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 ..اولين شب

 .سه سال از عاشورا گذشته

 .و تو و برادرت عبيداهللا نشسته ايد تا قصه شگفت پدر را بشنويد. اينجا بقيع است، خاك غريب و معصوم مدينه

 .قصه شهيد رشيد كربال، ساقي كودكان، عباس عزيز مرا

 .يزد و سخن الل مي شودچه بگويم از پدرتان عباس كه در توصيفش كلمه خضوع مي كند، كالم پر مي ر

 .صفحه و هرچه فرشته نويسنده، نمي توان نوشتعباس من، كلمه خدا بود و كلمات خدا را اگر درياها مرّكب شوند و شاخه هاي درختان قلم، و همه آسمان 

 من چه مي توانم گفت از عباس كه تشنه كامي شما را پاسخي باشد؟ 

 . و را تاب نمي آورماشك يتيمانه ي ت. عزيزم حميده، گريه نكن

 .آرام باش عبيداهللا؛ هق هق تو جانم را به آتش مي كشد

 .اين قطره هاي مذاب، هستي ام را مي گدازد

 .ام البنين سوخته تر از آن است كه لهيب دل هاي بي شكيبتان را تاب آورد

طوفان زده چند كودك در تشييع صداي خاموش هستي . ري استجا) ع(در اين فضاي محزون، صداي گريه هاي شبانه علي. اينجا كه نشسته ايد بقيع است
 ). ع(مظلومانه و شبانه فاطمه

غربت و فراق بارها ديدم پدرتان عباس، دست در دست حسين، در خلوت شبانگاه، در كنار مزاري كه در انبوه اين مزارها گم است، مي نشست و اندوه سنگين 
 .را مرثيه مي كرد

با حقيقت آشتي تا انسان را . مردي كه از كوه فرود آمد با پيام روشن خدا در جان. محبوب ترين انساني كه خدا و خاك مي شناسد. تآنجا هم مزار پيامبر اس
 .تا رسم آشتي و صفا را پس از قرن ها كينه و عداوت به انسان بياموزد. دهد

 .جاي پاي خدا پيداست. اينجا كه نشسته ايم نفس فرشتگان وزيده است

به من كه امروز شكسته و صبور، قصه گوي آن حادثه . به من كه چهار سرو باغ زندگي ام در توفان عاشورا شكست. جا آن خبر هستي سوز به من رسيدهمين 
 .شگفتم

آرام باشيد . توانم بگويم اما من اين مرثيه را تنها در آرامش شما مي. دريا آتش مي گيرد. آسمان كمر خم مي كند. از اين داغ مي شكندعزيزان داغدارم، كوه 
 .آرام، تا قصه بگويم و دعا كنيد تاب آورم اين قصه دردآميز داغ خيز را! يادگاران نازنين پدر

 .هنوز تا ماجراي استخوان سوز عاشورا فاصله فراوان است، صبور باشيد تا ام البنين قصه بگويد. ي لغزيده بر گونه هايتان را پاك كنماين چند قطره  بگذاريد

 ..شب دومين

چه رازي ست در رازها و پيوندها؟ نام مادر علي، فاطمه بود، نام همسرش فاطمه و نام من نيز . مثل والدت شگفت پدرش عليپدر شگفت است، قصه والدت 
 .فاطمه
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را در  -)س(فاطمه–) ص(م دختر پيامبرهمان دست، نا. شكافت تا فرزند فاطمه تنها خانه زاد خدا باشداگر دست قدرت و تقدير خداوند، ديوارهاي كعبه را 
 .تقدير علي نگاشت و همان سرانگشت مهربان نام مرا در هفت آسمان به نام علي نگاشت

 .شيرين و شنيدني است قصه والدت عباس

و او به رحمت و محبت گره مردم مي آمدند . سجاده هميشگي كه قطره قطره اشك عاشقانه ي او را در خود نهفته بودعقيل در مسجد نشسته بود؛ بر همان 
 .قبايل عرب را با همه ي ويژگي هايشان مي شناخت و همين بود كه در همسرگزيني مشاور امين مردم بود. علم انساب مي دانست. گشايي مي كرد

كه خلوتي مي خواهد و گفت  ريافتبرادر را در آغوش گرفت و بي كالمي د. عقيل رخاست. مردم به پاس حرمت او راه را گشودند. به مسجد آمده بود) ع(علي
 .مردم اندك اندك بيرون رفتند. و گويي

 برادرم علي، با من سخني داري؟ −

را ياور و ) ع(دين خدا و فرزندم حسينفرداي . سر ازدواج با زني دارم درشت استخوان و فهيم، خوش اندام و شجاع. به مشورت آمده ام، برادر −
همسري پاك و پارسا كه فرزندي شجاع . ن و خطر بايستد، و مومنانه و عاشقانه حافظ حريم دين و قرآن باشدپشتوانه اي بايد كه كوه وار در طوفا

 .و دلير آورد

در . شايسته ترين همسر، ام البنين از قبيله كالب است كه پدران او شجاع ترين اعراب اند. علي جان، من همه دالوران قبايل عرب را مي شناسم −
برادر زاده اش عامر بن طفيل بود، . سرنيزه در ميدان نبرداش مي خوانند؛ بازيگر » مالعب االسنّه«بن مالك را مي شناسم كه تيره مادريش، عامر 

 .ازدواج با ام البنين، پيوند شجاعت هاشمي و علوي با شجاعت عامري است. مبارز سخاوتمند و خوش سيرت

 .خواستگاري من به قبيله بني كالب امد بعدها كه عقيل به. من اين گفت و گو را بعدها شنيدم

پدر ميوه تمناي علي است از خدا، بعد از شب غريب بقيع، بعد از . عباس و قصه عجيبي است والدت پدرتان راز غريبي است بودن! عزيزانم، حميده و عبيداهللا
 .تشييع خاموش و طاقت سوز شبانه

عاشقانه پدر را بدايند گرد جگر گوشه پيامبر، گرد عزيز فاطمه تا راز طواف . ويم تا پدر را شيفته تر شويدباشد مي گ! مي خواهيد بدانيد؟ بيشتر بگويم، عزيزانم
 .حسين

 .، هزار بار در خواب و بيداري ديده بودم)ع(من حتي فرجام سفر بابا را با برادرش حسين. من رازها مي دانم كه هيچ كس نمي داند

درهاي آسمان گشوده . خواب بودم يا بيدار، نمي دانم !باشد خواب ديدم، چه خوابي) ع(شود و خواستگار من براي عليپيش از آنكه عقيل مهمان قبيله مان 
 .من بودم و بهت و هراس و حجم نور و التهابي شفاف كه وجودم را پر كرده بود. رشته ذشته نور در همهمه بال فرشتگان فروريخت. شد

 .ماهتاب در دامانم افتاد و ستاره ستاره ستاره، چرخ زنان گرد من حلقه زدند. ب آمد و كنارم نشستدامن من افق در افق گسترده بودآفتا

. آينده تو عجيب است! دست بر شانه ام گذاشت كه دختر. خيره در چشمهايم نگريست. خواب را با مادرم گفتم. من بودم و بيداري و دانه هاي درشت عرق
 .من نيز همين خواب را ديده ام

 .عطش چشمان شما را هزار جرعه ديگر هم فرو نمي نشاند. باشد، مي گويم. يزانم، چه مشتاق نشسته ايد و دل سپرده ايد اين ماجراي غريب راعز

 .همه قبيله به پيشواز آمدند و پدرم سرمست و مسرور از ميزباني او شد. تعبير خوابم را روزي يافتم كه عقيل به قبيله مان آمد

تگاري كرد، پدرم در شعفي كودكانه با مادرم باز گفت و چه زود خبر در قبيله پيچيد كه ام البنين عروس علي بن ابيطالب مي شود و من به وقتي مرا خواس
 .خوابي مي انديشيدم كه هر لحظه به تعبير نزديك تر مي شد
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بعد از پيامبر، ! من از خدا دو سال كوچكترم«: يك روز با من گفت همسر مردي كه . بي تاب وصل علي بودم، عزيزانم؛ بيتاب روزي كه در سايه آفتاب باشم
 ».هيچ كس زير اين آسمان از من آشناتر به خدا نيست

به آسمان مي . پدرتان وقت اذان حال عجيبي داشت. برخيزيم، لحظه اذان نزديك است. غروب است و بقيع اندك اندك تاريك مي شود. كافي است، عزيزانم
برخيزيد تا مثل پدر، فرشتگان . برويم، فردا قصه پدر را در پي خواهم گرفت. در عاشقانه ترين هيئت، به هنگام، مي خواندمي كرد و نماز را نگريست، زمزمه 

 .ذرات عالم با شما همصدا شوند و پژواك دلپذير نجوايتان در هفت آسمان بپيچد .به زمزمه تان گوش بسپارند

 !برخيزيد عزيزانم

 ..شب سومين

 .اين شوق و عطش كه بر ساحل نگاهتان موج مي زند مرا براي گفتن مشتاق تر مي كند. بي تاب نشسته ايد شنيدن قصه شگفت و شيرين مرا چه

ا به حاضر بودم همه هستي ام ر. من طالب مهريه نبودم. عزيزانم، مادرم ثمانه، با صدايي كه از التهاب و شوق مي لرزيد، خبر خواستگاري عقيل را باز گفت
در كنار اين همه شوق، اندوهي در . آرزويم ريختن هوايي در سينه بود كه فاطمه در آن نفس كشيده بود. پاس لحظه اي زيستن در خانه علي تقديم كنم

 من كجا و فاطمه كجا؟! يعني قرار بود من جاي فاطمه باشم؟ نه، هرگز. جانم مي جوشيد

اما هر . من ذره اي در برابر خورشيد، شبنمي در ساحل دريا و نقطه اي ناچيز در مقابل كتاب ناخوانده فاطمه بودمفاطمه ام البنين كجا و فاطمه پيامبر كجا؟ 
برگزيده خدا بود، برادر پيامبر، همسر زهرا، و پدر حسن و حسين و زينب و . من برگزيده كسي بودم كه زادگاهش كعبه بود. چه بود، علي مرا انتخاب كرده بود

 .ام كلثوم

مي نشستم، بر مي خاستم، راه مي رفتم و درنگ مي كردم و همه گاه و همه جا تصوير نازنين . لبخند مي زدم، گريه مي كردم. نمي دانيد چه حالي داشتم
 .مواليم علي بود كه مجسم مي شد

