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بابُ الحرم "پایگاه متن روضه و اشعارمذهبی"ویژه مداحان
!!ذاكران محترم ،در قبال استفاده از این مطالب  ،خواستار دعا برای تعجیل در ظهور گل سرسبد عالم خلقت،

حضرت بقیةهللا اعظم حجة بن الحسن العسكری عجل هللا تعالی فرجه الشریف می باشیم!!
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شب اول ماه محرم
حضرت مسلم علیه السالم

سالم ُمحرم ،سالم هالل ماه غم
سالم ُمحرم،سالم نوای محتشم

مشکی عزا
سالم پیرهن
ِ
م روضه ها
سالم
بانی بز ِ
ِ
سالم شا ِه سر از بدن جدا

خدا رو شکر رسیدیم باز
زیر خیمه های ماتم

زنده موندیم رسیدیم
به شب اول محرم

{سالم شا ِه بی کفن
سالم ما ِه تشنه لب
ب مادرم
سالم غری ِ
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سالم عزیز برادرم
سالم شهی ِد بی سرم
سالم سه ساله دخترم
علی اصغرم
سالم
ِ
علی اکبرم
سالم
ِ
سالم به ما ِه علقمه
عشق فاطمه
سالم به
ِ
سالم مدافعِ حرم
سالم عزیز برادرم
سالم شهی ِد بی سرم}

*تماااام ساااالم هاااا یاااه طر ،ساااالمی کاااه امشاااب میماااوام از یاااه ناحیاااه و یاااه زاویاااه ی
ب کوفااااه اسااااال،بیایید امشااااب م اااا م اااالم سااااالم
ل،شااااب غریاااا ِ
دیگااااه بگم،شااااب او ِ
بدیم به آقا..
یااااه جااااوری سااااالم داد بااااه آقااااا،ابی عباااادد از تااااوی ااااودال جااااواب
داد که الیق جواب شد*..

سر دار
سالم آقاجون ،سالم میدم از
ِ
سالم آقاجون ،سالم با قلب بیقرار

سالم ،به اشک چشمای ترت
سالم ،به ریه های خواهرت

سالم ،به اون سه ساله دخترت
سالم غریب شدم فدا سرت

رو داد،سااااالمی
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شاعر  :حمید رمی

*یااااه جااااوری سااااالم باااادیم کااااه الیااااق شاااانیدن پاساااا بشیم،م اااالم ساااافیر و نا ااااب
امااااام بااااود،خیلی اباااای عباااادد رو م اااالم ح اااااب ماااای کرد،خیلاااای هااااا م اااالم رو
کنار اباالفض می بینند،فکر نکنیم مقام م لم کم مقامی اسال...
یااااه جااااوری بیاااااییم وساااان میاااادون امااااام زمااااان رو مااااا ح اااااب کنه،یااااه جملااااه ای از
یکاااای از شااااهدای کااااربال نق ِ ،شااااب عاشااااورا،عابل خ اااااب بااااه شااااو ب یااااه جملااااه
ای میگااااه،خیلی قشااااندِ،به درد ماااان و تااااو شااااب اول میمااااوره،هی بااااا هاااام ماااارور
کنیم،عااااابل بااااه شااااو ب فااااال :شااااو ب " َف َت َقاااادم بااااین عاااادت اباااا عباااادد حتاااا
عحت اااب " بااارو خاااودت رو باااه ح اااین عرضاااه کن،بااارو خاااودت رو باااه ح اااین نشاااون
بده،یه کاری کن ح ین روت ح اب کنه...
ایااان هماااه ساااال از محااارم و عاشاااورا میگااامره،آقاجان مااان خاااودم رو چاااه جاااوری باااه
تاااو نشاااون بااادم،چیکار کااانم رو مااانم ح ااااب کنی،چیکاااار کااانم مااانم جااادا کنی،چیکاااار
کااانم مااانم م ااا شاااهدا بشااام تنهاااا کااااری کاااه مااان تون اااتم انماااام بااادم ایناااه شاااب
سااایاهی لشاااکرت بشااام ،اومااادم بااارات
اول محااارم اومااادم تاااو خیماااه ی عزات،اومااادم
ِ
ریه کنم،نوکرت بشم...
تو رو به مادرت فاطمه،زا ر کمر خیمده ی حرمال،روی ما هم ح

شانه های زخمی اش را هیچ کل باور نداشال
بار غربال را ک

ی از روی دوش

برنداشال

*ان شاءد هیچ وقال غریب نشی،یه جایی تنها نشی*....

سرسپردن در م

یر سربلندی سیره اش

جز شهادت آرزوی دیگری در سر نداشال

اب کن....
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*اساااایر شااااد بااااه یاهر،امااااا وقتاااای وارد کاااااا اِباااان زیاااااد شد،نشااااونه ای از اساااایر تااااو
رو نگاااااه میکناااای ماااای بیناااای اون
وجااااودش نبود،م اااا شااااهید حمماااای کااااه عک اااا
رو به اسارت رفته بود،عزت رو می بینی...
داع
جااااانم فاااادای اون شااااهید کااااه وارد کاااااا عبیاااادد اباااان زیاااااد شااااد،نگاه نکاااارد بااااه اباااان
فاااال :چااارا ساااالم نمیکنااای باااه امیااار فاااال :مااان امیاااری
زیااااد ،ساااالم نکااارد،به
اااین ،ماااا تاااو عاااالم یاااه
اینماااا نمااای بینم ..فاااتن :امیااار عبیااادد ...فاااال :امیااار مااان ح
ِ
امیر داریم...
فااااال :سااااالم کناااای یااااا نکناااای ماااای کشمال...م
ب هاااا
آرزوم شهادتِ برا ح ین،تو منو به آرزوم میرسونی*...

ی

در نگاه

کوفه کوفه غربال و دلواپ

عابر دلم

ته جز تنهایی اش یاور نداشال

م بیعال فروش
بام های خانه های مرد ِ
وقال استقبال از او جز سند و خاک

*د اکبر،چه جوری از م

تر نداشال

لم استقبال کردن*...

می چکید از مشک هاشان جرعه جرعه تشنگی
نم

هاشان میوه ای جز نیزه و خنمر نداشال

سند ها کمتر به پیشانی او پا میزدند
ن

بتی نزدیک ا ر با حضرت حیدر نداشال

روی لگون و لبی پرخون و چشمانی کبود
سرنوشتی بین نامردان از این بهتر نداشال

اااالم خندیااااد ،فال :ماااان
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باااااود ،هماااااه
* اینقااااادر عاشاااااق باااااود م ااااالم،اینقدر دلاااااداده و شااااایفته ی اماااااام
چیاااااازش شااااااد شاااااابیه امااااااام ،وقتی عاشااااااقانه دلااااااداه بشاااااای،اینموری ماااااای
رو
ااان عااااالم شااااد،من دو سااااه شااااباهت
برنال،شااااهادت
هاااام شاااابیه ارباااااب باااای کفا ِ
بگم...
باااااه شاااااهادت رسااااایدن،تمام طایفاااااه اش،آل
خاااااودش باااااه شاااااهادت رساااااید،فرزندان
عقیااااا هیچکااااای زناااااده نموناااااد،ببین چااااای کااااارد بااااارا ح اااااین،خودش،دو تاااااا بچاااااه
اش،داداشاااااش ،حتاااای بعضاااای هااااا نوشااااتن دختاااارش هاااام زیاااار دسااااال و پااااا از بااااین
رفااااال ،م اااا ح ااااین شااااد ،ارباااااب مااااا هاااام همااااه ی کِاااال و کااااارش رو داد،حتاااای
دختاااااارش هاااااام شااااااهید شااااااد،فقن دختاااااار م اااااالم دیگااااااه از باباااااااش چیاااااازی
ندید،سری،بدنی،پاره پاره لبی..
شااااااباهال دوم:آب ننوشید،تشاااااانه جااااااون داد،مااااااادر شااااااهید حمماااااای میگه:همااااااه
صااااحنه هااااارو دیدم،دیاااادم بچااااه ام رو اساااایر کردن،دیاااادم ساااارش رو بریاااادن امااااا ا یااااال
کااااردن،
نشاااادم ،امااااا یااااه صااااحنه منااااو ا یااااال کاااارد ،میگااااه وقتاااای سااااوار ماشااااین
ک ،فتم بچه ام تشنه اسال...
دوربین رفال جلو،دیدم لباش خش ِ
م اااااالم تااااااا لحگااااااه ی آخاااااار تشاااااانگی کشااااااید،چند بااااااار یاااااار آب رو آوردن و
شک ااااااال،اینم یااااااه
پاااااااره شااااااد و هاااااام دناااااادون
بردن،م اااااالم هاااااام لااااااب
شااااباهال،لحگه ی آخااااری فااااال :دیگااااه آب نمیمااااوام ،یاااااهرا آقااااام تشاااانه اسااااال"...
ی قتلوک بحوک و من الماء منعوک"
ُبن ّ
یااااه شااااباهال دیگااااه اش رو بگم،م اااالم باااااالی داراالماااااره نوشااااتن :هاااای نگااااران نگاااااه
فاااال :کماااارو نگااااه میکنااای فاااال :دارم نگاااام میکااانم ببیااانم بچاااه
مااای کااارد ،به
هااام تاااو
هاااام یاااه وقاااال نباشن،سااار بریااادنم رو نبینن،نگاااران بچاااه هااااش باااود ،اربااااب
حلِاااک َ َو بَ ًیتِاااک" ح اااین کماااا
اااودال هااای نگااااه مااای کااارد "..تُا
اادیر طَ ًرفاااا َ
خ ِفیّاااا لِلااای َر ً
ُ
رو داری نگاه می کنی نگاه کرد دید زینب اومده باال ت زینبیه.....
یاااه شاااباهال دیگاااه سااارال دارم،یاااه جملاااه ی مقتااا تاااو هااار دو روضاااه تکااارار شاااده،
ِ فِاااای ال ِقتااااال " یعناااای
ضاااا ُع َ
نمیاااادونم میتااااونم معنااااا کاااانم یااااا نااااه،عبارت اینااااهَ " :و َ
دیگااااه ضااااعیِ شااااد،دیگه نااااا نداشااااال،جون نداشااااال ،آدم چااااه جااااوری دیگااااه جااااون
نااااداره هاااام تنهااااا بااااود،هم تشاااانه بااااود ،هاااام زخماااای بااااود ،نوشااااتن :اینقاااادر زدناااا
دیگااااه نااااا نداشااااال م اااالم،دقیقا ایاااان جملااااه تااااو ااااودال قتلگاااااه هاااام ه ااااالَ "،و
ح ااااین هاااام یاااه لحگااااه ضااااعِ
سااااا َع " اربااااب
ِ فِاااای ال ِقتاااالَ ،ف َو َق َ
ضااا ُع َ
َ
ِ یَ ً اااا َت ِری ُ َ
رو رفال،دیگاااااااه ناااااااا نداشال،تشنه ،رسااااااانه،زخمی،داغدیده،یه
هماااااااه ج ااااااام
ماااار" یکاااای فااااال :نماریااااد
ح َ
جاااا بِ َ
لحگااااه ای ااااتاد اسااااتراحال کنه،چااااه کردن " َف َرمااااا ُه َر ُ
رو باااااال
کااااردن ،پیااااراهن عااااربی
ح ااااین اسااااتراحال کنه،چااااه کاااانم سااااند باااااران
زد،ح ین......
اینهاااارو کاااه فاااتم هماااه شاااباهال بود،یاااه فرقااای هااام داشاااال باااا ارباب
ال*:
بیال ف ِ

،شااااعر تاااو یاااه
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دیدن بازارهای کوفه فال
دخترش با
ِ
خوب شد بابای من در دسال انگشتر نداشال

✍شاعر  :یوسِ رحیمی

غریب یر آوردنال...
برات بمیره مادرت...
داره می بینه خواهرت...
ح

ین...

ای تشنه لب ح
ح

ین.....

ین...

عشق زینب ح

"اللهم عم

ین....

لولیک الفرج"..
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شب دوم ماه محرم
ورود به کربال

ی چشمم سحر نشد
شبهای بی قرار ِ
دلواپ

ی و غربال و اندوه سر نشد

آهم کشید شعله ،ولی بال و پر نشد
اصال ک

ی زحال دلم با خبر نشد

*دلااااام خاااااوش باااااود روز اول محااااارم میااااامی،امروز چقااااادر یاااااا صااااااحب الزماااااان
فتن*....

فرموده ای که شرط وصالال صبوری اسال
وقتی زمان ،زمانهی همران و دوری اسال
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*ان شاااااءد محاااارم بیشااااتر از امااااام زمااااان بمااااونیم،یکی از شااااعرا ماااایگن :در
در بااااال رو میزنه،محتشاااام کاشااااانی در
عااااالم ربیااااا باااااغی رو ماااای بینااااه،میره ِ
رو بااااز میکنه،محتشاااامی کاااه باااااز ایااان چااااه شاااورش اسااااال رو ساااروده و عااااالم
رو ت

اااامیر کرده...محتشاااام بااااه ایاااان شاااااعر میگااااه :فالناااای از امااااام زمااااان یااااه

ی شاااعراتون از مااان زیااااد نمیگیاااد چرا یاااا ِد
جملاااه بگااام ...فرماااوده اناااد :چااارا تاااو ِ
من نمی کنید ...
مااان و تاااو ،تاااوی ایااان شااابها یاااا ِد آقاااای غریبماااون نکنااایم ،کااای یااااد اماااام زماااان
میکنه *...

ای طلع الرشیدهی من ،أیها العزیز
ای ُغر َة الحمیدهی من ،أیها العزیز

ای نور هر دو دیدهی منِ أیها العزیز
خورشید من سپیدهی من ،أیها العزیز

اعن جمعه هم غروب شد اما نیامدی
ساللهی زهرا نیامدی
ای آخرین ُ

11

*اصاااال ایااان جمعاااه یاااه جاااور دیگاااه منتگااار شاااما باااودم،این جمعاااه باااا هماااه ی
جمعه ها فرق داشال ،چرا *....

آمد محرم و غم ُعگمای کربال
ل صحرای کربال
خون می تراود از د ِ

*آا اساااااام کااااااربال اومااااااد،تو هاااااام م اااااا
َ
شااااابِ

ِ،نگی االن وقااااات

نی

ماااااان ریمتاااااای بااااااه هم،امشااااااب

اااااال،عالمال مااااادمن همینه،اسااااام ابااااای عبااااادد

ال
دل رو زیاااااار و رو میکنااااااه،هر چااااااه بااااااادا باد...کربال،کربال.....کیااااااا خیلاااااای وقاااااا ِ
نرفتن کیا منتگرن اربعین بیاد برن کربال ...کربال،کربال....

این دل تنگم عقده ها دارد
و یا می ِ کربال دارد

*چااااه ا رتباااااطی اسااااال بااااین امااااام زمااااان و کربال،کااااه روز یهااااورش نمیگااااه :ماااان
جااااادی الُح
فرزناااااد فاطماااااه ام...میگاااااه" :اِنَّ َ

اااااین "...چاااااه رمااااازی اساااااال کاااااه

ا مااااه ی مااااا تااااو ساااامتی هااااا و شاااادا د،امام زمااااان رو صاااادا ماااای زدنااااد،حتی
هنااااوز بااااه دنیااااا نیومااااده،برات نمونااااه بگاااام ،پیغمباااار تااااو غدیر،مهاااادی رو صاااادا
میزناااااه،تو خ باااااه غااااادیر...مادرش زهااااارا کماااااا صاااااداش زد عالماااااه ی امینااااای
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میگه:پشاااااال در اول فاااااال" :یاااااا ابتااااااه " بعاااااد صااااادا زد:فضاااااه بیا...بعاااااد هااااام
مهدی کمایی پ

رم

دیگاااااه کااااای صاااااداش زد دعاااااای عرفاااااه سیدالشاااااهدا صاااااداش میزناااااه....این
ب...زیاااااارت ناحیاااااه ی مقدساااااه رو ورق بااااازن،هیچ اماااااامی از ماااااا
ارتبااااااط عمی ِ
اینموری سالم نداده به کربال...
دلاااااایل

چیااااااه اینکااااااه امااااااام زمااااااان از ن

اااااا

سیدالشهداسااااااال،باالتر،اینکه

همه میگن :امام زمان منتقم کربالسال...
ان شااااااءد بیای،انتقاااااام اون لحگاااااه ای رو بگیاااااری کاااااه عماااااه ات نگااااااه کااااارد
دیاااااد دورش هماااااه نامحرماااااا حلقاااااه زدن...یاااااه نگااااااه کااااارد باااااه علقماااااه،یا
عباس *...

