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َ
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َ
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َ
نا أ َيُقوُلوَن َرّبَ

بسا  چه  کنید،  خالصانه  تــوبــه اى  خــداونــد  ــاه  درگ به  مؤمنان  اى 
بوستانهایى  به  را  شما  و  بزداید  شما  از  را  گناهانتان  وردگارتان  پر
که  ى  وز آورد ]در[ ر ى است، در  ودست آن جار از فر که جویباران 
و نگذارد، نورشان در  خداوند پیامبر و ایمان آوردگان همراه او را فر
وردگارا نور ما را  گویند پر پیشاپیش و سمت راستشان مى شتابد، 

ى توانایى  کار که تو بر هر  ز،  کمال برسان، و ما را بیامر براى ما به 
یم آیه 8 سوره تحر

 

▪
وســِط  اســـت.  گذشته  وســط هــا  همین  مــن  زنــدگــی  همه 
سیاهی ها و سپیدی ها، وسط تاریکی ها و روشنی ها، هزار 
و  کــرده ام  نگاه  را  طرف  دو  هر  ایستاده ام،  وسط  این  بار 
که دیگر بیایم به طرف نور، یک قدم،  گرفته ام  تصمیم 
دو قدم، قدم سوم، چشم های خواب آلوده ام را نور زده، 
کرده و زمین خــورده ام، بعد نشسته ام و  گیر  پایم جایی 
که  کرده ام و خوابم برده به خیال این  تاریکی ها را نگاه 

شب است. 
و دوباره رفته ام وسط صحنه و دوباره... نه، این طوری 
و  بگیرم  را  تصمیمم  باید  روز  یک  یک بار،  نمی شود،  که 
که وسوسۀ نشستن،  دیگر آهسته و باتردید قدم بر ندارم 
یــک روز،  یــک بــار،  کند.  زمین گیرم  خــوابــیــدن،  وســوســۀ 
خیمۀ  تا  شما،  تا  نــور،  تا  مــی َدَوم  و  می گیرم  را  تصمیمم 

شما...

▪

يا اّيها الّذين امنوا توبوا الى اهلل توبه نصوحًا... 

▪
کرده بود، آن هم در مقابل نام مادرتان.  ادب 

که  که راه را بر شما بسته بود و آن قدر آزرده بودتان  آن جا 
دانسته  بنشیند«،  عزایت  به  »مادرت  بودید:  گفته  او  به 
که بتواند نامش را بر  بود، مادر شما بزرگوارتر از آن است 

لب بیاورد. 
کربالیی شده بود، نه؟...  همان جا 

گر تمام جهان علیه من  ا
کنند دست از حق و  قیام 
حقیقت برنمى دارم. من 
یخ و آن چه اتفاق  کار به تار
مى افتد ندارم من تنها 
باید به وظیفه شرعى خود 
کنم. عمل 

حضرت امام خمینى؟ق؟ / صحیفه امام - جلد۲۱- صفحه ۳۳۲

امام حسین؟ع؟ مى دانست 
گر این حرکت را نكند،  که ا
این امضاى او، این سكوت 
او، این سكون او، چه بر سر 
اسالم خواهد آورد. وقتى 
قدرتى همه امكانات 
جوامع و یا یك جامعه را در 

گر  ود، ا اختیار دارد و راه طغیان پیش مى گیرد و جلو مى ر
مردان و داعیه داران حق در مقابل او اظهار وجود نكنند 
کار او را امضا  و حرکت او را تخطئه نكنند، با این عمل، 
کرده اند؛ یعنى ظلم به امضاى اهل حق مى رسد، بدون 
این که خودشان خواسته باشند... نقل شده است بعد 
از آن که امام سجاد علیه الّسالم پس از حادثه عاشورا به 
کرد:  مدینه برگشت یك نفر خدمت ایشان آمدو عرض 
یابن رسول اهَّلل! دیدید رفتید، چه شد! ... امام سّجاد؟ع؟ 
گر نمى رفتیم، چه  کن ا در جواب آن شخص فرمود: فكر 
گر نمى رفتند، جسم ها زنده مى ماند،  مى شد! بله، ا
وح ذوب مى شد؛ وجدان ها  اما حقیقت نابود مى شد؛ ر
یخ محكوم  پایمال مى شد؛ خرد و منطق در طول تار
مى شد و حتى نام اسالم هم نمى ماند.
کارگزاران نظام 80/۱۲/۲7 بیانات در دیدار 

صدایتان  وقتی  کــرب وبــال،  پهن دشت  در  دهــم،  روز 
که:  میان زمین و آسمان طنین افکنده بود 

رسول  حــرم  عن  يــدّب  داّب  من  امــا  يغیثنا؟  مغیث  من  »امــا 
اهلل؟« 

کنده شده بود، خودش را میان بهشت و  قلبش از جا 
گرفت؛ بهشت را برگزید؛  جهنم دید، ولی تصمیمش را 
بهشِت با شما بودن را...کفش هاش را در آورد؛ سرش 
از چشم هاش  بهار  ابر  انداخت، عین  پایین  از شرم  را 

اشک می آمد: 
»جعلُت فداک« 

که  کــرد  اعــتــراف  گــفــت؟!  چیزی  می شد  دیگر  مگر  و 
زنان و  بر شما بسته و قلِب  را  راه  که  کــرده،  خیلی بد 

کودکان حرم را لرزانده: 
»با این همه آیا توبه من پذیرفته است؟« 

دیگر  که  علیک«  اهلل  يتوب  »نعم  نمی گفتید:  گر  ا شما  و 
حسین؟ع؟ نبودید با آن قلب رؤف و دل دریایی!...
را  فرشته ها  دیدید  شما  که  بود  نگذشته  زمانی  هنوز 
لحظه های  آن  می برند.  ملکوت  تا  را  کش  پا جان  که 
لبخند  بــا  کــه  را  شما  صــدای  بــود  شنیده  گمانم  آخــر 
چشم هاش را بسته بود؛ »انت الحّر کما سّمتک اّمک حّرا 

فى الدنیا و الاخره«.
سالم بر تو! سالم حّر بن یزید ریاحی! 