مي كردم، ماه مي آيد و مي آيد بود و من هر لحظه حس  ماه. پشت بام رفته بودم، زير آسمان باز پرستاره، ستاره ها به من سالم مي كردند. آن شب نخوابيدم
 .و بر دامنم مي نشيند و سه ستاره گرداگرد ماه طواف مي كنند

سروده هايم را براي . ذوق سرودن را از عموي پدرم لبيد به ارث برده بودم. من از كودكي شعر مي گفتم .برخاستم و همان شب در پرتو چراغ شعري نوشتم
 .مادربزرگم عمره مي خواندم، هر دو شعر شناس بودند مادرم ثمانه و

اين بيت ترجيع بند ذهن . او نيز برايم شعر مي خواند. عمرش از صد گذشته بود، گاه سروده هايم را براي او نيز مي خواندم. لبيد آن سال ها پير بود و شكسته
 .او بود كه برايم مي خواند

 يصلحه الجليس الصالحو المرء / ما عاتب المرء اللبيب كنفسه 

 

بهار چشمه چشمه روشني و . اي فاطمه، آفتاب بر تاريكزار زندگيت تابيده است تا به زيافت روشني و شگفتي ات ببرد«: آن شب مي گريستم و مي نوشتم 
اب نوشين دوشين و ماه و ستاره تعبير مي شود خو. سجده كن به پاس اين همه نوازش و بخشش پروردگارت. دامن دامن طراوت و عطر به جانت مي بخشد

 ! سجده كن، فاطمه. ها در افق زندگي ات طالع مي شوند

 »! سجده كن، فاطمه. ، صداي پاي نسيم است كه گلگشت آسمانت مي برد، به زيارت بهشت، به مالقات خدا و خوبي و خورشيدصداي پاي علي
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مادرم در پايان شعر . شادي ام را مهار كنمشور و احساس و مگر مي توانستم فواره . م نخوانمفردا با شرمي دخترانه شعر را براي مادرم خواندم، نمي توانست
 »!سجده كن به شكرانه همسري علي. فاطمه، سجده كن«: سجده كرد و به شوق و شعفي مادرانه گفت 

 .شانه هايم مي لرزيد و اشك پهناي صورتم مي لغزيد و خاك را ميزبان طروات مي كرد. سجده كردم

پير شكسته قامت مشتاقانه . نتوانستم آن شعر را براي لبيد نخوانم. شما هم به وجد آمده ايد شنيدن قصه ام البنين را؟ حق داريد عزيزانم! مي خنديد عزيزانم
بزرگ منشي قبيله بني  سپس برخاست، پي در پي آفرينم مي گفت و گوشه اي از معلّقه هشتاد و هشت بيتي اش را كه توصيف مهمان نوازي و. گوش سپرد

هرجا بزرگان عرب گرد . گويي بر سر سفره سبز و پرنعمت بهارانه فرود آمده اند. خويش و بيگانه، چون به مهمان سراي من درآيند«: كالب است زمزمه كرد
ي كريم كه گرانبهاترين غنايم و سرشارترين مردان. مردان قبيله ما دشمن كوب و كريم و مهمان نوازند. آيند، بزرگي از ما بر آنان رهبر و سرور مي شود

 ».بيداد و بدي روا نمي دارند و انديشه خويش را به هوس نمي آاليند. گنجينه را كه به كف آرند، شكوه و عظمتشان شكسته نمي شود

خوب گفته اي خدا را به پاس اين نعمت . و بزرگ ترين سعادت از آن تو عزيزم، فاطمه، افتخاري بزرگ نصيب بني كالب شد«: پس از خواندن قصيده گفت 
 ».سجده بايد كرد

 .من عروس خانواده ابوطالب شده بودم مگر علي مسجود همه فرشتگان نبود؟. بايد سجده مي كردم. شاعر پير خود سجده كرد و من ديگر بار سجده كردم

من هستم و داغ و درد و اندوه و .ه حسن، نه حسين و نه عزيزن عباسآه، امروز نه علي هست، ن. ببخشيد عزيزانم، اگر صبوري از كف دادم و گريه كردم
 .تنهايي

صبور . براي گريه فرصت هست. بگذاريد اشك هايتان را با همين پيراهن پاك كنم، يادگار مواليم علي است و عزيزتر از جانش مي دارم. شما گريه نكنيد
 .صبور باشيد. شدقصه باا ام البنين را توان ادامه باشيد گل هاي گلزار عباس، ت

 ..شب چهارمين

 .زهرا ي يهمهر يهشب يا يهبا مهر. گفتم من عروس خانواده ابوطالب شده بودم

 .از آن روز پنجاه سال گذشته است. گذاشتم يقدم م يبودم كه به خانه عل يزن ينچهارم من

زهرا  يتبر مظلوم. بود يواربر در و د يهنوز نشانه سوختگ يدم،انه را بوساز ورود در خ يششده بودم، پ يخانه عل يرزا ياقاشت يكه با پا يروز نخستين
 يستند،گر يو آرام م رمن يزاهل خانه ن. يستگر يم يبلند تر از من عل. گذاشتم يوارسر بر د. شكست يمبغض در گلو. و آن گاه آمدم كنار اتاق فاطمه يستمگر

 .و ام كلثوم ينبز ين،تر از همه بر سر و صورت حسن، حس يشو پ يسيدلو، چاه، هاون، چرخ نخ ربر آنچه نشان فاطمه داشت، بوسه زدم؛ مشك، دستاس، 

همدم كوچك شما، . باشم يمخانه موال يزآمده ام كن. من چشم و گوش و دل سپرده ام فرمان شما را. مادرتان باشم يام كه جا يامدهمن ن يزانم،عز«:  گفتم
 ».خانواده ينا يشهخدمتگزار هم

 يگرفاطمه بگذار و مرا به نام د ينام را برا ينتمنا كردم كه ا. يدمفرزندانش خواندم و د يمايو س يشزد، اندوه را در صدا يمفاطمه صدا يم،بار كه موال تيننخس
 .شدم يناز آن روز ام البن. آورم يزهرا را تاب نم يزاناندوه عز. بخوان

 يصدا. شدم يكنده م ينزد از زم يم يمصدا يمموال يوقت. يزو غرورآم يزبود و شورانگ يرينتر بود، ش يكدنام از زبان او كه به خدا از همه نز ينا شنيدن
 يگفت مادر و من به شوق م يحسن م. داشتم يزدند چه احساس يمفرزندان فاطمه مادر صدا يوقت يددان يآه نم. رساند يو زبانم م يناو فراتر از زم يآسمان
 يام كلثوم تا مادرم م» .شوم يتبله، فدا«: گفتم  يزد و پاسخش م يم يمصدا ينبز» .دلم يوهم«: گفتم  يگفت مادر و من م يم ينحس» .جان مادر«: گفتم 

 .خانه مان شد يهمانم يو مهربان لبخندو  يميتگوش به فرمان بودم و چه زود صم» .مادر يهست«: گفتم  يو م يدمشبوس يفشردم، م يدر آغوشش م يد،نام
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تر از هر  يدنيفردا از والدت عباس خواهم گفت، والدت پدرتان، شن. حسن را يزمو مزار عز يمكن يارترا ز يامبرتا روضه پ يزيدبرخ. من يزان، عزاست كافي
 .يدصبور باش. است يقصه ا

 ..شب پنجمين

 .مي خواهم قصه امروز را همان جا برايتان بگويم كه نخستين بار صداي كودكانه پدرتان پيچيد

 .همين جا بود كه عزيزترين هديه خدا، باغ نگاهم را آراست، درست همين جا . در همين جا، در همين نقطه ود كه ماه دردامنم شكفت درست

در كعبه چشم نگشود؟ مگر علي كعبه دل هاي عاشقان نيست؟ پس خانه علي، ) ع(مگر مواليم علي. كعبه است، اينجا براي من ببين عبيداهللا، نگاه كن حميده
 .كعبه است و فرزندم عباس در خانه علي چشم گشود

و ستاره باران آسمان و ماه هالل باريك و كوچكي بود كه  شب بود. ساله23ساله و نور چشمم حسين  24حسن  ميوه دلم. بهار بود و سه روز از شعبان گذشته
. نرم و بي صدا، پشت پلك هايم رسيدشب به نيمه نرسيده بود كه خواب، هنوز  .ماه را ديگر گونه مي ديدم ،آن شباما من . آسمان مدينه را زينت مي داد

و آن گاه از بزرگ شد و بزرگ تر . تأللؤي غريب و خيره كننده داشت. چشم در چشم هالل داشتم كه هالل گم شد و ماه در هيئت ابر، آسمان را پر كرد
. شد و همه وجودم نيز، ماه را در آغوش گرفتمچشمانم از نور لبريز . بر دامنم نشست. ماه آمد و آمد. هراسي عجيب وجودم را پر كرد. آسمان فرود آمد

بر . بر سجاده نشستم. وضو گرفتم. برخاستم. عرق درشت و روشن بر پيشانيم نشست. باز شب بود و ستاره و هالل. ناگهان چشم گشودم. بوسيدم و بوسيدم
به رسم هر شبه ميهمان نخل ها بود و هزار ركعت نماز و . موايم علي نبود. تي ام را پر مي كردبوي بهشت هس. سجاده كه روزي فاطمه مي نشستهمان 

من مي . پدرتان عباس را مي گويم. با من و در من. اما او بود. شهر مي بخشيد دست هاي مهربان پينه بسته اي كه گرماي محبت به كودكان يتيم و گرسنه
. صبح شد و اذان چهارمين روز ماه شعبان. منتظرش بودم. و اين خانه، آسماني كه در آن طلوع مي كند .اوست -كرراين خواب شگفت م–دانستم راز مهتاب 

 !او بود؛ عباس، هم نماز مادر، زمزمه گر دوم سجاده فاطمه. نماز مي خواندم و كسي در من دم مي گرفت

. هنوز آفتاب سر نزده بود كه آفتاب زندگي ام علي در زد. ر خويش گوش مي سپردمدرست مثل من كه به زمزمه عباس د !چه خوب گوش سپرده ايد، عزيزانم
پيش از طلوع آفتاب، ماهتاب «: درنگي كرد و گفت . سالم كرد و با تبسمي گوشه لب ها در چشم هاي من نگريست. به آرامي و سنگيني و شوق در را گشودم

