
 
 
 
 
 

 

 حسینی معارف از ییها کتهن

 کوتاه( )داستان فوالد اشک

 1رحماندوست مجتبی دکتر
 

یم. احسئئئئاس مئئئئا کننئئئئد مئئئئی خیئئئئال مئئئئردم   کئئئئه فئئئئوالد و آهئئئئن گوینئئئئد مئئئئی آنهئئئئا نئئئئدار
 گئذرد  مئی چئه بئرش و دور کئه فهمئد مئی مگئر دارد  حئس هئم آهئن مگر فهمند. نمی چیزی
 آنهئئا برابئئر در و فهمئئد نمئئی چیئئزی گئئذرد مئئی اطئئرافش در چئئه آن از و نئئدارد احسئئاس کئئه فئئوالد

 دهد. نمی نشان واکنش

 قئرار آهنگئری کئوره در کئه اولئی لحظئه از مئن نئه اما یئا کنیئد مئی بئاور شئما که ندارم کاری
 که بودم شاهد کارگاه در ،کوره به ورودم از پیش کردم. پیدا عجیبی دلشوره احساس ،گرفتم

 در همگئئی و بئود شئئده تولیئد فلئئزی یهئا قفل حتئی و تیئئر کئارد، خنجئئر، نیئزه، سئئر نیئزه، هئا ده
 کئوره از مئرا آهنگئر وقتئی امئا؛ بخرنئد را آنهئا و بیاینئد تا بودند مشتری منتظر هم کنار در کارگاه
 دیئده ار هئا نیزه و تیئر مختلئف یها مئدل قبالا  من کردم. تعج  کرد، رهایم کاره نیمه و درآورد
 تیرهئا بقیئه بئا کئه تیری بسازد؛ متفاوت یتیر نم با خواست می آهنگر انگار بار این اما ،بودم
گئئر :پرسئئیدم خئئودم از گذاشئئت.ای  گوشئه در و کئئرد رهئئا کئئاره نیمئه مئئرا او باشئئد. داشئئته فئرق  ا
 نئو  ایئن بئا کنئد، پرتئا  دشئمنش سئوی بئه و نهئد کمئان در تیئر عنوان به مرا بخواهد کسی

 آید. نمیبر من از کاری ند،ُک 
 شئده وارد آهنگئری کارگئاه بئه مئن  اولیئ مئواد کئه وزهئاییر همئان از ،پئیش ها مدت از من

                                                     
 (rahmandost@ut.ac.ir) تهران دانشگاه دانشیار. 1
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 دانسئتم مئی و بئودم شئنیده کارگئاه صئاح  بئا را ها مشتری  طرف دو یها گوو گفت بارها بود،
 فئرو دشئمن بئدن در بیشئتر و بهتئر، رنئدهبُ  و تیئز تیئر چئون ؛اسئت بهتئر باشد، تیزتر هرچه تیر که
 پئا دو موجئود این ازای  تازه شناخت وبودم  هشد جدیدی یدنیا وارد ترتی ، این رود.به می
، مفیئد، شئریف موجئودات چئه هئا آدم کئردم مئی فکئر ،مرحله این از پیش تا بودم. کرده پیدا
 و آهئن صئنعت از اسئتفاده بئا هئااین دیئدم مئی حئاال امئا ؛هستند برکتی و خیر پر و دوست نوع

 بود نساخته برایم تیزی نو  ،کارگاه صاح  که این از من و یکدیگرند کشتن درصدد، فوالد
 بودم. خوشحال ،شدم نمی کسی قتل عامل نتیجه در و

 هئم مئرا داشت. دست در آهنی تکه او آمد. طرفم به آهنگر دیدم که بودم ها فکر همین در
 کئار ایئن یامعنئ مئن گذاشئت. کئوره در بزرگئی انبئر بئا و کئرد وصئل آهئن تکئه آن بئه و برداشت

 گداختئه هئم مئن کنئد و پهئن نئو ، گئرفتیم قئرار کئوره در مئا دوی هر وقتی نفهمیدم. را آهنگر
 هئئم بئه آهئن تکئه آن و مئئن کئه کوبیئد مئن سئئر بئه چکئش بئا قئئدر آن و آورد بیئرون مئرا بعئد شئد.