تجّسم  را  نــصــوح«  »تــوبــه  کــه  لحظه ای  آن  بــر  ســالم 
بخشیدی. سالم بر تو که ادبت در مقابل نام زهرا؟اهع؟، 

کرد! کربالیی ات  عاقبت 



قال المهدی علیه السلام:
اكن  لم  و  المقدور  نصرك  عن  عاقنى  و  الدهور  اخرتنى  فلئن 
لمن حاربك محاربًا و لمن نصب لك العداوه مناصبًا فلاندبنك 
صباحًا و مساء على مادهاك . تلهفًا حتى اموت بلوعه المصاب 

و غصه الاكتیاب.
انداخت و مقدرات  را به تأخیر  گر روزگــاران آمدنم  ا پس 
که با تو جنگ می کردند  مرا از یاریت بازداشت و با آنان 
پرداختند  عــداوت  به  تو  با  که  کسانی  با  و  نجنگیدم، 
و  ناله  برایت  شــام  و  صبح  همانا  پس  نکردم،  دشمنی 
سر  از   - بگریم  خون  برایت  اشك  جای  به  و  کنم  ندبه 
از  و  گرفتار ساخت  را  تو  آن چه  بر  تأسف  و  تو  بر  حسرت 
روی دریغ و اندوه - تا آن که به سبب سوز این مصیبت و 

غصه این محنت بمیرم. 
نوار ج ۱0۱ ص ۳۲0 بحار اال

برداشتى از کلمات مرحوم حاج اسماعیل دولابى 
▪

هم  خــدا  خــود  بــتــرس.«  خــدا  »از  می گویند  ــه ت  ب همه 
می گوید »بترس.« من می گویم »نترس.« نترس. از چی 
کرد  ه ای چی می خواهد ازت؟ خدا است.  می ترسی؟ فکر 
کرده است. می داند چی در  همه ی ما را خودش درست 
شیردان،  و  سیرابی  قلوه،  جگر،  دل،  هست؛  چنته مان 
غ  گر جگر مر کرده است. ا هر چی داری، خودش درست 

که. که شجاعت شیر نمی خواهد  به ت داده باشد 
گفت  حسین را می شناخت. می دانست چی به ش داده. 
گفت  گفت »هر چی. شما جان بخواه.«  »چی می دی؟« 
اســت.«  »کــم  گفت  دیــگــر،  می شناختش  اســـت.«  »کــم 
خوبی  جان  خیلی  »تو  گفت  چی؟«  »پس  گفت  حسین 
داری. خیلی قشنگ است. باید هفتاد بار جان بدهی.«

گوشه ی ناخنم را  من را هم می شناسد. تا حاال ازم یك 
هم نخواسته. می داند نه جگرش را دارم، نه جنسش را. 
همین دهنم را هم قسطی می جنبانم. نترس. با تو کاری 
ندارد. به تو هزار تا چیز می دهد، یکی هم نمی خواهد. 
گفت »اینجا جای  گفت »کفش هایت را درآور.«  به موسا 
از موسا  یعنی قبل  را درآور.«  کفش هات  مقدسی است، 
یا  بودند؟  پابرهنه  همه  یا  بــود؟  نشده  رد  آنجا  از  کسی 
ملت  »های  بودند  زده  نوشته  یا  نشد؟  رد  کسی  بعدش 
کس به معرفت خودش.  کفش هاتان را بکنید؟« نه! هر 
گفتندش »کفش هات را درآور.« من و تو  که  او موسا بود 
از آنجا رد هم می شویم و عین خیالمان نیست. آتش هم 
روشن می کنیم. قهوه هم درست می کنیم و می خوریم. 
کاری ندارد. حاال. منظور این که نترس. از  کسی هم با ما 

خدا نترس. برو تو دامنش، هیچ نترس.

کورش علیانى / انتشارات خیمه »باران خالف نیست« / 

برخورد امام حسین؟ع؟ با بدعت
آن  و  روایــات  این  بین  می رسیم  جمع بندی  یک  به  ما 
کــه حسین؟ع؟ دیــد دیــن اســالم دارد َهــدم  ایــن اســت 
دارد  اآلن  نبود  صورت  این  به  قبلی هایش  تا  می شود، 
اســـالم چــه مــی شــود؟ َهـــدم مــی شــود، از بین مـــی رود. 
بود  عالم  و  بود  گاه  آ اّمت  این  بین  در  که  کسی  یگانه 
گام  و پذیرفته شده بود اوست. خوب حرف های من را 
کنید چون روایت ها را خواندم می خواهم  گام توّجه  به 
که دارد تشخیص می دهد  کسی  تطبیق به مورد بکنم. 
حق را از باطل، سقیم را از صحیح، الهی را از شیطانی، 
هر قالبی بریزی به هر تعبیری بریزی سرآمدش اوست 
کوفی ها  که  و انگشت نما هم هست. دلیلش این است 
او نامه نوشتند؟ پس معلوم می شود به تعبیر  چقدر به 
اسالمی.  جامعه  آن  در  بــوده  َبنان  ُمشارب  طلبه ها  ما 
می گویم،  فارسی  حاال  گفتم  بود  عربی  آن  انگشت نما. 
بودند  متوّقع  او  از  همه  بــود.  انگشت نما  حسین؟ع؟ 
 - یا  کند  سکوت  بیاید  ایــن  حــاال  می گوید  چه  ببینند 
نعوذ   - این که  به  رسد  چه  کند؟  مماشات  باهلل-  نعوذ 
کند. این معنا بر او واجب بود، می دید به  باهلل- بیعت 
و  مــی رود  بین  از  می شود،  َهدم  اسالم  دین  دارد  اینکه 
خیلی  کند.  محافظت  کند؟  کار  چه  او  بر  است  واجب 

هــم، چون  آن هـــا  بــا  ــرخــوردی  ب نظر روش  از  و  روشـــن 
او  در دســت  و  ــد حسین؟ع؟  َی در  اســـالم  مــعــارف  تــمــام 
ِالى  َمشى  »َمن  علی؟ع؟:  از  بخوانم  روایت  یک  من  بود. 
که  کسی  سمت  به  برود  کسی  گر  ا ــَرُه« 