 »!خواهد تابيد

فرشته بود كه . ديدم درهاي آسمان گشوده شد. ر گفتن خواب ديشب را داشتم كه ناگهان دردي خفيف در من دويدس .مي فهميدم چه مي گويد. لبخند زدم
ناگهان از ميان نور . ستوني از نور به آسمان قامت مي كشيد. نور بود كه هر سو فواره مي زد و در ازدحام فرشته ها، هودجي ديدم كه فرود مي آمد. مي آمد

مبارك «: در آغوشم گرفت و گفت . لبخندمي زد و من از شوق مي گريستم. آمد و كنارم نشست. فاطمه بود. پوشي خوش قامت پيدا شد خيره كننده ، سپيد
 ».ماهتابي كه به تو مي بخشند، ياور و همدم آفتاب خواهد شد! باد، فاطمه

برادرش –در آغوش پدرش بود و در كنار آفتاب . ان گشوده بودعباس من، مهتاب عزيز زندگي ام، چشم به جه .آفتاب طالع شده بود كه چشم گشودم
عباس من يك روز پس از حسين آمده بود؛  .نسيم بوسه حسين بر دستهايش مي وزيد و بوسه هاي پياپي پدر بر دست ديگرش گرمي مي بخشيد -حسين

از آغوش پدر به آغوش حسن، از بوسه حسين به بوسه . تگل كوچك من، دست به دست مي گش! چهارم شعبان؛ به رسم ماه كه پس از خورشيد مي آيد
 .گاه دستهايش را مي بوسيد و گاه پيشاني اش را .زينب و سرانجام باز پدر بود كه او را بر دست مي گرفت

كعبه ي خويش را بشناسد؛ تا ي برادرش كردم تا براي هميشه هفت بار پروانه . در آغوشش گرفتم و به طواف حسينش بردم. ايستادن يافتم روز بعد كه توان
 .و زيبايي را درك نمي كندكه بي حسين حقيقت هميشه يادش باشد 

اُلفتي كه مهتاب مرا سايه و همسايه ي هميشه آفتاب كرد، تا آخرين روز و . الفت آفتاب و مهتاب شنيدني است. اين دو بسته شدچه زود رشته الفت ميان 
 .آخرين نفس
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صبح كه مژه هاي سياه و  عزيزم عبيداهللا، دخترم حميده، هر. كه اشك پشت مژه هاي بلند چشمان سياهتان بي قراري مي كند چيزي نگفته اممن كه هنوز 
عباس من چشم مي . آهسته و نرم او را مي بوسيد. حسين مي آمد كنار گهواره اش. بلند عزيزم عباس گشوده مي شود، لبخند حسين را زيارت مي كرد

 .و هرچه اندوه در زالل جاري محبت اين دو نگاه شسته شدهرچه بهار مهمان قلبم شد در تالقي دو نگاه، . هم گره مي خورد دو لبخند در. گشود

 .حسين كه مي ايستاد، مي ايستاد. هميشه در پي حسين مي رفت. راه كه افتاد، اولين قدم ها را در پي حسين برداشت. عباس من چه زود باليد و ايستاد
شنيده ام كه فقط در كربال، عباس من پيش تر از حسين مي رفت تا اگر خطري جان مواليش را تهديد كند سپر بالي  .ه مي رفت، راه مي رفتحسين كه را

 .او باشد

د و نام او نفس نفس با نام او تكلم آغاز كر. زبان گشود» حسين«حميده جان، مگر نه اين است كه كودك با نام مادر و بابا زبان مي گشايد؟ نه، عباس من به  
 .زدنش را زينت بست

در آغوشش مي گرفت و مثل پدر دستهايش را مي . او را مي خواست. از در كه مي آمد اول عباس مي گفت. حسين هم بسيار دوستش مي داشتعزيزم 
 .بوسيد

خيره به آنها مي نگري، مي بوسي و بر صورت و چشم موالي من، در دست هاي عباس من چه مي بيني كه خيره «: روزي كنجكاوانه از مواليم علي پرسيدم 
 »ها مي گذاري؟

 ».اگر قول بدهي صبور و شكيبا باشي، مي گويم«: نگريست و گفت آن گاه در چشم هايم . سكوتي سنگين. مواليم سكوت كرد

 .هرچه بگويد در درستي آن ترديدي نيست براي علي از امروز روشن تر است و مي دانستم آينده. رنگ از چهره ام پريد. هفت بند وجودم لرزيد

 ».هر چه خدا بخواهد به جان مي پذيرم«: گفتم 

 .دست هاي عباس در راه خدا جدا خواهد شد −

اما صبورانه و خاموش تنها به دست هاي كوچك عباسم . غمي سنگين بر قلبم چنگ زد. شيون از حنجره سر تراويدن داشت. اشك تا پشت پلك هايم رسيد
همان دستهايي كه قرار بود . دست هاي پدرتان را مي بوسيدم و بر چشمها مي گذاشتم. از آن روز دستهاي كوچك عباس بويه گاه من هم بود .خيره شدم

 مگر بوسيدني تر از اين دستها هم مي توان يافت؟. تقديم خدا شود

 .ساله كربال، محمد بن علي5ميوه دلم حسين، نازنينم سجاد و حتي كوچك عزيزانم، بر دست پدرتان پنج امام بوسه زده اند، مواليم علي، نور چشمم حسن، 

 ..شب ششمين

دم و شب را با بوسه پايان از آن روز صبح را با بوسه بر بازوان عباسم آغاز مي كر. از آن روز كه راز بوسه هاي موال را يافتم، مهتاب كوچك من برايم عزيزتر شد
عباس كوچك من تبسم مي . آستين ها را تا بازو باال مي زدم و جاي بوسه هاي علي و حسين را مي بوسيدم. ي گرفتماز انگشتان كوچكش بوسه م. مي دادم

 .هرچه باشد مادر بودم و تصور عباس بي دست، شعله بر جانم مي افكند. كرد و من در تبسم او مي گريستم

مي گويند در ساحل علقمه، هنگام . من نبودم و نديدم .اك بر آنها بوسه خواهد زدسال دستهايي را ببيند و ببوسد كه روزي خ34مادري. فكرش را بكنيد
 »...فرزندم عباس، عزيز مادر عباس «: افتادن دستها در خونابه، زني قامت خميده آمده بود و دست ها را مي بوسيد و صدا مي زد 

هيچ پيغمبر و پيغمبرزاده اي اين همه عزت و عظمت نيافته . را بوسيده اند مه هم دستهاي عباس را بوسيده است؟ شش معصوم بازوان بابايتانيعني فاط
 . پدرتان عزيز بود، عزيز. است
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را اين خانه بوي بهشت مي دهد چ. كردهحتي زمينش كه صالبت قدم هاي ابوالفضل مرا درك . ديوارهايش بوسيدني است. همه اين خانه بوي عباس من دارد
 .عباس من در آن پيچيده استترنم مناجات هاي شبانه كه 

درست مثل . همه زمين هاي ديگر بدان رشك خواهند برداين جا قطعه اي از بهشت است كه . فضا را بو كنيد تا رايحه بهشت در جانتان بپيچد! عزيزان من
 .خود عباس كه روز قيامت همه شهيدان با همه عظمت و شوكت و شكوه خويش به مقام او رشك خواهند برد

 .، از عباس خواهم گفت) ع(تر از من مي رويد تا به بقيع برسيد؟ شوق شنيدن قصه پدر بي تابتان كرده است؟ امروز كنار عزيزم حسنپيش 

پاره تن فاطمه در اين خاك خفته است، او كه پاره پاره جگرش با زهرابه در تشت . خوب نشسته ايد، عزيزانم اين خاك، جگر گوشه پيامبر را در خويش دارد
 .نشست

 .روزي اين قصه تلخ را خواهم گفت. بگذار بگذرم. آه كه آن روز را و گريه هاي تلخ حسين و عباس را فراموش نمي كنم

من مادر عباس بودم، اما عباس عزيزم  .عشق و محبت آنها به عباسعجيب بود . بود) ع(و حسين) ع(و حسن) ع(بوسه گاه مواليم علي گفتم دست هاي عباس
 .كه در آغوش من آرام بگيرد، به گرماي آغوش حسين خو كرده بودبيشتر از آن

 .برايتان نگفته ام كه دختران عزيزم زينب و ام كلثوم با برادر كوچكشان عباس چگونه بودند

 . ان عباس من مي كردكنار گهواره، اين الي الي زينب بود كه خواب آرام به چشمان عباس مي بخشيد و نوازش هاي ام كلثوم بود كه خنده را مهمان لب

اما چه باك كه . اين پيشاني هم فرجامي چون دستها خواهد يافت او بوسه بر پيشاني عباس مي زد و من دريافتم. زينب من، كمتر دستان عباس را مي بوسيد
چون عباس كوچك من ارام و ناز در اغوش هر وقت زينب و ام كلثوم مي آمدند من مجال كارهاي منزل را مي يافتم، . همه براي خدا بود، براي رضاي دوست

 .مهربان خواهرانش به خواب مي رفت

شنيده ام صداي پاي او به خيمه ها ارامش مي بخشيد و طنين شيهه اسبش دلها رابه . شنيده ام در كربال پدرتان اين همه محبت را جبران كرده است
 .اطمينان و سكينه مي خواند

 ».آسوده بخوابيد كه چشم عمو بيدار است«: به اهل خيمه مي گفت  -ندردانه عزيز حسي–شنيده ام سكينه 

سه ساله بود كه هر چه آموخته بود، شيرين و مكرر باز مي گفت و من در كلمه كلمه او طنين صداي مواليم علي را مي . پدرتان، آرامش بخش همه دلها بود
 .يافتم و با لذتي كودكانه كلماتش را تكرار مي كردم

تشنگي كربال، جرعه جرعه دم وقتي زينب از پدر مي خواست برايش از قرآن بگويد، عباس كوچك من مي آمد و بر زانوان پدر مي نشست و با همان بارها دي
 .كالم پدر را مي نوشيد

 .عباس شاگرد مكتب پدر بود

هرگز . پيش از آنها سخن نمي گفت. ديد تمام قامت مي ايستادهفت ساله بود كه هرگاه پدر، برادران و خواهرانش را مي . وقار و ادب پدرتان زبانزد بود
 .پيش از آنها راه نمي رفت و مثل سايه، سر در قدم هايشان مي گذاشت. سخنشان را نمي شكست

