
 غروب سرخ فام: نام كتاب 
 كمال السّید : مؤ لف 
 سّید محّمدرضا غیاثى كرمانى : مترجم 

 
 

 فهرست 

 فهرست مطالب ·
 مقدمه دفتر ·
 مقّدمه مترجم ·
 پاسخى نیكوتر ·
 رؤ یاى شگفت انگیز ·
 سفیر عشق ·
 كاروانى در راه ·
 حاكم شهر نیرنگ ·
 قافله ساالر عشق ·
 نخستین دیدار ·
 هماى سعادت ·
 باران طال ·
 چشمه هاى حیات ·
 بامداد شهادت ·
 عاشورا، غمبارترین روز تاریخ ·
 حماسه حضور ·
 شیران بیشه شجاعت ·
 آواى رحیل ·
 شام غریبان ·

 

 مقدمه دفتر
ار بزرگ ؛ آرام آرام به پهن دشتى نزدیك مى گردد كه ریگهاى تفتیده اش آماده كاروانى به تعداد كوچك و به مقد

فرود میهمانى مى شود؛ كه میزبانانى ، خیانت پیشه او را به آبهاى روان با باغهاى سرسبز، میوه هاى رسیده و 
 .اسلحه هاى آماده براى یارى ، دعوت نموده اند

چرخش صد و هشتاد درجه اى اندیشه اى شیطانى در سر پرورانده و آنان در یك ! اى كاش قلم هایشان مى شكست 
آماده ارتكاب جرمى سهمگین شدند كه خون در رگها خشكید، قلبهاى گرم و پرطپش یخ زد، اندوه بر سینه ها كوه 

 !!شد و دستها و پاها از تالش بازماندند
 .به تشنگان حقیقت اهداء مى شودكتاب حاضر، ترجمه متن عربى این رویداد عبرت آموز تاریخى است كه 

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

 : در خاتمه ؛ از خوانندگان محترم مى خواهیم چنانچه انتقاد یا پیشنهادى دارند، به آدرس
 المى ، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیهدفتر انتشارات اس -قم 
 ، 749صندوق پستى  -بخش فارسى  -قم 

 .ارسال فرمایند
 . با تشكر فراوان

 دفتر انتشارات اسالمى 



 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
 مقّدمه مترجم

 : سخنى زیبا و به حق گفته اند كه
 .(( دیگرى كربال براى شهادت شیعه ، دو قبله دارد؛ یكى كعبه براى عبادت و))

كربال، منحصر به زمان و مكان مشخصى نیست ؛ بلكه مانند نور، در تمامى آفاق هستى پراكنده گشته و مانند 
 .طوفانى جهانى در تمامى اعصار و قرون ، سیر مى كند و هماره صدها قافله دل را به همراه خود مى برد

تاریخ در آن واقع گشته و غمبارترین روز تاریخ یعنى عاشورا را به كربال، جایى است كه بزرگترین مصیبتهاى 
 . خود دیده است

كربال، از مقدس ترین مكانهایى است كه از نظر شرافت و فضیلت با زمین كعبه برابرى مى كند البته اگر باالتر 
 . نباشد؛ چرا كه آن جا كعبه گل است و این جا كعبه دل

ت و جاهالن نبوده و نیز با خون سرخى كه جزو خون رسول خدا آمیخته گشته و كربال، هیچ گاه سرزمین جاهلی
 . پیكرى را كه پاره اى از بدن رسول خداست ، چون نگینى درخشان در خود جاى داده است

غاضریه ، نینوا، ماریه ، عمورا، نواویس ، شط : ((كربال، نامى پرفروغ است كه از میان نامهاى دیگر چون 
به طور ویژه اى ، جلوه نمایى مى كند كه گویاى یك حقیقت )) ساحل فرات ، طف فرات و حایر فرات ، طف ،

بسیار مهم است ؛ حقیقتى كه در طول تاریخ ، دلها را لرزانده واشكها را جارى ساخته است ؛ چرا كه یادآور كربى 
 .هذا موضع كرب و بالء: بزرگ است   عظیم و بالیى بس 

تاكنون اندیشیده اید كه چرا مسافر، مى تواند در خاك كربال نظیر یثرب و بطحا، نماز خود را آیا ! خواننده گرامى 
كربال نیز . مگر نه آن است كه انسان در آن جا به وطن عقیده مى رسد و سفرش پایان مى یابد! كامل بخواند؟

كربال، ارتباطى عمیق و پیوندى  مكه ، مدینه ، كوفه و. چونان مسجد كوفه ، منبرى بلند براى نشر پیام حق است 
ناگسستنى با یكدیگر دارند؛ چنانكه ماههاى رجب المرّجب ، شعبان المعّظم و رمضان المبارك كه نظم تكوینى آنها 

 .گویاى این واقعیت است كه شهر على ، شهر النبى و شهر الّله ، از ترتیب حكیمانه اى برخوردارند
ن كسى كه براى حسین بن على علیهماالّسالم مرثیه سرایى كرده ، جبرئیل بر اساس روایات مورد اعتماد، نخستی

 : امین علیه الّسالم مى باشد كه براى حضرت آدم علیه الّسالم هنگام توبه ، چنین گفته است
عطشان ، غریب و  .این شخص ، به مصیبتى دچار خواهد شد كه مصیبتهاى دیگر در كنار آن ، اندك و كوچكند))

 . مى شود؛ نه یارى دارد و نه یاورى تنها كشته
در حالى كه تشنگى مانند دود، بین او و آسمان حایل گردیده است ! واعطشاه : كاش مى دیدى او را كه مى گوید! آه 

آنگاه جبرئیل و آدم علیهما الّسالم چونان . و كسى به فریاد او نمى رسد جز با شمشیر و جرعه هاى پیاپى مرگ 
 .((  (1)وگ عزیز خود مى نالد، براى حسین گریستندجوانمرده كه در س

الم مرثیه شهیدان كربال را پس از وقوع این فاجعه ظاهرًا اولین مردى كه از خاندان عصمت و طهارت علیهم الّس
بوده كه در )) حضرت امام زین العابدین سید الساجدین امام على بن الحسین علیهما الّسالم ((هولناك ، سروده است 

تا آنگاه كه . مراحل مختلف ، بویژه مسجد جامع اموى دمشق ، حماسه اى عظیم آفرید و انقالبى بزرگ پدید آورد
 .  (2)شام ، گریه و شیون نمودند مردم

جالب این جاست . بال اقتدا نموده اندبارى ، مرثیه خوانان و مدیحه سرایان ، در حقیقت به نخستین مرثیه سراى كر
. كه نه تنها شیعیان و حتى مسلمانان ، بلكه بیگانگان نیز براى حسین بن على علیهماالّسالم روضه خوانى نموده اند

 :توجه فرمایید)) جرجى زیدان مسیحى ))به این بخش از مرثیه 
باوفا و خویشان فداكارش به پایان رسید و شب ، چادر خود را برافراشت و جنگ با كشته شدن حسین و یاران ))

خاك كربال . جسدهاى بى سر و خون آلود شهدا در میدان جنگ باقى مانده ، ماه ، اشعه خود را بر دشت كربال افكند
اگر خاك كربال مى دانست كه در آن روز . كه تا روز گذشته خشك و تشنه بود، با خون بى گناهانى سیراب شد

چه فاجعه بزرگ و جنایت عظیمى رخ داده است ، حتمًا تشنگى را بر سیراب شدن ترجیح مى هولناك و تاریخى ، 
داد و اگر ماه مى دانست كه در آن شب حزن انگیز و شام غریبان ، اشعه خود را به كدام قطعه اى از زمین مى 

ه تاریخ مانند آن را به یاد ك -فرستد، حتمًا روشنایى خود را محبوس مى كرد تا آثار آن جنایت عظیم و دلخراش را 
 .((  (3)از انظار پنهان كند - ندارد 

ى علیهماالّسالم پیشواى حماسه جاوید عاشورا تاكنون احساسات پاك بارى ، دلدادگان به مقام عظیم حسین بن عل
خود را در قالب نثر و نظم و به سبكهاى ادبى و غیر ادبى و به زبانهاى عربى و غیر عربى ، ابراز داشته و با 

ترسیم نهضت عظیم كربال و حوادث جانگداز و مصیبتهاى جانسوزى كه قهرمانان آن تحّمل نمودند، عشق و 
و نیز عواطف انسانهاى دیگر را نسبت به این جریان بى نظیر تاریخى كه آمیزه اى . دادگى خود را نشان داده انددل



 .از مناعت و مظلومیت است ، برانگیخته اند و هر یك از آنان سهمى در زنده نگه داشتن آن ، به عهده گرفته اند
یق آمیزى در باره مرثیه سرایان و مدیحه خوانان رسیده البته از سوى پیشوایان معصوم ما نیز مطالب پرارج و تشو

كه همواره موجب دلگرمى آنان گشته و هركدام ، زوایایى از حماسه عاشورا را مجّسم ساخته اند و بدین ترتیب ، 
حجم وسیعى از مدایح و مراثى در فرهنگ سرشار و پرجاذبه عاشورا راه پیدا كرده و ادبّیات عاشورا به رشد و 

 . گى خاصى رسیده استبالند
ذلك ((است كه با كتابهایى ارجمند بویژه )) كمال الّسید))یكى از این پاكدالن نیك سرشت ، فاضل ارجمند جناب 

عشق درونى خود را به پیشگاه باعظمت حسین بن على علیهماالّسالم و خاندان پاك آن حضرت ، ابراز )) الحسین 
 . نموده است

َكّال ِانَّ كتاَب ) :ى از حیات حسین و افق عّلیین است كه در جاى دوردستى مى باشدآرى ، كتاب حسین ، اشعه ا
گفته مى شود، در مقام اشاره به )) ذلك الكتاب ((و اگر در مقام اشاره به كتاب تدوین  .(  (4)اَالْبراِر َلف ى ِعّلّیین

 .گفته شود)) ذلك الحسین ((قرآن ناطق نیز بایستى 
این جانب با كمال فخر و مباهات ، به ترجمه این كتاب ارجمند پرداختم و پاداش آن را زیارت و شفاعت مى خواهم 

عرشى امام راحل درود فرستاده و سالمتى پیشواى مقتدر جمهورى اسالمى ایران حضرت آیة  در پایان به روح. 
 . الّله خامنه اى را خواهانم والسالم

 سید محّمد رضا غیاثى كرمانى
 1376تابستان 

 پاسخى نیكوتر
 ... دخترى جوان با ادب جلو مى آید در حالى كه دسته اى گل در دست اوست

 ! سالم بر تو اى سرورم
 .بوى عطر بهارى در فضا پراكنده مى شود و بینى بلند و كشیده او را پر مى سازد

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

 ارزش كنیزى كه برابر با هزار دینار است در مقابل یك دسته گل ؟ -
 .هره معّطر به رایحه پیام هاى آسمانى متبّسم مى گرددچ
خداى ما این چنین به ما آموخته كه به تحّیت ، پاسخ نیكوتر بگوییم و آیا براى او تحّیتى بهتر از آزادى وجود  -

 !دارد؟
 رؤ یاى شگفت انگیز

... آلوده و كثیف ... سگهاى وحشى . ..سگهایى كه قبًال آنها را ندیده است ... سگها با سنگدلى به او هجوم آورده اند
آنها سگانى . مى كوشد كه آنها را از خود دور سازد ولى بى فایده است . چرك و خون از دندانهایشان مى ریزد

از میان آنها سگى ابلق ، از همه بیشتر . حریص هستند كه هرلحظه بر حرص و قساوتشان افزوده مى گردد
با توّحش كامل هجوم مى آورد و مى خواهد گردن نقره فامى ... دن را بگیردمى خواهد گر. سرسختى نشان مى دهد

 .را بشكند كه چون ظرفى بلورین مى درخشد
 ...قلبم از تشنگى مى شكافد!... آب !... آب !... آه !... آه 

بل هم قرار دو چهره در مقا. دانه هاى عرق را كه در پرتو ماه مى درخشند، پاك مى كند... از خواب بیدار مى شود
 .چهره ماه و چهره او... مى گیرند

برقى از آن دور دستها مى  .حسین به ستارگانى كه از دوردست ترین نقاط آسمان سوسو مى زنند، به دقت مى نگرد
 .مى كوشد تا اسرارى را كشف كند... چشمك مى زند... جهد و نور شدیدى تولید مى كند

 .خنكاى آب ، روح او را شاداب مى سازد... وضو مى گیرد... خیزد نواده رسول خدا از بستر خویش به پا مى
 .دو سّوم شب گذشته است و سكوت شبانگاهى را تنها زوزه سگهایى از دوردست مى شكند

انبانى را كه پر از غذا و همیانى را كه در آن سكه هاى طال و نقره است ، بر دوش مى گذارد و در كوچه هاى 
نقاب . مقابل یك منزل كه نزدیك به ویرانى است ، توقف مى كند ...ز پیچ و خمها مى گذردا. شهر به راه مى افتد

 .چهره خویش را محكم مى بندد و مانند شبحى از اشباح شبانگاهى و مرموز مجّسم مى گردد
ه صدا آنگاه كوبه در را ب. مقدارى روغن و قدرى آرد مى گذارد و از روزنه اى كوچك كیسه سكه اى را مى اندازد

 .در مى آورد و قبل از آنكه در باز شود به كوچه اى كه در دل سیاهى غرق شده قدم گذارده و ناپدید مى شود
به خدا . و خنده اى مستانه و به دنبال آن قهقهه هایى مى شنود... از روزنه منزلى بزرگ ، شعاع نور ساطع است 

 .نزدیك مى شود)) ولید بن عتبة بن ابى سفیان ((ینه حاكم مد به كاخ . پناه مى برد و به سمت راست مى چرخد



فقر در . منظره با شكوه قصر و خانه هاى خشتى و گلین اطراف آن حكایت از ظلم فراوان در توزیع ثروتها مى كند
 ... مقابل ثروت ، تنگدستى و بیچارگى در مقابل عّیاشى و خوشگذرانى

 ...دگانت چه مى كنند؟بیا و بنگر كه آزاد ش!... كجایى اى رسول خدا؟
 ؟...كجایى اى جّد بزرگوار... در شهر تو

* * * 
شب همچنان شهر را در سیاهى سهمگین رمزآلود خود فرو برده است و ستارگان در پهنه آسمان سوسو مى زنند و 

راهبه اى  شهر مدینه در این شب مانند. ماه پشت تپه ها و بلندیها پنهان مى گردد و سیاهى بر وحشت شب مى افزاید
 . مى گردد كه جامه سیاه خود را به تن كرده است

آن مرد گندمگون با چشمانى بّراق و بینى بلند و كشیده در كنار نخلى كه جدش پیامبر آن را غرس كرده است مى 
 : ایستد و به یاد حدیث او مى افتد كه فرموده

 . ((  (5)ْن طیَنِة اَدَمَاْكِرُموا َعمََّتُكُم النَّْخَلَة َفِانَّها ُخِلَقْت ِم))
مى زند؛ گویا هردو به بر تنه درخت تكیه . نخل ، گرچه كهنسال است ولى همچنان ، رطب ، خرما و سایه دارد

كلمات آسمانى در فضا چون فّواره فوران ... چشمه اى از نماز مى جوشد... یكدیگر پیوند خورده اند و یكى شده اند
 .سپس به سوى مرقد پیامبر روانه مى گردد... و حسین دو ركعت نماز مى گزارد... مى كند

سین هفت سال اّول عمرش را با گامهاى كوچك خود ح... تصاویر دوران كودكى در حافظه اش هنوز برق مى زند
در دامان نبوت و گلستان وحى قرار گرفته و لبخند فرشتگان ، دنیاى او را پر ساخته ... به سوى پیامبر دویده است 

 .تصاویر پشت سرهم مى آیند و مانند برقهاى آسمانى شعله مى كشند و خاموش مى شوند. است 
گرمى آغوش پیامبر را  .ند سال از عمرش مى گذرد خود را بر روى قبر مى اندازدآن مرد كه اكنون پنجاه و چ

. بوى عطر هوا، سینه او را پر مى سازد... آن تربت پاك را در آغوش گرفته و آن را مى بوید. احساس مى كند
ون امواج احساس مى كند كه بر موى پرپیچ و شكن پیامبر كه چ... احساس مى كند كه صورت جّدش را مى بوسد

احساس مى كند كه خود را در آغوش آدم و ابراهیم افكنده و گویا تمام هستى را در بغل . صحراست ، دست مى كشد
 . گرفته است

از قله كوه مى خواهند  .آنان از من چیزى مى خواهند كه آسمان و زمین به واسطه آن مى شكافد! اى جّد بزرگوار
ها مى خواهند كه آسمان را ترك گویند و از نخل سرافراز مى خواهند كه از ابر. كه از اوج به حضیض تنزل كند

 ...!بیعت با یزید... آنان از حسین مى خواهند كه بیعت كند... سر فرود آرد
چهره اى مانند ماه شب  .ناگهان آبشارى از نور محّمد پدیدار مى گردد. حسین پلكهاى خسته خود را برهم مى نهد

 . (  (6)َمْثنى َوُثالَث َوُرباَع(اف او فرشتگان بال مى زنند چهارده مى درخشد؛ اطر
پس به سوى . آنان مشتاق دیدار تو هستند... ت به سوى من شتافته اندپدر و مادر و برادر!... حبیب من اى حسین  -

 . ما بشتاب
 .مرا نیز همراه خود ببر! من نیازى به ماندن در این دنیا ندارم ؛ اى پدر -
 .تمامى دنیا به شهادت تو احتیاج دارد!... اى فرزند! شهادت  -

رؤ یا در . جّد خود وداع مى نماید و به منزل برمى گرددبا . حسین علیه الّسالم سپیده دم از خواب بیدار مى شود
نورى آسمانى در درون او شعله مى . مقابل چشمانش مجّسم است ؛ گویا به شاخه درخت طوبى چنگ زده است 

رستاخیز فرا رسیده است و شتران در . او را به رفتن مى خواند... و صدایى در سینه اش پژواك مى كند... كشد
 .خود را برافراشته اند و در انتظار تجّمع یك كاروان هستند صحرا گردنهاى

 سفیر عشق
كجاست شكوه از دست رفته كوفه ... مى لرزند  چرا شهر این چنین ترسیده است ؟ خانه ها و دیوارهایش از ترس 

 !آیا به فراموشى سپرده است كه روزى پایتخت بوده است ؟... كجاست هیبت دیرین كوفه ؟... ؟
هم اكنون در كوچه هاى شهر، ... بى كه شب قبل ، هزاران نفر بر گرد او جمع شده بودند، پرسان است مرد غری

آیا او در مسؤ ولیتى كه بر دوش دارد شكست خورده ... نیست كه او را راهنمایى كند  هیچ كس ... هراسان مى گردد
 است ؟

جایند آنانكه با وى براى انقالب ، دست بیعت ك. او سفیر حسین به كوفه یعنى پایتخت عظمت فراموش شده است 
 !كجایند آن همه شمشیرها و سپرها و آن همه كلماتى كه شبیه به برق آسمان و صداى رعد بودند؟... داده بودند؟

چه شد كه آن ارتش بیست هزار نفرى ، اكنون مانند موش هایى شده كه از ترس به سوراخ خزیده و در دل زمین 
 !پنهان گشته اند؟

 . ((  (7)یا َمْنُصوُر َاِمْت: ((مى اندیشد كه فریاد بزند



شاید كاخ ظلم را ... شاید بار دیگر بر ِگرد او جمع شوند... مى شدفریادهایى كه در بدر سر داده ... شعار انقالب 
اّما كسانى كه در روشنایى روز او را رها كرده اند، چگونه در دل شب سیاه دوباره برمى . بار دیگر محاصره كنند

 كسانى كه در روز روشن فرار كرده اند، آیا بار دیگر در سیاهى شب بازمى گردند؟! گردند؟
در جلو چشم او تمامى تصاویر . گامهاى خسته خود را برمى دارد و مى گذارد... گام برمى دارد)) عقیل  مسلم بن))

ریگهاى ... به همراه دو راهنماى خود از بیابانهاى سوزان و خشك عبور مى كند. هیجان انگیز، مجسم مى شوند
... تشنگى ... چ چیز دیگر جز دانه هاى شن داغ جایى كه نه آب است و نه آثار حیات و نه هی... مّواج بیابان تفتیده 

 ! سرگردانى
مى خواهد از همان راهى كه . دو راهنماى او از تشنگى در كویر جان داده اند و او باید تنها به راه خود ادامه دهد

كوفه اى كه در  ...او، سفیر حسین در راه كوفه است . اّما حسین از او خواسته كه تا پایاِن راه برود... آمده بر گردد
تا عدل ... كوفه اى كه تشنه دیدار دوباره على بن ابیطالب است ... پى به دست آوردن عظمت گذشته خویش است 

كوفه اى كه مى خواهد دوباره از سخنان نغز ... همدردى او با فقیران و مسكینان را... رحمت او را... او را بسراید
اینها رؤ یاها و ... ر متروك مى خواهد كه چشمه علم و فصاحت جارى كندكوفه اى كه از منب... او به طرب درآید

