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 مجلس اول

انگار چنين مقدر شده است كه من هر روز مقابل تو بنشينم و بخشي از آن حكايت جانسوز را براي خودم تداعي و براي تو 

 .تدبير من از ابتدا اين بود،   اما اگر تقدير خداوند همراهي نمي كرد ، به يقين چنين چيزي ممكن نمي شد. روايت كنم

من زنده ماندني . من دوام آوردني نبودم . ه بود و خون از تمامي جوارحم فرو مي چكيدجراحت ، جابي جاي بدنم را شكافت

 .واگر نبود تقدير چشمگير خداوند ، من بازگشتي و به اينجا رسيدني نبودم. نبودم

و ! را در تمام طول راه كه با خودم و آن عزيز يگانه واگويه مي كردم ، مي گفتم انگار من مانده ام كه روايت كنم تو 

 .همچنان بر اين گمانم كه اين است رمز ماندن در پي آن توفان آشوب و فتنه و بال

من آتش اين دلسوخته را ، اين نگاه غمزده را بيش .اين طور با چشمهاي غم گرفته و اشكبار ، به من خيره نشو! بنشين ليال

تازه گذاشتي و من هر روز بر جگر دندان گزيده ي هر چند تو هر روز بر زخم هاي من مرهمي .از اين تحمل نمي توانم كرد

 !تو جراحت تازه اي نشاندم ، اما كيست كه بتواند اين همه غم را در يك نگاه يك زن ببيند و تاب بياورد

بيا و تاب بياورو آخرين ورق هاي حادثه را هم از ! بيا ليال! اين سيل اشك آتش گون از زير پايش جاري شود و ايستاده بماند

. مانده ام فقط براي نهادن اين بار، اداي اين دين ، انجام اين فريضه. من ديگر بناي زنده ماندن ندارم! چشمهاي من بخوان

 !و كدام دين ، شكننده تر از بيان آن ماجراي خونبار! وكدام بار ، سنگين تر از خبر شهادت سوار

اين است كه عمر من هم با انجام اين فريضه به سر انجام !درو كدام فريضه سخت تر از خواندن مرثيه ي يك دالور براي ما

 .خواهد رسيد

مثلي است در ميان اسب ها كه شنيدني . زماني بزرگتيرين آروزيم عمر جاودانه بود و اكنون مرگ تنها آرزوي من است

 "!انگار مركب پيامبر بوده است":اگر اسبي ، عمري طوالني تر از حد معمول كند، مي گويند. است

شدن را همچنانكه آدم ها ، آب حيات را منشاء جاودانه شدن عمر تلقي مي كنند ، اسب ها هم مركب و مركوب پيامبر 

و اگر در سوال  ".نمي شود":از هر اسبي بپرسي عمر جاودانه چگونه حاصل مي شود؟ مي گويد. باعث عمر جاوانه مي شمرند

 "... .اري گرفته باشد و گرنهمگر پيامبر از اسبي سو ": سماجت كني ، مي گويد

چرا كه پيامبر مگر چند سال است كه ظهور كرده اما اين مثل تا آنجا كه اسب ها يادشان . واين يعني يك چيز غير ممكن

 .و چه اسب ها كه اين در طول تاريخ آمده اند و آن را با خود به گور برده اند. مي آيد در ميانشان رايج بوده



 

 "اَيزدب"پدرم . ، وقتي كه بوي حضور پيامبر در شامه ي جهان پيچيد ، رنگ ديگري به خود گرفت اما همين آرزوي محال

چرا كه گفته شده بوداسبي از نسل ما كه نسبمان . هر دو گمان بردند كه به اين آرزو دست خواهند يافت "قابل"و پدرش 

ه ي اين مقام شدم و چه ذوقي كردم وقتي كه اين به اين توفيق دست خواهد يافت اما من شايست.مي رسد "تند باد""به 

 . خبر را شنيدم

پنج ساله پيشكش كرد و او بر من نشست ، من از شدت شعف ، دستهايم را ) ص(مرا به محمد  "سيف بن ذي يزن"وقتي 

بوبم را زمين نمي به هوا بلند كردم ، آنچنانكه عمو هاي پيامبر همه نگران شدند و به سوي ما دويدند ، اما من كه سوار مح

اين اسب از حضور من ! نگران نباشيد ": براي عمو هاي خود دست تكان داد و گفت . زدم و او هم خوب اين را مي دانست 

 ".عقاب فهيم تر از آن است كه سوارش را زمين بزند. به وجد آمده است

 .مرا به هنگام هديه كردن ، نياورده بودسيف كه نام . نبود از كجا مي دانست كه اسم من عقاب است) ص(اگر او محمد 

عمر جاودانه براي چه ؟ پيش از آن . باور نمي كني كه همه چيز حتي آرزوي عمر جاودانه ، در آن لحظه فراموشم شده بود

هم اگر عمر جاودانه از آن من بود ، همه را فداي يك لحظه سوار كاري پيامبر مي كردم ، اما خدا هم پيامبر را داده بود و 

پس از پيامبر ، مركب علي شدم و پس از آن اما . و پس از آن از بركت پيامبر ، نعمت و توفيق از پي توفيق . عمر طويل را

چرا ) ! ص(سپرد، يعني دوباره پيامبر ) ع(امام كه ذوالجناح را داشت، مرا به علي اكبر ) . ع(و سپس امام حسين ) ع(حسن 

 .بود) ع(اكبر كه شبيه ترين مردم به پيامبر علي

در تمام اين صد و ده سال كه من مركب اين كواكب بو . و من شايد تنها اسبي باشم كه راز اين عمر طوالني را دريافته است

تمام اين صد و ده سال انگار يك روياي شيرين بود كه با دشنه . ده ام ،زمان بر من نمي گذشت كه عمر ، سپري كرده باشم

و من كه در همه ياين صد و ده سال ، هيچ عمر نكردم ، در اين چند صباح پس از عاشورا ، عمر .ي عاشورا به پايان رسيد

 .همه ي اسب هاي تاريخ را بر دوش كشيدم 

 .خيلي خسته ام و فكر مي كنم كه مرگ تنها مرهم اين همه خستگي باشد)! س(اين است كه خسته ام ليال

 

 

 

 



 

 مجلس دوم

. نيمه هاي شب از صداي گريه ي تو بيدار شدم . گفتم؟ تا كجا گفتم؟ هيچ نفهميدم ديشب چگونه به خواب رفتم ؟ چه

ديدم كه بر سجاده نشسته اي و اشك مثل باران از شيار گونه هايت مي گذرد . آرام آرام تن خسته ام را كنار پنجره رساندم 

همين قدر مي ديدم هرز گاهي . ي گويينمي فهميدم كه با خود و با خدا چه م. و از حاشيه ي مقنعه ات فرو مي ريزد

صيهه اي مي كشي و بركنار سجاده فرو مي افتي و باز بر مي خيزي و نرم نرم اشك مي ريزي تا دوباره صاعقه ي صيهه اي 

 ...بيهوشت كند و باز و باز 

 .و من تا صبح در كنار اين پنجره به نماز باران تو اقتدا كردم و اشك ريختم

را در دلم  -علي اكبر–و ياد والدت آن عزيز . در فراق پيامبر افتادم) ع(و به ياد گريه هاي  شبانه حسين از گريه ي شبانه ت

 .زنده كردم

او اگر چه آن زمان كودك بود ، اما اين جراحت  قلبش تا بزرگي التيام . حسين در مرگ پيامبر شايد از همه بيتاب تر بود

، آن قدر گريه كه آتش به جان فرشتگان آسمان زد و اگر كفر نبود مي گفتم كه  آن قدر بغض كرد،آن قدر لب برچيد.نيافت

آن قدر كه محمدي كهتر ، پيامبري ديگر ، شبيهي از پيامبر را بعد ها در دامان . خدا هم بي تاب شد از اين همه بي تابي

 .حسين گذاشت تا جگر سوخته ش بدان التيام بيابد

 !ا آمد ، چند نفر با ديدنش بي اختيار تو را آمنه صدا زدند و علي را محمد؟يادت هست وقتي علي اكبر به دني

يادت هست آن بي  .آن قدر كه من به محض تولد او ، بوي پيامبر را در فضاي حياط استشمام كردم. عجيب بود اين شباهت

را به عجز آوردم و تا نوزاد را  قراري هاي مرا؟آن شيهه هاي بي وقتم را ، آن سم زمين كوبيدنهيم را؟ آن قدر اهل خانه

 !نشانم ندادند ، آرام نگرفتم

 .هيچ كس محمد را در آن سن و سال كه من ديده بودم نديده بود! به واقع محمد بود! محمد بود 

 .پنج سالگي پيامبر را كداميك از اهل خانه ديده بودند؟ و اين كودك پريچهره مو نمي زد با آن محمد ماهرو 

بودم در كوچه و خيابان هاي مدينه ، كه وقتي مي گذشت همه انگشت به دندان مي گزيدند و ظهور دوباره پيامبر من با او 

 .را به حيرت مي نگريستند

 :آرام باش تا بگويم.يادم نمي رود. در كربال همين شد



 

پيچيده و تحت الحنك به نقاب به صورت انداخته ، عمامه ي سحاب بر سر . اول ، تا مدتي هيچ كس او را نمي شناخت 

گيسوان سياهش را به دو نيم كرده ، نيمي از دو سوي گردن بر شانه آويخته و نيم ديگر بر پشت ريخته ، . گردن بسته بود

، ميدان را در پاهايش را بر دو پهلوي من مي فشرد و با جالل و جبروت. بي هيچ كالم شروع به گشت زدن در ميدان كرد

نفس در سينه ها حبس شده .مي آورد و دلهاي دشمنان را ميان زمين و آسمان معلق نگاه مي داشت زير پايش به لرزه در

انگار سر و گردن سپاه دشمن همه به ريسماني بسته بود در دستهاي او كه با . بود و همه ي چشمها نگران اين سوار بود

 .ردگردش او سرها و گردن ها نيز مي چرخيد و دور شمسي او را دنبال مي ك

، نقاب را  اين لحظه ها بود كه باد. گهگاه در اين تعقيب نگاه مي ديدم كه سرها پيشتر مي آيد و نگاهها حيران تر مي شود

 .از صورت او كنار مي زد و بخشي از شمايل او را عيان مي كرد

همين كه چشمها مي خواهند . خيال كن ماهي در آسمان كه ابر و باد با چهره ي او نه ، كه با نگاه مردم بازي مي كنند

ابر اما ناگهان كنار . جرعه اي از روشنايي او را بنوشند، ابر وباد ، دست به دست هم مي دهند و چشمه ي نور را مي پوشانند

واهللا اين رسول اهللا صلي اهللا : ((فغان از سپاه دشمن برخاست كه . رفت ، نقاب به باال گريخت و قرص ماه تماماً نمايان شد

 !))اين نبي مكرم است!اين پيامبر خاتم است! وآله است عليه

؟ ايم انفعال و اضمحالل كه در !او سوار را خوب مي شناخت ، اما با گمان مردم چه بايد مي كرد. هول در دل  ابن سعد افتاد

عقلتان كجا !كجا وپيامبر ؟اينجا : ((فرياد زد كه . سپاه او افتاده بود ، عنان را از دستش مي ربود و كار به فرجام نمي رسيد

 ))؟!رفته مردم

هم .من پيامبر را به چشم ديده ام ! پس كيست آنكه در اين ميدان ظهور كرده است؟: يكي با صداي لرزان و ملتهب گفت