گردان زانو مي زدم تا وقتي باز مي گشت، به شيوه شا. گاه با او به نخلستان مي رفت .در سالهاي غربت و تنهايي و مظلوميت مواليمان علي، همدم پدر بود
 .آموخته هاي او را از پدرش بشنوم و او روشن و دقيق و صبور مي گفت و من پاي درس معلم كوچكم چه درس ها و نكته ها مي آموختم
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اي مدينه، در جزر و مد ضجه هاي پدر را مي شنيد و در هزار ركعت پاي نخل ه. گاه در شب هاي ناله و استغاثه و نيايش نخلستان نيز همدم و همراه پدر بود
 .قامت رساي پدر، درس عبادت و عشق ورزي مي آموخت

 .كشيدنشان نيست و آسمان را تاب شنيدنشانرنج ها و غصه هايي كه زمين را تاب . سال دردها و عقده هاي نشسته در حنجره موال، گذشت25عزيزانم 

وده بود، جز اندكي انگشت شمار و آزمندي و دنياطلبي چشم هايي را بست كه آفتاب بعثت گشدروغ و نيرنگ . ابرهاي تيره فتنه فضاي روزگار را پوشانده بود
مي . من مي ديدم كه امير مظلوم غدير، گوشه نشين شده بود و قرآن ناطق، خاموش و بازوي خيبر گشاي ديروزين، بسته. بر ايمان خويش پايدار نماندند

ام او، نهال نوشكفته و ساقه ترد دين محمد را در كشمكش حوادث هرزه بادهاي مسموم و آفت هاي بنيان سوز مي دانستم كه قي. دانستم كه چرا برنمي خيزد
 ».صبوري ورزيدم با خاري خليده در چشم و استخواني فرو رفته در گلو«: خودش مي گفت. خواهد شكست

س و تمنا از علي مي خواستند خالفت و حكومت را بپذيرد و او كه دنيا در مردم، به فشردگي يال كفتار، گرد آمده بودند و به البه و التما .سال گذشت25
 .بنشاندنگاهش رنگ باخته و شهرت و قدرت و مقام پيش پايش سر انداخته بود، فقط به اين شرط پذيرفت كه حق مظلوم بستاند و ظالم را سر جاي خويش 

ما آنقدر رشيد و روشن و غيور كه هيچ حقيقتي از نگاه نكته يابش پنهان نمي ماند و هيچ لحظه اي ا. پدرتان ده ساله بودوزها آن ر! عزيزانم عبيداهللا و حميده
 .از پدر فاصله نمي گرفت تا كينه ورزان كهنه كار و دشمنان كمين كرده مجال آفت و آسيب نيابند

 . ير و صبور كنار او ماندمردم، كنار پدر بود و خالفت و رهبري علي كه آغاز شد، بيدار و بص در ازدحام و غوغاي

 .جنگ جمل، طليعه پيمان شكني آناني بود كه با علي بيعت كرده بودند. هنوز روزهاي آغازين خالفت موال بود كه توطئه آغاز شد

لي بود، شكست جمل پدر يازده ساله تان كه همراه پدرش ع. لشكري آراسته به فرماندهي شتري زره پوش از حوأب گذشت تا در مقابل علي صف آرايي كند
 .را ديد و فتنه متالشي شده را مشاهده كرد

به همين دليل كوفه پايگاه خالفت موال . نزديك ترين نقطه به شام انتخاب مي شد تا چشم فتنه هدف قرار گيرد ه شام بود و براي مهار فتنه بايدنكانون فت
 .شد و ما از مدينه مسافر كوفه شديم

هرچند بهترين ياران موال و . سست رأيان و زر فريفتگان است و پيمان شكني، غدر و نيرنگ، خوش استقبال و بد بدرقه، شهر گفتم كوفه، كوفه شهر پيمان
 .بسياري از پاكبازان فرزندم حسين هم از اين شهر بودند

 . ر آراسته بودمعاويه، غاصب بيدادگر دمشق، لشك. هنوز غبار فتنه جمل فرو ننشسته بود كه غائله اي بزرگ تر اغاز شد

! كرده بودندو فريب در سينه ها و ذهن ها افشانده بود كه برخي در ايمان علي ترديد  باورتان نمي شود عزيزانم كه معاويه، به رنگ و نيرنگ، آنچنان بذر دروغ
مظلوم بود و ستم رسيده ترين و دردمندترين اولين  .مظلوم تر از علي كسي نبود! راست مي گويي عبيداهللا! حتي در نماز گزاردن و محراب و مسجد رفتنش

 .انسان

 .كاروان صفين از كربال گذشت. مواليمان علي نيز لشكر اراست. معاويه در صفين اماده نبرد بود

ا اشك و آه بر زبان در اين نام چه رازي نهفته است كه جز ب. قلبش را به اتش مي كشد. نام كربال طوفاني اش مي كند. ام البنين كم از شما نيست! عزيزانم
 جاري نمي شود؟

 ..شب هفتمين

همسفران نيز . و نماز آغاز كرد امام تكبير گفت. كاروان ايستاد. امام فرمان درنگ داد. عباس من در كنار حسين بود. قافله ياران علي به كربال رسيده بود
 .شگفت زده و مبهوت نماز گزاردند
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اين سرزمين، سرزمين اندوه و . ذات كربِ و بالء«: خاك فرو رفت و هاي هاي گريه اش وقتي كه مي گفت  پس از نماز موال بود و اشك و چنگي كه در
 ».بالست

اينجا خوابگاه مركب ها و برپايي «: خاك را مي بوئيد و مي گريست، بر تلي ايستاد، همه سو را نگريست و در هق هق و اشك، به نقطه اي اشاره كرد و گفت 
 ».آنجا قتلگاه و بارشگاه خون پاك آن هاست«: اه نقطه اي ديگر را نشان داد و گفت آنگ» .خيمه هاست

 .عباس من بود و سكوت و نگاهي كنجكاوانه امتداد سر انگشت پدر را مي كاويد

هي كه ميان دشت و عباس گريه بود و نگا. موال چشم از عباس نمي گرفت. دمي بعد چرخش نگاه علي به حسين رسيد و از حسين به شانه هاي فراخ عباس
 .تقسيم مي شد

 .راز آن گريه و نماز و نگاه را هيچ كس نفهميد

 .نه از آن روز كه از كربال گذشت، كه خدا پيش از خلقت كعبه، در گوش كربال، قصه عباس را گفته بود. عباس من كربال را مي شناخت و كربال او را

 .كروبيان مي شناسند و مي خوانندشآسمان و زمين، فرشتگان و . صه عباس تازه نيستق

فضاي عجيب خارستان را . آن روز وقتي علي بر اسب نشست و عزم وداع با آن خاك تب گرفته كرد، نگاهش ميان عباس و زمين و حسين هروله مي كرد
خانداني بزرگ در اين «: صدايش پاسخ داد  و علي با اندوهي در» مگر اين جا كجاست؟«: سعيد بن وهب كنجكاوانه پرسيد  .سر رفتن نداشت. مرور مي كرد

خوشا به حال آنانكه از اين خاك خون . سرزمين غرود مي آيند؛ واي بر آنان كه رويارويشان مي ايستند و كشته مي شوند و به شعله هاي خشم پرودگار دچار
 ».رنگ و ارغواني بي حساب به بهشت قدم مي گذارند

 .خاطه بيست سال پيش را به همراه داشت. حسين به آوردگاه كربال رسيد زي كه همراهرو. كربال براي عباس من غريبه نبود

روزي در عطش اين . عزيزم، در اين سرزمين ياور برادرت حسين باش«: مواليم علي، در كربال، بازوي عباس را ديگربار بوسيد و آهسته در گوشش سرود 
 ».زمين، بازوي تو بايد گره گشا باشد

 .عطشناك روزي كه دو گلبرگبازوانش را تقديم قدم هاي حسين كند. از آن روز لحظه شمار ديدار كربال بودعباس من، پس 

دريغ و درد كه نبرد صفين به . نخستين بار كه در هيئت رزمنده اي جوان به ميدان قدم مي گذاشت. صفين نخستين رزمگاه فداكاري و ايثار عباس من بود
 . ورق پاره هاي قرآن بر نيزه شد تا قرآن مجسم شكسته شود. دخدعه و نيرنگ ديگركونه ش

 .عباس من بارها در خلوت با ياد صفين گريست و تنهايي و مظلوميت حقيقت، و ساده لوحي و زودباوري ياران سطحي نگر را مرور كرد

هنوز هق هق . ها بر جان حسن و حسين و عباس گذاشتآه كه اين حادثه هاي تلخ، چه زخم . فريب و دروغ نهروان زاده شد و شعله جنگي ديگراز صفين 
پدر بر منبر آه مي «: مي گفت . ه است كه از مسجد كوفه بر مي گشت و خطبه ها و فريادهاي پدر را با اندوه باز مي گفتعزيز دلشكسته ام فراموش نشد

كاش شما را نمي . تش بر جگرم نهاديد و جانم را از غصه آكنديدآ. و سست عنصران همراه را به سرزنش و مالمت مي گرفت كه خون در دلم كرديدكشيد، 
 ».خدا مرا از شما بگيرد و به كسي دچارتان كند كه رحمت و داد نشناسد. ديدم

رنج هاي پدر عزيز پانزده ساله من، هر روز حكايتي تازه از . روزهاي خاكستري، شب هاي پوشيده از ابرهاي سترون و سالهاي بادهاي هرزه مخالف رسيده بود
سايه مداوم اندوه، گلبرگ چهره اش را پژمرده مي كند و ماهتاب عزيز من در هجوم اين اشباح متراكم، رنگ . مي ديدم كه جوان من ذوب مي شود. مي گفت

 .من بودم و دلداري و هزار بغض نشسته در گلو. چه مي توانستم بكنم. پريده مي گردد

 .ين درد و داغ را طاقت شنيدن نيستا. آه كه باقي اين قصه نگفتني است
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چگونه بگويم كه چه گذشت؟ مواليمان خطبه خواند و مردم را . نهروانيان زخم در پي زخم مي زدند و سركشي و طغيان و گستاخي را به نهايت مي رساندند
به خدا سوگند آماده ام ده نفر از شما را با «: دمندانه گفت علي غريبانه و در. دريغ و درد كه ترس و سستي بر جان ها چنگ انداخته بود. به مبارزه دعوت كرد