 کئئه بئئود رنئئ  پئئر و صئئدا و سئئر پئئر قئئدر آن بئئود، لهیئئ  پئئر و تنئئد قئئدر آن کئئوره آتئئش چسئئبیدیم.
 شئکلی چئه اسئت مئن بئه اتصئال حال در کهای  قطعه ببینم حسابی و درست توانستم نمی

 شوم. می شکلی چه من، اتصال از بعد و است
 مئرا اسئت، شده انجام خوبی به قطعه دو اتصال شد ئنمطم آهنگر وقتی ،بعد لحظاتی

 تبئدیل عجیئ  خیلی تیر یک به من هستم. چه که ببینم توانستم کم کم آورد. بیرون کوره از
 به نسبت و نبودند موازی هم با که کوچک پیکان سه ،تیز نو  یک جای به زیرا ؛بودم شده
یه هم  تبدیل آن سر بر کوچک  نیز سه دارای تیری به مرا او واقع در بود. سرم روی داشتند زاو

 درد چئه بئه نبود معلوم اصالا  و بودم شنیده نه بودم دیده نه دیگررا  اش چشمه این .بود کرده
 بئرای توانئد نمئی کئه محکئم و سئفت آهئن تکه یک  بکنم توانستم می چه من ولی! خورم می

  شئئاخه. سئئه سئئرِ  یئئا باشئئم داشئئته تیئئزی نئئو  کئئه نبئئود مئئن دسئئت ؛بگیئئرد تصئئمیم خئئودش
  آمئد مئی مشئتری آن حتمئاا  و بئودم شئده سئاخته مشئتری یئک سئفارش به که بودم ابزاری من

 برد. می مرا و
*** 

 و تشئئویش بئئودم. نگئئران دل و بئئود افتئئاده جئئانم بئئه خیئئال و فکئئر امئئا ؛شئئدم سئئرد کئئم کئئم
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یادی یها مشتری میان در کرد. نمی رهایم اضطرا   و کردنئد می آمد و رفت آهنگری به که ز
 خئئود بئئا را آن پئئول، پرداخئئت بئئا و خواسئئتند می را خئئود سفارشئئی جئئنس یئئا نیئئاز مئئورد کئاالی

 رونبی که را ابزارهایی آهنگر بود. عصر یها نزدیک نگرفت. سراغ من از کس هیچ بردند، می
 آخئئرین  کلئ و سئر کئه کننئد تعطیئل را کارگئاه تئئا آورد مئی مغئازه داخئل بئه بئود، چیئده مغئازه از

 پیداشد. مشتری
 نباشید! خسته آهنگر، استاد سالم -
 کردم. می تعطیل را کارگاه داشتم کردی  دیر حرمله! سالم -
 ای! نکرده تعطیل هنوز و رسیدم که حاال خ ، -
 است. شلوغ سرت که است معلوم -
 زهر! ترین کشنده بخرم؛ زهر کمی بودم رفته بله، -
 چه  برای زهر -
 بسازی. برایم بود قرار که تیری آن بزنم. تیر یک تیز یها نو  به که این برای -
 کشئنده، سئم این با وای  داده سفارش که تیری این داری با کشی آدم قصد بازهم مگر -
 بجنگی ! عر  پهلوان ترین بزرگ با خواهی می نکند
 شود! می کی قسمت ببینم تا است! درپیش مهم یجنگ ولی نه، که پهلوان ترین بزرگ -
 کنی  کار چه خواهی می که نیست معلوم حاال از یعنی -
 تیئر ایئن م،ا هگرفتئ نظر در را گنجشکی بدهد. جایزه من به امیر که کنم کاری خواهم می -

 م.ا هداد سفارش او برای هم را
 تیئئر! نئئدارد سئئر سئئه تیئئر بئئه نیئئاز کئئه گنجشئئک و کبئئوتر شئئکار حرملئئه! یکنئئ مئئی شئئوخی -
 !خواهد نمی شاخه سه

 ای  ساخته را تیر ببینم، حاال -
 بگیر! بیا است این ام، ساخته آری -
 خواستم. می که است چیزی همان احسنت! احسنت، -
  هچ یبرا زهر دیگر درآورد، پا از را پهلوان یک تواند می تنهایی به تیر این -
 نکنی  دخالت من کار در شود می آهنگر! آقای -
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 بود. گفتن ما از دانی، خود صالح -
 قربان! چشم -
  بئئه خئئواهی نمئئی و بئئروی بزرگئئی پهلئئوان جنئئ  بئئه خئئواهی مئئی کئئه اسئئت معلئئوم ولئئی -
 بگویی. من