امشب بیا و با دل خونین جگر بموان
از ماه خون رفته و شق القمر بموان

از شام ب

ک

و شب ب

سحر بموان

از روضه هات عمه تان بیشتر بموان
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وقتی که چشمهای تو از غم لبالب اسال
آ ینهی غریبی و غمهای زینب اسال

یا این دل شک

تهی ما را صبور کن

یا که به خاطر دل زینب یهور کن
شاعر :یوسِ رحیمی

*بعضااای شاااب هاااا هااای نغماااه هاااای قااادیمی یاااادت میاد،دلاااال میماااواد ایناااارو
زمزمه کنی،چی بمونیم یا ِد سال های قب

*...

ل زینب
میون همه دل ها اَمون از د ِ
ل زینب.....
اَمون از د ِ
سیدالشاااااااااااهداء،اعگم مصااااااااااایبال هاساااااااااااال،بزر
مصااااااااااایبال
ِ
مصیبال،ح

م َر ِزیَّ َت َهااااااا فِاااااای
"م ِ
م َهااااااا َو أَ ًعگَاااااا َ
صاااااای َبه َمااااااا أَ ًعگَ َ
ین،کربالسااااااالُ ..
ِ

س َ
ااااالم"...حاال ساااا،وال...،تو کااااربال چااااه مصاااایبتی باااازر
اْل ً
ًِ
اون نقااااا

تااااااااااارین

معااااارو

ال بااااه
تاااارین مصاااایب ِ

کاااااه همتاااااون شااااانیدید،به اماااااام زماااااان عمااااا

د تعاااااالی

ال
ل فرماااااود :نه،مصااااایب ِ
ال ودا ِ
فرجاااااه الشاااااریِ ،اون عاااااالم فال:آقاااااا مصااااایب ِ
عباس فرمود:نه...
عموتون
ِ
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ا باااای حماااازه گمااااالی میگااااه از امااااام سااااماد ساااا،وال کردم،آقااااا چهاااا
داریاااد ریاااه مااای کنید،یاااه جاااوری ریاااه مااای کنیاااد ،بعاااد از چهااا

ساااااله

ساااال کاااه

پیغمبر فرماااااود :اشاااااتباه
ل
انگاااااار پااااادر شاااااما اولاااااین شاااااهی ِد بنااااای هاشااااام و آ ِ
ِ
نکن،مااااان بااااارا باباااااام ریاااااه نمااااای کنم،بعاااااد فرماااااود ":اِنَّ القتااااا

لناااااا عاااااادة

چاااای فرمااااود :ماااان یااااه ساااا،وال دارم ازت،تااااا
وكرامتنااااا الشااااهادة" آقااااا پاااال
ِ
قبااا

از کاااربال ک

ال نااااموسِ ماااارو باااا طنااااب ب
ااای دسااا ِ

اااته باااود یاااا ناااه ک

ااای

ااار
م َمحااار ِ
تاااا حااااال باااه ناااامحر ِ
م ماااا نگااااه کااارده باااود یاااا ناااه ابااای حمااازه یاااه َ
س ِ
بازوی عمه ام زینب*...
طناب به
ِ

که جرأت کرده دستال را ببندد
که جرأت کرده بر اشکال بمندد

*روضااااه بمونم،پیاااااده شاااادن،اول خیمااااه ای کااااه اباااای عباااادد دسااااتورداد تااااو
بلنااااادی برپاااااا کنناااااد خیماااااه ی اباالفضااااا

باااااود،اول خیماااااه ی عبااااااس برپاااااا

بشاااه،همه بااادونن مااان عبااااس دارم،اماااا مااای دون

اااال چناااد وقاااال دیگاااه بایاااد

عمااااااود خیمااااااه ی عباااااااس رو بموابونااااااه،اول خیمااااااه ای کااااااه میموابِ،بعااااااد
دسااااااتور داد بااااااین خیمااااااه ی عباس،بااااااا خیمااااااه ی خودش،خیمااااااه ی زنهااااااارو
بزنن،بعاااااااد وسااااااان خیماااااااه ی زن ها،خیماااااااه ی زینب،خیماااااااه ی خاااااااانوم رو
جاااوری درساااال کااارد کاااه م

اااتقیم بماااوره تاااو خیماااه ی ابااای عبااادد،یعنی یاااه

لحگاااه هااام از زیناااب جاااادا نشاااد،بی خاااود نبااااود صااادای ح
فااااردا ،نااااه عاشااااورا،وقتی م اااا

فااااردا همااااه ی محماااا

اااین رو شاااانید،م

هااااا پیاااااده شااااد،ابی
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عبااااادد رفاااااال تاااااو خیماااااه،زینب کناااااار خیماااااه ی بااااارادر صااااادای ح

اااااین رو

ج ُعااااونَ " ....داداشاااام
ه َرا ِ
شاااانید،هی زیاااار لااااب ماااای فااااال" :لِنَّااااا للّااااه ولِنّااااا لِلَیاااا ِ
داره آمااااااده ی مااااار

میشه....نوشاااااتن صااااادا زد:ای کااااااش مااااای ماااااردم ،ایااااان

آیاااااه رو از زباااااان تاااااو نمااااای شااااانیدم ،ریه کرد،بااااای تاااااابی کرد،ابااااای عااااادبا
آروماااا

کرد ،فااااال:خواهرم هنااااوز کااااه چیاااازی نشااااده،ببین دورت همااااه بچااااه

هااااا و محرمااااات ه

البکااااا َء أمااااا َمکُم" ریااااه
تن،صاااابر کن،حاااااال ریااااه نکن" َفااااانَّ ُ

هاااااات هناااااوز موناااااده،آروم باش،اصاااااال یاااااه دقیقاااااه از ح

اااااین

شد،هی می رفال،می اومد،میزد تو سینه می فال :وای برادرم.....

فراز منبر نی ،قرص ماه می بینم
خدای من اشتباه می بینم
بتاب یوسِ من بوی ر

می شنوم

بتاب ،راه دراز اسال  ،چاه می بینم
نگاره می كنم از را ِه دور سرها را
جوان و پیر ،سفید و سیاه می بینم
به آیه های كتاب غمال كه می نگرم
تمام را به «كدامین ناه »...می بینم
به احترام سرت،سر به مهر می سایم
و قتلگاه تو را قبله اه می بینم

جااااادا نمااااای
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شاعر:سعید بیابانکی

*از اماااااام صاااااادق علیاااااه ال

الم،پرساااااید،آقاجان چااااارا ُمهااااار کربال،باااااا هماااااه

ترباااال هاااا فااارق میکناااه چرا ماااا باااه ترباااال سااامده مااای کنیم چااارا ترباااال کاااربال
ی دیگااااه ای داره ....حضاااارت فرمااااود :ماااای دوناااای چاااارا تربااااال
یااااه ع اااار و بااااو ِ
د مااااا تااااو دعااااای
کااااربال باااارا ساااامده کااااردن متمااااایز از همااااه اسااااال فرمود :جاااا ِّ
یگاااانگی تااااو شااااهادت
عرفاااه فرمودنااااد :خااادایا بااااا همااااه اعضااااء و جااااوارحم بااااه
ِ
میدم....
د مااااا خااااون و وشااااال و پوست
جاااا ِّ

،شااااهادت بااااه یگااااانگی خاااادا داد،بعااااد امااااام

د مااااا بااااا خاااااک عمااااین
صااااادق فرمااااود :تااااو کااااربال همااااه اعضاااااء و جااااوار جاااا ِّ
شده،بی خود نی

ال این خاک با همه خاکا فرق داره.....

چااااه جااااوری وشااااال و پوسااااال و خااااون
ده نفااااار اسباشاااااون رو نعااااا

اااین بگمااااو داد بزناااای
بااااا خاااااک عما
ِ

تاااااازه زدن،یاااااه جاااااوری رو بااااادن

سااااام اساااااب
ُ

کوبیدن....
یااااه کاااااری کردن،خااااواهرش تااااو ااااودال هاااای داد ماااای زد :تااااو ح

اااین منی تااااو
ا
ِ

عزیزمادر منی چرا اینموری شدی داداش ...
دیگاااه از امشاااب باااه بعاااد یاااه جاااور دیگاااه سااامده کنیاااد رو تربال،دیگاااه اوناااایی
کاااااه روضاااااه ی مااااان رو شااااانیدن،با ریاااااه سااااامده کنن،حواساااااال باشاااااه،این
خاکی که سمده می کنی،آغشته با ح

ین.....
ِ
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شب سوم ماه محرم
حضرت رقیه سالم اهلل علیها

وقتی اومدی فتم  ،که تقصیر دل من بود
تو که دیدی بابات خوابه،چه وقال ریه کردن بود

حاال که اومدی پیشم  ،بازم آغوشتو وا کن
بغ

کن بغضمو بازم  ،غریبی مو تماشا کن

حاال که اومدی پیشم  ،بزار خلوت کنم باتو
بزار تعریِ کنم بعدش  ،ببین من پیر شدم یاتو

ببم
ببم

حرفای تعریفیم،دیگه حرفای خوبی نی
واسه پمیرایی،خرابه جای خوبی نی

*تو جات خرابه نی

خرابه ب

ال

ال

ال بابا  ،چرا خرابه جای خوبی نی

ک  ،خرابه بالش
ترش خا ِ

ال
خش ِ

ال
ی دخترت زش ِ
تو خیلی خاکی ای اما  ،برا ِ

ال *...
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برای دخترت زشته،که خون

این طوری باشه

بزار چیزی نگم شاید،تو حرفام دلموری باشه

کدوم دختر بااین حال
ببم

،پی

باباش معمب نی

از راه طوالنی،سر و وضعم مرتب نی

ال
ال

ا ه بابا بیای باید،برات با جون مهیا شم
خمالال می کشم وقتی،نتونم از زمین پاشم

نگی من بی ادب بودم،نگی این دختر عاشق نی
نمی تونم پاشم از جام،پاهام پاهای سابق نی

ال
ال

*اینقاااادر رو خاااا ارا دویاااادم  ...اینقاااادر کعااااب ناااای خااااوردم  ...اینقاااادر لگااااد خااااورم ...
پاهام پر از آبله اسال *...

حاال چشمای کم سومو،به هر چی جز تو می بندم
به زورم باشه پامیشم،به زورم باشه می خندم

مگه تو صورتم امشب،بغیر از خنده چی دیدی
که از وقتی پیشم ه

یکی دست

تی،یه بار حتی نمندیدی

تو تاریکی،به ونم خورده چیزی نی

ال
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یکی از من یه وشواره،امانال برده چیزی نی

ال

فقن دلتندِ تو بودم،که اعصابم به هم ریمته
یه قدری خ

تۀ راهم،یه کم خوابم به هم ریمته

*حاال چی میموای دختر *

ی دامنم باشه
میموام امشب سرت تاصب ،به رو ِ
میموام امشب شب خوبِ،ازینما رفتنم باشه

دیگه اخماتو واکردی،منم با بغض میمندم
بیا آغوشتو وا کن،منم چشمامو میبندم

* هاااار چاااای بااااا باباااااش حاااار زد آروم نشااااد  ،دیگااااه قاااادرت نداشااااال درسااااال
حاااار بزنااااه  ،بریااااده بریااااده  ...هاااای میمواسااااال بگااااه "اَبَتااااا" دناااادوناش شک ااااته
اااان َا الَّااااامی
ب ،اَ َ
باااااود نمیتون اااااال بگاااااه  ...هااااای میگفاااااال:اَ َ
ب" ...یاااااا أبتااااااه َما ً
َ
صاااغَر
ااان َا الَّااامی أیتمنااای علااای ِ
َ
ن َا الَّااامی َق اااع َو ِریااا َد ًی َ َم ً
خضَاااب َ بِااا ِدما َ َم ً
سنّی " ...
ِ
ااااش رو ماشااااال رو لبااااای بابااااا  ...قربااااون لبااااای
ساااار رو بااااه سااااینه چ ااااباند  ،لبا
ُ
محاساااان خاااااکی و خونیااااال ،
ن
ی شک ااااته ات  ،قربااااو ِ
پاااااره ات  ،قربااااون دناااادونا ِ
ِ
ی سااااوخته ات  ،بابااااا بابااااا  ...فااااال  :بابااااا شاااانیدم از عمااااه ام یااااه
قربااااون موهااااا ِ
منااازل قبااا ازخراباااه سااارت رو ش اااتن باااا اااالب  ،خوشاااحال باااودم سااارت رو باااا
روی ساااارته ...
ااااالب ش ااااتن  ،امااااا االن هاااار چاااای نگاااااه ماااای کاااانم خاک ااااتر
ِ
ن  ،بابا چه کردن با لبهات ...
هر چی نگاه می کنم صورتال غرقِ خو ِ
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بابااااا االن یااااادم اومااااد  ،دیاااادم دارن یااااه چااااوب و باااااال ماااای باااارن  ،هاااای رو پنمااااه
اااین
اااای ماااان ح ا
هااااای پااااام بلنااااد شاااادم  ،عمااااه اون ساااار کیااااه  ...اون ساااار بابا
ِ
ِ
 ...ح ین ....
دختاااار بااااه بابااااا رو بزنااااه  ،بابااااا روش رو زمااااین نمیزنااااه  ،امشااااب بگااااو  :دختاااار
اربااااب باااه باباااات بگاااو ماااا یاااه کربالیااای اربعاااین میماااواهیم  ،باااه باباااات سااافارش
 ،احاااادی رو نااااا
ماااارو بکاااان  ،خااادایا بااااه رقیااااه  ،باااه دسااااتای زخماااای و کاااوچیک
امید و دسال خالی برنگردان *....

منابع :
المنتمب فی جمع المراگی و الم ب طریحی،ص ۶۳۱-۶۳۱
منتمب التواری ،باب پنمم،ص .922
نفل المهموم۶۵۱ ،
رمز المصیب ،جلد،۳ص .۳9۱
سمن فتن سر امام ح

ین علیه ال

الم در  ۶91مح  ،ص29
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شب چهارم ماه محرم
حضرت حُر علیه السالم

هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد
ن

یم یک سبد آیینه در بغ

خوشا به حال ن
دخی

دارد

یمی که با تمام وجود

بر َعلَم و پرچم و کُت

دارد

*هماااااه ی ماااااا یاااااه ساااااال منتگااااار ُمحااااارمتیمَ ،علم هاااااا و پااااارچم هاااااا و کُتااااا
بر باال دلمون جال بگیره*.....
ها،مشکی ها،کتیبه ها ِ

خوشا به حال خیالی که در حرم مانده
و هر چه خاطره دارد از آن مح

دارد

*خااااوش بااااه حااااال اوناااای کااااه بهتاااارین لاااامت هااااای عماااارش تااااو راه کربالسااااال،هر
چاااااای حاااااار میزنه،میگااااااه :یااااااادش بااااااه خیر،چااااااه کاری،چااااااه ساااااافری،چه
میگاااااای :مگااااااه تااااااو ایاااااان عااااااالم غیاااااار از کااااااربال هاااااایچ جااااااا
زیااااااارتی،به
م....بعضاااااای هااااااا هنااااااوز کااااااربال
نرفتی،میگااااااه:رفتم یااااااادم نی ااااااال،کربالهاش یاد ِ
امضاء می کنند...
نرفتن،ان شاءد اصحاب کربالیی
قبااار خاااودم
یکااای از شاااعرا میگاااه:خواب دیااادم،تو عاااالم ربیاااا از دنیاااا رفتم،دیااادم تاااو
ِ
خوابیدم،یااااه عااااده لباااااس جند،لباااااس رزم بااااه تاااان ،باااااال ساااارم ه ااااتن،چهره هااااا
نورانی،پرساااااایدم شااااااماها کاااااای ه ااااااتید فرمودنااااااد :مااااااا شااااااهدای کاااااارال
ه اااااااااتیم،اومدیم بدرقاااااااااه ات...میگاااااااااه :دیااااااااادم ده،دوازده نفااااااااار بیشاااااااااتر
نی ااااتن ،فتم :شااااهدای کااااربال هفتاااااد و دو نفاااار ه ااااتن ،فتن :تااااو فقاااان اساااام
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ماااارو بااارده باااودی تاااو جل
می اومدن...