 !اوست بر قله ي شباب و جواني

 .مكور شوم اگر اين همان محمد نباشدكه من با همين دو چشم ديده ا: و ديگري قاطعانه فرياد زد

 !كشانده اي ما را به جنگ با پيامبر؟: و سومي شمشير از نيام كشيد

و ما همچنان چرخ مي زديم و من سمهايم را محكمتر از هميشه بر خاك مي كوفتم و انگار مي كردم كه دلهاي دشمن را 

 .در زير پا گرفته ام

 :صداي ابن سعد به تحقير و استهزا ياران خويش بلند شد



 

همان . اين كه پيش روي شماست، علي اكبر است! بيدار شويد از اين خواب وهم! اين گمان هاي باطل دست برداريد از 

 .كسي كه براي قتل او جايزه هاي كالن ،معين شده است

 .اين كالم اگر چه پرده از واقعيت برداشت، اما باز هم كسي پا پيش نگذاشت

جاي اشك بر . تو تا بدين حد ، زرد و نزار و از حال رفته اي  امشب كه من اين قدر قبراق و مشتاقم براي سخن گفتن ،

 .روي گونه هايت تاول زده است و ساحل مژگانت از درياي اشك شوره بسته است

تارهاي سپيد مو ب . كاش اين پلكهاي ملتهبت، اين قدر خسته بر هم نمي نشت و اندام تكيده ات پشت به ديوار نمي داد 

 .پيشاني ات نمي لغزيد

 . فردا هم روز خداست!بخواب . خواب براي اين روح خسته و اين چشم هاي به گودي نشسته ، غنيمت است. ما نه ، بخوابا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجلس سوم

كه شبيه  –عروة بن مسعود ثقفي  –سابقه ي يك چيز را تو خوب مي داني ، چرا كه از سويي بر مي گردد به جد پدي ات 

دختر ابوسفيان و  –ميمونه  –ترين مردم به عيسي بن مريم بود و از سادات اربعه ي صدر اسالم و از سوي ديگر به مادرت 

 .و آن اينكه دشمن به علي اكبرت ، به پاره ي جگرت ، طمع بسيار داشت –دختر ابي العاص بن اميه  –مادر بزرگت 

 .ي نفسه طمع بر انگيز بوديك سوي ماجرا ، خود علي اكبر بود كه ف

و . ي صفات بي نظيرش جالل و جبروتش ، جمال و وجاهتش ، استواري و صالبتش ، خلق و خوي محمدي اش و همه

سوي ديگر ماجرا كه راه را براي طمع باز مي كرد و جرأت و بهانه ي بيان اين طمع مي شد، همين نسب مادري بود ، 

 .ي ثقيف اتصال خوني تو به بني اميه و قبيله

معاويه را يادت هست به هنگام . پيشينه ي اين قصه را تو مي داني  ، آنچه را نمي داني روايت كربالي اين قصه است

 خالفت و آن پرس و جويش از اطرافيان كه شايسته ترين فرد براي خالفت كيست؟

 همان زمان ميان افواه افتاد؟ اما كالم معاويه را به ياد داري كه!)) تو اي معاويه: ((اطرافيان همه گفتند 

رسول خداست، شجاعت از بني هاشم دارد و سخاوت سزاوارتر براي خالفت ، علي اكبر حسين است كه جدش : (( گفته بود

 .))از بني اميه و جمال و فخر و فخامت از ثقيف

دشمن گمان مي برد كه دو . كردممن كه اين قصه يادم بود، وقتي دشمن در كربال براي علي اكبر امان آورد ، زياد تعجب ن

 .نفر را اگر از سپاه امام جدا كند ، كمر امام مي شكند، يكي عباس بن علي و ديگري علي بن حسين 

سپاه امام ، همه گوهر بودند ، همه عزيز بودند ، همه نور چشم خداوند بودند ، اما گمان دشمن اين بود كه امام با اين دو 

خواست اين دو بال را پيش از . و به اين هر دو بال ، پيشنهاد امان نامه كرد.و جوالن مي دهدبال است كه پرواز مي كند 

 ...ي بال در زمين كربالبوقوع جنگ از امام جدا كند و امام را 

يك عمر جانش را سر دست گرفته بود تا به . عباس يك عمر زيسته بود تا در ركاب حسين بميرد! و چه گمان باطلي 

ه ي بني كالب ، خودش را به ماه لبود تا از مسير قبيرا بهانه كرده )) نينبام ال((حاال دشمن ، نسب . ن بياوردكربالي حسي

 .پيشنهاد امان به علي اكبرت نيز ، اگر نه بيشتر ، به همين اندازه ابلهانه بود. بني هاشم برساند

 .كور خوانده بود دشمن و در جهل مركب دست و پا مي زد



 

 !سينه جدا ساختن ، چشم و بينايي را دو تا ديدن ، و نور را از خورشيد ، مجزا تلقي كردن چقدر احمقانه استقلب را از 

آنچه افتخار من است ، . من نسب به پيامبر مي برم: (( علي تو همان دم شمشير يأس را بر سينه شان فرو نشاند و فرياد زد

 .))باقي همه هيچ. قرابت رسول اهللا است

ا هم كه امام ، اصحاب را رخصت رفتن فرمود و بيعتش را برداشت ، اول كسان كه بر ماندن خويش پاي فشردند شب عاشور

 .و بيعت خويش را تجديد كردند ، همين دو بزرگوار بودند

 قتل مسلم بن عقيل و هاني ، طرفداري مردم از حكومت يزيد ، گسيل: كوفيان مي رسيد  هر لحظه اخبار تازه اي از خيانت

آنها كه در سپاه امام ، آنچنان ... انبوه لشكريان به كربال ، حضور چشمگير بيعت كنندگان و نامه نگاران در سپاه دشمن و 

 .كه بايد و شايد خودي نبودند ، دلهايشان از اين اخبار مي لرزيد 

من راضي ام  از شما و بيعتم را از . بقيه جانتان را بر داريد و در سياهي شب بگريزيد. اينها طالب من اند: ((امام فرمودند

 .))دوشتان بر مي دارم

 .آن عده ي ناچيز ، انبوهي سر خويش گرفتند و جان به سياهي شب سپردند و گوهران منتخب ماندند 

جهان بي حضور تو : ((عباس و علي بر خاستند ، بر امام خويش سالم گفتند و اين مضمون را به دامان محبوب ريختند

 .))دنيا پس از تو نباشد. معناست بي  زندگي بدون تو خالي است،

اين را . سيل گريه هاي تو راه سخن را مي بندد... اما ... شايد هيچ كس ديگر هم . راستي ، يك چيز ديگر را تو نمي داني 

 ...فردا به تو خواهم گفت 

 

 

 

 

 

 



 

 مجلس چهارم

در اين ترديد نيست ، اما آنچه تو نداني اين است كه شب عاشورا ، . مقام سقايت در كربال از آن عباس است، ماه بني هاشم 

باني ماجرا هم علي كوچك شد، علي اصغر ، . من و سوارم علي اكبر با سي سوار و بيست پياده ي ديگر .آب را ما آورديم

 .علي دردانه

ل به ضجه شد و بعد ناله و آرام آرام گريه اندك اندك تبدي. من بيرون خيمه ايستاده بودم و صداي گريه ي او را مي شنيدم

 .التماس و تضرع

از گريه . ما اسب ها هم راي خودمان نمي گويم آدميم ولي باالخره احساس داريم ، عاطفه داريم ، بي هيچ چسز نيستيم

 .هاي مظلومانه ي او دل من طوري شكست كه اشك به پهناي صورتم شروع به باريدن  كرد

با خودم گفتم آنچنان او را از حصار سپاه دشمن عبور . م از جا برخيزد و داوطلب آوردن آب شودخدا خدا مي كردم كه سوار

و هنوز تمامت آرزو بر دلم نگذشته بود كه . مي دهم كه آب در دلش تكان نخورد و گرد و خاشاكي هم بر تنش ننشيند

 .ريه ي برادر كوچكبه وضوح ، بي تاب شده بود از گ. از مقابل ديدگانم گذشت –علي  –سوارم 

امام . از پدر رخصت خواست براي آوردن آب و اشاره كرد به دردانه، كه من بيش از اين تضرع اين كودك را تاب نمي آورم

القل بيست پياده و سي سوار بايد راه را بگشايند و شمشير ها را مشغول كنند . اما سفارش كرد كه تنها ، نهرخصت فرمود،

 .يسر باشدتا دسترسي به شريعه م

 .سوارم دو مشك را بر دو سوي من آويخت و ما به راه افتاديم

سدي چند اليه .اما حصار شريعه هيچ روزني براي نفوذ نداشت .شب پوششي بود و مستي و غفلت دشمنان ، پوششي ديگر

ه اگر دشمن ، آن دشمن همه چيز بايد در نهايت سرعت و چابكي انجام مي شد چ. از آدم بود كه اطراف شريعه را بسته بود 

 .چند هزار ، خبر از واقعه مي برد، فقط سم اسبهايش آب شريعه را بر مي چيد

من و سوارم در ميانه . ناگهان برق شمشيرها در فضا درخشيدن گرفت و صداي چكاچك آن سكوت شب را در هم شكست

 .دي اين قافله راه مي سپرديم و اولين برخورد شمشيره در پيش روي قافله بو

 .راه بالفاصله باز شد و من سوارم را برق آسا به كناره ي شريعه رساندم



 

من چشمهايم را به او دوختم و در . علي پياده شد و گلوي مشك ها را به دست آب سپرد و به من اشاره كرد كه آب بنوشم

 .))تا تو آب ننوشي من لب تر نمي كنم: (( دل گفتم

من . كه اطاعت نياورداين نگاه نگاهي نبود . ند دلم پاره شود و آمرانه به من چشم دوختاو بند مشك ها را رها كرد تا من ب

اما او كسي نبود كه آب نخوردن مرا . سر در آب فرو بردم و چشم به او دوختم بي حتي تكان لب و زبان و دهان

استم تمام فرات را از سر آنقدر كه من خو. دست مرطوبش را به سر و چشمم كشيد و نگاهش رنگ خواهش گرفت.نفهمد

 .نگاه او يكجا ببلعم

وقتي كه بر من نشست و خنكاي دو مشك را به پهلو هاي عرق كرده . مشكها پر شد بي آنكه او لبي به خواهش آب تر كند

ومن مبهوت از اينكه چگونه در اين مدت كوتاه ، در نگاه او . ام سپرد ، دوباره صداي چكاچك شمشير ها در گوشم پيچيد

 .گم شده بودم كه هيچ صدايي را نمي شنيدم و هيچ حضور ديگري را احساس نمي كردم

سد آدم ها . سرخي سمهاي ما همه از خون دشمن بود. آب به سالمت رسيد ، بي آنكه كمترين خاري بر پاي قافله بخلد

علي دو مشك را . ا باال مي كشيدشكسته بود و خون ، زمين را پوشانده بود آنچنام كه شتك هاي آن تا سر وگردن ما خود ر

پيش پاي امام بر زمين نهاد و در زير نگاه سرشار از تحسين امام ، چيزي گفت كه جگر مرا كباب كرد آنچنان كه تمام 

 :آبهاي وجودم بخار شد

 .م و اگر چيزي باقي ماند من نيز تشنه ا... بخصوص اين برادر كوچك و . اين آب براي هر كه تشنه است! پدر جان 