 قربان! خداحافظ نبود  فرمایشی دیگر -
 تیئئر چنئئین صئئاح  کئئه این از و بئئود خوشئئحال خیلئئی برسئئد، خانئئه بئئه تئئا حرملئئه راه، در

 کامالا  بود معلوم که داشت میبر قدم طوری شد. می آ  دلش توی قند بود، شده یمردافکن
 و کشئنده تیئر ایئن و گویم می اهلل بسم جن   صحن در: گفت می خود با وا است. خوشحال
 کرده یانعص یزید ما بزرگ فرمانده بر کهای  فرمانده آن فرزند کشتن برای را غری  و عجی 

 گیرم. می کار به شده، خار  دین از و
 را او  شئیرخوار  بچئ هئم مئن .شئود مئی کئافر بشورد،_  یزید_  مسلمین خلیفه بر که هرکس

 ایئئن  غصئئ از و نئئرود بیئئرون دلئئش از عمئئر آخئئر تئئا آن داغ کئئه کشئئم مئئی چشئئمش پئئیش طئئوری
 روی مئئا یئئند از کئئه حسئئین بئئر دادن روحئئی عئئذا  و کئئردن اذیئئت زیئئرا ؛کنئئد دق مصئئیبت
 .است الهی و دینی تکلیفی نکرده، بیعت خلیفه با و برگردانده

*** 

 هئزاران طئرف یئک نابرابر. جنگی !است گرفته در عجیبی جن  چه و عاشوراست امروز
 در مئرا حرملئه صئبح از بچئه. و زن تعئدادی بئا نفئر هفتئاد شصئت، طئرف یئک و حمسلّ  سوار

یئئاد مئئن وزن چئئپ. دسئئت در گئئاهی و راسئئت دسئئت در گئئاهی گرفتئئه؛ دسئئت  او و اسئئت ز
 دارد. نگه دست یک در مرا طوالنی مدتی تواند نمی

 و کئئاری گنئئاه های نشئئان شئئوم، مئئی خیئئره طئئرف دو لشئئکریان یهئئا چهره بئئه هرچئئه مئئن
ای  لحظئه خواهئد می یزید لشکریان از او بینم. نمی لشکریانش و حسین  چهر بر را دینی بی

کت  ،همهمئه و صئدا سئرو ایجئاد و کئردن ولولئه بئا آنهئا اما کند، معرفی را خودش تا شوند سا
 و سئتهااین از تئر تیز من گوش اما ؛شوند می یزید لشکریان به حسین صدای رسیدن از مانع

 و گویئد مئی و گویئد می او .«هستم علی و فاطمه فرزند من» :گوید می او شنوم. می را او سخن
 فئوالد از مئن جئنس کئه اسئت درسئت دهئم. مئی گئوش من و کند می معرفی بیشتر را خودش
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 علئی همئان علئی؛ خئانواده شناسئم. مئی را علی و فاطمه اما مشهورم، دلی سن  به و است
  همئئ خئئواه خیئئر ؛گئئوییم مئئی مظلئئوم( )علئئی او بئئه خودمئئان فئئوالدی و آهنئئی عئئالم در مئئا کئئه

 ظرفیئت از بیشئتر بئاری یئا کنئد ظلئم حیئوان یئک بئه کسی که این از حتی او .است محرومان
پئا یک  حمایئت نیئز هئا زبان بئی ایئن حقئوق از حتئی و شئود مئی برآشئفته کننئد، بئار او بئر چهار
 آدمئی کشئتن به رسد چه تا آشوبد، میبر نیز جان  بی اشیای به کردن ظلم از حتی او کند. می
 فضئایل او کئه شنوم می من  باشد شده خار  دین از او فرزند تواند می چگونه پس گناه. بی

 تئاثیری هئیچ یزیئد لشئکریان دل در امئا .شئمارد مئی را پیامبر بیت اهل و خود  دخانوا و خود
 حسئین لشئکریان از یکئی طئرف بئه پرتئا  بئرای مئرا حرملئه کئه کئنم می خدا خدا بینم. نمی

