
  



   غروب سرخ فام

  مقدمه
نزدیک  یآرام آرام به پهن دشت ،دار بزرگ به تعداد کوچک و به مق یکاروان

 یکه میزبانان . شود یم یتفتیده اش آماده فرود میهمان يگردد که ریگها یم
رسیده و اسلحه  يسرسبز، میوه ها يروان با باغها ي،خیانت پیشه او را به آبها

 ، دعوت نموده اند يیار يآماده برا يها

اى کاش قلم هایشان مى شکست ! آنان در یک چرخش صد و هشتاد درجه 
اى اندیشه اى شیطانى در سر پرورانده و آماده ارتکاب جرمى سهمگین شدند 

که خون در رگها خشکید، قلبهاى گرم و پرطپش یخ زد، اندوه بر سینه ها 
 . کوه شد و دستها و پاها از تالش بازماندند

ترجمه متن عربى این رویداد عبرت آموز تاریخى است که به حاضر، کتاب
 تشنگان حقیقت اهداء مى شود

این دفتر، پس از بررسى ، ویرایش و اصالحاتى چند، آن را چاپ و در اختیار 
 اندیشمندان قرار مى دهد و جز رضایت خداوند هدفى ندارد

  : سخنى زیبا و به حق گفته اند

  »یکى کعبه براى عبادت و دیگرى کربال براى شهادت ، دو قبله دارد؛شیعه«

کربال، منحصر به زمان و مکان مشخصى نیست ؛ بلکه مانند نور، در تمامى 
تمامى اعصار و قرون ،  آفاق هستى پراکنده گشته و مانند طوفانى جهانى در

 .سیر مى کند و هماره صدها قافله دل را به همراه خود مى برد

ه بزرگترین مصیبتهاى تاریخ در آن واقع گشته و کربال، جایى است ک



 . غمبارترین روز تاریخ یعنى عاشورا را به خود دیده است

کربال، از مقدس ترین مکانهایى است که از نظر شرافت و فضیلت با زمین 
است و  گلاالتر نباشد؛ چرا که آن جا کعبه کعبه برابرى مى کند البته اگر ب

 . این جا کعبه دل
کربال، هیچ گاه سرزمین جاهلیت و جاهالن نبوده و نیز با خون سرخى که 

آمیخته گشته و پیکرى را که پاره اى از بدن (ص)جزو خون رسول خدا 
 . رسول خداست ، چون نگینى درخشان در خود جاى داده است

غاضریه ، نینوا، « :کربال، نامى پرفروغ است که از میان نامهاى دیگر چون
ورا، نواویس ، شط فرات ، طف ، ساحل فرات ، طف فرات و ماریه ، عم

جلوه نمایى مى کند که گویاى یک حقیقت بسیار  به طور ویژه اى ، »حایر
مهم است ؛ حقیقتى که در طول تاریخ ، دلها را لرزانده واشکها را جارى 

بزرگ است : هذا  بالیى بس  ساخته است ؛ چرا که یادآور کربى عظیم و
 . بالء موضع کرب و

آیا تاکنون اندیشیده اید که چرا مسافر، مى تواند در خاك کربال نظیر یثرب 
و بطحا، نماز خود را کامل بخواند؟! مگر نه آن است که انسان در آن جا به 
وطن عقیده مى رسد و سفرش پایان مى یابد. کربال نیز چونان مسجد کوفه ، 

ینه ، کوفه و کربال، ارتباطى منبرى بلند براى نشر پیام حق است . مکه ، مد
عمیق و پیوندى ناگسستنى با یکدیگر دارند؛ چنانکه ماههاى رجب المرجب ، 

گویاى این واقعیت شعبان المعظّم و رمضان المبارك که نظم تکوینى آنها 
 . ، از ترتیب حکیمانه اى برخوردارنداست که شهر على، شهر النبى و شهر اللّه

 ن کسى که براى حسین بن على علیهمتماد، نخستیبر اساس روایات مورد اع



الم مى باشد که براى  الم مرثیه سرایى کرده ، جبرئیل امین علیه الس الس
الم هنگام توبه ، چنین گفته است حضرت آدم علیه الس : 

این شخص ، به مصیبتى دچار خواهد شد که مصیبتهاى دیگر در کنار آن ، « 
تنها کشته مى شود؛ نه یارى دارد و نه  ، غریب وعطشاناندك و کوچکند. 

 . یاورى
آه ! کاش مى دیدى او را که مى گوید: واعطشاه ! در حالى که تشنگى مانند 
دود، بین او و آسمان حایل گردیده است و کسى به فریاد او نمى رسد جز با 

الم چونان  مرگ . آنگاه جبرئیل و آدم علیهم شمشیر و جرعه هاى پیاپى الس
 )1(. » ه که در سوگ عزیز خود مى نالد، براى حسین گریستندجوانمرد

الم مرثیه  ظاهراً اولین مردى که از خاندان عصمت و طهارت علیهم الس
حضرت « شهیدان کربال را پس از وقوع این فاجعه هولناك ، سروده است

الم ساجدین امام على بن الحسین علیهمامام زین العابدین سید ال بوده که  » الس
، حماسه اى عظیم آفرید ویژه مسجد جامع اموى دمشقه ، بدر مراحل مختلف

، گریه و شیون . تا آنگاه که مردم شام پدید آورد و انقالبى بزرگ
 )2.(نمودند

بارى ، مرثیه خوانان و مدیحه سرایان ، در حقیقت به نخستین مرثیه سراى 
شیعیان و حتى مسلمانان ، جاست که نه تنها کربال اقتدا نموده اند. جالب این

الم روضه خوانى نموده اند. به  لى علیهبلکه بیگانگان نیز براى حسین بن ع الس
 :توجه فرمایید » جرجى زیدان مسیحى « این بخش از مرثیه

شب ، چادر خود را برافراشت و جنگ با کشته شدن حسین و یاران باوفا و  «
سر و خون آلود شهدا در  خویشان فداکارش به پایان رسید و جسدهاى بى



میدان جنگ باقى مانده ، ماه ، اشعه خود را بر دشت کربال افکند. خاك 
کربال که تا روز گذشته خشک و تشنه بود، با خون بى گناهانى سیراب شد. 
اگر خاك کربال مى دانست که در آن روز هولناك و تاریخى ، چه فاجعه 

تشنگى را بر سیراب شدن بزرگ و جنایت عظیمى رخ داده است ، حتماً 
ترجیح مى داد و اگر ماه مى دانست که در آن شب حزن انگیز و شام غریبان 

، اشعه خود را به کدام قطعه اى از زمین مى فرستد، حتماً روشنایى خود را 
که تاریخ مانند آن  -محبوس مى کرد تا آثار آن جنایت عظیم و دلخراش را 

 )3. ( » ن کنداز انظار پنها - را به یاد ندارد 
الم پیشواى حماسه  به مقام عظیم حسین بن على علیهم بارى ، دلدادگان الس

جاوید عاشورا تاکنون احساسات پاك خود را در قالب نثر و نظم و به 
، ابراز داشته و با بى و به زبانهاى عربى و غیر عربىسبکهاى ادبى و غیر اد

یبتهاى جانسوزى که ترسیم نهضت عظیم کربال و حوادث جانگداز و مص
ل نمودند، عشق و دلدادگى خود را نشان داده اند. و نیز  قهرمانان آن تحم

عواطف انسانهاى دیگر را نسبت به این جریان بى نظیر تاریخى که آمیزه اى 
از مناعت و مظلومیت است ، برانگیخته اند و هر یک از آنان سهمى در زنده 

 . نگه داشتن آن ، به عهده گرفته اند
باره یز مطالب پرارج و تشویق آمیزى درالبته از سوى پیشوایان معصوم ما ن

مرثیه سرایان و مدیحه خوانان رسیده که همواره موجب دلگرمى آنان گشته 
و هرکدام ، زوایایى از حماسه عاشورا را مجسم ساخته اند و بدین ترتیب ، 

عاشورا راه پیدا حجم وسیعى از مدایح و مراثى در فرهنگ سرشار و پرجاذبه 
 . کرده و ادبیات عاشورا به رشد و بالندگى خاصى رسیده است



ید« یکى از این پاکدالن نیک سرشت ، فاضل ارجمند جناب است  »کمال الس
به پیشگاه  عشق درونى خود را »ذلک الحسین « که با کتابهایى ارجمند بویژه

 . و خاندان پاك آن حضرت ، ابراز نموده است )ع(ى باعظمت حسین بن عل
یین است که در جاى آرى ، کتاب حسین ، اشعه اى از حیات حسین و افق علّ
فکَ«دوردستى مى باشد:  برارِ لَ ینالّ انَّ کتاب االَ ی    »ى علّ

  )18 مطففین،(.»این چنین نیست بلکه پرونده نیکان در علیین است«
گفته مى شود، در مقام  »ذلک الکتاب« کتاب تدوینو اگر در مقام اشاره به  

 . گفته شود» ذلک الحسین« اشاره به قرآن ناطق نیز بایستى
، به ترجمه این کتاب ارجمند پرداختم و این جانب با کمال فخر و مباهات

پاداش آن را زیارت و شفاعت مى خواهم . در پایان به روح عرشى امام راحل 
پیشواى مقتدر جمهورى اسالمى ایران حضرت آیۀ درود فرستاده و سالمتى 

  . اللّه خامنه اى را خواهانم والسالم

 
 سید محمد رضا غیاثى کرمانى

  1376تابستان 

  

  

  



 
 نيكوتر یپاسخ

دخترى جوان با ادب جلو مى آید در حالى که دسته اى گل در دست 
 ...اوست

 ! سالم بر تو اى سرورم
 شود و بینى بلند و کشیده او را پر مىبوى عطر بهارى در فضا پراکنده مى 

 .سازد

 . تو در راه خدا آزاد هستى -
زمزمه اى به راه مى افتد... سؤ االتى پى در پى شروع مى شود... عالمتهاى 

 ... سؤال و استفهام

 ارزش کنیزى که برابر با هزار دینار است در مقابل یک دسته گل ؟ - 

 . متبسم مى گردد چهره معطّر به رایحه پیام هاى آسمانى
خداى ما این چنین به ما آموخته که به تحیت ، پاسخ نیکوتر بگوییم و آیا  -

تى بهتر از آزادى وجود دارد؟ براى او تحی!  
 
 شگفت انگيز یيارؤ

سگها با سنگدلى به او هجوم آورده اند... سگهایى که قبالً آنها را ندیده است 
... سگهاى وحشى ... آلوده و کثیف ... چرك و خون از دندانهایشان مى 

ریزد. مى کوشد که آنها را از خود دور سازد ولى بى فایده است . آنها 
گردد. از  سگانى حریص هستند که هرلحظه بر حرص و قساوتشان افزوده مى

میان آنها سگى ابلق ، از همه بیشتر سرسختى نشان مى دهد. مى خواهد گردن 



ش کامل هجوم مى آورد و مى خواهد گردن نقره فامى را  را بگیرد... با توح
 . بشکند که چون ظرفى بلورین مى درخشد

 .... آه !... آه !... آب !... آب !... قلبم از تشنگى مى شکافد

مى شود... دانه هاى عرق را که در پرتو ماه مى درخشند، پاك از خواب بیدار 
 .مى کند. دو چهره در مقابل هم قرار مى گیرند... چهره ماه و چهره او

حسین به ستارگانى که از دوردست ترین نقاط آسمان سوسو مى زنند، به 
دقت مى نگرد. برقى از آن دور دستها مى جهد و نور شدیدى تولید مى 

 .ک مى زند... مى کوشد تا اسرارى را کشف کندکند... چشم

نواده رسول خدا از بستر خویش به پا مى خیزد... وضو مى گیرد... خنکاى 
 . آب ، روح او را شاداب مى سازد

م شب گذشته است و سکوت شبانگاهى را تنها زوزه سگهایى از  دو سو
 . دوردست مى شکند

آن سکه هاى طال و نقره است ، بر  انبانى را که پر از غذا و همیانى را که در
دوش مى گذارد و در کوچه هاى شهر به راه مى افتد. از پیچ و خمها مى 

گذرد... مقابل یک منزل که نزدیک به ویرانى است ، توقف مى کند. نقاب 
چهره خویش را محکم مى بندد و مانند شبحى از اشباح شبانگاهى و مرموز 

 . مجسم مى گردد
قدرى آرد مى گذارد و از روزنه اى کوچک کیسه سکه اى مقدارى روغن و 

را مى اندازد. آنگاه کوبه در را به صدا در مى آورد و قبل از آنکه در باز شود 
 .به کوچه اى که در دل سیاهى غرق شده قدم گذارده و ناپدید مى شود

، شعاع نور ساطع است ... و خنده اى مستانه و به دنبال از روزنه منزلى بزرگ



آن قهقهه هایى مى شنود. به خدا پناه مى برد و به سمت راست مى چرخد. به 
 . نزدیک مى شود ولید بن عتبۀ بن ابى سفیان حاکم مدینهکاخ 

منظره با شکوه قصر و خانه هاى خشتى و گلین اطراف آن حکایت از ظلم 
، تنگدستى و بیچارگى روتها مى کند. فقر در مقابل ثروتفراوان در توزیع ث

 .... در مقابل عیاشى و خوشگذرانى

 ....... بیا و بنگر که آزاد شدگانت چه مى کنند؟ کجایى اى رسول خدا؟!

 در شهر تو... کجایى اى جد بزرگوار...؟

***  

شب همچنان شهر را در سیاهى سهمگین رمزآلود خود فرو برده است و 
بلندیها پنهان مى ستارگان در پهنه آسمان سوسو مى زنند و ماه پشت تپه ها و 

گردد و سیاهى بر وحشت شب مى افزاید. شهر مدینه در این شب مانند راهبه 
 . اى مى گردد که جامه سیاه خود را به تن کرده است

آن مرد گندمگون با چشمانى برّاق و بینى بلند و کشیده در کنار نخلى که 
ى افتد که به یاد حدیث او مجدش پیامبر آن را غرس کرده است مى ایستد و 

م « :فرمود نْ طیَنۀِ ادم قَتها خُل خَْلۀَ فَانَّ کُم النَّ تَ موا ع م کْرِ   . » اَ
خود درخت خرما را گرامى بدارید؛ چرا که از بقیه گل آدم خلق شده ،عمه «

 »است
، خرما و سایه دارد. بر تنه نخل، گرچه کهنسال است ولى همچنان، رطب

هردو به یکدیگر پیوند خورده اند و یکى شده درخت تکیه مى زند؛ گویا 
... کلمات آسمانى در فضا چون فواره  اند... چشمه اى از نماز مى جوشد

... سپس به سوى مرقد  ... و حسین دو رکعت نماز مى گزارد فوران مى کند



 .پیامبر روانه مى گردد

ال ... حسین هفت س تصاویر دوران کودکى در حافظه اش هنوز برق مى زند
ل عمرش را با گامهاى کوچک خود به سوى پیامبر دویده است ... در  او

، دنیاى او را پر وحى قرار گرفته و لبخند فرشتگان دامان نبوت و گلستان
ساخته است . تصاویر پشت سرهم مى آیند و مانند برقهاى آسمانى شعله مى 

 .کشند و خاموش مى شوند

عمرش مى گذرد خود را بر روى قبر آن مرد که اکنون پنجاه و چند سال از 
مى اندازد. گرمى آغوش پیامبر را احساس مى کند. آن تربت پاك را در 

... بوى عطر هوا، سینه او را پر مى سازد.  آغوش گرفته و آن را مى بوید
... احساس مى کند که بر  احساس مى کند که صورت جدش را مى بوسد
صحراست ، دست مى کشد.  موى پرپیچ و شکن پیامبر که چون امواج

احساس مى کند که خود را در آغوش آدم و ابراهیم افکنده و گویا تمام 
 . هستى را در بغل گرفته است

اى جد بزرگوار! آنان از من چیزى مى خواهند که آسمان و زمین به واسطه 
آن مى شکافد. از قله کوه مى خواهند که از اوج به حضیض تنزل کند. از 

اهند که آسمان را ترك گویند و از نخل سرافراز مى خواهند که ابرها مى خو
 !...سر فرود آرد... آنان از حسین مى خواهند که بیعت کند... بیعت با یزید

حسین پلکهاى خسته خود را برهم مى نهد. ناگهان آبشارى از نور محمد 
پدیدار مى گردد. چهره اى مانند ماه شب چهارده مى درخشد؛ اطراف او 

باعفر ر الثَ و نى وثُ ثْ 3نساء، - شتگان بال مى زنند (م( 
حبیب من اى حسین !... پدر و مادر و برادرت به سوى من شتافته اند...  -



 . آنان مشتاق دیدار تو هستند. پس به سوى ما بشتاب
 .من نیازى به ماندن در این دنیا ندارم ؛ اى پدر! مرا نیز همراه خود ببر -
 .فرزند!... تمامى دنیا به شهادت تو احتیاج داردشهادت ! اى  -

الم سپیده دم از خواب بیدار مى شود. با جد خود وداع م ى حسین علیه الس
؛ گویا به نماید و به منزل برمى گردد. رؤیا در مقابل چشمانش مجسم است

شاخه درخت طوبى چنگ زده است . نورى آسمانى در درون او شعله مى 
در سینه اش پژواك مى کند... او را به رفتن مى خواند. کشد... و صدایى 

رستاخیز فرا رسیده است و شتران در صحرا گردنهاى خود را برافراشته اند و 
ع یک کاروان هستند در انتظار تجم .  

 
 سفير عشق

لرزند... س می چرا شهر این چنین ترسیده است؟ خانه ها و دیوارهایش از تر
؟... آیا به وفه؟... کجاست هیبت دیرین کوفهرفته ک کجاست شکوه از دست

 !؟رده است که روزى پایتخت بوده استفراموشى سپ
ان است یشنفر بر گرد او جمع شده بودند، پر، هزاران مرد غریبى که شب قبل

نیست که او کس شهر، هراسان مى گردد... هیچ ... هم اکنون در کوچه هاى 
ى که بر دوش دارد شکست خورده را راهنمایى کند... آیا او در مسؤ ولیت

 ؟است
کجایند او سفیر حسین به کوفه یعنى پایتخت عظمت فراموش شده است . 

، دست بیعت داده بودند؟... کجایند آن همه آنانکه با وى براى انقالب
شمشیرها و سپرها و آن همه کلماتى که شبیه به برق آسمان و صداى رعد 



 !بودند؟
ر نفرى ، اکنون مانند موش هایى شده که از چه شد که آن ارتش بیست هزا

 !ترس به سوراخ خزیده و در دل زمین پنهان گشته اند؟
نْصور اَمت«  :مى اندیشد که فریاد بزند اى یارى شده ، بمیران« )4( »یا م« 

شعار انقالب ... فریادهایى که در بدر سر داده مى شد... شاید بار دیگر بر 
شاید کاخ ظلم را بار دیگر محاصره کنند. اما کسانى که گرد او جمع شوند... 