اینها آرزوهاى چونان . آرزوهاى مردان موش صفتى است كه در سوراخها خزیده و از وحشت به خود مى لرزند
 .گلى هستند كه نیاز به بازوانى مسّلح دارند

تلخى ... اى گامهاى خود را به سختى برمى داردمانند فرمانده شكست خورده ... خستگى ، سفیر را رنج مى دهد
چگونه ارتش بزرگ او با یك . جا داشت كه دهشتزده باشد. در مقابل ارتشى خیالى ... شكست را احساس مى كند
لشكرى كه ساخته  ... لشكرى خیالى... در مقابِل لشكرى كه بزودى از شام مى رسد!... شایعه دروغین پراكنده شد

 .تنها از نام او مى ترسد... خیالى كه از عقل یك موش برخاسته كه از گربه مى هراسد.. .خیال بیمار بود
هنوز دّره را مى ... گویا كه هنوز در صحرا گام برمى دارد. مرد غریب ، نفس زنان كنار خانه اى قدیمى مى نشیند

 .پیماید
ان پسرى كه رفته است تا با یافتن آن مرد در را باز مى كند؛ پیرزنى كه در انتظار پسرش مى باشد، هم)) طوعه ))

 .جایزه بگیرد
 آیا ممكن است كه جرعه اى آب به من بدهى ؟ -

. قدرى از آب را مى نوشد و بقیه را بر روى سینه خویش مى ریزد... زن شتابان مى رود و آب براى او مى آورد
 .مى خواهد آتش كویر را كه در درون او شعله ور است خاموش كند

 :در حالى كه از نشستن وى ناراحت است مى گوید پیرزن
 .پس برخیز و به خانه ات برو!... مگر آب ننوشیدى اى بنده خدا؟ -

 .سكوتى ناشناخته كه نمى خواهد كسى به راز او پى ببرد... سكوت مى كند
 . این درست نیست كه تو َدِر خانه من بنشینى... خداوند تو را عافیت دهد! برخیز -
 .و كسى نیست كه مرا راهنمایى كند... راه را گم كرده ام ... ؟ چه كنم -

 !مگر تو كیستى اى بنده خدا؟: زن وحشت زده مى پرسد
 . هستم)) مسلم بن عقیل ((من  -

 :زن در حالى كه احساس خطر مى كند مى گوید
 .پس برخیز! برخیز!... تو مسلم هستى ؟ -
 !كجا، اى كنیز خدا؟ -
 ... به منزل من -
قطره اى ... لحظه اى از امید ...روزنه اى كه به نور منتهى مى گردد... در آن افق تاریك درى گشوده مى شودو 

 .آب در دل تفتیده كویر
را در آغوش گرفته است ؛ ولى سایر منازل به صداى سّم اسبانى )) مسلم بن عقیل ((منزلى كوفى ، آن مرد آواره 

 .یب مى باشندگوش مى دهند كه در پى یافتن مردى غر
 كاروانى در راه

كاروان ... كاروانى است عجیب ... برسد)) ام القرى ((كاروان ، بیابان را در مسیر خودطى مى كند تا به 
كودكانى ... در آن كاروان كودكان زیادى هستند... بازرگانان نیست و نیز به نظر نمى رسد كه كاروان حاجیان باشد

كاروان را مردى سرپرستى مى كند كه در چشمان خویش درخشش خورشید و ... دكه به گلهاى بهارى شباهت دارن
 .در پیشانى اش پرتو ماه و در سینه گشاده اش وسعت صحراها را دارد

یا )) ابوالفضل ))جوانى سى ساله و یا بیشتر كه ... در یك سمت او چهره اى چون ماه شب چهارده مى درخشد



!)) یا سیدى ((او را با جمله ... همواره به برادرش با چشم ادب مى نگرد... خوانده مى شود)) قمر بنى هاشم ((
 .خطاب مى كند

)) على ((او ... و پشت سر او جوانى است كه شباهت عجیبى از لحاظ صورت و سیرت و سخن ، به پیامبر دارد
 ... كودكان و... بسیار زیاد... و در كاروان ، هودجهاى فراوانى هستند)). علّى اكبر... ((است 

نفسهاى خود را در سینه حبس مى نماید و جمالتى با خشوع طنین مى افكند و با  كاروان حركت مى كند و تاریخ 
 :همهمه شتران در مى آمیزد

 . (  (8)َو لّما َتَوجََّه ِتلقاَء َمْدَیَن قاَل َعَسى َربِّى َاْن َیْهِدَیِنى َسواَء السَّبي ِل)
 . شاهراه نا امن است ، كاش از بیراهه مى رفتى -

سرنوشت انسانها را كاروانى كوچك مى كوشد تا ... دست تقدیر به طور شگفت انگیزى كاروان را حركت مى دهد
 .رقم بزند

روحى بلند در جالل  ... اهدافى بزرگ. مى گوید همچنان در گوشها طنین انداز است )) حسین ((جمالتى كه 
... آیا مرگ هدف است ؟... جمالتى كه همراه نسیم صحرا چونان بذر در اعماق زمین پاشیده مى شود. ملكوت 

اگر مرگ پایان كار هرموجودى است ، پس چرا ما مسیرى را كه با چگونه زندگى از دل مرگ خارج مى شود؟ و 
 :آن به مرگ دست یابیم ، انتخاب نكنیم ؟ آیا مرگ زیبا نیست تا حسین بگوید

 . ((  (9)لى ُیوُسَفِاُخطَّ اْلَمْوُت َعلى ُوْلِد اَدَم َمَخطَّ اْلَقالَدِة َعلى جیِد اْلَفتاِة َوما َاْوَلَهنى ِالى َاْسالفى ِاْشِتیاَق َیْعُقوَب ))
ر افقها تیره و تار ولى اگر هدف تو مرگ است ، پس چرا این كودكان و بانوان را همراه خود مى برى ؟ و اگ -

 است چرا این جمع ناتوان را همراهى مى نمایى ؟
... من بزودى تشنه خواهم مرد... خدا خواسته است كه مرا كشته ببیند... خدا خواسته است كه آنان را اسیر ببیند -

 .بزودى در كنار نهرى از آب كه چون شكم مارها موج مى زند بر خاك خواهم افتاد
 اهد؟حسین چه مى خو -
 .مى خواهد تشنه بمیرد -
 چرا؟ -
 ! این اراده الهى است -
 ... اراده اّمت است -

اولین خانه اى كه براى مردم به پا ... سرزمینى بى آب و آبادانى )) ام القرى ... ((كاروان به مّكه نزدیك مى شود
... خردسالى محّمد. ان و زمین غار حرا محّل پیوند آسم... محل هبوط جبرئیل بر فراز جبل النور... شده است 

 ... آخرین پیامهاى آسمانى در تاریخ... جوانى اش 
تالش . و نورهایى ضعیف مى كوشند تا چون ستارگان پرتوافكنى كنند... شب ، تاریكى خفیف خود را گسترده است 

رسد، تكان مى  چراغهاى شهرى سرگردان با خبرهایى كه از دمشق مى... مى كنند تا مانند ستارگان بدرخشند
  .دیگرى به جاى او نشسته است)) هرقل ((مرده و  ((  (10)هرقل)) .خورد

حسین . كاروان به مّكه وارد مى شود و در كنار خانه خدا رحل اقامت مى افكند... ه است سه روز از شعبان گذشت
و او مى ... فداكاریهاى او را براى محّمد به یاد مى آورد ...ناله كنان به زیارت قبر جده اش خدیجه كبرى مى رود

 .مى خواهد راه پیامبر بزرگ را احیا كند ...خواهد كه همان راه را بپیماید
 این جا در حرم خدا نمى مانى ؟!... چه مى خواهى ؟! حسین ! سرورم ، چه اراده كرده اى ؟ اى سرورم  -
آنان مى خواهند مرا بكشند، گرچه به پرده خانه خدا ... اینان مرا به حال خود نمى گذارند كه آسوده زندگى كنم  -

 ده اى كه نخل سرفرود آورد و یا كوه خم شود؟آیا دی... آنان از من چیزى بزرگ مى خواهند... چنگ زده باشم 
 .! هیهات!... هیهات 

آیا جاى دیگرى وجود ندارد؟ عراقى كه پدرت را كشت و با برادرت نیرنگ كرد و منبر را به ... چرا عراق ؟ -
 ...!معاویه تسلیم نمود

 و چرا حاال؟ آیا كمى دیگر توقف نمى كنى ؟ -
و ... به خدا قسم هیچ راه فرارى از مرگ نیست . م و اگر فردا نروم ، پس فردااگر امروز نروم ، فردا باید برو -

 . من آن روزى را كه در آن كشته مى شوم مى دانم
عالمتهاى استفهام مى جوشد، ولى بسرعت در مقابل جمالت آسمانى كه گویا از آن ... سؤ االتى زمینى برمى خیزد

 .سوى پرده غیب مى آیند،فرو مى پاشند
و خنجرهاى ... شمشیرهایى كه از آنها نیرنگ مى بارد... مى نگرند و چیزى جز پرچمهاى اموى نمى بینند مردم

او افقهاى دوردست را ... چشمه هایى و ساقیانى را... ولى او چشمه هایى را مى بیند كه مى جوشند... زهرآگین 



 .وداو آینده اى را مى بیند كه از مادر روزگار زاده مى ش... مى نگرد
نظام تا ... بر همه شیاطین زمین پیروز شود. مى كوشد كه تقدیر را به زانو درآورد... كار این مرد، عجیب است 

 اّما چگونه ؟. دندان مسّلحى را بشكند
و بیابانها به جمالتى شورشگرانه و انقالبى گوش ... كودكان و زنان ... هفتاد نفر یا بیشتر... با كاروانى كوچك 

ِبْسِم الّلِه َمْجریها ... (...با نام خدا آغاز مى شود. جمالتى كه خالصه پیامهاى آسمانى است ... اند جان سپرده
 . (...  (11)َوُمْرسیها

حسین گواهى مى دهد كه جز : ((نموده است )) محمد حنفیه ((این وصیتى است كه حسین فرزند على به برادرش 
از سوى خدا به حق آمد و بهشت و جهنم ... خداى یگانه خدایى نیست و شریكى ندارد و محّمد بنده و فرستاده اوست 

 .((خداوند همه مردگان را برمى انگیزاندحق است و قیامت بى تردید خواهد آمد و 
ّدى صّلى الّله علیه و آله َوِاّنى َلْم َاْخُرْج َاِشرًا َوال َبِطرًا َوال ُمْفِسدًا َوال ظاِلمًا َوِانَّما َخَرْجُت ِلَطَلِب االِْْصالِح ِفى ُامَِّة َج))

 . ((...  (12)یَر ِبسِیرِة َجّدى َوَابى َعلّى ْبِن َابیطاِلٍبُاریُد َاْن اُمَر ِباْلَمْعُروِف َوَاْنهى َعِن اْلُمْنَكِر َوَاِس
د، پس خداوند بر حق سزاوارتر است ؛ و هر كس مرا نپذیرد، هر كس به پاس احترام حق ، از من پیروى كن

 . شكیبایى مى ورزم تا خداوند بین من و بین قومم به حق داورى كند و او، بهترین داوران است
مرگ ، سالح است  . سالح آن ، صبر و مقاومت و مرگ است. نهضت آغاز شد و نخستین بیانیه آن صادر گردید

 چگونه ؟... زندگى  ...بلكه زندگى است ... 
این را پدرم در ساحل رود فرات در ... براى همیشه زنده است ... كسى كه با كرامت مى میرد، زنده است ... آرى 

 : صفین به من آموخت كه
 . ((  (13)َفاْلَمْوُت ِفى َحیاِتُكْم َمْقُهوریَن َواْلَحیوُة ِفى َمْوِتُكْم قاِهِریَن))

 حاكم شهر نیرنگ
كالغى اسطوره اى . كركسى ترسناك بر الشه آن نشسته است ... بر شهر كوفه سایه افكنده است )) داراالماره ))

و سگهاى ... گرگهاى گرسنه از دور زوزه مى كشند .اند و سرها و دستهایى بریده و قطع مى گردندآواز مى خو
و بى اصل ((  (14)ارقط((و مردى ... و شبى سیاه و تاریك ، اسرارآمیز و مشكل ساز... حریص بانگ برآورده اند

ارقط در آن شب همه را هراسان و وحشت زده كرده ... فرزند شبى مست ))... ابن زیاد بن ابیه ((و نسب به نام 
به چنگالهاى یك !... اندیشد مرگ بر او باد كه چه مى. شیطانى سركش كه مى اندیشد و تدبیر مى كند. است 

و گردنها خم ... قبایل به اطاعت در آمده اند... به لشكریانى كه از شام مى آیند مى ترساند... الشخور مى آویزد
 ...گشته و سرها بریده مى شوند

 :رومى كند و با خشم فریاد مى زند)) هانى بن عروه ((به 
 ده ، براى او اسلحه فراهم مى كنى ؟را در خانه خود پناه دا)) فرزند عقیل ((تو  -

اكنون كسى به این جا آمده كه براى حكومت از تو . بهتر آن است كه تو به شام بروى :((هانى با وقار پاسخ مى دهد
 .(( و اربابت سزاوارتر است

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

 ...او با آرامشى به استوارى كوه پاسخ مى دهد
 .به خدا قسم اگر زیرپاى من باشد پاهاى خود را بلند نخواهم كرد -
 . تو را خواهم كشت -
 .در این صورت برق شمشیرهایى فراوان را اطراف خویش خواهى دید -

د و بر او ضربه اى محكم فرود مى حمله مى آورد و موى او را مى گیرد و مى كش)) مراد((ارقط بر پیشواى قبیله 
 .آورد و بینى او را مى شكند

اى شهره بدنامى كه هرروز در پى یافتن شوهر دیگرى !... اى هرزه هرجایى !... اى شهر شگفت !... اى كوفه 
 ... مسلم كجاست! چرا فرزندان خود را رها مى كنى ؟ اى شهر نیرنگ !... هستى 

در جستجوى مردى از شهر مّكه و مدینه به نام ... شهر خیانت ... شهر هراس .. .اسباِن گشتى در شهر، مى چرخند
 .كسى كه به حقیقت مسلم بود... هستند)) مسلم ((
 چرا در جستجوى اویند؟ -
او انقالب را  ...قلبى حسینى ... شمشیرى علوى ... اشیاء بسیار مهم ... چون او اشیاء ممنوعه حمل مى كند -

 ... ورده استمخفیانه با خود آ
 !در این دل شب كه مردم همه در خوابند؟ -



مردى كه همه راهها بر او ... است )) طوعه ((در منزل )) مسلم ((و ... چشمانى سرخ از شهر مراقبت مى كنند
 .بسته شده و زمین با آن همه وسعت بر او تنگ شده و جز شمشیرى تیز كه در دست اوست ، پناهگاهى ندارد

دسته شمشیر خود را در دست گرفته ... به شیرى زخمى از شیران محّمد مى نگرد... یره زنى ناتوان پ... و طوعه 
 .سپیده دم برآمده ، اكنون باید زندگى او به پایان برسد. است 

 .صد نفر یا بیشتر... آنان زیاد بودند
ن را در خواب دیدم كه به من گفت عمویم امیرمؤ منا. وقت دیدار فرا رسیده است ... نگران مباش ! اى كنیز خدا -

 .((... تو فردا با من هستى: ((
و صداى رعدآساى مسلم ... گرگها منزل طوعه را محاصره كرده اند و شمشیر علوى مانند برق آسمان مى درخشد

 : برخاسته است
 

مرد غریب كه از ریگستان حجاز آمده در شهرى كه   (15)َاْقَسْمُت ال ُاْقَتُل ِاّال ُحّرًا َوِاْن َراَءْیُت اْلَمْوَت َشْیئًا ُنْكرًا
به او لبخند مى زدند، امروز دندانهاى زهرآلود شهره به نیرنگ است ، به تنهایى مى جنگد و مردانى كه دیروز 

 . دندانهاى آلوده به چرك و خون... خود را به او نشان مى دهند
و كاخ حكومتى ناباورانه خواسته . جنگجو... جنگجو مى خواهم : یارى مى طلبد و فریاد مى زند)) ابن اشعث ((و 

 :او را رد مى كند و پیام مى دهد
 . ر استاو یك نف! واى بر تو -
 . این یكى از شمشیرهاى محّمد است... آیا مى پندارى كه مرا به جنگ یكى از بّقاالن كوفه فرستاده اى ؟ -

با قدرتى اسطوره اى مى ... و آن مرد همچنان به تنهایى مى جنگد... شمشیرها از شكستن شمشیر او ناتوان هستند
غبارآلود شده   همه چیز در مقابل دیدگانش  ... خستگى.. .تشنگى ... زخمهایى كه خون از آن جارى است ... رزمد
خنجرهاى زهرآلود در پیكر او فرو مى روند و كوه . نیزه هاى نیرنگ ... و نیزه ها مرتب فرود مى آیند... است 

وقتى كه شمشیرش را از دستش مى گیرند اشك از چشمانش . جسد او تحمل اراده پوالدین او را ندارد. فرو مى افتد
  .  (16)رمز گریه او را نمى دانند... ارى مى شود و همه ناظران شگفت زده مى شوندج

 قافله ساالر عشق
ریگها در پرتو آن مى ... و انبوه ستارگان در آسمان انوار ضعیفى را مى افشانند... ، بیابان را درمى نورددكاروان 
و كاروانى كه از كاروان حاجیان جلو زده و مّكه را ترك گفته ، در میان دّره ها به آرامى حركت مى ... درخشند

 .ندمى ك  و صداى به هم خوردن خارها اسرار شب را فاش ... كند
 .با كاروان برخورد مى كند)) صفاح ((مردى كه قصد عمره دارد در 

 تو كیستى ؟ -
 .(( فرزدق بن غالب)) -

 . چه معروف و برجسته اى! وه  -
 . تو فرزند رسول خدایى. تو برجسته تر و معروف تر از منى  -

 . از پایتخت حكومت پدر و برادرش... از كوفه سؤ ال مى كند
 . و و شمشیرهایشان بر ضّد تو استدلهایشان با ت -

قطعاتى گوشت سرد ... دلهاى ترسناك دلهایى مرده هستند. اینها چه دلهایى هستند كه بازوان آنان را یارى نمى كنند
 .زده اند و یخ 

و در مقابل دیدگانش بیابانى بى ... نشسته است و نامه اى را مى خواند)) ذات ِعرق ((و حسین در سرزمینى در 
و تاریخ در كنار او سرگردان است و نمى داند كه ... بیابانى با شنزارهایى بى نهایت ... ا و به هم پیوسته است انته

 ...سرنوشت آن چه خواهد شد و مردى كه چند روز قبل در كوفه بوده ، به او مى رسد
 ...آن مرد سر خود را با تاءسف تكان مى دهد

 .هستندشمشیرها با بنى امیه و قلبها با تو  -
 . راست مى گویى -
 !چه مى خوانى اى فرزند رسول خدا؟ -
 .در این صورت حرمت حریم الهى را درهم شكسته اند... نامه اى از اهل كوفه كه قاتل من خواهند بود -
  .  (17)حرمت عرب را حفظ كن! تو را به خدا- 

حركت او ... و تاریخ نیز پس از آگاهى از سرنوشت خویش به راه خود ادامه داد... مرد راه خود را گرفت و رفت 
 . به سمت كوفه بود؛ ولى با اندكى اختالف جهت



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

به نداى شگفت انگیز هاتفى گوش ... اندكى مى ایستند... شتران سرهاى خود را برمى گردانند)) خزیمیه ((و در 
 :فرا مى دهند كه چنین مى سراید

 
 َفَمْن َیْبكى َعَلى الشَُّهداِء َبْعدى  َاال یا َعْیُن َفاْحَتِفلى ِبُجْهٍد

   (18)َعلى َقْوٍم َتُسوُقُهُم اْلَمنایا ِبَاْقداٍر ِالى ِاْنجاِز َوْعٍد
 :و حسین نجوا كنان مى گوید

 .((این قافله حركت مى كند و مرگ با شتاب به سوى آن مى آید))
 آیاما برحق نیستیم ؟! اى پدر -

 .شوق دیدار جّدش در او برانگیخته مى شود... حسین به فرزند بزرگ خویش مى نگرد
 . آرى ؛ به خدایى كه بازگشت همه بندگان به سوى اوست -
 . چون بر حّقیم از مرگ پروایى نداریم -

 .و اشك در دیدگانش از شوق دیدار جّدش حلقه مى زند
 :به مردى كه بر سر دوراهى قرار گرفته و نمى داند كدام راه را برگزیند، مى گوید)) ثعلبیه ((حسین در 

 .((... به تو نشان مى دهماگر در مدینه تو را دیدار كنم جاى پاى جبرئیل را در خانه خود ! اى برادر عرب ))
 راه حسین یا راه زنده ماندن ؟... مرد، سرگردان در پى نجات است و نمى داند كه كدام راه را بپیماید؟