َ
َفــَوّق ِبدَعة  صاِحِب 

َسعى  »َفَقد  کند  احترام اش  بخواهد  و  است  بدعت گذار 
بکند.  را  کار  این  حسین  است  محال  الِاســـلام«  َهــدِم  فى 
قال  حسین؟ع؟  جّد  از  کنید  دّقــت  خوب  طرف  این  از 
َعلى  َاعــاَن  َفَقد  ُمبَتِدٍع  َوجــِه  فى  َم  َتَبّسَ »َمــن  اهلل؟ص؟:  رسول 
خوش  روی  خنده،  نه  می فرماید  را  تّبسم  ديــِنــِه«  ــدِم  َه
که دارد بدعت گذاری می کند این  کسی  نشان بدهد به 
کنید لذا دیدید  کرده است به َهدم دینش. توجه  کمک 
که برخورد  گفت؟ همانجا در مدینه در اولین جلسه  چه 
یزید؟ یک  با  بیعت  گفت مثل منی  گفت؟  کردند، چه 
کنید  این طرف. خوب دقت  آدمی، من هم  همچنین 
رابطه  دو  هر  در  کــرد،  ح  مطر را  مطلب  هم  مقایسه ای 
این  وقــت  هیچ  دادم.  تطبیق  گذشته  جلسه  مــن  کــه 
حرف ها نیست بلکه عکس است، وظیفه من مقابله با 

این است نه معامله با این.

برخورد ظاهری امام حسین؟ع؟
هم  کنید،  توجه  بــود،  شــده  حساب  دقیق  حرکت  ایــن 
بـــرای حفاظت دیــن جــّدش  بــود  ُبــعــد ظــاهــری اش  در 
را،  کلماتش  لــذا  ــود.  ب معرفتی اش  ُبعد  در  هــم  اســـالم. 
فرمایشات اش را در مدینه و مّکه دو جور می بینید؛ یک 
است.  کــرده  پررنگ  را  ُبعدظاهری  می بینیم  جاهایی 
فسق  به  ُمعلن  اســت  خمر  شــارب  می گوید  که  آنجایی 
جاهایی  یک  است،  ظاهری اش  ُبعد  در  این  و...  است 
این  یعنی  می کند  پــررنــگ اش  را  ایــن  طــوریــســت  ایــن 
از چه  که عبارت  حرکت، این قیام، در ُبعد ظاهری اش 
الهّیه در جامعه اسالمی. برخورد  باشد؟ حفاظت احکام 
کی هست آخر؟  کم می گوید این مرَدک  هم می کند به حا

این جایگاه مناسب اوست؟ این جنبه ها ظاهریست.

برخورد معرفتی امام حسین؟ع؟
عرفانی.  ُبعد  آن  در  مــی رود  نه،  می بینیم  جاهایی  یک 
و رضا«  يقینا  قلبه  »مــلأ اهلل  داشــت  ایــن جا هم  که  دیدید 
می رود در این ُبعد اینجا را پررنگ اش می کند در تمام سیر 
که ببینیم هست من به عنوان شاهد آوردم. حاال یکی از 

رسید  حسین؟ع؟  امــروز  همین  می گویم.  امشب  را  آن ها 
که  کربال شد. این طور  کربال. نوشتند دّوم محّرم وارد  به 
که مرکب  ابومخنف نقل می کند می گوید حسین؟ع؟ دید 
گفت یک مرکب دیگر بیاورید  دیگر نمی رود، پیاده شد. 
کرد دید  کار  یکی دیگر آوردند دّومی را سوار شد باز هم هر 
َه  ِسّتَ َرِکَب  َحّتى  َفَرسا  َفَرسًا  ب 

َ
َيرک َيَزل  »لا  نمی رود، می نویسد 

اَفراس« شش مرکب عوض کرد، دید نمی رود. اینجا بود که 
ُبعد حرکتی  اینجا چیست؟ اآلن رفت در  کرد اسم  سؤال 
گفت اسم دیگر  گفتند: غاضرّیه.  در سیِر سلوک معنوی. 
گفتند:  دارد؟ شاطئ الفرات. اسم دیگر دارد؟ باالخره آخر 
َعداء َو  َس الّصُ

َ
کنید می نویسند »َفَتَنّف کربال. حاال خوب دقت 

َبکى ُبکاًء َشديدا« می فهمید یعنی چه؟ می گوید من در سیر 
الی اهلل بودم به مقصد نزدیک شدم دیگر تمام شد سیر 
کشید  َعداء« یعنی یک نفس راحتی  َس الّصُ

َ
ظاهری ام »َفَتَنّف

که می کردم دیگر  حسین؟ع؟. مأموریتم و حرکت ظاهری 
کــردن. بعد شروع  گریه  کرد  از نظر سیر تمام شد؛ شــروع 
می کند این جمالت را گفتن؛ این ها همه دیگر بحث بحِث 
کردن آن سیر معنوی است. »َو َاشاَر ِبَیِدِه هاُهنا َواهلِل  پررنگ 
که  است  جایی  همان  قسم  خدا  به  اینجا  ِرجاِلنا«  َمقَتُل 
کشند، حسین؟ع؟ چه دارد می بیند؟  را می  مردهای ما 
»هاُهنا َواهلِل َمذَبُح َاطفاِلنا« اینجا به خدا قسم بّچه های ما 
َمَحّلُ  ُهنا  ها  »َواهلل  می خورد  قسم  مرّتب  می کنند،  ذبح  را 
ِرحاِلنا« به خدا قسم همین جا توقف گاه ما است، ما از این 
جا بیرون نمی رویم تا اینکه آخر این را می گوید »هاُهنا َواهلل 
ببین  می ماند.  زمین  همین  در  ما  بدن های  ُقبوِرنا«  َمَحّلُ 

چطور دارد حرکت می کند.

به  شده  تنظیم  و  تدوین  صبوری  راحله  توسط  که  کتاب  این   ▪
شهید  همرزمان  از  کاظمى،  سیدابوالفضل  خاطرات  و  زندگینامه 
کاظمى  مــى پــردازد.  سال ۱۳67  پایان  تا  کودکى  دوران  از  چمران، 
خیابان  بین  دودی  ماشین  گــارد  محله  در  نقاش ها  کوچه  متولد 
صفاری و خیابان خراسان است که به دلیل عالقه اش به این محله 
کتاب  گذاشته است. در این  کوچه نقاش ها  کتاب را  کوچه، نام  و 
راوی دست مخاطب را مى گیرد و او را به شانزده گذر از زندگى اش مى 
برد. این کتاب حاصل سه ماه مصاحبه صبوری با کاظمى است. 
گردان بسیجى لشگر ۲7 محمد رسول اهَّلل؟ص؟ بوده  کاظمى فرمانده 
آزاد شرکت داشته است.  و در چندین عملیات به صورت نیروی 
که فرمانده  کاظمى از آن جهت سزاوار تامل و توجه است  خاطرات 
گردان هم با فضای قرارگاهى و رده هــای باالی فرماندهى جنگ و 
ارتباطى  و خط شكن  رزمنده  نیروهای  درون گروهى  با فضای  هم 
بازنمایى حضور وی در این دو فضای پیچیده  تنگاتنگ دارد و 