در روشنایى روز او را رها کرده اند، چگونه در دل شب سیاه دوباره برمى 
گردند؟! کسانى که در روز روشن فرار کرده اند، آیا بار دیگر در سیاهى 

 شب بازمى گردند؟

دارد و مى  گام برمى دارد... گامهاى خسته خود را برمى» مسلم بن عقیل«
گذارد. در جلو چشم او تمامى تصاویر هیجان انگیز، مجسم مى شوند. به 

همراه دو راهنماى خود از بیابانهاى سوزان و خشک عبور مى کند... ریگهاى 
مواج بیابان تفتیده ... جایى که نه آب است و نه آثار حیات و نه هیچ چیز 

 ! انىدیگر جز دانه هاى شن داغ ... تشنگى ... سرگرد
دو راهنماى او از تشنگى در کویر جان داده اند و او باید تنها به راه خود 
ادامه دهد. مى خواهد از همان راهى که آمده بر گردد... اما حسین از او 

خواسته که تا پایانِ راه برود. او، سفیر حسین در راه کوفه است ... کوفه اى 
ت ... کوفه اى که تشنه که در پى به دست آوردن عظمت گذشته خویش اس

دیدار دوباره على بن ابیطالب است ... تا عدل او را بسراید... رحمت او را... 
همدردى او با فقیران و مسکینان را... کوفه اى که مى خواهد دوباره از 

سخنان نغز او به طرب درآید... کوفه اى که از منبر متروك مى خواهد که 



یاها و آرزوهاى مردان موش اینها رؤلم و فصاحت جارى کند... چشمه ع
صفتى است که در سوراخها خزیده و از وحشت به خود مى لرزند. اینها 

 .آرزوهاى چونان گلى هستند که نیاز به بازوانى مسلّح دارند

، سفیر را رنج مى دهد... مانند فرمانده شکست خورده اى گامهاى خستگى
احساس مى کند... در مقابل خود را به سختى برمى دارد... تلخى شکست را 

ارتشى خیالى . جا داشت که دهشتزده باشد. چگونه ارتش بزرگ او با یک 
شایعه دروغین پراکنده شد!... در مقابلِ لشکرى که بزودى از شام مى رسد... 
لشکرى خیالى ... لشکرى که ساخته خیال بیمار بود... خیالى که از عقل یک 

 .سد... تنها از نام او مى ترسدموش برخاسته که از گربه مى هرا

، نفس زنان کنار خانه اى قدیمى مى نشیند. گویا که هنوز در مرد غریب
 .صحرا گام برمى دارد... هنوز دره را مى پیماید

در را باز مى کند؛ پیرزنى که در انتظار پسرش مى باشد، همان پسرى »طوعه«
 . که رفته است تا با یافتن آن مرد جایزه بگیرد

 ؟کن است که جرعه اى آب به من بدهىآیا مم - 
زن شتابان مى رود و آب براى او مى آورد... قدرى از آب را مى نوشد و 

بقیه را بر روى سینه خویش مى ریزد. مى خواهد آتش کویر را که در درون 
 .او شعله ور است خاموش کند

 :پیرزن در حالى که از نشستن وى ناراحت است مى گوید
 .وشیدى اى بنده خدا؟!... پس برخیز و به خانه ات برومگر آب نن -

 .سکوت مى کند... سکوتى ناشناخته که نمى خواهد کسى به راز او پى ببرد

رِ خانه من  - برخیز! خداوند تو را عافیت دهد... این درست نیست که تو د



 . بنشینى

 .کندچه کنم ؟... راه را گم کرده ام ... و کسى نیست که مرا راهنمایى  -

 !زن وحشت زده مى پرسد: مگر تو کیستى اى بنده خدا؟
 . هستم » مسلم بن عقیل « من -

 : زن در حالى که احساس خطر مى کند مى گوید
 .تو مسلم هستى ؟!... برخیز! پس برخیز -

 !کجا، اى کنیز خدا؟ -
 .... به منزل من -

منتهى مى  و در آن افق تاریک درى گشوده مى شود... روزنه اى که به نور
 .گردد... لحظه اى از امید... قطره اى آب در دل تفتیده کویر

؛ ولى را در آغوش گرفته است» مسلم بن عقیل« ، آن مرد آوارهمنزلى کوفى
سایر منازل به صداى سم اسبانى گوش مى دهند که در پى یافتن مردى 

  .غریب مى باشند
 

 در راه یكاروان

برسد... کاروانى  »ام القرى«خودطى مى کند تا به، بیابان را در مسیر کاروان
است عجیب ... کاروان بازرگانان نیست و نیز به نظر نمى رسد که کاروان 

آن کاروان کودکان زیادى هستند... کودکانى که به  حاجیان باشد... در
مردى سرپرستى مى کند که در  گلهاى بهارى شباهت دارند... کاروان را

خورشید و در پیشانى اش پرتو ماه و در سینه چشمان خویش درخشش 
 .گشاده اش وسعت صحراها را دارد



در یک سمت او چهره اى چون ماه شب چهارده مى درخشد... جوانى سى 
خوانده مى شود... همواره به »قمر بنى هاشم« یا »ابوالفضل«ساله و یا بیشتر که

 .خطاب مى کند » !یا سیدى«برادرش با چشم ادب مى نگرد... او را با جمله

عجیبى از لحاظ صورت و سیرت و و پشت سر او جوانى است که شباهت 
، هودجهاى و در کاروان»على اکبر« ... است»علی  «، به پیامبر دارد... اوسخن

 .... فراوانى هستند... بسیار زیاد... و کودکان

نفسهاى خود را در سینه حبس مى نماید و کاروان حرکت مى کند و تاریخ 
 :تى با خشوع طنین مى افکند و با همهمه شتران در مى آمیزد جمال

»الس واءى سن یدهى اَنْ ی ب ى ر س نَ قالَ ع یدم لقاءت هجا تَولم لِبیو«   
الم به سمت مدین متوجه گردید، گفت : امید است « آنگاه که موسى علیه الس

 )22(قصص، »که خدایم مرا به راه راست هدایت فرماید
 . شاهراه نا امن است ، کاش از بیراهه مى رفتى -

دست تقدیر به طور شگفت انگیزى کاروان را حرکت مى دهد... کاروانى 
 .کوچک مى کوشد تا سرنوشت انسانها را رقم بزند

مى گوید همچنان در گوشها طنین انداز است . اهدافى »حسین« جمالتى که
ملکوت . جمالتى که همراه نسیم صحرا چونان بزرگ ... روحى بلند در جالل 

بذر در اعماق زمین پاشیده مى شود... آیا مرگ هدف است ؟... چگونه 
زندگى از دل مرگ خارج مى شود؟ و اگر مرگ پایان کار هرموجودى 

؟ با آن به مرگ دست یابیم، انتخاب نکنیم است ، پس چرا ما مسیرى را که
 :دآیا مرگ زیبا نیست تا حسین بگوی



الفى « لى اَسنى ا لَه و ما اَ تاةِ و فَ الدةِ على جید الْ قَ خَطَّ الْ م م اد لْد لى وع ت وم خُطَّ الْ
فوسلى یا قُوب ع یاقَ یت  )5( »اشْ

مرگ همچون گلوبندى درخشان بر گلوى دخترى جوان بر فرزندان آدم «
یوسف ، شوق نقش بسته است و من همانند شوق یعقوب نسبت به دیدار 

   »دیدار گذشتگان خود را دارم
ان و بانوان را همراه ولى اگر هدف تو مرگ است ، پس چرا این کودک -

ن جمع ناتوان را همراهى ؟ و اگر افقها تیره و تار است چرا ایخود مى برى
 ؟مى نمایى

خدا خواسته است که آنان را اسیر ببیند... خدا خواسته است که مرا کشته  -
ببیند... من بزودى تشنه خواهم مرد... بزودى در کنار نهرى از آب که چون 

 .شکم مارها موج مى زند بر خاك خواهم افتاد

 حسین چه مى خواهد؟ -

 .مى خواهد تشنه بمیرد -

 چرا؟ -

 ! این اراده الهى است -
 .... اراده امت است -

بى آب و آبادانى ... سرزمینى  »ام القرى« ....کاروان به مکّه نزدیک مى شود
جبرئیل بر فراز  اولین خانه اى که براى مردم به پا شده است ... محل هبوط

جبل النور... غار حرا محلّ پیوند آسمان و زمین . خردسالى محمد... جوانى 
 ... اش ... آخرین پیامهاى آسمانى در تاریخ

، تاریکى خفیف خود را گسترده است ... و نورهایى ضعیف مى کوشند شب



 تا چون ستارگان پرتوافکنى کنند. تالش مى کنند تا مانند ستارگان بدرخشند
... چراغهاى شهرى سرگردان با خبرهایى که از دمشق مى رسد، تکان مى 

 . دیگرى به جاى او نشسته است هرقل مرده و) 6( هرقل .خورد

شعبان گذشته است ... کاروان به مکّه وارد مى شود و در کنار  سه روز از
خانه خدا رحل اقامت مى افکند. حسین ناله کنان به زیارت قبر جده اش 

خدیجه کبرى مى رود... فداکاریهاى او را براى محمد به یاد مى آورد... و او 
 .احیا کند مى خواهد که همان راه را بپیماید... مى خواهد راه پیامبر بزرگ را

!... این ؟ اى سرورم ! حسین ! چه مى خواهى ؟سرورم ، چه اراده کرده اى -
 ؟جا در حرم خدا نمى مانى

اینان مرا به حال خود نمى گذارند که آسوده زندگى کنم ... آنان مى  -
خواهند مرا بکشند، گرچه به پرده خانه خدا چنگ زده باشم ... آنان از من 

.. آیا دیده اى که نخل سرفرود آورد و یا کوه خم چیزى بزرگ مى خواهند.
 شود؟

  ! هیهات !... هیهات
؟... آیا جاى دیگرى وجود ندارد؟ عراقى که پدرت را کشت و چرا عراق -

 !....با برادرت نیرنگ کرد و منبر را به معاویه تسلیم نمود

 ؟؟ آیا کمى دیگر توقف نمى کنى و چرا حاال -
باید بروم و اگر فردا نروم ، پس فردا. به خدا قسم  اگر امروز نروم ، فردا -

هیچ راه فرارى از مرگ نیست ... و من آن روزى را که در آن کشته مى 
 . شوم مى دانم

سؤ االتى زمینى برمى خیزد... عالمتهاى استفهام مى جوشد، ولى بسرعت در 



مقابل جمالت آسمانى که گویا از آن سوى پرده غیب مى آیند،فرو مى 
 .شندپا

مردم مى نگرند و چیزى جز پرچمهاى اموى نمى بینند... شمشیرهایى که از 
آنها نیرنگ مى بارد... و خنجرهاى زهرآگین ... ولى او چشمه هایى را مى 
بیند که مى جوشند... چشمه هایى و ساقیانى را... او افقهاى دوردست را مى 

 .زاده مى شودنگرد... او آینده اى را مى بیند که از مادر روزگار 

کار این مرد، عجیب است ... مى کوشد که تقدیر را به زانو درآورد. بر همه 
حى را بشکند. اما چگونه ؟  شیاطین زمین پیروز شود... نظام تا دندان مسلّ

با کاروانى کوچک ... هفتاد نفر یا بیشتر... کودکان و زنان ... و بیابانها به 
جان سپرده اند... جمالتى که خالصه  تى شورشگرانه و انقالبى گوش جمال

سمِ اللّه مجریها  پیامهاى آسمانى است . با نام خدا آغاز مى شود... (بِ
مرْسیها 41(هود،»حرکت و توقف کشتى با نام خداست«) ...و( 

 :نموده است»محمد حنفیه« این وصیتى است که حسین فرزند على به برادرش
یگانه خدایى نیست و شریکى ندارد و حسین گواهى مى دهد که جز خداى «

محمد بنده و فرستاده اوست ... از سوى خدا به حق آمد و بهشت و جهنم حق 
 »است و قیامت بى تردید خواهد آمد و خداوند همه مردگان را برمى انگیزاند

ما خَرَ« ال ظالماً وانَّ داً وفْس ال م راً وطال ب راً واَش رُج ى لَم اَخْ الحِ لجت لطََلبِ اوانّ ص
کَرِ  نْ نِ الْم اَنْهى عو وف عرُ رَ بِالْماَنْ ام رید ى اللّه علیه و آله اُ مۀِ جدى صلّ فى اُ

بیطالبٍ نِ اَ ب لىبى ع دى واَ سیِرةِ ج   )7( » ....واَسیرَ بِ
و من به جهت آشوب و فتنه و فساد و ظلم خارج نشدم ؛ بلکه خارج شدم تا «

م اصالح ایجاد کنم . مى خواهم امر به معروف و نهى از  ت جددر میان ام



  »منکر نمایم و به روش جد و پدرم على بن ابیطالب رفتار کنم
 ، از من پیروى کند، پس خداوند بر حق سزاوارترهر کس به پاس احترام حق

ورزم تا خداوند بین من و بین ی و هر کس مرا نپذیرد، شکیبایى م است ؛
 . قومم به حق داورى کند و او، بهترین داوران است

ن بیانیه آن صادر گردید. سالح آن، صبر و مقاومت نهضت آغاز شد و نخستی
 ، سالح است ... بلکه زندگى است ... زندگى ... چگونه؟و مرگ است . مرگ

که با کرامت مى میرد، زنده است ... براى همیشه زنده است ...  آرى ... کسى
 : این را پدرم در ساحل رود فرات در صفین به من آموخت که

تکُم قاهرِینَ«  وى میوةُ ف ح قْهورینَ والْ م کُمیات ى حف ت و8( »فَالْم(  
بمیرید و غالب اگر زنده باشید و مقهور ظالمان ، در حقیقت مرده اید؛ و اگر «

  »بر ستمگران باشید، در حقیقت زنده اید
 

 حاكم شهر نيرنگ

بر شهر کوفه سایه افکنده است ... کرکسى ترسناك بر الشه آن  »داراالماره«
نشسته است . کالغى اسطوره اى آواز مى خواند و سرها و دستهایى بریده و 

سگهاى حریص قطع مى گردند. گرگهاى گرسنه از دور زوزه مى کشند... و 
بانگ برآورده اند... و شبى سیاه و تاریک ، اسرارآمیز و مشکل ساز... و 

فرزند شبى مست ... ...ابن زیاد بن ابیه و بى اصل و نسب به نام)9(ارقط مردى
ارقط در آن شب همه را هراسان و وحشت زده کرده است . شیطانى سرکش 

چه مى اندیشد!... به  که مى اندیشد و تدبیر مى کند. مرگ بر او باد که
چنگالهاى یک الشخور مى آویزد... به لشکریانى که از شام مى آیند مى 



ترساند... قبایل به اطاعت در آمده اند... و گردنها خم گشته و سرها بریده مى 
 .... شوند

 :رومى کند و با خشم فریاد مى زند هانى بن عروه به
 ، براى او اسلحه فراهم مى کنى ؟ را در خانه خود پناه داده فرزند عقیل تو -

بهتر آن است که تو به شام بروى . اکنون کسى  :هانى با وقار پاسخ مى دهد
 . به این جا آمده که براى حکومت از تو و اربابت سزاوارتر است

 :ابن زیاد از خشم منفجر مى شود
 . به خدا قسم از من جدا نمى شوى مگر اینکه او را نزد من بیاورى -

 .... ا آرامشى به استوارى کوه پاسخ مى دهداو ب

 .به خدا قسم اگر زیرپاى من باشد پاهاى خود را بلند نخواهم کرد -

 . تو را خواهم کشت -

 .در این صورت برق شمشیرهایى فراوان را اطراف خویش خواهى دید -

حمله مى آورد و موى او را مى گیرد و مى کشد  مراد ارقط بر پیشواى قبیله
 .او ضربه اى محکم فرود مى آورد و بینى او را مى شکندو بر 

اى کوفه !... اى شهر شگفت !... اى هرزه هرجایى !... اى شهره بدنامى که 
. چرا فرزندان خود را رها مى هرروز در پى یافتن شوهر دیگرى هستى !..

 .... ؟ اى شهر نیرنگ ! مسلم کجاستکنى

هراس ... شهر خیانت ... در اسبانِ گشتى در شهر، مى چرخند... شهر 
هستند... کسى که به  »مسلم« جستجوى مردى از شهر مکّه و مدینه به نام

 .حقیقت مسلم بود

 چرا در جستجوى اویند؟ -



چون او اشیاء ممنوعه حمل مى کند... اشیاء بسیار مهم ... شمشیرى علوى ...  -
 ..... قلبى حسینى ... او انقالب را مخفیانه با خود آورده است

 !در این دل شب که مردم همه در خوابند؟ -
است ...  »طوعه« در منزل »مسلم« چشمانى سرخ از شهر مراقبت مى کنند... و

تنگ   مردى که همه راهها بر او بسته شده و زمین با آن همه وسعت بر او
 .شده و جز شمشیرى تیز که در دست اوست ، پناهگاهى ندارد

ن ... به شیرى زخمى از شیران محمد مى نگرد... و طوعه ... پیره زنى ناتوا
دسته شمشیر خود را در دست گرفته است . سپیده دم برآمده ، اکنون باید 

 .زندگى او به پایان برسد

 .آنان زیاد بودند... صد نفر یا بیشتر
اى کنیز خدا! نگران مباش ... وقت دیدار فرا رسیده است . عمویم امیرمؤ  -

 . تو فردا با من هستى  : دیدم که به من گفتمنان را در خواب 
گرگها منزل طوعه را محاصره کرده اند و شمشیر علوى مانند برق آسمان مى 

  : درخشد... و صداى رعدآساى مسلم برخاسته است
لُ االّ حرّاً تَ مت ال اُقْ س کْراً   اَقْ یئاً نُ ت شَ والْم تیاءنْ را10( و(  

جز از روى آزادگى نمیرم . هرچند که مرگ را امر سوگند یاد کردم که «
 »ناگوارى ببینم

، ده در شهرى که شهره به نیرنگ استمرد غریب که از ریگستان حجاز آم
به تنهایى مى جنگد و مردانى که دیروز به او لبخند مى زدند، امروز دندانهاى 

 . خون زهرآلود خود را به او نشان مى دهند... دندانهاى آلوده به چرك و
یارى مى طلبد و فریاد مى زند: جنگجو مى خواهم ... جنگجو. و  ابن اشعث و



 :کاخ حکومتى ناباورانه خواسته او را رد مى کند و پیام مى دهد
 . واى بر تو! او یک نفر است -

؟... این یکى از بقّاالن کوفه فرستاده اى آیا مى پندارى که مرا به جنگ -
 . استیکى از شمشیرهاى محمد 

شمشیرها از شکستن شمشیر او ناتوان هستند... و آن مرد همچنان به تنهایى 
مى جنگد... با قدرتى اسطوره اى مى رزمد... زخمهایى که خون از آن جارى 

غبارآلود شده  است ... تشنگى ... خستگى ... همه چیز در مقابل دیدگانش 
نیرنگ . خنجرهاى  است ... و نیزه ها مرتب فرود مى آیند... نیزه هاى

زهرآلود در پیکر او فرو مى روند و کوه فرو مى افتد. جسد او تحمل اراده 
پوالدین او را ندارد. وقتى که شمشیرش را از دستش مى گیرند اشک از 

چشمانش جارى مى شود و همه ناظران شگفت زده مى شوند... رمز گریه او 
   )11.( را نمى دانند

 
 قافله ساالر عشق

، بیابان را درمى نوردد... و انبوه ستارگان در آسمان انوار ضعیفى را کاروان 
مى افشانند... ریگها در پرتو آن مى درخشند... و کاروانى که از کاروان 

، در میان دره ها به آرامى حرکت مى جیان جلو زده و مکّه را ترك گفتهحا
 .دمى کن کند... و صداى به هم خوردن خارها اسرار شب را فاش 

 .با کاروان برخورد مى کند» صفاح« مردى که قصد عمره دارد در

 تو کیستى ؟ -

  فرزدق بن غالب -



 . وه ! چه معروف و برجسته اى -

 . تو برجسته تر و معروف تر از منى . تو فرزند رسول خدایى -

 . از کوفه سؤ ال مى کند... از پایتخت حکومت پدر و برادرش

 . شمشیرهایشان بر ضد تو استدلهایشان با تو و  -

اینها چه دلهایى هستند که بازوان آنان را یارى نمى کنند. دلهاى ترسناك 
 .زده انددلهایى مرده هستند... قطعاتى گوشت سرد و یخ 

نشسته است و نامه اى را مى خواند... و  »ذات عرق« و حسین در سرزمینى در
هم پیوسته است ... بیابانى با در مقابل دیدگانش بیابانى بى انتها و به 

بى نهایت ... و تاریخ در کنار او سرگردان است و نمى داند که  شنزارهایى
، به او ردى که چند روز قبل در کوفه بودهسرنوشت آن چه خواهد شد و م

 ...مى رسد

 ... سف تکان مى دهدأآن مرد سر خود را با ت

 .شمشیرها با بنى امیه و قلبها با تو هستند -

 . راست مى گویى -

 !؟ ادچه مى خوانى اى فرزند رسول خ -
نامه اى از اهل کوفه که قاتل من خواهند بود... در این صورت حرمت  -