به سوى كوفه در حركت است ، ولى دلها به سوى شهر ... كاروان بى پروا از همه چیز، به راه خود ادامه مى دهد
 . د نشده استشهرى كه هنوز متول... دیگرى پرمى زنند

 .یكى از یاران حسین تكبیر مى گوید
 . نخلستان كوفه... نخلستانى را مى بینم  -

 :دیگرى ناباورانه مى گوید
 . اینها نیزه ها و گوشهاى اسبان است... در این سرزمین نخلى وجود ندارد -

 :و حسین نظر مى افكند
 ندارد؟ آیا این جا پناهگاهى وجود... من نیز همین را مى بینم  -
 .، كوهى است در سمت چِپ تو))ذوحسم ((بله ؛  -

كشتیهاى صحرا توقف مى كنند؛ مى ایستند تا از ... بارهاى خود را بر زمین مى گذارند... و شتران مى خوابند
 . دزدان تاریخ... یا با دزدان رو به رو گردند... درستى مسیر مطمئن شوند

 نخستین دیدار
سرها ... و ابن زیاد با تازیانه اش اشاره مى كند... ضور ابن زیاد كرنش كرده است در ح. كوفه ، ترسان است 

او با ارتش خیالى شام پیروز شده ... و گردنها در مقابل ارقط كج مى شود... دستها قطع مى گردد... بریده مى شود
 :او در كوفه فریاد مى زند .با رغبت از او اطاعت مى كند... كوفه به تمامى در دست او اسیر گشته است . است 

 .(  (19)ِانَُّهْم ُاناٌس َیَتَطهَُّروَن... (...بكشید خاندان حسین را- 
فرماندهى آن را برعهده )) حّر((دنیاپرستان ، ارتشى بزرگ را تشكیل داده اند كه ... دگان را انتظام مى بخشدو بر
 .دارد

سوارى كه فرماندهى هزار سوار تا دندان مسلح را بر عهده ... دستگیرى كاروانیان ... مسؤ ولیت بسیار مهم است 
 . دارد، در بیابان در پى یافتن كاروانى كوچك است

او را فرمانده كسانى قرار داده كه مى ... دست تقدیر این مرد را به طور شگفت انگیزى به این جا كشانده است 
 . است ؛ چنانكه ، مادرش او را حّر نامیده است)) حّر((ولى او ... خواهند آزادگى را به قتل برسانند
 ...قلبش به آن نفرین مى كنددر پى ماءموریتى كه در اعماق . حّر بیابانها را پشت سر مى گذارد

كوچ كردن به سوى خورشید؛ ولى زمین او را به سوى ... ریگهاى بى انتهاى بیابان او را به كوچ فرامى خوانند
و حّر صداى عجیبى را مى . خود مى خواند چنانكه هزار نفر دیگر را كه پشت سر او هستند، به خود مى كشاند

 :آیدصدایى از آن سوى ریگها مى ... شنود
 .تو را به بهشت بشارت باد! اى حّر



 كدام بهشت ؟ در حالى كه من عازم جنگ با پسر پیامبر هستم ؟ -
آتشى ... برافروخته است  ... و بیابان ملتهب است... تشنگى آنان را از پا درآورده است ... اسبان َلْه َلْه مى زنند

و در افق چنین مى نماید كه كاروانى به سمت ذى  .دتوانفرسا افروخته است و حّر به بهشت بشارت داده مى شو
 . در حركت است) كوه كوچك (حسم 

وریگها مشتعل شده اند و اسبان ... شعله هاى آن ملتهب است ... خورشید در دل آسمان ، آتشفشان به پا كرده است 
 .  (20)نداردچشمان خود را به سرابى دوخته اند كه تشنه ، آن را آب مى پ... َلْه َلْه مى زنند

مى كنند و بوى آب استشمام ... اسبها به حسین مى نگرند... حّر در ظهر روزى روشن ، مقابل حسین مى ایستد
 .شیهه مى كشند

 .به اینها آب بدهید و اسبهاى آنان را نیز سیراب كنید: حسین ندا در مى دهد
 .و آتش بیابان فرو مى نشیند... آب را با ولع مى نوشند... و صدها اسب تشنه از پى یكدیگر مى آیند

با زبان اهل . آورده است مى بیندو حسین سواره عقب مانده اى را كه از راه رسیده و تشنگى او را به زانو در
 :حجاز به او مى گوید

 . راویه را بخوابان -
 !؟... -

 . شتر آبكش را بخوابان
حسین به زبان . آن تشنه كام ، شتر را مى خواباند؛ ولى وقتى كه مى خواهد آب بنوشد، آب از دهانه مشك مى ریزد

 :اهل حجاز مى گوید
 . دهانه مشك را بپیچان -

حسین خود، دهانه مشك را مى پیچاند و آن مرد آب مى آشامد و به اسب خود نیز آب مى . ند كه چه كندمرد نمى دا
 .دهد

همه از یكدیگر از راز حضور خود در آن زمین ...سكوتى سهمگین با وجود شیهه اسبان بر بیابان حكمفرماست 
 .تفتیده ، در آن قطعه از سرزمین خدا مى پرسند

 .ى نماز اذان مى گویدبرا)) ابن مسروق ((و 
 تو با یارانت نماز مى خوانى ؟: حسین به حّر مى گوید

 . خیر؛ با شما نماز مى خوانیم -
و هزاران جنگجویى كه مى خواهند آن مرد حجازى را دستگیر كنند، پشت سر او ... و حسین به امامت مى ایستد

 .نماز مى گزارند
 :حسین پس از نماز مى گوید

اگر از حضور من . از این ظالمان و ستمگران ... د از این مدعیان ، به حكومت سزاوارتریم ما اهل بیت محّم -
ناخشنود هستید و شناختى در حق ما ندارید و راءى شما نسبت به آنچه در نامه هایتان نوشتید تغییر كرده ، من نیز 

 ... برمى گردم
 :حّر پرسش كنان مى گوید

 رف مى زنى ؟نمى دانم ؛ از چه نامه هایى ح -
كوفیان آنها را  ... هزاران نامه... مى نگرد و دو خورجین پر از نامه ها را مى آورد)) ابن سمعان ((حسین به 

 : نوشته اند؛ در همه نامه ها چنین آمده است
 .((اگر به سوى ما بیایى ، غیر از ترا به امامت برنخواهیم گزید))

 :حّر آهسته و با شرمسارى مى گوید
 . من ماءموریت دارم كه تو را به كوفه نزد ابن زیاد ببرم... نویسندگان این نامه ها نیستم  من جزو

 :حسین با بزرگ منشى مى گوید
 . مرگ به تو از این كار نزدیكتر است -



 حّر سر راه را مى... كشتیهاى صحرا، بادبانهاى خود را برافراشته اند... كاروان مى خواهد به راه خود ادامه بدهد
 .گیرد

 . من امر خلیفه را اجرا مى كنم -
 !مادرت به عزایت بنشیند -
ولى نمى توانم نام مادر تو را ... اگر فرد دیگرى از عرب نام مادرم را بر زبان مى راند نام مادرش را مى بردم  -

 ... چرا كه مادر تو زهراى بتول است... بر زبان برانم 
 :حّر دست به دامان حسین مى زند

... نه تو را به كوفه برساند و نه به مدینه ، تا من براى ابن زیاد نامه اى بنویسم ... ه میانه اى را انتخاب كن را -
 .شاید خداوند عافیت را نصیب من كند

 . به سمت شهرى كه هنوز متولد نشده است... كاروان به سوى سرنوشت حركت مى كند
 . راهى كه تقدیر، آن را ترسیم نموده است. سیر حركت مى كننددر یك م... هر دو كاروان به آرامى در حركتند

من خدا را درباره جان تو به یادت مى اندازم و تحقیقا گواهى مى دهم كه اگر بجنگى : حّر آهسته و با اندوه مى گوید
 .، كشته خواهى شد

 :و حسین آنچه را كه در درون حّر موج مى زند، در مى یابد
 !رسانى ؟آیا مرا از مرگ مى ت -
 

 َساَءْمضى َوما ِباْلَمْوِت عاٌر َعَلى اْلَفتى ِاذا ماَنوى َحّقًا َوجا َهَد ُمْسِلما
 

   (21)َفِاْن ِعْشُت َلْم َاْنُدْم َوِاْن ِمتُّ َلْم ُاَلْم َكفى ِبَك ُذال َاْن َتعیَش َوُتْرَغما
راه دیگرى را ... از او فاصله مى گیرد. هدفى كه به سوى آن حركت مى كند... و حّر هدف حسین را درمى یابد

احساس درونى او این است كه به مردى ولى ... از دور همراه وى در همان راه حركت مى كند... انتخاب مى كند
َمْن َلِحَق بنا ُاْسُتْشِهَد َوَمْن َتَخلََّف : ((مردى كه از پیش گفته بود ... كه به سمت مرگ حركت مى كند، عالقه مند است

 . ((  (22)َعّناَلْم َیْبُلِغ اْلَفْتَح

 

 
 هماى سعادت

بیرون آن نیزه اى در زمین قرار ... از دور خیمه اى تك و تنها به چشم مى خورد)) قریات ((و )) عین التمر((بین 
مى خواهد از ... از كوفه فرار كرده است ... ه مردى تنهاو در داخل خیم. گرفته ، و اسبى است كه شیهه مى كشد

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

 چه مى خواهى ؟
 .این حسین است كه تو را به یارى مى طلبد... من با هدیه و كرامت نزد تو مى آیم  -

 :مرد تنها پاسخ مى دهد
... شاید خبرها را نشنیده اى  ... من از كوفه خارج نشدم مگر به خاطر آنكه حسین را مالقات نكنم! سوگند به خدا -

مسلم بن عقیل و هانى بن عروه و مردان دیگرى كشته شده اند و من نمى ... شیعیانش دست از یارى او برداشته اند
 ... توانم او را یارى كنم

 :افكنده است ، ادامه مى دهد و در حالى كه سر خود را به پایین
 . من دوست ندارم كه او مرا ببیند و من او را ببینم -

 .گروهى را مى بیند كه به سوى او مى آیند)) جعفى ... ((پس به خیمه او مى رود. ولى حسین مى خواهد او را ببیند
اطراف او را گرفته اند،  مردى كه بیش از پنجاه سال از عمرش گذشته در حالى كه چند مرد و نوجوان و كودك

در مقابل مردى مى نشیند كه قبًال او را ندیده است  (( جعفى((جا براى آنان در مجلس باز مى شود و . پیش مى آید



در حالى كه به محاسن وى . مى خواهد دیوار سكوت را بشكند. مردى كه در پیشانى او انوار نبّوت موج مى زند... 
 :ه است اشاره مى كند، با لبخند تبسم آمیزى به حسین مى گویدكه چونان شبى غیرمهتابى سیا

 آیا موى محاسنت سیاه است یا آن را رنگ كرده اى ؟ -
 . پیرى زود به سراغ من آمده است! اى پسر حّر -
 . پس موى خود را رنگ كرده اى -
 رنمى خیزى ؟آیا فرزند دختر پیامبرت را یارى نمى كنى و همراه او به جنگ ب!... اى پسر حّر -
به خدا سوگند با این اسب هر كه را ... را به تو مى دهم ) ملحقه (ولى اسبم ... من آمادگى براى مرگ ندارم  -

 تعقیب كردم به او دست
 ...یافتم و هركس كه مرا دنبال كرد به من نرسید

 . اگر تو از جان خود در راه ما دریغ دارى ، به اسب تو نیازى نداریم -
 . به او عظمت ببخشد؛ ولى او به زمین چسبیده است... ى خیزد؛ مى خواهد او را هم برخیزاندحسین بر م

و شتران برمى . و در انتهاى شب ، حسین به جواناِن همراه خود دستور مى دهد كه آب بردارند و حركت كنند
جا چشم هزاران گرگ برق و در آن  ... به سرزمینى رو مى كنند كه براى جهانیان مبارك گردیده است... خیزند

گله هاى گرگ به دنبال آن حركت مى ... راه خود را در تاریكى مى گشاید... كاروان حركت مى كند. فریب مى زند
 .كنند و در آخر شب زوزه مى كشند

فرستاده اى از جانب ابن زیاد به سوى حّر است و نامه اى . غرق در سالح است ... سواره اى از دور پیدا مى شود
 :حّر با صداى بلند كه حسین آن را بشنود مى خواند. هم براى او آورده است م
 . وقتى كه این نامه را خواندى ، بر حسین سخت بگیر و به او اجازه فرود جز در سرزمینى خشك و بى آب مده -

 :حسین مى گوید
 . فرود آییم)) غاضریات ((یا )) نینوا((بگذار تا در سرزمین  -
 .پیك ابن زیاد مرا تحت نظر دارد. نمى توانم  -

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

توان ایستادگى در مقابل آنان را  پس از این به قدرى لشكر خواهد آمد كه ما! به جان خودم سوگند. پس خواهند آمد
 . نخواهیم داشت

 .من آغازگر جنگ با آنان نخواهم بود -
 . در این سمت قریه اى است و فرات از سه طرف آن را محاصره كرده است -
 نام آن قریه چیست ؟ -

 .((َعقر)) -
 !پناه بر خدا از عقر -

 :حسین رو به حّر كرده و مى گوید
 . و حركت كن اندكى با ما راه بیا -

قطب نما مى . و كاروان بدون توجه به چیزى حركت مى كند و هزار گرگ گرسنه خاكسترى آن را تعقیب مى كنند
... بر جاى خود میخكوب مى گردد... و اسب زیباى حسین مى ایستد... شتران از ادامه راه باز مى مانند... لرزد

 .شاید بوى وطنى را كه در پى آن هستند، استشمام كرده اند. ..مى نگرند... شتران سرهاى خود را باال مى گیرند
 :حسین مى پرسد

 نام این سرزمین چیست ؟ -
 .((طّف)) -

 آیا اسم دیگرى هم دارد؟ -
 .((كربال)) -

 .قطرات اشك در چشمان او چون ابرى باران خیز جمع مى گردد
جّدم رسول خدا به من این خبر را . نهاى ماست این جا محل توّقف كاروان ما و ریختن خو... سرزمین كرب و بال -

 . داده است
 . سرگشته اى در دریاى ظلمات... و شبانگاه ، هالل محّرم غمگین به نظر مى رسد مانند زورقى تنها

صداى مردانى كه میخ خیمه ها را مى كوبند بلند مى شود و صداى خنده معصومانه كودكانى كه با ریگها بازى مى 



... مى وزد؛ و حسین ایستاده است و به افقهاى دور دست مى نگرد)) فرات ((از سمت   ى روح بخش نسیم... كنند
 . به انتهاى هستى چشم دوخته است

 باران طال
ُگردانهایى از سربازان ترسو و  .كوفه ، ساكنان خود را به جنبش و تحرك درآورده است و زمین زیر پا مى لرزد

از ... چشمان نامردانى كه سالح كشتار را حمل مى كنند ناآرام و بیقرار است ... ندبزدل به این سو و آن سو مى دو
 .شهر خارج مى شوند

با )) شمر((و . در حركت است )) صرات ((به سوى پل ... پانصد سوار را فرماندهى مى كند)) زجر بن قیس ))
با هزار نفر و )) ث بن ربعى شب((با چهارهزار و )) حصین بن نمیر((چهار هزار جنگجو خارج مى شود و 

 ...با هزار نفر)) حجار بن ابجر((
قلبهاى آنان با حسین است ؛ ولى ... لشكریانى كه در ذّلت مانند اسیران هستند... و گروه گروه به دنبال یكدیگر

 . شمشیرهایشان قلب او را نشانه گرفته است
خزند و نهر فرات چون مارى افسانه اى در میان  به سمت فرات مى... مارها و افعى هایى پیچ و تاب مى خورند

 ... شنزارها در حركت است
و در كوفه از آسمان ، باراِن طال مى بارد و چشمها را خیره مى كند و عقلها را مى رباید و رهبران قبایل در زیر 

اموال و هدایاى )) ارقط((آنقدر باریده كه سرهاى آنان زیر طال پنهان گردیده است و . این باران جمع شده اند
 .ریسمانها و عصاهایش را مى اندازد و آنان مارها و عقربهایى شده به حركت درمى آیند. فراوانى را تقسیم مى كند

كوفه این پرى روى هرزه گوى به افسون ابن زیاد مى پردازد و حسین را به دست فراموشى سپرده است و با قهقهه 
 :مستانه اى مى گوید

 ادشاهان دخالت كنم ؟من چرا در كار پ
لشكریان او كاروان ... صداى خنده اى شیطانى در انتهاى قصر طنین مى افكند... صداى قهقهه ارقط بلند مى شود

 .اجازه بازگشت نمى دهند... را محاصره مى كنند
ن وارد بزودى دربان قصر م... من اكنون از قله پیروزى باال مى روم !... در دست من قرار گرفتى اى حسین  -

 . صخر بن حرب است... ابوسفیان  ...این ابن زیاد فرزند. سر فرود آورید: مى شود و مى گوید
 :دهان باز مى كند و چنگ و دندان نشان مى دهد ((  (23)ابرص))
كار را بر . او اكنون در سرزمین تو به سر مى برد. از حسین به چیزى كمتر از گردن گذاردن بر فرمانت مپذیر -

 .او سخت بگیر
 . صدایش مانند فش فش افعى است!... ابرص را چه مى شود

 .نخل بالنده ، به آسمان عشق مى ورزد وگرنه ایستاده خواهد مردو ... خوك از نخل مى خواهد كه سر فرود آورد
فیل ها و خوك ها و پیاده ها را  ...سرباز و قلعه هایش را حركت مى دهد. ، خوب شطرنج بازى مى كند))ارقط))

 .جابجا مى كند)) گرگان ((با رؤ یاى 
 .اصول بازى را مى شناسد

و در سمت چپ او طالهاى زردى كه عقل را مى رباید و مهره  .در سمت راست او چوبه هاى دار و طنابهاست 
و جیبهاى خود را از طال و ... شمشیرهاى چوبین را حمل مى نمایند... فرار مى كنند  هاى موش صفتى كه از ترس 

 ...نقره پر مى سازند
مهره هاى خود مى  با احتیاط كامل مراقب)) نخیله ((و ارقط كه چهره اش را با پوست مار پوشانده است ، در 

و نیز ... شمشیرش تمام طنابها و عصاهاى وى را مى بلعد... در این جا مردى بازى را درهم مى كوبد... باشد
 .لشكریان خیالى او را

 :فریاد مى زند)) ابرص ((بر سر )) ارقط))
یا براى او آرزوى سالمتى اما بعد، من تو را به سوى حسین نفرستادم كه با او مدارا كنى : براى پسر سعد بنویس  -

بنگر، اگر حسین و یارانش فرمان مرا پذیرفتند؛ آنان را به سوى من گسیل دار و در غیر این صورت با . بنمایى 
 .آنان جنگ كن تا كشته و قطعه قطعه شوند

و هزاران . از او بوى مرگ برمى خیزد... شمر مانند خوكى به سوى رؤ یاهاى بیمارگونه اش حركت مى كند
و از درون او شعله ها و دودها و بوى جسدهاى سوخته برمى ... قربانى در كاسه خالى چشم او جاى گرفته اند

 ...خیزد
نامه را به فرمانده لشكر تسلیم مى كند و در انتظار پاسخ با زیر چشمى به او مى نگرد؛ اما چشم دیگرش مانند چاه 

هفتاد ساله مى فهمد كه ابرص آمده است تا رؤ یاهاى دیرینه او را  مرد. عمیقى است كه عنكبوتها در آن تار تنیده اند



 .حكایت مى كند)) گرگان ((و )) رى ((رؤ یاهاى زیباى او را كه از زیبایى شهرهاى ... بدزدد
به خدا سوگند حسین تسلیم نمى شود چرا كه روح پدرش . خداوند چهره ات و آنچه را كه آورده اى زشت گرداند -

 . وستدر كالبد ا
 .پس فرماندهى لشكر را به من واگذار -
 . خودم فرماندهى را به عهده مى گیرم -

آن دو براى ... در سینه هاى آن دو، كالغ و جغد به صدا درآمده اند... دو كژدم در بیابان به رقابت برخاسته اند
 .رسیدن به زیان آشكار، به رقابت برخاسته اند

 چشمه هاى حیات
انبوه ابزار و مقدمات جنگى ویرانگر مانند قطعات ابرى كه هزاران . ت خطر پدیدار شده است در آسمان ، عالما

 .صاعقه در دل خود نهفته دارد، هویدا مى گردد
نگران ... و مردى در پى او خارج مى شود. چشمانش مانند ستارگان مى درخشد... مردى از اردوگاه بیرون مى آید

 .گهانى بزننداست كه مبادا به وى صدمه اى نا
 تو كیستى ؟ -
 . نافع بن هالل جملى -
 چه شد كه در این دل شب از خیمه ات بیرون آمدى ؟ -
تاریكى در دل خود، شمشیرها و خنجرهاى زهرآلودى را پنهان . از بیرون آمدن تو نگران شدم ! اى پسر پیامبر -

 . كرده است
 .كه مبادا كمینگاه سواران دشمن در روز حادثه باشدمن بیرون آمدم تا تپه ها و بلندیها را بررسى كنم  -