 ».يك تن از ياران معاويه معاوضه كنم

 ..شب هشتمين

علي و . سفيان بن عوفعلي و شقاوت و جنايت . علي بود و غارت و قتل عام سي هزار بي گناه به دست بسر  بن ارطاه. علي بود و منبر و آه و درد و تنهايي
 .بن ابي بكر در مصر ه محمدناشهادت مظلوم

شقي ترين مردم موي سرم را . لحظه وصال نزديك است«: مي گفت  من خود ديدم كه در نيمه ماه، امام سر به آسمان برداشته بود و پي در پي. رمضان رسيد
 ».با خون رنگين خواهند كرد

عبداهللا بن  ليك شب در منز شبي مهمان حسن ، شبي مهمان حسين،. ودهر شب مهمان يكي از فرزندانش ب. شبي سه لقمه . افطار علي اندك شده بود
 .جعفر مهمان دخترش زينب بود

عباس من بعدها تعريف كرد كه ام كلثوم گفته بود كه شب سه لقمه و . آن شب امام ، افطار را ميهمان دخترش ام كلثوم بود. كاش مي مردم و نمي فهميدم
به خدا «:طلوع فجر نزديك مي شد و زمزمه موال اين بود كه. ه آسمان مي نگريست و ستارگان را مرور مي كرد گاه ب. سپس تا صبح مشغول عبادت شد

 ».اين است شبي كه مرا وعده شهادت داده اند. دروغ گفته است  -پيامبر-سوگند ، نه دروغ مي گويم و نه كسي كه به من خبر داده 

. به دامانش آويختند كه نرو. ناگهان مرغابيان خانه شيون كردند. با آرامشي شگفت براي نماز صبح حركت كرد امام. آن صبح خون رنگ در آستانه رسيدن بود 
دستگيره در به كمربندش آويخت و او با تبسمي ، كمربند استوار كرد و به مسجد  ».، نرانيد ، نوحه گرند نه« : خواستند دورشان كنند كه آهسته زمزمه كرد

 .گام گذاشت

تي سه. پژواك اذان در خاموشي شب مي پيچيد. كوفه آخرين اذان موال را مي شنيد . لنشين و محزون اذان موال در فضاي خاموش كوفه پيچيد صداي د
 .صداي قدم هاي عابراني مي پيچيد كه به شتاب به سمت مسجد مي رفتند دا با علي مي خواند و در كوچه،صهم

 .ابن ملجم ، شبيب و ابن وردان ؛ندحرير كه سر انگشت فتنه و افسوس قطام بر سرشان بسته بود ، در كمين بود سه شبح همدستان شيطان ، با دستمال هاي

باد مي وزيد و خاكستر غم بر سر شهر مي . فرشتگان شيون مي كردند . آسمان مي لرزيد. هيچ چشمي را تاب ديدن اين لحظه نبود. امام به محراب رسيد
 .افشاند

شمشير شرنگ خورده و شراره خيز ابن ملجم ، پنهان در زير رداي فاجعه به نخستين صف . دنديش حسن و آقايش حسين در مسجد بوموال عباس عزيز من با
 .نزديك شد

 .حسي غريب بر جان حسن و حسين و عباس پنجه انداخته بوود. قلب ها مي لرزيد 

 !اهللا اكبر −

 ...گهانتراب و ناوصا و سجده پاياني ابولحظه ميعاد، هنگامه پر شكوه .ركوع به نهايت رسيد. وانده شدسوره انبيا خ. حمد پايان يافت. نماز امام آغاز شد

نعره هللا الحكم ال لَك يا علي در مسجد پيچيد و فواره خون تا ابديت قامت كشيد سرود فزت و رب الكعبه در هفت . آذرخش شمشيري در فضا درخشيد
باد بر سر ديوارها كوبيد و آه و اندوه و درد ميهمان جان كودكان غم . توفان شد. آب موج برداشت. خاك شيون زد. اك كردفجر گريبان چ. آسمان طنين افكند

 . زده شد
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بر سوخته جانان شهر، بر زينب و ام كلثوم چه رفت و چگونه! چه گذشت! چه بگويم. حسن و حسين و عباس من، بازوان پدر را گرفتند و به خانه رساندند
 .ه مصيبت و داغ و شراره بود، فرو باريدهرچ

 .ابن ملجم را بسته در طناب آوردند. آفتابم پيش چشمم قطره قطره غروب مي كرد. تابم نماند. رشته صبوريم گسست. عزيزانم، كمرم شكست

 .انيد و آزارش ندهيدشيرآوردند تا امام جرعه اي بنوشد، اما سرانگشت اشارت او به زنداني خود بود، ابن ملجم؛ كه او را بنوش

 .عباسم را مي ديدم كه سر بر زانوان، همپاي حسين مي گريد

 .امام خالصه و عصاره ي همه گفتني ها را در وصيت خويش بازگفت. امام كاغذ و دوات خواست تا به توصيه طبيب وصيت بنويسد

. شهر اندوه و ماتم بود .و، كه همرنگ دستار بسته بر سر بود، مي دويدچشم مي بست و خون در جوشش مدام، شيار ابروان را در مي نورديد و بر سيماي ا
 .ياران پشت در منتظر خبر بودند. كودكان زانوي غم در بغل مي فشردند

 .بيست و يكم رمضان رسيد و باران اشك حسن و حسين و زينب و ام كلثوم و بغض شكفته عزيزم عباس، چشمان بصير حقيقت بسته شد

راهي ماند و قرآني و «از او . علي سر بر دامان حسين، در تشييع فرشتگان خدا، در پايان فراق هستي سوز زهرا، از خاك سفر كرد. شتآسمان ترك بردا
 »شمشيري و چند درهمي

 .سوگوار هماره مظلوميت موال. حميده جان، صبور باش، من داغدار هميشه ي ان روزم. گريه نكن، عبيداهللا

 !موال را تشييع كنيم تا دشمنان حرمت نشكنندروز همه گفتگوي فرزندان علي اين بود كه چگونه باورتان مي شود كه آن 

چرا علي مثل زهرا . آن شب تجسم بقيع بود و گريه هاي ساكت كودكان در تشييع مظلومانه مادر. ياد تشييع غريبانه زهرا افتاديد؟ حق داريد، نور چشمانم
 .د كه هردو حقيقت واحد بودند و مظلوميت يگانه در دو چهرهمفقود نباشنباشد؟ چرا مزار هر دو 

د؟ من نيز از اينجا تا مزار مواليم چه قدر راه است؟ دوست داشتيد زيارتش كني. اين دو ابر كوچك كه بر آسمان نگاهتان نشسته بيشتر مرا توفاني مي كند
بيست و چهار سال از آن هنگامه خونين و دفن غريبانه گذشته است و . م و او در نجفما در مدينه اي. هجران موال را مي سوزم و مي گدازم و تاب مي آورم

 .من بيست و چهار هزار بار مرگ ديده ام و رفتن را مشتاقانه از خدا خواسته ام

دعا كنيد آفتاب وصل من از . دشما هم دعا كني. پايان شب هجران علي و حسين و عباسم را لحظه شماري مي كنم. دعا كنيد ام البنين بيش از اين نماند
 .دعا كنيد، عزيزانم. مشرق بقيع بدمد

 ..شب نهمين

تا . هزار خار تيزتر از اين ها بر قلبم نشسته است. اين خارها را مي بينيد كه در بقيع رسته اند. است، نخستين گام جاده سوگ و درد و داغاين آغاز اندوه 
مي گفتيم و او موج موج اندوه را پس مي راند و دل هايمان را به ه مي كوبد و باز مي گردد، دردهايمان را با او مواليمان علي بود، مثل موجي كه سر بر صخر

 .ديگر علي نبود و خانه بي او همه چيز كم داشت. ضيفت آرامش و صبوري مي برد

: مي گفت . مادر داشت و يادي و تصويري و تفسيري از پدرهرآيه برايش نشاني از . زينب عزيز من قرآن را كه مي گشود، به پهناي صورت اشك مي ريخت
به آيات صبر كه مي رسيد، مي گريست و در چشم . قرآن مي خواند و مرا براي آينده آماده مي كرد. مرا بر زانوانش مي نشاند چهارساله بودم كه مادرم زهرا«

به تالوت و ترنم قرآن مي پرداخت، به آيات آزمون و امتحان پدرم علي هم وقتي . ستهايم مي نگريست و مي گفت اين ايات انگار براي آينده تو نازل شده ا
 ».كه مي رسيد مي گفت زينب عزيزم، خود را مخاطب اين ايات احساس كن
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 .شهادت علي نه نخستين آزمون زينب بود و نه آخرين آن

شب هاي جمعه سر بر خاك مي گذاشت و . هر نخل قيام و قعودي داشت پاي. نماز مي خواند. شب كه مي شد عباس من دلتنگ پدر به نخلستان مي رفت
هفت بند دلم مي لرزيد مثل هفت آسمان » .الهي من لي غيرك اسئله كشف ضُرّي و النّظر في امري«: شانه هاي ستبرش مي لرزيد و كميل زمزمه مي كرد 

مظلوميت . قدان علي، حسن تكيه گاه و اميد و عماد حيات عباس من شده بوداينك در ف. كه لرزان و نگران، خاك خيس سجده گاهش را نظاره مي كرد
 .عصر معاويه بود و نيرنگ و دروغ و توطئه و خطر .حسن كم از علي نبود

ان ريختند و بر پيمان شكنان كوفه، حسن مظلوم را رها كردند و دل به زر معاويه سپردند و چنان گستاخ و شوخ چشم و بي پروا شدند كه به خيمه گاه امامش
 .پايش زخم زدند و در نهايت تنهايي و غربت او را رها كردند

 كه فرزند پيامبر، در روز روشن با زره در كوچه ها قدم گذارد تا تيغ كين در كمين نشستگان آسيبش نرساند؟ عزيزم عبيداهللا، باورت مي شود

در كوزه افطار  -همسر امام–امنيت نداشته باشد؟ باورتان مي شود كه جعده دختر اشعث  عزي دلم حميده، باورت مي شود كه فرزند پيامبر حتي در خانه اش
 او زهر بريزد و به روياي همسري يزيد، سيد جوانان بهشت را مسموم كند؟