 .حریم الهى را درهم شکسته اند

  )12.( تو را به خدا! حرمت عرب را حفظ کن -
مرد راه خود را گرفت و رفت ... و تاریخ نیز پس از آگاهى از سرنوشت 

به راه خود ادامه داد... حرکت او به سمت کوفه بود؛ ولى با اندکى خویش 
 . اختالف جهت



جا در مقابل نهر، مالقات صورت خواهد گرفت ... تاریخ در آن سرزمین آن
 .یکى از شهرهاى جاوید خویش را بنا خواهد کرد

شتران سرهاى خود را برمى گردانند... اندکى مى ایستند... به  » خزیمیه«و در
  :نداى شگفت انگیز هاتفى گوش فرا مى دهند که چنین مى سراید

  
دهلى بِجف تَ نُ فَاح ی ال یا ع عدى   اَ ب داءى الشُّه کى علَ ب نْ ی فَم  
نایا الْم مه سوقُ مٍ تَ لى قَوع   دع نْجازِ ولى ا13( بِاَقْدارٍ ا(  

بر شهیدان اى دیدگان ! در ریختن اشک بکوشید، چه کسى پس از من «
خواهد گریست ؟، بر قومى که مرگ آنان را مى کشاند، به سمت مقدرات به 

   »منظور تحقق وعده اى

  و حسین نجوا کنان مى گوید

 »این قافله حرکت مى کند و مرگ با شتاب به سوى آن مى آید« 
 اى پدر! آیاما برحق نیستیم ؟ -

جدش در او برانگیخته حسین به فرزند بزرگ خویش مى نگرد... شوق دیدار 
 .مى شود

 . ؛ به خدایى که بازگشت همه بندگان به سوى اوستآرى -

یم از مرگ پروایى نداریم -  . چون بر حقّ

 .و اشک در دیدگانش از شوق دیدار جدش حلقه مى زند

به مردى که بر سر دوراهى قرار گرفته و نمى داند کدام  »ثعلبیه« حسین در
 :گویدراه را برگزیند، مى 



اى برادر عرب ! اگر در مدینه تو را دیدار کنم جاى پاى جبرئیل را در خانه  «
 .» .... خود به تو نشان مى دهم

؟... راه مرد، سرگردان در پى نجات است و نمى داند که کدام راه را بپیماید
 ؟حسین یا راه زنده ماندن

دهد... به سوى کوفه در  کاروان بى پروا از همه چیز، به راه خود ادامه مى
، ولى دلها به سوى شهر دیگرى پرمى زنند... شهرى که هنوز حرکت است

 . متولد نشده است

 .یکى از یاران حسین تکبیر مى گوید

 . نخلستانى را مى بینم ... نخلستان کوفه -

 :دیگرى ناباورانه مى گوید
 . اى اسبان استدر این سرزمین نخلى وجود ندارد... اینها نیزه ها و گوشه -

 :و حسین نظر مى افکند
 من نیز همین را مى بینم ... آیا این جا پناهگاهى وجود ندارد؟ -

 .، کوهى است در سمت چپِ تو »ذوحسم« بله ؛ -

و شتران مى خوابند... بارهاى خود را بر زمین مى گذارند... کشتیهاى صحرا 
شوند... یا با دزدان رو توقف مى کنند؛ مى ایستند تا از درستى مسیر مطمئن 

  . به رو گردند... دزدان تاریخ
 

 نخستين ديدار

، ترسان است . در حضور ابن زیاد کرنش کرده است ... و ابن زیاد با کوفه
تازیانه اش اشاره مى کند... سرها بریده مى شود... دستها قطع مى گردد... و 



ام پیروز شده است . گردنها در مقابل ارقط کج مى شود... او با ارتش خیالى ش
کوفه به تمامى در دست او اسیر گشته است ... با رغبت از او اطاعت مى 

 :کند. او در کوفه فریاد مى زند
ونَ - هرُ تَطَ ی ناس هم اُ   ) بکشید خاندان حسین را... (...انَّ

 )82(اعراف، »اینان مردمانى هستند که به پاکى دعوت مى کنند«
مى بخشد... دنیاپرستان ، ارتشى بزرگ را تشکیل داده اند و بردگان را انتظام 

 .فرماندهى آن را برعهده دارد حرّ که

ولیت بسیار مهم است ... دستگیرى کاروانیان ... سوارى که فرماندهى مسؤ
هزار سوار تا دندان مسلح را بر عهده دارد، در بیابان در پى یافتن کاروانى 

 . کوچک است

به طور شگفت انگیزى به این جا کشانده است ... او  دست تقدیر این مرد را
را فرمانده کسانى قرار داده که مى خواهند آزادگى را به قتل برسانند... ولى 

 . است ؛ چنانکه ، مادرش او را حرّ نامیده است » حرّ «او

موریتى که در اعماق قلبش به آن أها را پشت سر مى گذارد. در پى محرّ بیابان
 ... دنفرین مى کن

ریگهاى بى انتهاى بیابان او را به کوچ فرامى خوانند... کوچ کردن به سوى 
خورشید؛ ولى زمین او را به سوى خود مى خواند چنانکه هزار نفر دیگر را 

که پشت سر او هستند، به خود مى کشاند. و حرّ صداى عجیبى را مى شنود... 
 :صدایى از آن سوى ریگها مى آید

! تو را به  .بهشت بشارت باد اى حرّ

 ؟من عازم جنگ با پسر پیامبر هستم ؟ در حالى کهکدام بهشت-



اسبان لَه لَه مى زنند... تشنگى آنان را از پا درآورده است ... و بیابان ملتهب 
است ... برافروخته است ... آتشى توانفرسا افروخته است و حرّ به بهشت 

کاروانى به سمت ذى د که بشارت داده مى شود. و در افق چنین مى نمای
 . ) در حرکت استحسم (کوه کوچک

، آتشفشان به پا کرده است ... شعله هاى آن ملتهب خورشید در دل آسمان
د را به است ... وریگها مشتعل شده اند و اسبان لَه لَه مى زنند... چشمان خو

  )39سوره نور،.(، آن را آب مى پنداردسرابى دوخته اند که تشنه
ظهر روزى روشن ، مقابل حسین مى ایستد... اسبها به حسین مى  حرّ در

 .نگرند... بوى آب استشمام مى کنند و شیهه مى کشند

 .حسین ندا در مى دهد: به اینها آب بدهید و اسبهاى آنان را نیز سیراب کنید

و صدها اسب تشنه از پى یکدیگر مى آیند... آب را با ولع مى نوشند... و 
 .و مى نشیندآتش بیابان فر

و حسین سواره عقب مانده اى را که از راه رسیده و تشنگى او را به زانو 
 :درآورده است مى بیند. با زبان اهل حجاز به او مى گوید

  . راویه را بخوابان -

 !؟....  -
 . شتر آبکش را بخوابان

آن تشنه کام ، شتر را مى خواباند؛ ولى وقتى که مى خواهد آب بنوشد، آب 
 :هانه مشک مى ریزد. حسین به زبان اهل حجاز مى گویداز د

 . دهانه مشک را بپیچان -



مرد نمى داند که چه کند. حسین خود، دهانه مشک را مى پیچاند و آن مرد 
 .آب مى آشامد و به اسب خود نیز آب مى دهد

سکوتى سهمگین با وجود شیهه اسبان بر بیابان حکمفرماست ...همه از 
ضور خود در آن زمین تفتیده ، در آن قطعه از سرزمین خدا یکدیگر از راز ح

 .مى پرسند

 .براى نماز اذان مى گوید »ابن مسروق« و

 ؟وید: تو با یارانت نماز مى خوانىحسین به حرّ مى گ
 . خیر؛ با شما نماز مى خوانیم -

و حسین به امامت مى ایستد... و هزاران جنگجویى که مى خواهند آن مرد 
 .دستگیر کنند، پشت سر او نماز مى گزارندحجازى را 

 :حسین پس از نماز مى گوید
، به حکومت سزاوارتریم ... از این ظالمان ما اهل بیت محمد از این مدعیان -

د و شناختى در حق ما ندارید و و ستمگران . اگر از حضور من ناخشنود هستی
ه ، من نیز برمى ى شما نسبت به آنچه در نامه هایتان نوشتید تغییر کردرا

 .... گردم

 :حرّ پرسش کنان مى گوید
 ؟از چه نامه هایى حرف مى زنى نمى دانم ؛ -

مى نگرد و دو خورجین پر از نامه ها را مى آورد...  »ابن سمعان« حسین به
 : هزاران نامه ... کوفیان آنها را نوشته اند؛ در همه نامه ها چنین آمده است

 » .ر از ترا به امامت برنخواهیم گزیداگر به سوى ما بیایى ، غی«
 :حرّ آهسته و با شرمسارى مى گوید



موریت دارم که تو را به کوفه أگان این نامه ها نیستم ... من ممن جزو نویسند
 . نزد ابن زیاد ببرم

 :حسین با بزرگ منشى مى گوید

 . مرگ به تو از این کار نزدیکتر است -

بدهد... کشتیهاى صحرا، بادبانهاى خود را  کاروان مى خواهد به راه خود ادامه
 .برافراشته اند... حرّ سر راه را مى گیرد

 . من امر خلیفه را اجرا مى کنم -

 !مادرت به عزایت بنشیند -
اگر فرد دیگرى از عرب نام مادرم را بر زبان مى راند نام مادرش را مى  -

... چرا که مادر تو زهراى  بردم ... ولى نمى توانم نام مادر تو را بر زبان برانم
 .... بتول است

 :حرّ دست به دامان حسین مى زند
، تا من را به کوفه برساند و نه به مدینهراه میانه اى را انتخاب کن ... نه تو  -

 .براى ابن زیاد نامه اى بنویسم ... شاید خداوند عافیت را نصیب من کند

شهرى که هنوز متولد  کاروان به سوى سرنوشت حرکت مى کند... به سمت
 . نشده است

هر دو کاروان به آرامى در حرکتند... در یک مسیر حرکت مى کنند. راهى 
 . که تقدیر، آن را ترسیم نموده است

حرّ آهسته و با اندوه مى گوید: من خدا را درباره جان تو به یادت مى اندازم 
 .، کشته خواهى شدحقیقا گواهى مى دهم که اگر بجنگىو ت



 :حسین آنچه را که در درون حرّ موج مى زند، در مى یابدو 
  !آیا مرا از مرگ مى ترسانى ؟ -

تى فَ ى الْ ت عار علَ و ما بِالْم ضى وم اءما   سلس م دجا هقّاً و وى ح   اذا مانَ

لَم م وانْ مت لَم اُ اَنْد لَم شْتنْ عتُرْ   فَا و عیش ال اَنْ تَ فى بِک ذُ   )14(غَماکَ

مى روم و مرگ براى جوانمرد عارغ نیست در صورتى که نیت او حق باشد «
 »و از روى تسلیم به حق جهاد کند

از  و حرّ هدف حسین را درمى یابد... هدفى که به سوى آن حرکت مى کند.
 او فاصله مى گیرد... راه دیگرى را انتخاب مى کند... از دور همراه وى در

ه مى کند... ولى احساس درونى او این است که به مردى کهمان راه حرکت 
به سمت مرگ حرکت مى کند، عالقه مند است ... مردى که از پیش گفته 

«تْح فَ بلُغِ الْ ی نّالَم ع ف خَلَّ نْ تَ م و شْهِد تُ قَ بنا اُسح نْ لَ بود. «م 
«هرکس که به ما ملحق شود، شهید مى شود و هرکس از ما جدا شود، به 

 پیروزى نخواهد رسید»
 

 سعادت یهما

از دور خیمه اى تک و تنها به چشم مى خورد...  »قریات«و »عین التمر« بین
، و اسبى است که شیهه مى کشد. و ن آن نیزه اى در زمین قرار گرفتهبیرو

داخل خیمه مردى تنها... از کوفه فرار کرده است ... مى خواهد از   در
 .تقدیرى سهمگین دور بماند

 .پس مردى از دور دستهاى جزیرة العرب شتابان نزد او مى آید



 چه مى خواهى ؟

من با هدیه و کرامت نزد تو مى آیم ... این حسین است که تو را به یارى  -
 .مى طلبد

 :مرد تنها پاسخ مى دهد
به خدا سوگند! من از کوفه خارج نشدم مگر به خاطر آنکه حسین را  -

خبرها را نشنیده اى ... شیعیانش دست از یارى او مالقات نکنم ... شاید 
برداشته اند... مسلم بن عقیل و هانى بن عروه و مردان دیگرى کشته شده اند 

 .... و من نمى توانم او را یارى کنم

 :و در حالى که سر خود را به پایین افکنده است ، ادامه مى دهد
 . نممن دوست ندارم که او مرا ببیند و من او را ببی -

گروهى  »جعفى« ...ولى حسین مى خواهد او را ببیند. پس به خیمه او مى رود
 .را مى بیند که به سوى او مى آیند

مردى که بیش از پنجاه سال از عمرش گذشته در حالى که چند مرد و 
نوجوان و کودك اطراف او را گرفته اند، پیش مى آید. جا براى آنان در 

ر مقابل مردى مى نشیند که قبالً او را ندیده د »جعفى«مجلس باز مى شود و
ت موج مى زند. مى خواهد دیوار  است ... مردى که در پیشانى او انوار نبو

سکوت را بشکند. در حالى که به محاسن وى که چونان شبى غیرمهتابى سیاه 
 :است اشاره مى کند، با لبخند تبسم آمیزى به حسین مى گوید

 است یا آن را رنگ کرده اى ؟آیا موى محاسنت سیاه  -

! پیرى زود به سراغ من آمده است -  . اى پسر حرّ

 . پس موى خود را رنگ کرده اى -



!... آیا فرزند دختر پیامبرت را یارى نمى کنى و همراه او به  - اى پسر حرّ
 ؟یزىجنگ برنمى خ

به  من آمادگى براى مرگ ندارم ... ولى اسبم (ملحقه ) را به تو مى دهم ... -
یافتم و هرکس  خدا سوگند با این اسب هر که را تعقیب کردم به او دست

 ... که مرا دنبال کرد به من نرسید

 . ، به اسب تو نیازى نداریماز جان خود در راه ما دریغ دارى اگر تو -

حسین بر مى خیزد؛ مى خواهد او را هم برخیزاند... به او عظمت ببخشد؛ ولى 
و در انتهاى شب ، حسین به جوانانِ همراه خود .  تاو به زمین چسبیده اس

دستور مى دهد که آب بردارند و حرکت کنند. و شتران برمى خیزند... به 
جا ان مبارك گردیده است ... و در آنسرزمینى رو مى کنند که براى جهانی

چشم هزاران گرگ برق فریب مى زند. کاروان حرکت مى کند... راه خود 
گشاید... گله هاى گرگ به دنبال آن حرکت مى کنند و را در تاریکى مى 

 . در آخر شب زوزه مى کشند
سواره اى از دور پیدا مى شود... غرق در سالح است . فرستاده اى از جانب 

ابن زیاد به سوى حرّ است و نامه اى مهم براى او آورده است . حرّ با صداى 
 :بلند که حسین آن را بشنود مى خواند

، بر حسین سخت بگیر و به او اجازه فرود جز این نامه را خواندىوقتى که  -
 . در سرزمینى خشک و بى آب مده

 :حسین مى گوید
 . فرود آییم » غاضریات « یا»  نینوا « بگذار تا در سرزمین -

 .نمى توانم . پیک ابن زیاد مرا تحت نظر دارد -



 :زهیر بن قین که از یاران حسین است ، مى گوید
پسر رسول خدا! اجازه بده که با اینها بجنگیم ... جنگیدن با اینان آسان اى  -

تر از جنگیدن با کسانى است که از این پس خواهند آمد. به جان خودم 
سوگند! پس از این به قدرى لشکر خواهد آمد که ما توان ایستادگى در 

 . مقابل آنان را نخواهیم داشت
 . دمن آغازگر جنگ با آنان نخواهم بو -
در این سمت قریه اى است و فرات از سه طرف آن را محاصره کرده  -

 .است
 ؟نام آن قریه چیست -
قر - ع 

 :حسین رو به حرّ کرده و مى گوید! پناه بر خدا از عقر
 . اندکى با ما راه بیا و حرکت کن 

و کاروان بدون توجه به چیزى حرکت مى کند و هزار گرگ گرسنه 
مى کنند. قطب نما مى لرزد... شتران از ادامه راه باز خاکسترى آن را تعقیب 

مى مانند... و اسب زیباى حسین مى ایستد... بر جاى خود میخکوب مى 
گردد. شتران سرهاى خود را باال مى گیرند... مى نگرند... شاید بوى وطنى را 

 . که در پى آن هستند، استشمام کرده اند
 :حسین مى پرسد

 ت ؟نام این سرزمین چیس -

- »طف« 
 آیا اسم دیگرى هم دارد؟ -



 » کربال« -
 .قطرات اشک در چشمان او چون ابرى باران خیز جمع مى گردد

سرزمین کرب و بال... این جا محل توقّف کاروان ما و ریختن خونهاى  -
م رسول خدا به من این خبر را داده است م و شبانگاه.  ماست . جد ، هالل محرّ

 . مانند زورقى تنها... سرگشته اى در دریاى ظلمات غمگین به نظر مى رسد

صداى مردانى که میخ خیمه ها را مى کوبند بلند مى شود و صداى خنده 
 از سمت معصومانه کودکانى که با ریگها بازى مى کنند... نسیمى روح بخش 

مى وزد؛ و حسین ایستاده است و به افقهاى دور دست مى نگرد... به »فرات«
  . ى چشم دوخته استانتهاى هست

 
 باران طال

کوفه ، ساکنان خود را به جنبش و تحرك درآورده است و زمین زیر پا مى 
لرزد. گُردانهایى از سربازان ترسو و بزدل به این سو و آن سو مى دوند... 

چشمان نامردانى که سالح کشتار را حمل مى کنند ناآرام و بیقرار است ... از 
 . شهر خارج مى شوند

 در صرات پانصد سوار را فرماندهى مى کند... به سوى پل بن قیس زجر
 با چهار هزار جنگجو خارج مى شود وحصین بن نمیر شمر است . و حرکت

 ...با هزار نفر حجار بن ابجر با هزار نفر و شبث بن ربعى با چهارهزار و

و گروه گروه به دنبال یکدیگر... لشکریانى که در ذلّت مانند اسیران 
هستند... قلبهاى آنان با حسین است ؛ ولى شمشیرهایشان قلب او را نشانه 

 . گرفته است



مارها و افعى هایى پیچ و تاب مى خورند... به سمت فرات مى خزند و نهر 
 ... فرات چون مارى افسانه اى در میان شنزارها در حرکت است

مى کند و عقلها  و در کوفه از آسمان ، بارانِ طال مى بارد و چشمها را خیره
را مى رباید و رهبران قبایل در زیر این باران جمع شده اند. آنقدر باریده که 

اموال و هدایاى فراوانى را  ارقط سرهاى آنان زیر طال پنهان گردیده است و
تقسیم مى کند. ریسمانها و عصاهایش را مى اندازد و آنان مارها و عقربهایى 

 .شده به حرکت درمى آیند
این پرى روى هرزه گوى به افسون ابن زیاد مى پردازد و حسین را به کوفه 

 :دست فراموشى سپرده است و با قهقهه مستانه اى مى گوید
 من چرا در کار پادشاهان دخالت کنم ؟

صداى قهقهه ارقط بلند مى شود... صداى خنده اى شیطانى در انتهاى قصر 
ره مى کنند... اجازه بازگشت طنین مى افکند... لشکریان او کاروان را محاص

 . نمى دهند
در دست من قرار گرفتى اى حسین !... من اکنون از قله پیروزى باال مى  

روم ... بزودى دربان قصر من وارد مى شود و مى گوید: سر فرود آورید. این 
 . ابن زیاد فرزند... ابوسفیان ... صخر بن حرب است

 :دندان نشان مى دهددهان باز مى کند و چنگ و )15( ابرص
از حسین به چیزى کمتر از گردن گذاردن بر فرمانت مپذیر. او اکنون در 

 .سرزمین تو به سر مى برد. کار را بر او سخت بگیر

خوك از نخل مى .ابرص را چه مى شود!... صدایش مانند فش فش افعى است
نه خواهد که سر فرود آورد. و نخل بالنده ، به آسمان عشق مى ورزد وگر



 . ایستاده خواهد مرد
ارقط، خوب شطرنج بازى مى کند. سرباز و قلعه هایش را حرکت مى دهد... 