 .من خود نيز از تجديد اين خاطره آتش گرفته ام! آرام بگير ليال 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجلس پنجم

 همه عاطفه ، اين پسر اين من گمان نمي كنم در تمام عالم ، ميان يك پدر و. عجيب بود رابطه ي ميان اين پدر و پسر 

 .هميشه مبهوت اين رابطه ام من . همه ارادت حاكم باشد همه انس و اين همه عشق ، اين همه تعلق ، اين

ي يك باغبان با  رابطه. گاهي احساس مي كردم كه رابطه ي حسين با علي اكبر فقط رابطه ي يك پدر و پسر نيست

احساس مي . رابطه ي دو انيس و همدل جدايي ناپذير است. رابطه ي عاشق و معشوق است. زيباترين گل آفرينش است

ي مريد و مراد  رابطه. ي ماموم و امام است رابطه. فقط رابطه ي يك پسر با پدر نيستي علي اكبر با حسين  كردم رابطه

. معبود است نبود ، مي گفتم رابطه ي عابد و رابطه ي محب و محبوب است و اگر كفر. رابطه ي عاشق و معشوق است. است

ظم بپردازم؟بارها دركوچه پس كوچه هاي اين چگونه مي توانم با اين زبان الكن به شرح رابطه ي ميان اين دو اسم اع... نه 

مي ماندم كه كداميك از اين دو مرادند و كداميك مريد؟ مراد حسين است يا علي . رابطه ، گيج و منگ و گم مي شدم 

 اكبر ؟

ي به پس اين نگاه مريدانه ي او به قامت علي اكبر ، به راه رفتن او ، به كردار او و حت –كه هست  -اگر مراد حسين است

و اگر محبوب علي اكبر است پس اين بال گستردن و سر ساييدن در آستان حسين ! لغزش مژگان او از كجا آمده است

 چگونه است؟

هر دو يكي است و آن يكي عشق . با همه ي دوري ام از اين وادي رسيدم به اينجا كه بحث عاشق و معشوق در ميان نيست

 .است

 :بگذار تا روشن تر برايت بگويم

اناهللا و انااليه راجعون و الحمد اهللا رب : (( رفت و برخاست، فرمود در ميانه ي راه وقتي امام بر روي اسب به خوابي كوتاه فرو

 .))العالمين

 ))چرا استرجاع فرموديد و چرا خداي را سپاس گفتيد؟! جان من به فداتان پدر جان : (( سوار من بي تاب پرسيد 

لحظه اي خواب مرا در ربود و سواري را ديدم كه پيام مرگمان را با خود : (( علي اكبر دوخت و فرمودامام نگاهش را به نگاه 

 .))دريافتم كه جانمان بشارت رحيل مي دهد. مي گفت اين قوم روانند و مرگ در پي ايشان. داشت

خدا هماره ! پدر جان : (( د و گفت با نگاه به دستهاي پدر بوسه ز. اهش را فرو افكنديسوار من ، علي اكبر من ، مژگان س

 !))مگر نه ما بر حقيم ! نگهبانتان باد



 

 .))قسم به آنكه جانمان در يد قدرت اوست ، و بازگشتمان به سوي او ، ما حقيقت محضيم! چرا پسرم : (( پدر فرمود

 !))پس چه باك از مرگ، پدر جان: (( پسر عرضه داشت

نه ، تمام صورت پدر خنديد ، حتي چشمهايش و . رين بر لب هاي پدر نشستاز اين كالم باصالبت پسر ، لبخندي شي

 !))خداوند برترين پاداش پدر به فرزند را به تو عنايت كند اي روشناي چشم من : (( فرمود

و چه  !اما چه پدري . همه ارتباط بود ، رابطه پدر با فرزند  اين فقط يك رابطه از آن. آرام باش تا بگويم! گريه نكن ليال

پدري كه خود در برترين نقطه هستي ايستاده است و با غرور و تحسين به پرواز فرزند در فراترين نقطه ي تعالي  ! فرزندي 

 .نگاه مي كند

چرا كه . پيوستن حربن يزيد رياحي به امام در آن برهوت حقيقت و غربت معنويت ، يك آيه بود در اثبات حقانيت اسالم 

اما ارتباط امام را با پيامبر و مقام امام را در نزد خداوند و شان امام را . د ، يا القل بستن راه بر امام حر براي جنگ آمده بو

 .در مسير هدايت انكار نمي كرد

 .))نماز را به امامت شما مي خوانيم: (( هنوز در جبهه مقابل بود كه به امام گفت 

 !))اذان بگو: (( و امام به علي اكبر فرمود

همه قاري و موذن و نمازگزار ، علي اكبر اذان بگويد؟ چه رابطه اي بود ميان او و علي اكبر در اين اذان ؟ چه  ان اينچرا مي

 .حسي را طلب مي كرد از اذان گفتن علي اكبر؟ من كه اين لحن و رابطه را هيچ نفهميدم

 ه رسول اهللا را تجديد كند؟رگفتم شايد امام مي خواهد خاط

شايد امام مي خواهد اين روشن ترين نشانه ي . واهد اعتالي هماره اسالم را در قامت علي اكبرش ببيندشايد امام مي خ

شايد امام . شايد امام مي خواهد آخرين اذان اين دنيا را از زبان محبوب ترين عزيزش بشنود. جدش را به رخ خاليق بكشد

 ...مي خواهد

نگاه در نگاه پدر ، فرياد اهللا اكبر سر مي دهد ، از چه من چگونه مي توانم بفهمم كه وقتي علي اكبر !  مي فهمم همن چ

 .من چگونه مي توانم بفهمم كه اين دو با نگاه از هم چه مي ستانند و به هم چه مي دهند. حكايت مي كند

 .اما كاش بودي به وقت لباس رزم پوشاندن علي... اما



 

با چه وسواسي هديه اش را براي خدا . ر به حجله نمي فرستند كه امام علي اكبر را مهياي ميدان مي كردداماد را اين طو

 .آذين مي بست

امام ، خود مهياي ميدان شده بود ، . يك به يك آمده بودند ، اذن جهاد گرفته بودند و رفته بودند. صحابي همه رفته بودند

او اما نزديكترين ، محبوبترين و . جمع شده بودند و او را از رفتن بازداشته بودنداهل بيت و بني هاشم ، پروانه وار گردش 

شايد انديشيده بود كه خوبترين هاي را اول . دوست داشتني ترين هديه را براي اين مرحله از معاشقه با خدا برگزيده بود

 .فداي معشوق كند

زاده ؟ چرا خواهر زاده ؟ تا وقتي حسين فرزند دارد، چرا فرزند شايد اين فكر را كرده بود كه تا وقتي پسر هست چرا بردار

 !حسن ؟ چرا فرزند عباس؟ چرا فرزند زينب 

 .))يا ابة الابقاني  اهللا بعدك طرفة عين: (( ن كالم علي اكبر دلش را آتش زده بود كه و شايد اي

 .خدا پس از تو مرا به قدر چشم به هم زدني زنده نگه نگذارد! پدر جان (( 

 .))چشمهاي من ، جهان را پس از تو نبيند! دنياي من آني پس از تو دوام نيارد! پدر جان 

كالم قرباني را پسر به پدر مي گفت، اما نگاه طواف آميز را پدر به پسر . در اينجا باز من رابطه ي ميان اين دو را گم كردم

 .غرق بوسه مي كرد را  اما سر تا پاي پسر علي اكبر بوسه لبهايش را به دست پدر مي سپرد و حسين. مي كرد

اما ! كاش مي بودي ليال . اهل خيام كه فهميدند علي اكبر ، پروانه رفتن گرفته است، ناگهان در هم شكستند و فرو ريختند

! اكبرچه مي گويم علي ... تو كجا زهره ي به ميدان فرستادن پسر داشتي ؟ پسر ! چه خوب شد كه نبودي ليال... اما نه .. 

انگار كن زيبايي و عطر تمامي گلها را به يك گل بخشيده . انگار كن تمام جوانهاي عالم را در يك جوان متجلي كرده باشند

انگار كن تمامي خدا در يك قامت ، . انگار كن تمامي سرو هاي عالم را به تمامي الله هاي جهان پيوند زده باشند.باشند

 .نبودي ليال در اين لحظات جانسوز وداعچه خوب شد كه . قيامت كرده باشد

عباس ؛ انگار قرآن . را مي سترد ر رقيه گرد كفشهاي براد. ا دور كمر برادر حلقه كرده بودسكينه آمده بود و دستهايش ر

جانش را سر دست گرفته بود و . علي را نمي   بوسيد، مي پرستيد. ، ستايش مي كرد علي را نوازش نمي كرد. پيدا كرده بود

 .چه دنيايي بود ميان اينها. من گفتم هم االن است كه عباس بر علي اكبر سجده كند. پروانه وار دور او مي گشت

. ي نگويمزرد؟ بگذار از زينب چيكدام جان مي توانست مقابل اين مناسبات عاشقانه دوام بياو!چه خوب شد كه نبودي ليال 

 .ياد او تمام رگهاي مرا به آتش مي كشد



 

تو مي خواستي كربال باشي كه چه كني؟ كه براي علي اكبر مادري كني ؟ كه زبان بگيري؟ گريبان چاك دهي ؟ كه سينه 

ببين .. بشويي؟ شمبكوبي؟ كه صورت بخراشي ؟ كه وقت رفتن از مهر مادري سرشارش  كني ؟ كه قدمهايش را به اشك چ

ي چه كني كه زينب براي اين دسته گل ها نكرد؟ به اشك چشم تمامي مادران سوگند كه تو هم اگر در ليال؟ تو مي خواست

با . جانم فداي عظمت زينب! بگذار بگويم ليال ... ؟اما بگويم. كربال بودي باز همه مي گفتند ، مادر اين جوان زينب است

 .است جانم آتش بگيرد ، بگيرد گفتن اين كالم اگر قرار

اي حسين ، مادر ندارند؟ چرا هيچ زني هدر كربال مي گفتند كه آيا اين دو نوجوان ، اين عون و محمد ، اين خواهر زاده 

؟چرا هيچ زني زمين را با ناخن هايش نمي خراشد؟ چرا هيچ .مشايعتشان نمي كند؟ چرا هيچ مادري صورت نمي خراشد

نمي كند ؟ خاك زمين را به آسمان نمي پاشد؟ چرا حسين تنها مشايعت كننده ي اين دو نوجوان زني شيون و هلهله 

؟ فقط همين قدر بگويم زينب با علي اكبر كاري كردكه حسين پا به ميدان گذاشت و ميان اين دو آغوش مفارقت !است

 .انداخت

علي اكبر را به تسلي و آرامش مي فرستاد ، اما اكنون  پيش از اين هر گاه زنان و دختران خيام بي تابي مي كردند ، امام ،

اكنون كه را به تسالي كه مي فرستاد؟ با دست و دل مجروح ، كدام مرهم بر . خود تسلي و آرامش بود كه از ميان مي رفت

 زخم كه مي گذاشت؟

ا گرفته بود ، يكي به ردايش يكي كمربندش ر.زينب و ديگر دختران و زنان حرم ، مانع بودند براي به ميدان رفتن علي 

آويخته بود، يكي دست در گردنش انداخته بود ، يكي پاهايش را در بغل گرفته بود و او با اينهمه بند عاطفه بر دست و پا و 

 !؟چگونه مي توانست راهي ميدان شود ردا و گردن و كمر و شانه و دل ،

 :پاكي را بر دستهاي لرزان زينب و ديگران ريختاين بود كه حسين ، كار را بايك كالم يكسره كرد و آب 