جذابیت خاصى به کتاب بخشیده است. قسمتى از متن کتاب:

▪
ایشان  مــی دیــدم.  را  ]چــمــران[  دکتر  روز  هــر  تقریبًا  مــن 
به  مــن  یــا  مـــی زد؛  ســر  بچه ها  سنگرهای  و  محورها  بــه 
ــازه  ــداری دیــــداری ت ــان ــت ــداری مــی رفــتــم و در اس ــان ــت اس
و  کــور  کرخه  محور  در  را  وقتش  بیشتر  دکتر  مــی کــردم. 
روستاهای اطراف می گذراند. عراق هم آن جا را حسابی 
و  دید  مرا  دکتر  رفتم.  استانداری  به  روز  یک  می کوبید. 

پرسید:»سید، چه خبر؟«
-دنبال زدن تانک ها هستیم.

فاصله ها  و  تانک ها هستن. محورها  این  -االن مشکل 
کنیم. هر روز هم  که نمی تونیم راحت شکارشون  طوریه 
ذهنم  به  فکری  یه  امروز  می شه.  اضافه  تعدادشون  به 

رسید.
-چی آقا؟

گه ما چندتا موتور پرشی با موتور سوار خبره و تیز و بز  -ا

کنن. داشته باشیم، می تونن تانک ها را شکار 
یک چیزی به دلم افتاد. خواستم بگویم و برای اولین بار 
گفتم:»آقا،  در عمرم حاج قاسم را دور بزنم. رو به دکتر 

که به وقتش می گم.« من یه فکری دارم 
کردم و آمدم پایین و منتظر شدم دور  از دکتر خداحافظی 
و بر دکتر خلوت بشود تا حرفم را بزنم. چند دقیقه بعد، 
گفت:»اون  دکتر  به  قاسم  دکتر.  اتــاق  به  رفتیم  هم  با 
گفتین، سید سراغ داره؛ ولی همه شون  که  موتورسوارها 

از این بچه الت ها و تیغ کش ها هستن.«
راست  قاسم  سید؟  گــفــت:»آره  و  کرد  نگاه  من  به  دکتر 

می گه؟«
گفتم: »بله، آقا. سراغ دارم!«

تهران،  برو  امروز  می خوام.  بی کله  آدم  گفت:»من  دکتر 
کار فعاًل از همه چیز مهم تره. ببینم چه  کار. این  پی این 

می کنی. علی یارت.«



▪
چشم هایش را چسبانده بود به دوربین. زل زده بود تو 
کلی  که جلو می آمد با  آتش. از پشت شعله ها عراقی بود 
بچه ها  سر  بــاالی  رفــت  پی جی.  آر  و  تانک  و  پــی ام پــی 
طول  بیش تر  ساعت  چند  کــرد.  بیدارشان  یکی یکی  و 
که  کلی اسیر و غنیمت برگشتند. بار اول بود  نکشید. با 
که شد، سنگر به سنگر  از نزدیک عراقی می دیدند. شب 

سراغ بچه ها رفت. 
همینه.  جنگ  نکنید  فکر  نگیردتون.  غــرور  وقت  یه   -
از این به بعد با حواس جمع تر  عراقی ها باز هم می آن. 

و توکل بیش تر. 
▪

ــا فــحــش حــســابــی نــثــارش  ــه و چــنــد ت ــارات ک ــا فــن  چــنــد ت
گرفته بود.  گنده بود. دلم  کردم. یکی از آن عراقی های 
که جنازه ی یکی از بچه ها را می فرستادیم  اولین بار بود 
و پرت شدم  پهلوم  تو  عقب. یک هو یک مشت خــورد 
با اسیر  یاد بگیری  گفت »باید  آن طرف. مصطفی بود. 

چه طور حرف بزنی.«
▪

گرفته بود. نم نم بارون روی رمل ها نشسته  آسمان را ابر 
که بشود رویش راه  بود. رمل ها آن قدر سفت شده بود 
رفت. توی هوای ابری دم غروب، عراقی ها دیدشان کم 
عملیاتی  هوا  آن  توی  نمی بردند  گمان  اصاًل  بود.  شده 
بود  گذاشته  را  صورتش  سجده.  به  بود  افتاده  بشود. 
نیم ساعت  و شکر می گفت.  گریه می کرد  و  رمل ها  روی 
شد،  که  بلند  نکرد.  بلند  زمین  روی  از  را  ســرش  تمام 
خدا  گفتم  به تون  »دیــدیــد  گفت:  کــرد.  بغل  را  بچه ها 
کمک؟ این بارون به اندازه ی  ملکش را می فرستد برای 