 . جابجا مى کند گرگاني ها و خوك ها و پیاده ها را با رؤیافیل 
 .اصول بازى را مى شناسد

در سمت راست او چوبه هاى دار و طنابهاست . و در سمت چپ او طالهاى 
فرار مى تى که از ترس د و مهره هاى موش صفزردى که عقل را مى ربای

کنند. شمشیرهاى چوبین را حمل مى نمایند. و جیبهاى خود را از طال و نقره 
 ... پر مى سازند

با احتیاط  نخیله و ارقط که چهره اش را با پوست مار پوشانده است ، در
کامل مراقب مهره هاى خود مى باشد. در این جا مردى بازى را درهم مى 

تمام طنابها و عصاهاى وى را مى بلعد... و نیز لشکریان  وبد. شمشیرشک
 . خیالى او را

 :فریاد مى زند ابرص بر سر ارقط
: اما بعد، من تو را به سوى حسین نفرستادم که با او براى پسر سعد بنویس

مدارا کنى یا براى او آرزوى سالمتى بنمایى . بنگر، اگر حسین و یارانش 
پذیرفتند؛ آنان را به سوى من گسیل دار و در غیر این صورت با فرمان مرا 

 . آنان جنگ کن تا کشته و قطعه قطعه شوند
یاهاى بیمارگونه اش حرکت مى کند. از او ى به سوى رؤشمر مانند خوک

بوى مرگ برمى خیزد. و هزاران قربانى در کاسه خالى چشم او جاى گرفته 
 ... ا و بوى جسدهاى سوخته برمى خیزداند. و از درون او شعله ها و دوده

نامه را به فرمانده لشکر تسلیم مى کند و در انتظار پاسخ با زیر چشمى به او 



اما چشم دیگرش مانند چاه عمیقى است که عنکبوتها در آن تار  ،مى نگرد
یاهاى دیرینه او مى فهمد که ابرص آمده است تا رؤ تنیده اند. مرد هفتاد ساله

حکایت  گرگان و رى یاهاى زیباى او را که از زیبایى شهرهاىرؤ را بدزدد.
 .مى کند

خداوند چهره ات و آنچه را که آورده اى زشت گرداند. به خدا سوگند 
 . حسین تسلیم نمى شود چرا که روح پدرش در کالبد اوست

 پس فرماندهى لشکر را به من واگذار -

 . خودم فرماندهى را به عهده مى گیرم -

در بیابان به رقابت برخاسته اند. در سینه هاى آن دو، کالغ و جغد دو کژدم 
  .به صدا درآمده اند.آن دو براى رسیدن به زیان آشکار، به رقابت برخاسته اند

 
 حيات یچشمه ها

، عالمات خطر پدیدار شده است . انبوه ابزار و مقدمات جنگى در آسمان
دل خود نهفته دارد، هویدا  ویرانگر مانند قطعات ابرى که هزاران صاعقه در

 .مى گردد

مردى از اردوگاه بیرون مى آید. چشمانش مانند ستارگان مى درخشد. و 
مردى در پى او خارج مى شود. نگران است که مبادا به وى صدمه اى 

 . ناگهانى بزنند
 تو کیستى ؟ -

  نافع بن هالل جملى -

 ؟این دل شب از خیمه ات بیرون آمدىچه شد که در  -



شمشیرها تاریکى در دل خود،.ر! از بیرون آمدن تو نگران شدماى پسر پیامب -
من بیرون آمدم تا تپه ها و .و خنجرهاى زهرآلودى را پنهان کرده است

 .بلندیها را بررسى کنم که مبادا کمینگاه سواران دشمن در روز حادثه باشد
 :رداحسین صمیمانه دست او را مى فش

نگاهى  از پیش به من وعده آن را داده اند. و سپس این سرزمینى است که  -
 :از سر مهر به یار خود مى افکند و مى گوید

را گرفته و جان خود را نجات  نمى خواهى از میان این دو کوه راه خود 
، مانند تشنه اى در کویر که به آب رسیده باشد خود را بر روى دهى؟ نافع

 :چشمه جاودانگى و حیات ابدى مى اندازد
! سوگند به خدایى که به واسطه تو بر من ادرم به عزایم بنشیند اى سرور منم

 . منت نهاد! هیچ گاه از تو جدا نمى شوم
مگر نافع در آن شب چه دیده بود؟! چه چیزى براى او کشف شده بود که از 

بهشتى ، ر مى کرد؟... شاید در چشمان حسیندنیا رسته بود؟ چرا با حسین سف
 ... ها که نهرهاى آب از زیر درختانش جارى استانگورها و نخلدیده بود از 

و حسین به خیمه ها برمى گردد در حالى که تصمیم و عزم در چشمانش 
 موج مى زند. لشکریانى که از فرات مراقبت مى کنند راه را بر افق مى بندند.

یل وحشى که سگهاى حریص و گرگهاى درنده ... قبا ،چون سیل ویرانگر
، آنان را سرمست ساخته است . کاروان در مقابل شبیخون و غارت اندیشه

طوفانى آتش خیز چه مى تواند بکند؟ هفتاد خوشه سبز در محاصره دسته 
 . هاى انبوه ملخ قرار گرفته است

ختن او آمده اند مى نگرد و با حسین به هزاران شمشیرى که براى پرپر سا



 :سف و اندوه مى گویدأت
»بید ع لنّاس شُهم اَ عایِ م ت ر ما د وطُونَهح ی هِمت سنَ عقٌ على الْ یا والدینُ لَ   )16( »الدنْ
مردمان بنده دنیا هستند و دین لقلقه زبان آنان است و تا وقتى به دین پایبند «

 »هستند که زندگى آنان اداره مى شود
منان را نمى یابد؛ هفتاد جز گروهى اندك از مؤ ،گاه مى کندبه پشت سر ن

نفر یا بیشتر و به همان تعداد زنان و کودکان ... و دو راه وجود دارد و دیگر 
 . شمشیر یا ذلّت ،هیچ 

عارِ« کُوبِ الْ نْ رلى م و ت اَ ولْم لۀ ... اَ   )17( »هیهات منّا الذّ
 »خوارى و ذلت از ما (خاندان) دور است ... مرگ بهتر از پذیرش ذلّت است«

  .بزودى دختران محمد اسیر خواهند شد
لى منْ دخُولِ النّارِ«  و عار اَ   )18( »والْ
 »ننگ (اسارت ) بهتر از ورود در جهنّم است«

، اى دریدن آماده مى گردند و قبایلگرگهاى گرسنه زوزه مى کشند. بر
 .خواب شبیخون و شب هاى جنون غارت را مى بینند

استشمام مى کنند که به زودى اتفاق  کرکسها از راه دور بوى جنگى را
خواهد افتاد و در آسمان به پرواز درآمده اند. در انتظار به چنگ آوردن صید 

 .الشخورها چون گورستانى وحشتناك دهان باز کرده اند.خود به سر مى برند
 .قبایل براى شبیخون به مشورت نشسته اند... و به تفاهم مى رسند

به تنهایى  ابن حجاج کر را برعهده مى گیرد وفرماندهى ستون چپ لش ابرص
عهده دار ستون راست لشکر مى گردد در حالى که بین این دومردى هفتاد 

 .خواب رى و گرگان را مى بیند ساله



 ها چه اندیشیده اى ؟سرورم ! براى مقابله با این -

د - شمشیر محم 

 و دیگر چه ؟ -

وا  - دقُوا ما عاهدو مردانى که : (...صهی    )23احزاب ،( )اللّه علَ

 »بر سر پیمانى که با خدا بسته اند تا مرحله صدق ایستاده اند«
 و دیگر چه ؟ -

  نسلهاى آینده -

و حسین را دیدند که اسب خود را به جوالن درآورده است . نقشه جنگ را 
 . طرّاحى مى کند

 . خیمه ها را به هم نزدیکتر سازید
یکدیگر مى کنند. مانند بنیانى مرصوص به هم مى خیمه ها دست در گردن 

پیوندند. و حسین و یارانش خندقهایى را پشت خیام حرم حفر مى کنند و 
که مبادا سواره هاى دشمن بتوانند صدمه اى به  .آنها را از هیزم پر مى سازند

 .و جنگ فقط در جبهه اى واحد باشد... خیمه ها برسانند
، آرزوى شبنم رات مى نگرند. لبهایى خشکه سمت فکودکان با اندوه ب

، با اضطراب به صداى ترانى که نفس در گلویشان حبس شدهدارند. و دخ
و  ،طبلهاى قبایلى که خواب شبیخون و غارت مى بینند گوش فرا مى دهند

کرکسهاى دیوانه به پرواز درآمده اند. در انتظار لحظه هاى فرود بر شکار 
بى سرخ فام است که فرات در پشت نخلهاى خویش هستند و آن لحظات غرو

 . برافروخته به رنگ سرخ درآمده است
ل گشته است و تاریکى همچون  شب فرود آمده و سرخى افق به خاکستر مبد



دوه، خیامِ کالغى در یک غروب پاییزى برفراز ریگها بال گسترانده است . ان
اله از هر سو بلند و صداى ن حرم را درمى نوردد. سایه سنگین خود را گسترده

 .است . و آرزوهاى سبز در انتظار باران و شکوفه و زندگى هستند
 زنى که پیش از این، ناظرحسین به خیمه خواهرش زینب وارد مى شود.

تا از آخرین فرد از اصحاب  شهادت پدر و برادرش بوده است .اکنون آمده
د.مرگ و دفاع نماید. مى خواهد در همه حوادث با او شریک باش اءکس

جاودانگى را با او تقسیم نماید. نسیمى آرام مى وزد و پرده خیمه را به 
دست نوازش بر سر یا مى خواهد قبل از شروع طوفان،حرکت درمى آورد.گو

 .آن بکشد
؟ من مى ترسم شه ها و انگیزه یارانت آگاه هستىزینب مى پرسد: آیا از اندی

 .که تو را در وقت مصیبت رها کنند
وگند! آنان را آزموده ام . ایشان را شیرانى شجاع یافتم .آنان با مرگ به خدا س

 .در رکاب من چنان انس دارند که کودك به آغوش مادر
، به نافعگفتار اندوهگینانه زینب را مى شنود.گفته هاى عقیله بنى هاشم .نافع،

 .سوى مردى شصت ساله مى دود
ترسد و بانوان گرد می او از مکر و حیله نزد زینب برو،! بشتاب اى حبیب -

 .او جمع شده مى گریند
برقى نافذ در چشمان شیرگونه حبیب اسدى مى درخشد در یک لحظه شعله 

 :هاى خشم نهفته منفجر مى گردد. حبیب فریاد مى زند
ت و شیران روز مصیبت اى اصحاب حمی! 

حى بیرون مى آیند که برق تصم یم و عزمى در از میان خیمه ها مردان مسلّ



چشم آنان شعله ور است که تاریخ را روشن مى سازد و بزودى با بازوان 
 .ستبر خویش بر سرنوشت پیروز مى گردند

مردان در برابر خیمه اى که اضطراب آن را به حرکت درآورده است مى 
 :حبیب فریاد مى زند. ایستند

تصمیم  ،شمشیرهاى جوانانِ جوانمرد شماست اى دختران رسول خدا! این
دارند که شمشیرهاى خود را در غالف نکنند، مگر پس از آنکه برگردن 

سوگند  ،و این نیزه هاى غالمان شماست ،بدخواهان شما فرود آورده باشند
 ...یاد کرده اند که آنها را جز در سینه دشمنان شما فرو نبرند

اکنون تاریخ ، فریاد استغاثه بلند مى گردد.استغاثه اى که تو از درون خیمه غم
و انسانیت در انتظار پاسخ آن است . صداى بانویى که حقّ خود را در صلح و 

 .آرامش مى طلبد
اگر ابرها در آن .! از دختران رسول خدا حمایت کنیداى مردان پاك سرشت

 .صحرا حضور داشتند، بارانى داغ چون اشکهاى کودکان مى باریدند
ى که یند که به کشتار هولناکو مردان مى گریند.چشمان خشمگینى مى گر

 .خیره شده اندساعاتى بعد تحقق خواهد یافت،
یا مى بیند که سگهایى به وى حمله در سحرگاه آن شب حسین در عالم رؤو 

  .ور شده اند.جسد او را مى درند و سرسخت ترین آنان خاکسترى رنگ است
 

 بامداد شهادت

چشم پاشیده باشد و فرات سپیده دم به خاکسترى مى ماند که باد، آن را در 
رکت است و قبایلى که شب را در رؤیاى غارت همچون مارى خروشان در ح



 از دور با چشمانى چون پلنگ به سمتسپرى کرده اند،بیدار مى شوند.
 .اردوگاه حسینى مى نگرند

صداهاى فراوانى در هم مى آمیزد. هف هف شتران و شیهه اسبان و صداى 
 ...ه جنگ و گریه هاشمشیرها و نیزه هاى آماد

و حرّ که راه را بر کاروان بسته و آن را به سرزمین مرگ کشانده بود، 
اکنون سراسیمه ایستاده و به گردانهاى انبوه مى نگرد. به آنانى که آمده اند تا 

نواده رسول خدا را بکشند. هرگز به ذهن او خطور نکرده بود که کوفه به 
نجى« قصد کشتن سقوط کرده باشدتا این حد  » م. 

م مى راند و به افقى مى نگرد که حسین در  اسب خویش را به سمت خط مقد
جا ایستاده است . از دور او را مى بیند که لشکر خود را آرایش مى دهد. آن

تعداد آنان هفتاد یا هشتاد نفر بیشتر نیست آیا واقعا حسین مى خواهد 
 شد؟ بجنگد؟ آیا در معرکه اى زیانبار وارد خواهد

 :حرّ صداى حسین را مى شنود که به لشکریان اندك خویش چنین مى گوید
قتالِ« برِ والْ بِالص کُم ی علَ مِ فَ وی تْلى فى هذَا الْ تْلکُم وقَ عالى قَد اَذنَ فى قَ   » انَّ اللّه تَ
خداوند متعال امروز به شما و من اجازه کشته شدن داده است ؛ پس بر شما «

   »به صبر و جنگباد 
الم به سه گروه تقسیم مى شوندمى بیند که سپاه امام علیه ا ؛ جناح راست به لس

 ولى.حبیب بن مظاهر و جناح چپ به فرماندهى؛زهیر بن قین فرماندهى
مى دهد.  ابوالفضل ، خود در قلب سپاه ایستاده و پرچم را به دستحسین

برفراز یک لشکر به نظر مى پرچم برفراز سر عباس چون بیرقى برافراشته 
 .آید



قبایل به سمت خیام حرم حمله ور مى شوند. و اسبها تاخت و تاز مى نمایند. 
غبارى به هوا برخاسته و قلبهاى کوچک در درون خیمه ها به شدت به تپش 

 ... درآمده است

حسین فرمان مى دهد که در خندقها آتش .! چه روز وحشتناکى استآه
ان دشمن عقب نشینى مى کنند. سوار بلند مى شود. آتش  بیفروزند. شعله هاى

 .از خط آتش هراسان مى گریزند
انش خشمگین مى شود و با لحن نفاق آمیزى فریاد مى ابرص از هزیمت سوار

 :زند
 !؟قبل از روز قیامت به آتش شتافتى اى حسین !

 :حسین که گوینده را مى شناسد براى اطمینان بیشتر مى گوید
 . است شمر بن ذى الجوشن ؟ گویااین کیست 

 . آرى ... این شمر است
 :صداى حسین بلند مى شود

 . اى پسر زن بزچران ! تو سزاوارتر به آتش هستى
آن خود  -تیرى را در کمان مى نهد.تا این که ابرص  مسلم بن عوسجه

را مورد هدف قرار دهد ولى در آخرین لحظه حسین  -فروخته به شیطان 
 :و مى گویدوساطت مى کند 

 . من نمى خواهم آغازگر جنگ باشم

یا سگى خاکسترى رنگ به اطر مى آورد که چگونه در عالم رؤحسین به خ
جسدش با وحشى گرى چنگ افکنده بود. دستش را به آسمان بلند مى کند. 

در حالى که از رخدادهاى توانفرساى زمین شکایت  ت جهان بى نهایتبه سم



آبى خنک جارى است . نهرى که از بهشت  مى کند. کلمات او چون نهر
 :عدن مى آید

لَ « مرٍ نَزَ لِّ اَ نْت لى فى کُ لِّ شدةٍ واَ رجائى فى کُ بٍ و لِّ کَرْ تى فى کُ نْت ثقَ للّهم اَ اَ
لُ  خْذُ یحیَلۀُ و قلُّ فیه الْ تَ و فُؤ اد عف فیه الْ ، کَم منْ هم یضْ عدةٌ َقۀٌ وبى ث یهف

نْ  مع کی ى الَ بۀً منّ غْ ر کی تُه الَ کَو تَه بى وشَ لْ و اَنْزَ دع شْمت فیه الْ ی دیقُ والص
بۀٍ غْ لِّ ر تَهى کُ نْ م ۀٍ ومعلِّ ن لى کُ و اَنْت تَه فَ فَرَّج تَه و فْ شَ کَ ، فَ واك19( »س( 

هر گرفتارى امید من و در هر خداوندا! تو در هر ناراحتى تکیه گاه من و در «
حادثه اى پشتیبان و نیروى من هستى ... خداوندا! چه بسیار امور ناگوارى را 
که باعث ضعیف شدن قلب و بیچارگى و بریدن دوستان و شماتت دشمنان 
گشته ، بر من نازل فرمودى ؛ در حالى که من از شوق و رغبت به سوى تو 

ه دل بریدم ؛ و تو آن امور را بر طرف شکایت آوردم و به غیر از تو از هم
   »نمودى . پس تو ولى هر نعمت و منتهاى هر آرزویى

قبایل بر درندگى خود مى افزایند و شمشیرها از دور برق مى زنند.کینه و 
گرد که بر رذالت مى بارد. و حرّ اندك اندك پیش مى آید. به حسین مى ن

بایلى که او را محاصره کرده اند، مى خواهد براى ق ناقه خود سوار شده است
سخن بگوید. حرّ کامالً به سخنان این مرد که از دورترین نقاط جزیرة العرب 

گوش فرا مى محمد و عزم على را آورده است، آمده و همراه خویش کلمات
دهد. حسین بر ناقه قرار مى گیرد و مانند یک پیامبر ابتدا قوم خود را موعظه 

 .مى کند
ى  « تّ حو ى کُم علَ کُم بِما هو حقُّ لَ عظَ ى اَ تّ لُوا حجع ال تُ لى و وا قَوع مسا ! ا النّاسهاَی

تُمونى  ی عطَ لى واَ قَو م تُ صدقْ رى و تُم عذْ بِلْ کُم. فَانْ قَ ی مى علَ قْدنْ مم کُم ی تَذر الَ ع اَ



 تُم نْ م کُ سکُ فُ بلُوا النِّصف منْ اَنْ قْ بیلٌ وانْ لَم تَ س ى کُم علَ نْ لَ کُ ی لَم و عد اَس کبِذل
نْ  کُ ال ی ثُم کُم کائَ م وشُرَ کُ مرَ اَجمعوا اَ سکُم فَ فُ عطُوا النِّصف منْ اَنْ لَم تُ و ر عذْ ى الْ منّ

ونِ التُنْظرُ و لى ضُوا إِ کُم غُمۀً ثُم اقْ ی کُم علَ مرُ کت اب اَ لَ الْ لیى اللّه الذّى نَزَّ نَّ وا ،
ى الصالحینَ لَّ تَو ی وه20( »و(  