 :حسین صمیمانه دست او را مى فشرد
نگاهى از سر مهر به یار خود مى افكند و مى   و سپس . این سرزمینى است كه از پیش به من وعده آن را داده اند -

 :گوید
دهى ؟ نافع ، مانند تشنه اى در كویر كه نمى خواهى از میان این دو كوه راه خود را گرفته و جان خود را نجات  -

 :به آب رسیده باشد خود را بر روى چشمه جاودانگى و حیات ابدى مى اندازد
هیچ گاه از تو جدا ! سوگند به خدایى كه به واسطه تو بر من منت نهاد!... مادرم به عزایم بنشیند اى سرور من  -

 . نمى شوم
چرا با حسین سفر ... یزى براى او كشف شده بود كه از دنیا رسته بود؟چه چ! مگر نافع در آن شب چه دیده بود؟

شاید در چشمان حسین ، بهشتى دیده بود از انگورها و نخل ها كه نهرهاى آب از زیر درختانش جارى ... مى كرد؟
 ... است

كه از فرات لشكریانى  ...و حسین به خیمه ها برمى گردد در حالى كه تصمیم و عزم در چشمانش موج مى زند
قبایل وحشى  ... سگهاى حریص و گرگهاى درنده... چون سیل ویرانگر... مراقبت مى كنند راه را بر افق مى بندند

كاروان در مقابل طوفانى آتش خیز چه مى تواند ... كه اندیشه شبیخون و غارت ، آنان را سرمست ساخته است 
 . لخ قرار گرفته استبكند؟ هفتاد خوشه سبز در محاصره دسته هاى انبوه م

 :حسین به هزاران شمشیرى كه براى پرپر ساختن او آمده اند مى نگرد و با تاءّسف و اندوه مى گوید
 . ((  (24)َالّناُس َعبیُد الدُّْنیا َوالّدیُن َلْعٌق َعلى اْلِسَنِتِهْم َیُحوُطوَنُه ما َدرَّْت َمعاِیُشُهْم))

به پشت سر نگاه مى كند؛ جز گروهى اندك از مؤ منان را نمى یابد؛ هفتاد نفر یا بیشتر و به همان تعداد زنان و 
 . شمشیر یا ذّلت... دیگر هیچ و دو راه وجود دارد و ... كودكان 

 . (( 25) (َاْلَمْوُت َاْولى ِمْن ُرُكوِب اْلعاِر... هیهات مّنا الّذلة - ))
 .بزودى دختران محّمد اسیر خواهند شد -
 . ((  (26)واْلعاُر َاْولى ِمْن ُدُخوِل الّناِر- ))

براى دریدن آماده مى گردند و قبایل ، خواب شبیخون و شب هاى جنون غارت ... رسنه زوزه مى كشندگرگهاى گ
 .را مى بینند

كركسها از راه دور بوى جنگى را استشمام مى كنند كه به زودى اتفاق خواهد افتاد و در آسمان به پرواز درآمده 
 ...در انتظار به چنگ آوردن صید خود به سر مى برند... اند

 ...الشخورها چون گورستانى وحشتناك دهان باز كرده اند
 .و به تفاهم مى رسند... قبایل براى شبیخون به مشورت نشسته اند



به تنهایى عهده دار ستون راست )) ابن حجاج ((فرماندهى ستون چپ لشكر را برعهده مى گیرد و )) ابرص ))
 .خواب رى و گرگان را مى بیند)) ساله مردى هفتاد ((لشكر مى گردد در حالى كه بین این دو 

 براى مقابله با این ها چه اندیشیده اى ؟! سرورم  -
 .شمشیر محّمد -
 و دیگر چه ؟ -
 . (...  (27)َصَدُقوا ما عاَهُدوا الّلَه َعَلْیِه: (...و مردانى كه - 

 و دیگر چه ؟ -
 . نسلهاى آینده -

 .نقشه جنگ را طّراحى مى كند... و حسین را دیدند كه اسب خود را به جوالن درآورده است 
 .خیمه ها را به هم نزدیكتر سازید -

و حسین و یارانش خندقهایى . مانند بنیانى مرصوص به هم مى پیوندند... مى كنند خیمه ها دست در گردن یكدیگر
 .را پشت خیام حرم حفر مى كنند و آنها را از هیزم ُپر مى سازند

 ...كه مبادا سواره هاى دشمن بتوانند صدمه اى به خیمه ها برسانند -
 .و جنگ فقط در جبهه اى واحد باشد -

و دخترانى كه نفس در گلویشان ... لبهایى خشك ، آرزوى شبنم دارند. رات مى نگرندكودكان با اندوه به سمت ف
حبس شده ، با اضطراب به صداى طبلهاى قبایلى كه خواب شبیخون و غارت مى بینند گوش فرا مى دهند؛ و 

ات غروبى در انتظار لحظه هاى فرود بر شكار خویش هستند و آن لحظ ...كركسهاى دیوانه به پرواز درآمده اند
 . سرخ فام است كه فرات در پشت نخلهاى برافروخته به رنگ سرخ درآمده است

و تاریكى همچون كالغى در یك غروب پاییزى ... شب فرود آمده و سرخى افق به خاكستر مبّدل گشته است 
و صداى ... ترده سایه سنگین خود را گس ...اندوه ، خیاِم حرم را درمى نوردد. برفراز ریگها بال گسترانده است 

 .و آرزوهاى سبز در انتظار باران و شكوفه و زندگى هستند... ناله از هر سو بلند است 
... زنى كه پیش از این ، ناظر شهادت پدر و برادرش بوده است ... حسین به خیمه خواهرش زینب وارد مى شود

مرگ و ... همه حوادث با او شریك باشد مى خواهد در. اكنون آمده تا از آخرین فرد از اصحاب كسا دفاع نماید
گویا مى خواهد قبل از ... نسیمى آرام مى وزد و پرده خیمه را به حركت درمى آورد. جاودانگى را با او تقسیم نماید

 .شروع طوفان ، دست نوازش بر سر آن بكشد
 .و را در وقت مصیبت رها كنندآیا از اندیشه ها و انگیزه یارانت آگاه هستى ؟ من مى ترسم كه ت: زینب مى پرسد -
آنان با مرگ در ركاب من چنان انس دارند كه ... ایشان را شیرانى شجاع یافتم . آنان را آزموده ام ! به خدا سوگند -

 .كودك به آغوش مادر
ى نافع ، به سوى مردى شصت ساله م... گفته هاى عقیله بنى هاشم ... نافع ، گفتار اندوهگینانه زینب را مى شنود

 .دود
 .و بانوان گرد او جمع شده مى گریند... او از مكر و حیله مى ترسد... نزد زینب برو... بشتاب ! اى حبیب  -

. در یك لحظه شعله هاى خشم نهفته منفجر مى گردد... برقى نافذ در چشمان شیرگونه حبیب اسدى مى درخشد
 :حبیب فریاد مى زند

 ! اى اصحاب حمّیت و شیران روز مصیبت -
از میان خیمه ها مردان مسّلحى بیرون مى آیند كه برق تصمیم و عزمى در چشم آنان شعله ور است كه تاریخ را 

 .روشن مى سازد و بزودى با بازوان ستبر خویش بر سرنوشت پیروز مى گردند
 .مردان در برابر خیمه اى كه اضطراب آن را به حركت درآورده است مى ایستند

 :حبیب فریاد مى زند
این شمشیرهاى جواناِن جوانمرد شماست ؛ تصمیم دارند كه شمشیرهاى خود را در ! اى دختران رسول خدا -

غالف نكنند، مگر پس از آنكه برگردن بدخواهان شما فرود آورده باشند؛ و این نیزه هاى غالمان شماست ؛ سوگند 
 ...یاد كرده اند كه آنها را جز در سینه دشمنان شما فرو نبرند

استغاثه اى كه تاكنون تاریخ و انسانیت در انتظار پاسخ آن ... ز درون خیمه غم ، فریاد استغاثه بلند مى گرددو ا
 .صداى بانویى كه حّق خود را در صلح و آرامش مى طلبد. است 

 .از دختران رسول خدا حمایت كنید! اى مردان پاك سرشت  -
 .چون اشكهاى كودكان مى باریدنداگر ابرها در آن صحرا حضور داشتند، بارانى داغ 

چشمان خشمگینى مى گریند كه به كشتار هولناكى كه ساعاتى بعد تحقق خواهد یافت ، خیره ... و مردان مى گریند



 .شده اند
جسد او را مى درند و  ...و در سحرگاه آن شب حسین در عالم رؤ یا مى بیند كه سگهایى به وى حمله ور شده اند

 ... اكسترى رنگ استسرسخت ترین آنان خ
 بامداد شهادت

سپیده دم به خاكسترى مى ماند كه باد، آن را در چشم پاشیده باشد و فرات همچون مارى خروشان در حركت است 
از دور با چشمانى چون پلنگ به سمت . و قبایلى كه شب را در رؤ یاى غارت سپرى كرده اند، بیدار مى شوند

 .اردوگاه حسینى مى نگرند
و صداى شمشیرها و نیزه هاى آماده ... و شیهه اسبان ... هف هف شتران . فراوانى در هم مى آمیزد صداهاى

 ...جنگ و گریه ها
و ُحّر كه راه را بر كاروان بسته و آن را به سرزمین مرگ كشانده بود، اكنون سراسیمه ایستاده و به گردانهاى 

هرگز به ذهن او خطور نكرده بود كه كوفه به . رسول خدا را بكشندبه آنانى كه آمده اند تا نواده ... انبوه مى نگرد
 .تا این حد سقوط كرده باشد ((ُمنجى ((قصد كشتن 

از دور او را مى  .اسب خویش را به سمت خط مقّدم مى راند و به افقى مى نگرد كه حسین در آن جا ایستاده است 
د یا هشتاد نفر بیشتر نیست آیا واقعا حسین مى خواهد بجنگد؟ تعداد آنان هفتا. بیند كه لشكر خود را آرایش مى دهد

 آیا در معركه اى زیانبار وارد خواهد شد؟
 :حّر صداى حسین را مى شنود كه به لشكریان اندك خویش چنین مى گوید

 . ((...  (28)ْبِر َواْلِقتاِلِانَّ الّلَه َتعالى َقْد َاِذَن ِفى َقْتِلُكْم َوَقْتِلى ِفى هَذا اْلَیْوِم َفَعَلْیُكْم ِبالصَّ))
؛ و ))زهیر بن قین ((ت به فرماندهى مى بیند كه سپاه امام علیه الّسالم به سه گروه تقسیم مى شوند ؛ جناح راس

ولى حسین ، خود در قلب سپاه ایستاده و پرچم را به دست )). حبیب بن مظاهر((جناح چپ به فرماندهى 
 .پرچم برفراز سر عّباس چون بیرقى برافراشته برفراز یك لشكر به نظر مى آید. مى دهد)) ابوالفضل ((

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

 . چه روز وحشتناكى است! آه 
سوارگان دشمن عقب نشینى  ...بلند مى شود  شعله هاى آتش ... حسین فرمان مى دهد كه در خندقها آتش بیفروزند

 .خط آتش هراسان مى گریزنداز ... مى كنند
 :ابرص از هزیمت سوارگانش خشمگین مى شود و با لحن نفاق آمیزى فریاد مى زند

 .((!قبل از روز قیامت به آتش شتافتى ؟! اى حسین ))
 :حسین كه گوینده را مى شناسد براى اطمینان بیشتر مى گوید

 . است)) شمر بن ذى الجوشن ((این كیست ؟ گویا  -
 . این شمر است... آرى  -

 :صداى حسین بلند مى شود
 . تو سزاوارتر به آتش هستى! اى پسر زن بزچران  -
را مورد هدف  -آن خود فروخته به شیطان  -تا این كه ابرص ... تیرى را در كمان مى نهد)) مسلم بن عوسجه ))

 :قرار دهد ولى در آخرین لحظه حسین وساطت مى كند و مى گوید
 . ازگر جنگ باشممن نمى خواهم آغ -

حسین به خاطر مى آورد كه چگونه در عالم رؤ یا سگى خاكسترى رنگ به جسدش با وحشى گرى چنگ افكنده 
در حالى كه از رخدادهاى توانفرساى زمین  ...به سمت جهان بى نهایت ... دستش را به آسمان بلند مى كند. بود

 :نهرى كه از بهشت عدن مى آید.. .كلمات او چون نهر آبى خنك جارى است . شكایت مى كند
، َكْم ِمْن َهمٍّ َیْضُعُف ِفیِه َالّلُهمَّ َاْنَت ِثَقتى ِفى ُكلِّ َكْرٍب َوَرجاِئى ِفى ُكلِّ ِشدٍَّة َوَاْنَت ِلى ِفى ُكلِّ َاْمٍر َنَزَل بى ِثَقٌة َوُعدٌَّة))

َوَیْشِمُت ِفیِه اْلَعُدوُّ َاْنَزْلَتُه بى َوَشَكْوُتُه ِاَلْیَك َرْغَبًة ِمّنى ِاَلْیَك َعمَّْن ِسواَك، اْلُفؤ اُد َوَتِقلُّ ِفیِه اْلحیَلُة َوَیْخُذُل ِفیِه الصِّدیُق 
 . ((  (29)َفَكَشْفَته َوَفرَّْجَتُه َفَاْنَت َوِلىُّ ُكلِّ ِنْعَمٍة َوُمْنَتهى ُكلِّ َرْغَبٍة

و حّر اندك اندك ... كینه و رذالت مى بارد... و شمشیرها از دور برق مى زنند... قبایل بر دّرندگى خود مى افزایند
مى خواهد براى قبایلى كه او را محاصره كرده ... ده است به حسین مى نگرد كه بر ناقه خود سوار ش. پیش مى آید

حّر كامًال به سخنان این مرد كه از دورترین نقاط جزیرة العرب آمده و همراه خویش كلمات محّمد . اند، سخن بگوید
را  حسین بر ناقه قرار مى گیرد و مانند یك پیامبر ابتدا قوم خود. و عزم على را آورده است ، گوش فرا مى دهد

 .موعظه مى كند



َفِاْن . ى َعَلْیُكْمِاْسَمُعوا َقْولى َوال ُتَعجُِّلوا َحّتى َاِعَظُكْم ِبما ُهَو َحقُّ َلُكْم َعَلىَّ َوَحّتى َاْعَتِذَر ِاَلْیُكْم ِمْن َمْقَدم! َایَُّها الّناُس))
ْنُفِسُكْم ُكْنُتْم ِبذِلَك َاْسعَد َوَلْم َیُكْن َلُكْم َعَلىَّ َسبیٌل َوِاْن َلْم َتْقَبُلوا ِمّنى َقِبْلُتْم ُعْذرى َوَصّدْقُتْم َقْولى َوَاْعَطْیُتمونى النَِّصَف ِمْن َا

لىَّ َوالُتْنِظُروِن، ُكْم ُغمًَّة ُثمَّ اْقُضوا ِإاْلُعْذَر َوَلْم ُتْعُطوا النَِّصَف ِمْن َاْنُفِسُكْم َفَاْجِمُعوا َاْمَرُكْم َوُشَركاَئُكْم ُثمَّ ال َیُكْن َاْمُرُكْم َعَلْی
 . ((  (30)ِانَّ َولیّى الّلُه الّذى َنزََّل اْلِكت اَب َوُهَو َیَتَولَّى الّصاِلحیَن

حسین از ادامه سخن باز مى ایستد . كلمات او با شیون و اشكى كه از درون خیمه ها مى جوشد، آمیخته مى شود
 :را فرمان مى دهد)) على اكبر((  و فرزندش )) ابوالفضل ((برادرش ... و
سهمگین بر همه جا دوباره سكوتى ... دارند  به جان خودم كه گریه هاى زیادى در پیش . بانوان را ساكت كنید -

سكوتى عجیب كه همه چیز را در بر مى گیرد و فقط نسیمى لطیف است كه كلمات حسین را منتقل ... حاكم مى شود
 :مى سازد

َفاْلَمْغُروُر َمْن َغّرْتُه . ِانَّ الّلَه َتعالى َخَلَق الدُّْنیا َفَجَعلها داَر َفناٍء َوَزواٍل ُمَتَصرََّفًة ِبَاْهِلها حاًال َبْعَد حاٍل! أ یَُّها الّناُس))
َوأ راُكْم َقد اْجَتمْعُتْم . َع َمْن َطِمَع ِفیهاَوالشَِّقيُّ َمْن َفَتَنْتُه َفال َتُغرَّنَُّكْم هِذِه الدُّْنیا َفِانَّها َتْقطُع َرجاَء َمْن َركن ِاَلْیها َوُتَخیُِّب َطَم

أ . و َاَحلَّ ِبُكْم ِنْقَمَتُه َفِنْعم الرَُّب َربُّنا َوِبْئَس اْلَعبیُد َاْنُتْم. ْم َوَاْعَرَض ِبَوْجِهِه اْلَكِریِم َعْنُكْمَعَلى َاْمٍر َقْد َاْسَخْطُتُم الّلَه ِفیِه َعَلْیُك
َلَقِد اْسَتْحَوَذ َعَلْیُكُم الشَّْیطاُن . َقْتلُهْم ُثمَّ ِانَُّكْم َزَحْفُتْم ِالى ُذرِّیَِّتِه َوِعْتَرِتِه ُتریُدوَن. ْقَرْرُتْم ِبالّطاَعِة َو آَمْنُتْم ِبالرَُّسوِل ُمَحمٍَّد

َفُبْعدًا ِلْلَقْوِم . إ ّنا لّلِه َوِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن هُؤالِء َقْوٌم َكَفُروا َبْعَد ِایماِنِهْم. َفَاْنساُكْم ِذْكَر الّلِه اْلَعِظیِم َفَتّبًا َلُكْم َوِلما ُتِریُدوَن
 . ((  (31)الّظاِلمِیَن

كرده حّر احساس مى كند كه زلزله اى دنیاى او را پر . در دلها غلغله ایجاد مى كند... كلمات در گوشها نفوذ مى كند
 .صداى ویران شدن كاخ باورهاى پیشین خود را مى شنود. است 

 !خدایا چه كنم ؟... چه مى شنوم ؟... من چه مى بینم ؟... آیا من كابوس مى بینم ؟
 ... بر بالهاى اندیشه مى فرستد... ناقه سوار همچنان كلمات را به همراه نسیم 

َاَلْسُت اْبُن بنت َنِبیُِّكْم؟ ... ُثمَّ اْرِجُعوا ِالى َاْنُفِسُكْم َوعاِتُبوها َواْنُظرُوا َهْل َیِحلُّ َلُكْم َقْتِلى . َاْنِسُبوِنى َمْن َاَنا! َایَُّها الّناُس)) -
اِء َعمَّ َابى ؟ َاَوَلْیَس َجْعَفٌر َاَوَلْیَس َحْمَزُة سیَُّد الشَُّهد... َواْبُن َوِصّیِه َواْبُن َعمِِّه؟ َوَاوَّل اْلُمْؤِمِنیَن ِبالّلِه َواْلُمصدِِّق ِلَرُسوِلِه؟

ْقُتُموِنى ِبما َاُقوُل َوُهَو اْلَحقُّ الطَّّیاُر َعّمى َاَوَلْم َیْبُلْغُكْم َقْوُل َرُسوِل الّلِه ِلى َوَالخى هذاِن َسیِّدا َشباِب َاْهِل اْلَجنَِّة؟ َفِاْن َصدَّ
الّلَه َیْمُقُت َعَلْیِه َاْهَلُه َوُیِضرُِّبِه َمن اْخَتَلَقُه َوِاْن َكذَّْبُتُموِنى َفِانَّ ِفیُكْم َمْن ان َسَأْلُتُموُه  َوالّلِه ما َتَعمَّْدُت اْلِكْذَب ُمْنُذ َعِلْمُت انَّ

َو )) ّساِعِدى َسْهَل ْبِن َسْعِد اْل((َو )) َابا َسِعید اْلِخْدِرى ((َو )) جاِبَر ْبَن َعْبِدالّلِه اَالْنصاِرى ((َسُلوا . َعْن ذِلَك َاْخَبرُكْم
أ ماِفى هذا حاِجٌز . ُیْخِبُروُكْم َانَُّهْم َسِمُعوا هِذِه اْلَمقاَلَة ِمْن َرُسوِل الّلِه ِلى َوَالِخى )) َاَنَس ْبَن ماِلٍك((َو )) َزْیَد ْبَن َاْرَقْم((

 .((  (32)َلُكْم َعْن َسْفِك َدِمى ؟
 :ابرص فریاد مى زند. صداى شیطانى بلند مى شود كه مى خواهد كلمات پیامبران را ببلعد

 !ما نمى دانیم كه تو چه مى گویى ؟ -
 :حبیب پیر هفتاد ساله پاسخ مى دهد -
 . خداوند بر دل تو ُمهر زده است. گواهى مى دهم كه تو در این سخن راست مى گویى  -