اااه هات،ا اااه اسااام بقیاااه رو هااام مااای فتی،بقیاااه هااام

کم،بعضاااای هااااا شاااارکال کننااااده ه تن،بعضاااای هااااا
فکاااار نکناااای تااااو مقامااااال ِ
دسااااال اندرکارن،شاااارکال کننااااده بااااه کاااای میگن ک اااای کااااه ا اااار نیاد،یااااه اشاااااره
ماااای کناااای بیااااا جلوتر،جااااای اون کااااه نیومااااده پاااار میشااااه،اما دسااااال اناااادرکار ا ااااه
نیاااااد بایااااد فکاااار کناااای یکاااای رو جاااااش بااااماری،حاال ماااان از شااااما ساااا،وال ماااای
کنم،حبیااااب دسااااال اناااادرکار کااااربال بااااود یااااا شاااارکال کننااااده حبیب دسااااال اناااادرکار
بود،فرمانااااده ی سااااپا ِه اصااااحاب بااااود،روز اول اباااای عباااادد همااااه پاااارچم هااااا و
َعلااااام هاااااارو داد،غیااااار از دوتا ،فتن:آقاااااا ایناااااارو هااااام بدیاااااد،فرمود:اینا صااااااحب دارن
تو را ِه...
میان،صاحب
انااااادرکار،حبیبی کاااااه فرماناااااده ی ساااااپاهه،آرزو داره جاااااای
حبیبااااای کاااااه دساااااال
ِ
شااااما باااارا ح ااااین ریااااه کنه،همااااه آرزوش اینااااه یااااه بااااار دیگااااه عمااااری داشااااته
باشااااه ،ریه کاااان روضااااه هااااا باشااااه،این کاااام مقااااامی اسااااال امشااااب مهمااااان
سفره ی اصحابیم*....

خوشا به حال خیالی که در حرم مانده
دارد

و هر چه خاطره دارد از آن مح

به یاد چایی شیرین کربالیی ها
لبم حالوتِ "اَحلی من الع

" دارد

بگو چه شد که من اینقدر دوستال دارم
بگو محبال ما ریشه از ازل دارد

* آره،محباااااال ماااااا ماااااال دیاااااروز و پارساااااال و پیرال اااااال نی اااااال،محبال ماااااا از اون
ی کاااااه ِلماااااون رو سرشاااااتن،روز ازل،دلیااااا دارم بااااارا حرفم،دلیلشااااام روضاااااه
روز ِ
حاااااااار را ِه امااااااااام رو ب ال،حضاااااااارت یکاااااااای دو بااااااااار ازش
ی امشاااااااا ِ
ب،وقتی ُ
حاااار ساااارش رو انااااداخال پااااایین فااااال:
پرسا
اااید،حر با مناااای یااااا باااار َعلَاااا ِ ّ
ی مناااای ُ
ُ
ک یابن رسول د"،من با شمام...
َ
"علی َ
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نوشااااتن حضاااارت سااااه مرتبااااه فرمود":الحااااول وال قااااوة اال بااااا "...یکی ازاصااااحاب
حااااار وقتااااای راه رو ب ال،ساااااه مرتباااااه فرماااااود ":الحاااااول وال قاااااوة اال
پرساااااید:آقا ُ
حاااار رو ماااان تااااوی شااااهدای خااااودم دیااااده
بااااا "،برای چاااای آقااااا فرمااااود :اساااام ُ
بودم...
آقاااا جاااان اسااام ماااارو هااام تاااوی غالماااات دیاااده باااودی نکناااه اسااام ماااا تاااو ناااوکرات
نباشاااااااه تو زا رات،تاااااااو عاشاااااااقات نباشاااااااه نکنه ناهاااااااام اسااااااامم رو قلااااااام
بگیره *...

بگو چه شد که من اینقدر دوستال دارم
بگو محبال ما ریشه از ازل دارد

غالمتان به من آموخال در میانه ی خون
که روسیاهی ما نیز راه ح

دارد

شاعر :سید حمیدرضا برقعی

*ک اااای نگااااه:من نهکارم،شاااای ون اولااااین کاااااری کااااه میکنااااه،جوری تااااو دلااااال رو
اااته....حر بااااا
خااااالی میکنااااه،هی بااااه خااااودت میگاااای :مااااا کااااه آب از ساااارمون مشا
ُ
اون نااااااهی کاااااه مرتکاااااب شاااااد ،ناه بااااااالتر از ایااااان،راه ح اااااین رو ببنااااادی ،ناه
ل زینااااب رو بشااااکنی ...امااااا یاااه لحگااااه بر شااااال،یه لحگااااه تصاااامیم
بااااالتر از ایاااان د ِ
ر فال،یااااه لحگااااه بااااه خااااودش اومد،بعااااد ایاااان خااااانواده هاااام عمیااااب خااااانواده ای
هااا لااای ِمااان توباااه " آیاااا مااان اجاااازه دارم
ه اااتن،یه لحگاااه اوماااد خااادمال آقاااا " َ
توبااااه کاااانم حضاااارت اصااااال مشااااته اش رو یااااادش نیاورد،نگفال:تو حاااااال اوماااادی
رأسک"سرت رو باال بیار...
توبه کنی  ...حضرت فرمود ":اِر َفع
َ
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حر کمایی
دیشب صدایال میزدم ای ُ
مایی،حر مایی
حر
ُ
حر ماییُ ،
تو ُ

*ای خدا میشه آقا به من و تو هم بگه :شما مال من ه

تید*..

تو بین دشمن بودی و من با تو بودم
هر لحگه از تو دل ربودم ،دل ربودم

حر آندم که فتم مادرت رید برایال
ُ

*نفاااارین کاااارد بااااه یاااااهر "،گَ َ
ک"مااااادرت بااااه عاااازات بشااااینه و ریااااه کنااااه،
ک اُم َ
کلَ ًتاااا َ
رو رفاااااال....ببین
حااااار سااااارش رو اناااااداخال پاااااایین،عرق شااااارم پیشاااااانی
دیااااادن ُ
حر *
حر ،چه کرد به یاهر با د ِ
ل ُ
نفرین ُ

حر آندم که فتم مادرت رید برایال
ُ
نفرین نکردم،بلکه می کردم دعایال

آنما که فال:چشم مادر بر تو رید
می خواستم زهرای اطهر بر تو رید

حااار اون ماهیاااال خاااودش
اازُ ،
*یاااه جاااایی اماااام دساااال ماشاااال کاااه ُ
حااار باااه هااام بریا ِ
رو نشااااون بااااده ،ات قشااااند خااااودش رو  ،رو کنااااه،تا فااااال :مااااادرت بااااه عاااازات
بشینه،ساااارش رو انااااداخال پایین ،فال:آقااااا ا ااااه هاااار کاااای غیاااار از شااااما اساااام
مااااادرمو آورده بود،زنااااده نماااای مونااااد ،امااااا ماااان چااااه کنم شااااما فرزناااا ِد فاطمااااه
اید،اسم مادرت زهراسال...
ر،حاااار شااااد بااااه خاااااطر ادب ،ا ااااه دنبااااال عاقبااااال بااااه خیااااری ه
ح ُ
ُ
بی دو عالم*..
بی
نام
به
کرد
همینه،احترام
ِ

ااااتی،راه
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دانی که چون شد،دامن مارا رفتی
م زهرا را رفتی
م نا ِ
تو احترا ِ
می خواستم در این ل
می خواستم هم

تان یاس باشی

نگر عباس باشی
ِ

می خواستم زخم سرت را خود ببندم
بر زخم های پیکرت چون ُ
زهرا همان آغاز ،ه
چادر خاکی
با
ِ

بمندم

تال را رفته

دستال را رفته

اااام ماااااادرش رو
حااااار دشا
اااامن باااااه یااااااهر،االن مقابااااا اماااااام ای اااااتاده ،تاااااا اسا ِ
* ُ
ِ
آورد،احترام کرد ،فال:مادرت زهراسال،من جرأت ندارم حر بزنم....
اااادر امااااام رو احتاااارام
ااام ما
سااااادات منااااو ببمشاااان،میموام بگاااام :دشاااامن شاااانید اسا ِ
ِ
ال َد ِر،دیااااد صاااادای فاطمااااه پشااااال
م مدینه،دیااااد فاطمااااه پشاااا ِ
کاااارد،ای نااااامرد ماااارد ِ
حر بااااه نااااام مااااادر امااااام احتاااارام کرد،امااااا نانمیااااب نوشااااال تااااو نامااااه اش:
در میااااادُ ،
معاویاااااه اومااااادم بر ردم،یااااااد علااااای افتادم،چناااااان لگااااادی باااااه در زدم،صااااادای
شک تن استموان هاشو شنیدم....
حر باید بری پشال در و دیوار،باید بری سر سفره ی حضرت زهرا...
شب ُ
حااااار بر شاااااال،چه بر شاااااتنی ،فال:آقاااااا مااااان اولاااااین نفاااااری باااااودم کاااااه راه رو
ُ
ب ااااتم،میموام اولااااین نفااااری باشاااام کااااه جااااونم رو باااارات فاااادا ماااای کنم،لَااااه لَااااه
میاااااااازد باااااااارا شااااااااهادت،رفال میاااااااادان،خودش رفال،نوشتن:پ اااااااارش هاااااااام
زمین،حاااار یااااه لحگااااه بااااه
هاااام رفااااال،حق رو اَدا کرد،وقتاااای افتاااااد رو
رفااااال،غالم
ُ
اااال:حر منتگاااار ح ااااین نباش،حبیااااب بایااااد منتگاااار ح ااااین
خااااودش نهیااااب زد ..فا
ُ
باشاااه،زهیر بایاااد منتگااار ح اااین باشاااه،تو هماااین کاااه بهاااال اجاااازه داد جوناااال رو
حاااار شااااکافته شااااده بود،خااااون
فاااادا کناااای باااارات ب ااااه،منتگر نباش،نوشااااتن فاااارق ُ
رو چشااااماش رو رفتااااه بود،یااااه مرتبااااه دیااااد یااااه دسااااال مهربااااون ساااارش رو از رو
رو بااااااز کااااارد دیاااااد
خااااااک برداشاااااال،خون رو از چشاااااماش پااااااک کرد،چشااااام
ین...کیا آرزو دارن موقع جون دادن آقاشون رو ببینن
آقاش ح
ِ
بااااه همااااه آرزوش رسید،اصااااال جااااون دادن بااااا ح ین،اصااااال درد یااااادش میااااره،زخم
حااار
حااار بلناااد نشاااد،تا ُ
یاااادش میره،همتاااون اهااا روضاااه ایاااد،آقا لحگاااه ای از کناااار ُ
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حاااااار رو ماشااااااال،خیلی از شااااااهدای کااااااربال رو همااااااین کااااااارو
جااااااون داد،بعااااااد ُ
کرد،نوشااااتن بااااه دو دلیاااا ماااای اومااااد باااااال ساااار اصااااحاب و یاران ،دلیاااا اول ایاااان
بود:عشاااااقی کاااااه باااااین اربااااااب و باااااین اون اصاااااحاب وجاااااود داشال،حضااااارت مااااای
رو،دلااااا
دون اااااال ایناااااا آرزوشاااااونه ایناااااا ح اااااین رو ببینن،میشاااااناخال یااااااران
ال فتن ،میشااااناخال
نماااای اومااااد ک اااای منتگاااار بشااااه،دلی دوم خیلاااای ساااام ِ
ال دشااااامن رو خبااااار داشال،میدون اااااال دشااااامن بااااارا قهرماااااان
دشااااامن رو،خباگااااا ِ
بازی،دشاااامن باااارا تضااااعیِ روحیه،زنااااده زنااااده ساااارها رو از باااادن جاااادا میکنه،لااااما
خاااااااودش رو میرسوند،سااااااار یااااااااراش رو بغااااااا مااااااای رفال،ک ااااااای جلاااااااو
نیاد،می ماشاااااال راحاااااال جاااااون بدن،چشاااااماش رو مااااای ب ال،نماشاااااال ک ااااای رو
زنده زنده سر ببرن...
امااااا امااااان از اون لحگااااه ای کااااه خااااودش افتاااااد رو خاااااک،هنوز داشااااال نفاااال ماااای
ااااااد ِره" ح ین......دساااااااتال رو بیاااااااار
صا
کشاااااااید" ،و ال ّ ِ
ل َعلَااااااای َ
م ُر َ
ً
شااااااا ً
جاااااااالِ ه
ب اصاااااحابِ،االن وقاااااال توباااااه اساااااال،توبه ی
حااااار و شااااا ِ
باال"،بالح اااااین "....شاااااب ُ
ما با ح ین پمیرفتنی اسال" ،بالح ین الهی العفو"....
خیلااااای لحگاااااه ی آخاااااار ،لحگاااااه ی مهمیاااااه،ان شاااااااء د َدم جاااااون دادنمااااااون
ک ااااای باشاااااه سااااارمون رو بااااارداره از رو خااااااک ،سااااار هماااااه رو بلناااااد کاااااردی،رو
دامااان رفتی،یاااه نفااار نباااود سااارت رو از رو خاک،برداره...ناااه یاااه نفااار باااود ،اون یاااه
نفاااار هاااام سااااه ساااااله بود،یااااه جااااوری ساااار رو از روی خاااااک خرابااااه برداشال،ساااار
خااااکی رو ماشاااال تاااو بغل ،هااای نگااااه کااارد دیاااد لاااب هاااا پااااره پااااره اساااال،با
وشااااه ی معماااارش خونهااااا رو پاااااک کرد،خاکااااارو پاااااک کرد،نگاااااش بااااه ر هااااای
بریده افتاد...ح ین"...اللهم عم لولیک الفرج"...
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شب پنجم ماه محرم
حضرت عبداهلل بن حسن علیه السالم

چقدر شلولِ ودال،لرزه رو تنم نش
بین ،این همه نیزه شک
زخمی
تن
ِ
ِ
یه ِ

ته
ته

دوسال دارم برم تو ودال،بغ ِ عمو بمیرم
همین هم بلِ برا من،جلو یه تیرو بگیرم
کاشکی می شد که،عمه نبینه
میمواد بشینه قات

رو سینه

ای وای باورم نمیشه
شمر که رسیده
انگار
ِ
بین ناله های زهرا
قات

خنمر رو کشیده

ه
واویال صدای َ

ناصر
ِمن
ِ

حاصر
واویال عموم شده ُم
ِ
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رو کشااااید،هر چاااای اباااای عباااادد ساااافارش کاااارده بود،زینااااب ایاااان بچااااه رو
* دساااات
موایااااب باااااش،من باااازر
من،ایاااان داداشِ
ِ
کااااردم،این بچااااه از یااااک سااااالگی تااااو بغاااا ِ
ااان الع ااا " ایااان بچاااه هااام خاااون
قاسم
ِ
،قاسااامی کاااه سااایزده ساااالکی بگاااه":اَحلی ِم َ
ِ
یتیم...
ال،این
داداشم ح ن تو ر
اش،این امان ِ
ِ
ِ
ع ً
م" یااااه جااااوری رو یتاااایم ح اااااسِ،که رو بچااااه ی خااااودش
اباااای عبااااددَ "،ربیاااا َ
اال َ ًیتااااا ِ
رو کشاااااید،دوید وسااااان میااااادون از الی اساااااب
ح ااااااس نی اااااال...لما وقتااااای دسااااات
هاااااا و شمشااااایرها ،نمیااااادونم خاااااودش رو چاااااه جاااااور رساااااوند اااااودال،فقن هماااااین رو
ال و
ن کاااه شمشااایر بااااال رفااا ِ
ال قات ِ ،دیاااد اال ِ
میااادونم تاااا رساااید،دید سااار عماااو تاااو دسااا ِ
ن عمااااو جاااادا کنه،یااااه بچااااه ی یااااازده ساااااله،مگه چقاااادر بااااازو
پااااایین بیاد،ساااار از بااااد ِ
رو،دیاااد کاااااری نمیتونااااه بکنه،نااااه
چااااه اناااادازه اساااال بلنااااد کاااارد دساااات
داره،دسااات
رو آورد جلو،تاااااااا دسااااااات
ساااااااپری،نه چیزی،تاااااااا شمشااااااایر اوماااااااد پایین،دسااااااات
افتاد،بعضی ها نوشتن صدا زد:آا مادر ...افتاد تو بغ ح ین*...