اى مردم ! سخنم را بشنوید و (در کشتن من ) شتاب نکنید تا شما را به آن «
حقى که بر گردن من دارید، موعظه نموده غ و دلیل آمدن خود را به این 

ید، و سخنم را تصدیق کردید و سرزمین بیان کنم . پس اگر عذرم را پذیرفت
در حق من انصاف داشتید که سعادتمند خواهید بود و دیگر مرا تحت فشار 
قرار نخواهید داد و اگر عذر مرا نپذیرفتید و انصاف را رعایت نکردید، پس 

بر من بشورید و از این امر نگران نباشید. سپس کارم را یکسره کنید و مهلتم 
سرپرست من ، آن خدایى است که این کتاب را  ندهید. بدون شک ، ولى و

 »نازل کرده ؛ و او ولى و سرپرست همه صالحان است
مى جوشد، آمیخته مى شود. کلمات او با شیون و اشکى که از درون خیمه ها 

على «و فرزندش »ابوالفضل«ادامه سخن باز مى ایستد و برادرش حسین از
 :را فرمان مى دهد »اکبر

دارند.  کنید. به جان خودم که گریه هاى زیادى در پیش بانوان را ساکت 
دوباره سکوتى سهمگین بر همه جا حاکم مى شود.سکوتى عجیب که همه 

چیز را در بر مى گیرد و فقط نسیمى لطیف است که کلمات حسین را منتقل 
 :مى سازد

» ها أیل رََّفۀً بِاَهتَص والٍ م ز و ناء علها دار فَ یا فَج عالى خَلَقَ الدنْ ! انَّ اللّه تَ ا النّاسه
ها  یا فَانَّ کُم هذه الدنْ ال تَغُرَّنَّ تْه فَ نَ تَ نْ فَ م یق تْه والشَّ نْ غَرّ م ور مغْرُ عد حالٍ. فَالْ حاالً ب



کن ا نْ ر م جاءر قْطع ى تَ تُم علَ تَمع قَد اج أ راکُمیها. وف عنْ طَم م ع طَم بی خَ تُ ها وی لَ
 تَه قْمن کُم لَّ بِ و اَح .کُم نْ کَرِیمِ ع هِه الْ جبِو رَضع کُم واَ ی ه فیه علَ تُم اللّ خَطْ اَس رٍ قَدم اَ

تُم. أ قْ بید اَنْ ع س الْ بِئْ نا و ب ر ب نعم الرَّ حمد. ثُم فَ ولِ مس نْتُم بِالرَّ آم ۀِ وبِالطّاع تُم ر رَ
یطانُ  کُم الشَّ ی وذَ علَ ح تَ اس قَد تْلهم. لَ ته تُریدونَ قَ عتْرَ و هت یر تُم الى ذُ فْ حز کُم انَّ

ونَ. إ نّ ما تُرِیدل و کُم باً لَ تَ عظیمِ فَ ساکُم ذکْرَ اللّه الْ الء فَاَنْ عونَ هؤُ یه راجِ ا للّه وانّا الَ
نَ مِ الظّالمیِ قَو عداً للْ ب عد ایمانهِم. فَ وا ب فَرُ م کَ 21( »قَو( 

اى مردم ! خداوند دنیا را خلق نمود و آن را دار فنا و زوال قرار داد که هر « 
 روزى در دست اهل آن دگرگون مى شود. مغرور، آن کسى است که دنیا او

را فریفته گرداند و بدبخت و تیره روز آن است که مفتون دنیا گردد. پس 
این دنیا شما را نفریبد چرا که دنیا طمع و امید کسانى را که به آن دل بسته 
اند، قطع مى کند. شما را مى بینم که بر کارى اجتماع نموده اید که خدایتان 

رگردانده است و عذاب را به خشم درآورده اید و روى مبارکش را از شما ب
خود را بر شما نازل نموده است . پس ، پروردگار ما خوب پروردگارى است 
و شما بد بندگانى هستید. اقرار و اعتراف به اطاعت کردید و ایمان به محمد 
آوردید؛ و سپس به خاندان او هجوم آورده قصد کشتن آنان را دارید شیطان 

را از شما دور کرده است . اف بر شما  بر شما چیره گشته و یاد خداى بزرگ
باد! و آنچه را که اراده نموده اید. انّا للّه و انا الیه راجعون . ما همه از خداییم 
و به سوى خدا باز مى گردیم و اینان گروهى هستند که پس از ایمان کافر 

 » !شدند و دور باد قوم ستمگر از رحمت پروردگار
در دلها غلغله ایجاد مى کند. حرّ احساس مى کلمات در گوشها نفوذ مى کند 

 کند که زلزله اى دنیاى او را پر کرده است . صداى ویران شدن کاخ



 .باورهاى پیشین خود را مى شنود

 !؟ من چه مى بینم ؟ چه مى شنوم ؟ خدایا چه کنم ؟آیا من کابوس مى بینم
 ... مى فرستدبر بالهاى اندیشه  ر همچنان کلمات را به همراه نسیمناقه سوا

حلُّ « لْ ی ا هظُرو عاتبوها وانْ و کُمس فُ عوا الى اَنْ نْ اَنَا. ثُم ارجِ ى مونبس ! اَنْ اس اَیها النّ
 ینَ بِاللّهنم ل الْمؤْ و نُ عمه؟ واَ ابو هیص نُ و اب؟ وکُم ی بِ نُ بنت نَ اب تس لَ تْلى ... اَ کُم قَ لَ

صدالْمو اری فَرٌ الطَّ ع ج س ی لَ و بى ؟ اَ س حمزَةُ سید الشُّهداء عم اَ ی لَ و قِ لرَسوله؟... اَ
نَّۀِ؟ فَانْ  لِ الْج بابِ اَه دا شَ ی الَخى هذانِ س ى ول ولِ اللّهسلُ ر قَو کُم بلُغْ ی لَم و ى اَ مع

حقُّ ولُ وهو الْ قُ ما اَ تُمونى بِ نْذُ علمت انَّ اللّه  صدقْ م ب کذْ ت الْ دمع واللّه ما تَ
 وهتُم لْ نْ ان سأَ م یکُمنَّ فى فَاونتُم ب قَه وانْ کَذَّ تَلَ ن اخْ م بِه یضرُّ و لَهاَه هی قُت علَ می

. سلُوا رکُمب نْ ذلک اَخْ االَنْصارِى«ع اللّهدب نَ ع جابِرَ ب«با«و رِى اَ دخ عید الْ لَ «و »س هس
ساعدى عد الْ نِ س ب« و»قَمر نَ اَ ب دیز«و»کنَ مال ب س نَ هم سمعوا  »اَ وکُم اَنَّ بِرُ خْ ی

هنْ  هذقاَلۀَ م ى .الْمالَخ ى ول ولِ اللّهس ماأر  فْک نْ س ع کُم فى هذا حاجِزٌ لَ
مى؟ 22(د(  

اى مردم ! بنگرید که من از چه خاندانى هستم . سپس به خویشتن خویش «
رجوع و خود را سرزنش کنید و بنگرید که آیا کشتن من جایز است ... آیا 

من فرزند دختر پیامبر شما نیستم ؟ آیا فرزند جانشین و پسرعموى پیامبر شما 
ا حمزه سیدالشهدا نیستم ؟ آیا فرزند اولین مؤ من به خدا و پیامبر نیستم ؟ آی

عموى پدرم نیست ؟ آیا جعفر طیار عموى من نیست ؟... آیا سخن پیامبر در 
مورد من و برادرم را نشنیدید که فرمود: این دو سرور جوانان بهشت هستند؟ 
پس اگر آنچه را که مى گویم تصدیق مى کنید، در حالى که حق هم همین 

داوند بر دروغگویان و کسانى است ، به خدا سوگند! از روزى که دانستم خ



که به وى نسبت دروغ بدهند، خشم مى ورزد هرگز به عمد سخن دروغى 
نگفته ام ؛ و اگر مرا تکذیب مى کنید، پس از کسانى که در بین شما هستند 

بپرسید از جابر بن عبداللّه انصارى و ابوسعید خدرى و سهل بن سعد ساعدى و 
د. آنان به شما خواهند گفت که این زید بن ارقم و انس بن مالک بپرسی

مطلب را درباره من و برادرم از زبان پیامبر شنیده اند؛ آنگاه از کشتن من 
 »صرف نظر خواهید کرد

صداى شیطانى بلند مى شود که مى خواهد کلمات پیامبران را ببلعد. ابرص 
 !ما نمى دانیم که تو چه مى گویى ؟: فریاد مى زند

 :پاسخ مى دهدحبیب پیر هفتاد ساله 
گواهى مى دهم که تو در این سخن راست مى گویى . خداوند بر دل تو مهر 

 . زده است
 .آتشفشان نهضت بار دیگر گدازه هاى خود را به خارج مى فرستد

» اللّهفَو ، کُم ی بِ نُ بنت نَ ى اب کُّونَ أ نّ شُ تَ ، اَفَ لِ قَو تُم فى شَک منْ هذَا الْ نْ نَ فَانْ کُ ی ماب
بونى  تَطْلُ ! اَ کُم ح یو ، کُم یرِ ال فى غَ و رى فیکُمی ی غَ بِ نْت نَ نُ بِ بِ اب قِ والْمغْرِ شْرِ الْم

راحۀٍ صاصِ جق و بِ تُه اَ کْ تَهلَ اس کُم و مالٍ لَ ! اَ تُه تَلْ تیلٍ منکُم قَ قَ 23( »!ب(  
من فرزند پیامبر شما اگر در این مطلب تردید دارید، آیا شک دارید که «

هستم ؟! به خدا سوگند! که در شرق و غرب عالم غیر از من در میان شما و 
 غیر شما کسى فرزند پیامبرتان نیست . واى بر شما! آیا به خاطر آن که

کسى را از شما کشته ام به کشتنم برخاستید؟ یا به سبب مالى که از شما 
 »وارد ساخته ام ؟خورده ام ؟ یا به جهت زخمى که بر شما 

 انحطاط تاقبایل عاجزانه ایستاده اند. در نهاد بشر استعداد انحطاط وجود دارد.



 . استعدادى چونان مغناطیس سرحد مسخ
قلب کوفه با کوفه بار سنگین گناه و فریب را بر دوش خود حمل مى کند.

 .، ولى شمشیر کوفه قلب او را پاره مى کندحسین است
اى حجار بن ابجر! اى قیس ! مى گوید: اى شبث بن ربعىاى بلند حسین با صد

امه ننوشتید که به سوى شما ! آیا شما براى من نبن اشعث! اى زید بن حارث
به سوى ! نگفتید تو بهارى دمیده ؟ نگفتید که میوه ها رسیده و گلهاىبیایم

 !؟ارتشى مجهز روانه مى شوى
ما  ما ننوشتیم.ى ترسانصداهایى از روى ترس بلند مى گردد.صداى موشهای

 . نگفتیم
! اگر از آمدن من اى مردم، شما گفتید و نوشتید.سبحان اللّه . چرا، به خدا قسم

 . ناراحت هستید، رهایم کنید تا به یک پناهگاهى برگردم
فریاد قیس بن اشعث بلند مى شود در حالیکه چشمان او از نیرنگ برق مى 

 :زند
؟ آنان آسیبى به تو نخواهند رساند. از شوى ا تسلیم فرمان پسر عمویت نمىآی

 .طرف آنان به تو هیچ ناراحتى نخواهد رسید
آیا مى خواهى بنى هاشم طالب خونهایى بیشتر از تو برادر برادرت هستى .

 .خون مسلم بن عقیل از تو باشند
بِ« ع ال اَفرُّ فرار الْ یلِ ول یدى اعطاء الذَّ عطیهم بِ ت ال واللّه الاُ ى عذْ ید، عباداللّه انّ

حس  مِ الْ وی منُ بِ برٍ الیؤْ تَکَ لِّ م کُم منْ کُ ب ر ى و ب عوذُ بِرَ ون اَ ماَنْ تَرْج کُم ب ر ىِ و ب بِرَ
  )24( »ابِ



به خدا سوگند! دست ذلت به آنان ، نخواهم داد و مانند بردگان فرار نخواهم «
خود و شما پناه مى برم از اینکه مرا متهم کرد. اى بندگان خدا من به خداى 

کنید! پناه به خداى خود و شما مى برم از هر مستکبرى که به روز رستاخیر 
  ».ایمان ندارد

 
 عاشورا، غمبارترين روز تاريخ

خورشید طلوع کرده است . سرخ . سرخ . گودالى از خونها. سرشاخه هاى 
فروخته شده اند؛ و چهره قبایل درختان نخل برق مى زنند. وریگهاى بیابان برا

با رنگ جنایت رنگین شده است .شیطان بیدار شده عربده مى کشد و ویران 
 ...مى کند

 .شیطانى از میان قبایل فریاد مى زند
 !!! تو را به آتش بشارت باداى حسین

 ؟دروغ گفتى؛ بلکه من بر خداى غفورکریم وارد مى شوم ... تو کیستى
ه من ز ون ح بهستم ا . 

 :نواده رسول خدا دست خود را به سوى آسمان بلند مى نماید
 . خدایا! او را به آتش بسوزان

. چه چیزى اسب او را هیچ کس نمى داند که حادثه چگونه اتفاق افتاد
؟ چه چیزى باعث شد که دیوانه وار سم بر زمین بکوبد.دور خشمگین ساخت

خود را بر زمین بزند. در  سوارآتشفشانى از خشم،خود بچرخد و بچرخد. و در 
 . درون گودال آتش

ل مى گردد.رؤطولى نمى کشد که فرزند حوز یاى غارت و ه به خاکستر مبد



شهوت کشتار به کاهى تبدیل مى شود که باد آن را به این سو و آن سو مى 
 ...برد

حتماً مى گفت که حسین فرزند ر یکى از حواریین آنجا حضور داشت،اگ
 : نیز به او جواب مى داد کهو حسین . خداست

 . من فرزند فرستاده خدایم
 :نواده رسول خدا فریاد مى زند

»  نَّکنا ا قَّ نا ح ب غَص نا و م نْ ظَلَ م مص تُه. فَاَقْ قَرابو تُه یر یک وذُ بِ ت نَ ی لُ ب نّا اَها ملّله اَ
قَریب یعم25( »...س(  

رت و فرزندانش و خویشاوندان اوییم.نابود کن بارخدایا! ما اهل بیت پیامب«
کسى را که بر ما ستم نمود و حق ما را غصب کرد! همانا تو نزدیک و 

 » شنوایى
چقدر آسمان به انسان نزدیک است اگر او باال رود و حسین به یاد مى آورد 

 .که مردى از پدرش پرسیده بود
 :علم پاسخ داده بود؟ و باب مدینه مسافت بین آسمان و زمین چقدر است

 »دعاى اجابت شده«
ابن سعد با آرزوهاى مستانه خود مى ایستد.فقط چند لحظه طول خواهد کشید 
و سپس همه چیز به پایان مى رسد. بزودى به حکومت رى و گرگان خواهد 

رسید. فقط یک قدم تا حکومت باقى مانده است . تنها باید از روى جسد 
اى رفتن به سوى  وچک از خونحسین بگذرد. تنها یک برکه ک و آنگاه مهی

 .به سمت دنیایى از کنیزکان و حرمسراها شرق
 : حرّ جلو مى آید.از خواب بیدار شده است



 !آیا تو مى خواهى با این مرد بجنگى ؟
آرى به خدا سوگند! جنگى که کمترین حادثه آن افتادن سرها و قطع دستها 

اگر کار به دست من بود، .سرزمین برودبگذار به جایى دیگر از این .باشد
 . ولى کار به دست ابن زیاد است ،قبول مى کردم 

 . حرّ مى فهمد که رستاخیز بى تردید آمدنى است
» مما ه کارى و س تَرَى النّاس و ...تع ضَ ر ا اءمۀِ ععرضلُّ م لُ کُ ذْه ونَها تَ م تَرَ وی

کارى س   )2حج ،( »... بِ
زنان شیرده از نوزادان خود غافل مى شوند... و مردم را مست مى روزى که «

 »بینى در حالى که مست نیستند
که به  ابن اوس  ... به نظر مى آید که حرّ به سمت کاروان در حرکت است

 !مى خواهى حمله کنى ؟: ، مى گویدوى بدگمان شده است
کند که  مى اس احسبار دیگر زلزله اى در اعماق قلب حرّ ایجاد مى گردد و 

 .بنیان افکار پیشین او ویران مى گردد
 :ابن اوس با شگفتى فریاد مى زند

اگر از من مى پرسیدند که شجاع ترین کوفیان چه کسى است من تو را نشان 
 ؟ن چه حالتى است که در تو مى بینممى دادم . پس ای

من .دحرّ نگاهى مى افکند؛ نگاهى که کشف حقایقى بزرگ را به همراه دار
یچ چیز را بر بهشت ! که هبه خدا قسم خود را بین دوزخ و بهشت مى بینم .

 ... ؛ گرچه سوزانده شومترجیح نمى دهم

 چه مى بینم ؟این دیوانه چه مى کند؟: ابن سعد زیر لب مى غرّد و مى گوید
، مرگ را انتخاب مى کند؟! نگاهش کنید.چگونه در برابر چگونه انسان



 ...حسین خضوع مى کند؟

 :یکى از آنان قهقهه اى مى زند. است حرّ ساکت باشید او
 .او مى خواهد ما را موعظه کند

 . ! بگذار سخن او را بشنویماى ابله: فریاد مى زند شبث بن ربعى
، چشمه هاى جاودانگى را پیدا کرده و صداى حرّ از اعماق جان کسى که

 :طنین مى افکند
باد. چرا که این بنده صالح خدا را دعوت ! ننگ بر مادرانتان اى مردم کوفه «

 کردید و از هر سو او را محاصره کردید و مانع شدید که به یکى از سرزمین
هاى وسیع خداوند برود تا خود و خاندانش در امان بمانند و امروز مانند اسیر 
در دست شماست و هیچ توانایى ندارد و آب فرات را به روى او و بانوان و 

حابش بستید؛ آبى که یهود و نصارا و مجوسیان از آن مى نوشند دختران و اص
، آنان را از پاى در آن شنا مى کنند. و اینک تشنگىو خوکهاى سیاه و سگها 

 »...در آورده است . چقدر با ذریه محمد بد رفتار کردید
مراقب  از هر سو باران تیر به سوى حرّ باریدن مى گیرد و حرّ در حالى که

  .، بر مى گرددتیرهاى قبایل فریبکار است
 

 حماسه حضور

آسمان به پرواز درآمده اند و گردبادى از سمت بیابان الشخورهاى دیوانه در
مى وزد و درختان خرما مانند نیزه هایى هستند که گویا در ساحل فرات فرو 

 .رفته اند
یان توده هاى ابر ؛ مانند تندرهایى که انفجارگونه از ماست فضا پر از خطر



برمى خیزند. تیرهایى دیوانه وار رها مى شوند که در پیکانهاى خود مرگ را 
 .به ارمغان مى آورند

 :حسین به اصحاب خود مى گوید
مِ « قَو لُ الْ سر هامالس هنَّ هذفَا ، نْهم دالَّذىِ الب ت وى الْم ه الَ کُم اللّ محوا رقُوم

کُم ی   )26( » الَ
خداوند شما را بیامرزد؛ بشتابید به سوى مرگ که ازآن گریزى نیست ؛ بى «

 »گمان این تیرها پیک دشمن به سوى شمایند
 .مردانى که بر کوهى از آتشفشان خشم در انتظار نشسته اند، به پا مى خیزند

نظر آنان به  ؟ چگونه قربانى شدن درچگونه مرگ آرزوى آنان گردیده است
؟ چگونه بیابان سوزان براى آنان تبدیل به بهشت هایى معناى جاودانگى است

هار الَنْ حتها اْ رِى منْ تَ 25بقره، ...) (گردید که (...تَج( 
مردان در دل جنگلى انبوه از شمشیرها و نیزه ها پیشروى مى کنند. با قدرتى 