کمک شماست.« یک لشکر 

▪
کردیم ما تا شقایق را به دست عشق بر 

کردیم ما زیر دوش آفتاب خون وضو 
همچو قوی مست دست افشان وجود خویش را

کردیم ما خ شهادت شستشو  در شط سر
کوبان ولی گر چه دست از جان و سر شستیم پا

کردیم ما دست دشمن را برای خلق رو 
می دهد از حنجر ما بوی تاول های داغ

کردیم ما بسکه چون ققنوس آتش زیر و رو 
غنچه غنچه، زخم زخم پیکر ما چون شکفت

کردیم ما عطرافشان خنده بی های و هو 
در بال با سوزن مژگان و رشته رشته اشک

کردیم ما جامه صد پاره جان را رفو 
گل اشکی سر سجاده در دشت عطش چون 

کردیم ما کسب آبرو  با دعای ندبه 
تا نماز عشق بندد نقش بر لوح وجود

کردیم ما گفت وگو  با دهان زخم با حق 
که همچون ماه در طی طریق فخر ما این بس 

کردیم ما اقتدا بر قائد خورشید خو 
▪

رگى احد ده بز

▪
کهکشان صبر دلش دریای صدها 

غمش طوفان صدها آسمان ابر
گریه همچون ابر خسته دو چشم از 

ز دست صبرِ زینب، صبر خسته
صدایش رنگ و بویی آشنا داشت

طنینِ موج آیات خدا داشت
زبانش ذوالفقاری صیقلی بود
صدا، آیینه ی صوت علی بود

کند باور شنیدن؟ گوشی می  چه 
خروشی این چنین مردانه از زن

به این پرسش نخواهد داد پاسخ
مگر اندیشه ی اهل تناسخ :
حلول روح او، درجسم زینب

علی دیگری با اسم زینب
زنی عاشق، زنی اینگونه عاشق

زنی، پیغمبرِ قرآن ناطق
زنی، خون خدایی را پیامبر
کبر ! زن و پیغمبری ؟ اهلل ا

قیصر امین پور

▪
آدم  از  امــام؟جع؟  وزی  ر این که  مــى رســد،  نظر  به  ســاده  خیلى 
اصاًل  یا  بفرستد  واسطه  بنویسد،  نامه  شخصًا.  بخواهد،  کمک 
و مى کنیم آنجا بودیم.  ز خودش بیاید دم در خانۀ آدم. همه ما آر
را  امام؟ع؟  که  کسانى مى کنیم  نثار  ین هم  نفر تا  احیانًا دو سه 
آدم هــای  عجب  توانستند؟!  چطور  مى پرسیم  گذاشتند.  تنها 
داستان  وقتى  اما  بوده اند.  ایمانى  و  بى دین  و  خیانتكار  پلید، 
که  چند تا از همین از خدا بى خبرها را مى خوانى، مى بینى انگار 

که خودمان هم... بعضى حرف ها آشناست. انگار 

چرا خشونت
پیش  ــدوی  ع بن مطیع  عــبــداهلل  منزلگاه ها  از  یکی  در 
از  اسالم  تو حرمت  این حرکت  »با  گفت:  آمد.  امــام؟ع؟ 
بین می رود. حرمت قریش و حرمت عرب از بین می رود. 

خشونت راه می افتد. نرو!« 

عهد و عیال دارم
کربال  کاروانی از نزدیک  مالک بن ارحبی روز نهم همراه 
کثریت  ا دهــد،  خبر  تا  امــام؟ع؟  پیش  رفت  می گذشت. 

کوفه علیه اویند. مردم 
گفت: »چرا مرا یاری نمی کنید؟« مالک بن  حسین؟ع؟ 

گفت: »من مقروض و عیال مندم.«  نصر 
کرد.  و خداحافظی 

بود،  رانــنــده اش  نجفی  محمد  که  وانتی  با  روز  همان 
جلیل،  نقاد.  جلیل  سراغ  رفتم  یک راست  و  محل  آمدم 
کم و ریز نقش، اما قلدر  بچه محلمان بود. سن و سالش 
محله و زبل بود. برای همین معروف شده بود به جلیل 
کوتاه. برادرش جزو سازمان مجاهدین خلق و خودش  پا
ک سیرت و عشق موتور بود. موتورهای اوراقی  مؤمن و پا
را می خرید، تعمیر می کرد و می فروخت. همۀ زندگی اش 
موتور بود. به چشم هم زدنی، دل و رودۀ موتور را پایین 
می آورد و دوباره روی هم سوار می کرد. خودش هم یک 
کفترهایم  من  که  همان قدر  داشت.  بزرگ  پرشی  موتور 
را دوست داشتم و اسیرشان بودم، جلیل هم موتورش 

را دوست داشت.
تانک  شکار  قضیه  احوالپرسی،  و  ســالم  از  بعد  روز،  آن 
بیاید  کـــردم  راضـــی  را  جلیل  دادم.  توضیح  بــرایــش  را 
سراغ  به  هم  با  و  نشستم  مــوتــورش  تــرک  بعد  منطقه. 

رفتیم.  مولوی  بچه های  و  جلیل  دوستان  از  نفر  چند 
بیایند   8 ساعت  صبح  فردا  که  گفتم  و  کردم  جمعشان 

کنم. نخست وزیری. بعد به خانه رفتم تا دیداری تازه 
آمــده  نفر   50 رفــتــم.  نخست وزیری  بــه  زود  صبح  ــردا  ف
که همه شان موتور پرشی داشتند. مسئول ستاد  بودند 
را  قــوارۀ بچه ها  اعــزام به جنِگ نخست وزیــری، وقتی 
که:»این قواره ها به درد جنگ نمی خورن.  دید، نخ آمد 
کردی آوردی؟ مگه جبهه جای  کی هستن جمع  این ها 

کفش قیصری و سوسول بازیه؟«
خودم  جلوی  اما  کنم؛  خفتش  خواستم  آوردم.  جوش 
زنگ  نــبــود.  مدلی  آن  جــدل  و  جنگ  وقــِت  گرفتم.  را 
حاج  بــرای  پیاز  تا  سیر  را  قضیه  و  اهــواز  استانداری  زدم 
زد  تلفن  حاجی  تا  کشید  طول  ساعت  گفتم.یک  قاسم 
کرد. راه آهن هم قبول  و مشکل را در نخست وزیری حل 
به  و  بزند  بــار  مسافربری  قطار  همان  با  را  موتورها  کــرد 

رسیدیم.موتورها  اهواز  به  روز  آن  فردای  بفرستد.  اهواز 
چمران  دکتر  بردیم.  استانداری  به  کردیم.  تویوتا  بار  را 
با همه شان  و  کرد  بغل  را  را دید، تک تکشان  تا بچه ها 
کرد. همان سالم و علیک  مدل مشتی ها، سالم و علیک 
کند  و خوش و بش باعث شد دکتر توی دل بچه ها نفوذ 

و بچه ها برای همیشه حرفش را بخرند.
گفت:»چه ورق هایی آوردی، سید! بارک  دکتر رو به من 
داد:»مــا  توضیح  موتورسوارها  بــرای  بعد  باباجان.«  اهلل 
دل  تو  برین  شما.  ترک  می ذاریم  آرپــی جــی زن  یه  یکی 
تانک هاشون  به  داریـــن،  امکان  که  جایی  تا  دشمن. 
بخوابونین  را  موتور  مناسب،  جای  یه  بشین.  نزدیک 
ترک  بپره  ــاره  دوب و  کنه  شکار  را  تانک  آرپــی جــی زن،  تا 
کار،  موتور شما، و خیلی تیز و سریع برگردین عقب. این 