پيش چشم . زينب نشستكه پاره پاره جگر حسن، در تشت چكه كرد و زهرابه ها مقابل نگاه اشكبار بيست و هشت صفر بود، ده سال پس از شهادت علي، 
 .عباس من، چشم در چشم حسين

 .در قلب حسن و يك عمر درد و داغ و ناله نهفته بودخون دل فروخورده، زخم هاي دهان گشوده . اين ها پاره هاي جگر نبود

جان . راه تشييع را سد كردند. ار پيامبردست هاي حسين و عباس بود و مقصد كنار مزتابوت بر . دردناك تر از اين همه، تشييع ميوه جان رسول و بتول بود
. غيرت عباس رشيد من جوشيد. تيرها صفيركشان بر تابوت مي نشست و تن و تابوت را به هم مي دوخت. گُر گرفته از حسادت و عداوت، فرمان تير باران داد

نمي خواست تشييع به جنگي خونين . حق با او بود. يام كندبرق تيغ او د رچشم ها وحشت ريخت، اما اشارت حسين كافي بود تا شمشير در ن. شمشير كشيد
 ».موالي من، اگر فرمان تو نبود، تيغ مرا از هيچ دشمني دريغ نبود«: و گفت  برگشت! فداي دست هاي عباس. عباس من دست نگه داشت. بدل شود

 . تا مزار او فاصله نيست. آن روز گل باغ زهرا ، در بقيع كاشته شد

سال بعد از عباس متولد شد، نخستين  9عبداهللا من . سخن نگفته ام؟ راست مي گوييد آن قدر از ماهتاب گفتم كه ستاره ها فراموش شدنداز عموهايتان 
 . ، مواليم علي در آغوشش گرفتستاره كوچك من آسمان زندگيم را روشن كردكه روزي . چه قدر شبيه برادرش بود. ستاره پس از طلوع ماهتاب

علي عبداهللا را . نپرسيدم. من خوب دريافتم كه فرجام اين كودك چيست. اما نه، پيشاني فراخ ستاره من بوسه گاه علي شد. دستهايش را ببوسدمنتظر بودم 
 ».همه ستاره هايم فداي آفتاب تو«: و من گفتم » .دو ستاره ديگر در راه است«: به آغوشم سپرد و با لبخند گفت 

ستاره ام را بردم به طواف حسين، درست مثل ماهتاب كه پروانه گون طواف حسين  منتظريد بگويم! اريد گل هاي بهاري منبعد از آن چه كردم؟ چه هوشي
 .ستاره من بايد هم به خورشيد اقتدا مي كرد و هم به ماه. پس از حسين، گرد عباس هم چرخاندم. آري بردم. كرد

دومين ستاره من طلوع كرده بود و من با ماه و ستاره هايم، كهكشاني از شادي داشتم، آسمان از . زددو سال بعد از عبداهللا، چشم هاي زيباي عثمان تبسم 
 .آرامش و لذت

علي چشم هايش را بوسيد و پيشاني اش را و من . من هم مثل شما بي تاب بودم، بي تاب لحظه بوسيدن علي. بي تابي شما براي شنيدن قصه عموهاقربان 
 .آري، پيشاني ستاره من بوسه باران مي شد. م بودم كه زخم كدام تير، كدام نيزه كدام زوبين بر آن ها خواهد نشستمحو چشم هاي ستاره ا

 ؟ حال مادري كه مي دانست ماهتاب و ستاره هايش چگونه غروب خواهند كرد؟حال مرا مي فهميد
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جعفر را در اغوش گرفت و به شتاب بيرون . عباس آن روزها پانزده ساله بود. رددر آخرين سال زندگي ام با موال يم علي طلوع ك -آخرين ستاره ام–جعفر من 
 ...بعدها فهميدم كه جعفر را به طواف حسين برده است. رفت

 .آفرين عباسم

 .بر پيشاني آنها، سرنوشت روشنشان نوشته شده بود. سه ستاره من هم سرنوشت بودند

 ..شب دهمين

 دوست داشتيد در عروسي پدر باشيد؟

افسوس، هيچ فرزندي در جشن عروسي مادرش نيست، اما من چنان مي گويم كه گويي خود در آن . كاش بوديد و شادي و التهاب مادرتان لبابه را مي ديديد
 .جشن بوده ايد

ي بديل، با سيمايي كه تداعي سيماي بيست سالگي بود، رشيد، زيبا، باوقار و ادبي ب عباس من در آستانه . چهار سال از شهادت عدالت و مظلوميت گذشته بود
من مثل عباس، مطيع بي چون و . دوست داشتم داماديش را ببينم، اما مگر مي توانستم بي اذن امامم قدم از قدم بردارم. علي بود و قامتي به شكوه كوهساران

 .او امام بود و سيد جوانان بهشت و تجسم پيامبر و علي و فاطمه. چراي حسن بودم

 .دريافت و ديگران نيز حسن به فراست. با آميزه اي از شرم و ترديد، سر طرح سخن داشتم. ن بود و حسين و زينب و ام كلثوميك شب حس

ميان حسن و حسين . معلوم بود پيش از آن كه من طرح كرده باشم. روز بعد چهره گل انداخته مهتاب من بود و تمنايي كه از مادر داشت. حسن تبسم كرد
 .رفته است من گفتگوها

 چه كسي مي تواند همسر فرزند من باشد؟

 »عزيز مادر، چه تصميم داري؟«: سكوت را شكستم و گفتم . چشم از زمين نمي گرفت. با شرم و وقار هميشگي اشعباس من ايستاده 

 .مادر لبابه را مي شناسي؟ دختر ابن عباس −

 .كمال و ايمان و زيبايي اش زبانزد است. عباس بن عبدالمطلب است بنپدرش عبداهللا . فهيم و زيرك و باوقار است. آري، مي شناسم −

 .به گلگشت همه گل ها و سبزه زارها. سكوت و لبخند عباس به ضيافت بهشتم مي برد

شادماني و . اني حس مي شدتموج معصوميتي آسمدر چهره گل انداخته از شرم و وقار لبابه، . ما بوديم و استقبال خانواده لبابه. فردا لبابه را خواستگار شديم
 .براي من روزهاي شيرين خواستگاري علي مرور مي شد، ميان اندوهي غريب و سروري شيرين شناور بودم. خرسندي در رفتارش موج مي زد

 .در تالقي ستاره و مهتاب، فضاي زندگي ام روشني و صفايي ديگر يافت. عروس خوش قامت من قرم به خانه عباس گذاشت

در طلوع لبخند او، همه غصه ها ذوب مي شد؛ همه گره ها گشوده مي شد . كه در باغ زندگي عباس شكفت، فضل بود؛ شيرين و دوست داشتنينخستين گل 
 .و همه گم شد ها پيدا

 .ابوالفضلش مي خواندم و بيش از او خودم غرق لذت مي شدم. والدت فضل، عباس مرا ابوالفضل كرد

كم كم ايستاد و هنوز نخستين قدم ها . با محبت لبابه از خواب بر مي خواست. با نفس بابا به خواب مي رفت. مي خنديد. يدفضل كوچك من آرام آرام مي بال
 .را برنداشته بود كه عبيداهللا عزيزم چشم گشود
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مي بوسيد و مي بوييد و به لبابه . شت گرفتبابا مهربانانه در آغو. آن روز تو گريه كردي و دومين ميوه بر شاخسار ابوالفضل من شكفت! مي خندي، عبيداهللا
اين آميختگي خنده و . چه زود ياد نسيم نفس هاي پدر و عطر بوسه هايش، چشم هايت را باراني كرد. چه زود خنده تو به گريه نشست. تبريك مي گفت

 .گريه براي ما هم رخ داد

تبي ساده، لرزشي و . انه را پر نكرده بود كه فضل، مثل گلي در هجوم پاييز پژمردهنوز صداي نخستين خنده هاي عبيداهللا خ. چطور؟ صبر كنيد تا بگويم
 .ناگهان خاموشي

 .فضل كوچك من در بدرقه اشك و اندوه و آه، تشييع و در همين بقيع در خاك تنگدل آرام شد. تقسيم شد خانه ميان گريه و خنده

 .اينجا كه امروز نشسته ايد مزار فضي بن عباس من است

 .چرا كه پدر فضيلت و بزرگواري بود. بود و همه ابوالفضلش مي گفتند. فضل، عباس من ابوالفضل نبود ان نكنيد در هجرتگم

 .چقدر بابا دوستت مي داشت. حميده جان، تو آخرين گل باغ بابا هستي

نشاند و تو در نهايت شادي، از فراز قله ي شانه ي پدر، جهان را بر شانه هاي ستبر و بلندش مي . دست هايت را مي بوسيد. با تو چنان بود كه پيامبر با فاطمه
 .مي ديدي

 .شماييد و روزگار بي ابوالفضل و چه سخت است ما باشيم و او نباشد. حاال شماييد و بقيع! يادگاران خوب عباس! عزيزان شيرين ابوالفضل

 .ندان نمي شدكاش ام البنين پيش تر رفته بود و راوي حكايت تلخ، پس از هجران فرز

 .بگذريم قصه به درازا كشيد

هنوز غمناك ترين بخش . ميهمان عمويتان حسن. فردا باز همين جا خواهيم بود در همين بقيع. برخيزيد، فضل كوچك معصوم را در تنهايي بقيع بگذاريم
 .اين قصه ي دراز باقي است

 ..شب يازدهمين

آن . داشتم از شهادت عمويتان حسن مي گفتم). ع(به شيوه ارادت و محبت عباس من به حسن. حسنخوب نشسته ايد، به شيوه حلقه پروانگان گرد شمع 
از آن روز به بعد وقتي عباس . زهرا و علي، امام و پيشواي همگان، پناه شكسته دالن سوگوارروز وقتي از بقيع همه چشم ها به حسين بود، به تنها يادگار عزيز 

 . هي غريب بر چهره اش مي نشستمن حسين را مي ديد سايه اندو

 »!پيش از اين چنين نگاهي به برادر نداشتي! پاره قلبم عباس«: يك روز پرسيدم 

اليوم «: چشم در چشم حسين دوخت و گفت . كنار بستر برادرم حسن بوديم: او گفت . را پاك كنيد تا بگويممي دانيد چه پاسخم گفت؟ اشك هايتان 
آن روز سي هزار بيدادگر و تاريك انديش و سياه دل كه مدعي ايمان و باورمندي به . به تلخي و سختي روز شهادت تو نيستهيچ روز اندوهباري . كيومك