 .تاریخ را بسرایند بى نظیر مى رزمند. گویا مى خواهند سرود سرنوشت
گرد و غبارى بر مى خیزد و شمشیرها مانند برقهایى شعله ور مى شوند. و 

وقتى که غبار میدان جنگ فرو مى نشیند، پنجاه پیکر مجروح دیده مى شوند 
که در برابر آفتاب داغ قرار گرفته اند. و زخمها زمین را سیراب مى کنند. و 

ور مى سازند. درختى که ریشه آن ثابت خونها درختان آزادى و حریت را بار
 . در اعماق زمین و شاخه هایش در اوج آسمان است

 :حسین با اندوه مى گوید
ى النَّصارى اذْ « به علَ تَد غَضَ لَداً واشْ و وا لَه علُ ذْ جا ودهی ى الْ لَ ع اللّه غََضب تَد اشْ

ب تَد غَضَ علُوه ثالثَ ثَلَثۀٍ. واشْ ج ونَه رَ دقَم س والْ وا الشَّم دب ذْ عوسِ اجى الْم ه علَ



ما واللّه ال  یهِم اَ بِ نْت نَ نِ بِ لِ اب تْ تُهم على قَ مکَل قَت فَ مٍ اتَّ لى قَوع هب تَد غَضَ واشْ
ضَّب بِ خَ اَنَا مو ى اللّه قَ لْ ى اء تّ ونَ ح ریدا یمم ى ء یبهم الى شَ مىاُجِ 27( »د(  

غضب خداوند بر یهود شدت گرفت آنگاه که براى وى فرزند قرار دادند؛ و «
خشم و غضبش بر نصارا شدید شد آنگاه که گفتند: خداوند، یکى از سه 

خداست ؛ و آن زمان که مجوس ، خورشید و ماه را عبادت و پرستش کردند، 
فق شدند تا فرزند خشم و غضب پروردگار زیاد شد؛ و نیز آنگاه که قومى  متّ

ت خشمگین شد. آگاه باشید! به خدا  دختر پیامبرشان را بکشند، خداوند بشد
سوگند! هیچ یک از خواسته هاى آنان را اجابت نمى کنم تا این که خداوند 

 »را مالقات کنم در حالى که چهره ام به خونم رنگین شده باشد
 ه در چشمان او آتش به یکى از خیمه ها هجوم مى برد در حالى ک ابرص

 :شهوت غارت شعله ور است و شیطانى در اعماق وجود او عربده مى کشد
 .... آتش بیاورید تا زن و فرزندان حسین را با آتش بسوزانیم

دلهاى کوچک با ترس و لرز از خیمه ها بیرون مى ریزند؛ مانند پرندگانى که 
 .ده انداز کشتى هاى غرق شده در نقاط دوردست به پرواز درآم

 :حسین فریاد مى زند
! تو آتش مى خواهى تا اهل بیت مرا بسوزانى ؟ اى پسر ذى الجوشن «

 .»خداوند تو را با آتش بسوزاند
این عمل ناپسند را که همتاى او مى خواهد به آن دست  شبث بن ربعى و

 .یازد، محکوم مى کند
و  ،آیا زنان را تهدید مى کنى ؟! گفتار و کردارى زشت تر از کار تو ندیدم 

 .... هیچ مقام و جایگاهى زشت تر از مقام تو مشاهده نکردم



 :و او در حالى که انگشت خود را به دهان مى گزد، آهسته مى گوید
ما با على بن ابیطالب جنگیدیم و فرزندان ابوسفیان پس از وى پنج سال با 

ندش جنگیدند، ما بر فرزندانش ستم کردیم در حالى که بهترین خلق خدا فرز
در روى زمین هستند، ما به خاطر خاندان معاویه و فرزند سمیه تبهکار با او 

 !!! چه گمراهىگمراهى وهجنگیدیم .

 ... خورشید به وسط آسمان آمده است و قبایل به کاروان هجوم آورده اند

 :حسین شده و با خشوع مى گوید متوجه »ابو ثمامه صائدى«
به خدا سوگند که این قوم به تو نزدیک مى شوند.! من مى بینم جانم به فدایت

! و دوست دارم که خدا را مالقات کنم من کشته نشوم تو را نخواهند کشت تا
 در حالى که این نماز آخر را که اکنون وقت آن فرا رسیده است خوانده باشم

 :آسمان بلند مى کند و به خورشید نگاهى مى افکندحسین سرش را به سوى 
اکنون  ،؟ خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد. آرى نماز را به یادم آوردى

ل وقت نماز است .و در حالى که قطرات عرق را که بر پیشانى اش مى  او
 :درخشند، پاك مى کند، مى گوید

 »بخوانیم ؟از اینها بپرسید که آیا مهلت مى دهند که نماز «
 !!با چهره اى خشن ، فریاد مى زند: نماز تو قبول نیست ابن نمیر

 :خشمگینانه فریاد مى زند حبیب بن مظاهر
تو گمان مى کنى که نماز خاندان پیامبر پذیرفته نیست ، ولى از درازگوشى 

 !چون تو پذیرفته است ؟
مى تازد،  شیطان در درون ابن نمیر عربده مى کشد. و با اسب به سمت حبیب

و حبیب مثل کوه بى پروا مى ایستد و سیل دشمن به سوى او سرازیر مى 



شود. و شمشیرهاى قبایل او را در بر مى گیرند و خون سرخ او روى ریگهاى 
بیابان جارى مى شود. خونهایى که براى بیابان قصه وفا و ایثار و فداکارى مى 

 .سرایند
 (انا هللا و انا الیه راجعون ) :فراوان مى نماید) 28( حسین استرجاع

ى« حابِ ص سى وحماةَ اَ فْ سب نَ تَ اَح اللّهنْد29( » ع(  
 »خود و یاران خود را در محضر خداوند مى بینم«

قبایل مانند بادهاى زرد موج مى زنند و در وزش خود پیام مرگ را حمل مى 
 ...مى داردکنند. و حسین در قلب طوفان با یارانش آخرین نماز را به پا 

فضا مملو از آسمان درهاى خود را به روى کاروانى که آمده باز نموده و 
و نسیمهاى معطر بوى خوش بهار را به همراه دارند بهارِ  بالهاى فرشتگان است

 . بهشت فردوس
حسین متوجه اصحاب خود مى گردد در حالى که اشاره به مقصد کاروان مى 

 :نماید، چنین مى گوید
»رامهذا یا ک ها ومارث تع ها واینَ نْهار بوابها واتَّصلَت اَ حت اَ تَ نَّۀُ قَد فَ الْج ههذ !

 کُم ونَ بِ باشَرُ تَ یو کُم وم د عونَ قُ تَوقَّ ی یلِ اللّه بِ ى سلُوا فت رسولُ اللّه والشُّهداء الَّذینَ قُ
و هی بِ ه ودینِ نَ نْ دینِ اللّ وا عحام سولِفَ مِ الرَّ نْ حرَ وا عب   )30( »ذُ

اى بزرگواران ! این بهشت است که درهاى خود را به روى شما گشوده «
است و نهرهایش به هم پیوسته و میوه هایش رسیده است ؛ و این پیامبر خدا 

و شهیدان راه خدایند که در انتظار مقدم شمایند و مژده آمدن شما را مى 
 »دین پیامبر و حرم رسول اللّه حمایت کنید دهند؛ پس از دین خدا و

 ، آخرین گامها را بر مىیافته با اشتیاق هاى جاودانگى را کاروانى که چشمه



 .دارد

جانهاى ما فداى جان تو باد! و خونهاى ما نگهبان خون تو باد! به خدا سوگند 
هیچ امر ناگوارى به تو و خاندانت نخواهد رسید تا وقتى که خون در رگهاى 

 ! ما جارى است
با  »ابوثمامه« .آسمان درهاى خود را گشوده است و مردان عروج مى کنند

سینه اى ماالمال از خون سرخ در معراج پیشقدم مى شود. و چه زود به آسمان 
پرواز مى کند؛ در حالى که برکه اى از خون سرخ را پشت سر خود به جا 

 . گذارده است

دستش را بر کتف حسین مى گذارد و پیش مى آید؛  »زهیر« و در پى او
  :چنین مى سراید

اً یدهیاً مهاد دي ت ه ما   اَقْدی بِ قى جدك النَّ لْ م اَ وی   فَالْ
تَضى علیاً ناً والْمرْ س حا   ویکَم تَا الْ فَ نِ الْ ی ناح ذَاالْجو 

یا الح الشّهید اللّه داَس 31(و(  

ت پیامبر و حسن و پیش برو که هدایت « شدى و هدایت کردى امروز جد
على مرتضى و جعفر ذوالجناحین جوانمرد و حمزه سیدالشهدا، شهید زنده را 

 »مالقات خواهم کرد
 .من نیز بعد از تو آنان را مالقات خواهم کرد

و چقدر سریع به یارانش ملحق مى گردد. کاروان آسمان را مى پیماید.گام بر 
فالك مى گذارد.در عروج ملکوتى بى نظیر، حسین کنار فرق ستارگان و ا

 :پیکر زهیر مى ایستد و با اندوه مى گوید
یرَ« نازِ سخُوا قرَدةً وخَ نَ الَّذینَ م ع نَ قاتلیک لَ ع لَ رُ وی هیا ز اللّه نَّکدع ب 32(»ال ی(  



لعنت  خداوند تو را اى زهیر! دور نگرداند و قاتالن تو را لعنت کند مثل«
 »شدگانى که به شکل میمون و خوك مسخ شدند

آماده عروج مى شود؛ پس به قلب قبایل مى زند. از هر سو  نافع جملى و
شکند و اسیر  باران سنگ به سوى او باریدن مى گیرد. هر دو بازوى وى مى

مى گردد. خون از زخمهاى او مى ریزد، پیکرش را با رنگى بر افروخته 
 .رنگین مى سازد

 :سعد با لحنى که حاکى از احترام عمیق به شجاعت نافع است مى گوید ابن
 ؟چیز تو را وادار کرد که چنین کنىچه  -

 . خداى من مى داند که قصدم چه بوده است

 ؟مى بینى به چه روزى افتاده اى -
را کشتم و خودم را به خدا سوگند! غیر از تعداد مجروحان دوازده نفر از شما 

و اگر فقط یک بازو براى من باقى مانده بود، نمى توانستید  سرزنش نمى کنم
 .مرا اسیر کنید

شمشیر خود را کشیده و کینه در چشمانش برق مى زد. نافع با آرامش  ابرص
 :مى گوید

اى شمر به خدا! اگر مسلمان هستى براى تو بسیار سهمگین است که خدایت 
را که خداي  سپاسى .را مالقات کنى در حالى که خون ما را به گردن دار

 ... آرزوهاى ما را به دست بدترین خلق خود برآورده ساخت

ابرص شمشیر خود را با قساوت تمام فرود مى آورد و سر بر روى شنزارها 
قرار مى گیرد و چشمان وى به سوى عالم بى انتها مى نگرد و لبخندى آرام 

 .بر لبهاى خشکیده اش نقش مى بندد



 :مى زندمردى از قبایل فریاد 
 ؟فتار خدا را با خودت چگونه یافتىاى بریر! ر

 :بریر در حالى که به آن سوى غبار زمان مى نگرد پاسخ مى دهد
 .خداوند با من به خوبى رفتار کرد و تو را به کیفر مى رساند

دروغ گفتى و پیش از این دروغگو نبودى . یاد مى آورم روزى را که  -
: معاویه گمراه و على بن زدیم و تو مى گفتىبا هم قدم مى  بنى لوذان در

 . ابیطالب امام هدایت است
 . آرى ، اقرار مى کنم که این رأ ى من است -

 . و من گواهى مى دهم که تو از گمراهانى -

 .بیا با هم مباهله کنیم تا خدا بر دروغگو لعنت فرستاده و او را بکشد -

رخواست پیروزى مى نمایند و دستهایى به همراه دلها متوجه آسمان گشته د
 :دستهاى خشک شده اى نیز بلند مى شوند

ال خَرِ« لْ منَ اْ ب قَ تَ ی لَم ما وهدنْ اَحلَ م ب قُ تُ  )27مائده ،( »فَ

 »از یکى پذیرفته و از دیگرى مردود گردید«
ى آورد. مردى و نبرد شروع مى شود. بریر شمشیر خود را صاعقه وار فرود م

گویا که از کوهى بلند پرتاب شده ،، بر زمین مى افتدلعنت شدهکه دچار 
 . است

 شيران بيشه شجاعت

را  صورتها هایش خورشید همچنان در آسمان نیلگون میخکوب است . شعله
و گردونه مرگ دیوانه وار در ریگهاى سوزان مى چرخد.  کباب مى کند

جارةٌ «: مردانى را مى رباید که  ت مال تُلْهی هکْرِ اللّهنْ ذ ع ع ی ال ب 37نور ،( »و(  



 »تجارت و خرید و فروش ، آنان را از یاد خدا غافل نکرده است«
جلو مى آید. دست روزگار او را از سرزمینهاى دور دست آورده  » جون«

 . است ابوذر غفارى است ، او غالم
 :مى گوید(ع) حسین 

 . اکنون تو آزادىاى جون ! تو براى طلب عافیت دنبال ما آمدى ؛ 
 :با ناله پاسخ مى دهد جون

ا بودم و در سختى شما را رها من در دوران راحتى و آرامش بر سر سفره شم
؟ نه به خدا قسم ! از شما جدا نمى شوم تا خون سیاه من با خون شما کنم

آمیخته گردد. جون به جنگ با قبایل مى پردازد. و زمین زیر پایش مانند 
 .به شدت مى لرزد طبلهاى آفریقایى

 .، بر وى فرود مى آیندون چنگال حیوانات وحشى افسانه اىو شمشیرها چ
 :به زخمهاى او که از آن خون مى جوشد مى نگرد و مى گوید (ع)حسین

»دمح نَ آلِ م ی ب نَه و ی ب رِّفع و دمح م ع م شُرْه اح مللَّه    »اَ
ى « اللّه علیه و آله محشور گردان و منزلت او را به خدایا! او را با محمد صلّ

 »منزلت آل پیامبر نزدیک بفرما
که پیرى از اصحاب پیامبر است و آن  » انس بن حارث کاهلى «پس از او

ن و جنگهاى سخنانش را شنیده و در جنگ بدر و حنی  حضرت را دیده و
کرده ولى روزگار قامت او را خم .، به جلو مى آیدخونین دیگر شرکت کرده

اراده اش همچنان شکوهمند است .عمامه اش را از سر بر مى دارد و کمر 
 .خمیده اش را با آن مى بندد و با دستمال ابروهایش را

به او مى نگرد و اشک در چشمانش حلقه مى زند. سپس به شدت  (ع)حسین



 ... مى گرید

 ! خداوند از تو سپاسگزارى کند اى شیخ -
اى آهسته و عزمى چون فوالد بلکه محکمتر از آن جلو صحابى پیامبر با قدمه

مى آید.مقابل چشم او تصویر درخشان صحنه هاى پیکار با تمامى مشرکان 
و اکنون با فرزندان و  یامبر بود، به نمایش در آمده استکه در رکاب پ

نوادگان آنان مى جنگد.و در گوش او جمالت رسول خدا در میدانهاى نبرد 
مت« : ه کهطنین انداز گشت نْصور اَ یا م« 

نین را مى بینند.از هر سو به وى حمله ور مى شوند.  در و حقبایل در او خون ب
و همینکه صحابى پیر روى زمین مى افتد و صورتش بر روى خاك قرار مى 

 .گیرد، احساس مى کند که بر صورت پیامبر بوسه مى زند
هل من « ریگها خون مى نوشند وبیابان از ضربات نعل اسبان فریاد مى کند و 

  ...، مستانه به انتقام خونهاى گذشته مى پردازندمى سرایند... و قبایل »مزید

 .گذشته هاى بسیار دور
، گویا به آنچه در سواحل آن اتفاق مى با امواجى خروشانفرات جارى است .

افتد، بى اعتناست یا شاید شتابان قصد فرار دارد. نمى خواهد صحنه هاى 
ولناك را ببیند. یا شاید مى خواهد براى دریا قصه صحرا و تشنگى و حسین ه

 .را بسراید
هیچ کس باقى نمانده است .همه با وى خداحافظى  (ع)از اصحاب حسین

على  «کرده و رفته اند. با حسین هیچ کسى جز خاندانش باقى نمانده است 
.پدر با فرزند است خشم پیامبران را ذخیره کرده جلو مى آید. روزگار، »اکبر

 .خویش با چشمانى غمزده و گریان چون ابر بهار خدا حافظى مى کند



 مى ریزد. و با نوایى شبیه آهنگ ناودان در هنگام ریزش  (ع)اشکهاى حسین
 :باران فریاد مى زند

تى « فَظْ قَراب ح لَم تَ ى ومحر تع ما قَطَ عد کَ نَ س ابی کمحر اللّه ع ولِ قَطَ سنْ رم
کلى فَراشع کح ب نْ یذْ م ک ی لّطَ علَ سو ...33( »اللّه(  

اى عمر سعد، خداوند خویشان تو را نابود سازد چنانکه خویشان مرا از بین «
بردى و قرابت من با پیامبر را نادیده گرفتى ... و خداوند کسى را بر تو مسلط 

 »کند گرداند که سر تو را در بسترت از تن جدا
على اکبر به بیشه شمشیرها و نیزه ها نفوذ مى کند و حسین صورت خود را 

 :بلند مى کند به آسمان مى نگرد
قاً « حمد خَلْ م کولالنّاسِ بِرَس هب یهِم اَشْ ز الَ قَد برَ ، فَ مِ قَو الء الْ للَّهم اشْهد على هؤُ اَ

ا اذَا  نّ کُ قاً ونْط م قاً و کات وخُلْ عهم برَ نَ فَام مللَّه یه. اَ نا الَ یک نَظَرْ بِ نا الى رؤْیۀِ نَ قْ تَ اشْ
رضِ الَ   )34( »اْ

! به سوى آنان جوانى حرکت مى کند که شبیه داوندا! شاهد این قوم باشخ«
ترین مردم به پیامبرت محمد از لحاظ صورت و سیرت و سخن گفتن است و 

پیامبرت بودیم ، به چهره او مى نگریستیم . خداوندا! ما هر گاه مشتاق زیارت 
 » !برکات زمین را از این قوم بازدار

فرزند على در جنگل متراکم نیزه ها پیشروى مى کند.و گهگاهى برق شمشیر 
خشمگینانه اش مانند شعاع صاعقه بین توده هاى متراکم ابر، نمایان مى شود 

 .ابرهاى پر از رعد
خود را حرکت مى دهد و طوفان عصبیت در درون او به پا  نیزه مرّة بن منقذ

 : مى خیزد. تعصب جاهلى



نیزه وحشى .اگر پدرش را به عزایش ننشانم ، گناه عرب بر گردن من باشد
اسب  ،جسد نور نبوى را درهم مى شکند. على گردن اسب خود را مى گیرد

و قبایل وحشى  م نیزه ها و شمشیرها کشانیده استاو را در دل جنگل متراک
 :او را محاصره مى کنند و کلمات على اکبر مانند فواره عشق ازلى مى جوشد

الم أ« ى الس یک منِّ عده ا علَ ۀً الاَظَمأُ بب کَأْسه شَرْ قانى بِ س ى قَددهذا ج ،اللّهدب با ع
ذْخُورةً کَأْساً م نَّ لَکقُولُ ا ی وه35( »و(  

اباعبداللّه! اینک جدم رسول خدا مرا از جام خود سیراب کرد خدا حافظ اى «
که هرگز تشنه نخواهم شد و مى گوید که یک جام هم براى تو نگه داشته 

  . » است

وقتى که پدر مصیبت زده مى رسد، پسر به دور دست سفر کرده است . خیلى 
 .هستندخیلى دور... و در چشمانش کاروانهایى از مسافران کوچ کرده پدیدار 

از زخمهاى پیکر نبوى خون جارى است . حسین کف دست خود را از 
چشمه هاى حیات پر مى کند و سپس به آسمان پرتاب مى نماید.قطرات 

خون سرخ به فضاى بى انتها باال مى رود.به ستارگانى تبدیل مى شود که نبض 
د، آرزوهایند. در شعاع خویش کاروانهایى را که در آینده متولّد مى شون

 .هدایت مى کنند

ولِ « ۀِ الرَّسم تهاك حرْ على انْ منِ وى الرَّح لَ م عرَأَهفا ما اَج ع عدك الْ یا ب ى الدنْ  »علَ
)36(  
بعد از تو خاك بر سر دنیا چه قدر اینان بر خداوند رحمان و بر هتک «

رى و بى باکند حرمت رسول ج! « 
.انقالب را اعالم مى کند.شورش استچنان با قدرت تمام در اهتزاز پرچم هم



عصیان ... خونها جارى هستند... ریگها را سیراب مى کنند.در آنان روح مى ،
دمند و اسرارى را در آن منتشر مى سازند که هیچ کس آن را درك نمى 

  .کند
 !آیا دیده اید که ماه بر روى زمین راه برود؟

را مى »قاسم بن الحسن« تاریخ با شگفتى نجوا کنان مى گوید در حالى که
بیند. جوانى که هنوز به سن بلوغ نرسیده است . با آرامش خاصى گام بر مى 
دارد. پیراهن و شلوار و کفشى پوشیده است . در دست راست او شمشیرى 

در آورده است . با فریبکاران مى جنگد.  است .شمشیر را در هوا به چرخش
چپش باز مى شود. خم  بند کفش  با آنان که سوگندهایشان بى اعتبار است .