ی غارت و غوغا و جنمال
همه اومدن برا ِ
اونی که نیزه نداشته،با عصا اومده ودال
م ساااااید بااااان طااااااووس تاااااوی لُهاااااو
*بباااااین ارباباااااال رو چاااااه جاااااوری کشاااااتن،مرحو ِ
نوشته*...

اونی که نیزه نداشته،با عصا اومده ودال

نمیموام بین ما دیگه،این همه فاصله باشه
ال،خولی و حرمله باشه
نمیموام
سر تو دس ِ
ِ

میشه که از من،نگیری روتو
حاال که قات  ،رفته موتو
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بر رد خیمه رو نگاه کن
چشما خیره سمال ودال
اینما مادرت رسیده
اونما عمه رفته از حال

ح ن،قاساااام جااااون
*دو تااااا یتاااایم تااااو بغاااا ح ااااین جااااون دادن،یتیمااااای داداشاااا
تااااو
ااایم داداشاااا
ال آدم یتا
داد،یکاااای هاااام عباااادد،هر دو بااااراش ساااامال بود،مگااااه راحاااا ِ
ِ
ال باااارا
بغلاااا
جااااون بااااده،اما باااارا قاساااام حضاااارت ایاااان جملااااه رو بااااه کااااار برده:ساااام ِ
عمااااوت ،تااااو صااااداش بزنی،نتونااااه کاااااری باااارات بکنه...آخااااه قاساااام هاااای پاهاااااش رو روی
زمین می کشید...
حااااال مااان از شاااما سااا،وال مااای کااانم،فقن جاااواب مااان رو باااا ریاااه بدیاااد مااان حااارفم رو
زدم،اونمااااا ساااامال مشااااال بااااه ح ااااین،یا ساااار عباااادد ساااامال مشااااال باااااز رسااااید
ساااار قاساااام یااااه ره جااااون داشال،قاسااااام رو بغاااا کرد،باهاااااش حاااار زد،نوازشااااا
کرد،جاااون داشاااال باااا قاسااام حااار بزناااه،رمق داشاااال قاسااام رو بغااا کناااه بر رده،اماااا
تااااو ااااودا ل وقتاااای عباااادد افتاااااد تااااو بغل ،نماااای تون ااااال حاااار بزنااااه،با چشااااماش
هااااای نگااااااه کرد،عماااااوت رو حاااااالل کن،داشاااااال باااااا عبااااادد حااااار میزد،تاااااو بغااااا
...
ح ین،حرمله تیر سه شعبه زد،سر بچه تو بغ ح ین جدا شد،ح ین
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شب ششم ماه محرم
حضرت قاسم بن حسن علیه السالم

کریم کاری بمز جود و کرم نداره
آقام تو مدینه اس ولی حرم نداره

*حرم نداره  ،ولی زا ر که داره  ،ریه کن که داره*

م اشک و آه
غریب
اونی که همد ِ
ِ
ااان،از همااااین االن تکلاااایفم رو
*ببمشاااان سااااادات شااااب امااااام ح اااان و یتاااایم امااااام ح ا ِ
روشااان کااانم…..دیشاااب روضاااه روضاااه ی اااودال باااود و عبااادد باااود و خیلااای حااار هاااا
کااااه  ،بقیااااه اش مونااااد شااااب عاشااااورا،اما امشااااب حاااار حاااار امااااام ح اااانه و مگااااه
میشاااه اسااام اماااام ح ااان بیاااا یاااه اسااامی کناااارش نیااااد باااارک د کاااه اینقاااد مهیاااایی
با یه اشاره*

م اشک و آه
غریب
اونی که همد ِ
ِ
دیده که مادرش تو کوچه بی پناه

* روضااااه ی قاساااام خیلاااای شاااابیه روضااااه ی مااااادرش  ،باااای باااای دو عالمااااه ،خیلاااای
حر داره باید بیای بامن شب شیشم*
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م اشک و آه
غریب
اونی که همد ِ
ِ
دیده که مادرش تو کوچه بی پناه

* فقااان یاااه جملاااه بگااام  ،چااارا روضاااه ایااان سااایزده سااااله ماااا رو میباااره مدیناااه ،یاااه اشااااره
کنم و شعرم رو شروع کنم
در خاناااه ا ااار کااال اساااال یاااک حااار بااال اساااال  .دلاااال ُااار رفتاااه ،ساااینه ات غااارق
آتیشاااه ،اماااا ایااان اشااااره واساااه اوناااایی کاااه االن مونااادن ،روضاااه قاسااام ،روضاااه مدیناااه،
روضاااه اماااام ح ااان ،روضاااه ماااادر شاااب شیشااام یاااه اشااااره کااانم :امشاااب مااای خاااوای
از اسااااتموانهای شک ااااته حاااار بزناااای ،سااااینه ای کااااه زیاااار ساااام اسااااب هااااا حاااااال
فهمیدی حر چیه فهمیدی بار روضه چیه. . .

حیدر امام ح
ای
ِ

شیر کارزار
ن،
ِ

سرو قد تو ،نیزه و اَبروت والفقار

* هرکاااااری کاااارد اباااای عباااادد زره اناااادازه ایاااان بچااااه پیاااادا نشااااد ،چیکااااارکرد عمااااو یااااه
کااارد عماماااه سااارش ب اااال مقتااا میگاااه تحاااال الحناااک عماماااه رو
لبااااس سااافید تااان
فااااال ماااای خااااام
باااااز کاااارد بااااراش نقاااااب درسااااال کرد،چاااارا نقاااااب ماااای زناااای عمااااو
چشمال نزنن عمو ،خیلی م بابات می مونی*
*
حیدر امام ح
ای
ِ

شیر کارزار
ن،
ِ

سرو قد تو ،نیزه و اَبروت والفقار

عباسِ کربال شده در سیزده بهار
یک کربال سپاه ،ز تیغ تو الفرار
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*بعضاااای نقاااا هااااا نوشااااته  911نفاااار ،بعضاااای نوشااااته تااااو دو مرحلااااه  01نفاااار ،یااااه
نوجااااوان ساااایزده ساااااله  01نفاااار و کشااااتن شااااوخی نی ااااال  .ایاااان معلومااااه اسااااتاد
داشته ،کی از عباس بهتر*

روز کارزار علی اکبری د ر
در ِ
پیداسال در جمال تو پیغمبری د ر

در سیزده بهار ،بهشال خدا شدی
ت

بی ِ دانه دانه ی از هم جدا شدی

در پی
م

دید ان عمویال فدا شدی
امام خوی

ج ال ُهدی شدی
،سرا ُ

ی خون رفته ات ،آیینه ی ح
ای رو ِ
معراجِ رو ِ پاک تو ،از سینه ی ح

ن
ن

* اجاااازه مااای خواساااال ،اجاااازه ناااداد ابااای عبااادد  ،یکااای از شاااهدایی کاااه چنااادین باااار
اکبااار کاااه تاااا فاااال:
رفاااال و آماااد و اجاااازه ناااداد  .شاااب هشاااتم بااارات بگااام اون علااای
ِ
باااارم ح ااااین فااااال :باااارو عزیاااازم  .از پ اااارخودش راحااااال ماااای تون ااااال بگاااامره امااااا از
اکبااار کاااه"
م ممتباااایی  .اون علااای
اماناااال بااارادرش نمااای تون اااال بگااامره  .تاااو
یتااایم اماااا ِ
ِ
ِ
سااا َت ًَ َنَ َفاااََ ِنَ اَبااااه" تاااا فاااال بااارم فاااال :بااارو عزیااازم .اماااا قاسااام و اجاااازه ناااداد ،
اِ ً
هااااام بارهاااااا شااااانیدید  ،ناماااااه ی پااااادرش رو داد ،اینقاااااد رو
کیفیاااااال اجاااااازه ااااارفتن
پاهااااای عمااااو ریااااه کاااارد ،اینقااااد التماااااس کاااارد ،خوشاااابحال اونااااایی کااااه باااارا شااااهادت
التمااااس مااای کااانن و ریاااه مااای کااانن ،شاااهید حممااای رو دیدیاااد قبااا رفاااتن افتااااد رو
پاهاااای پااادر و ماااادرش  ،ایناااا از هماااین روضاااه هاااا ایااان خااان و یااااد ااارفتن  .بایاااد بیفتااای
روپاااای پااادر و ماااادرت تاااا بهاااال اجاااازه ی پااارواز بدن....قاسااام،پدر نداشاااال افتااااد رو پاااای
عمو التماس کرد*
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تابیده از جمال تو انوار پنج تن
در خشم یک ح

حلم یک ح
ینی و در ِ

*هااام خاااون اماااام ممتبااای تاااو ر ااا
ح ین تربیال شد*.

ن

ِ ،هااام تربیاااال ح

اااینی داره  .ده ساااال تاااو دامااان

زخمال چو حلقه های زره مانده بر بدن
ن تو پیرهن شد و پیروهنال کفن
خو ِ

میدان کربال
خورشید ره ره به
ِ
دامان کربال
افشانده نور سرا ،به
ِ

 ،همااااه رو
 ،مبااااارزه اش  ،جاااانگ
 ،رجااااز خوناااادن
* رفااااال میاااادان  ،میاااادان رفتاااان
مااااات و متحیاااار کاااارد ،همااااه رو م تاصاااا کاااارد ،بعضاااای از نقاااا هااااا نوشااااتن :بر شااااال
کااارد م ااا علااای اکبااار ،علااای اکبااار هااام بر شاااال بعضااای هاااا نوشاااتن ،
ایهاااار ع ااا
ماشااااال  ،بعضاااای
قاساااام هاااام بر شااااال  ،اباااای عباااادد انگشااااتر عقیااااق تااااو دهااااان
کااارد  ،دوبااااره رفاااال میااادان  ،ایااان باااار آخااار هااار کااااری کاااردن
هاااا نوشاااتن عماااو بغلااا
دیااادن قاسااام و حریاااِ نمااای شااان چاااه کاااردن  ،هماااه ی ناااامرد هاااا هماااه ی خباگاااال
هاااا ،هماااه ی بااادی هاااا یاااه طااار جماااع شاااد  ،یاااه ناااانمیبی فاااال :اینماااوری فایاااده
فاااال دورش
هااااش  ،چاااه کنااایم
علااای ،ایااان خاااون ح ااان تاااو ر
ناااداره  ،ایااان ناااوه ی
ِ
ِ
کنیاااد ،ااارد و خااااک کنیاااد ،دیااادش رو بگیریاااد .چاااه کاااردن
حلقاااه بزنیاااد ساااند بااااران
مااان یاااه سااا،وال دارم  ،سااا،وال مااانم باااا ریاااه جاااواب بااادی مااان رد میشااام  .یاااه نفااار
وساااان میاااادون ماااای جنگااااه زره داره ،سااااپر داره ،کاااااله خااااود داره ،نیاااازه داره میتونااااه
دفااااع کناااه ،اماااا یاااه نوجاااوانی کاااه پااااش باااه رکااااب نمااای رساااه ،ناااه زره داشاااال ،ناااه ساااپر
داشال  .اه ناله کمک کنن ،یتیم نوازی کنن….
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سرباز بی زره ،که سراپا سپر شدی
ِ
قرآن پاره پاره ،چو قلب پدر شدی

در زیر تیغ ،بِ

م ِ بی بال و پر شدی

یک آسمان ستاره هزاران قمر شدی
ای ح

ین....

لب باز کن دوباره عمو را صدا بزن
تااااو میدونااااه ،هاااای ماااای رفااااال رو بلناااادی ،هاااای نگاااااه
* اباااای عباااادد همااااه حواساااا
ماااای کاااارد یکاااای از اون جاهااااایی کااااه نوشااااتن حضاااارت خااااودش رو سااااریع بااااه میاااادان
باااه میدوناااه ،صااادای قاسااام بیااااد  .یاااه مرتباااه دیاااد
رسااااند اینماساااال  .هماااه حواسااا
مااااه "
مااااه ،وا یاااا ع ّ
اون وسااان ااارد و غباااار شاااد  .یاااه صااادای نالاااه ای هااای میگاااه" :وا ع ّ
عماااو باااه دادم بااارس ،نوشاااتن م ااا بااااز شاااکاری،م تیاااری کاااه از چلاااه ی کماااان رهاااا
شااااده باشااااه خااااودش رو رسااااوند وساااان میاااادان چااااه رسااااوندنی  ،امانااااال باااارادرش رو
غبااااار ،اساااابها دارن میااااان و
ک ،اااارد و
زمااااین  ،رسااااید وساااان میاااادان دیااااد اااارد و خااااا ِ
ِ
ِ
میرن.....
حواساااال ه اااال چااای مااایگم یاااا ناااه بعضااای کلماااه هاااا بااارات عاااادی نشاااه ....ایااان
اسااابها کاااه میاااان و میااارن چاااه خباااره کماااا میااارن از رو چاااه بااادنی رد میشااان فقااان
همااااین و بگاااام :اااارد و خاااااک خوابیااااد ،دیااااد قاساااام زیاااار دسااااال و پااااای اسااااب هااااا .
ه "...
ص بِ ِرجلَی ِ
الم یَف َ
ح ُ
پاهاشو رو زمین میکشه " َوال ُغ ُ
ااادع َو ُه َفاااال ُیمیبَااا َ "
مااا َ أن تَ
ُ
ابااای عبااادد سااار قاسااام رو بغااا کااارد " َعااا َّز َوالل ّاااه ِ َعلاااِّ َع ِ ّ
سااامته براعماااوت  ،تاااو عماااوت رو صااادا بزنااای عماااوت نتوناااه کمکاااال کناااه ...چاااه کااارد
ااان ،هرکااای اااره کاااور
ابااای عبااادد هماااه ی ایااان حااار هاااا رو زدم ،شاااب اماااام ح
ِ
به کار داره….
چاااه کااارد ابااای عبااادد

تاااا قاسااام و بغااا

کااارد دیاااد بااادن زیااار سااام اساااب متالشااای
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ع صاااادره
شااااده  ،چیاااازی از باااادن باااااقی نمونااااده  ،چیکااااار کنااااه ح ااااین نوشااااتن "فوقاااا َ
علاااای صاااادره"  ،سااااینه قاساااام و بااااه سااااینه چ ااااباند .کاااادوم سااااینه رو بااااه سااااینه
سم اسبها ….
چ بانده سینه ای که زیر ُ
.
خااادایا کمکااام کن،یاااه روضاااه ای رو کاااه خیلااای بعضااای نکتاااه هااااش سااامته فتااان
ابااای عبااادد چناااد جاااا تاااو کاااربال یااااد ماااادرش افتااااد  .سااااداتی کاااه مناااو کماااک مااای کااانن
 ،اوناااایی کاااه شاااال سااابز دارن  ،شااابای دیگاااه بپوشاااید ایااان شاااال سااابز و مااان بااادونم
بچه های فاطمه کمایند و من بتونم راحال تر حر بزنم
....
چناااد جاااا یااااد ماااادرش افتااااد یاااه باااار بااااال سااار علااای اکبااار  .شاااب هشاااتم نفااال باشاااه
مااایگم چاااه جاااوری یااااد ماااادرش افتااااد  ،اونماااایی کاااه دیااادی یاااه نیااازه ای باااه پهلاااوش
زدن  .. . .هااای فاااال :آا ماااادرم  ... .دیگاااه کماااا یااااد ماااادرش افتااااد کناااار عبااادد تاااو
و زدن فال "وا اُماه "
ودال  ،دیشب برات فتم تا دست
یه جام باال سر قاسم سینه ی شک

ته رو بغ

کرد دید بوی مدینه میاد

یاااه جاااا دیگاااه هااام یاااا ِد مدیناااه افتااااد  ،وقتااای ساااینه اش رو حرملاااه هاااد
زدن  .سینه اش سوراا شد  .ح ین
سه شعبه به قلب

رفاااال تیااار
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شب هفتم ماه محرم
حضرت علي اصغر علیه السالم

" یااااااارب الح ااااااین ،بحااااااق الح ااااااین ،اشااااااِ صاااااادر الح
یارب الحم بحق الحم اشِ صدر الحم بگهور الحم "

ااااااین ،بگهااااااور الحماااااا

اصااااغر،این " یااااارب الح ااااین ،بحااااق الح ااااین،
علاااای
ب
*یااااه نکتااااه عاااارِ کنم،شاااا ِ
ِ
ِ
اشاااااِ صااااادر الح اااااین" کاااااه فتیاااااد "اشاااااِ صااااادر الح اااااین" باااااه نقااااا معتبااااار و
معااااارو ،زین العابااااادین،علی اصاااااغر رو روی ساااااینه ی باباااااا دفااااان کرد،یعنااااای شااااافای
اصااااغر .....داری باااارای امااااام زمانااااال دعااااا ماااای کنی،بااااه اون
سااااینه ی ح ااااین،علی
ِ
سینه ای که علی اصغر آرام رفال*....
“یارب الح

ین ،بحق الح

ین ،اشِ صدر الح

ح َ ن .....
بن ال َ
ح َ
مك ً
"الل َّ ُه َّ
ُن لِ َولِیِ ّ َ ال ُ
م ِ ِ
*یاصاحب الزمان.......