انگاه نفرين و لعنت خدا بر . فرزندان و زنانو اهل حرمت را به اسارت برندقداست حرَمت بشكنند و . رسول خدايند گرد مي آيند تا ناجوانمردانه خون تو بريزند
 ».از آسمان باران خون خواهد آمد و چشم همه هستي حتي درندگان بيابان و ماهيان دريا بر تو خواهد گريست. اندان اميه خواهد باريدخ

دنياي عباس همه حسين . هروقت مرا مي ديد فقط از حسين مي گفت. عباس من نمي توانست طنين آخرين گفت و گوي عمويتان حسن را فراموش كند
مهتاب من سايه آفتاب . چشم در چشم حسين داشت تا چه گويد و چه اراده كند. م او را عاشقانه مي گفت و هيچ گاه بي موال و سيد نمي گفتنا. شده بود
 . شده بود
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اما با . ن بريزندتيغ حراميان در كمين بود و چشم هاي نامحرم دوخته بر لحظه هاي حسين، تا خلوتي بيابند و خو. سايه عباس، همسايه هميشه ي برادر بود
 .حضور عباس ، روياي معاويه هرگز تحقق نيافت

اما معاويه همه پيمااان ها و صلح نامه اي را مه با مواليمان . يزيد مست و پست و خونخوار و بدكاره بود. حاكم شوم شام در انديشه ي جانشيني يزيد بود
 . دحسن داشت، زير پا نهاد و زمينه را براي خالفت يزيد تدارك دي

 . آميزه اي از تزئير و تهديد و تطميع، تكيه گاه او بود. معاويه به مدينه آمد، به همين شهر

مروان . هاي اسالمي نوشته بود كه براي يزد بيعت بگيرند و مروان بن حكم در مدينه مأمور بيعت گرفتن از قريش بودپيش از آن به همه فرمانداران سرزمين 
 .يك گوي دعوت تو نيستند و بيعت يزيد را تن نمي دهندبه معاويه نوشت كه مردم لب

سعيد با همه خشونت و شقاوت كاري از پيش نبرد و معاويه خود به بهانه حج رهسپار مدينه . معاويه مروان را بركنار كرد و سعيد بن عاص را به جاي او گمارد
ويه رام شدند و گروهي سكوت اختيار كردند، ولي انبوه بزرگان از بيعت سرباز گروهي به برق سكه هاي معا. گروهي خشمگين از مدينه به مكه رفتند. شد

 .زدند

حسين عزيز من بود و سه چهره مشهور ديگر عبداهللا بن عمر، عبداهللا بن زبير و . معاويه به مكه آمد تا بزرگان را به مالطفت و نرمش و فريب همراه كند
 .عبدالرحمن بن ابي بكر

 .هيچ يك نپذيرفتند. معاويه طلب بيعت كرد

 .، آن چهار تن را حاضر كرد و بر هر كدام دو مأمور مسلح گماشت تا با كوچكترين حركت خون آنها را بريزندديگر روز، درحضور زائران

رحمن،  عبداهللا بن عمر، مي كويند حسين بن علي، عبدال. اي مردم اين روزها سخنان سست و بي پايه فراوان شنيده ام«: پس به منبر رفت و گستاخانه گفت 
من . پايدار و هيچ امري بي مشورتشان استوار نخواهد شد هيچ كار بي وجودشان. اينان برترين و بهترين اين امت اند. عبداهللا بن زبير با يزيد بيعت نكرده اند

 ».خود اين چند تن را به بيعت خواندم و مخالفت نكردند

اين چند تن چندان مهم نيستند اگر سر نمي نهند سر به تيغشان «: پيش تمرين و ورزيدگي داشتند فرياد زدند اهل شام كه همراهان معاويه بودند و از 
مردم با قريش تا چه اندازه بد شده اند كه هيچ چيز نزدشان شيرين تر از مرگ آنان «: معاويه پس از اين صحنه سازي و فريب، فرياد زد» .خواهيم سپرد

 ».تكرار نكنيدنيست؟ ساكت شويد و سخن 

قبل تدارك ديده شده فرياد سر دادند و فرصت سخن را از همگان گرفتند و معاويه بر مركب سوار شد و از مكه بيرون  پس از آن، اهل شام بر اساس برنامه از
 .زد

شما «: مردم نپذيرفتند و فرياد زدند  ».فريفتمعاويه دروغ گفت و شما را «: آن چهار تن گفتند » چرا شما چهار تن سخن نگفتيد؟«: مردم به اعتراض گفتند 
 » چرا آشكارا مخالفت نكرديد؟. دروغ مي گوييد

 .معلم ابليس، استاد هر چه مزدور و فريبكار... ، نه تعجب كرده ايد از مكر و خدعه معاويه؟ نمي دانيد معاويه چه بود؛ كانون فريب، دست آموز شيطان

 . ايه مرگ بر سيماي زشت حاكم شام افتادپس از اين نيرنگ، ديري نپاييد كه س

ومت سرانجام چشمي كه چهل و دو سال به جنگ و نيرنگ و بند و شكنجه و بيداد گشوده نشده بود، بسته شد و يزيد، تجسم پستي و مستي و زشتي، حك
 .آغاز كرد

 . رسيد؛ وليد بن عتبه فرماندار مدينههنوز چند روزي از حكومت اين تنديس فتنه و فساد نگذشته بود كه پيك شوم او به مدينه 
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اما بعد، از حسين و عبداهللا بن عمر و ابن زبير بيعت بگير و تا بيعت نكرده اند رهايشان «نامه كوتاه بود و گستاخ و بي پروا، خبر مرگ معاويه و اين فرمان كه 
 ».والسالم! مكن

 .از همين جا همه ماجرا آغاز شد

 .باس منم چهره نمود و از همين لحظه مدينه بوي كربال گرفتاز همين جا كربالي حسين و ع

 .آرامش اهل بيت حسين بود، طليعه توفان و من روز بعد از عباس شنيدم كه چه رخ داده است غروب. غروب بود كه پيك شام به مدينه رسيد

برويم تا در كنار روضه . خستين ستاره در آسمان سالم مي دهدن اما نور چشم هاي من. صداي نفس هايتان را مي شنوم. مي بينم كه پلك بر هم نمي زنيد
 .پيامبر نماز بگذاريم

. به مرثيه و سوگ نزديك شده ايم. فردا قصه وداع با روضه پيامبر را خواهم گفت؛ قصه هجرت كارواني از اشك و سوز و درد را كه از اين شهر سر كربال داشت
 .ر خواهم كردفردا شما را با كاروان حسين و عباس همسف

 ..شب دوازدهين

 .و شما با آميزه ي شوق و عطش نشسته ايد. بي تاب مي كند، عطش بي تاب تر شوق

 شما چطور؟ . من بوي عباس از بقيع مي شنوم

 .از دست رفته اش فضلو شايد فرزند معصوم ) س(شايد فاطمه. زائر چه كسي؟ نمي دانم. او در بقيع بود. انگار همين ديروز بود كه خبر به عباس من رسيد

 . همينجا خبر به او رسيد كه برادرت حسين تو را مي طلبد

 مواليم حسين؟ كجاست؟ −

 .در مسجد، عبداهللا بن زيبر نيز در مسجد است −

 .اين رسم عباس من بود كه با نان حسين بي تاب شود و بي درنگ خود را به او برساند. و شتاب برخاست به شوق

نماز پايان . به وقار و ادب كنار نشست. امام در گوشه اي به نماز ايستاده بود. به مسجد رسيد. تا مسجد فاصله اي نبود. پيك مي دهيدابوالفضل من پيش تر از 
 .يافت

 .عباس را طلبيده اي؟ سر بر قدم فرمان نهاده ام .السالم عليك يا موالي، به اشارت تو جان و دل سپرده ام −

 ديشب در عالم خواب ديدم كه تخت قدرت او واژگون شد و خود و. سر به جهنم سپرده است -معاويه-يدادگر برادرم ابوالفضل، طغيان پيشه ب −
 .كاخش را در كام شعله هاي آتش سرنگون شدند

 اكنون چه بايد كرد؟. خدا را سپاس كه تبهكار شوم شام به دوزخ پيوست −

خوب مي دانم سر بيعت گرفتن دارد، اما هيهات كه حسين . ارالعماره مان خوانده استخبر به مدينه رسيده است و وليد به د! آماده بايد بود، برادر −
 .تن به بيعت بسپارد

لبخند آب به مرداب و يگانگي درستي و درشتي است، نه هرگز من درست بيعت به تبهكارترين دست نخواهم . بيعت من و يزيد، آشتي آتش و بهشت است
 . تامشب به دارالعماره خواهم رف. داد

هرگاه صدايم به اعتراض بلند . من تنها خواهم رفت. جوانان بني هاشم را خبر كن تا با تيغ هاي صيقل خورده، پشت دارالعماره كمين كنند! برادرم عباس
 !كردم، بي درنگ به اندرون آييد تا عرياني شمشيرتان چشم خدعه را خيره كند
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 ».بوي توطئه و خطر مي آيد، بهتر است به دارالعماره نروبد«: نزديك شد و گفت ابن زبير در اين هنگام به امام 

 .مرا پرواي هيچ خطري نيست. اما آن سان كه قدرت و امتناعم باشد. خواهم رفت −

وقتي . وقتي ايمان قدم پيش مي نهد، فتنه مي گريزد. هيچ كس را گستاخي تعرض به موال و سيدم حسين نيست تا تيغ عباس! اي عبداهللا −
 ...شق لبخند بزند، اخم شيطان مي شكندشيمشير ع

 

 .بابا را درود گفتي، خوب گفتيد! بابا را آفرين گفتي؟ مهربان صميمي ام حميده! عزيزم عبيداهللا

 .در آغوشش فشرد و لبان او را بوسيد. آن لحظه مواليمان حسين نيز عباس را آفرين گفت

 .از مسجد بيرون آمدند

سم و عبداهللا و جعفر و عثمان و سيزده تن همراه از بني هاشم كه امام را تا دارالعماره بدرقه مي كردند و چشم مي گردانند ساعتي بعد عباس بود و اكبر و قا
 .تا ساحت امم را خطري تهديد نكند