مى شود تا آن را ببندد.بى اعتنا به قبایلى که او را در محاصره خود در آورده 
 .اند و چون فرفره بر گرد او مى چرخند

، له له کنان بر او حمله مى آورد و دیگرى او را از این اقدام باز سگ صفتى
افراد که او را در بر گرفته ؟ آیا همین از این نوجوان چه مى خواهى :مى دارد

 اند کافى نیستند؟

و یک شمشیر جنایت فرود مى آید و ماه دو .باید او را از پاى در آورد
 .قسمت مى شود

 ! عمو جان -
طوفانى ویرانگر به پا مى کند.طوفانى که در آن آتش است . به  (ع)حسین

قاتل از سرعت بر قاتل فرزند برادرش شمشیرى آمیخته با خشم مى کوبد. و 
پس الشه اش  ،درد فریاد مى کشد. و لشکر مى خواهد او را از مرگ برهاند

زیر سم اسبان قرار مى گیرد و همان جا گم مى شود و آرزوهاى پوچ او نیز 



 .چون خودش نابود مى شوند
 :حسین کنار پیکر نوجوان شهید مى ایستد

»یامق م الْ وی مهم خَص .تَلُوك عداً لقَومٍ قَ زَّ بع .كدۀِ ج-  وهع د على عمک اَنْ تَ واللّهِ
کع فَ نْ ال ی ثُم کیب و یجِ یبک اَ ال یجِ   )37( »فَ

دور باد از رحمت خداوند قومى که تو را کشتند! جد تو فرداى قیامت، «
دشمن آنان است . به خدا سوگند دشوار است بر عمویت که تو او را به 

 »فراخوانى،ولى نتواند به تو پاسخ بدهد و یا پاسخش بى فایده باشدکمک 
مرگ کاروان را مى رباید و مسافران به آسمان عروج مى کنند.جانهایى 

شفاف که پیکر ناسوتى خود را رها کرده و به جهان پر از نور کوچ نموده 
 .اند

کسى جز علمدار باقى نمانده است . مردى که او (ع)همراه حسین 
م البنین «و مادرش ابوالحسن مى خوانند. پدرش»ابوالفضل «را بانویى از  »اُ

پرچم در دست چپ او در اهتزاز است و در دست . شجاعان عرب است
 .راست او شمشیرى برّان که جان دشمن را مى ستاند

جا چشمانى از آن سوى خیمه ها نظاره گرند.به پرچم مى نگرند.مانند در آن
سینه هایى . ز هر سو آن را به حرکت در آورده استبادبان کشتى که باد ا

که از تشنگى مى سوزند و سرود آب مى سرایند و فرات را جنگلى از نیزه ها 
 . محاصره کرده است

و ابوالفضل از خشم منفجر مى گردد وقتى که صداى ناله دختر یا فریاد 
راب !... و چیزى جز سکى را مى شنود که مى گوید: العطش!... العطشکود

 .که تشنه آن را آب مى پندارد، وجود ندارد



پرچمدار از برادرش که تنها مانده است سبقت مى گیرد. حسین به آخرین 
 .قربانى آسمانى مى نگرد

 . برادر! تو پرچمدار منى -
سینه ام از این منافقان تنگ :ابوالفضل که از خشم بى تاب شده است مى گوید

 . مشده است و مى خواهم انتقام بگیر
اگر چنین است و هیچ راهى غیر از این نیست ، پس براى کودکان آب  -

 .بیاور
هاى سختى که از سنگ به سوى دل ابوالفضل به سوى قبایل حرکت مى کند

فَجرُ منْه االَنْهار«ترند سخت  تَ ةِ لَما یجار ح   )74بقره ،( » وانَّ منَ الْ
 »شوداز برخى از سنگها نهرهاى آب جارى مى  «

را کشتند  اصحاب و خاندانشاى پسر سعد! این حسین نواده رسول خداست .
پس به آنان آب بدهید.تشنگى  ،و اینک فرزندان و همسرانش تشنه هستند

قلب آنان را سوزانده است و در عین حال مى گوید: بگذارید به سوى روم یا 
 . هند بروم و حجاز و عراق را براى شما بگذارم

 :صدایى شبیه به ناله شیطان مى گویدابرص ، با 
! اگر تمام زمین آب باشد و در دست ما قرار گیرد، یک اى پسر ابوتراب

 .قطره آب به شما نخواهیم داد. مگر اینکه با یزید بیعت کنید
کودکان شیون مى کنند.قلبهاى تشنه ناله سر مى دهند.لبهاى پژمرده فریاد مى 

و امواج آن باال و پایین مى  ت جارى استزنند: العطش!... العطش!... و فرا
 . روند.مانند شکم مارهاى صحرایى



، در گوش او مشک را بر روى دوش نهاده پرچمدار بر روى اسب مى پرد.
  :جمالت پدرش در ساحل فرات طنین انداز است که گفته بود

» نَ الْماءا متَرؤ و،ماء نَ الدم وفی والس و ر«   
 »از خون سیراب کنید تا بتوانید آب بیاشامید شمشیرهایتان را«

ابوالفضل به سمت فرات حرکت مى کند، در میان بارانى از تیر و شمشیر... 
مردان قبایل از مقابل او هراسان فرار مى کنند.گویا از مرگ تلخ مى گریزند. 

سواره راه را مى شکافد بى آنکه از هزاران نفر که او را زیر نظر گرفته اند 
، ساحل فرات وریانى داشته باشد. در اعماق نخلستانى که مانند مژگان حهراس

را دور زده اند پیشروى مى کند. ابوالفضل اسب خود را به آب مى زند. 
ویا از شجاعت گ،شاخه هاى نخل به اهتزاز درآمده قطرات آب به باال مى پاشد

 .اند، جاودانه به ثبت خواهد رسید به وجد آمده وصولتى که در آینده
، کفى از آب بر مى و سواره تشنه آب زیر قدمهاى او موج زنان جریان دارد

دارد ولى به یاد مى آورد قلبهایى را که از تشنگى نزدیک است پاره پاره 
  :شوند. و او آب را بر روى آب مى ریزد

نِ هونى ی س ح عد الْ نْ بم ! س فْ کُونى   یا نَ نْت اَنْ تَ عده ال کُ ب 38( و(  

 »اى نفس (عباس )! پس از حسین ، خوار شو و نخواه که زنده بمانى«

شک را پر از آب مى کند و بر پشت اسب خویش مى جهد و به سمت  م
خیمه ها حرکت مى کند. قبایل راه باز گشت را به روى او مى بندند در 

سواره ، حماسه . حالى که دیدن مشک پر از آب آنان را به خشم آورده است
  :آفریند و چنین مى سراید مى



ت زقا والْم ذ ا ت والْم بهر قى   ال اَ مصالی ت لَ وارِى فى الْ ى اُ تّ ح  

ى الطُّهرِ وقى فَ طَ صالْم طبسى لس فْ قا   نَ و بِالس غْد باس اَ ع ى اَنَا الْ  انّ

قى تَ م الْملْ والشَّرَّ ی ال اَخاف 39(و(  

آنگاه که مرگ رو بروى من است . تا آنگاه که در از مرگ نمى هراسم «
حوادث دردآور که با آن مواجه مى شوم غوطه ور گردم . جان من فداى 
نواده پاك پیامبر گردد! من عباس هستم که با مشک بر مى گردم و از 

   »حوادث روز نبرد، هراسى ندارم
شود و در  مردى از قبایل حیله اى به کار مى بندد و پشت نخلى پنهان مى

شمشیر مکر، . به ارث برده است ابن ملجم دست او شمشیرى است که از
  :ناگهان فرود مى آید و دست راست او را در کنار نخلى قطع مى کند

نى تُم یمیِ ع نْ دینى   واللّه انْ قَطَ داً عى أ بحام ى اُ   انّ

قی ی نْ امامٍ صادقِ الْ ع رِ   نِوالطّاه ی بِ لِ النّ ینِ نَجم الَ   )40( اْ

به خدا قسم! اگر دست راستم را قطع کردید،همواره از دینم و امام و «
   »کنمیپیشوایم،فرزند پاك پیامبر امین که داراى یقین صادق است،حمایت م

ابوالفضل راه را مى شکافد. آرزوى وى رسانیدن آب به قلبهاى تشنه اى است 
 .بارانى را دارندکه از عطش بى تاب شده اند و آرزوى فصل 

شمشیر نیرنگ دیگرى از پشت نخلى بلند مى شود و دست چپ او را قطع مى 
و ابوالفضل در میان باران تیر  مى افتد و قبل از آن شمشیر علوى کند. پرچم



و شمشیر راه را مى شکافد تا آن گاه که تیرى مشک را پاره مى کند و آب 
رگشتن به خیمه را ندارد و بمى ریزد. سوارى که دو دستش قطع شده شور 

، دیوانه وار گرد او جمع شده اند و مردى که مرد نیست با عمود بر قبایل
فرق او مى کوبد و سر او را مى شکافد و صدایى که مژده صلح آینده را مى 

بداللّه« :دهد بر مى خیزد باع الم یا اَ ى الس یک منّ    »علَ

 » !خدا حافظ اى اباعبداللّه«
رسد: می دن طوفان را خبر مى دهد به گوشصدایى که وزیمیان خیمه ها،از و 

عدك «:زینب و زنان و دختران ناله سر مى دهند نا ب عتَ ی    »واضَ
 »آه ! از بى یاورى بعد از تو«

عدك « :حسین نیز گریه کنان همین سخن را تکرار مى کند نا ب عتَ ی   »واضَ
 

 آواى رحیل

ى اللّه علیه و آله وقت رفتن فرا رسیده  است .آخرین نواده رسول خدا صلّ
چشمان پر فروغ خود را به سمت ریگها تا افقهاى دور دست به حرکت در 

 . آورده است
بانوان و کودکان از میان خیمه ها خارج شده اند.چشمانى اندوهبار به آخرین 

 .مرد مى نگرند به آخرین رشته آرزو
 :.تاریخ و انسانیت را مخاطب قرار مى دهدحسین با صداى بلند فریاد مى زند

خاف اللّه فینا« ی دح ونْ ملْ م ؟ هه مِ رسولِ اللّ نْ حرَ ع نْ ذابلْ م 41( »ه(  
ى اللّه علیه و آله دفاع کند؟ آیا « آیا کسى هست که از حرم پیامبر صلّ

دى هست که از خداوند در مورد ما بترسد؟ موح« 



م و با اشک توأ و گریه کودکان و بانوان درهم مى آمیزدو صداى او با ناله 
 .مى گردد... با خونها

جوانى که از بیمارى رنج مى برد بپا مى خیزد. خود و شمشیرش را به سوى 
میدان مى کشاند. بر عصا تکیه مى دهد... جوانى که پدرش او را براى روز 

  :به خواهرش مى گوید (ع)حسین. دیگرى ذخیره کرده است
» دمح لِ آلِ م س رض منْ نَ الَ خْلُو اْ الّ تَ ئَ ل بِسیه ح42( »ا(  
ى اللّه علیه و « او را نگه دار تا (با کشته شدن او) زمین از نسل آل محمد صلّ

 »آله خالى نماند
بر قلبهاى شکسته اندوه در خیمه ها مانند کالغان به پرواز درآمده است .

 .هولناك که بزودى اتفاق خواهد افتاد خبر مى دهد. از فاجعه اى نشسته است
حسین براى خداحافظى مى ایستد.خدا حافظى با زمین ... خورشید بر ریگها 

قصد فرار دارد... و قبایل وحشى در پى  و فرات جارى استآتش مى بارد.
دوان دوان به دور  د... گردبادى به هوا برخاسته استانتقام خونهاى گذشته ان

 .دستها مى رود.از درون خود نداى کوچ مى شنود. عشق به سفر دارد
عمامه اى به رنگ گل بر سر و حسین رداى زیباى عروج در بر کرده است .

 .، عباى پیامبر بر تن دارد و شمشیر او را با خود حمل مى کندگذاشته
، شعله ن آتشِ انتقامدرون آنا بى خود شده اند.در قبایل از دیدن او از خود

 .کشیده است .چشمان آنان در انتظار شبیخونى بزرگ برق مى زند
جامه اى را طلب مى کند که هیچ کس به آن رغبتى نداشته باشد  (ع)حسین

تا در زیر لباس خود بپوشد. براى او لباسى کوتاه مى آورند، با لبه شمشیر آن 
امه اى کهنه انتخاب کرده آن ج. این از لباس ذلّت است. را به دور مى افکند



 .را با شمشیرش پاره نموده ، زیر لباسهایش مى پوشد
ى اللّه علیه و آله آماده شده اند  قبایل براى کشتن آخرین نواده رسول خدا صلّ

 .و او با کودکان و بانوان خداحافظى مى کند
کودك شیرخوارش را در آغوش مى گیرد و او را مى بوسد و به آهستگى از 

صمهم « :حسرت مى گوید روى فى خَ دك الْمصطَ ذا کانَ جمِ ا قَو الء الْ عداً لهؤُ ب« 
ت پیامبر واى بر این امت آنگاه ک« )43( دشمن آنان باشد )ص(ه جد« 

لبهاى کوچک او در جستجوى قطره اى آب هستند.در حالى که فرات موج 
است . حسین  مى زند. در وسط بیابان چون مارى خروشان در حرکت

ال قَطْرَةُ ماء؟ «:کودك تشنه اش را جلو مى برد آیا قطره اى آب وجود  »اَ
 ندارد؟

کودك دست ى که پیکان آن حامل پیام ذبح است، رها مى شود.و تیر نیرنگ
کوچک خود را از قنداق بیرون مى آورد. و تا پایان هستى دستش همچنان 

 .دارددراز است ... از تاریخ و بشریت پرسشهایى 
، سینه حسین را فرا مى گیرد. پدر کف دست خود را از فواره خونهاى شفاف

خون سرخ پر مى کند و به آسمان مى پاشد. مسلسل خون به آسمان صعود 
مى کند.پرده هاى دور دست را پاره مى کند... قوانین زمین را درهم مى 

 :کوبد، حسین آهسته مى گوید
»ى اَ نَّه لَ بِ ه  هونَ ما نَزَ ب تَلُوا اَشْ مٍ قَ لى قَوع داه نْت الشّ للّهم اَ نِ اللّه تعالى ... اَ ی ع بِ

ى اللّه علیه و آله حمد صلّ م کول44( » النّاسِ بِرَس(  
آنچه بر من فرود مى آید چون در محضر خداوند است آسان مى باشد. «

 »پیامبرت را کشتندخدایا! تو شاهدى بر این قوم که شبیه ترین مردم به 



گروهى از فرشتگان به پرواز درآمده اند در بالهاى خویش بوى بهشت را 
نَّۀ« .حمل مى کنند ى الْجعاً فض انَّ لَه مرْ ! فَ نُ ی س یا ح هع 45( »د(  

 »رهایش کن اى حسین که در بهشت براى او شیر دهنده اى است«
قبایل حمله ور شده  حسین چون طوفانى خشمگین با شمشیر خود به سمت

  : است
نُ علی نُ ب ی س ح نى   اَنَا الْ ثَ الّ اَنْ یت اَ   )46( آلَ

  »من حسین فرزند على هستم،قصد دارم که(در مقابل ستمگران) خضوع نکنم«
 :پسر سعد که آرزوهاى خود را برباد رفته مى بیند فریاد مى زند

عرب است . از هر سو به این فرزند على بن ابیطالب است .این فرزند کشنده 
و با هزاران تیر او را هدف می آورند له ور شوید. قبایل بر او هجوم او حم

      قرار مى دهند و بین او و خیمه ها فاصله مى افکنند. نواده پیامبر فریاد 
 :مى زند

خافُونَ« تُم ال تَ نْ کُ دینٌ و کُم نْ لَ کُ ی نْ لَما ! یانَ فْ ى س بِ کُونُوا  یا شیعۀ آلِ اَ عاد فَ الْم
ونَ مع باً کَما تَزْ تُم عرَ نْ کُم انْ کُ سابِ لى اَحوا اع یاکُم وارجِ  )47( »اَحرارا فى دنْ

اى پیروان آل ابوسفیان ! اگر دین ندارید و از قیامت نمى هراسید، در دنیاى «
خود، آزادمرد باشید واگر عرب هستید چنانکه گمان مى کنید، به پدران 

  »خویش برگردید
 !ابرص فریاد مى زند: اى پسر فاطمه چه مى گویى ؟

مى « عرُّضِ لحرَ نِ التَّ ع کُم عوا عتاتَ نَ فَام ناح نَّ ج یهِ س علَ ی ساء لَ النِّ و کُم قاتلُ ذى اُ اَنَا الَّ
یاً ح تم 48( »ما د(  



خود را از من هستم که با شما مى جنگم و زنان گناهى ندارند. پس لشکر «
 »حمله به حرم من تا زنده ام باز دارید

 ! بسیار خوب -
و قبایل به سمت او حمله ور مى شوند.حسین تشنه لب امواج خیانت را از 

خود دور مى کند.مى جنگد.مقاومت مى کند... سرهاى اهل کفر را درو مى 
کند. احساس تشنگى شدیدى مى نماید و فرات در محاصره چهارهزارنفر یا 

شتر است .فرات آبهاى خود را بر ساحل مى پاشد و حیوانات روى زمین از بی
آن بهره مى جویند در حالى که آخرین نواده پیامبر تشنه یک جرعه آب 

حسین طوفان وار به سمت نهر فرات حرکت مى کند. نامردان را از سر . است
 .راه برمى دارد

هرگز ندیدم کسى را که مى گوید: من  ابن یغوث یکى از افراد قبایل به نام
ت قلب و  فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده باشند، ولى این چنین قو

 ...و پایدارى داشته باشد اطمینان به نفس

و قبایل از سر راه او به کنارى مى روند و هیچ کس در مقابل او توان 
رساند. ایستادن ندارد. حسین قبایل را به زانو درمى آورد.خود را به فرات مى 

و اسب حسین خود را به آب پرخروش فرات مى زند.موجها در پرتو خورشید 
مى کند. سر خود را فرود مى  مى درخشند. اسب ، خنکاى آب را احساس 

آورد تا آب بنوشد. تا سیراب شود. حسین که اکنون بر فرات مسلط شده 
 :است به اسب خود که از اسبان پیامبر است خطاب مى کند و مى گوید

تو تشنه اى و من نیز تشنه ام و تا تو آب ننوشى من نیز نمى نوشم . اسب سر 
خود را بلند مى کند. از نوشیدن آب قبل از امام خوددارى مى کند. حسین 