 آتشفشان نهضت بار دیگر گدازه هاى خود را به خارج مى فرستد؛
ْشِرِق َواْلَمْغِرِب اْبُن ِبْنِت َنِبيٍّ َغْیرى َفِاْن ُكْنُتْم ِفى َشكٍّ ِمْن هَذا اْلَقْوِل، َاَفَتُشكُّوَن أ ّنى اْبُن بنت َنِبیُِّكْم، َفَوالّلِه ماَبْیَن اْلَم)) -

 .(( !  (33)َاْو ماٍل َلُكُم اْسَتْهَلْكُتُه َاْو ِبِقصاِص َجراَحٍة! َاَتْطُلُبوِنى َبَقِتیٍل منُكْم َقَتْلُتُه !فیُكْم َوال ِفى َغْیِرُكْم، َوْیَحُكْم
استعدادى چونان ... انحطاط تا سرحد مسخ ... در نهاد بشر استعداد انحطاط وجود دارد. قبایل عاجزانه ایستاده اند

 . مغناطیس
قلب كوفه با حسین است ، ولى شمشیر كوفه قلب او ... حمل مى كند كوفه بار سنگین گناه و فریب را بر دوش خود

 .را پاره مى كند
آیا ! اى زید بن حارث  ! اى قیس بن اشعث! اى حجار بن ابجر! اى شبث بن ربعى : حسین با صداى بلند مى گوید

نگفتید تو به ! ارى دمیده شما براى من نامه ننوشتید كه به سوى شما بیایم ؟ نگفتید كه میوه ها رسیده و گلهاى به
 !سوى ارتشى مجّهز روانه مى شوى ؟
 . صداى موشهایى ترسان... صداهایى از روى ترس بلند مى گردد

 . ما نگفتیم... ما ننوشتیم  -
اگر از آمدن من ناراحت هستید، رهایم كنید تا ! اى مردم ... چرا، به خدا قسم ، شما گفتید و نوشتید. سبحان الّله  -

 . پناهگاهى برگردم به یك
 :فریاد قیس بن اشعث بلند مى شود در حالیكه چشمان او از نیرنگ برق مى زند

از طرف آنان به تو هیچ ناراحتى . آیا تسلیم فرمان پسر عمویت نمى شوى ؟ آنان آسیبى به تو نخواهند رساند -



 .نخواهد رسید
 .نهایى بیشتر از خون مسلم بن عقیل از تو باشندآیا مى خواهى بنى هاشم طالب خو. تو برادر برادرت هستى  -
ْم َاْن َتْرُجُمون َاُعوُذ ِبَربِّى ال والّلِه الُاْعِطیهْم ِبَیِدى ِاْعطاَء الذَِّلیِل َوال َاِفرُّ ِفراَر اْلَعِبیِد، عبادالّله ِاّنى ُعْذُت ِبَرّبِى َوَربُِّك))

 .((  (34)َیْوِم اْلِحس اِبَوَربُِّكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر الُیْؤِمُن ِب
 عاشورا، غمبارترین روز تاریخ

. سرشاخه هاى درختان نخل برق مى زنند. از خونها گودالى. سرخ ... سرخ ... خورشید طلوع كرده است 
شیطان بیدار شده عربده مى ... وریگهاى بیابان برافروخته شده اند؛ و چهره قبایل با رنگ جنایت رنگین شده است 

 ...كشد و ویران مى كند
 .شیطانى از میان قبایل فریاد مى زند

 !!تو را به آتش بشارت باد!... اى حسین  -
 تو كیستى ؟... ى ؛ بلكه من بر خداى غفور كریم وارد مى شوم دروغ گفت -
 . هستم)) ِاْبن َحْوَزه ((من  -

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

باعث شد كه  چه چیزى اسب او را خشمگین ساخت ؟ چه چیزى. هیچ كس نمى داند كه حادثه چگونه اتفاق افتاد
و در آتشفشانى از خشم ، سوار خود را بر زمین . دور خود بچرخد و بچرخد... دیوانه وار سم بر زمین بكوبد

 . در درون گودال آتش... بزند
رؤ یاى غارت و شهوت كشتار به كاهى تبدیل مى ... طولى نمى كشد كه فرزند حوزه به خاكستر مبّدل مى گردد

 ...سو و آن سو مى برد شود كه باد آن را به این
 . اگر یكى از حواریین آنجا حضور داشت ، حتمًا مى گفت كه حسین فرزند خداست

 : و حسین نیز به او جواب مى داد كه
 . من فرزند فرستاده خدایم -

 :نواده رسول خدا فریاد مى زند
 .((...  (35)َاْقِصْم َمْن َظَلَمنا َوَغَصَبنا َحقَّنا ِانََّك َسِمیٌع َقریٌبَف. َاّللُهمَّ ِاّنا َاْهُل َبْیِت َنِبیَِّك َوُذرِّیَُّتُه َوَقراَبُتُه))

 .دیك است اگر او باال رود و حسین به یاد مى آورد كه مردى از پدرش پرسیده بودچقدر آسمان به انسان نز
 :مسافت بین آسمان و زمین چقدر است ؟ و باب مدینه علم پاسخ داده بود

 .(( دعاى اجابت شده))
فقط چند لحظه طول خواهد كشید و سپس همه چیز به پایان مى ... ابن سعد با آرزوهاى مستانه خود مى ایستد

تنها باید از روى ... فقط یك قدم تا حكومت باقى مانده است ... بزودى به حكومت رى و گرگان خواهد رسید... رسد
به سمت دنیایى از ... و آنگاه مهّیاى رفتن به سوى شرق ... تنها یك بركه كوچك از خون ... جسد حسین بگذرد

 .كنیزكان و حرمسراها
 : ه استاز خواب بیدار شد... حّر جلو مى آید

 !آیا تو مى خواهى با این مرد بجنگى ؟ -
 .جنگى كه كمترین حادثه آن افتادن سرها و قطع دستها باشد! آرى به خدا سوگند -
 .بگذار به جایى دیگر از این سرزمین برود -
 . ولى كار به دست ابن زیاد است... اگر كار به دست من بود، قبول مى كردم  -

 . بى تردید آمدنى استحّر مى فهمد كه رستاخیز 
 .(...  (36)َوَتَرى الّناَس ُسكارى َوما ُهْم ِبُسكارى ... َیْوَم َتَرْوَنها َتْذَهُل ُكلُّ ُمرِضَعِة َعّما اَءْرَضَعْت)

 :كه به وى بدگمان شده است ، مى گوید)) ابن اوس ... ((به نظر مى آید كه حّر به سمت كاروان در حركت است 
 !مى خواهى حمله كنى ؟ -

- ... 
 .و ویران مى گرددمى كند كه بنیان افكار پیشین ا  بار دیگر زلزله اى در اعماق قلب حّر ایجاد مى گردد و احساس 

 :ابن اوس با شگفتى فریاد مى زند
پس این چه حالتى است كه  . اگر از من مى پرسیدند كه شجاع ترین كوفیان چه كسى است من تو را نشان مى دادم -

 در تو مى بینم ؟
 .حّر نگاهى مى افكند؛ نگاهى كه كشف حقایقى بزرگ را به همراه دارد



كه هیچ چیز را بر بهشت ترجیح نمى دهم ؛ گرچه ! به خدا قسم ... مى بینم من خود را بین دوزخ و بهشت  -
 ... سوزانده شوم

 :ابن سعد زیر لب مى غّرد و مى گوید
چگونه در ... نگاهش كنید ...!چگونه انسان ، مرگ را انتخاب مى كند؟... این دیوانه چه مى كند؟... چه مى بینم ؟ -

 ...برابر حسین خضوع مى كند؟
 . است)) حّر((ت باشید او ساك -

 :یكى از آنان قهقهه اى مى زند
 .او مى خواهد ما را موعظه كند -
 :فریاد مى زند)) شبث بن ربعى ))
 . بگذار سخن او را بشنویم! اى ابله  -

 :و صداى حّر از اعماق جان كسى كه چشمه هاى جاودانگى را پیدا كرده ، طنین مى افكند
چرا كه این بنده صالح خدا را دعوت كردید و از هر سو او را محاصره . مادرانتان بادننگ بر ! اى مردم كوفه ))

كردید و مانع شدید كه به یكى از سرزمینهاى وسیع خداوند برود تا خود و خاندانش در امان بمانند و امروز مانند 
تران و اصحابش بستید؛ آبى اسیر در دست شماست و هیچ توانایى ندارد و آب فرات را به روى او و بانوان و دخ

و اینك تشنگى ، آنان را . كه یهود و نصارا و مجوسیان از آن مى نوشند و خوكهاى سیاه و سگها در آن شنا مى كنند
 .((...چقدر با ذّریه محمَّد بد رفتار كردید. از پاى در آورده است 

ه مراقب تیرهاى قبایل فریبكار است ، بر مى و حّر در حالى ك... از هر سو باران تیر به سوى حّر باریدن مى گیرد
 .گردد

 حماسه حضور
الشخورهاى دیوانه در آسمان به پرواز درآمده اند و گردبادى از سمت بیابان مى وزد و درختان خرما مانند نیزه 

 .هایى هستند كه گویا در ساحل فرات فرو رفته اند
تیرهایى دیوانه وار رها . ز میان توده هاى ابر برمى خیزندفضا پر از خطر است ؛ مانند تندرهایى كه انفجارگونه ا

 .مى شوند كه در پیكانهاى خود مرگ را به ارمغان مى آورند
 :حسین به اصحاب خود مى گوید

 .((  (37)ُقوُموا َرِحَمُكُم الّلُه ِاَلى اْلَمْوِت الَّذِى الُبدَّ ِمْنُه، َفِانَّ هِذِه السَّهاَم ُرُسُل اْلَقْوِم ِاَلْیُكْم- ))
 .مردانى كه بر كوهى از آتشفشان خشم در انتظار نشسته اند، به پا مى خیزند

چگونه ... چگونه قربانى شدن در نظر آنان به معناى جاودانگى است ؟... ن گردیده است ؟چگونه مرگ آرزوى آنا
 .(...  (38)َتْجِرى ِمْن َتحِتها ْاَالْنهاُر(...بیابان سوزان براى آنان تبدیل به بهشت هایى گردید كه 

گویا مى . با قدرتى بى نظیر مى رزمند... مردان در دل جنگلى انبوه از شمشیرها و نیزه ها پیشروى مى كنند
 .خواهند سرود سرنوشت تاریخ را بسرایند

و وقتى كه غبار میدان جنگ فرو مى . هایى شعله ور مى شوندگرد و غبارى بر مى خیزد و شمشیرها مانند برق
و زخمها زمین را سیراب مى ... نشیند، پنجاه پیكر مجروح دیده مى شوند كه در برابر آفتاب داغ قرار گرفته اند

درختى كه ریشه آن ثابت در اعماق زمین و شاخه . و خونها درختان آزادى و حرّیت را بارور مى سازند... كنند
 . ایش در اوج آسمان استه

 :حسین با اندوه مى گوید
َواْشَتدَّ َغَضُبُه َعَلى . َثلَثٍة ِاْشَتدَّ َغَضُب الّلِه َعَلى اْلَیُهوِد ِاْذ َجَعُلوا َلُه َوَلدًا َواْشَتدَّ َغَضُبُه َعَلى النَّصارى ِاْذ َجَعُلوُه ثاِلَث)) -

ُهْم ُدوَنُه َواْشَتدَّ َغَضُبُه َعلى َقْوٍم اتََّفَقْت َكِلَمُتُهْم َعلى َقْتِل اْبِن ِبْنِت َنِبیِِّهْم َاما َوالّلِه ال ُاِجیُب اْلَمُجوِس ِاْذ َعَبُدوا الشَّْمَس َواْلَقَمَر
 .(( ِالى َشى ٍء ِمّما ُیریُدوَن َحّتى اَءْلَقى الّلَه َوَاَنا ُمَخضٌَّب ِبَدِمى

(39)  
شهوت غارت شعله ور است و   به یكى از خیمه ها هجوم مى برد در حالى كه در چشمان او آتش )) ابرص ))

 :شیطانى در اعماق وجود او عربده مى كشد
 ... یاورید تا زن و فرزندان حسین را با آتش بسوزانیمآتش ب -

دلهاى كوچك با ترس و لرز از خیمه ها بیرون مى ریزند؛ مانند پرندگانى كه از كشتى هاى غرق شده در نقاط 



 .دوردست به پرواز درآمده اند
 :حسین فریاد مى زند

 .((؟ خداوند تو را با آتش بسوزاند تو آتش مى خواهى تا اهل بیت مرا بسوزانى! اى پسر ذى الجوشن )) -
 .این عمل ناپسند را كه همتاى او مى خواهد به آن دست یازد، محكوم مى كند)) شبث بن ربعى ((و 
گفتار و كردارى زشت تر از كار تو ندیدم ؛ و هیچ مقام و جایگاهى زشت تر از مقام ! آیا زنان را تهدید مى كنى ؟ -

 ... تو مشاهده نكردم
 :حالى كه انگشت خود را به دهان مى گزد، آهسته مى گویدو او در 

ما با على بن ابیطالب جنگیدیم و فرزندان ابوسفیان پس از وى پنج سال با فرزندش جنگیدند، ما بر فرزندانش ستم  -
او  كردیم در حالى كه بهترین خلق خدا در روى زمین هستند، ما به خاطر خاندان معاویه و فرزند سمّیه تبهكار با

 !! چه گمراهى! وه ... گمراهى  ... جنگیدیم
 ...خورشید به وسط آسمان آمده است و قبایل به كاروان هجوم آورده اند

 :متوجه حسین شده و با خشوع مى گوید)) ابو ثمامه صائدى ))
م تو را نخواهند نه به خدا سوگند تا من كشته نشو. من مى بینم كه این قوم به تو نزدیك مى شوند! جانم به فدایت  -

و دوست دارم كه خدا را مالقات كنم در حالى كه این نماز آخر را كه اكنون وقت آن فرا رسیده است خوانده ! كشت 
 . باشم

 :حسین سرش را به سوى آسمان بلند مى كند و به خورشید نگاهى مى افكند
و در ... آرى ؛ اكنون اّول وقت نماز است  .خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد... نماز را به یادم آوردى ؟ -

 :حالى كه قطرات عرق را كه بر پیشانى اش مى درخشند، پاك مى كند، مى گوید
 .((از اینها بپرسید كه آیا مهلت مى دهند كه نماز بخوانیم ؟)) -

 !! نماز تو قبول نیست: با چهره اى خشن ، فریاد مى زند)) ابن نمیر))
 :گینانه فریاد مى زندخشم)) حبیب بن مظاهر))
 !تو گمان مى كنى كه نماز خاندان پیامبر پذیرفته نیست ، ولى از درازگوشى چون تو پذیرفته است ؟ -

و با اسب به سمت حبیب مى تازد، و حبیب مثل كوه بى پروا مى ایستد و . شیطان در درون ابن نمیر عربده مى كشد
و خون سرخ او روى ... اى قبایل او را در بر مى گیرندو شمشیره. سیل دشمن به سوى او سرازیر مى شود

 .خونهایى كه براى بیابان قصه وفا و ایثار و فداكارى مى سرایند .ریگهاى بیابان جارى مى شود
 :فراوان مى نماید (40)حسین استرجاع 

  .((  (41)ِعْنَدالّلِه َاْحَتِسُب َنْفِسى َوُحماَة َاْصحاِبى- ))
و حسین در قلب طوفان با . قبایل مانند بادهاى زرد موج مى زنند و در وزش خود پیام مرگ را حمل مى كنند

 ...یارانش آخرین نماز را به پا مى دارد
و نسیمهاى ...  آسمان درهاى خود را به روى كاروانى كه آمده باز نموده و فضا مملّو از بالهاى فرشتگان است

 . بهاِر بهشت فردوس... معطر بوى خوش بهار را به همراه دارند
 :حسین متوجه اصحاب خود مى گردد در حالى كه اشاره به مقصد كاروان مى نماید، چنین مى گوید

َوهذا َرُسوُل الّلِه َوالشَُّهداُء الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفى َسِبیِل  هِذِه اْلَجنَُّة َقْد َفَتَحْت َاْبواَبها َواتََّصَلْت َاْنهاُرها َوایَنَعْت ِثماُرها! یا ِكراُم))
 .((...  (42)ُسوِلالّلِه َیَتَوقَُّعوَن ُقُدوَمُكْم َوَیَتباَشُروَن ِبُكْم َفحاُموا َعْن دیِن الّلِه َودیِن َنِبیِِّه َوُذبُّوا َعْن َحَرِم الرَّ

 .كاروانى كه چشمه هاى جاودانگى رایافته با اشتیاق ، آخرین گامها را بر مى دارد
وگند هیچ امر ناگوارى به تو و خاندانت به خدا س! و خونهاى ما نگهبان خون تو باد! جانهاى ما فداى جان تو باد -

 ! نخواهد رسید تا وقتى كه خون در رگهاى ما جارى است
با سینه اى ماالمال از خون سرخ در )) ابوثمامه . ((آسمان درهاى خود را گشوده است و مردان عروج مى كنند

از خون سرخ را پشت سر خود  و چه زود به آسمان پرواز مى كند؛ در حالى كه بركه اى. معراج پیشقدم مى شود
 . به جا گذارده است



 :پیش مى آید؛ دستش را بر كتف حسین مى گذارد و چنین مى سراید)) زهیر((و در پى او 
 

 َاْقِدْم ُهدي َت هاِدیًا َمْهِدّیًا َفاْلَیْوُم َاْلقى َجدََّك النَِّبّیا 
   (43)َتا اْلَكِمّیا َو َاَسَد الّلِه الّشهیَد الَحّیاَوَحَسنًا َواْلُمْرَتضى َعِلّیًا َوَذااْلَجناَحْیِن اْلَف

 .من نیز بعد از تو آنان را مالقات خواهم كرد -
... گام بر فرق ستارگان و افالك مى گذارد... كاروان آسمان را مى پیماید. و چقدر سریع به یارانش ملحق مى گردد

 :در عروج ملكوتى بى نظیر، حسین كنار پیكر زهیر مى ایستد و با اندوه مى گوید
 .((  (44)وا ِقَرَدًة َوَخناِزیَرال ُیْبِعَدنََّك الّلُه یا ُزَهْیُر َوَلَعَن قاِتِلیَك َلْعَن الَّذیَن ُمِسُخ))
و باران سنگ به سوى او باریدن مى از هر س. آماده عروج مى شود؛ پس به قلب قبایل مى زند)) نافع جملى ((و 

خون از زخمهاى او مى ریزد، پیكرش را با رنگى بر . هر دو بازوى وى مى شكند و اسیر مى گردد. گیرد
 .افروخته رنگین مى سازد

 :ابن سعد با لحنى كه حاكى از احترام عمیق به شجاعت نافع است مى گوید
 چه چیز تو را وادار كرد كه چنین كنى ؟ -
 . ى من مى داند كه قصدم چه بوده استخدا -
 مى بینى به چه روزى افتاده اى ؟ -
و اگر فقط یك ... غیر از تعداد مجروحان دوازده نفر از شما را كشتم و خودم را سرزنش نمى كنم ! به خدا سوگند -

 .بازو براى من باقى مانده بود، نمى توانستید مرا اسیر كنید
 :نافع با آرامش مى گوید... ه و كینه در چشمانش برق مى زدشمشیر خود را كشید)) ابرص ))
اگر مسلمان هستى براى تو بسیار سهمگین است كه خدایت را مالقات كنى در حالى كه خون ما ! اى شمر به خدا -

 ... خداى را كه آرزوهاى ما را به دست بدترین خلق خود برآورده ساخت  سپاس ... را به گردن دارى 
خود را با قساوت تمام فرود مى آورد و سر بر روى شنزارها قرار مى گیرد و چشمان وى به سوى ابرص شمشیر 

 .عالم بى انتها مى نگرد و لبخندى آرام بر لبهاى خشكیده اش نقش مى بندد
 :مردى از قبایل فریاد مى زند

 رفتار خدا را با خودت چگونه یافتى ؟! اى بریر -
 :ر زمان مى نگرد پاسخ مى دهدبریر در حالى كه به آن سوى غبا

 .خداوند با من به خوبى رفتار كرد و تو را به كیفر مى رساند -
با هم قدم مى زدیم و تو  (( بنى لوذان((یاد مى آورم روزى را كه در . دروغ گفتى و پیش از این دروغگو نبودى  -

 . معاویه گمراه و على بن ابیطالب امام هدایت است: مى گفتى 
 . اقرار مى كنم كه این رأ ى من استآرى ،  -
 . و من گواهى مى دهم كه تو از گمراهانى -
 .بیا با هم مباهله كنیم تا خدا بر دروغگو لعنت فرستاده و او را بكشد -

دستهایى به همراه دلها متوجه آسمان گشته درخواست پیروزى مى نمایند و دستهاى خشك شده اى نیز بلند مى 
 :شوند
 . (...  (45)َل ِمْن َاَحِدِهما َوَلْم ُیَتَقبَّْل ِمَن ْاال َخِرَفُتُقبِّ...)