 باشد. نساخته
گرد  چشمانم اما  نشان حرمله به را ای نقطه ،سعد عمر بینم می وقتی ،شود میاز تعج  
  بچئئئ بیئئئنم!  مئئئی چئئئه خئئئدایا .قئئئرار دارد پئئئدرش آغئئئوش در نئئئوزاد یئئئک آن در کئئئه دهئئئد مئئئی

کی مظهئئر کئئه حسئئینی ؛اسئئت حسئئین آغئئوش درای  ماهئئه شئئش  و اخئئال  و معنویئئت و پئئا
 زیبئا اورا چقئدر سئالگی هفئت و پنجاه در او سفید ریش بارد. می نور صورتش از و صفاست

 بئر را آرزو ایئن نبایئد هرگئز مئن نئه، ،نئه امئا. ببوسئم را او بئار یئک توانسئتم می کاش است! کرده
 آرزو را او بوسئئیدن ظئئاهراا  مئئن کئئه کنئئد ایجئئاد تردیئئد هئئا خیلی بئئرای اسئئت ممکئئن آورم. زبئئان
 ایئن نبایئد هرگئز نه...نئه، او... صورت در خود تیز یها نو  با خواهم می واقع در اما ،کنم می

 صئورت آن کئه کنئد آرزو سیک شود می مگر بگذرانم. خیالم در حتی یا بیاورم زبان بر را افکار
 بوسیدم. می دارد، آغوش در که نیز را زیبایی نوگل خواست می دلم  کند مجروح را آسمانی

گهئان کئه ریئزم می اشک و هستم افکار درهمین  ضئربتی بئا مئرا حرملئه شئوم مئی متوجئه نا
 یئئا کئئار گنئئاه انسئئان کئئدام سئئمت بئئه مئئرا او مئئن! خئئدای وای اسئئت. کئئرده پرتئئا  سئئهمنا 

 نابئئاوری و بهئئت کمئئال در و کئئنم مئئی ردیئئابی را مسئئیرم دور از  !اسئئت افکنئئده اهیگنئئ بئئی
 از کئه مئن  بکئنم تئوانم مئی چئه امئا ؛نئدارد امکان نه! حرکتم. در حسین سوی به که بینم می

 و بخورم حسین به و برسد انتها به مسیرم نکند !خدایا ندارم. مسیر تغییر برایای  اراده خود
 کئنم مئی دقت ،حسین به شدن تر نزدیک با که است نگذشته کوتاهی اتلحظ بیازارم! را او
 خوشئحالی و بکشئم فریئاد خئواهم مئی اسئت. نگرفتئه هئدف را حسئین حرملئه که بینم می و
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 گلئوی زیئر او کئه بئرم مئی پئی و شئود می مبدل ناامیدی به یمها امید  هم ای هلحظ در که کنم
  ست.ا حسین آغوش در که است گرفته هدف را نوزادی
 علئی بئه کئه نباشئمای  لحظئه شئاهد تئا شئوم نئابود آسئمان در و بکشئم فریئادی خواهم می
 احسئاس ،لحظئه آن در نیسئتند. مئن اختیئار در اینهئا از کئدام هئیچ اما بخورم. حسین اصغر
 برخئورد اصئغر علئی  سئین باالی راست  ترقو نرم استخوان به یمها پیکان از یکی سر کنم می

 شئنوم، مئی را کئود  ایئن قلئ  ضربان صدای برخورد،  اولی لحظات همین در است. کرده
 و قئدرت امئا ،بیفئتم زمئین بئه یئا نکنم پیشروی بیشتر و شوم متوقف جا همان کنم می تالش

 مئئرا گیئری، درهئئدف او دقئت و اسئت بئئرده کئار بئه مئئن پرتئا  در حرملئه کئئهای  اولیئه سئرعت
  کند. می ناامید

 حسین قل  ضربان ضربان، این زند. می تند خیلی که شنوم می را قلبی ضربان صدای
 علئی  سئین بئاالی چئپ  ترقو نرم استخوان دوم، پیکان تیز سر بینم  می چه !خدایا است.
 وسط بر سوم پیکان ،باشم داشته خود از اختیاری که این بدون و است کرده لمس را اصغر
 فرزند این لطیف بدن در من تیز یها پیکان ،تمام رحمی بی با و نشیند می دانه ناز آن گلوی
 توانئد نمئی و نئدارد چیئزی نئرم، گوشئت انئدکی و پوسئت جئز کئه بئدنی ؛رود مئی فرو خدا ولّی 