كه او آميخته به خدا شده است، به مقام فنا رسيده است و به امتزاج با پروردگار خويش در آمده ! رهايش كنيد عزيزانم 

بود او را پرپر شده ، به خون آغشته ، زخم بر بدن نشسته و به مع. از همين االن او را كشته ي عشق خدا ببينيد. است

او اين را گفت و دست هاي لرزان دختران و زنان فرو افتاد و صيهه زينب به آسمان رفت و دلها شكسته شد . پيوسته بدانيد

 .و رويها خراشيده شدو مويها پريشان و چشمها گريان و جانها آشفته و نگاهها حيران

ت دل از او بشويد و او را رفته و رها شده و به حق اما نمي دانم كه وقتي لباس رزم بر تن علي مي كرد، هم توانسته بود دس

به يادگار مانده از پيامبر را بر كمر فرزند ، محكم مي كرد به )) اديم((پيوسته بيند؟ اگر چنين بود پس چرا وقتي او كمربند 

محاسن و  وضوح كمر خودش انحنا بر مي داشت؟ اگر چنين بود پس چرا وقتي او مغز فوالدي را بر سر او مي نهاد و

گيسوان او را مرتب مي كرد، محاسن و گيسوان خودش آشكارا به سپيدي مي نشست؟ اگر چنين بود پس چرا وقتي او 



 

استوار پسر حمايل مي كرد، چهار ستون بدنش مي لرزيد ؟ اگر اينچنين بود ، پس چرا وقتي او شير مصري را بر اندام مش

گذاشت براي سوار شدن بر من ، چرا پاهاي حسين تاب نياورد؟ چرا  ركاب گرفت براي پسر و پسر دست بر شانه ي او

 زانوهايش خم شد و چرا از من كمك گرفت براي ايستادن؟

 ؟.اين چه رابطه اي بود ميان اين دو كه به هم توان مي بخشيدند و از هم توان مي زدودند

كشيدند و با نگاه بر جان هم مرهم مي نهادند ؟ نمي  اين چه رابطه اي بود ميان اين دو كه با نگاه ، جان هم را به آتش مي

 .شايد هم حسين به واقع دست از او شكسته بود. شايد هم قصه همان بود كه حسين گفته بود! دانم 

چه مي گويم؟ راه . و او راه مي رفت!)) پيش رويم ، مقابل چشمانم راه برو : (( پدر به علي اكبر گفت. من آنجا ايستاده بودم

اصالً گمان كن كه سرو ، . ماه را ديده اي كه در آسمان چگونه راه مي رود؟ چطور بگويم ؟ طاووس خيلي كم دارد. نرفت

: (( و حسين سر به آسمان بلند كرد و گفت ... نه ، پاي راه رفتن نه ، قصد خراميدن داشته باشد!راه رفتن داشته باشد پاي

جواني را به ميدان مي فرستم كه شبيه ترين خلق به پيامبر توست در صورت ، در سيرت ، در كردار ! شاهد باشد خداي من

دلتنگ مي شديم ، هر بار دلمان سرشار هدي خداي من كه ما هر بار براي پيامبر تو شا. امهاي رفتار گ، در گفتار و حتي در 

از مهر پيامبر مي شد، هربار جاي خالي پيامبر جانمان را به لب مي رساند، هر بار آتش عشق پيامبر ، خرمن دلمان را به 

ود و در بستر نگاه تو راهي ميدان مي به اين جوان كه اكنون پيش روي تو راه مي ر.آتش مي كشيد ، به او نگاه مي كرديم

 .))شود

وقتي ... اما . دليل محكم دارم براي اين تعلق مستحكم. اما نه ، گمان نمي كنم كه حسين توانسته بود دست دل از او بشويد

، بقيه ي اگر بي قراري كني ، اگر آرام نگيري ! تو اين طور بي تابي مي كني ، من چگونه مي توانم حرف بزنم ؟ ببين ليال

من هنوز از رابطه ي ! آرام باش ليال. هايم هم كالمي نتواني بخوانيز تو پنهان مي كنم كه حتي از چشمقصه را آنچنان ا

 .ميان اين دو محبوب تو چيزي نگفته ام

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجلس ششم

 .و تا چشم كار مي كرد ، سالح. ويك ميدان دشمن . من بودم وعلي 

آن قدر كه انگار خط پشت . آن قدر كه بيابان در پس پشت و اطرافشان پيدا نبود. نمي دانم چقدر .سوارو تا ديد مي رسيد، 

باور نمي كني اگر بگويم كه از كثرت . من در عمرم اينهمه اسب يكجا نديده بودم. پياده ها بماند. دشمن به افق مي رسيد

تششع اينهمه آهن و . زمين را پشت به آسمان دمر كرده اندسپرها و كالهخود ها ، گمان مي كردي كه كاسه اي به وسعت 

 .فوالد ، چشمها را آزار مي داد

وگرنه بايد بترسي ، ترديدي ، لرزشي يا القل تاملي . سوار من انگار چشم به جاي ديگر داشت. اما اينها را فقط من مي ديدم

وچه رجز خواندني . و شروع كرد به رجز خواندن !)) بچرخيم: (( با تحكمي بي سابقه به من گفت . هيچ از اين خبرها نبود ...

آنچنان كه من وحشتم گرفت از سواري كه بر ! چه جالل و جبروت و عظمتي ! چه جوهرهاي ! چه صالبتي ! چه صدايي! 

 .خود حمل مي كردم

 :مضمون رجز تا آنجا كه به يادم دارم چنين بود

 اين منم ، علي ، فرزند حسين بن علي  __

 .گند به بيت اهللا كه ماييم پرچمدار والين نبي سو

 .به خدا قسم اين دشمن بي پدر بر ما حكومت نمي تواند كرد

 .من با اين شمشيرآخته به حمايت از پدرم ايستاده ام

 .))و آنچنان كه شايسته ي يك جوان هاشمي قريشي است ، جنگ مي كنم

و . مهم اين است كه چگونه بخواني . مهم نيست كه چه مي خواني  هر چند همه ي حرف در اين چند كالم بود اما در رجز

 .آنچنان كه او مي خواند دلهاي دشمنان را در سينه معلق مي كرد

آنچنان سنگين مي تاختم و آنچنان سم بر زمين مي كوفتم و آنچنان قدر چرخ . اندك اندك من هم از سوارم جربزه گرفتم 

اما يك چيز را نمي فهميدم و آن اينكه چرا هر طرف مي . دشمتن را مرعوب كنممي زدم كه به قدر تاخت هزار اسب 

وقتي كه با اين سرعت در يك ميدان چرخ مي زني ، هر نقطه ميدان را فقط در يك آن . گرديم ، حسين پيش روي ماست

 .نمي دانم چرا در اين گردش و طواف ، همه جا حسين بود. بايد ببيني

 .روي خدا پيش روي شماست. به هر سو كه رو كنيد )) فاينما تولو فثم وجه اهللا: (( مي گفت شنيدم كه سوار با خود 

 .ما همچنان چرخ مي زديم و علي همچنان رجز مي خواند و يك نفر از سپاه دشمن پا پيش نمي گذاشت



 

، پا پس مي كشد و عذر ابن سعد به هر سرداري كه رجوع مي كند. بعدها شنيدم كه غلغه اي افتاده است در سپاه دشمن 

طارق بن (( تا درمانده مستاصل مي رود به سراغ . هيچ مدعي و دالوري حاضر به حضور در ميدان نمي شود. مي آورد

 )).تبيت

ابن سعد به طارق . مي گويند كسي است كه دل دارد اما كله ندارد. اين طارق بن تبيت در عرب مشهور به بي باكي است

 .))ار اين جوان را بساز تا حكومت موصل را برايت بسازمبرو و ك:  (( مي گويد

. طارق از اين دستور يا پيشنهاد ناگهاني جا مي خورد و براي گريز از اين تحميل ، در ذهنش به دنبال مفر پاسخي مي گردد

 :لحظاتي در چشمهاي ابن سعد خيره مي ماند و دست آخر حرف دلش را مي زند

 .بيه ترين خلق به رسول اهللا ، مرا به كشتن مي دهي و به وعده ات وفا نمي كنيبا دست ش! نمي كند ابن سعد 

 .))قول مي دهم : (( ابن سعد نازش را مي خرد 

 :طارق اما با اين تحكم ، عقب نشيني نمي كند 

 ...موصل را وصل كن به ري و بر هر دو خودت حكومت كن 

 مي ترسي ؟

يكي عباس بت علي و . هم گفته بودم كه با دو نفر در اين سپاه روبرو نمي شوم من از پيش . اين اتهام به من نمي چسبد

 .ديگري علي بن الحسين

 .اگر از او بگذرد معلوم نيست كسي ديگر را بتواند راهي اين ميدان كند. ابن سعد آشفته مي شود 

 . عاويه استمن به تو دستور مي دهم و دستور من با يك واسطه دستور امير المومنين يزيد بن م

 :طارق پوزخند مي زند و ابرو باال مي اندازد

خودم كه گول خودم . خودت كه مي داني اين لقب تراشيده ي ماست براي يزيد. براي من يكي امير المومنين بازي در نياور

 .را نمي خورم

 .كارت را سخت تر نكن طارق برو

 .ورخودت كه مي داني ، من با خواهش بهتر رام مي شوم تا دست

 .خواهش مي كنم.اين جوان االن قلب سپاه را اوراق مي كند! خواهش مي كنك طارق 

 راستي چه تضميني براي وعده ات ؟! باشد، اين شد يك چيزي 

 :ابن سعد تنها انگشترش را در مي آورد و با غيظ در انگشت طارق جا مي دهد

 .برو و كار را تمام كن. ي كنم به همه ي مقدسات سوگند كه عمل م. بيا اين هم تضمين وعده ام

من در آن زمان فقط ديدم كه بعد از وقفه اي طوالني ، بعد از چرخشي . بعد ها فهميدم . اينها را من اين زمان نمي دانستم 

ناگهاني و بي . بسيار كه تمام بدنم به عرق نشسته بود و زبانم از تشنگي كلوخ شده بود ، طارق بن تبيت وارد ميدان شد



 

سمت ما هجوم آورد مثل تير از كمان لشكر جدا شد و با نيزه اي كشيده و بلند به . ه پيدا بود كه قصد غافلگيري داردمقدم

گفتم قطعاً .بخصوص كه احساس كردم سوارم از جا تكان نمي خورد و  مرا هم تكان نمي دهد.يك آن دل من فرو ريخت.

