفته هاي زيادي را ب��ه مخاطب القا 
مي كرد، از شدت وقار، دلنش��يني و پراحساسي قابل 

توصيف نيست. 
8- رهبر معظم انق��الب در ادامه ب��ه وظايف مجلس 
پرداختند و رهنمودهايي در اين رابطه ارائه كردند؛ از 
توصيه ها در باب قانونگذاري گرفته تا نهيب به مفاسد 
ارائه طرح هاي زياد. اين گفته ها براي من كه دانشجوي 
حقوق بوده ام و 12-10س��الي هم مي شود در فضاي 

رسانه پيرامون اشكاالت قانونگذاري خبر خوانده ام و 
مطلب نوش��ته ام، پر از تازگي و نكته بود. يك توصيه 
آقا خيلي در ذهنم نقش بست، آن  جايي كه فرمودند 
پيرامون قوانين تبيين رسانه اي را جدي بگيريد. آقا از 
سوپرانقالبي هايي كه در اول انقالب حرف هاي تندي 
مي زدند اما نتوانستند انقالبي بمانند هم گفتند. يك 
تذكر منطقي هم دادند كه حرف مش��ترك آقا، مردم 
و نخبگان دچارنشده به رودربايستي بود. انقالبي بودن 
به نطق هاي آتشين ميان دس��تور در مجلس نيست! 
نحوه ادا ش��دن اين تذكر در عين اتقان طوري بود كه 
انگار خود آقا نشسته اند و نظرات مردمي پاي تصاوير 
و فيلم هاي منتش��ر ش��ده از مجلس را هم در فضاي 

مجازي خوانده اند!
9- آقا در انتهاي صحبت گفتند: آقاي قاليباف به من 
گفته اند برخ��ي نمايندگان ناراحت ش��ده اند كه من 
گفته ام در انتصابات دخالت نكنيد! من مصلحت شما را 
مي خواهم كه اين توصيه را كردم. اگر مسئولي بد عمل 
كرد و شما در انتصابش نقش داشتيد، براي خودتان بد 
مي شود. به تعبير حكيمانه رهبر معظم انقالب، تفكيك 
قوا يكي از اصول قانون اساسي ماست و از اين باب هم 
نمايندگان نبايد در انتصاب��ات دخالت كنند، البته آقا 

يك توصيه ه��م به دولت كردند ك��ه همه نمايندگان 
خوش شان آمد و احسنت گفتند: باالخره نماينده هر 
شهر هم به امور آن شهر آشناست و دولت بهتر است از 

نظر نمايندگان استفاده كند. 
10- در پايان، رهبر فرزانه انقالب خطاب به نمايندگان 
گفتند: شما مسئوليد و هرچه مسئوليت بيشتر باشد، 
بايد تضرع ب��ه درگاه الهي هم بيش��تر باش��د. از خدا 
كمك بخواهيد كه اين كمك خواستن به شما كمك 
مي كند. ائمه)ع( را ش��فيع قرار دهيد كه خدا به شما 
بركت خواه��د داد. لحن صحبت آق��ا ديگر بوي اتمام 
س��خنراني و خداحافظي مي داد. اصاًل نفهميدم كي 
يك ساعت گذش��ت. اصاًل دوست نداشتم صحبت آقا 
تمام شود، اما آقا شروع كردند به خواندن دعاي پايان 
سخنراني: پروردگارا ما را با وظايف خودمان آشنا كن. 
پروردگارا ما را ب��ه وظايف خودمان عام��ل كن. روح 
ش��هيد اخير)صيادخدايی( را با پيغمبر محشور كن... 
س��اعت12:40 آقا از صندلي بلند ش��دند و ماسك را 
دوباره به صورت گذاشتند. نمايندگان به جلوي جايگاه 
شتافتند و آقا چند دقيقه اي از نزديك و چهره به چهره 
با نمايندگان خوش و بش كردن��د، رفتند و دل من در 

حسينيه جا ماند. 

حسينيه داشت خالي مي شد. به جلوي جايگاه رفته بودم 
اما ازدحام نگذاش��ت كه نزديك تر شوم. دل آمدن به عقب 
نداشتم. همان جلوي جايگاه نماينده شهرمان را ديدم. براي 
پرت شدن حواس��م از دل گرفتگي پس از رفتن آقا كه سه 
دقيقه هم نشده بود اما انگار مدتي طوالني از آن مي گذشت 
با آقاي صفايي سالم و عليك كردم. جوياي احوال فرزندش 
شدم كه زماني براي كنكور باهم درس مي خوانديم. آهسته 
آهسته به طرف در حسينيه رفتيم. بسته هايي را كه دفتر 
حفظ و نش��ر آثار رهبر معظم انقالب موقع خروج به همه 
مي داد گرفتيم، حاوي يك كتاب »رجل سياس��ي«، يك 
»ديدارنامه« با عن��وان آگاه و انقالبي كه مرور بيانات رهبر 
معظم انقالب در ديدار با نمايندگان مجلس در ادوار مختلف 
بود و يك كتابچه گام دوم انقالب خطاب به ملت ايران. باهم 
خداحافظي كرديم. به سمت در شهيد كشوردوست رفتم. 
قدم زنان به فضاي س��بز بيت نگاه مي كردم و اين از ذهنم 
مي گذش��ت كه كي دوباره توفيق حضور در حسينيه امام 
خميني )ره( را پيدا خواهم كرد. هم خوش��حال بودم، هم 
محزون. خوش��حال از ديدن آقا و ناراحت از كم بودن اين 
ديدار. به جمالت آقا فكر مي كردم. »ايران عزيز« بدجوري 
مرا تحت تأثير قرار داده بود. پر از انرژي ش��ده بودم. به در 

خروج رسيدم، گوشي را تحويل گرفتم و خارج شدم. 
به تقاطع خيابان جمهوري اسالمي و خيابان فخررازي كه 
رسيدم، اذان ظهر گفتند. مسجد امام سجاد)ع( همان جا بود. 
به مسجد رفتم. قباًل هم آنجا نماز خوانده بودم، اما انگار اين 
مسجد صفاي تازه اي داشت. ديوارهاي بلند و آجري، گنبد 
آجري و صحني كه س��قف كاذب و نورگيري داش��ت، كف 
صحن هم مفروش ش��ده بود. گوشه گوشه كاشيكاري هاي 
فيروزه اي دلنواز، ش��بيه همان قس��مت انتهايي حسينيه 
امام خميني )ره( ك��ه با نگاه هاي كنجكاوان��ه پيش از آغاز 
مراسم كش��ف كرده بودم. نماز را به جماعت خواندم. حتي 
دعاي هميشگي قنوتم كه اللهم  احفظ و انصر قائدنا بود هم 
تازه تر از هميشه و پرمعنا تر از هر زمان ديگري شده بود، با 

خواندنش حظ مي بردم. 

پرده اول

پرده  آخرپرده دوم

شعف حضور و گپ و گفت
در  فضای حسينيه

 نجات ملی 
اللهم  احفظ با اسير نشدن در پنجه خواسته های حقير

و انصر قائدنا

محمدصادق فقفوري
     گزارش
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آقا خطاب به حضار گفتند: ش�ما غالب�ًا جوانيد 
و اي�ام فت�ح خرمش�هر را ب�ه  خاط�ر نداري�د. 
در ادامه مس�ير با مش�كالتي روب�ه رو خواهيد 
ش�د. اس�تفاده از همان قواعد فتح خرمش�هر، 
يعن�ي ع�زم راس�خ و ازخودگذش�تگي  خواهد 
 توانست شما را در مش�كالت پيش رو پيروز كند