مردى كه دچار لعنت شده ، بر زمین ... خود را صاعقه وار فرود مى آوردُبریر شمشیر ... و نبرد شروع مى شود
 . مى افتد؛ گویا كه از كوهى بلند پرتاب شده است

 

 شیران بیشه شجاعت



و گردونه مرگ  ...صورتها را كباب مى كند  شعله هایش . خورشید همچنان در آسمان نیلگون میخكوب است 
 (...ال ُتْلهي ِهْم ِتجاَرٌة َوال َبْیٌع َعْن ِذْكِر الّلِه...) : مردانى را مى رباید كه... دیوانه وار در ریگهاى سوزان مى چرخد

(46)  . 
)) ابوذر غفارى ))دست روزگار او را از سرزمینهاى دور دست آورده است ، او غالم ... جلو مى آید)) جون ))

 . است
 :حسین مى گوید

 .(( تو براى طلب عافیت دنبال ما آمدى ؛ اكنون تو آزادى! اى جون )) -
 :با ناله پاسخ مى دهد)) جون ))
از شما ! نه به خدا قسم ... بودم و در سختى شما را رها كنم ؟من در دوران راحتى و آرامش بر سر سفره شما  -

و زمین زیر پایش ... جون به جنگ با قبایل مى پردازد. جدا نمى شوم تا خون سیاه من با خون شما آمیخته گردد
 .مانند طبلهاى آفریقایى به شدت مى لرزد

 .یندو شمشیرها چون چنگال حیوانات وحشى افسانه اى ، بر وى فرود مى آ
 :حسین به زخمهاى او كه از آن خون مى جوشد مى نگرد و مى گوید

 .((  (47)َاللَُّهمَّ اْحُشْرُه َمَع ُمَحمٍَّد َوَعرِّْف َبْیَنه َوَبْیَن آِل ُمَحمٍَّد- ))
كه پیرى از اصحاب پیامبر است و آن حضرت را دیده و سخنانش را شنیده و )) انس بن حارث كاهلى ((پس از او 

 .در جنگ بدر و حنین و جنگهاى خونین دیگر شركت كرده ، به جلو مى آید
عمامه اش را از سر بر مى دارد و كمر ... همچنان شكوهمند است روزگار قامت او را خم كرده ولى اراده اش 

 .و با دستمال ابروهایش را... خمیده اش را با آن مى بندد
 ...سپس به شدت مى گرید... حسین به او مى نگرد و اشك در چشمانش حلقه مى زند

 ! خداوند از تو سپاسگزارى كند اى شیخ -
مقابل چشم او تصویر  ...ى چون فوالد بلكه محكمتر از آن جلو مى آیدصحابى پیامبر با قدمهاى آهسته و عزم

و اكنون با ... درخشان صحنه هاى پیكار با تمامى مشركان كه در ركاب پیامبر بود، به نمایش در آمده است 
 : و در گوش او جمالت رسول خدا در میدانهاى نبرد طنین انداز گشته كه... فرزندان و نوادگان آنان مى جنگد

 .((...یا َمْنُصوُر َاِمْت))
و همینكه صحابى پیر روى زمین . از هر سو به وى حمله ور مى شوند... قبایل در او خون َبدر و ُحنین را مى بینند

 .مى افتد و صورتش بر روى خاك قرار مى گیرد، احساس مى كند كه بر صورت پیامبر بوسه مى زند
و قبایل ، ... مى سرایند)) هل من مزید))ند و ریگها خون مى نوشند و بیابان از ضربات نعل اسبان فریاد مى ك

 .گذشته هاى بسیار دور ...مستانه به انتقام خونهاى گذشته مى پردازند
با امواجى خروشان ، گویا به آنچه در سواحل آن اتفاق مى افتد، بى اعتناست یا شاید شتابان ... فرات جارى است 

یا شاید مى خواهد براى دریا قصه صحرا و تشنگى و ... هد صحنه هاى هولناك را ببیندنمى خوا... قصد فرار دارد
 .حسین را بسراید

با حسین هیچ كسى جز  ...همه با وى خداحافظى كرده و رفته اند... از اصحاب حسین هیچ كس باقى نمانده است 
پدر با فرزند ... امبران را ذخیره كرده است روزگار، خشم پی... على اكبر جلو مى آید... خاندانش باقى نمانده است 

 .خویش با چشمانى غمزده و گریان چون ابر بهار خدا حافظى مى كند
 :باران فریاد مى زند  و با نوایى شبیه آهنگ ناودان در هنگام ریزش . اشكهاى حسین مى ریزد

َوَسّلَط َعَلْیَك َمْن َیْذَبُحَك َعلى  ...َتْحَفْظ َقراَبِتى ِمْن َرُسوِل الّلِهَقَطَع الّلُه َرِحَمَك َیاْبَن َسْعٍد َكما َقَطْعَت َرِحِمى َوَلْم ))
 .((  (48)َفراِشَك

 :به آسمان مى نگرد... و حسین صورت خود را بلند مى كند... لى اكبر به بیشه شمشیرها و نیزه ها نفوذ مى كندع
ْشَتْقنا ِالى ُرْؤَیِة َوَمْنِطقًا َوُكّنا ِاَذا ا َاللَُّهمَّ اْشَهْد َعلى هُؤالِء اْلَقْوِم، َفَقْد َبَرَز ِاَلْیِهْم َاْشَبُه الّناِس ِبَرُسوِلَك ُمَحمٍَّد َخْلقًا َوُخْلقًا))

 .(( ) (49َاللَُّهمَّ َفاْمَنْعُهْم َبَركاِت ْاَالْرِض. َنِبیَِّك َنَظْرنا ِاَلْیِه
و گهگاهى برق شمشیر خشمگینانه اش مانند شعاع صاعقه ... فرزند على در جنگل متراكم نیزه ها پیشروى مى كند

 .ابرهاى پر از رعد... بین توده هاى متراكم ابر، نمایان مى شود
 : جاهلىتعّصب  ...نیزه خود را حركت مى دهد و طوفان عصبّیت در درون او به پا مى خیزد)) ُمّرة بن منقذ))
 .اگر پدرش را به عزایش ننشانم ، گناه عرب بر گردن من باشد -

على گردن اسب خود را مى گیرد؛ اسب او را در دل جنگل متراكم . نیزه وحشى جسد نور نبوى را درهم مى شكند
اره عشق و قبایل وحشى او را محاصره مى كنند و كلمات على اكبر مانند فو... نیزه ها و شمشیرها كشانیده است 



 :ازلى مى جوشد
.(( نَّ َلَك َكْأسًا َمْذُخوَرًةَعَلْیَك ِمنِّى السَّالُم أ با َعْبِدالّلِه، هذا َجّدى َقْد َسقاِنى ِبَكْأِسِه َشْرَبًة الَاَظمُأ َبْعَده ا َوُهَو َیُقوُل ِا))

(50)  
و در چشمانش ... خیلى خیلى دور... وقتى كه پدر مصیبت زده مى رسد، پسر به دور دست سفر كرده است 

 .كاروانهایى از مسافران كوچ كرده پدیدار هستند
حسین كف دست خود را از چشمه هاى حیات پر مى كند و سپس به . از زخمهاى پیكر نبوى خون جارى است 

به ستارگانى تبدیل مى شود كه نبض ... قطرات خون سرخ به فضاى بى انتها باال مى رود... آسمان پرتاب مى نماید
 .در شعاع خویش كاروانهایى را كه در آینده متوّلد مى شوند، هدایت مى كنند. آرزوهایند

 .((  (51)یا َبْعَدَك اْلَعفا ما َاْجَرَأُهم َعَلى الرَّْحمِن َوَعلى اْنتهاِك ُحْرَمِة الرَُّسوِلَعَلى الدُّْن- ))
خونها جارى  ...عصیان ... شورش ... انقالب را اعالم مى كند... چم همچنان با قدرت تمام در اهتزاز است پر

در آنان روح مى دمند و اسرارى را در آن منتشر مى سازند كه هیچ كس آن ... ریگها را سیراب مى كنند... هستند
 .را درك نمى كند

 !؟آیا دیده اید كه ماه بر روى زمین راه برود -
جوانى كه هنوز به سن بلوغ  ...را مى بیند)) قاسم بن الحسن ((تاریخ با شگفتى نجوا كنان مى گوید در حالى كه 

در دست راست او . پیراهن و شلوار و كفشى پوشیده است ... با آرامش خاصى گام بر مى دارد. نرسیده است 
با آنان كه سوگندهایشان ... فریبكاران مى جنگد با. شمشیر را در هوا به چرخش در آورده است ... شمشیرى است 
بى اعتنا به قبایلى كه او را در محاصره ... خم مى شود تا آن را ببندد. چپش باز مى شود  بند كفش . بى اعتبار است 

 .خود در آورده اند و چون فرفره بر گرد او مى چرخند
 :از این اقدام باز مى داردسگ صفتى ، له له كنان بر او حمله مى آورد و دیگرى او را 

 از این نوجوان چه مى خواهى ؟ آیا همین افراد كه او را در بر گرفته اند كافى نیستند؟ -
 .باید او را از پاى در آورد -

 .و یك شمشیر جنایت فرود مى آید و ماه دو قسمت مى شود
 ! عمو جان -

به سرعت بر قاتل فرزند برادرش شمشیرى . است  طوفانى كه در آن آتش... حسین طوفانى ویرانگر به پا مى كند
و لشكر مى خواهد او را از مرگ برهاند؛ پس الشه اش زیر . و قاتل از درد فریاد مى كشد. آمیخته با خشم مى كوبد

 .سم اسبان قرار مى گیرد و همان جا گم مى شود و آرزوهاى پوچ او نیز چون خودش نابود مى شوند
 :هید مى ایستدحسین كنار پیكر نوجوان ش

.(( َوالّلِهَعلى َعمَِّك َاْن َتْدُعوُه َفال ُیِجیُبَك َاْو ُیِجیُبَك ُثمَّ ال َیْنَفُعَك - َعزَّ . َخْصُمُهْم َیْوَم اْلِقیاَمِة َجدَُّك. ُبْعدًا ِلَقوٍم َقَتُلوَك- ))
(52)  

جانهایى شفاف كه پیكر ناسوتى خود را رها ... مرگ كاروان را مى رباید و مسافران به آسمان عروج مى كنند -
 .كرده و به جهان پر از نور كوچ نموده اند

)) ابوالحسن ((پدرش . مى خوانند)) ابوالفضل ))مردى كه او را . نمانده است همراه حسین كسى جز علمدار باقى 
 . بانویى از شجاعان عرب است)) ُام البنین ((و مادرش 

 .پرچم در دست چپ او در اهتزاز است و در دست راست او شمشیرى بّران كه جان دشمن را مى ستاند
مانند بادبان كشتى كه باد از هر سو آن ... به پرچم مى نگرند ...در آن جا چشمانى از آن سوى خیمه ها نظاره گرند

 . را به حركت در آورده است
 . سینه هایى كه از تشنگى مى سوزند و سرود آب مى سرایند و فرات را جنگلى از نیزه ها محاصره كرده است

العطش : شنود كه مى گویدو ابوالفضل از خشم منفجر مى گردد وقتى كه صداى ناله دختر یا فریاد كودكى را مى 
 .و چیزى جز سراب كه تشنه آن را آب مى پندارد، وجود ندارد!... العطش !... 

 .حسین به آخرین قربانى آسمانى مى نگرد... پرچمدار از برادرش كه تنها مانده است سبقت مى گیرد
 . تو پرچمدار منى! برادر -

 :ابوالفضل كه از خشم بى تاب شده است مى گوید
 . نه ام از این منافقان تنگ شده است و مى خواهم انتقام بگیرمسی -
 .اگر چنین است و هیچ راهى غیر از این نیست ، پس براى كودكان آب بیاور -

َوِانَّ ِمَن اْلِحجاَرِة ... (...به سوى دل هاى سختى كه از سنگ سخت ترند... ابوالفضل به سوى قبایل حركت مى كند
 . (...  (53)ُه اَالْنهاُرَلما َیَتَفجَُّر ِمْن



ینك فرزندان و همسرانش تشنه را كشتید و ا  اصحاب و خاندانش ... این حسین نواده رسول خداست ! اى پسر سعد -
بگذارید به سوى روم یا : تشنگى قلب آنان را سوزانده است و در عین حال مى گوید... هستند؛ پس به آنان آب بدهید

 . هند بروم و حجاز و عراق را براى شما بگذارم
 :ابرص ، با صدایى شبیه به ناله شیطان مى گوید

مگر ... اشد و در دست ما قرار گیرد، یك قطره آب به شما نخواهیم داداگر تمام زمین آب ب! اى پسر ابوتراب  -
 .اینكه با یزید بیعت كنید
و !... العطش !... العطش : لبهاى پژمرده فریاد مى زنند... قلبهاى تشنه ناله سر مى دهند... كودكان شیون مى كنند

 . م مارهاى صحرایىمانند شك ...و امواج آن باال و پایین مى روند... فرات جارى است 
مشك را بر روى دوش نهاده ، در گوش او جمالت پدرش در ساحل فرات طنین ... پرچمدار بر روى اسب مى پرد

 . ((  (54)َروُّوالسُُّیوَف ِمَن الدِّماِء،َترؤ ُوا ِمَن اْلماِء: ((انداز است كه گفته بود
مردان قبایل از مقابل او هراسان فرار ... ابوالفضل به سمت فرات حركت مى كند، در میان بارانى از تیر و شمشیر

ى شكافد بى آنكه از هزاران نفر كه او را زیر نظر گرفته سواره راه را م. گویا از مرگ تلخ مى گریزند... مى كنند
در اعماق نخلستانى كه مانند مژگان حوریان ، ساحل فرات را دور زده اند پیشروى مى  ...اند هراسى داشته باشد

ا شاخه هاى نخل به اهتزاز درآمده ، گوی... قطرات آب به باال مى پاشد. ابوالفضل اسب خود را به آب مى زند .كند
 .از شجاعت وصولتى كه در آینده ، جاودانه به ثبت خواهد رسید به وجد آمده اند

ولى به یاد مى آورد قلبهایى ... آب زیر قدمهاى او موج زنان جریان دارد و سواره تشنه ، كفى از آب بر مى دارد
 :و او آب را بر روى آب مى ریزد. را كه از تشنگى نزدیك است پاره پاره شوند

 
و بر پشت اسب خویش مى  َمشك را پر از آب مى كند (55)ِمْن َبْعِد اْلُحَسْیِن ُهوِنى َو َبْعَدُه ال ُكْنِت َاْن َتُكوِنى ! ُسیا َنْف

قبایل راه باز گشت را به روى او مى بندند در حالى كه دیدن مشك پر از  .جهد و به سمت خیمه ها حركت مى كند
 . آب آنان را به خشم در آورده است

 :سواره ، حماسه مى آفریند و چنین مى سراید
 

 اْلَمصالي ِت َلقى ال َاْرَهُب اْلَمْوَت ِاِذ اْلَمْوُت زقا َحّتى ُاواِرى ِفى 
  (56) َنْفِسى ِلِسْبِط اْلُمْصَطَفى الطُّْهِر َوقى ِاّنى َاَنا اْلَعّباُس َاْغُدو ِبالسَّقا َوال َاخاُف الشَّرَّ َیْوَم اْلُمْلَتقى

ابن ((و در دست او شمشیرى است كه از ... مردى از قبایل حیله اى به كار مى بندد و پشت نخلى پنهان مى شود
 . به ارث برده است)) ملجم 

 :شمشیر مكر، ناگهان فرود مى آید و دست راست او را در كنار نخلى قطع مى كند
 

 ِاْن َقَطْعُتم َیمِینى ِاّنى ُاحاِمى أ َبدًا َعْن ِدینى  َوالّلِه
آرزوى وى رسانیدن آب به . ابوالفضل راه را مى شكافد  (57)َوَعْن ِاماٍم صاِدِق اْلَیقي ِن َنْجِل الّنِبيِّ الّطاِهِر ْاَالِمیِن

 .قلبهاى تشنه اى است كه از عطش بى تاب شده اند و آرزوى فصل بارانى را دارند
پرچم مى افتد و قبل از آن . شمشیر نیرنگ دیگرى از پشت نخلى بلند مى شود و دست چپ او را قطع مى كند

و ابوالفضل در میان باران تیر و شمشیر راه را مى شكافد تا آن گاه كه تیرى مشك را پاره مى كند ... علوى شمشیر 
سوارى كه دو دستش قطع شده شور برگشتن به خیمه را ندارد و قبایل ، دیوانه وار گرد او جمع . و آب مى ریزد

او را مى شكافد و صدایى كه مژده صلح آینده را شده اند و مردى كه مرد نیست با عمود بر فرق او مى كوبد و سر 
 :مى دهد بر مى خیزد

 .((  (58)َعَلْیَك ِمّنى السَّالُم یا َاباَعْبِدالّلِه))
زینب و زنان و دختران ناله سر : مى رسد  و از میان خیمه ها، صدایى كه وزیدن طوفان را خبر مى دهد به گوش 

 .((  (59)واَضْیَعَتنا َبْعَدَك: ((مى دهند
 .((واَضْیَعَتنا َبْعَدَك: ((حسین نیز گریه كنان همین سخن را تكرار مى كند

 آواى رحیل
آخرین نواده رسول خدا صّلى الّله علیه و آله چشمان پر فروغ خود را به سمت ... وقت رفتن فرا رسیده است 

 . دور دست به حركت در آورده است ریگها تا افقهاى
به آخرین رشته ... چشمانى اندوهبار به آخرین مرد مى نگرند... بانوان و كودكان از میان خیمه ها خارج شده اند

 .آرزو



َهْل ِمْن ذابٍّ َعْن َحَرِم َرُسوِل : ((تاریخ و انسانیت را مخاطب قرار مى دهد... حسین با صداى بلند فریاد مى زند
 . ((  (60)؟ َهْل ِمْن ُمَوّحٍد َیخاُف الّلَه ِفیناالّلِه

 .با خونها... و با اشك توأ م مى گردد... آمیزد و صداى او با ناله و گریه كودكان و بانوان درهم مى
بر عصا تكیه مى ... خود و شمشیرش را به سوى میدان مى كشاند... جوانى كه از بیمارى رنج مى برد بپا مى خیزد

 . جوانى كه پدرش او را براى روز دیگرى ذخیره كرده است... دهد
 . ((  (61)َو ْاَالْرُض ِمْن َنْسِل آِل ُمَحمٍَّدِاْحِبسیِه ِلَئّال َتْخُل: ((حسین به خواهرش مى گوید

از فاجعه اى هولناك كه . بر قلبهاى شكسته نشسته است ... اندوه در خیمه ها مانند كالغان به پرواز درآمده است 
 .بزودى اتفاق خواهد افتاد خبر مى دهد

و فرات جارى است ... خورشید بر ریگها آتش مى بارد... خدا حافظى با زمین ... حسین براى خداحافظى مى ایستد
دوان  ... گردبادى به هوا برخاسته است ...و قبایل وحشى در پى انتقام خونهاى گذشته اند... قصد فرار دارد... 