همه ي اين .اما دير شده بود، بسيار دير شده بود . ن كمين برهانمغافلگير شده است ، خودم جنبشي بكنم و او را ار اي

 .تامالت زماني مي برد كه بيش  از زمان رسيدن دشمن بود

طارق ، مثل برق از كنلر ما گذشت و من فقط حس كردم كه سوار من قدري خود را به سمت راست كشيد  و به جاي خود 

، ديدم كه نيزه ي علي بر سينه ي طارق فرو رفته و از پشت به قاعده ي دو و وقتي افسار مرا برگرداند . همين. باز گشت

اسب همچنان مي تاخت تا دست و پاي طارق شل شد و . انگار طارق فرصت مردن هم پيدا نكرده بود. وجب در آمده است

 .اه دشمن شنيدم از اين اعجاز سوار من ، ولوله اي افتاده است در سپ. طارق با همان سرعت به خاك غلطيد

پسر طارق از اين مرگ آني و خفت آميز ، از اين مرگ بي هيچ جنگ و ستيز آنچنان به خشم مي آيد و خون جلو ي 

من ديدم كه جزئي ديگر .انگار كه خرگوشي با چشم بسته به مصاف شير .چشمان را مي گيرد كه بي گدار به ميدان مي زند

سوار و اسب با شتاب به سمت ما پيش مي آمدند و ما همچنان بر جاي . يداز سپاه دشمن كنده شد و به ميدان پرتاب گرد

 .ايستاده بوديم

سر اسب او برق آسا از كنار سر من گذشت و هنوز تمام هيكل ما دو اسب از كنار هم عبور نكرده بود كه سر پسر طارق را 

آسمان استانده بود تا پسر طارق با شتاب يك آن گمان كردم كه سوار من شمشيرش را ميان زمين و .پيش پاي خود يافتم 

و نمي دانم چرا كسي جرات نمي .اسب دشمن ، گيج و منگ مانده بود با اين سوار بي سر. بيايد و آنرا از گردنش عبور دهد 

 .كرد بيايد جنازه ي اين پدر و پسر را از ميدان به در ببرد

چقدر . بعد ، مصراع بن غالب آمد. قتي از سوار من نگرفت مقتول بعدي طلحه بود ؛ پسر ديگر طارق كه او هم كشتنش و

اگر مجال مي بود از اسبش مي پرسيدم كه پيش از اين سوارش را كجا ديدم ولي اين مجال هرگز .چهره اش برايم آشنا بود 

 .م كردپيش نيامد ، چرا كه شمشير سوار من با چنان ضربت و سرعتي فرود آمد كه سوار و اسب را دفعتاً به دو ني

من گمان مي كنم كه خود مصراع هم تا لحظاتي بعد از .به دو نيم شدن ناگهاني مصراع ، حادثه اي غريب و باور نكردني بود 

اين ضربت ، هنوز باور نكرده بود كه به دو نيم شده است و قبل از حضور قطعي مرگ ، نسيم از ميانه ي جسمش عبور مي 

 .كند

فقط .لشكر دشمن شده بود مثل يك پيكري كه حاال ديگر نفس نمي كشيد .انداخت وحشت مرگ بر سپاه دشمن سايه 

هيچ . تعداد كشته نيست  كه دشمن را به وحشت مي اندازد ، كيفيت قتل گاهي به مراتب رعب انگيز تر تعدا مقتول است 

ت كه خود را به تكاپوي عبث خسته و اين يعني رقيب خبر ه تر از اين اس. كدام از اين ها مجال جنگيدن پيدا نكرده بودند 

 .و اين يعني دشمن رقيب كوچكتر از آن است كه تكان و حركتي را بشايد. كند 

 .بحث عقاب است و بچه روباه 



 

 .عقاب كه براي گرفتن بچه روبا ه بال بال نمي زد ، آني فرود مي آيد و كار را تمام مي كند

 كه ميان اين پدر و پسر مهم نگاهي است.اما اين ها هيچ كدام مهم نيست 

مهم مژگان سياهي است كه به تحسين . ي است كه بر  لبهاي پدر مي نشيند)) فتبارك اهللا ((مهم .، رد و بدل مي شود 

ال (( مهم نسيم  .مهم تبسم شيريني است كه به لطافت رايحه بر چهره ي پدر پخش مي شود.فرود مي آيد و بر مي خيزد 

 .ار پدر به الله زار پدر مي وزدي است كه از كوهس)) حول 

اينچنين كه سوار من مي جنگد هيچ . با خودم گفتم اگر  كار اينچنين پيش برود ، سپاه دشمن همه يا كشته اند يا فراري 

من و علي  –اما ناگهان ديدم كه رنگ از رخساره ي  امام پريد و نگاه نگرانش بر پشت ما .دياري در اين ديار باقي نمي ماند 

 .پهن شد –بر اك

من و سوارم كه پشت به دشمن و روي به امام داشتيم ، بر گشتيم و ناگهان دو سپاه هزار نفري را ديديم كه ز دو ! برگشتيم 

ابن سعد كه ديده بود عاقبت چنين جنگي شكست محتوم است،  دو هزار تن را به نبرد با .سو به سمت ما پيش مي آيند 

 .يك تن گسيل كرده بود

تعداد اين دو سپاه را من بعد ها شنيدم )) . ابن نوفل(( و هزار ديگر به فرماندهي )) محكم من طفيل (( فر به سرداري هزار ن

 .اما همان زمان احساس كردم كه بايد به اندازه ي دو هزار اسب ، سوار دالورم را همراهي كنم 

با خود فكر مي كردم كه سوار من تشنه است، خسته در تمام مدت جنگ با اين لشكر دو هزار نفري . سرت را درد نياورم

 ! اگر اين بال ها نبود او چه مي كرد با سپاه دشمن ؟.مصيبت ديده است و اينچنين معجزه آسا مي جنگد .است

مشكل كار من اين بود كه بايد از روي جنازه ها مي پريدم و .من تا صد و هشتاد را شمردم و بعد حساب از دستم در رفت 

سوار من همچنان مي چرخيد، .خاك آميختخ به خون ، گل خون پاها و پهلوهايم را پوشانده بود.را جابجا مي كردم  سوارم

به روشني از مجراي اين نگاه .همكمچنان دزديده به پدر نگاه مي كرد ...همچنان ذكر مي گفت و همچنان شمشير مي زد و 

 . بود كه نيرو مي گرفت و استقامت مي يافت

از اين وقفه ها در ميانه جنگ ها ، بسيار پيش مي . اندك اندك به سردي گراييد و به سمت وقفه اي موقت نزول كردجنگ 

و اين فرصتي .براي سامان دادن دوباره سپاه.براي تجديد قوا.براي انتقال مجروح ها و جنازه ها . مثل يك قرار نا گذاشته.آيد

 .برو شودبود تا علي دوباره نفس در نفس با پدر رو

 

 

 

 



 

 مجلس هفتم

پسري زخم خورده ، مجروح ، خون آلود و لبها از تشنگي به سان كوير عطش ديده و چاك چاك ؛ با ! اما چه روبرو شدني 

 .پدري كه انگار همه ي دنياست و همين يك پسر

امام . بوسدبواز آمده ي پدر را سوار من ، دالور من ، علي اكبر من ، از من فرود آمد و بال بر زمين گسترد تا پاهاي به پيش

احساس كردم . وش گرفتغدو دست به زير بغلهاي پسر برد و او را ايستاند و در آ. همه ي عظمتش بر زمين نزول كرد انيز ب

بهانه اي به دست آمده تا امام اين دردانه ي خويش را گرم در آغوش بگيرد و عطشي را كه از كودكي فرزند ، تاكنون تاب 

 .است فرو بنشاندآورده 

 

 و مگر دل مي كند؟.. .كه به چشمه سار رسيده بود تشنه اي بود . مند اين آغوش نبوداما علي اكبر نيز كم از پدر نياز

 .آب... ناگهان شنيدم با پدر از تشنگي حرف مي زند و 

تشنگي با تمام . ر تشنه نبوداصالً قصدم اين نيست كه بگويم تشنگي نبود و يا علي اكب. حيرت سرتاپاي وجودم را گرفت 

 .وسعتش حضور داشت و با تمام بي رحمي اش تا اعماق جگر نفوذ كرده بود

من كه اسبم و بيابانها قدر طاقتم را . حاال كه گذشته است به تو مي گويم ليال كه من خودم گر گرفته بودم از شدت عطش 

 .مي دانند، كف كرده بودم از شدت تشنگي

 .مضمضه آبي بر طرف مي شود هلب و دهان است كه حتي بتشنگي گاهي تشنگي 

 .تشنگي گاهي ، تشنگي معده و روده است كه به دو جرعه آب فرو مي نشيند

 .اما تشنگي گاهي به جگر چنگ مي اندازد ، قلب را كباب مي كند و رگ و پي را مي سوزاند

چه مي گويم؟ در اين عطشناكي اصالً فكر .نمي كند  در اين تشنگي ، فكر مي كني كه تمام رودخانه هاي عالم هم سيرابت

در اين حال ، هر سرابي را چشم ، آب مي بيند و هر كالمي را گوش ، . نمي كني ، نمي تواني به هيچ چيز جز آب فكر كني 

 .آب مي شنود

جان چه . مي  بيني وقتي كه در اوج قله ي عطش ايستاده باشي ،همه ي چيز را در مقابل آب ، پست و كوچك و بي مقدار 

 .را هزار چندان مي كند كربالييهاارزش اما نه ، اين همان چيزي است كه ... قابل دارد در مقابل آب؟ ايمان چه محلي

در بيابان برهوت ، در كوير لم يزرع كه خورشيد به خاك چسبيده است ، كه از آسمان .دشمن درست محاسبه كرده بود

عطش ، سخت ترين اراده . مي جوشد ، تشنگي آبديده ترين فوالد ها را هم ذوب مي كندحرارات مي بارد و از زمين آتش 

 .ها را به سستي مي كشد



 

اما يك چيز را فقط دشمن نفهميده بود و آن اينكه جنس اين ايمانها ، . ندكنياز ، آهنين ترين ايمان ها را هم نرم مي 

 .زمها و اراده ها متفاوت بودجنس اين عزمها و اراده ها با جنس همه ي ايمانها و ع

بر رطوبت جاي مشكهاي روز قبل چنگ مي زدند و سينه بر اين . دختر بچه ها را بگو.آن كه امام بود و اين كه علي اكبر 

 .خاك مي خواباندند، اما سر فرود نمي آوردند؛ اما اظهار عجز نمي كردند ؛ اما حرف از تسليم نمي زدند

در آن بياباني كه قدم از قدم نمي شد بر داشت، در آن كربالي آتشناك ، زينب . كايتي ديگر بودو در اين ميانه ، زينب ، ح

 .به اندازه ي تمام عمرش پياده راه رفت و حرفي از عطش نزد؛ كالمي از تشنگي نگفت

ر آن آفتاب نيزه و كمال كه گرماي مضاعف را دامن مي زد ، در زياگر زني مي خواست با آن حجاب تمام ! غريب بود اين زن

 .وار ، دمي بنشيند ، دوام نمي آورد

اين زن چقدر راه مي  رفت ،چقدر دويد ، چقدر هروله كرد ، چقدر گريست ، چقدر فرياد زد ، چقدر جنازه بر دوش كشيد، 

 .نياوردخم به ابرو ... اما... اما... چقدر زمين خورد ، چقدر فرا رفت و چقدر فرود آمد. چقدر بچه در آغوش گرفت 

 !چه عظمتي ! چه شكوهي ! چه فخامتي ! چه فخري ! چه جبروتي! كجايي بود اين زن ؟ چه صولتي 

مي افتم با تمام وجود احساس كوچكي مي كنم و به خود مي گويم خوشا به حال آن  هر وقت به ياد اين زن! بگذرم ليال 

 .چشم بايد كشيد خاك گامهاي او را به. خاك كه گامهاي اين زن را بردوش مي كشد

مي خواستم بگويم كه تشنگي به شديدترين وجه خود وجود داشت ، اما . حرف ، سر تشنگي بود كه به اينجا كشيده شدم 

معجزه اي ، كرامتي . گمان كردم شايد با اشاره به غيب ، آب مي طلبد.سوار من كسي نبود كه پيش پدر از تشنگي ناله كند

بار در غير فصل ، او از پدر ، انگور طلب كرد و پدر دست دراز كرد و از عالم غيب خوشه اي يك . چرا كه سابق داشت... 