به این غبار ،نگاهی که آفتاب شود
ب

وز قلب مرا ،کز غمال ُمماب شود

برای آمدنال ،شب به شب دعا کردم
اشاره کن به دعایم که م

تماب شود

ین ،بگهور الحم "
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م عصر ،مرا هم صحابه ی خود کن
اما ِ
ن نگاهم ُپر از سحاب شود
که آسما ِ

من آمدم که سالم مرا جواب دهی
سالم می کنم و وای ا ر جواب شود

* نکناااااه ردم کنااااای امشاااااب،نکنه تحاااااویلم نگیری نکناااااه روت رو بر ردونااااای محالاااااه" َما
ه َ
كااامَا الگَّااان بِااا َ " مااان اون آقاااایی رو کاااه مااای شناسااام محالاااه شاااب هفاااتم صاااداش
َ
بااازنم جاااوابم ناااده...آقا جاااان حااااال کاااه مناااو خواساااتی،دعوتم کاااردی تاااو خوناااه ات،نکناااه
جاااوابم رو نااادی هماااین اول بگااام :مااان باااه امیاااد اومدم،شااانیدم سااافره دار یاااه بچاااه ی
ماهه اسال،شنیدم دستای کوچولوش ره باز میکنه*...
شی

ا ر اجازه دهی روضه خوان شوم امشب
ب سوخته ات بیشتر کباب شود
که قل ِ

برای کودک خود آب خواسال اما حیِ
همین دلی

بر این شد ،ح

ین آب شود

شاعر:محمد بیابانی

*دو نفاااار تااااو کااااربال آب شاااادن،دو نفاااار تااااو کااااربال از خمالااااال ُمااااردن،آب شاااادن،هر دو
بود،عباااااس از سااااکینه خمالااااال کشااااید،عباس جلااااو سااااکینه
اااال ع اااا
خمالااااال هاااام ما ِ
ااای اصااااغر.....خدا هاااایچ بابااااایی رو بااااه روز تااااو دچااااار
آب شد،ح ااااینم هاااام از رباااااب،از علا ِ
نکنه*....
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ماهی در التهاب کن
ل
فکری به حا ِ
ِ

* بباااین علااای اصاااغر تاااو کاااربال چاااه کرده،چاااه حماساااه ای،هماااه رفتن،تاااا دیاااد بابااااش
صاااار" بعضاااای روایااااال هااااا نوشااااته از تااااو هااااواره پاااارت شااااد
هاااا ِماااان نا ِ
دارمیگااااهَ " :
پایین،بابا من چی *

ماهی در التهاب کن
ل
فکری به حا ِ
ِ
تشنگی من شتاب کن
بابا برای
ِ

دردی عمیق در ر
من را برای ب

ه
َ

من تیر می کشد

عگیم انتماب کن

ِمن معین توسال که لبیک می دهم

اَ َّمن یمیب های مرا م

تماب کن

من روی دسال های تو قد می کشم ،پدر
از این به بعد روی نبردم ح

اب کن

* تاااا اوماااد رو ساااینه ی باباش،تاااا نزدیاااک شاااد باااه ساااینه ی باباش،باباااا بغلااا
نگاه به محاسن باباش انداخال،یه نگاه به چشمای باباش انداخال،بابا*!

کرد،یاااه
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دال جوان چه زود تو را پیر کرده اسال!
با خون من محاسن خود را خضاب کن

هواره هم که تاب ندارد بدون من
فکری به حال خاطره های رباب کن

شاعر:وحیده رجی

* بچاااااه رو ابااااای عبااااادد رو دساااااال رفال،هماااااه حاااااواس لشاااااکر باااااه طااااار بچاااااه
رفال،هماااااه فاااااتن :جنااااااد رو خاتماااااه بدیم،ح اااااین قاااااارآن رو دساااااال رفتااااااه،یکی
کنید،یکی فال :ما با بچه جند نداریم....
فال:بچه رو بگیرید سیراب
ن کاااااه ورق بر رده ،فال:حرملاااااه بیا،حرملاااااه
لشاااااکر ریماااااال باااااه هم،نانمیاااااب دیاااااد اال ِ
بیا...کااااار رو تمااااوم کن،بااااا یااااه تیاااار ،دو سااااه نشااااونه بزن،چااااه کاااانم فال:بشااااین رو
کُنااااده ی زانااااو،هر کااااار فااااتم انمااااام بااااده ،فال:چیکار کنم فااااال:می بیناااای زیاااار لااااوی
بچاااااااااااه پیداساااااااااااال،میموای ح ااااااااااااین رو بکشااااااااااای بچاااااااااااه رو باااااااااااازن....
فقاااان همااااین رو بگم:وقتاااای بچااااه تیاااار خورد،ک اااای نبااااود بچااااه رو از ح ااااین بگیره،یااااه
نگاه کرد دید بچه داره دسال و پا میزنه*....

الال الال ِ ُ ،پونه
آبی تو خیمه نمونده
خیلی شرمندته مادر
لبات رو ع

سوزونده
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آخه روی طف

بی شیر

آب می بندن
برا چی ُ
اصغرم داره می میره
دیگه واسه چی میمندن
واویال،کاری ازم بر نمیمد
واویال،الهی که بارون بیاد
چه جوری زنده بمونم
زند ی بی تو نمیشه
ُ ِ من خدا به همرات
خداحافظ برا همیشه

حرمله یهو خراب کرد
همه ی آرزوها ُم

الهی خوشی نبینه
که رفال دل خوشی ها ُم
بشکنه دست

دارم می میرم

نماشال علی مو از شیر بگیرم
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چشم نیمه بازت
وای از
ِ
روز مر ِ مادر اومد
ِ
تیر سه شعبه
آخه با ِ
تازه دندونات در اومد
ح

ین....

*ایاااان بچااااه،دو بااااار باااا شااااد ،ب یااااه عبااااارتی اسااااال کااااه معناااااش واضاااا ِ،برا هاااایچ
ااای اصااااغر و باااارا اباااای
شااااهیدی تااااو کااااربال بااااه کااااار باااارده نشااااده غیاااار از دو نفر،باااارا علا ِ
ن للَااااای
ح ُه االُ ُ ِ
ااااه" باااااه کاااااار بااااارده شاااااده،اینما نوشاااااتن" َبَ َ
حا ُ
عبااااادد،فقن عباااااارتَ " :بَ ُ
ااان القفااااا "...دو جااااا باااا اومااااده ،ب یعناااای
االُ ُ ن" باااارا ااااودال هاااام نوشااااتنَ َ ":ب َ
حا ُ
اااه ِما ِ
جااادا کنن،اماااا علااای اصاااغر
چاااه زماااانی مااایگن بااا کاااه زناااده باشاااه و سااار از بااادن
دو بااااار باااا شااااد،یه بااااار وقتاااای تیاااار رو زدن ،یااااه بااااار وقتاااای تیاااار رو ح ااااین کشااااید
بیرون،سر جدا شد،وای….
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شب هشتم ماه محرم
حضرت علي اکبر علیه السالم

"یارب الح

ین ،بحق الح

ین ،اشِ صدر الح

ین ،بگهور الحم "

اصاااااغر کاااااه روی ساااااینه ی ابااااای
*یاااااه مصاااااداقِ " صااااادر الح اااااین"قنداقه ی علااااای
ِ
ق دیگاااااه از " صااااادر الح اااااین" ساااااینه ی ح اااااین،دال
عبااااادد الح
اااااین،یه مصااااادا ِ
ِ
پاااادر،اون اهاااا دل،اباااای عباااادد
ااااین،رو سااااینه ی
اکباااار کااااه روی سااااینه ح
علاااای
ِ
ِ
ِ
زخم ،فتاااه باااود :آقاااا مااان
الح اااین رو درعاااالم ربیاااا دیاااده بود،دیاااده باااود هماااه ی بااادن
ِ
چاااه کااانم ایااان زخااام هاااا خاااوب بشاااه فرموده بودناااد ":اَنَاااا قتیااا ال َعبَااارة" میماااوای زخااام
هااااام خااااوب بشه روضااااه بگیر،بیااااان ریااااه کنن،اشااااک هااااای شااااما ماااارهم زخاااام هااااای
من...
ِ
میگه:روضااااااه رفتم،بعااااااد از یااااااه دهااااااه ریااااااه و روضااااااه،دوباره حضاااااارت رو دیااااااده
بود،میگه:دیاااادم همااااه ی زخاااام هااااا التیااااام پیاااادا کاااارده،فقن دو تااااا زخاااام هنااااوز تااااازه
زخاااام رو کماااار حضاااارتِ،زخم رو کماااار کااااه
ااااین،یکی
زخاااام رو سااااینه ی ح
اسااااال،یکی
ِ
ِ
ِ
عبااااس کاااه روز تاساااوعا زناااده باشااایم باااا هااام بمیاااریم بااارا اون جملاااه ح اااین کاااه
دال
ِ
فال:آا کمرم شک ال...
م،تااااا قیامااااال هاااام خااااوب
پرساااایدم زخاااام رو سااااینه چیااااه فرمااااود :ایاااان دالِ علاااای اکبر ِ
شدنی نی ال....
"یااااااارب الح ااااااین ،بحااااااق الح ااااااین ،اشااااااِ صاااااادر الح
یارب الحم بحق الحم اشِ صدر الحم بگهور الحم "

ااااااین ،بگهااااااور الحماااااا
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که ه

تی ح

ینی تو یا حیدری

امیرالماااادمنین،همین اول بگاااام حاااار آخاااار چیه،همااااه ی ایاااان خااااون
ب
*امشااااب شاااا ِ
ِ
ب علاااای
بااااه خاااااطر
هااااایی کااااه ریمتااااه شااااد،هم
اساااام علاااای بود،امشااااب شاااا ِ
ِ
اکبر،چااااه مقااااامی داره ایاااان آقا عالمااااه کوه ااااتانی رحماااا د علیااااه حضاااارت علاااای
ِ
اکبااار رو دیاااده بودند،حضااارت علااای اکبااار ِلاااه کااارده بودناااد کاااه باااه دوساااتان ماااا بگیاااد:چرا
،کاااافی یاااه اشااااره کااانم
باز
باااه مااان متوسااا نمیشااان مااان دساااتم پااای
ِ
باباااام خیلااای ِ
به بابام....

که ه

تی ح

ینی تو یا حیدری

علی یا همان شمص پیغمبری
جوانان عالم فدایال شوند
محشر جوان پروری

که تا صب

م کتاب خداسال
جمالال تما ِ
به کوگر ق

م میمورم ،کوگری

اااول د" اباااای
سا
شاااا َب ُه ال َّنا
ِ
ااااس َ
*چااااه جمالی،چااااه کمااااالی "..اَ ً
خ ًلقااااا َو ُ
خ ًلقااااا َو َم ًن ِ قااااا بِ َر ُ
ِ
بااارا هااار کااای تناااد میشاااد،علی اکبااار رو صااادا مااای کرد،بااارا پیغمبااار دلااا
عبااادد دلااا
تنااااد میشااااد،علی اکباااار رو نگاااااه ماااای کرد،باااارا باباااااش علی،باااارا مااااادرش زهاااارا دلاااا
تنااااد ماااای شااااد،می فااااال:علی اکباااار جلااااوم راه باااارو،راه رفتنااااال منااااو یااااا ِد مااااادرم
میندازه*....

نبی نی

تی و نبی خلقتی

خدا نی

تی و خدا َمنگری

43

در اوصا

تو از تو شرمنده ایم

که از وصِ ،باالتر و برتری
علی خوانمال یا نبی ویمال
ندانم که ه

تی علی اکبری

بلند اختران ،خاک راه تواند
شهیدان ،شهی ِد نگاه تواند

سااااااتِ ًرجاع رو
*وقتاااااای شاااااانید از لبااااااان مبااااااارک پاااااادرش ،اباااااای عباااااادد آیااااااه ی اِ ً
ج ُعونَ "،..سااا،وال کااارد باباااا نشااانوم
ه َرا ِ
ه َو لِنَّاااا لِلَیااا ِ
میموناااه،هی زیااار لاااب میگاااه ":لِنَّاااا لِلااا ِ
پاااادرم ایاااان آیااااه رو بمونااااه،چی شااااده ابی عباااادد فرمااااود :خااااواب جاااادم رو دیاااادم ،فال:
ح ااااااااینم عقااااااااب ایاااااااان قافلااااااااه ماااااااار داره شااااااااما رو دنبااااااااال میکنااااااااه...
علااااای اکبااااار سااااا،وال کرد:باباااااا کشاااااته میشااااایم ابی عبااااادد فرماااااود:آره کشاااااته
میشیم..
علااای اکبااار بااااز سااا،وال کااارد" :ألَ ااانا علاااِّ الحاااق " آیاااا حاااق باااا ماساااال،حق ماااا یم
فرماااود ابااای عبااادد :آره حاااق ماااا یم و بااار حقیم...علااای اکبااار فاااال :پااال دیگاااه بااااکی
از مر نداریم....
فرول خدا در تمالی تو
سالم پیمبر به سیمای تو
ح َ ن ،خوی
َ
ح

ح
را دیدن در ُ

ین اسال محو تماشای تو

به چشم علمدار کرب و بال
د رعنای تو
قیامال کند ق ِّ

ن تو
ِ
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پایین پای ح
مزار تو
ِ

ین

داغدار پدر جای تو
ل
د ِ
ِ
نَ َفل در لویال شرار از ع
که شد غرقِ در خون سراپای تو
چو ت

بی ِ دانه ِز هم ریمته

ِز هم شال پاشیده اعضای تو
به زخم جبین تو اعماز شد
که قرآن ِز فرق سرت باز شد
چه خوب اسال اُنل پدر با پ

ر

ی کاااااااااه پ ااااااااارش شااااااااابیه او
*اماااااااااام صاااااااااادق فرمود:خوشااااااااابمال اون پااااااااادر ِ
باشااااه،فرمود:بهترین لاااامت باااارا اون پاااادر اون مااااوقعی اسااااال کااااه فرزناااادش باااازر شااااه،
رشید بشه،هی جلو بابا قدم بزنه…..
آی جووناااااا وقتااااای بااااازر میشااااای یاااااه پااااارده ی حیاااااا باااااین تاااااو وپااااادرت کشااااایده
کنی،تااااو بایااااد
میشااااه،دیگه سمتشااااه بغلااااال کنه،ببوسااااه تااااو رو،تااااو بایااااد بااااری بغلاااا
اااار
بهانااااه اش رو درساااااال کنی،بابااااا منتگااااار میشااااه ببیناااااه شااااب دومادیاااااال
کی،منتگا ِ
ِ
ببینااااه کاااای از کااااربال میااااای عقااااده اش رو خااااالی کنااااه بغلااااال کنااااه،تو باااای بهانااااه باااارو
کن...
بغل
نگااااش باااه علااای اکبااار بود،نگااااه مااای کرد،نگاااا ِه
ابااای عبااادد کاااربال رسااایدن ،همااا
عااااوِ شااااد،نگا ِه بااااا
شااااوقَ"،نَگَ َر اِلَی،نَگاااار َة اشااااتیاقا" دیگااااه نزدیااااک عاشااااورا نگاااااه
روز دیگااااه میمااااوای بااااری
ح اااارت ماااای کرد،هاااای بااااا خااااودش ماااای فااااال :دو سااااه ِ
میمااااوای بابااااا رو تنهااااا بااااماری اون لحگااااات آخاااار دیگااااه ایاااان نگاااااهم عااااوِ شااااد،نگاه
یَس شد،وقتی فال :بابا "اَ ًل َع َ ُ َق ًد َق َتلَنی"نا امیدانه نگاش کرد*..
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چه خوب اسال اُنل پدر با پ
چه سمال اسال دال پ