دست خود را دراز مى کند تا کفى از آب برگیرد. مردى از قبایل صدا مى 
 :زند

ت مى برى در حالى که به خیمه   ها حمله کرده اند؟آیا از نوشیدن آب لذّ

نواده رسول خدا آب را مى ریزد و به سمت خیمه ها برمى گردد. چهره هاى 
 . هراسان برافروخته مى شوند، آرزو برگشته است

کودکان و بانوان گرد او جمع مى شوند. به دامن او آویخته اند. خورشید به 
. با سمت غروب بال پهن کرده است و حسین همراه خورشید به سفر مى رود

خانواده اش خداحافظى مى کند. براى آنان صحنه اى از دنیاى فردا را نمایان 
 .مى سازد و چند سطر از دفتر روزگار را بر آنان مى خواند

براى بال آماده باشید! و بدانید که خداى تعالى حامى و نگهدار شماست و شما 
، دشمن ر نمودهیان کار شما را ختم به خیرا از شر دشمنان نجات مى دهد و پا

شما را با انواع عذاب مجازات مى کند و در مقابل این بال انواع نعمتها و 
کرامتها را به شما خواهد داد. پس گله و شکایت نکنید و سخنى نگویید که 

 .از منزلت شما بکاهد
د. با او هنوز خدا حافظى نکرده است . او را کندخترش سکینه را نوازش مى 

از کار شگفت  ،و توجه به خداست ند که غرق در تفکرتنها در خیمه مى بی
 . انگیز پدرش به حیرت فرو رفته است

 :، فریاد مى زندآرزوى عبور از روى پیکر حسین استمردى از قبایل که در 
 .تا سرگرم خانواده اش مى باشد بر او حمله کنید

ه خیمه قبایل تیرهاى زهرآگین را در چلّه کمان مى نهند. تیرهایى که از پرد
و چونان خار بر لباس بلند بانوان مى نشینند. بانوان به داخل  ها عبور مى کنند



خیمه ها مى روند. چشمها به سوى حسین خیره شده است .آخرین نواده 
 پیامبر چه خواهد شد؟

سواره اى که دست تقدیر او را از جزیرة العرب به این جا کشانده است . 
مى زنان  . و حمله مى کند. تاریخ نفس ستشمارش معکوس را آغاز کرده ا

دود... به رکاب اسب حسین مى آویزد و حسین از تاریخ سبقت مى گیرد. در 
می خ در وسط امواج ریگهاى سرگردان افقهاى دور سیر مى کند و تاری

 .یستدا
قبایل از مقابل او هراسان فرار مى کنند و باران تیر از هرسو به سمت او 

حسین مرگ را به زانو درآورده است . دیوارهاى زمان  باریدن گرفته است و
 .را مى شکند... بر تاریخ گام مى گذارد

قصد پرواز از جسد خونین را دارد. خون از زخمها چون فواره  ،روح بزرگ 
مى جوشد و ریگهاى برافروخته و ملتهب را سیراب مى سازد. فرات قصد فرار 

 .زددارد... از اهداى قطره اى آب بخل مى ور
؟ قطره اى از آن را سینه مارهاست! آیا نمى بینى فرات را که چون اى حسین

 . نخواهى نوشید تا تشنه بمیرى
تیرى به پیشانى او مى زند. تیر را بیرون مى کشد و خون از  ابوالحتوف و

 .پیشانى بلند او مى جوشد
 :نواى آن مرد تنها به آسمان برمى خیزد

للّهم انَّک تَرى «  تُلْهم اَ للّهم اَحصهِم عددا واقْ عصاةِ اَ الء الْ ك هؤُ بادنْ عم یهما اَنَا ف
ر على وجه ا ال تَذَ داً ودداًالَبب فرْ لَهم اَ ال تَغْ داً وح    )49( »رضِ منْهم اَ



 خداوندا! تو حال مرا در میان این تبهکاران مى بینى . خداوندا از شمار آنان«
بکاه و آنان را ریشه کن بنما و یک نفر از آنان را بر روى زمین باقى مگذار 

 »و هرگز آنان را نیامرز
 :سپس با صداى بلند فریاد مى زند

رفتار کردید درباره خاندان پیغمبر. بدانید که شما  اى امت نابکار! چقدر بد«
جام بلکه با کشتن من ان ،من حرمت کسى را نگه نخواهید داشتپس از 

هرجنایت دیگر بر شما آسان خواهد شد. به خدا سوگند! آرزو دارم که 
سپس انتقام مرا از شما به گونه اى بگیرد  ،خداوند مرا با شهادت گرامى بدارد

 »که متوجه نشوید
 :گرگى از میان قبایل زوزه اى مى کشد

 اى پسر فاطمه ! چگونه انتقام تو را از ما مى گیرد؟

مى اندازد و خونتان را مى ریزد و عذابى سخت بر شما شما را به جان هم «
 »وارد مى سازد

از پیکر درهم شکسته خون جارى است . خونهاى فراوانى که چهره زمین را 
حت کند. پس مردى رنگین ساخته است . نواده پیامبر مى ایستد تا کمى استرا

 .، سنگى پرتاب مى کند و خون از پیشانى او مى جهداز قبایل سگ صفت
حسین مى خواهد با جامه اش خون را از جبین پاك کند که تیر سه شعبه اى 

 ...مى آید. تیر در قلب کوه مانند حسین جاى مى گیرد

 . این پایان است ... پایان رنج ... آغاز کوچ به جهان آرامش
  »بسم اللّه وباللّه وعلى ملۀ رسول اللّه«: حسین آهى مى کشد

 :ه با تضرع مى گویدسپس رو به سمت آسمان نمود



خداوندا! تو مى دانى که اینها مردى را مى کشند که جز او کسى در روى «
  »زمین فرزند دختر پیامبر نیست

تیرى در پیکر رنجور مى نشیند. سرهاى آن تیر چون افعى از پشت بیرون 
ت آمده اند و خون به شدت فوران کرده است ... به شد . 

زمزمه ناودان در هنگام باران برخاسته است . از ریزش خون صدایى شبیه به 
حسین دو کف دست خود را از خون سرخ تازه پر ساخته است و به سوى 

 :آسمان مى پاشد و مى گوید
  »آسان است این مصیبتها بر من ، چرا که در محضر خداوند است«

خونهاى سرخ فواره مانند به عالم افالك سفر مى کنند. ستارگان را رنگین مى 
ازند... آفاق را گلگون مى کنند. بار دیگر، حسین دو دست خود را از خون س

پر مى سازد و به صورت و محاسن خود مى مالد در حالى که آماده عروج 
م رسول خدا را : است این چنین خداى را مالقات خواهم کرد و جد. 

مانند  و خون زیادى که از بدنش رفته است او را بى تاب مى سازد؛ پس 
 .ستاره اى خاموش بر زمین مى افتد

جلو مى آید در حالى که چشمان او از کینه برق مى زند، شمشیرى  ابن نسر
از خوردن و آشامیدن با «: حسین نجوا کنان مى گوید .بر فرق او مى کوبد

 »این دستت محروم شوى و خداوند تو را با ستمگران محشور نماید
کر او جمع مى شوند. مى خواهند و قبایل چونان سگانى حریص بر گرد پی

 .بدنش را پاره پاره کنند
قّاًأهذا ت«ن آهسته مى گوید: حسی ى ح ب لَها رع ج لُ قَد ب   » ویلُ رؤْیاى منْ قَ



این تعبیر همان خوابى بود که قبالً دیده بودم و خداوند آن را مطابق با واقع «
 )100(یوسف ، »قرار داد

فروغى دارند.گویا آماده عروج است .حسین چشمان خسته او هنوز اندك 
 :چهره خود را به سمت آسمان مى کند

» ریضع ، الئقِ خَ نِ الْ ع ىحال ، غَنالْم شَدید وت برُ الْج یمظع ، کانِ عالِ الْم تَ م مللّه اَ
عد، سابِ قُ الْوصاد ، ، قَرِیب الرَّحمۀِ شاء کبرِیاء، قادر على ما تَ نُ الْ س ح ، عمۀِ غُ النِّ

 ک ی َغب الَ ر تاجاً واَ ح م وكع اَد ... ، قْت حیطٌ بِما خَلَ م ، عیت ذا دا قَرِیب ،الء ب الْ
واكس لهال ا ب یا ر ، کلى قَضائراً عب قیراً! ... ص   )50( »فَ

ى واال و جبروتى عظیم دارى و به سختى مجازات مى کنى . خداوندا،تو مکان«
تو از خالیق بى نیازى . قلمرو کبریائیت گسترده است . بر هر چه که اراده 
کنى توانایى . رحمت تو نزدیک و وعده تو صادق است . نعمتت سیل آسا 

جارى و بالیت زیباست . وقتى که تو را بخوانند نزدیک هستى . و بر هر چه 
انم و به تو رو که خلق کردى ، احاطه دارى ؛ تو را از روى نیاز و فقر مى خو

 » ! مى آورم . بر حکم تو صبر مى کنم . اى خدا جز تو پروردگارى نیست
پیکر حسین تحمل روح او را ندارد. روح از دهانه هاى زخم بدن در حال 

خروج است . خون در ریگها فرو مى رود و اسرارى را منتشر مى سازد که به 
 .واسطه آن جوامع انقالبى را بیدار مى سازد

چه مى کند؟ چرا به دور خود مى چرخد؟ پیشانى خود را به خون مى اسب 
 :مى بوید... خشمگینانه شیهه مى کشد... فریاد مى زند . خون رامالد..

یها« بِ ت نَ نْ نَ بِ با تَلَت مۀٍ قَ لظَّلیمۀُ منْ اُ لظَّلیمۀُ اَ   )51( »اَ



 »اللّه را کشتند اى ستمدیده ! اى ستمدیده ! از امتى که فرزند دخت رسول«
جلو این اسب را بگیرید، چرا که این از .ابن سعد بر سر قبایل فریاد مى کشد

اسبان دیگر او را محاصره مى کنند. راه را بر او  اسبهاى پیامبر است . پس 
مى بندند. اسب مى جنگد... مقاومت مى کند... به یک آتشفشان تبدیل شده 

 :ى گویداست . و فرمانده قبایل شگفت زده م
 ...رهایش کنید تا ببینیم چه مى کند

 :اسب به سمت خیمه ها مى دود در حالى که با صداى بلند شیهه مى کشد
یها« بِ ت نَ نْ نَ بِ با تَلَت مۀٍ قَ  »الظّلیمۀُ الظّلیمۀُ منْ اُ

 :زنان و کودکان مى دوند. حادثه به وقوع پیوسته است . زینب فریاد مى زند
نٌ وا « ی س هذا ح ...!تاه راه!... واحمزَ فَ ع وا ج ...!اهیلوا ع ...!تاه ب حمداه!... وا اَ م

ى ا قَت علَ ب طْ یت السماء اَ الء... لَ کْر ب ریع بِ ص ...راءع بالُ الَبِالْ یت الْجِ لَ ضِ ور
لِ هى الس کَت علَ کْد 52( »تَد(  

لى ! اى جعفر! و اى حمزه به فریادم برسید! این اى محمد! اى پدرم ! اى ع«
حسین است که در هامون قرار گرفته و در کربال افتاده است . کاش آسمان 

 » !....به زمین مى آمد و اى کاش کوهها منفجر مى شدند
*** 

وقتى که زینب مى رسد کار از کار گذشته و حسین در آستانه عروج است 
کند بعد از آنکه آن را از خون خود سیراب ساخته ... با شنزار خداحافظى مى 

 .است
قبایل سرمست از غرورند. برگرد آخرین نواده پیامبر مى چرخند و زمین به 

، جان مى بازد... پیکرش ت . زینب چه مى تواند بکند. حسینلرزه درآمده اس



چاك چاك شده است ... ولى روح همان روح حسینى است ... مقاوم . زینب 
تا شاید بتواند باقیمانده انسانیت را در فرمانده قبایل زنده سازد. با  مى کوشد

 :حزن و اندوه مى گوید
 ؟لّه را مى کشند و تو نگاه مى کنىاى پسر سعد، اباعبدال

 ... انسانیت در او مرده است

 :قبایل را براى اتمام صحنه پایانى فرمان مى دهد
 :فریاد مى زندزینب . بر او فرود آیید و او را راحت سازید

لم؟« س م ما فیکُم   »آیا در بین شما یک مسلمان وجود ندارد؟«  »اَ

و هیچ پاسخى نمى شنود. انسانیت در روزگار گرگها و ظلمت و زوزه مرده  
 .بر او فرود آیید و او را راحت سازید . است

ابرص مشتاقانه در انتظار اشاره است . چشمان وحشى او برق مى زند و بر 
چاك چاك حسین لگد مى زند. بر سینه اش مى نشیند. جسد را مى  پیکر

درد. محاسن او را در دست مى گیرد... و شمشیر نیرنگ خود را فرود مى 
آورد. سر را از پیکر جدا مى سازد. قبایل از شدت فاجعه اى که رخ داده 

 .است درهم مى ریزند
ا مى درند. و پیکر بى حرکت است . سگان هجوم مى آورند.پیکر خونین ر

سر فرزند پیامبر بر باالى نیزه اى بلند قرار مى گیرد... به انتهاى هستى مى 
 .نگرد و سوره کهف را مى خواند

خورشید خاموش شده است ... و از آسمان خون تازه مى بارد و در کرانه 
 .مغرب افق سرخ شده است ، چونان زخمى که از آن خون مى ریزد



خیمه ها مى تازند. آتش در خیمه ها شعله گرفته  و قبایل حریصانه به سمت
 .است . و زنان و کودکان فرار مى کنند. بى هدف به سمت بیابان مى دوند

و ده اسب دیوانه داوطلب مى شوند... اسبهایى که به غارت و کشتار عادت 
کرده اند به پایمال کردن گلهاى بنفشه و شکافتن شکم کودکان خو گرفته 

سم اسبان مى لرزد و سینه حسین پایمال مى گردد. و عطر بوسه اند. زمین زیر 
محمد و زهرا فضا را پر کرده و با ذرات ریگهاى بیابان درآمیخته است ... و 

 . با تاریخ
اى کودکان از همه جا برخاسته و صد دیوانه وار در خیمه ها برافروختهآتش 

و گرگها با قساوت زوزه مى کشند و شب بسیار تاریک است ... باد  است
ریگهاى بیابان را به هرسو مى پاشد. اجساد برهنه را با غبارى خفیف مى 

پوشاند. و قبایل به غارت مشغولند... و فرات قصد فرار دارد... و سر حسین بر 
... به باالى نیزه اى بلند قرار گرفته است . به انتهاى هستى مى نگرد

  . کاروانهایى مى نگرد که در آینده شکل خواهند گرفت

 
 شام غریبان

خورشید فرار کرده است ... پشت افق پوشیده از خون سرخ ، پنهان شده است 
 ... و ماه مانند چشمانى اشک آلود، خونبار طلوع کرده است

مى افکنند. و  قبایل همچنان به خیمه ها هجوم مى آورند و در آنان آتش 
آتش مانند دهان هاى گرسنه اى ، جنون آمیز زبانه مى کشد و همه چیز را 

ه هاى کوچک ترسان،گرگها زوزه مى کشند..مى بلعد  .حمله ور شده اندبه برّ
بزرگ  . و فریادهایى برخاسته است.شیاطین با فرشتگان به نبرد برخاسته اند



 .و کوچکشان را نابود کنید
جا جوانى بیمار است و نمى اند که در آنخیمه اى هجوم آورده گرگها به 

تواند از جاى برخیزد. ابرص شمشیر خود را مى کشد همچنان تشنه خون 
 :است ... شخصى از قبایل او را سرزنش مى کند

 . ؟ این نوجوانى بیمار استآیا نوجوانان را مى کشى
 .ابن زیاد دستور داده که باید تمام فرزندان حسین کشته شوند

 .پدر شجاع خویش جلو مى آید و زینب چون
ل من کشته شوم او کشته نمى شود مگر آنکه او . 

و منادى ندا مى کند که هنگام تقسیم غنایم است . پس قبایل در تصرّف 
سرهاى بریده به نزاع مى پردازند تا به واسطه آنان به ابن زیاد، حاکم شهرِ 

ب جویند. سرها بر باالى نیزه ها قرار مى گ یرند. کاروانى از نیرنگ تقرّ
عمالقه به حرکت درآمده است که پیشاپیش آنان سر نواده آخرین پیامبر 

 .قرار دارد
روح جوان بیمار از مشاهده این احوال در حال پرواز از کالبد است . عمه اش 

 :با این سخن دیواره هاى زمان را درهم مى کوبد
  )53( »...مالى اراك تجود بنفسک یا بقیۀ جدى« 
م ، تو را چه شده است که چنین جان مى بازى؟اى « یادگار جد« 

لخته هاى خون و پیکرهاى پراکنده شده و شمشیرهاى شکسته و نیزه هاى 
فرو رفته در ریگها... حاکى از حماسه بزرگى است ، حماسه اى که آن را 

مردانى تحقق بخشیده اند که مرگ را به زانو درآورده اند و در قلبِ مرگ ، 
اى حیات را جوشانده اند؛ و پرده از راز خلود و جاودانگى برداشته چشمه ه



 .اند
زنى که پنجاه سال از عمرش گذشته است ، به سمت جنازه اى حرکت مى 

کند که آن را مى شناسد. از کودکى با او بزرگ شده و در بزرگى او را 
 .بیندمراقبت نموده و اکنون آن را پاره پاره در زیر سم اسبان دیوانه مى 

کنار قتلگاه آخرین نواده پیامبر مى آید. پیکر چاك چاك ، بى » زینب«
حرکت است . روح او که قبایل را متحیر ساخته از تن مفارقت کرده است . 

زینب دستان خود را زیر بدن برادر قرار مى دهد. چشم خود را به سمت 
 :بهار مى گویدآسمان مى دوزد به سوى خدا... و با چشمانى گریان چون ابر 

  )54(»الهى تقبل منا هذا القربان«
 » ! خداوندا! این قربانى را از ما قبول کن«
خود را بر پیکر پدر مى افکند و آن را در آغوش مى گیرد. و در » سکینه« و

حالت ویژه اى از ارتباط با خداوند قرار مى گیرد. صدایى مى شنود که از 
اى آسمانى و عجیب که شباهت به صداى همهمه  .... اعماق ریگها بلند است

  :پدر سفر کرده اش دارد

  شیعتى ما ان شربتم عذب ماء فاذکرونى

  )55( او سمعتم بغریب او شهید فاندبونى

شیعیان من ! هرگاه که آب گواراغ نوشیدید، از من یاد کنید؛ یا اگر شنیدید «
  »که کسى غریب مانده یا شهید شده براى من گریه کنید



 ننگ ابدى .... قصد برگشتن به کوفه را دارند ،قبایل با کوله بارى از ننگ 

 . همچنان جسد خونین پدر را در آغوش گرفته است »سکینه« و
قبایل بیابانگرد بى فرهنگ ، هجوم مى آورند و او را به زور و با سرنیزه 

 .کشان کشان بر ناقه سوار مى کنند
و چند کودك بى سرپرست ، غنیمتى بیست زن داغدار و یک جوان بیمار 

 .است که قبایل در طوالنى ترین روز تاریخ به دست آورده اند
و اما سرها در میدان مسابقه قرار گرفته اند و لشکریان مى کوشند تا به واسطه 

قبایل ، ساحل فرات  .آنها به ارقط، حاکم شهرِ شهره به نیرنگ ، تقرب جویند
تنها رها مى کنند تا در بیابان همچون مارى را ترك مى کنند... فرات را 
 .سرگردان در پیچ و تاب باشد

و موکب اسیران نیز حرکت کرده است و با چشمانى غمگین به پشت سر به 
اجساد پراکنده اى مى نگرد که بر باالى ریگهاى بیابان چون ستارگانى 

ى خاموش افتاده اند. سرانجام آن بیابان را پشت سر مى گذارد و سکوت
سهمگین بر آن صحرا حاکم مى گردد و فقط ناله اى از اعماق آن زمین 

  . شنیده مى شود؛ زمینى که به رنگ ارغوانى درآمده است
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