خودت . چه گفتن دارد .. من آن انگور را به چشم ديدم و هم از آن خوردم. انگور چيد و درمشتهاي ذوق زده ي پسر نهاد

رشحات شبنم وار آب برروي دانه هاي آن تاللو . د انگار همان آن از درخت چيده شده بو! مگر از آن انگور بي بهره ماندي؟

 .داشت

گمان كردم شايد علي اكبر با قربت و قدرتي كه از پدر مي داند و معجزه و كرامتي كه از دستهاي او ديده است ، توقع كرده 

 ...در است ؛ شايدمگر نه كوثر ، ملك جاوداني پدر و مادر همين پ! و اصال... است كه پدر دست به درون پرده غيب ببرد 

وقتي كه پدر ، خود در نهايت .اما به خودم نهيب زدم كه محال است بيان چنين توقعي از زبان چنان امام زاده ي امامي

تشنگي است، وقتي كه كودكان ، دختران و زنان ، با جگرهاي تفته ، مهر سكوت بر لب زده اند ، چگونه ممكن است او براي 

 !خودش آب طلب كند؟

كربال  با خود گفتم اگر من اين راز را بفهمم. آنچنان كه سرم و دو گوشم در ميانه ي دو محبوب قرار گرفت. تر رفتم نزديك

دنيايي . و ديدم كه دنياي ديگري است در ميانه ي اين دو محبوب.، بيش ندارم ديگر از اسب هاي را فهميده ام و گرنه هيچ 

 .دنيا كه دنياي عقل نبود ، عشق زالل و خالص بود. ه اسب كه عقل آدمها به آن قد نمي دهد چه رسد ب



 

 

اما آن عطش كجا و تشنگي آب كجا؟ ماجرا ، ماجراي وصال و .)) پدر جان عطش دارد مرا مي كشد(( علي به امام گفت كه 

 .ه هاي كندماجراي اين زمان لخت ، اين ساعات سنگين ، اين لحظ. ماجرا ، ماجراي اين فاصله ي مقدر بود. ديدار بود

روح او با خدا يكي شده بود و جسم . روح او به خدا پيوند خورده بود ، با خدا در هم آميخته بود ، در خدا ممزوج شده بود

پيوند ديگري از اين سمت .اما مشكل او اين پيوند نبود. جسم اين كثرت را تاب نمي آورد. اين فاصله را بر نمي تافت

 .، مشكل مي كردعين خدايي  بود ، اما كار را براي كندن و رفتن . نبود پيوندي كه باز غير خدايي.بود

اصالً او زخم چه مي . با شمشير نه ، كه با برق نگاه پدر بازي مي كرد. علي در ميدان مي جنگيد ، اما چشم به پدر داشت

بود در مقابل آن مردمكي كه با ميدان چه . نيزه چه بود در مقابل مژگاني كه فرا مي رفت و فرود مي آمد. فهميد چيست 

 .منظومه اشك حركت مي كرد

يكي از ! يادت هست ليال. از آن سو هم ماجرا چنين بود و اين همان رابطه اي است كه گفتم هيچ كس نمي تواند بفهمد 

يش كنيد اما هنوز به ديگران مي گفت دل بكنيد و رها.)) به گمانم امام ، دل از علي نكنده بود : (( اين شب ها را كه گفتم 

 ! خودش دل نكنده بود

 

 .اينجا، همان جا بود كه گمان و حدس مرا تشديد كرد 

اگر علي اين همه وقت در ميدان چرخيد و جنگيد و زخم خورد و نيفتاد ، اگر علي اين هم وقت تا مرز شهادت رفت و 

كشت و كشته نشد، اگر از علي به قاعده ي دو  ، اگر علي آن همه رابازگشت ، اگر علي اين همه جان را گرفت و جان نداد

 .انسات خون رفت و همچنان ايستاده ماند ، همه از سر همين پيوندي بود كه هنوز از دو سمت نگسسته بود

قلب كسي در دست امام زمانش باشد و ! پدر نه ، امام زمان دل به كسي بسته باشد و او بتواند از حيطه ي زمين بگريزد؟

 .حاال اين دو مي خواستند از هم دل بكنند... و . و اين بود كه نمي شد. بتواند جان او را بستاند ؟ نمي شودقابض ارواح 

 

جمله اي كه علي را به اين دل كندن ترقيب كند يا القل به او در اين دل . امام براي التيام خاطر علي ، جمله اي گفت

 : كندن تحمل بخشد

 !چشم بپوش از اين چشمه . چشمه رسول اهللا در چند قدمي استسر! نور چشمم ! عزيزم ! پسرم  

؟ كدام حسين را چه كسي بايد التيام مي داد؟ براي دل كندن ، به حسين چه كسي بايد دل مي داد.اين براي التيام علي بود

 كالم بود كه بتواند حسين را به اين دل كندن ترقيب كند؟ يا القل در اين دل كندن تحمل ببخشد؟

 



 

اما يك . آبي بر آتش ؟ انگار هر دو قدري آرام گرفتند . به زودي من نيز به شما مي پيوندم : ز هم خود او و كالم خود اوبا

هر دو . شهادت سامان نمي گرفت و آن بوسه وداع بود. چيز مانده بود كه اگر محقق نمي شد، كار به انجام نمي رسيد

 .پا پيش نمي نهادندعطشناك اين بوسه بودند و هيچ كدام از حيا 

 ...و. تلفيق نگاه ها و تار شدن چشم ها . لرزش لب ها و گونه ها . انتظار و نياز. نياز و انتظار 

 .عاقبت پدر بود كه دست گشود ؛ صورت پيش آورد و لب هاي علي را در ميان لب هاي خود گرفت 

. هيچ صداي نمي آمد و هيچ نسيمي نمي وزيد. خته بودزمان انگار ايستاده بود و بر زمين انگار آرامش و رخوت سايه اندا

 .انگار هيچ تحركي در آفرينش صورت نمي گرفت

 .من از هوش رفتم به خلسه اي كه در عمرم نچشيده بودم و ديگر نفهميدم چه شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجلس هشتم

 .به وضوح اين سبكي را در مي يافتممن كه حامل او بودم و مركب و مركوب او ، . علي آشكارا سبك تر شده بود

علي بر من نشسته . پيش از اين احساس مي كردم كه علي بر من نشسته است با يك سلسله از حلقه هاي سنگين زنجير

 .است با يك سلسله كوه

اي بر  اكنون احساس مي كردم پرنده. اگر چه سخت نبود ، اگر چه به خاطر علي همه چيز آسان مي نمود ، اما متفاوت بود

 .من نشسته است به همان بي وزني و سبكبالي

اش  ترنمي كه آرام آرام ، جوهره. و با خود شروع كرد به ترنم اين عبارات. و من از خدا مي خواستم)) بچرخيم: (( گفت 

 :بيشتر شد و رنگ رجز به خود گرفت 

 .اكنون زمين و زمان جان مي دهد براي جنگيدن(( 

 .مصداقها آشكار شده است و حقيقت رخ نموده است. رفته استحاليا پرده ها كنار 

 !))تا بدنها ي شما هست ، غالف ، به چه كار مي آيد؟. پيش بياييد كه من عقبگرد نياموخته ام ! بياييد 

 .ين مي گفت ، اما احساس من اين بود كه اين بار براي جنگيدن نيامده است ، آمده است براي كشته شدنناو اگر اينچ

خون بسان اسفنجي شده بود كه اگر . مين بر چيده بودند اما خون همچنان بر سطح ميدان دلمه بسته بودز نازه ها را ازج

 .به چشم جامد مي آمد ولي وقتي بر آن پا مي نهادي خون تازه از زير آن ترشح مي كرد

نه . را هم مي سوزاند گرما پلك چشم هرم. مين نشسته بودست در وسط آسمان ، نه ، درست در وسط ميدان بر زآفتاب در

احساس مي كردم كه خون به زحمت در البالي . فقط دهان كه حتي مجاري بيني ام هم از شدت عطش خشك شده بود

 .رگهايم راه باز مي كند

، به آن آن عقيقي كه او مكيده بود .اسب اگر حال و روز سوارش را نداند كه اسب نيست. اما علي به گمانم ديگر تشنه نبود

چشمه اي كه او دهان سپرده بود ، بر آن جامي كه او لب زده بود و گذاشته بود و بر نداشته بود ، در پس آنچه او نوش 

حال او آسمان تا زمين با . آنچه او اكنون داشت ، شادماني و طربي غير قابل وصف بود.كرده بود ، تشنگي ديگر معنا نداشت

 .تفاوتي ميان ستيز و معاشقه. تفاوتي ميان مبارزه و معانقه . ي ميان رزم و بزم تفاوت. ميدان اول تفاوت مي كرد

شمشير آخته اش با تمام شانه و كتف ، در هوا .چرخ مي زديم و چرخ مي زديم . اين حال خوشش مرا نيز به وجد آورده بود

 .مي چرخيد اما گردن هيچ گردنكشي داوطلب تماس با اين شمشير نمي شد

انگار كه او . قب نشيني مي كرد و باز پيش مي آمدبه محاصره اش آمده بود ، به هر نقطه اي كه او مي رسيد ، عسپاهي كه 

 .را دور دست مي چرخاندحلقه اي 



 

حسين اكنون . پيش از اين ، به هر بهانه اي دزديده به پدر نگاه مي كرد، اكنون آشكارا از تالقي دو نگاه ، پرهيز داشت اگر 

 !به كجا بايد نگاه مي كرد؟. خود او بود 

يد، اما هيچ كس پا پيش و سوار من هي رجز مي خواند و مبارز مي طلب. چرخيديم و چرخيديم. گشت زديم و گشت زديم

 .اي جنگيدن يا كشته شدنشت برنگذا

هميشه دوست داشت كه رقيبش . عادتش هرگز اين نبود كه بي گدار به درياي دشمن بزند. سوار من آشكارا كالفه شد... و

زمان مي گذشت و از خيل دشمني كه به كشتن او آمده بود ، هيچ . جنگيدن را انتخاب كرده باشد، اما اكنون چاره اي نبود 

 .مدكس جلو نمي آ

اكنون فقط . از من سرعتي بيشتر طلب كرد و شروع كرد به درو كردن سرهاي رسيده. اين بود كه ناگهان علي به من هي زد

حلقه ي محاصره اندك اندك ، بازتر و . شمشير او بود كه به هوا مي رفت و سر و پيكر و جنازه بود كه بر زمين مي افتاد

 .سپر اي از جنازه و اسب و خود و سر و بازتر شد تا آنجا كه ما مانديم و حلقه

اسب اگر خون نديده باشد، . اصوالً هر اسبي جگر ماندن در معركه را ندارد. اسب ها رم كردند و از مهلكه گريختند  يبعض

صداي شمشير نشنيده باشد و چشم و گوشش از جنگ و ستيز و كشت و كشتار پر نباشد ، اگر فقط به خريد و تفريح و 

 .ته باشد كه در اين آشوبها دوام نمي آوردبازار رف

بعضي . بيشتر وسيله ي تمرين بچه ها بودند تا مركب جنگ  و ستيز و مقاتله . برخي از اين اسب ها را از پيش مي شناختم

به  اين بود كه بعض سواران را ناخواسته ، اسبها از ميدان. به گربه ي دست آموز بيشتر شباهت داشتند تا اسب ميدان نبرد

 .اگر سوار بيچاره هم قصد مقاومت داشت ، اسب تن نمي داد. در مي بردند

اين سكوت ناگهاني در ميانه ي . باالخره پيش روي ما ، خالي و خالي تر شد آنچنان كه من به حسي غريزي وحشت كردم 

 .معركه هيچگاه مقدمه خوبي نبوده است

من چگونه مي توانستم ببينم . معناي شوم اين سكوت ناگهاني را دريافتمو ناگهان رگبار تير ها كه به سمت ما هجوم آورد، 

من فقط احساس كردم كه افسار در .كه يكي از اين تير ها به گلوي سوار من نشسته است و حلقش را پاره كرده است

م با سينه بر پشت من دستهاي سوارم آرام آرام شل مي شود تا آنجا كه عنانم به اختيار خودم در آمد ، اما ديدم كه سوار

 .فرود آمد و از بيم افتادن ، دست در گردن من انداخت

از انتهاي تيرها كه بر پشتم فرو مي رفت تازه فهميدم كه چقدر تير بر بدنش نشسته است و تير حلق ، تير خالصي او از 

نچنين خميده و افتاده نمي ديدم كاش يكي از آن تيرها بر جگر من مي نشست و آن سوار دالور را اي. هجوم درد بوده است

 .بخصوص كه تازه حمله كركسهاي بي مروت آغاز شده بود. 