ر

ر بر پدر

بمیرم برایال که زخم تنال
شد از حلقه های ِزره بیشتر
تو در خیمه آب از پدر خواستی
ن جگر
پدر داشال در دیده خو ِ
یکی بر دلال تیر زد جای تیر
یکی بر روی زخم ،زخمی د ر
تنال شال بر روی خاک زمین
ِز ت

بی ِ پاشیده ،پاشیده تر

*مرحاااااوم ساااااید مهااااادی قوام،یاااااه روضاااااه خاااااون ،یاااااه عار ،یاااااه صااااااحب نفااااال
رو درآورد ،فاااااال :ماااااان
بود،میمواساااااال روضاااااه علاااااای اکبااااار بموناااااه،یهو ت اااااابیح
معناااااااااای "اِرباااااااااا اِرباااااااااا" رو یاااااااااه جاااااااااور دیگاااااااااه معناااااااااا مااااااااای کااااااااانم....
حتااای بااارا ح اااینی کاااه اماااام صاااادق فرماااود :هااازار و نهصاااد و پنمااااه زخااام رو بااادن
بوده،امااااام باااااقر فرمااااود ":فرقاااا ه بال اااایو ِ وفرقاااا ه بالرمااااا ِ وفرقاااا ه بالحمااااار ِة وفرقاااا ه
ب والعصااااا"برا اباااای عباااادد نیاااااوردن "اِربااااا اِربااااا" فقاااان باااارا علاااای اکباااار آوردن....
شاااا ِ
بال َ
م َ
رو در آورد،جلاااااو مردم ،فاااااال" :اِرباااااا اِرباااااا" یعنااااای
ساااااید مهااااادی قاااااوام ت ااااابیح
این،ا ااااه ماااان ت اااابی سااااالم رو بناااادازم اون عقااااب میااااری ماااای ااااردی پیااااداش ماااای
رو
پاااااره نشده،ت اااابی سااااالم پیاااادا میشااااه،اما ا ااااه نماااا
کنی،چااااو ن ت اااابی نماااا
پاااااره کنم،هاااار یااااه دونااااه اش یااااه جااااا بیوفتااااه،هر چاااای بگااااردی دیگااااه ت اااابی جمااااع
نمیشه*....
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تنال شال بر روی خاک زمین
ِز ت

بی ِ پاشیده ،پاشیده تر

به هر زخم،زخم د ر میزدند
چو بودی علی ،بیشتر میزدند

اسم

علی،هر کی از علی کینه داشال….
ِ

شاعر:غالمرضا ساز ار

اونماااایی باااود کاااه ساااینه ی
ابااای عبااادد چناااد جاااا تاااو کاااربال یاااا ِد ماااادرش افتااااد،یکی
شک ااااااااته ی قاساااااااام رو بااااااااه سااااااااینه چ بوند،امشااااااااب روضااااااااه ام روضااااااااه ی
امیرالماااادمنین،آا دلاااام باااارا حرمااااال یااااه ره شااااده،یه نمااااِ باااارا مااااا امضااااا کاااان....
ِ
چناااد جاااا روضاااه ی امیرالمااادمنین باااه یاااا ِد ابااای عبااادد افتاد،یااااد بابااااش افتاد،چناااد تاااا
روضااااه عمیااااب غربااااال امیرالماااادمنین بیااااداد میکنااااه ...یااااه جااااا کااااه علاااای اصااااغر رو روی
علی بود....
دسال رفال،فقن ناه این بچه این بود که اسم
خااااود اباااای عباااادد،روز عاشااااورا،جلو سااااند باااااران و تیرباااااران دشاااامن ،فال :مگااااه ماااان
حرامااااای رو حاااااال ل کردم حاللااااای رو حااااارام کاااااردم از مااااان دروغی،ف اااااقی،فموری
چااای جلاااو مااان سااای هااازار نفااار لشاااکر کشااایدید یاااه نانمیاااب بلناااد شد ،فال:ح اااین
ِ
مال " ُبغااااض ِال َبیااااک" تااااو بابااااات
هاااایچ ناااااهی نداری،میاااادونی چاااارا میمااااواهیم ُبکُشاااای ِ
ااای ،ناااااه از ایاااان باالتر...شااااروع کاااارد بااااه امیرالماااادمنین دشاااانام دادن،جلااااو ح ااااین
علا ِ
به باباش ناسزا می فال....
دیگاااااه کماااااا یااااااد امیرالمااااادمنین افتااااااد وقتااااای علااااای اکبااااار رفاااااال میدان....اسااااام
شااااکافته شااااد،
م اااا پاااادر باااازر
امیرالماااادمنین،فرق
هاااام م اااا
علی،شااااهادت
ِ
ِ
رفاااال میااادان باااار آخر،مرحاااوم مفیاااد در ارشااااد میگاااه:آخرین باااار کاااه رفاااال،ابی عبااادد
دیگااااه رو پاااااش بنااااد نبااااود.....ابی عباااادد خااااودش اجااااازه داد،زودم اجااااازه داد،عبااااارت
ل َفاااا ِنَ لَاااه" فاااال:برم فال:برو...باااار آخااار نوشاااتن
اسااا َتا َنَ اَباااا ُه فِااای ا ًل ِقتاااا ِ
میگاااهَ " :ف ً
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ح اااین هااای مااای رفاااال رو بلنااادی نگااااه مااای کااارد،از قاااول خاااانوم ساااکینه نقااا مااای
تاااو میااادون بود،یاااه
کنن،میگاااه مااان کناااار باباااام تاااو خیماااه نش اااته بودم،باباااام وشااا
م" ساااکینه میگاااه دیااادم چشاااای
ب َعلَیااا َ ِمنّاااِّ ال َّ اااال َ
مرتباااه شااانید یکااای میگاااه ":یاااا اَ َ
بابااااااام ساااااایاهی رفااااااال،می خواسااااااال سااااااوار اسااااااب بشااااااه،رکاب اسااااااب رو اااااام
م،داره صدام میکنه*...
م،عزیز ِ
کرد،دسال و پاش رو م کرد،پ ر ِ
اکبر انگار،می شنوی صداش رو عباس
صدای
ِ
نکنه افتاده از اسب،آخه بچه ام تک و تنهاسال
ب منو نشکن
ی بابا،پاشو قل ِ
عصای پیر ِ
* یاااه موقااااع یاااه پاااادر شاااهید ریااااه میکنه،بقیاااه باهاااااش ریاااه میکنن،صاااادای ریاااه تااااو
ریه ها م میشه،اما ک ی با ح ین ریه نکرد،همه هلهله کرد*......
ب منو نشکن
ی بابا،پاشو قل ِ
عصای پیر ِ
ی ریه های من
م شده تو خنده هاشون،صدا ِ
واویال،چیزی نمونده ازتنال
واویال ،وچه وا کردن زدنال
*اونایی که توی کوچه های مدینه نبودن ،فتن:بیان*.....
م ه خزون ریمال،بال و پر تو
تموم لشکر ریمتن سر تو
ک،هماااه دور یاااه ساااوار حلقاااه
*از بااااالی اساااب نگااااه کرد،دیاااد وسااان میااادون ااارد و خا ِ
زدن،هااااای شمشااااایرا بااااااال میره،پاااااایین میااااااد،خودش رو رساااااوند،مرحوم ساااااید بااااان
طااااووس تاااو لهاااو میگاااه:هر شاااهیدی رو کاااه ابااای عبااادد رفاااال بااااال سااارش،با اساااب
تاااااا کناااااار بااااادن رفاااااال ،بعاااااد از اساااااب پیااااااده شاااااد،اما بااااارا علااااای اکبااااار فااااارق
اااان ال َفاااا َرس" از رو
داشال،نوشااااتن:هنوز بااااه علاااای نرساااایده طاقااااال نیاااااوردَ " ،ف َ اااا َقنَ ِم
َ
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حااااار عااااااملی میگاااااه :دیااااادن دیگاااااه نمیتوناااااه بلناااااد شاااااه،داره رو
اساااااب افتاد،شااااای
ُ
زانوهاش راه میره،رسید باال سر علی،پ رم عزیزم*!
می برم تو رو تا خیمه،ا ه هلهله بماره
بغض شون رو خالی کردن،کینه هم اندازه داره
دشمنا حیا ندارن،حتی از موی سفیدم
می بینی انگار نه انگار من یه بابای شهیدم
بین عبا
واویال،میمارمال
ِ
واویال،توان نداره دسال و پام
انگار بعد تو شک

تم،بابات دیگه پا نمیشه

وقتی پیکر رشیدت،قد این عبا نمیشه
* بااااامار م ااااا قااااادیمیا روضاااااه بمونم،م ااااا پیااااار غالما،بعضااااای حرفا،یاااااه عماااااری تاااااازه
اسااااااال،قدیمی هااااااا اینمااااااوری روضااااااه میموناااااادن :ساااااار رو ماشااااااال رو زانااااااو آروم
نشد،سااااار رو چ ااااابوند باااااه ساااااینه آروم نشد،ساااااینه رو چ ااااابوند باااااه ساااااینه آروم
د ِه" همااااه فااااتن
نشد،صااااورت
خاااا َّد ُه َعلَااااِّ َ
ع َ
ضاااا َ
رو ماشااااال رو صااااورت علاااای" َو َو َ
خاااا ِّ
ح ین جون داد
ین...ح اااااین
دادن ح
مرحاااااوم شوشاااااتری میگه:روضاااااه علااااای اکبر،روضاااااه ی جاااااون
ِ
ِ
تکاااااون نمیموره،هماااااه فتن:کاااااار پ ااااار و پااااادر تماااااوم شد،راساااااال فاااااتن :ح اااااین
داشاااا ال آروم آروم جااااون میداد،یااااه مرتبااااه شاااانید یااااه صاااادایی داره میاااااد،برادر پاشااااو
خواهرت اومده،غیرت د پاشو....
ایااان روضاااه یاااه جملاااه ریاااز میمواد،اینماااا دیاااد خاااواهر وسااان نامحرماس،پاااا شاااد،علی
رو رهااااا کرد،زیاااار بغاااا هااااای زینااااب رو رفااااال،جوان هااااای بناااای هاشاااام رو صاااادا زد،امااااا
ساااااعتی بعااااد،همین ح ااااین دیااااد دارن بااااه زینااااب حملااااه ماااای کنن،بااااه خیمااااه هااااا
حمله می کنن،به نیزه تکیه زد ،صدا زد :من زنده ام...یه ناله بزن:ح ین
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شب نهم "تاسوعا"
حضرت اباالفضل العباس علیه السالم

ِ ا ًل َ
ح َ ًین"
ح َ ًین ،اِ ًک ِ
ج ِ
"یا کا ِ
ش َ
حقِ اَ ً
ش ً
خی َ
ِ َک ًربِّ بِ َ
ن َو ً
ک ًربَ ،ع ً
ک ا ًل ُ
ه ا ًل ُ
ااااین" هااااار وقاااااال میااااری کربال،قبااااا از اینکاااااه باااااری حااااارم ابااااای
اااااب الح ا
عباااااس "با
ُ
ِ
م سااااید الشااااهدا
عباااادد،اول میااااری حاااارم اباالفضاااا اجااااازه ماااای یااااری بعااااد وارد حاااار ِ
همین،امشااااااب
میشاااااای،اینکه شااااااب تاسااااااوعا،قب از شااااااب عاشوراسااااااال،دلیل
ِ
عباااااس اومااااده وساااان،به ماااان و تااااو بگااااه:هر حرفاااای داری بااااه ماااان بزن،هاااار حاااااجتی
داری بگااااو،من باااااب الحااااوا مم،فردا شااااب دیگااااه همااااه باااارا ح ااااین ریااااه کنن،فااااردا
شاااااب دیگاااااه ک ااااای حاجاااااال نیااااااره،فردا شاااااب دیگاااااه ک ااااای ماااااریض نیااااااره،درد
ب،امشااااب هاااار کااااار داری،تااااو
ااار ح ااااین و زین ِ
نیاره ،رفتاااااری نیاااااره،فردا شااااب شاااا ِ
ب آخا ِ
می دونی و عباس
حاال با این حالال بگو:
ِ ا ًل َ
ح َ ًین...."،
ح َ ًین ،اِ ًک ِ
ج ِ
" یا کا ِ
ش َ
ق اَ ً
ش ً
خی َ
ِ َک ًربِّ بِ َ
ن َو ً
ک ًربَ ،ع ً
ک ا ًل ُ
ه ا ًل ُ
ح ِ
ممل ااااای کاااااه باااااه ناااااام َعماااااوم باشاااااه خاااااودم رو
*اماااااام زماااااان مااااای فرمایناااااد:
میرسونم...شاااااااااااب تاساااااااااااوعایی نمیشاااااااااااه دعاااااااااااامون ایااااااااااان نباشاااااااااااه:
ح َ ن"....
بن ال َ
ح َ
مك ً
"الل َّ ُه َّ
ُن لِ َولِ ِی ّ َ ال ُ
م ِ ِ
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میگه:شااااااا ردای عالمااااااه بحرالعلااااااوم دیاااااادن روز تاسااااااوعا،عالمه عمامااااااه از ساااااارش
برداشااااته،پا برهنااااه تااااو بااااین الحرمین،هاااای بااااه ساااار میزنااااه،هی میگااااه":علی العباااااس
واویااااال "..فتن:آقااااا شااااما عالمیااااد،مو ساااافید کردیااااد،این همااااه شااااا رد،چرا اینمااااوری
عااازاداری مااای کنیاااد عالماااه فرمود:بریاااد کنار،شاااما ندیدیاااد اونااای کاااه مااان دیااادم..چی
ااار برهنااااه،هی بااااه ساااار
دیاااادی آقااااا میگااااه :دیاااادم روز تاسااااوعا حماااا باااان الح ن،سا ِ
میزنه،هی میگه":علی العباس واویال"..
حااااااال دساااااتال رو بااااامار رو سااااارت،ا ه  2شاااااب دساااااال رو سااااارت نماشتی،امشاااااب
بمار،اصاااال یاااادت باشاااه،از امشاااب باااه بعد،دساااال رو سااار ماشاااتن از عبااااس باااه بعاااد
رو روی ساااارش نماشااااال،این دسااااال رو ساااار
باااااب شااااد،تا عباااااس بااااود ک اااای دساااات
ماشاااااااتن یعنی:چاااااااه خااااااااکی باااااااه سااااااارم شاااااااد،چه بالیااااااای سااااااارم اوماااااااد...
زیناااااااب تاااااااا دیاااااااد عبااااااااس رفاااااااال،دو تاااااااا دساااااااال رو سااااااارش ماشاااااااال....
"یاصاحب الزمان،اَ
لغوث اَال َمان".......
ُ

ا ر شبی ز جمال
َفلَ

نقاب بردارد

نگاه خود از آفتاب بردارد

به غیر نام ابالفض

هیچ نامی نی

ال

كه اینچنین ز دلم اض راب بردارد

اااافی،بگی :یااااا اباالفضاااا ..آدم باااای اختیااااارم میگااااه،انگار
*تااااو ساااامترین لحگااااات فقاااان کا
ِ
ماااا اینماااور بااازر شااادیم ...فقااان مااان و تاااو اینماااوری نی اااتیم ،ابااای عبااادد هااام کاااربال
هر وقال یر می کرد،می فال :یا اباالفض ..عباس کماسال *...