 .عشق به سفر دارد. از درون خود نداى كوچ مى شنود... دوان به دور دستها مى رود
... عمامه اى به رنگ گل بر سر گذاشته ، عباى پیامبر بر تن دارد... و حسین رداى زیباى عروج در بر كرده است 

 .و شمشیر او را با خود حمل مى كند
چشمان آنان در انتظار  ... دردرون آنان آتِش انتقام ، شعله كشیده است... دیدن او از خودبى خود شده اندقبایل از 

 .شبیخونى بزرگ برق مى زند
براى او لباسى . حسین جامه اى را طلب مى كند كه هیچ كس به آن رغبتى نداشته باشد تا در زیر لباس خود بپوشد

 .را به دور مى افكندكوتاه مى آورند، با لبه شمشیر آن 
 . این از لباس ذّلت است -

 .جامه اى كهنه انتخاب كرده آن را با شمشیرش پاره نموده ، زیر لباسهایش مى پوشد
و او با كودكان و بانوان خداحافظى ... قبایل براى كشتن آخرین نواده رسول خدا صّلى الّله علیه و آله آماده شده اند

 .مى كند
ُبْعدًا ِلهُؤالِء : ((ر آغوش مى گیرد و او را مى بوسد و به آهستگى از روى حسرت مى گویدكودك شیرخوارش را د

 . ((  (62)اْلَقْوِم ِاذا كاَن َجدَُّك اْلُمْصَطفى َخْصَمُهْم
در وسط بیابان چون مارى . در حالى كه فرات موج مى زند... لبهاى كوچك او در جستجوى قطره اى آب هستند

َاال َقْطَرُة ماٍء؟؛ آیا قطره اى آب وجود : ((حسین كودك تشنه اش را جلو مى برد. خروشان در حركت است 
 .((ندارد؟

كودك دست كوچك خود را از قنداق بیرون مى . نگى كه پیكان آن حامل پیام ذبح است ، رها مى شودو تیر نیر
 .از تاریخ و بشریت پرسشهایى دارد... و تا پایان هستى دستش همچنان دراز است . آورد

و به ... پدر كف دست خود را از فواره خون سرخ پر مى كند... خونهاى شفاف ، سینه حسین را فرا مى گیرد
قوانین زمین را ... پرده هاى دور دست را پاره مى كند... مسلسل خون به آسمان صعود مى كند. آسمان مى پاشد

 :درهم مى كوبد، حسین آهسته مى گوید
لّناِس ِبَرُسوِلَك ُمَحمٍَّد صّلى الّله علیه و َالّلُهمَّ َاْنَت الّشاِهُد َعلى َقْوٍم َقَتُلوا َاْشَبَه ا... َهوََّن ما َنَزَل ِبى َا نَُّه ِبَعْیِن الّلِه تعالى ))
  . ((  (63)آله

 .در بالهاى خویش بوى بهشت را حمل مى كنند. ..گروهى از فرشتگان به پرواز درآمده اند
  . ((  (64)َفِانَّ َلُه ُمْرِضعًا ِفى اْلَجنَّة! َدْعُه یا ُحَسْیُن- ))

 : حسین چون طوفانى خشمگین با شمشیر خود به سمت قبایل حمله ور شده است
 

 :پسر سعد كه آرزوهاى خود را برباد رفته مى بیند فریاد مى زند (65)َاَنا اْلُحَسْیُن ْبُن َعِلي آَلْیُت َاّال َاْنَثنى 
قبایل بر او . از هر سو به او حمله ور شوید. این فرزند كشنده عرب است ... این فرزند على بن ابیطالب است  -

نواده پیامبر فریاد . ین او و خیمه ها فاصله مى افكنندهجوم مى آورند و با هزاران تیر او را هدف قرار مى دهند و ب
 :مى زند

 ِاْن َلْم َیُكْن َلُكْم دیٌن َوُكْنُتْم ال َتخاُفوَن اْلَمعاَد َفُكوُنوا َاْحرارا ِفى ُدْنیاُكْم َواْرِجُعوا ِالى َاْحساِبُكْم! یا ِشیَعة آِل َاِبى ُسْفیاَن...))
 . ((  (66)وَنِاْن ُكْنُتْم َعَربًا َكما َتْزُعُم

 !اى پسر فاطمه چه مى گویى ؟: ابرص فریاد مى زند
 . (( ) (67ُء َلْیَس َعَلْیِهنَّ ُجناٌح َفاْمَنُعوا ِعتاَتُكْم َعِن التََّعرُِّض ِلَحَرمى ما ُدْمُت َحّیًاَاَنا الَّذى ُاقاِتُلُكْم َوالنِّسا- ))
 ! بسیار خوب -



... مى جنگد ...حسین تشنه لب امواج خیانت را از خود دور مى كند... و قبایل به سمت او حمله ور مى شوند
و فرات در محاصره ... احساس تشنگى شدیدى مى نماید. سرهاى اهل كفر را درو مى كند... مقاومت مى كند

بر ساحل مى پاشد و حیوانات روى زمین از آن بهره مى  فرات آبهاى خود را... چهارهزارنفر یا بیشتر است 
 . در حالى كه آخرین نواده پیامبر تشنه یك جرعه آب است... جویند

 .نامردان را از سر راه برمى دارد... حسین طوفان وار به سمت نهر فرات حركت مى كند
را كه فرزندان و خاندان و یارانش كشته من هرگز ندیدم كسى : مى گوید)) ابن یغوث ((یكى از افراد قبایل به نام 

 ...شده باشند، ولى این چنین قّوت قلب و اطمینان به نفس و پایدارى داشته باشد
حسین قبایل را به زانو درمى . و قبایل از سر راه او به كنارى مى روند و هیچ كس در مقابل او توان ایستادن ندارد

موجها در پرتو ... ب حسین خود را به آب پرخروش فرات مى زندو اس... خود را به فرات مى رساند... آورد
تا سیراب ... سر خود را فرود مى آورد تا آب بنوشد... مى كند  اسب ، خنكاى آب را احساس . خورشید مى درخشند

 :حسین كه اكنون بر فرات مسلط شده است به اسب خود كه از اسبان پیامبر است خطاب مى كند و مى گوید. شود
از نوشیدن آب ... اسب سر خود را بلند مى كند. تشنه اى و من نیز تشنه ام و تا تو آب ننوشى من نیز نمى نوشم  تو

مردى از قبایل صدا مى . حسین دست خود را دراز مى كند تا كفى از آب برگیرد. قبل از امام خوددارى مى كند
 :زند
 ها حمله كرده اند؟آیا از نوشیدن آب لّذت مى برى در حالى كه به خیمه  -

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

خورشید به سمت غروب بال پهن كرده است و . به دامن او آویخته اند... كودكان و بانوان گرد او جمع مى شوند
براى آنان صحنه اى از دنیاى فردا را . با خانواده اش خداحافظى مى كند. رود حسین همراه خورشید به سفر مى

 .نمایان مى سازد و چند سطر از دفتر روزگار را بر آنان مى خواند
و بدانید كه خداى تعالى حامى و نگهدار شماست و شما را از شر دشمنان نجات مى دهد و ! براى بال آماده باشید -

به خیر نموده ، دشمن شما را با انواع عذاب مجازات مى كند و در مقابل این بال انواع نعمتها  پایان كار شما را ختم
 .پس گله و شكایت نكنید و سخنى نگویید كه از منزلت شما بكاهد. و كرامتها را به شما خواهد داد

خیمه مى بیند كه غرق در  او را تنها در... با او هنوز خدا حافظى نكرده است ... دخترش سكینه را نوازش مى دهد
 . تفكر و توجه به خداست ؛ از كار شگفت انگیز پدرش به حیرت فرو رفته است
 :مردى از قبایل كه در آرزوى عبور از روى پیكر حسین است ، فریاد مى زند

 .تا سرگرم خانواده اش مى باشد بر او حمله كنید -
و چونان خار بر ... رهایى كه از پرده خیمه ها عبور مى كنندتی. قبایل تیرهاى زهرآگین را در چّله كمان مى نهند

آخرین ... چشمها به سوى حسین خیره شده است ... بانوان به داخل خیمه ها مى روند... لباس بلند بانوان مى نشینند
 نواده پیامبر چه خواهد شد؟

و . مارش معكوس را آغاز كرده است ش... سواره اى كه دست تقدیر او را از جزیرة العرب به این جا كشانده است 
... و حسین از تاریخ سبقت مى گیرد... به ركاب اسب حسین مى آویزد... زنان مى دود  تاریخ نفس . حمله مى كند

 .و تاریخ در وسط امواج ریگهاى سرگردان مى ایستد... در افقهاى دور سیر مى كند
از هرسو به سمت او باریدن گرفته است و حسین مرگ را به  قبایل از مقابل او هراسان فرار مى كنند و باران تیر

 .بر تاریخ گام مى گذارد... دیوارهاى زمان را مى شكند... زانو درآورده است 
خون از زخمها چون فواره مى جوشد و ریگهاى برافروخته ... قصد پرواز از جسد خونین را دارد... روح بزرگ 

 .از اهداى قطره اى آب بخل مى ورزد... صد فرار داردفرات ق... و ملتهب را سیراب مى سازد
 . آیا نمى بینى فرات را كه چون سینه مارهاست ؟ قطره اى از آن را نخواهى نوشید تا تشنه بمیرى! اى حسین  -
 .تیر را بیرون مى كشد و خون از پیشانى بلند او مى جوشد. تیرى به پیشانى او مى زند)) ابوالحتوف ((و 

 :ِد تنها به آسمان برمى خیزدنواى آن مر
 َتَذْر َعلى َوْجِه االَْْرِض ِمْنُهْم َالّلُهمَّ ِانََّك َترى ما َاَنا ِفیِه ِمْن ِعباِدَك هُؤالِء اْلُعصاِة َالّلُهمَّ َاْحِصِهْم َعَددا َواْقُتْلُهْم َبَددًا َوال))

 . ((  (68)َاَحدًا َوال َتْغِفْر َلُهْم َاَبدًا
 :سپس با صداى بلند فریاد مى زند

حرمت كسى را نگه  بدانید كه شما پس از من. چقدر بدرفتار كردید درباره خاندان پیغمبر! اى اّمت نابكار)) -
آرزو دارم كه ! به خدا سوگند. نخواهید داشت ؛ بلكه با كشتن من انجام هرجنایت دیگر بر شما آسان خواهد شد

 .((خداوند مرا با شهادت گرامى بدارد؛ سپس انتقام مرا از شما به گونه اى بگیرد كه متوجه نشوید



 :گرگى از میان قبایل زوزه اى مى كشد
 چگونه انتقام تو را از ما مى گیرد؟! اى پسر فاطمه  -

 .((شما را به جان هم مى اندازد و خونتان را مى ریزد و عذابى سخت بر شما وارد مى سازد)) -
نواده پیامبر مى . خونهاى فراوانى كه چهره زمین را رنگین ساخته است ... از پیكر درهم شكسته خون جارى است 

 .از قبایل سگ صفت ، سنگى پرتاب مى كند و خون از پیشانى او مى جهد پس مردى. ایستد تا كمى استراحت كند
تیر در قلب كوه مانند حسین . حسین مى خواهد با جامه اش خون را از جبین پاك كند كه تیر سه شعبه اى مى آید

 ...جاى مى گیرد
 . آغاز كوچ به جهان آرامش... پایان رنج ... این پایان است 

 :حسین آهى مى كشد
 .(( بسم الّله وبالّله وعلى ملة رسول الّله)) -

 :سپس رو به سمت آسمان نموده با تضرع مى گوید
 . (( تو مى دانى كه اینها مردى را مى كشند كه جز او كسى در روى زمین فرزند دختر پیامبر نیست! خداوندا))

و خون به شدت فوران كرده ... اند سرهاى آن تیر چون افعى از پشت بیرون آمده... تیرى در پیكر رنجور مى نشیند
 . به شّدت... است 

حسین دو كف دست خود را از خون . از ریزش خون صدایى شبیه به زمزمه ناودان در هنگام باران برخاسته است 
 :سرخ تازه پر ساخته است و به سوى آسمان مى پاشد و مى گوید

 . (( د استآسان است این مصیبتها بر من ، چرا كه در محضر خداون)) -
. آفاق را گلگون مى كنند... ستارگان را رنگین مى سازند... خونهاى سرخ فواره مانند به عالم افالك سفر مى كنند

بار دیگر، حسین دو دست خود را از خون پر مى سازد و به صورت و محاسن خود مى مالد در حالى كه آماده 
 : عروج است

 .و جّدم رسول خدا را.. .این چنین خداى را مالقات خواهم كرد -
 .مانند ستاره اى خاموش بر زمین مى افتد  و خون زیادى كه از بدنش رفته است او را بى تاب مى سازد؛ پس 

 .جلو مى آید در حالى كه چشمان او از كینه برق مى زند، شمشیرى بر فرق او مى كوبد)) ابن نسر))
 :حسین نجوا كنان مى گوید

 . ((این دستت محروم شوى و خداوند تو را با ستمگران محشور نماید از خوردن و آشامیدن با))
 .مى خواهند بدنش را پاره پاره كنند... و قبایل چونان سگانى حریص بر گرد پیكر او جمع مى شوند

 . (...  (69)ه ذا تاءویُل ُرْؤیاَى ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلها َرّبى َحّقًا: (...حسین آهسته مى گوید
حسین چهره خود را به سمت آسمان مى ... گویا آماده عروج است ... چشمان خسته او هنوز اندك فروغى دارند

 :كند
ما َتشاُء، َقِریُب ُهمَّ ُمَتعاِل اْلَمكاِن، َعِظیُم اْلَجَبُروِت َشدیُد اْلِمحال ، َغِنىُّ َعِن اْلَخالِئِق، َعریُض اْلِكْبِریاِء، قاِدٌر َعلى َالّل))

َاْدُعوَك ُمْحتاجًا َوَاْرَغُب ِاَلْیَك ... الرَّْحَمِة، صاِدُق اْلَوْعِد، ساِبُغ النِّْعَمِة، َحَسُن اْلَبالِء، َقِریٌب ِاذا ُدعیَت، ُمحیٌط ِبما َخَلْقَت، 
 . ((  (70)َصْبرًا َعلى َقضاِئَك، یا َربِّ ال ِالَه ِسواَك! ... َفقیرًا

خون در ریگها فرو مى ... روح از دهانه هاى زخم بدن در حال خروج است . پیكر حسین تحمل روح او را ندارد
 .رود و اسرارى را منتشر مى سازد كه به واسطه آن جوامع انقالبى را بیدار مى سازد

خشمگینانه ... خون رامى بوید... اسب چه مى كند؟ چرا به دور خود مى چرخد؟ پیشانى خود را به خون مى مالد
 :فریاد مى زند... شیهه مى كشد

 . ((  (71)َالظَِّلیَمُة َالظَّلیَمُة ِمْن ُامٍَّة َقَتَلْت ِاْبَن ِبْنِت َنِبیِّها))
 .ابن سعد بر سر قبایل فریاد مى كشد

راه را ... اسبان دیگر او را محاصره مى كنند  پس . جلو این اسب را بگیرید، چرا كه این از اسبهاى پیامبر است  -
و فرمانده قبایل شگفت زده . است  به یك آتشفشان تبدیل شده... مقاومت مى كند... اسب مى جنگد. بر او مى بندند

 :مى گوید
 ...رهایش كنید تا ببینیم چه مى كند -

 :اسب به سمت خیمه ها مى دود در حالى كه با صداى بلند شیهه مى كشد
 .((...الّظلیَمُة الّظلیَمُة ِمْن ُامٍَّة َقَتَلْت ِاْبَن ِبْنِت َنِبیِّها))

 :زینب فریاد مى زند. یوسته است حادثه به وقوع پ... زنان و كودكان مى دوند
َلْیَت ... َصریٌع ِبْكر َبالِء ...هذا ُحَسْیٌن ِباْلَعراِء!... واَحْمَزتاُه!... وا َجْعَفراُه!... وا َعِلّیاُه!... وا َاَبتاُه!... وا ُمَحمَّداُه))



 . ((...  (72)ْهِلالسَّماُء َاْطَبَقْت َعَلى االَْْرِض َوَلْیَت اْلِجباُل َتَدْكَدَكْت َعَلى السَّ
* * * 

ر خداحافظى مى كند بعد از با شنزا... وقتى كه زینب مى رسد كار از كار گذشته و حسین در آستانه عروج است 
 . آنكه آن را از خون خود سیراب ساخته است

زینب چه مى . و زمین به لرزه درآمده است ... برگرد آخرین نواده پیامبر مى چرخند... قبایل سرمست از غرورند
. مقاوم  ...ولى روح همان روح حسینى است ... پیكرش چاك چاك شده است ... حسین ، جان مى بازد. تواند بكند

 :با حزن و اندوه مى گوید... زینب مى كوشد تا شاید بتواند باقیمانده انسانیت را در فرمانده قبایل زنده سازد
 اى پسر سعد، اباعبدالّله را مى كشند و تو نگاه مى كنى ؟ -

 ... انسانیت در او مرده است
 :قبایل را براى اتمام صحنه پایانى فرمان مى دهد

 .ید و او را راحت سازیدبر او فرود آی -
 :زینب فریاد مى زند

 .((  (73)َاما فیُكْم ُمْسِلٌم؟))
 . انیت در روزگار گرگها و ظلمت و زوزه مرده استانس. و هیچ پاسخى نمى شنود

 .بر او فرود آیید و او را راحت سازید -
... چشمان وحشى او برق مى زند و بر پیكر چاك چاك حسین لگد مى زند. ابرص مشتاقانه در انتظار اشاره است 

ر نیرنگ خود را فرود مى و شمشی... محاسن او را در دست مى گیرد... جسد را مى درد. بر سینه اش مى نشیند
 .قبایل از شدت فاجعه اى كه رخ داده است درهم مى ریزند ...سر را از پیكر جدا مى سازد. آورد

و سر فرزند پیامبر بر باالى نیزه اى بلند . پیكر خونین را مى درند... سگان هجوم مى آورند. پیكر بى حركت است 
 .وره كهف را مى خواندبه انتهاى هستى مى نگرد و س... قرار مى گیرد

و از آسمان خون تازه مى بارد و در كرانه مغرب افق سرخ شده است ، چونان ... خورشید خاموش شده است 
 .زخمى كه از آن خون مى ریزد

و زنان و كودكان فرار مى . آتش در خیمه ها شعله گرفته است ... و قبایل حریصانه به سمت خیمه ها مى تازند
 .ه سمت بیابان مى دوندبى هدف ب... كنند

به پایمال كردن گلهاى بنفشه ... اسبهایى كه به غارت و كشتار عادت كرده اند... و ده اسب دیوانه داوطلب مى شوند
و عطر ... زمین زیر سم اسبان مى لرزد و سینه حسین پایمال مى گردد... و شكافتن شكم كودكان خو گرفته اند
 . و با تاریخ... ه و با ذرات ریگهاى بیابان درآمیخته است بوسه محّمد و زهرا فضا را پر كرد

و گرگها با قساوت زوزه ... و صداى كودكان از همه جا برخاسته است ... آتش دیوانه وار در خیمه ها برافروخته 
ى خفیف اجساد برهنه را با غبار... باد ریگهاى بیابان را به هرسو مى پاشد... و شب بسیار تاریك است ... مى كشند

و سر حسین بر باالى نیزه اى بلند قرار گرفته ... و فرات قصد فرار دارد... و قبایل به غارت مشغولند... مى پوشاند
 . به كاروانهایى مى نگرد كه در آینده شكل خواهند گرفت... به انتهاى هستى مى نگرد... است 

 شام غریبان
ن سرخ ، پنهان شده است و ماه مانند چشمانى اشك آلود، پشت افق پوشیده از خو... خورشید فرار كرده است 
 ... خونبار طلوع كرده است

و آتش مانند دهان هاى گرسنه اى ، جنون . مى افكنند  قبایل همچنان به خیمه ها هجوم مى آورند و در آنان آتش 
 .آمیز زبانه مى كشد و همه چیز را مى بلعد

 ...ترسان ، حمله ور شده اند به بّره هاى كوچِك... گرگها زوزه مى كشند
 .شیاطین با فرشتگان به نبرد برخاسته اند

 . و فریادهایى برخاسته است
 .بزرگ و كوچكشان را نابود كنید -

ابرص شمشیر ... گرگها به خیمه اى هجوم آورده اند كه در آن جا جوانى بیمار است و نمى تواند از جاى برخیزد
 :شخصى از قبایل او را سرزنش مى كند... ون است همچنان تشنه خ... خود را مى كشد

 . آیا نوجوانان را مى كشى ؟ این نوجوانى بیمار است -
 .ابن زیاد دستور داده كه باید تمام فرزندان حسین كشته شوند -

 .و زینب چون پدر شجاع خویش جلو مى آید



 . او كشته نمى شود مگر آنكه اّول من كشته شوم -
پس قبایل در تصّرف سرهاى بریده به نزاع مى پردازند تا به . كه هنگام تقسیم غنایم است  و منادى ندا مى كند

كاروانى از . سرها بر باالى نیزه ها قرار مى گیرند. واسطه آنان به ابن زیاد، حاكم شهِر نیرنگ تقّرب جویند
 .دعمالقه به حركت درآمده است كه پیشاپیش آنان سر نواده آخرین پیامبر قرار دار

عّمه اش با این سخن دیواره هاى زمان را . روح جوان بیمار از مشاهده این احوال در حال پرواز از كالبد است 
 :درهم مى كوبد

  ...  (74)مالى اراك تجود بنفسك یا بقیة جدى- 
حاكى از حماسه ... لخته هاى خون و پیكرهاى پراكنده شده و شمشیرهاى شكسته و نیزه هاى فرو رفته در ریگها

گ ، بزرگى است ، حماسه اى كه آن را مردانى تحقق بخشیده اند كه مرگ را به زانو درآورده اند و در قلِب مر
 .چشمه هاى حیات را جوشانده اند؛ و پرده از راز خلود و جاودانگى برداشته اند

 
از كودكى با او . زنى كه پنجاه سال از عمرش گذشته است ، به سمت جنازه اى حركت مى كند كه آن را مى شناسد

 .دیوانه مى بیند بزرگ شده و در بزرگى او را مراقبت نموده و اكنون آن را پاره پاره در زیر سّم اسبان
روح او كه قبایل را متحّیر . پیكر چاك چاك ، بى حركت است . كنار قتلگاه آخرین نواده پیامبر مى آید)) زینب ))

چشم خود را به سمت آسمان ... زینب دستان خود را زیر بدن برادر قرار مى دهد. ساخته از تن مفارقت كرده است 
 :نى گریان چون ابر بهار مى گویدو با چشما... به سوى خدا... مى دوزد

  . ((  (75)الهى تقبل منا هذا القربان- ))
و در حالت ویژه اى از ارتباط با خداوند . پدر مى افكند و آن را در آغوش مى گیردخود را بر پیكر )) سكینه ((و 

همهمه اى آسمانى و عجیب كه شباهت به صداى  ...صدایى مى شنود كه از اعماق ریگها بلند است . قرار مى گیرد
 :پدر سفر كرده اش دارد