سرعت عمل و دقت می خواد.«
قاسم  بــه  را  مــوتــورســوارهــا  توجیهی،  جلسه  آن  از  بعد 

سپردم، چون می خواستم به محور فرسیه بروم. وقتی از 
گفت:  کرد و  در ساختمان بیرون می آمدم، دکتر صدایم 
کنه، وضع  کمک  گه خدا  »سیدجان، دستت درد نکنه. ا
دفاعی ما خیلی بهتر می شه. تو جنگ چریکی امید ما به 
گفتم:»آقا، شما نیگا به قیافۀ این ها نکن. هر  مردمه.« 
ک دارن و شجاعت،  کدوم، ده تا عراقی را حریفه. دل پا

که شما دنبالش هستی.«
- می دونم چی می خوای بگی. این ها ُدّر هستن؛ دری 
که افتاده تو لجن. همه شون باطن دارد. ریشه دارن؛ اما 

یه جایی می خوان ریشه بدوونن.
که روم نمی شه به شما  -می دونین آقا، یه چیزی هست 
خالف نشین  محله های  مال  بچه ها،  این  نصف  بگم. 
کلفت محله شون؛ اما حرف  گردن  هستن. الت هستن و 

ما را خریدن!
- ما مرد جنگ می خوایم. فقط همین.

فمشهده بقلبی
کربالء بازگرداندند و به بدن  گفته اند سِر حسین را به   -

کردند؛ و علی ابن الحسین آن را بازگردانید. ملحق 
گفته اند یزید آن را نزِد عمرو ابن سعید،  گروهی دیگر   -
قبِر  نــزدیــِک  داد  فــرمــان  فرستاد.عمرو  مدینه،  کم  حا

کردند. مادرش، فاطمه، دفن 
گفته اند آن سر در خزانه ی یزید بود تا منصور   - بعضی 
ــزدیــک بــاب  ن ابـــن جــمــهــور بــه خــزانــه او درآمــــد: آن را 

کرد. الفرادیس - دِر شمالی مسجِد بزرِگ دمشق - دفن 
- بعضی دیگر گفته اند سلیمان ابن عبدالملِک مروان آن 
را در خزانه یزید یافت و با جماعتی از اصحاِب خود بر آن 

کردند. گزاردند و دفن  نماز 
گفته اند به قاهره دفن شد. - حتی برخی 

را دزدیــد و  از شیعیان آن سر  که مردی  گفته اند  باز  - و 
کرد: باالی سر. آورد و نزدیک قبِر امیرالمؤمنین دفن 

▪
گفت:  شاعری 

لا تطلبوا المولى الحسين بأرض شرق أو بغرب 
و دعوا الجمیع و عرجوا نحوی فمشهده بقلبى

»در زمیِن مشرق یا مغربش جستجو نکنید.
کنید و سوی من آیید همه را رها 

که قبِر او در دِل من است.«*
▪ کتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمى، ص 565



مناظره عقل و عشق
عقل می گوید بمان و عشق می گوید برو... واین هر دو، 
انسان  وجــود  تا  اســت  آفریده  خداوند  را،  وعشق   عقل 
هشتم  روز  در  شود.  معنا  عشق  و  عقل  میان  حیرت  در 
شد  گــاه  آ حسین؟ع؟  امــام  الترویه،  یــوم  الحجه،  ذی 
مکه  به  انبوه  سپاهی  با  عاص  بن  سعید  بن  عمرو  که 
کنند و به شام  وارد شده است تا او را مخفیانه دستگیر 
گرنه ... حرمت حرم امن را با خون او بشکنند.  برند و ا
که رو به سوی قبله خویش نماز می گزارند معنای  آنان 
که در مکه  کعبه آنان  حرمت حرم امن راچه می دانند؟ 
کعبه آنان قصر  نیست تا حرمت حرم مکه را پاس دارند؛ 
کعبه  که چشم را خیره می کند.  سبزی است در دمشق 
بت  اینان  اما  غیر؛  بندگی  از  رستگان  است.  احرار  قبله 
احــرام  حج  اعمال  بــرای  امــام  می پرستند.  را  خویشتن 
بسته است و لکن اینان احرام بسته اند تا شمشیرهای 

شکستن  ــد...  ــ دارن پنهان  ازچــشــم هــا  را  خویش  آخته 
نمی شناسند  را  کعبه  که  آنــان  بــرای  خــدا  حــرم  حرمت 
امام  که  بگویی  آنان  با  گر  ا و  نمی نماید  عظیم  چندان 
گفته  حسین؟ع؟ برای پرهیز از این فاجعه مکه را ترک 
که خود باطن  امام  آیا  آمد...  است در شگفت خواهند 
که این بدعت عظیم واقع  کعبه است، اذن خواهد داد 

شود و حرمت حرم باخون او شکسته شود ؟ ... خیر.
آنگاه  پایان بردند و  با نیت عمره مفرده به  را  امام حج 
کاروانیان در میان نهادند: »الحمدهلل،  با  را  عزم رحیل 

ماشاءاهلل و ال قوه اال باهلل و صلی اهلل علی رسوله ...
کــنــون  کــه ا ــت  ــده اسـ ــرای مــن قــتــلــگــاهــی اخــتــیــار شـ ــ ب
گرگان بیابان،  که بند بند مرا  گویا می بینم  می بینمش. 
کربال از هم می درند و از من شکمبه های  بین نواویس و 

گرسنه خویش را پر می کنند.« خالی و انبان های 
رضایت خدا، رضایت ما اهل بیت است؛ بر بالیش صبر 

می ورزیم و او نیز با ما در آنچه پاداش 
گر پود از  کرد. ا صابرین است وفا خواهد 

جامه جدا شود، اهل بیت نیز از رسول خدا جدا 
خواهند شد.

که مشتاق است تا خون خویش را در راه ما  کنون آن  ا
کرده  آمــاده  لقای خــدا  بــرای  را  کند و نفس خــود  بــذل 
است... پس همراه با عزم رحیل کند که من چون صبح 

شود به راه خواهم افتاد. إن شاءاهلل...
صبح شد و بانگ الرحیل برخاست و قافله عشق عازم 
این  تو  که  است  تاریخ شد. خدایا، چگونه ممکن  سفر 
در  که  باشی  گشوده  آنان  بر  تنها  را  باب رحمت خاص 
شب هشتم ذی الحجه سال شصتم هجری مخاطب 
امام بوده اند،  و دیگران را از این دعوت محروم خواسته 
باشی؟ آنان را می گویم که عرصه حیاتشان عصری دیگر 
کره ارض است. هیهات ما ذلک الظن بک ـ ما  از تاریخ 
گمان دیگری است. پس چه جای تردید؟  را از فضل تو 
که آن قافله عشق پای در آن نهاد راه تاریخ است  راهی 
گر  و آن بانگ الرحیل هر صبح در همه جا بر می خیزد. وا
نه، این راحالن قافله عشق، بعد از هزار و سیصد چهل 

گفته اند؟ که لبیک  کدام دعوت است  و چند سال به 
الرحیل ! الرحیل !