}خروشِ رود و دریا ،یا اباالفض ..
پنا ِه اه ِ دنیا ،یا اباالفض ..
به حق دستایی که قلم شد
بگیر این دسال ها را یا اباالفض {..
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ال کربال،اباالفض ،اباالفض ،اباالفض
"سقای دش ِ
آبی رسان بر خیمه ها اباالفض ،اباالفض ،اباالفض
به غیر نام ابالفض

هیچ نامی نی

"

ال

كه اینچنین ز دلم اض راب بردارد
ك

ی كه نق

نگین

ح

ین شد ،بی ش

ك علقمه باید ركاب بردارد
ز خا ِ
سنگفرش حریم
به
ِ

 ،هر آنكه معتقد اسال

ا ر كه آب بریزد ،الب بردارد
ا ر كه ق ره ای از آب َمش
خدا ز اه

او برسد

جهنم عماب بردارد

ک آبشااااو زدن،انگااااار دنیاااااا رو
*کاااااش یااااه ق ااااره اش هاااام نمااااای ریمااااال،وقتی َمشاااا ِ
ساااارش خااااراب شااااد،التماس ماااای کرد،ماااای فااااال:آبروم رو نباااار،من بااااه رباااااب قااااول
دادم...
ال رساااایدن بااااه کربال،یااااه روسااااتایی یااااه کااااوزه ای
شاااا َّق ِ
زمااااان قاااادیم تااااو ساااامتی و َم ِ
سااااوار کرد،رفااااال کااااربال بااااه
درسااااال کرد،بااااه زحمااااال از دهااااات خودشااااون رو دوشاااا
شاااقَّال ،رساااید کناااار علقمه،هماااه موناااده باااودن نهااار علقماااه ُپااار از آبِ،ایااان
زحماااال و َم ِ
آوردی میگن:رسااااااید کنااااااار علقمااااااه،این کااااااوزه رو
آورده،آب واسااااااه چاااااای ُ
آب از ایااااااران ُ
آ ُورد پایین،نش ااااااال کنااااااار آب شااااااروع کاااااارد بااااااا آب حاااااار زدن ،فال:نهرعلقمااااااه آب ِ
فااارات باااه خااااطر یاااه مشاااک آب دساااتای آقاااای مناااو ق اااع کاااردن ،اومااادم آباااال رو پااال
بدم،دساااااااااتای آقاااااااااامو بهااااااااام بر ردونی،ماااااااااا آب نمااااااااای خواهیم،اومااااااااادم آب رو
بر ردونم،دستای عباس رو به من بده*...
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قلم شده اسال دو بازوی او كه در محشر
بیاید و ز محبان ح

اب بردارد

*معلااااوم نی ااااال ایاااان دنیااااا ایاااان دسااااتا چیکارن،قیامااااال معلااااوم میشااااهِ ،کی او وقتاااای
ی شک اااته میااااد،دو تاااا دساااتای
کاااه مااای بیااانن بااای بااای دو عاااالم فاطماااه باااا پهلاااو ِ
ی العباااااس" قیامال،فاطمااااه
بریااااده رو رفتااااه" کفانااااا لِلشاااافاعه ،یاااادان مق وعتااااا ِ
ن َولَاااا ِد َ
ال ماااان و تااااو هاااام بااااه اون دسااااتا
بااااا ایاااان دسااااتا شاااافاعال میکنااااه،ان شاااااءد دساااا ِ
برسه*...

زمان زیاد نمانده برای ش

ماهه

خدا كند بتواند كه آب بردارد

شاعر  :مح

ن عرب خالقی

*رباااااب هاااای از ایاااان خیمااااه بااااه اون خیمااااه،ان شاااااءد عمااااوت میاااااد،قول داده،زیاااار
نمیزنه...
قول
عباس،اومااااااااد تااااااااو خیمااااااااه یااااااااه صااااااااحنه ای دیااااااااد،عباس،با اون عگمال،بااااااااا اون
شماعال،عباساااای کااااه خیااااره ی کربالسال،عباساااای کااااه اصااااال بااااه دنیااااا اومااااده کااااربال
فااادای ح اااین بشاااه،اومد تاااو خیماااه یاااه صاااحنه ای دیاااد،من میگم:عبااااس هماااون جاااا
یاااه بارکشاااته شاااد،یه بارشاااهید شاااد،با چشاااماش دیاااد بااااور نمااای کرد،دیاااد بچاااه هاااا
پیراهناشااااون رو باااااال زدن،شااااکم هاشااااون رو روی ایاااان خاااااک ماشااااتن،هی مشااااکارو
ک،تا عماااو اوماااد تاااو خیماااه دویااادن
بغااا مااای کنن،یاااه ق اااره آب پیااادا کنن،لبهاااا خشااا ِ
....
دور عمو ،عمو آب....عمو الع
ِ
ای تاد"،ساااایدی و
دیگااااه:طاقااااال نیاورد،مشااااک رو رفال،اومااااد مااااددب محضاااار ارباااااب
َ
اااادری" دیگااااه ح ااااین طاقااااال ناااادارم..می خااااوای چااااه کناااای
ااااد
ضاااااق َ
ص ً
مااااوالی َ ،ق ً
عباااااس تااااو کااااه دیاااادی بچااااه هااااام تنشاااانه انااااد،میموای بااااری برو،امااااا باااارا آب باااارو...
شاااااد،نه باااااه خااااااطر
ال از اماااااام
عبااااااس ا اااااه عبااااااس شاااااد باااااه خااااااطر اطاعااااا ِ
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م ِ یاااااا ُع لِل ّااااااه" فتی باااااارا آب
ک أی َهااااااا ا ًل َع ًب
شماعت "اَل ّ ااااااال ُم َعلیاااااا َ
ااااااد الصّااااااالِ ُ اَ ًل ُ
ُ
برم،چشم،شما بموای برا آب میرم..
تااااا حاااااال از خودتااااون پرساااایدید چاااارا عباااااس بااااا زن و بچااااه نیومااااده کااااربال میمااااواد بااااه
نفر،همااااه توجااااه ام،همااااه آرزوم،همااااه
همااااه ی عااااالم بگااااه :ماااان حواساااام بااااه یااااه
ِ
ین *...
ح
ِ

قااارار شاااد هااار دو باااا هااام بااازنن باااه میااادان،یکی باااره میمناااه،یکی باااره می اااره،قرار شاااد
ابااای عبااادد حاااواس دشااامن رو پااارت کناااه،مرحوم ُمقَّااارم تاااو العبااااس میگاااه :قااارار شاااد
عبااااس از باااین نمااا هاااا خاااودش رو باااه علقماااه برساااونه،قرار شاااد باااین هااام دیگاااه رجاااز
رد و باااادل کاااانن،از حااااال همدیگااااه بااااا خباااار بشاااان،آخه دیگااااه ک اااای باااارا ح ااااین
اااکر منی،عباااااس تااااو همااااه کاااال و
نمونااااده ،فال :عباااااس داری میااااری تااااو همااااه لشا
ِ
کارمنی ا ه تو بری لشکرم از هم می پاشه...
ِ
از هاااام جاااادا شاااادن،یکی بااااه طاااار شااااریعه،یکی بااااه طاااار میاااادان،نزدیک شااااریعه
شااااد،قرار ماشااااته بااااودن بااااا ح ااااین کااااه رسااااید کنااااار شااااریعه خباااار بااااده،چی بگااااه
بعضاااای نقاااا هااااا نوشااااتن :تکبیاااار فااااال".....د اکباااار" فال،بعضاااای از نقاااا هااااای
کنه،صاااداش
معااارو مااایگن :بلناااد رجاااز مااای خوناااد صاااداش باااه ح اااین برساااه،آروم
بااااان
هااااام ح اااااین رو آروم مااااای کرد،رساااااید کناااااار علقماااااه بلناااااد فریااااااد زد ":اَنَاااااا
ُ
حیاااادر ِال َ
ااان
كاااارّار" اباااای عباااادد بالفاصااااله جااااواب
رو داد ِ
دل عباساااام آروم بشااااه" ،اَنَااااا با ُ
مصااااا فی" دو تاااااا بااااارادر آروم شدن،مشاااااک رو پااااار از آب کرد،ساااااوار اساااااب
ُمحماااااد ال ُ
مرتَضاااای" اونمااااا
ااان َعلاااای ال ُ
شااااد،به طاااار خیمااااه ها،دوباااااره عباااااس صاااادا زد" :اَنَااااا با ُ
اااااار دشاااااامن
همااااااه دورش رو محاصااااااره کردن،یااااااه نفاااااار فال:عباااااااس آب برسااااااونه کا
ِ
م،کمین کردن،عباااااااس مشااااااک رو بغاااااا کرده،یکاااااای از القااااااابِ اباالفضاااااا "،اَبَا
تمااااااو ِ
ااادر مشااااک،برای اینکااااه م اااا
ااادر مشااااک،چرا بااااه عباااااس میگن:پا ِ
ال ِقر َبااااه" اسااااال ،یعنی:پا ِ
پااااادری کاااااه بچاااااه اش رو بغااااا کنه،مشاااااک رو داد تاااااو شاااااکم ،خودش رو اناااااداخال رو
مشاااااک
مشاااااک،همه محاصاااااره اش کردن،چهاااااار هااااازار نفااااار ،رو کُناااااده ی زانو،هاااااد
ِ
آبِ،نمیماشااااال تیرهااااا بااااه مشااااک بمااااوره،از البااااالی نماااا هااااا ماااای رفال،یااااه مرتبااااه
ال دیگااااه اش رو
متوجااااه شااااد دساااات
رو زدن،مشااااک رو داد یااااه طاااار ِ بدن،یااااه دساااا ِ
زدن،اینماااااا صااااادای ح اااااین رو شااااانید،انگار ح اااااین میدوناااااه،درد باااااازو درد بدیاااااه"اه
رو
کنایااااه حاااار منااااو بگیاااارن" تااااا شاااانید صاااادای عباااااس رو،اباااای عباااادد جااااواب
ااان فاطماااا الزهرا"....شاااااید میمواسااااال بگااااه:عباس تااااو
داد،یعناااای غصااااه نمااااور "،اَنَااااا با ُ
اااااازوی رشااااااید داری،دسااااااتال رو زدن باااااااکی نی ااااااال،یه روز
َمردی،تااااااو علمااااااداری،تو با
ِ
ی مااااادرم رو تااااو کوچااااه هااااای مدینه،اینقاااادر نامحرمااااا بااااا غااااال شمشاااایر زدن...
بااااازو ِ
ک،میاد و میموناااااه" ود اِن َق عتماااااوا یَمینااااای اِنااااای
هماااااه ی حواسااااا
باااااه مشااااا ِ
اُحاااااامی ابااااادا َعااااان دینااااای" ....دساااااال ناااااداره،خودش رو اناااااداخال رو مشاااااک،تیرها داره
میاد،یاااه سااا،وال دارم،یاااه بااادن چقااادر جاااای تیااار داره چهاااار هااازار تیراناااداز،باالخره هااازار
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جااااای تیاااار نداشال،لشااااکر دسااااته دسااااته
تااااا تیاااار بااااه هااااد میموره،دیگااااه باااادن
ال خاااااااااااالی بااااااااااار مااااااااااای شاااااااااااتن،نگاه مااااااااااای
میومااااااااااادن،اما دسااااااااااا ِ
کرد،عباس"نافمالبصااااااااااااایره" بود،یه چشااااااااااااام داشاااااااااااااال عمیب،میومدن،دساااااااااااااال
نداشاااااال،غرق خاااااون،پر از تیر،اماااااا مشاااااک تاااااو بغل ،یاااااه نگااااااه مااااای کرد،تاااااا مااااای
اااال:چی مگااااه
اومدن،همااااه فاااارار ماااای کااااردنُ ،عماااار سااااعد یقیااااه ی یکاااای رو رفال ،فا
ِ
اااال:عمر دسااااال نااااداره،اما دو تااااا چشاااام
نمیگاااای دسااااال نااااداره ازچی ماااای ترساااای فا
ُ
رو بلااااادم،االن یاااااه کااااااری میکااااانم چشااااام
داره،بیچااااااره میکناااااه ،فال :مااااان راهااااا
جایی رو نبینه،صدا زد :حرمله بیا...
رو زدن،اینماااا نوشاااتنُ :متح ِی ّااار
ک آبااا
یاااه لحگاااه نگااااه کااارد دیاااد چشااام
رو زد،مشااا ِ
آبااااای
حیااااارا" ای اااااتاد رو اسب،دساااااال نداره،مشاااااک
" َو َو َقا
شاااااد،
َ
ااااِ ا ًل َعبااااااس ُم ِت َ
نداره،نااااه میتونااااه بره،نااااه ماااای تونااااه بر ااااردهُ ،متح ِی ّاااار شااااد،تیر تااااو چشاااام ِ،هر کاااااری
بیاااااارون نیومد،ساااااارش رو خاااااام کرد،تیاااااار رو بااااااین دو زانااااااو
کاااااارد تیاااااار از چشاااااام
ساااار عباااااس
ماشال،ساااارش برهنااااه شااااد،حکیم باااان طُ ِفیاااا خااااودش رو رسااااوند،دید
ِ
برهنه اسال،حاال وقت ِ،عمو ِد آهن رو بلند کرد.... ،
ب تاسااااوعا یااااه طاااار ،این روضااااه اش یااااه طر ،چااااون خااااو ِد
همااااه ی روضااااه ی شاااا ِ
م اباالفضاااا روضااااه ماااای
عباااااس فتااااه ،مرحااااوم واعاااا ِ
ظ خراسااااانی داشااااال تااااو حاااار ِ
بااااد شااااد ،فال:واعظ کاااای
خوند،عالمااااه ی قزویناااای وساااان روضااااه بلنااااد شااااد،حال
ال دیگه اینموری نمون...
میگه اینا راس ِ
ظ خراسااااانی میگااااه :حااااالم منقلااااب
مملاااال بااااه هاااام خااااورد عالمااااه رفااااال خونااااه،واع ِ
در خونااااااه ام رو
بود،چااااااه کااااااردم،این مرجااااااع رو ناراحااااااال کردم،دیاااااادم نیمااااااه شااااااب ِ
اااااارت داره ،فتم:عمااااااب کاااااااری کااااااردم باااااارم ُعاااااامر خااااااواهی
میزنن،بیااااااا عالمااااااه کا
ِ
ن عالمااااااه رو بریده،میگااااااه:واعظ
کنم،میگااااااه:رفتم،دو زانااااااو نش ااااااتم،دیدم ریااااااه امااااااا ِ
بقیااااااه اش رو بمون .. .فتم:آقااااااا ماااااان الل شاااااادم،غلن کردم،دیگااااااه نمیمونم ...فال:نااااااه
خااااوابِ عباااااس رو دیاااادم ،فال:چرا روضااااه ام رو ق ااااع کااااردی تااااو کااااه نبودی،یااااه نفاااار
رو سااااااپر میکنااااااه،من
بمااااااواد ازرو بلناااااادی رو زمااااااین بموره،دسااااااال میمواد،دساااااات
دسال نداشتم،با صورت افتادم......
نمااای دونااام چاااه جاااوری ح اااین رساااید،فقن مااای دونااام تاااا رساااید عبااااس رو دید،صااادا
ح ااااین علیااااه ال ااااالم" انک ااااار یعناااای
زد:آا کماااارم" ،بااااانَ االنک
ااااار فِاااای وجاااا ِ
ه ال ُ
ُ
چی:مرحااااااوم شوشااااااتری یااااااه نقلاااااای داره،میگااااااه از عاشااااااورا،از صااااااب از یهر،هاااااار
شااااهیدی رو کااااه اباااای عباااادد رفااااال باااااال ساااارش چهااااره برافروختااااه شااااد،رندِ چهااااره
کنار علقمه بود،چهره زرد شد...
سرا شد،تنها جایی که رند پرید
ِ
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نف

ال باال نمیمد

روز تو آوردن
چی به ِ
زدنال همونایی که
نمک حیدر و خوردن
ِ
فدای سرت اباالفض
ِ
ک آبال افتاد
ا ه مش ِ

به تو قول میدم برادر
دیگه هیچکی آب نمیمواد

* دسااااال بریده،چشاااام تیاااار خااااورده،فرق شکافته...رسااااید باااااال ساااارش دو دسااااتی ساااار
عباااااااس رو ماشااااااال رو دامن ،یااااااه جااااااایی توجااااااه اش رو جلااااااب کرد،نااااااه فاااااارقِ
ااااام تیرخاااااورده،تیر رو درآورد دیااااااد لباااااااش
اااااتای قلااااام شااااااده،نه چشا
شاااااکافته،نه دسا
ِ
ِ
عماااا کرد،میاااارم
خشااااک ،فال:عباس میاااارم بااااه سااااکینه ماااایگم :عمااااوت یااااه قااااول
ِ
داشااااتی،کنار آب،آب
میگم:عمااااوت تشاااانه جااااون داد،خوشاااابحالال چااااه عمااااویی
بهاااا
ِ
نمورد*...