 پیکئئر مگئر دهئد. نشئئان ازخئود تیرهئا تیئز نئئو  رفئتن فئرو از جلئئوگیری بئرای مقئاومتی کمتئرین
 گیئری هئدف و حرملئه بئازوی زور برابئر در بتوانئد کئه دارد تئوان و تئا  چقدر ماهه شش کود 
 کند  مقاومت تیر سه آن سر تیزیو  او دقیق

 و استخوان و پوست و گوشت ،من تیر  شعب سه  هم بینم می که ام نیامده خودم به هنوز
یئئده را والیئئت بئئاغ گنجشئئک آن گئئل چئئون و نحیئئف جسئئم  گئئم را پئئایم و دسئئت اسئئت. در

 برسئد کمتئری آسئی  او بئه تا یمآ بیرون بدن دیگر سمت از و بروم پیش به دانم نمی کنم؛ می
 کئه اسئت چقئدر جسئم ایئن عمئق  گئویم مئی چئه اصالا  برگردم. ام آمده که جایی همین از یا

 نئئه اصئئالا  بیئئنم مئئی بیئئایم خئئودم بئئه تئئا ! آیئئد میئئان بئئه ازآن بازگشئئت یئئا مسئئیر  ادامئئ از سئئخن
 بئه کئرِ پی ایئن دیگر طرف از شدیدی فشار با پیش. راه نه و دارم پس راه انتخا  به اختیاری

 آیم. می بیرون رسیده نو  غنچ و گل نازکی
 یئئک ،حرملئئه شئئیطانی تئدبیر بئئه کئئنم، مئی طئئی را مسئئیر کئئه ثانیئه از کمتئئر مئئدت همئین در
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 از تئر ناز  بدن این یها گلبرگ کردن آلوده آن و ام داده انجام نیز دیگر انسانی ضد موریتأم
بسئئیار  ،آن نئئوع ترین لئئکمهبئئرای یئئافتن  گفئئت مئئی حرملئئه کئئه اسئئت کشئئنده زهئئری بئئه گئئل

کرده است جست  .وجو 
کنشی هیچ دادن نشان امکان اونگرم.  می اصغر علی  چهر به  ورود ثیرأتئ ندارد.تنها را وا

 دیگئر و شئود مئی جاودانئه و خشئکد مئی او لبئان بر که است لبخندی او، بدن در من خرو  و
کنشی تنها .شنوم نمی را قلبش ضربان صدای  ایئن دهد، می بروز خود از، خدا ولّی  آن که وا
 قربئانی ایئن طلبد می خدا از و پاشد می آسمان به و کند می مشت را فرزندش خون که است

 بپذیرد. او از را کوچک
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 تیر سه شعبه

 1رضا فخر روحانی مددکتر مح

 

دسئئتاوردهای دیئئن اسئئالم، جنبئئه تعئئالیم اخالقئئی و رعایئئت حقئئوق جملئئه  تئئرین از مهم
. از آیئئد بئئه شئئمار می، بلکئئه یئئک اصئل نیسئتیئئک شئئعار  تنهئئایئئن نکتئه انسئانی آن اسئئت. ا

 ،و همئین تزکیئه اخالقئی تزکیئه اخالقئی مئردم بئود نیئز همئین رو مسئؤلیت پیئامبر اسئالم
کرده بودآکه خود آن بزرگوار به  رفت به شمار میحضرت  آنهدف بلند رسالت   .ن تصریح 

یئ ان انحرافئات فکئری و اخالقئی بئود نقطه مقابل خط رسالت، ایجاد و دامئن زدن بئه جر
کئه حسئادت  که خاندان بنی امیه حتی از قبل از اسئالم بئدان شئهره بودنئد. طبیعئی اسئت 

شم را حد یقفی نبوده است. او  ایئن حسئادت و خباثئت ها تاریخی امویان نسبت به بنی
 .توان دید می اموی را در جریان جن  تحمیلی روز عاشورا بر امام حسین

بیشئئتر بئئه صئئورت  هئئا شئئه تجلئئی او  دشئئمنی هسئئتند. در قئئدیم، جن هئئا همی جنئئ 
گئئروه درگیئری کردنئئد.  هئای مسئئلح از دو قطئ  مخئئالف تجلئئی پیئدا مئئی هئئای نظئامی میئئان 

