خوشــحالم کــه ایــن مجروحیــت عاملــی اســت
بــرای فراموشنکــردن چیزهایــی کــه روزی
برایــم مقــدس بودنــد و هــر بــار کــه آالمــی از
ایــن مجروحیــت بــر مــن حــادث میشــود ،خــدا
را شــکر میکنــم کــه یــاد و خاطــره آن دوران
ب ـ ه دلیــل ایــن درد ،در مــن زنــده مانــده اســت
و ماننــد زخمــی دوستداشــتنی آن را تیمــار
میکنــم و دوســت نــدارم التیــام یابــد .امــا از
تلخــی لبخنــد پرســیدید .بایــد بگویــم کــه ایــن
درد بدرقــه دوســتانم اســت کــه شــراب شــهادت
را نوشــیدند و اکنــون زندهتــر از مــا در دنیایــی
ختــر از ایــن جهــان ســیر و ســلوک میکننــد و
فرا 
مــا را در ایــن دنیــای پرزرقوبــرق بــا آرزوهایــی
محققنشــده تنهــا گذاشــتند.
در نیمــه مکالمــه بــا آقــای لطفــی هســتیم،
عکســی یــادگاری ک از یــک آلبــوم قدیمــی
گرفت ـ ه شــده اســت را بــه مــا نشــان میدهــد و
میگویــد :ایشــان شــهید محمــدزاده از دوســتان
و فرماندهــان مــا بودنــد کــه در عیــن جوانــی،
نمونــه و مصــداق کامــل یــک انســان مؤمــن و
معتقــد و انقالبــی بــود و بــا چنیــن دوســتانی حــب
بــه والیــت در مــا ریشــه دوانــد.

شرط عشقورزی به خداوند
زهــرا لطفــی همســر ایــن مجاهــد قدیمــی  57ســال دارد و بــر پیــروی از اولیــای خداونــد تأ کیــد و بیــان
میکنــد :انســان بــرای رســیدن بــه خداونــد بایــد پیــرو انبیــای او باشــد کــه دچــار انحــراف نشــود .اکنــون
میبینیــم کــه داعــش بــه اســم اهلل انســانهای بیگنــاه را میکشــد ولــی اگــر آنهــا ذرهای بــه ائمــه اعتقــاد
یشــدند.
داشــتند آنقــدر وقیــح نبودنــد و جنایــات ریزودرشتشــان را بــا نــام دیــن و دیـنداری مرتکــب نم 
آنهــا هرگــز قــرآن را نخواندهانــد ،چراکــه اگــر بــه آی ـهای از آن و فرســتاده خداونــد اعتقــاد داشــتند ایــن
کتــاب مقــدس را بــه آتــش نمیکشــیدند.
زهــرا خانــوم ادامــه میدهــد :نیــاز بــه خواســتن و آرزو کــردن ،از موهبتهــای الهــی اســت کــه شــامل حــال
مــا انســانها میشــود و اگــر در ایــن راه ،رســیدن بــه آرزوهایمــان تأخیــر افتــد و یــا بــه آن دســت نیافتیــم
نتیجــه عمــل خــود ماســت و نبایــد آن را بــر گــردن دیگــری و خداونــد بیندازیــم چراکــه اگــر او قصــد اجابــت
نداشــت نیــاز بــه آن را در دل مــا نمیانداخــت و اگــر قصــوری بــوده حاصــل اعمــال و ناخالــص بــودن مــا
انسانهاســت.
هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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