كدام نخلي است كه بيفتد و كودكاني كه در حسرت صعود ازآن بوده اند ، دوره اش نكنند و شاخ و برگهايش را به لجاجت 

 .نشكنند



 

چه فايده كه اشكهاي مرا با دستهاي لرزانت پاك . م گفت من اينجاي ماجرا را تا قيام قيامت  هم نخواه! التماس نكن ليال 

كني ؟ مگر اين اشكها به ستردن تمام مي شود؟ و اصالً يك نفر بايد اشكهاي مقدس تو را برويد كه خاك حياط اينچنين 

 .بي مهابا آنها را به دامن مي گيرد و در خود فرو مي برد

همين قدر بگويم . پيش چشمم بياوري ، اين بخش ماجرا را از من نمي شوي يقين داشته باش كه اگر خدا را هم ! نه ، ليال 

آخر چه . كه اگر خون فرزندت چشمهاي مرا نپوشانده بود ، من اسبي نبودم كه سوارم را به ميانه ي سپاه دشمن ببرم 

 !توقعي است از كسي كه چراغ چشمهايش خاموش شده ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجلس نهم

ديشب كه تو از هوش  رفتي ، با خودم مي گفتم كه . قدر مجموع شبهاي گذشته از تو طاقت و تحمل مي طلبمامشب به 

كاش تو به هنگامه خروج كاروان . كاش من در همان كربال جان مي سپردم و بار سنگين اين روايت را بر دوش نمي كشيدم

ور پيدا مي كردي و من شاهد سوختن پنهاني تو نمي شدم از مدينه ، بيمار و زمينگير نمي شدي ، كاش خود در كربال حض

كاش اين . كاش من به چشم نمي ديدم كه آن گيسوان چون شبق ، در طول چند روز ،  به سپيدي مطلق مي نشيند . 

كاش اين پيشاني و گونه ها هر روز مقابل ديدگان من چين و چروك تازه . چشم ها ، پيش چشم من به گودي نمي نشست

 .مي يافتتري ن

و بعد با خودم فكر كردم كه اين چه مخالفتي است با تقدير ؟ چه شكوه اي است از سرنوشت ؟ اگر خدا مرا براي اينجا نگاه 

كاري كه . داشته است ، از قضاي او به كجا مي توان گريخت؟ بايد تن داد و تمكين كرد و دل سپرد به آنچه رضاي اوست 

 . كردحسين ، با همه ي مشقتش در كربال

تو اگر بودي و مي شنيدي صداي ناله هاي او را در پاي جنازه ي پسر ، مي فهميدي كه اين رضا شدن به رضاي خداوند ، 

 :چه كار مشكلي است

 !واي تمام هستي ام ! واي پاره ي جگرم ! واي علي اكبرم ! واي نور چشمم ! واي پسرم ! واي فرزندم 

 .:از سر و صورت و لب و دندان علي مي سترد و با او نجوا مي كردامام ، با دستهاي لرزانش ، خون را 

 .رفتي و از غمهاي دنيا رها شدي و پدر ت را تنها و بي ياور گذاشتي ! تو پسرم ! تو 

 .و بعد خم شد و من گمان كردم به يافتن گوهري

 .و خم شد و من گمان كردم به بوييدن گلي 

 . و خم شد و من با خود گفتم به بوسيدن طفل نوزادي 

و خم شد و من به چشم خود ديدم كه لب بر لب علي گذاشت و شروع كرد به مكيدن لبها و دندانهاي او و ديدم شانه هاي 

 .او چون ستون هاي جهان تكان مي خورد و مي رود كه زلزله اي آفرينش را در هم بريزد

 :ن گريه هايش شنيدم كه و با گوشهاي خودم از ميا

 .دنيا پس از تو نباشد ، بعد از تو خاك بر سر دنيا

 :و با چشمهاي خودم بي قراري پسر را ديدم ، جنازه علي اكبر را كه با اين كالم پدر آرام گرفت و فرو نشست

 .و چه زود است پيوستن من به تو پسرم ، پاره ي جگرم، عزيز دلم 

اين بار چندم بود كه پا به آن سوي جهان مي گذاشت و باز به خاطر پدر از آستانه ي ! گرفتني علي آرام گرفت اما چه آرام 

 مگر پدر ، دل از او نكنده بود كه او به كندن و رفتن رضايت نمي داد؟. در سرك مي كشيد و بر مي گشت



 

ود ، من به چشم خودم ديدم كه ست در همان زمان كه بدنش تكه تكه شده بود و روح از بدن به تمامي مفارقت كرده بدر

 :نشست و به پدر كه مضطر و ملتهب به سمت او مي دويد  ،گفت

اين جام ، جام . اين همان وصال مقدر است. اين آغوش پيامبر است ، اين سر چشمه ي عشق اكبر است! راست گفتي پدر 

 .تشنگي بعد از اين بي معناست. كوثر است

انگار كوه اندوه را بر دوش مي كشيد و انگار هنوز باور نكرده بود ! ما چه بر خاستني پدر از سر جنازه ي پسر برخاست، ا

 :چرا مبهوت و متحير با خود مويه مي كرد. آنچه را كه به واقع رخ داده بود 

ز اين قوم را در مقابل خدا جري ساخت؟ چه شهامتي ؟ با چه قساوتي ؟ چه چي چگونه تو را كشتند ؟ با چه جراتي ؟ با

كدام شمشير پرده ي حياي اين قوم را دريد؟ چگونه توانستند دست به اين كار عظيم بيازند؟ قتل تو كه آخر كار آساني 

چگونه توانستند براي هميشه با خوشي وداع كنند ؟ بركت را از سرزمينشان . قتل آل اهللا است. مثل قتل انبياست.نيست

 ن بستانند و الي االبد با گريه و اندوه بياميزند؟برانند؟ آرامش را حتي از فرزندان و نوادگانشا

من جرات نكردم به خيمه ها نزديك . امام با خود زمزمه مي كرد و چون كبوتر پر و بال شكسته اي به سمت خيام مي رفت 

مي به سكينه چه بايد مي گفتم ؟ اگر رقيه كوچك به من مي آويخت و از من برادر . جوابي براي زينب نداشتم . شوم 

تا با پشت خالي و خون  ممي مان. من نگيرند يخواست من چه داشتم كه به او بدهم ؟ گفتم مي مانم كه خبر را از يال خون

بگذار واقعه را . بگذار پشت خميده ي امام ، حامل اين پيام باشد. بگذار خبر را امام ببرد. آلودم قاصد شهادت سوارم نباشم

 او كجا و اسب بي سوار؟. چه باشد او مظهر سكينه و آرامش استهر . چشم هاي گريان او بيان كند

نمي دانم امام چه گفت و چه كرد ؟ فقط ديدم پير مردي كه شمشيرش را عصا كرده است، در حلقه اي از جوانان بني 

جوان هم مي اگر پيكر تكه تكه نبود ، چه نيازي به اين همه جوان بود؟ دو . هاشم به سمت جنازه ي سوار من پيش مي آيد

 .انگار امام هر كدام را براي بردن قطعه اي آورده بود. توانستند دو سوي جنازه را بگيرند و از زمين بر دارند

ا اين قدر خسته و از هم من هيچگاه شمشاد هاي هاشمي ر. ت جوان هاشمي هميشه  سرمشق غرور و سر افرازي اس

 .گسسته نديده بودم

چه تالش عبثي مي كردند اين . از هم دريده بود، به هم بر آمدني نبود د و شيرازه اشي كه ورق ورق شده بواين قرآن

اكنون ديگر . جوانان كه مي خواستند دوش به دوش هم راه بروند تا جنازه اي يكپارچه و به هم پيوسته را به نمايش بگذارند

ستهاي  هاشميين پيش مي رفت و به خيمه دليل من ، قطعه قطعه و چاك چاك بر روي د. دليلي براي ايستادن نداشتم 

 .بر دوش من كه بر دوش جوانان بني هاشمي بود  سنگيني خبر اكنون. ها نزديك مي شد

 !پاره ي جگرم! نور چشم من ! علي من 

و پيش از آنكه ديگران بتوانند سد راه او بشوند ، خود را با صورت به روي جنازه ي علي اكبر افكند و ضجه اش زمين و 

 .سمان را به هم پيوند زدآ



 

باز هم هيچ كس باور نمي كرد كه او مادر علي اكبر )) پسرم ، اميدم ، نور چشمم ، پاره ي جگرم: (( حتي اگر او نمي گفت 

و وقتي امام به تسالي او آمد  ، وقتي امام دستهاي او را گرفت و از جا بلند كرد ،  وقتي امام با آغوش خود به او . نباشد

 .بخشيد ، دشمن به يقين رسيد كه آشناي دورتري مادري را از سر جنازه فرزندش بلند كرده استالتيام 

و اين است كه مي . چرا كه زينب مادري را در حق فرزندت تمام كرد ! اين است كه گفتم چه باك اگر تو در كربال نبودي 

اين زينب همان زينبي است كه به . طرف شده ام  عرش خداوند نب مي افتم ، احساس مي كنم كه باگويم هر گاه به ياد زي

 .هنگام شهادت فرزندان خود ، پا از خيمه بيرو ن نگذاشت تا مبادا هديه اش به پيشگاه برادر رنگ منت پذيرد

من گمان مي كردم كه وقتي اصل پيكر بيايد ، كودكان و زنان ، مرا نديده مي گيرند و با درد و داغ خودم راحتم مي 

همچنان كه . اما وقتي امام آنان را از كنار جنازه تاراند ، اكنون نوبت من بود كه جوابگوي پشت خالي ام باشم. گذارند

 .حسين بايد جوابگوي پشت شكسته اش مي بود

تا اينكه پدر را در آستانه ي در خيمه ، خسته  و پر و . شنيدم سكينه كه به امور كودكان مشغول بود ، خبر را نشنيده بود

چرا شما را به اين حال مي بينم ؟ چرا يكباره اينقدر شكسته شديد ؟ مگر ! پدر جان : (( شكسته ديده بود و گفته بود  بال

 ))كجاست علي اكبر ؟

 ! ))كشته شد به دست اين مردم پست : (( و شنيده بود 

ه بيرون بياندازد ، كه امام او را در س خيمفو سكينه ناگهان صيهه زده بود ، گريبان دريده بود  و خواسته بود خود را از ق

با تكيه بر خدا صبوري ! صبوري كن ! آرامش دلم ! سكينه ام ! دخترم : (( آغوش گرفته بود و در گوشش زمزمه كرده بود 

 ! ))كن 

 چگونه صبر كند دختري كه برادرش كشته است و پدرش بي تكيه گاه مانده: (( و بغض سكينه با اين كالم تركيده بود  

 . ))است

 .))بازگشت ما نيز به سوي اوست! همه از خداييم دخترم : (( و پدر گرمتر او را به سينه فشرده بود و گفته بود 

و اين همان چيزي بود كه من واهمه اش را داشتم ... دختران و زنان به من هجوم آوردند تا شايد حرفي ،  نقلي ، خاطره اي 

سينه ي من هم نمي رسيد ، بي آنكه كالمي سخن بگويد ،  و قدش تا زير مي دانم اسمش چه بودپسر كوچكي ن. 