کنون بنگر حیرت عقل و جرأت عشق را! بگذار عاقالن  ا
ما را به ماندن بخوانند... راحالن طریق عشق می دانند 
جوار  در  ماندن  جاودانه  است.  رفتن  در  نیز  ماندن  که 
کشکشانه به خویش  که ما را  رفیق اعلی، و این اوست 

می خواند.
عقل می گوید بمان و عشق می گوید برو؛ و این هر دو، 
عقل و عشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در 
نیز  عقل  گرچه  ا شــود،  معنا  عشق  و  عقل  میان  حیرت 
گر پیوند خویش را با چشمه خورشید َنُبرد، عشق را در  ا
کرد؛ آنجا دیگر میان  که می رود، تصدیق خواهد  راهی 

عقل و عشق فاصله ای نیست. 

کشتۀ اشک ها هستم من 
پر  آن قــدر  هست،  حماسه  از  پر  آن قــدر  عاشورا  صحنه 
ــدر  آن ق هــســت،  رّقـــت  از  پــر  ــدر  ق آن  هــســت،  از عاطفه 
گر  ا کــه  دارد  دلــســوز  و  جـــّذاب  و  شکوه  بــا  صحنه های 
نام  که  اســت  کافی  باشد  ایمان  از  ذّره ای  ما  قلب  در 

حسین؟ع؟ را بشنویم و اشک ما جاری بشود 
ًة َمکنوَنًة فى ُقلوِب المؤِمنيَن«)1(  »ِاّنَ ِللُحَسيِن َمَحّبَ

یک محبت مخفی در عمق دل هر مؤمن نسبت به امام 
حسین؟ع؟ هست. 

»َاَنا قتیُل الَعبَرِة«)2( 
کشته اشک ها هستم. من 

امام صادق؟ع؟ و اقامه عزا برای جدش حسین؟ع؟
امـــام  از اصـــحـــاب  یــکــی  از  بـــه عـــربـــی،  شــعــری اســــت 
اوایــل  در  شــایــد  اســـت.  عجیب  خیلی  و  ــادق؟ع؟،  ــ ص
که  بــودم  نرفته  قم  به  هنوز  و  بود  مشهد  در  طلبگی ام 
کردم. کتاب »نفثة المصدر« محّدث قمی حفظ  آن را از 

ظاهرًا  که   _ مکفوف  ابــو هــارون  که  می نویسند  ایشان 
_ شاعری  او می گفتند مکفوف  به  که  است  بوده  نابینا 
او  اســت.  می گفته  اباعبداهلل  مرثیه  گاهی  و  بــوده  توانا 

می گوید: 
آن  از  فــرمــود:  ــادق؟ع؟  ــ امـــام ص رفــتــم خــدمــت  روزی 
ما بخوان.  برای  گفته ای  که در مرثیه جدم  شعرهایی 

کنم.  گفتم، اطاعت می 
فرمود: زن ها را هم بگویید بیایند پشت پرده، تا آ ن ها 

هم استفاده بکنند. 
زن ها هم از اندرون آمدند نزدیک، پشت پردۀ آن اتاق.

گفته  که ظاهرًا تازه هم  کرد به خواندن شعرهایی  شروع 
بود. ولی مضمون را شما ببینید، و اصاًل درس را ببینید. 
وقتی این شعرها را _ با اینکه پنج مصراع بیشتر نیست _ 
خواند، ولوله ای در خانه امام صادق؟ع؟ بلند شد. امام 
صادق؟ع؟ همین جور اشک از چشم هایش می ریخت 
گریه  و شانه های مبارکش حرکت می کرد. صدای ناله و 
گفتند دیگر  که بعد ظاهرًا خود امام  از خانه امام بلند شد 

کافی است.
گفته شده است، من نظیر این  که  این همه مرثیه هایی 

کم دیده ام. می گوید: را یا ندیده ام و یا 
ه ِكّیَ »ُامُرر َعلى َجَدِث الُحَسيِن َفُقل ِلَاعُظِمِه الّزَ

ة ِوّيَ أَاعُظمًا لاِزلِت ِمن َوطفاٍء ساِكَبٍة َر
ِة و ِاذا َمَررَت ِبَقبرِه َفَاِطل ِبِه َوقَف الَمِطّیََ

ة ِقّیَ َرِة الّنَ َر َوالُمطّهَ َر ِللُمَطّهَ َوابِک الُمَطّهَ
ة)3(« ُبکاِء ُمعِولٍَة َاَتت َيومًا ِلواِحِدها الَمِنّیَ

َ
ک

مضمون شعرش این است؛ می گوید: 
گذر کن به قبر حسین بن علی،  ای رهگذر، ای باد صبا، 

پیغام دوستانش را به او برسان، پیغام عاشقانش را به 
او برسان، ای باد صبا پیام مرا به استخوان های مقدس 
حسین برسان، بگو ای استخوان ها، دائمًا شما با اشک 
دوستان حسین سیراب هستید. این اشک ها می ریزند و 
گر روزی شما را از آب منع کردند  شما را سیراب می کنند. ا
کردند، این شیعیان  با لب تشنه شهید  را  گر حسین  ا و 

و دوستان، دائمًا اشک خودشان را نثار شما می کنند.
کردی، تنها به رساندن  گذر  گذشتی و  گر  ای باد صبا، ا
نگه دار، خیلی هم  را  مرکبت  آن جا  نکن.  قناعت  پیغام 
کن و اشک بریز  نگه دار، بایست و مصائب حسین را یاد 
و اشک بریز و اشک بریز، نه مثل یک آدم عادی، بلکه 
که یک فرزند بیشتر ندارد، چگونه در مرگ  مثل آن زنی 
بریز،  این جور اشک  یک فرزند خودش اشک می ریزد، 
ک.)4( ک، فرزند مادر پا ک فرزند پدر پا بگریید، برای آن پا

۱ - خصائس الحسینیه ص 48.
کلمات االمام الحسین )ع( ص 649، بحار ج 44  ۲ - موسوعة 

ص ۲79.
۳ - نفثة المصدور، ص ۲54، االغانى جلد 7 ص ۲60، منتهى 

اآلمال معرب ج ۱ ص 54۱ و 8۱۲.
4 - سیری در سیره نبوی ص ۱75-۱7۲.