ی چند ق ره ی آب
واویال برا ِ
از دسال رفال امی ِد خیمه و رباب
ا ه پانشی اباالفض
میره خیمه ها به غارت

56

تو دلال میاد برادر
زینبال بره اسارت
پاشو یه کاری کن عباس
حرمله داره میمنده
میدونم بع ِد تو دشمن
ال زینب و می بنده
دس ِ
بعد از تو قافله آوراه میشه
ال وشواره میشه
بعد از تو صحب ِ

*اباااای عباااادد فرمااااود :برویااااد وشااااواره هااااارو در بیارید،برویااااد زینااااال هاااااتون رو در
بیارید،معمرهاتون رو محکم ببندید...،
ن حرم،غیاااااارتِ مااااااا ن اااااابال بااااااه
خاااااادایا بااااااه غیاااااارتِ عباس،بااااااه غیاااااارت ماااااادافعا ِ
دینمون،ن اااابال بااااه آ ااااین و مکتبمااااون لحگااااه بااااه لحگااااه بیااااافزا،غیرت و تعصااااب مااااا بااااه
این سیاهی های محرم به این روضه ها و جل ات بیافزا
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شب دهم "عاشورا"
حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم

م
مااااال ِ
اْل ًكاااارا ِ
م ُ وال َ
هاااا َو ا ًل َ
حااااِّ ا ًلقَیااااو ُم الاااا َّر ً
"ا َ ً
ساااا َت ًغ ِف ُرالل َّ َه الَّاااامَ ال اِلاااا َه اِال ّ ُ
من الاااا َّرحی ُ
ح ُ
ل َو ِ
ین الهی العفو"......
وب لِلَ ًیه.....باالح
َو اَ ُت ُ
ِ
ل سرا ماه طوفان بود
شبی که درنَ َف ِ
شبی که آبِ فرات آت

ِ فروزان بود

شبی که ارِ و سماوات،کربالشده بود
خشم خداوند،بر َمال شده بود
شبی که
ِ
ح

ین بود و نماز شب و مناجات

نمااااز شاااب ح
*ایااان نمااااز شاااب،آخرین
ِ
اسال*....

ح

ین بود و نماز شب و مناجات

ح

ین بود و وعده ی مالقات

ح

ین بود و صد و چند شاخه ی یاس

اااین،دیگه از فاااردا شب ساااری باااه نیااازه بلناااد
ِ

*نقاااا معرو ،هفتاااااد و دو نفاااار شااااهی ِد،اما خیلاااای ازمقاتاااا
صد و ده شهید*...

و تااااواری

ماااایگن:

باااااالی
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ح

ین بود و صد و چند شاخه ی یاس

ح

ین بود و ُزهیر و حبیب و عباس

*اصااااال همااااه رو باااامار کنار،ح ااااین بااااود و عباس،اصااااال انگااااار عباااااس باشااااه همااااه
ه تند...امشاااب هاااای نماااااز خونااااد،هی بااااه عباااااس نگاااااه کرد،هاااای نماااااز خونااااد هاااای
به قد و باالی علی اکبر نگاه کرد*...

ح

ب وص ِ جان ن اران
ین بود و ش ِ

ح

ال یاران
ین بود و سر و دس ِ

درون خلوتِ شب،حر

با خدا می زد

رفته جان به کِ،اصحاب را صدا می زد
ار ح
که ای به عالم َزر بوده جان ن ِ

ین

یار ح
شما در این ش ِ
ب غربال شدید ِ

ین

ق دوسال جان دادید
هزار مرتبه از شو ِ
مشتگی خوی
زجان
ِ

را نشان دادید

ارجعی شنیدم من
به آن خدا که از او ِ
بلند مرتبه تر از شما ندیدم من

حابا ،أَ َبااا َّر و أَ ًو َفااای ِمااانکُم" مااان هااار کماااای عاااالم رو بگاااردم از شاااما
صااا َ
م أَ ً
فرمود":ماااا أَ ًعلَااا ُ
بهتر پیدا نمی کنم*....
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حبیب،عابل،عباس،عونُ ،ب ِریر
اکبر،قاسم،سعید،جدنُ ،ب ِریر
علی
ُ
ِ
سر دسال
من از برای خدا سر رفته ام
ِ
مشته ام ز ه
خدا زصب

ال خوی

،هر چه که ه

ال

اَزل بر زیده اسال مرا

ن سر،آفریده اسال مرا
برای داد ِ

چه غم که دشال شود الله زار از خونم
من از وفای شما فرد فرد ممنونم
شب اسال،بدرقه ی راهتان دعای ح

ین

* مااای دونیاااد امشاااب باااه کیاااا فتاااه شاااماها برویاااد،اینها باااا مااان کاااار دارند باااه زهیااار و
عباااااس
ل همااااه رو کاااارده بااااه عباااااس،فرمو:
ُب ِریاااار و م اااالم و حبیااااب فال،امااااا او ِ
داداش تو هم میموای بری برو...
اباالفضااااا یاااااه نگااااااه کرد،صااااادا زد:یاااااا سااااایدی و موالی،ماااااا زناااااده باشااااایم شااااامارو
بکشن اصال من به دنیا اومدم فدای شما بشم*....

شب اسال،بدرقه ی راهتان دعای ح
یح
روید و اشک بریزید در عزا ِ
زسوز ح
صحابه سوخال
ِ

ین

ین

ین حاصلشان

جواب بود در آن لحگه پاره ی دلشان
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سر من
ک مقدمال
یکی صدا زد :ای خا ِ
ِ
پیکر من
هزار بار فدای ِتو،جان و
ِ
ک درند ان بدنم
هزار بار خورا ِ
ا ر تو را بگمارم َد ِر ِد ر بزنم
حبیب فال :که هفتاد بار ا ر میرم
دوباره خیزم و بهر تو سر به کِ یرم
ُزهیر فال :که ای عالمی پریشانال
ن زهیر قربانال
هزار مرتبه جا ِ
ل احد
یکی ز پرده ی دل فال ای جما ِ
ا ر خدای به من عمر جاودان بدهد

به آن خدا که مرا جان دمید در پیکر
مرا شهادت از این ُعمر ه

ال زیباتر

* اینماااااااااوری امشاااااااااب دور ح اااااااااین ردیدناااااااااد،اینموری دل دادناااااااااد و دلباااااااااری
کردن،اینمااااااوری دورآقاشااااااون م اااااا پروانااااااه ردیاااااادن،اینموری بااااااا آقاشااااااون حاااااار
زدن،اینموری عشق بازی کردن….
اما،امااااان از فردا،فااااردا وقتاااای ح ااااین رو زمااااین افتاد،همااااه یاااااراش رو خاااااک افتااااادن،
تکااااه داد بااااه نیاااازه ی غریبی،صاااادای اِسااااتغاگه اش عااااالم رو بااااه هاااام ریمال،دیاااادن یااااه
أین م اااااالم "....
أین حبیااااااب
..أین ُزهیاااااار
ه ِماااااان ناصاااااار
صاااااادایی هاااااای میگااااااهَ ":
َ
َ
َ
رو،هماااه شاااهید بودن،بااادن بااای
مرحاااوم شااای مفیاااد نقااا میکناااه :تاااا صااادا زد یااااران
هااا ِمااان ناصااار "..بدن هاااا یاااه تکاااون
جاااان،بی سااار،اما نوشاااتن :تاااا ح اااین فاااالَ ":
خاااااورد،حتی بعضااااای هاااااا بلناااااد شااااادن نش اااااتن بااااای سااااار،دوباره افتاااااادن،یعنی ای
کاش جون داشتیم دوباره برات می مردیم...
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ل زیناااااب...من و شاااااما بارهاااااا رفتااااایم
ب
سااااامتی بااااارا زینب،اماااااان از د ِ
امشاااااب شااااا ِ
ِ
کربال،کاااااااربال سااااااامال تااااااارین لحگاااااااه ی سفرش،کماساااااااال سااااااامترین لحگاااااااه ی
کاااااربال،اون لحگاااااه ای اساااااال کاااااه دساااااتال رو میاااااماری رو ساااااینه ات میماااااوای وداع
کنی،میموای بگی :ح ین خداحافظ...کیم رفتن بگم:کربال،کربال*......

ل تنگم غصه ها دارد
این د ِ
ِ
و یا می ِ کربال دارد
می روم بینم ،در کما زینب
شمر بی حیا دارد
ناله از
ِ
ح

ین....

م ساااماد،یه باااار باااا اهااا ِ حرم،یاااه باااار باااا
*چناااد تاااا وداع کااارد ابااای عبدد،یاااه باااار باااا اماااا ِ
بچااااه ها،بااااا علاااای اصااااغر،اما ماااان یکاااای دو تااااا وداع رو نماااای تااااونم بگمرم،بعضاااای وداع
هااااااا خیلاااااای دل رو زیاااااار و رو میکنه،شاااااااید یااااااه جااااااایی دلااااااال وصاااااا بشااااااه....
همااااه رو کااااه خااااداحافگی کرد،سااااوار باااار والمنااااا شااااد،یه نگاااااه کاااارد دیااااد سااااکینه
رفتاااه،بابا بیاااا پاااایین یاااه باااار دیگاااه بغلاااال کنم"..دختااار داری تاااو
دساااتای اساااب رو بغااا
آخااار سااار میااااد "....نشاااال تاااو
خوناااه ات باااا هماااه خاااداحافگی کنااای دختااار مااای موناااه
ِ
بغ ِ باباش،بابا داری میری *

ا ر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد
*دخترای شهید منو ببمشن،دخترایی که بابا ندارن منو ببمشن*...

ا ر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد
کوچکتر خود را
دختر
بزر ی کن ،ببوس این
ِ
ِ

62

به دنبال م

افر آب می پاشند،کو آبی

چشمان تَ ِر خود را
ک
ِ
کنون ریزم به پایال اش ِ

،ریزبین،نکتاااه سنجِ،صااادا زد :باباااا مااان یاااه چیاااازی
کنمکاو
*دختااار دارهاااا میااادونن،دختر
ِ
ِ
رو
دیااااادم،خیلی بِ َهااااام ریمتم ،فال:باباااااا آدم میماااااواد باااااا ک ااااای وداع کنه،پیشاااااونی
میبوسه ،ونه هاشو میبوسه،اما بابا از دور یه چیزی دیدم*..

ز دورادور ،می دیدم لویال عمه می بوسید
مگر آماده کردی بهر خنمر  ،حنمر خود را

* اینماااااا آخااااارین نفااااار باااااا ح اااااین خاااااداحافگی کرد،آخااااارین نفااااار دساااااتای اساااااب رو
رفال،اینمااااا آخاااارین نفاااار سااااکینه بابااااا رو بدرقااااه کاااارد،همین سااااکینه،همین دختر،یااااه
ع
جااااایی هاااام اولااااین نفاااار بود،کمااااا اون وقتاااای کااااه
ِ
ساااا َر َ
صاااادای والمنااااا اومااااد" َواَ ً
اااون،زین وا ون،اومااااد جلااااو
ل غاااارق خا
خیا ِماااا َ " والمنااااا بااااا یااااا ِ
شاااااردا اِلااااِّ ِ
ساااا َ
َف َر ُ
ِ
ِ
خیماااه هاااا،اولین ک ااای کاااه از خیماااه اومااااد ساااکینه بود،تاااا نگااااش افتاد،نوشاااتن :یااااه
ضمه زد،هی می فال":وا اَ َبتاه" ح ین....
سااااکینه یااااه جااااوری ریااااه کاااارد،زن و بچااااه ریمااااتن بیرون..همااااه ازخیمااااه هااااا بیاااارون
دور والمنااااا ،هر کاااای یااااه حرفاااای میزنااااه،یکی میگااااه :والمنا بابااااام
دویدن...اوماااادن
ِ
رو چااارا نیااااوردی یکااای فاااال :باباااام کاااه مااای رفاااال لبااااش تشااانه بود،آیاااا سااایراب
کاااردن یاااا ناااه هااار کااای یاااه حرفااای زد ،والمناااا بر شاااال باااه طااار مقتااا ،زن و بچاااه
هاااام پشااااال ساااار ایاااان اسااااب،اومدن باااااالی ودال،نوشااااتن والمنااااا اینقاااادر ساااارش رو
زد به زمین* ...
دوباره روضه ی آخر خدا به خیر بکند
دوباره دال برادر خدا به خیر کند
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دوباره خاطره ی بوسه اه پیغمبر
دوباره شمر ستمگر خدا به خیر کند

ک ع شااااانا"..
ی َق َتلااااو َ
*مااااادرش فاطمااااه داره ایاااان صااااحنه رو میبینااااه،هی میگااااهُ " :ب َناااا َّ
شاااامر همچااااین کااااه رسااااید تااااو ودال،مرحااااوم ط ُِریحی،مرحااااوم ممل اااای آورده:شاااامر
ه" یااااه لگااااد بااااه پهلااااو زد...
جلِاااا ِ
تارسااااید تااااو ااااودال،اول کاااااری کااااه کااااردَ "،و َر َكاااا َ بِ ِر ً
ااااار ابااااای
مرحاااااوم ممل ااااای نقااااا میکناااااه،اینما زیناااااب خاااااودش اوماااااد تاااااو ودال،کنا
ِ
عباااادد،هی بااااه شاااامر ماااای فال:بلنااااد شااااو،بچه هاااااش دارن ماااای بینن،بلنااااد شااااو،
بر،بلند شو...
اینما جا ِ
ی پیغم ِ
اار میگاااه :اینماااا ابااای عبااادد یاااه
مرحاااوم سااایدبن طااااووس تاااو لهاااو کاااه نقلااا
معتبااار تا ِ
ی لِلَاااای ال ُف اااا َاط” اباااای عباااادد میدونااااه زینااااب
نگاااااه بااااه خااااواهر کاااارد "،لِر ِ
ج ِعاااای اُ َ
خاااا َّ
م،اطاااااااااعت
مر اما ِ
ببینااااااااه ،جااااااااون میااااااااده ،فال:خواهرم بر رد،زینااااااااب بر شااااااااال،اَ ِ
ب،بر شال...
واج ِ
بعضااای مقاتااا نوشاااته:هی رقیاااه مااای دویاااد نگااااه مااای کرد،عماااه باااا آساااتین جلاااوش
م،باباااااام رو خااااااک باااااود...
رو مااااای رفال،نبیناااااه تاااااوی اااااودال چاااااه
خبر.....عماااااه بابا ِ
ِ
ل" از سااااار اربااااااب
ش
زیناااااب بر شال،شااااامر موناااااده باااااود و ح اااااینَ "،و ال ّ ِ
ً
ااااام ُر جاااااالِ ه
اش،محاسااااان
ما،عماماااااه برداشتن...،ح اااااین تاااااو ودال،شااااامر نش اااااال رو ساااااینه
ِ
ح ین رو تو دسال رفال.....
رو بااااااز کرد،نیماااااه رمق،نیماااااه جون،آسااااامون رو دود مااااای
ابااااای عبااااادد چشااااام
بینه،ح ااااینی کااااه ایاااان همااااه زخم،هاااازار و نهصااااد وپنماااااه زخم،تشاااانگی،دال،زخم رو
أنااااال" کاااای ه ااااتی رو سااااینه ی مناااای نانمیااااب
زخم،یااااه نگاااااه کرد،صاااادا زدَ ":ماااان
َ
هااااا
فاااااال :مااااان رو نمیشناسااااای "أنَا شااااامر بااااان الموشااااان"ابی عبااااادد فاااااالَ ":
ُت َع ِرّ ًف ِنااااای " آیاااااا مناااااو میشناسااااای میدونی کماااااا اومااااادی فال :میشناسااااامال،بابات
ااااااار فاطماااااااه ای....
رو میشناسااااااام،مادرت رو میشناسااااااام،جدت رو میشناسااااااام،تو پ
ِ
ساااااقی کااااوگر بوده،شاااانیدم بابااااات تشاااانه هااااارو ساااایراب ماااای
فال:شاااانیدم بابااااات
ِ
کرد،االن بابات کماسال بیاد یه ق ره آب بهال بده ....فال:اسم بابای منو نبر
صاااا َد َ
دت رسااااول د صاااال د علیااااه و آلااااه" راسااااال فااااال جاااادم ...نانمیااااب
ق َ
" َ
جاااا ِّ
فال:جااادت چااای فال:جااادم بهااام فتاااه باااود کااای مناااو میکشاااه،چه نشاااونه ای،چاااه
چهره ای داره...
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نانماااااب بلناااااد شد ،فال:ح اااااین یاااااه کااااااری مااااای کنم،دیگاااااه مناااااو نبینی....بااااادن رو
بر ردوناااد...امام رضاااا میگاااه :جاااد ماااا رو باااه سااامتی کشتن،سااار جااادا نمااای شاااد...تو
اااان ا ًل َق َفاااااا"...هر چااااای مااااای
س ِما َ
زیاااااارت ناحیاااااه اسال":ال اااااالم َعلَااااای َم ً
مااااا ُزو ُز الااااا َّر ًأ ِ
برید،نمی برید،یه ضربه،دو ضربه....
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