نفهميدم از اين كار چه . دستهايش را به خون بدن من مي آلود و به لباسهايش مي ماليد و معصومانه گريه مي كرد

در مردمك . بيندمقصودي داشت ، فقط وقتي به مردمك چشمهايش خيره شدم، دريافتم كه مرا نمي بيند، علي اكبر را مي 

 .چشمهايش ، تصوير من نبود ، تصوير علي اكبر بود با لباسهاي خاك آلود ، بدن چاك چاك و پر و بال خونين

ضجه اي . رقيه ، اين دختر بچه سه ساله ، بيچاره كرد مرا ، گريه اي مي كرد. با بزرگها راحت مي شد كنار آمد تا بچه ها 

دور من چرخ مي خورد ، لب بر مي چيد ، بغض مي كرد ، اشك مي ريخت ، آرام . بين مي زد ، زباني مي ريخت كه بيا و ب

 :مي شد و دوباره شروع مي كرد



 

! كجايي اميد زنده ماندنمان ؟! كجايي روشنايي چشممان! كجايي چراغ خانه مان ! برادرمان  كجايي! كجايي علي جان 

كجاست دستهايي كه مرا بغل مي كرد و به هوا مي انداخت؟ ! كجاست چشمهاي خندان تو ؟!  كجاست آغوش مهرباني تو ؟

كجاست آن انگشتهايي كه دو دست مرا به خود قالب مي كرد ؟ كجاست آن ريش هايي كه زير گلوي مرا قلقلك مي داد ؟ 

 شوكجاست آن گيسوان سياهي كه شانه كردنش با دستهاي من بود؟ كجاست آن بوسه هاي گرم ؟ كجاست آن پناهگاه آغ

 ؟ كجاست آن تكيه گاه بازو؟

را بلند مي كرد و من مانده بودم  كه دختر به اين كوچكي اين همين طور مدام مي گفت و اشك مي ريخت و ناله ديگران  

دست انداخته . تكيه گاه همه حرفهايش پدر بود. همه حرف را از كجا ياد گرفته است ؟ سكينه اما حرفي از خودش نمي زد

 :و مظلومانه و آرام اشك مي ريخت و با خودش زمزمه مي كرد بود ودر گردن من

 !دلخوشي پدرم! مونس پدرم ! پشت و پناه پدرم ! پرچم پدرم

 .و در اين ميانه به گمانم به عباس بيش از بقيه سخت گذشت

و اشك در  اما كسي كه بغض ، گلويش را  مي فشرد. كسي كه گريه مي كند به آرامشي هر چند نا محسوس دست مي يابد

حال اگر . پشت پلكهايش لمبر مي خورد و اجازه گريستن به خود نمي دهد ، بيشتر در خودش مي شكند و مچاله مي شود

مثل عمود خميده اي كه بخواهد خيمه اي . همو بخواهد تسلي بخش ديگران هم باشد ، دشواري اش صد چندان مي شود 

 .شكستن خود نگاه مي دارد اما به قيمت. را سر پا نگه دارد

و عباس اگر چه زادگان خواهر و برادر را تسلي مي داد ، اما خود لحظه به لحظه بيشتر در خود مي شكست و فرو مي 

خاك و خون . انگار كسي بخواهد با اشك چشم ، زخمي را شستشو دهد. ريخت و آن تسلي هم كه به راستي تسلي نمي شد

انگار كسي بخواهد با دست و دل مجروح ، مرهم بر . را جايگزين آن مي كند جگر    را ممكن است بشويد اما گدازه هاي 

 .جراحت بگذارد

اما مرا در تمام اين مدت ، اين سوال نپرسيده بيش از هر چيز عذاب مي داد كه تو مانده اي براي چه ؟ تو چرا بي سوار زنده 

 !اي؟

 

 

 

 

 

 



 

 مجلس دهم

حياط كوچك ، به اندازه ي يك اسب ، خلوت تر خواهد شد و من نيز اين بار از فردا اين . امشب آخرين شب عمر من است 

 .سنگين تن را بر زمين خواهم گذاشت 

ديگر كسي نمي تواند بگويد همسر حسين ، مادر علي اكبر ، دچار جنون . از فردا شماتتهاي مردم نيز به پايان خواهد رسيد 

فكر نكن كه من اين . د خود مي نشيند و هر دو با هم اشك مي ريزندساعتها نفس در نفس ، مقابل اسب فرزن. شده است 

. من اگر چه اسبم اما با برترين خاليق امكان محشور بوده ام . همه طعنه ها ، اين نگاه ها  و اين زخم زبان ها را نمي فهمم

لب كمترم و نه پيامبر نه من ولي شناس  از آن سگ حقيقت ط. سگ اصحاب كهف بدان شأن و منزلت رسيد كه مي داني 

 .و امام و امام زاده ي امام با آن جوانهاي ابتداي راه ، قابل مقايسه اند

راستي نمي دانم چه شباهتي ميان آن . آنها ابتداي راهي بوده اند كه من صد سال در انتها و مقصد آن زندگي كرده ام 

يد كمي قلت نفرات خداجو در مقابل كثرت كفار و شايد غربت و مظلوميت و تنهايي ، شا. جوان ها و اين اصحاب بود

 ...شايد. مشركان 

هنوز آواي ملكوتي . ا تالوت مي كردرانگار به خاطر اين شباهتها بود كه سر بريده  ي امام بر باالي نيزه ها سوره ي كهف 

 : اش در گوشم طنين مي افكند 

و الرَّقيمِ كانوا م اَنَّ اَصحاب َ الكَهف بتسبا اَم حجنا عدي... ن اياتم ههِم و زِدناهةٌ آمنَوا بِرَبتينَّهم فا... 

مني كه قرآن را با همه عظمتش مي فهمم و تشخيص مي دهم و به ياد مي سپرم ، عاجز نيستم از دريافت چهار ! ببين ليال 

شكست و فرو مي ريخت ، من صد سال با  يك آيه از اين قرآن اگر بر كوه نازل مي شد ، آن را مي. كالم طعنه آميز ديگران

! قرآن را بر پشت خودم حمل كرده ام ، چگونه از دريافت سخنان مردم عاجز باشم ؟. آيه هاي مجسم قرآن زندگي كرده ام 

از همين ماجراي ديروز ، مردم چقدرش را . تازه ، بسيار چيز ها هست كه ما مي فهميم و مردم عادي نمي فهمند 

 دريافتند؟

ن قدر كه مردي سوار بر شتر از كنار خانه ليال مي گذشته ، صداي گريه ي ليال او را كنجكاو و پياده كرده و فهميده همي

من آن شتر را مي . اما اين ، همه ي ماجرا نبود ! است كه ليال در غم همسر و فرزند خود شبانه روز مي گريد ، همين 

زدو از رفتن باز نمي ايستاد ، آن سوار هم مثل بسيار سواران ديگر از مقابل  اگر آن شتر در مقابل خانه زانو نمي. شناختم 

 .خانه مي گذشت و صداي گريه ي تو را در ميان همهمه ي بازار و كوچه و خيابان هضم مي كرد

 .شتر به راه خود مي رفت ، سوار ، ناچار به توقف و كند و كاو نمي شد اگر آن

به هنگام مالقات عمر سعد با امام ، او خودش را به من رساند و . در سپاه دشمن بود . بودم من آن شتر را در كربال هم ديده

 .))مي خواهم به امام پناهنده شوم: (( گفت 



 

تو در همانجا كه هستي سعي كن به قدر خودت كاري . در اين حال و روز ، بچه هاي امام هم پناه ندارند:  (( من به او گفتم

 . ))بكني

چموشي كرده است، به كسي ركاب نداده است تا اسبق بن شيث آن سوار . ي گفت كه كاري كارستان كرده استو ديروز م

بر او نشسته است و او اسبق را با مغز به زمين كوفته است و  –به مهار كردن  –كار تيزتك عرب و يار نزديك ابن سعد 

 .ر به بيابان گذاشته است و تا خود مدينه دويده استشروع كرده است به دويدن و لت و پار كردن سپاه دشمن و بعد س

به هر حال اينها مهم . اين را كداميك از مردمي كه تو را به خاطر همنشيني با من شماتت مي كنند ، مي توانند بفهمند

 مهم اين است كه تو توانسته اي ، بخش كوچكي از آن واقعه ي بزرگ را ، در اين چند شب ، از چشمهاي من. نيست

 .بخواني

اگر فقط آنچه را كه من . از آن حكايت عظيم هنوز گفتني بسيار مانده است اما من ديگر بيش از اين تاب زنده ماندن ندارم

چرا كه حيوان ترين حيوان ها هم با يك مشت . در راه بازگشت ، ديدم تو مي ديدي بشريت را به نفرين خود مي سوزاندي 

اند ، مصيبت كشيده اند ، شهيد داده اند ، سيلي خورده اند ، يتيم داده اند و به اسارت در زن و بچه بي پناه كه داغ ديده 

 .آمده اند ، چنين جفايي را روا نمي دانند

ببين چه سخت جاني . ديدن يكي از اين مناظر و مصائب كافي است كه بيننده قالب تهي كند و چشم از هستي بپوشد 

 .د و داغ و مصيبت ، هنوز زنده ام  و بالمعاينه  با تو سخن مي گويم كرده ام من كه با ديدن آنهمه در

يك غنچه پرپر . آنچه در اين شبها با هم گفتيم و شنيديم و گريستيم تنها شرح يك منظومه از آن كهكشان بي نهايت بود

 .تر شرح شهادت باغبان استو از آن جانسوز . از باغستاني عظيم و آنچه باقي مانده است ، شرح تاراج تمامت گلستان است

بايد آماده مي شدي براي . اين چند شبانه روز همه يك تمرين بود براي صبوري ! روز هاي سخت پيش روي توست ليال 

 !مصيبت محبوبت ، حسين . شنيدن اصل ماجرا

خبر حسين را از . ه ام من بار سفر بسته ام و اين چند روز را هم در فراق سوارم بي عمر زيست! و اين كار من نيست ليال 

ز پشت پرده ي لرزان اشك ، به من خودم ديدم كه او علي رغم بيماري ، يال خيمه را كنار زده بود و ا. سجاد بايد پرسيد 

 .اي عاشورا نشسته بودتماش
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