ی هئئا دهنئئد، از جملئئه جن   مئئی هئئای دیگئئری هئئم روی هئئا بئئه صئئورت امئئروزه ایئئن جنئئ 
کدام که  میزان تخری   ها ن یک از این ج فرهنگی و تبلیغاتی، اقتصادی و سایبری. این 

در ایئن نوشئتار مئورد  چئه آنپرسید. اما  ها بیشتری دارند را باید از متخصصان تاریخ جن 
کئئه در روز ه بئئ «تیئئر سئئه شئئعبه»بحئئث اسئئت، بررسئئی معنئئا و مفهئئوم  عنئئوان سئئالحی اسئئت 

گرفته شد. کار   2عاشورا به 

                                                     
 (Abumahdi1061@gmail.com) دانشگاه قماستادیار . 1

که تحقیقی جامع در باره نوع سالح. 2 کار رفته در جن  روز عاشئورا انجئام  شایسته است  شئود تئا عمئق های به 
 .دهدتوزی جبهه اموی را نشان  کینه
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کئئه نئئام و یئئاد ا را  مئئام حسئئینبئئدون تردیئئد مئئاجرای روز عاشئئورا بئئه همئئان انئئدازه ای 
کئرد، بئر  ه یزیئد، بئ بخصئو  و امیئه بنئی بئه نسئبت آزاده یها انسئان تنفئر احسئاسجاودانئه 

هئای امویئان تنهئا از دسئت  انگیزترین نام تاریخ، افئزوده اسئت. مشئابه جنایت عنوان نفرت
که به بنی  میو داعشیانی بر ها صهیونیست  .کنند  می عباس مباهات امیه و بنی آید 

 حسئین امئام حضئرت مظلومیئت عئین دراسناد و شواهد حقانیت  ترین یکی از مهم
گر در روز عاشورا هئیچ حادثئه «تیر سه شعبه»ایشان با  «طفل شیرخوار»شهادت  ای  است. ا

افتئئاد، همئئین یئئک جنایئئت عمئئق ددمنشئئی امئئوی و  بئئه جئئز همئئین یئئک مئئورد اتفئئاق نمئئی
د. به شئهادت رسئاندن دا  می را نشان حقانیت و مظلومیت جبهه حضرت امام حسین

گئئواه نهایئت سئئنگدلی جبهئئه پلیئئد  «طفئئل شئئیرخوار»یئک  در آخئئرین لحظئات جنئئ  خئئود 
 .اموی است

زبان در رشته زبان، ادبیئات  نگارنده این نوشتار از اساتید برجسته عر  چه آنبرحس  
کشئورهای مختلئف عربئی، شئامل یمئن، عمئان، عئراق، حجئاز، لبنئان،  و فرهن  عربئی از 

به دو صورت بود:  «تیر سه شعبه»مغر  عربی در شمال آفریقا پرسیده است، مصر و حتی 
کوچک در انتهای تیرکی بلند مستقر بودند. و نوع دیگئر ها که سه پیکان بر پایه یکی این یی 

که هرآ که سه تیغه  کاردی تیز هستند  ن  از نو  به یک دیگئر متصئل و سئه پئره  ،کدام مانند 
تیر سه »و این آلت قتاله بر تیرکی بلند قرار داشت. این نوع دوم از  کاردها از اطراف آزاد بوده

کاربرد آن برای بر  «شعبه از قدرت تخری  بسیار بیشتری نسبت به نوع اول برخوردار بوده و 
هماننئد  «تیئر سئه شئعبه»زمین انداختن درختان بلند و تنومند بود. اصابت این نوع دوم از 

گلوله  .امروزی استهای مسلسل  اثر تخریبی 
کدام جنایتکئار ایئن نئوع از  که  را بئرای بئه شئهادت رسئاندن  «تیئر سئه شئعبه»جدا از این 

کئئار بئئرده باشئئد،  یئئک و یئئا بئئیش از یئئک طفئئل معصئئوم حضئئرت امئئام حسئئین  نفئئسبئئه 
کفر اموی  توزی کینه عمق دادن نشان معنای به سالحی چنین از استفاده موجود در جبهه 

که هدف اصلی آن برانداختن شجره طیبه بود.نسبت به هدایت حسینی بود  ، عداوتی 