 
.... قبایل با كوله بارى از ننگ  (76)فاندبونى شیعتى ما ان شربتم عذب ماء فاذكرونى او سمعتم بغریب او شهید 

 ...قصد برگشتن به كوفه را دارند.... ننگ ابدى 
 . همچنان جسد خونین پدر را در آغوش گرفته است)) سكینه ((و 

 .قبایل بیابانگرِد بى فرهنگ ، هجوم مى آورند و او را به زور و با سرنیزه كشان كشان بر ناقه سوار مى كنند
بیست زن داغدار و یك جوان بیمار و چند كودك بى سرپرست ، غنیمتى است كه قبایل در طوالنى ترین روز تاریخ 

 .رده اندبه دست آو
و اّما سرها در میدان مسابقه قرار گرفته اند و لشكریان مى كوشند تا به واسطه آنها به ارقط، حاكم شهِر شهره به 

 .نیرنگ ، تقرب جویند
فرات را تنها رها مى كنند تا در بیابان همچون مارى سرگردان در پیچ و ... قبایل ، ساحل فرات را ترك مى كنند

 .تاب باشد
یران نیز حركت كرده است و با چشمانى غمگین به پشت سر به اجساد پراكنده اى مى نگرد كه بر و موكب اس

سرانجام آن بیابان را پشت سر مى گذارد و سكوتى ... باالى ریگهاى بیابان چون ستارگانى خاموش افتاده اند
د؛ زمینى كه به رنگ سهمگین بر آن صحرا حاكم مى گردد و فقط ناله اى از اعماق آن زمین شنیده مى شو

 . ارغوانى درآمده است
 پایان
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 .100 ص ،2 ج ، مقتل ، خوارزمى -2
 .4 ص ، شیرازى على محّمد:  ترجمه كربال، فاجعه ، زیدان جرجى -3
 .18/  مطّففین -4

 روایت این كه است تذّكر به الزم( ؛))  است شده قخل آدم بقیهگل از كه چرا بدارید؛ گرامى را خرما درخت خود عمه )) -5
 .( است آمده عبارت در اختالف با 142 ص و 129  ص بحاراالنوار، 66 جلد در
 .3/  نساء -6

 . است درآمده انقالبى حركت هر صورترمز به بعدا كه بوده بدر انقالبیون شعار این (( بمیران ، شده یارى اى )) -7
 راست راه به مرا خدایم كه است امید: گفت گردید، متوجه مدین سمت به الّسالم علیه موسى كه آنگاه((  ؛22/  قصص -8

 . ((فرماید هدایت
مرگ همچون گلوبندى درخشان بر گلوى دخترىجوان بر فرزندان آدم نقش بسته (( ؛ 166مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -9

 . (( یدار گذشتگان خود را دارماست و من همانند شوق یعقوب نسبت به دیدار یوسف ،شوق د
 .نام امپراطور روم بود كه معاویه و یزید بهدلیل تجمل گرایى هاى خود به این نام خوانده شده اند (( هرقل )) -10

 . (( حركت و توقف كشتى با نام خداست(( ؛ 41/ هود  -11
ظلم خارجنشدم ؛ بلكه خارج شدم تا در میان  و من به جهت آشوب و فتنه و فساد و(( ؛ 139مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -12

مى خواهم امر به معروف ونهى از منكر نمایم و به روش جّد و پدرم على بن ابیطالب رفتار . اّمت جّدم اصالح ایجاد كنم 
 . كنم

میرید و غالب اگر زنده باشید و مقهور ظالمان ، درحقیقت مرده اید؛ و اگر ب(( ؛ 51نهج البالغه فیض االسالم ، خطبه  -13
 . ((بر ستمگران باشید، در حقیقت زنده اید

یعنى خال خالى و چون ابن زیادمثل پلنگ خال داشته است در همه جاى این كتاب با این وصف خوانده شده  ((ارقط )) -14
 . است
را امر ناگوارى  هرچند كه مرگ.سوگند یاد كردم كه جز از روى آزادگى نمیرم (( ؛ 159مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -15
 . (( ببینم
او براى غربت و مظلومیت فرزند پیامبر صّلى الّله علیه و آله گریه مى كندكه به سوى این شهر در حركت است نه  -16

 .براى خود
 .یعنى كارى مكن كه عرب با كشتن تو ننگ ابدى پیدا كند -17
شك بكوشید، چه كسىپس از من بر شهیدان خواهد در ریختن ا ! اى دیدگان(( ؛ 176مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -18

 . (( گریست ؟، بر قومى كه مرگ آنان را مى كشاند، به سمتمقدرات به منظور تحقق وعده اى
 . ((اینان مردمانى هستند كه به پاكى دعوت مى كنند(( ؛ 82/ اعراف  -19

 .39/ ، نور ...)َیْحَسُبُه الظَّمآُن ماءا...) -20
مى روم و مرگ براى جوانمرد عارغ نیست درصورتى كه نّیت او حق باشد و از (( ؛ 171الحسین ، ص  مقّرم ، مقتل -21

 . ((روى تسلیم به حق جهاد كند
براى تو همین بس كهزنده باشى و بینى ات به خاك مالیده . اگر زنده بمانم پشیمان نیستم و اگر بمیرم مالمت نمى شوم  ))

 . ((شود
 . ((ملحق شود، شهید مى شود و هركس از ما جدا شود، به پیروزىنخواهد رسید هركس كه به ما )) -22
است و چون شمر بن ذى الجوشن داراى این صفتبوده در این كتاب به این نام خوانده  (( پیس(( به معناى  (( ابرص )) -23
 .مى شود

ه زبان آناناست و تا وقتى به دین پایبند هستند كه مردمان بنده دنیا هستند و دین لقلق(( ؛ 193مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -24
 . ((زندگى آنان اداره مى شود

 . (( مرگبهتر از پذیرش ذّلت است... دور است ) خاندان (خوارى و ذلت از ما  )) ؛274مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -25
 . (( تبهتر از ورود در جهّنم اس) اسارت (ننگ (( ؛ 274مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -26
 . ((بر سر پیمانى كه با خدا بسته اند تا مرحله صدق ایستادهاند(( ؛ 23/ احزاب  -27

الزم به تذكر (، )) خداوند متعال امروز به شما و من اجازه كشته شدن داده است ؛ پس بر شما بادبه صبر و جنگ  )) -28



 .( است باعبارت دیگر آمده 86، ص 45است كه این روایت در بحاراالنوار، ج 
تو در هر ناراحتى تكیه گاه من و در هرگرفتارى امید من و در هر ! خداوندا(( ؛ 226مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -29

چه بسیار امورناگوارى را كه باعث ضعیف شدن قلب و بیچارگى و ! خداوندا... حادثه اى پشتیبان و نیروى من هستى 
نازل فرمودى ؛ در حالى كه من از شوق و رغبت به سوى تو شكایت آوردمو بریدن دوستان و شماتت دشمنانگشته ، بر من 

 . (( پس تو ولىِّ هرنعمت و منتهاى هر آرزویى. به غیر از تو از همه دل بریدم ؛ و تو آن امور را بر طرف نمودى 
تا شما را به آن حقى كه  شتابنكنید) در كشتن من (سخنم را بشنوید و  ! اى مردم(( ؛ 227مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -30

پس اگر عذرم را پذیرفتید، و سخنم . بر گردن من دارید، موعظه نموده غ ودلیل آمدن خود را به این سرزمین بیان كنم 
راتصدیق كردید و در حق من انصاف داشتید كه سعادتمند خواهید بود و دیگر مرا تحت فشارقرار نخواهید داد و اگر عذر 

سپس كارم را یكسره كنید و مهلتم . صاف را رعایت نكردید، پس بر منبشورید و از این امر نگران نباشیدمرا نپذیرفتید و ان
بدون شك ،ولّى و سرپرست من ، آن خدایى است كه این كتاب رانازل كرده ؛ و او ولّى و سرپرست همه صالحان . ندهید
 . ((است
ند دنیا را خلق نمود و آن را دار فناو زوال قرار داد كه هر روزى خداو ! اى مردم(( ؛ 227مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -31

مغرور، آن كسى است كهدنیا او را فریفته گرداند و بدبخت و تیره روز آن است كه . در دست اهل آن دگرگون مى شود
شما را مى . ند، قطع مى كندپس این دنیاشما را نفریبد چرا كه دنیا طمع و امید كسانى را كه به آندل بسته ا. مفتون دنیا گردد

بینم كه بر كارى اجتماع نموده اید كه خدایتان رابه خشم درآورده اید و روى مباركش را از شما برگردانده است و عذاب 
اقرار و اعتراف به .پس ، پروردگار ما خوب پروردگارى است و شما بد بندگانى هستید. خود را بر شمانازل نموده است 

یمان به محّمد آوردید؛ و سپس به خاندان او هجوم آوردهقصد كشتن آنان را دارید شیطان بر شما چیره اطاعت كردید و ا
اّنا لّله و انا الیه راجعون . و آنچه را كه اراده نموده اید! اف بر شما باد. گشته و یاد خداى بزرگ را از شما دوركرده است 

اینان گروهى هستند كه پس از ایمانكافر شدند و دور باد قوم ستمگر از ماهمه از خداییم و به سوى خدا باز مى گردیم و . 
 . ((!رحمت پروردگار

سپس به خویشتن خویش رجوع و .بنگرید كه من از چه خاندانى هستم  ! اى مردم(( ؛ 228مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -32
دختر پیامبر شما نیستم ؟ آیا فرزند جانشین و آیا من فرزند ... خود را سرزنش كنید و بنگرید كه آیا كشتن من جایز است

پسرعموى پیامبر شمانیستم ؟ آیا فرزند اولین مؤ من به خدا و پیامبر نیستم ؟ آیا حمزه سیدالشهدا عموى پدرمنیست ؟ آیا 
بهشت  این دو سرور جوانان: آیا سخن پیامبر در مورد من و برادرم را نشنیدید كهفرمود ...جعفر طّیار عموى من نیست ؟

از روزى كه دانستم ! هستند؟ پس اگر آنچه را كه مى گویم تصدیق مىكنید، در حالى كه حق هم همین است ، به خدا سوگند
خداوند بردروغگویان و كسانى كه به وى نسبت دروغ بدهند، خشم مى ورزد هرگز به عمد سخندروغى نگفته ام ؛ و اگر 

شما هستند بپرسیداز جابر بن عبدالّله انصارى و ابوسعید خدرى وسهل بن  مرا تكذیب مى كنید، پس از كسانى كه در بین
آنان به شما خواهند گفتكه این مطلب را درباره من و برادرم از زبان . سعد ساعدى و زید بن ارقم و انس بن مالك بپرسید

 . ((پیامبر شنیده اند؛ آنگاه از كشتن من صرفنظر خواهید كرد
به ! اگر در این مطلب تردید دارید، آیا شك داریدكه من فرزند پیامبر شما هستم ؟(( ؛ 228ن ، ص مقّرم ، مقتل الحسی -33

آیا به ! واى بر شما. كه در شرق و غرب عالم غیر از من درمیان شما و غیر شما كسى فرزند پیامبرتان نیست ! خدا سوگند
بب مالى كه از شما خورده ام ؟ یابه جهت زخمى كه بر شما خاطر آن كهكسى را از شما كشته ام به كشتنم برخاستید؟ یا به س

  ((وارد ساخته ام ؟
. دست ذلت به آنان ، نخواهم دادو مانند بردگان فرار نخواهم كرد !به خدا سوگند(( ؛ 229مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -34

به خداى خود و شما مى برم از هر  پناه! اى بندگان خدا من به خداى خود و شما پناه مى برماز اینكه مرا متهم كنید
 . ((مستكبرى كه به روزرستاخیر ایمان ندارد

نابود كن كسى را . مااهل بیت پیامبرت و فرزندانش و خویشاوندان اوییم  !بارخدایا(( ؛ 230مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -35
 . (( همانا تو نزدیك و شنوایى! كه بر ما ستم نمودو حق ما را غصب كرد

و مردم را مست مى بینى در حالى كه مست ... روزى كه زنان شیرده از نوزادان خودغافل مى شوند(( ؛ 2/ ج ح -36
 . ((نیستند
خداوند شما را بیامرزد؛ بشتابید به سوى مرگكه ازآن گریزى نیست ؛ بى گمان این (( ؛ 237مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -37

 . ((تیرها پیك دشمن به سوى شمایند
 .25/ ره بق -38



غضب خداوند بر یهود شدت غ گرفت آنگاه كهبراى وى فرزند قرار دادند؛ و خشم (( ؛ 239مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -39
خداوند، یكى از سه خداست ؛ و آن زمان كه مجوس ، خورشید و ماه را عبادت :و غضبش بر نصارا شدید شد آنگاه كه گفتند
یاد شد؛ و نیز آنگاه كه قومى مّتفق شدند تا فرزنددختر پیامبرشان را بكشند، و پرستشكردند، خشم و غضب پروردگار ز

هیچیك از خواسته هاى آنان را اجابت نمى كنم تا این كه خداوند را ! به خدا سوگند! آگاه باشید. خداوند بشّدت خشمگین شد
 . ((مالقات كنم در حالى كهچهره ام به خونم رنگین شده باشد

 . گویند (( استرجاع(( گفتن را ) نا إ لیه راجعون انا لّله وا) -40
 . (( خود و یاران خود را در محضر خداوند مى بینم(( ؛ 244مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -41
این بهشت است كه درهاى خود را به روى شماگشوده است و  ! اى بزرگواران(( ؛ 246مقّرم ، مقتاللحسین ، ص  -42

یوه هایش رسیده است ؛ و این پیامبر خدا و شهیدانراه خدایند كه در انتظار مقدم شمایند و مژده نهرهایش به هم پیوسته و م
 . ((آمدن شما را مى دهند؛ پس از دین خدا و دینپیامبر و حرم رسول الّله حمایت كنید

حسن و علّى  پیش برو كه هدایت شدى و هدایت كردى امروزجّدت پیامبر و(( ؛ 247مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -43
 . ((مرتضى و جعفر ذوالجناحین جوانمرد و حمزه سیدالشهدا، شهیدزنده را مالقات خواهم كرد

دور نگرداند و قاتالنتو را لعنت كند مثل لعنت شدگانى كه ! خداوند تو را اى زهیر(( ؛ 247مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -44
 . ((به شكل میمون و خوك مسخ شدند

 . ((از یكى پذیرفته و از دیگرى مردود گردید( (؛ 27/ مائده  -45
 . (( تجارت و خرید و فروش ، آنان را از یاد خداغافل نكرده است(( ؛ 37/ نور  -46

 . ((او را با محمَّد صّلى الّله علیه و آله محشور گردان و منزلت او را بهمنزلت آل پیامبر نزدیك بفرما! خدایا )) -47
اى عمر سعد، خداوند خویشان تو را نابود سازدچنانكه خویشان مرا از بین بردى (( ؛ 257، ص  مقّرم ، مقتل الحسین -48

 . ((و خداوندكسى را بر تو مسلط گرداند كه سر تو را در بسترت از تن جدا كند... و قرابت من با پیامبر را نادیده گرفتى 
به سوى آنانجوانى حركت مى كند كه شبیه ترین ! باش شاهد این قوم ! خداوندا(( ؛ 257مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -49

مردم به پیامبرت محمد از لحاظ صورت و سیرت وسخن گفتن است و ما هر گاه مشتاق زیارت پیامبرت بودیم ، به چهره او 
 . ((!بركات زمین را از این قوم بازدار! خداوندا.مى نگریستیم 

اینك جدمرسول خدا مرا از جام خود سیراب كرد كه ! ظ اى اباعبدالّله خدا حاف(( ؛ 260مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -50
 . (( هرگز تشنه نخواهم شد و مى گوید كه یك جامهم براى تو نگه داشته است

بعد از تو خاك بر سر دنیا چه قدر اینان برخداوند رحمان و بر هتك حرمت رسول (( ؛ 260مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -51
 . ((!َجرى و بى باكند

جّد تو فرداى قیامت ، دشمن آنان !دور باد از رحمت خداوند قومى كه تو را كشتند(( ؛ 265مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -52
به خدا سوگند دشوار است بر عمویت كه تو او رابه كمك فراخوانى ، ولى نتواند به تو پاسخ بدهد و یا پاسخش بى . است 

 . ((فایده باشد
 . ((از برخى از سنگها نهرهاى آب جارى مى شود ((؛ 74/ بقره  -53

 . ((شمشیرهایتان را از خون سیراب كنید تا بتوانید آب بیاشامید )) -54
 . (( پس از حسین ، خوار شو و نخواهكه زنده بمانى)! عباس (اى نفس (( ؛ 268مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -55
تا آنگاه كه در حوادث . هراسم آنگاه كه مرگ رو بروى مناست  از مرگ نمى(( ؛ 268مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -56

من عباس هستم كه با مشك بر مى ! جان منفداى نواده پاك پیامبر گردد. دردآور كه با آن مواجه مى شوم غوطه ور گردم 
 . (( گردم و از حوادث روزنبرد، هراسى ندارم

گر دست راستم را قطع كردید،همواره از دینم و امام و پیشوایم ، ا ! به خدا قسم(( ؛ 269مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -57
 . (( فرزند پاك پیامبر امین كه داراى یقین صادق است ، حمایتمى كنم

 . ((! خدا حافظ اى اباعبدالّله )) -58
 . ((از بى یاورى بعد از تو! آه  )) -59

پیامبر صّلى الّله علیهو آله دفاع كند؟ آیا موّحدى هست  آیا كسى هست كه از حرم(( ؛ 271مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -60
 . ((كه از خداوند در مورد ما بترسد؟

زمین ازنسل آل محمَّد صّلى الّله علیه و آله ) با كشته شدن او(او را نگه دار تا (( ؛ 271مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -61



 . ((خالى نماند
 . ((بر این اّمت آنگاه كه جّدت پیامبر صّلى الّلهعلیه و آله دشمن آنان باشد واى(( ؛ 272مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -62
تو ! خدایا. آنچه بر من فرود مى آید چون در محضر خداونداست آسان مى باشد(( ؛ 273مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -63

 . ((شاهدى بر این قوم كه شبیه ترین مردم به پیامبرت راكشتند
 . (( كن اى حسین كه در بهشت براى او شیر دهنده اى است رهایش(( همان ؛  -64
 . (( خضوع نكنم) درمقابل ستمگران (من حسین فرزند على هستم ، قصد دارم كه (( ؛ 274مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -65
در دنیاى خود،  اگر دین ندارید و از قیامت نمى هراسید،! اى پیروانآل ابوسفیان (( ؛ 275مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -66

 . ((آزادمرد باشیدواگر عرب هستید چنانكه گمان مى كنید، به پدران خویش برگردید
پس لشكر خود را از حمله به حرم .من هستم كه با شما مى جنگم و زنان گناهى ندارند(( ؛ 275مقّرم ، مقتل الحسین ،  -67

 . ((من تا زنده ام باز دارید
خداوندا از شمار آنان بكاه و . توحال مرا در میان این تبهكاران مى بینى  !خداوندا(( ؛ 278مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -68

 . ((آنان را ریشه كنبنما و یك نفر از آنان را بر روى زمین باقى مگذار و هرگز آنان را نیامرز
 . ((ق با واقع قرار داداین تعبیر همان خوابى بود كه قبًال دیده بودم و خداوند آن رامطاب(( ؛ 100/ یوسف  -69
تو . خداوندا، تو مكانتى واال و جبروتى عظیم دارى وبه سختى مجازات مى كنى (( ؛ 282مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -70

رحمت تو نزدیك و وعده تو صادق . برهر چه كه اراده كنى توانایى . قلمرو كبریائیت گسترده است . از خالیق بى نیازى 
و بر هر چه كهخلق كردى ، احاطه . وقتى كه تو را بخوانند نزدیك هستى . جارى و بالیت زیباست  نعمتتسیل آسا. است 

اى خدا جز تو پروردگارى . برحكم تو صبر مى كنم . دارى ؛ تو را از روى نیاز و فقر مى خوانم و به تو رو مى آورم 
 . ((! نیست
 . ((از امتى كه فرزنددخت رسول الّله را كشتند! ستمدیده  اى! اى ستمدیده (( ؛ 283مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -71
این حسین ! و اى حمزهبه فریادم برسید! اى جعفر! اى على ! اى پدرم ! اى محمد(( ؛ 284مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -72

 ((...!جر مى شدندكاش آسمان به زمین مى آمد و اى كاش كوهها منف.است كه در هامون قرار گرفته و در كربال افتاده است 
. 

 . ((آیا در بین شما یك مسلمان وجود ندارد؟ )) -73
 . ((اى یادگار جّدم ، تو را چه شده است كه چنین جانمى بازى ؟(( ؛ 308مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -74
 . ((! این قربانى را از ماقبول كن! خداوندا(( ؛ 307مقّرم ، مقتل الحسین ، ص  -75
هرگاه كه آب گواراغ نوشیدید، ازمن یاد كنید؛ یا اگر شنیدید كه كسى  ! شیعیان من(( ؛ 307الحسین ، ص  مقّرم ، مقتل -76

 . ((غریب مانده یا شهید شده براى من گریه كنید