▪
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

َة  ّنَ َلُهُم اْلَجّنَ
َ
ْمواَلُهْم ِبأ

َ
ْنُفَسُهْم َو أ

َ
َه اْشَترى  ِمَن اْلُمْؤِمنيَن أ ِإّنَ الّلَ

ِفي  ا 
ً

َحّق َعَلْیِه   
ً
َوْعــدا ُيْقَتُلوَن  َو  َفَیْقُتُلوَن  ِه  الّلَ َسبیِل  في   ُيقاِتُلوَن 

ِه َفاْسَتْبِشُروا  ْوفى  ِبَعْهِدِه ِمَن الّلَ
َ
ْوراِة َو اْلِإْنجیِل َو اْلُقْرآِن َو َمْن أ الّتَ

ذي باَيْعُتْم ِبِه َو ذِلَک ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظیُم
ُم الَّ

ُ
ِبَبْیِعک

در حقیقت ، خدا از مؤمنان ، جان و مالشان را به ] بهای [ اینكه 
راه  در  که  کسانى  همان  است  یده  خر  ، باشد  آنان  برای  بهشت 
ُکشند و کشته مى شوند. ] این [ به عنوان  خدا مى جنگند و مى 
کسى  وعده حّقى در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست. و چه 
که  از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله ای 
رگ است. کامیابى بز کرده اید شادمان باشید ، و این همان  با او 
توبه ۱۱۱

▪
همانا خدا از مؤمنان جان ها و مال هایشان را در مقابل 
پیکار  خــدا  راه  در  کسانی که  آن  اســت.  خریده  بهشت 
کشته می شوند. این وعده ی حق  می کنند، می کشند و 
کسی از خدا  خدا در تورات و انجیل و قرآن است. و چه 
به وعده اش وفادارتر است؟! پس بشارت بر شما باد با 
که با او نمودید. و این همان رستگارِی  این معامله ای 

بزرگ است.
و  می نشیند  کــه  هــیــأت  گــوشــه ی  آدم  شــب هــا  ایـــن   ▪
گــونــه هــا،  روی  مــی کــنــد  آوار  را  مــحــرمــی ش  ــای  ــم ه غ
داستاِن  را،  حّر  قصه ی  می شنود،  که  را  زهیر  ماجرای 
دلــش  از  آرزو  یــک  فــقــط  را،  حنفی  ســعــیــدبــن عــبــداهلل 

که بگوید: ياَلیتنى کنُت معهم َفافوَز فوزًا عظیمًا. برمی آید 
که بنشینی برایت تعریف می کنند »فوز  ▪ پای این آیه ها 
عظیم« یعنی چه. می گویند یعنی همه ی زندگی ت را به 
توی  لحظه،  به  لحظه  باشی.  مشغول  خدا  با  معامله  
همه ی انتخاب ها، پای همه ی لحظه ها، پای همه ی 
کوچِک زندگی ت، جان و ماَلت را بدهی به  عاشوراهای 
بهشت. همه ی زندگی ت به حاِل این جهاد و مجاهده 

بگذرد. 
گــوشــه ی هیأت  ــن شــب هــا  ای ▪ داشــتــم فکر مــی کــردم 
که  را  حبیب  و  حــّر  و  زهــیــر  مــاجــرای  می نشینیم،  کــه 
کنُت  که پر می کشد بگوییم یاَلیتنی  می شنویم، دل مان 
معهم، باید دو دستی از خدا بخواهیم جان و جوانی مان 
این  خط  روِی  بیاندازد  را  ما  بخواهیم  باید  نشود.  هدر 
با  لحظه  به  لحظه  معامله ی  آداِب  دائمی.  معامله ی 
رستگارِی  آن  بخواهیم  باید  بدهد.  یادمان  را  خودش 

بزرگ را.    
▪

َة  ّنَ َلُهُم الَجّنَ
َ
ْمَواَلُهم ِبأ

َ
نُفَسُهْم َوأ

َ
إّنَ الّلَه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أ

ُيَقاِتُلوَن ِفى َسِبیِل الّلِه َفَیْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن 
ْوَراِة َوالِإنِجیِل َواْلُقْرآِن  ا ِفى الّتَ

ً
َوْعًدا َعَلْیِه َحّق

ْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن الّلِه 
َ
َوَمْن أ

ِذی َباَيْعُتم ِبِه 
ُم الَّ

ُ
َفاْسَتْبِشُروْا ِبَبْیِعک

َوَذِلَک ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم

هیأت محبان حضرت زهرا ؟اهع؟
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شماره اول

ما را ببخش
پولمان نرسید

کنیم از تهران مداح دعوت 
کو هم نداشتیم کرایۀ استریو و ا

کن صدای بد مرا قبول 
از اینجا

از این بلندگوی دستی
سعید بیابانكى

که صبح امیر بود  مردی 
کسی را نداشت)1( شب 

به  آن که  به  می انداخت،  گردنش  دور  طناب  آن که  به 

که تازیانه باال  اسیری او را سوار اسب می کرد، به مردی 
ایستاده  که  مردمی  به  کند،  سیاه  را  تنش  تا  بود  بــرده 
التماس  بــود  ــا  کــه آن ج کسی  بــه هــر  بــه تماشا،  بــودنــد 

می کرد:
گفت  گفت: نیا! مسلم  »به حسین؟ع؟ بگویید، مسلم 

نیا«.
که دلــش رحــم آمــده بــود و آبــش داده بــود، به  به زنــی 

که نمی شناخت، حتی به بچه ها می گفت. رهگذرانی 
▪

مردمی  به  بزنند،  را  گردنش  بودند  بــرده  بــاال  شمشیر 
ایستاده بودند سرش پایین  پایین داراالمــاره منتظر  که 

بیفتد التماس می کرد:
که نیا«. کنید به حسین بگوید  »یکی را روانه 