نرم قدم مي د و . العماره بودعباس من نزديك ترين همراه به در دار .در چهار سوي ديوارهاي دارالعماره جان هاي عاشق بر كف نهاده و گوش سپرده بودند
 .دست بر قبضه شمشير، لحظه موعود را انتظار مي كشيد

 . پيش تر آمده بود -دشمن كينه توز و ديرينه اهل بيت–مروان بن حكم . وليد در دارالعماره منتظر بود

 .و مرگ معاويه را خبر داد و امام را به بيعت فراخواند وليد نامه يزيد را خواند. امام از در آمد ، آن سان كه گويي از خبر مرگ معاويه بي خبر است

 .از پسر پيامبر طلب بيعت با يزيد مي كرد! چه گستاخ و بي شرم

خوب مي داني كه چون مني هيچ . از من درخواست بيعت كردي«: رو به وليد كرد و گفت  آنگاه» .انّا هللا و انا اليه راجعون«: حسين عزيز من آرام زمزمه كرد 
 ».ترديدي ندارم كه به بيعت پنهان بسنده نخواهي كرد تا در پيشگاه مردم آشكارا نيز بيعت شود. پنهاني بيعت نمي كند گاه

 ».درست است«: وليد گفت 

 ».پس هرگاه مردم را به بيعت خواندي ما را نيز بخوان تا كار يك جا و يكسره پايان گيرد«: امام زيركانه گفت 

 .به سالمت بازگرد تا همراه مردم بازآيي. پيامبردرست ميگويي، اي فرزند  −

نگذار بيعت نكرده پاي بيرون بگذارد كه هرگز . نگذار برود«: همه چيز در آستانه پايان بود كه وسوسه گر كينه ورز و نيرنگ باز، مروان، در گوش وليد خواند 
 ».به بيعش بخوان اگر نپذيرفت گردنش را بزن. ا در خون فرو رودآن كه پنجه ها با شمشير آشنا شود و چنگ هچنگ به او نخواهد رسيد، مگر 

 ..شب سيزدهمين

وليد را به گردن زن من مي خواني؟ دروغ ! اي مروان، اي پسر زن كبود چشم«: آذرخش فريادش در دارالعماره پيچيد كه . خشم در رگ هاي موال فواره زد
خانه ما . آشنايان به شمشير و مشتاقان شهادت. ما كيستيم؟ ما خاندان شرافت و رسالت و نبوتيممي داني . مي كپگويي و فرومايگي خويش عريان مي كني

 .و پل ميان زمين و آسمان استپايگاه فرشتگان، منزلگاه وحي 



19 
 

و زشتكار و پليد و پلشت و چون  خداوند رحمت خويش را با ما آغاز كرد و سرود آسماني را با ما پايان داد و يزيد تبهكاري زنباره و مي خواره است، خونخوار
 ».مني هرگز با او بيعت نخواهد كرد

عباس من پيش از همه چنان نستوه و استوار در نگاه هراسان مروان ايستاد كه مروان چند قدم عقب . ياران را در دارالعماره روياند فرياد امام قامت بلند
 .ش شدنددو خفاش دارالعماره خامواش،  زير برق تيغ شبانه. او حيدروار درخشيدشمشير . نشست

. رنگي از التماس بر نگاهش نشست. مرگ گرداگرد چشمانش طواف مي كرد. گرد شده ي مروان گرفتوحشت  ازعباس نوك شمشير را به سمت چشم هاي 
ه چونان منظومه، آفتاب حسين را چرخ امام بيرون آمد، در حلقه عاشقاني ك. چشم فروبست ات دو چشم نافذ عباس پيش از شمشير، مرگ را در قلبش نريزد

 .مي زدند، مهتاب بود و نوزده ستاره و آفتاب و وليد و مروان كه تيره تر از شب، به حسرت و شكست، بدرقه شان مي كردند

 ».ديگر هرگز به حسين نخواهي رسيد! اي وليد«: مروان به اندوه و ياس گفت 

. در شب، در حوالي خانه حسين نچرخدي ايستاده بود تا هيچ شبحنگران . ه قلمرو چشمانش نرسيدخواب هم ب. عباس من آن شب شمشير در نيام نكرد
 .همان شب عبداهللا بن زبير با برادرش جعفر به مكه گريختند و مروان و وليد از هم جدا شدند تا فرداي حسين را چاره اي بينديشند

. نگاه مراقب عباس هر انديشه را در ذهنش خاكستر كرد. در راه مروان با تيغي بسته بر كمر رسيد. صبحگاهان، امام در بدرقه عباس و اكبر رهسپار مسجد شد
 »!نصيحتي دارم اگر بپذيري راه صواب و صالح پيموده اي يا اباعبداهللا، با تو «: نزديك شد، و نرم و ناصحانه گفت 

 !بگو تا بشنوم −

 !گردن بگذاري تا كار دين و دنيا سامان را سامان دهيرا  -يزيد-من از تو ميخواهم كه بيعت اميرالمؤمنان  −

با اسالم و ايمان و عدالت و حق وداع بايد گفت اگر . انّا هللا و انّا اليه راجعون«: برافروخته پاسخ داد . خشمي سنگين، خون در رگ هاي مواليم حسين دواند
 .به خالفت چون يزيدي تن بسپارندامت 

 ».ابوسفيان حرام استخالفت بر فرزندان فرمود  من از جدم رسول خدا شنيدم كه

 .روي برگرداند و دور شد. مروان نوميد و گستاخ، پرخاش آغاز كرد و نگاه خشمگين امام و قامت رشيد و بلند عباس، گستاخي را در كامش خشكاند

شهر مدينه به همين زودي . ي اميه دست از ما بر نخواهند داشتبنبرادر «: بعد نماز آهسته با عباس گفت . امام همراه عباس عزيز من، در مسجد نماز گزارد
 ».به بني هاشم بگو آماده سفر باشند. كمينگاه دشمناني خواهد شد كه از هيچ كاري پروايشان نيست

از مسجد تا خانه، عباس همه . هيچ نگفت سفر به كجا، چگونه، با كي، با چه كسي؟ اشارت مواليش حسين كافي بود. ابوالفضل عزيز من همه تسليم و رضا بود
را تا منزل بدرقه كرد و با شتاب، سراغ نزديكترين و محرم ترين  امامش. هر شبحي را در گرگ و ميش صبح بصيرتمندانه پي مي گرفت .چشم شده بود

جعفر و عبدالرحمان و عبداهللا ، فرزندان عقيل قاسم، ابوبكر و احمد و حسنبني هاشم رفت؛ مسلم بين عقيل، قاسم بن الحسن، برادران خويشاوندان و آشنايان 
 .و ابوسعيد و برادران عزيزش، سه ستاره آسمان من؛ عبداهللا و عثمان و جعفر

سفر . هرگاه سيد و مواليم فرمان حركت دهد. منتظر باشيد«: به رازداري و پنهان كاري و بصيرت توصيه شان كرد و گفت . ابوالفضل من همه را آماده كرد
 ».ما جز سر ارادت بر آستان او نخواهيم نهاد. هرجا او اراده كند. واهيم كرداغاز خ

مي خواهم در همين بقيع قصه شب هاي . خواهم گرفتقصه را پس از نماز پي . اذان پايان بخش قصه ماست. بوي اذان مي ايد! عزيزانم عبيداهللا و حميده
 .وداع را بازگويم
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 ..شب چهاردهمين

. همه چيز بوي جدايي و هجران مي داد. ديروز بود كه حسين و عباس و اكبر در همين جا سر وداع با بقيع و روضه پيامبر داشتندهمين  عزيزان مادر، انگار
 .در انديشه گسستن از اين ديار -حسين-پيامبر روح خطر بود و دشمن و شهر . شهر مدينه اندوه زده و متاتطم بود

من از ابوالفضلم شنيده بودم . حاال من قصه گوي كربال بر آن شده ام، در روزهاي پاياني ماه رجب چه حالي داشت كه نشسته ايد، همين خاك كه همين جا
 .كه خيلي زود مواليمان حسين شبانه از مدينه خواهد رفت، پنهان و نگران

كه  ممي شنيد. ه و سوز و اشك و وداعداشتم شب و ضجمن نيز اجازه حضور . آن شب ها، حسين هر شب ميهمان بقيع بود و روضه پيامبر، عباس من هم بود
. ايستاده امتو خود آگاهي كه در آستانه كدامين حادثه . اين مزار پيامبر توست و من فرزند دختر او هستم! خدايا«: حسين كنار مزار پيامبر زمزمه مي كرد 

و كريم كه به پاس حرمت اين مزار و كسي كه اندر آن خفته اهم اي خداي بزرگ از تو مي خو. من دوستدار درستي و نيكي و ستيزكار ناروايي و نامردمي ام
 ».براي من راهي برگزيني كه رضاي تو و پيامبر در آن باشد

تا شب . مي شنيدم و جز آهي به همراهي نمي آوردم. من در گوشه اي مي سوختم و مي گداختم. شب تا سپيده دمان اشك بود و سوز درون و داغ و وداع
با مزار برادرشان حسن و مادرشان زهرا چه سوز و گدازها آه كه . يست و هفتم رجب، هر شبِ حسين و عباس من ميان روضه پيامبر و بقيع مي گذشتب

خطاب به بقيع كدام روز از آن روزها بود نمي دانم كه . عباس من زهرا را مادر صدا مي كرد و مي دانستم كه فاطكه نيز مادرانه پاسخش خواهد گفت. داشتند
 :سرودم 

مردمي كه نبوت در خانه شان شكفت و شهادت، كرامت هماره ي آن . مردمي با تو وداع مي كنند كه هم نفس فرشته ها و همسايه وحي اند! اي بقيع« 
 .هاست

حسين تو ره جان و ميوه زندگي ام فداي آيا فخر فرزندي تو و شايستگي خدمتگزاري به حسين تو را خواهد يافت؟ ثم. يا فاطمه ، عباس من صدايت مي زند
 » .باد، يا زهرا

اندوه، مثل پاره هاي شب سياه، گستره وجودم را پر كرده . هر چه ابر غم در دل من مي باريد. خرين ديدارهاآيك شب پيش از حركت به مدينه بود، هنگامه 
 .تهي از اين سرو دل آرا خواهد شدقامت رشيد عباسم را مي نگريستم و مي دانستم بعد از اين، چشم ها . بود

علي اكبر گونه بر خاك داشتند و با پيامبر، روزگار واژگونه را زينب شانه به شانه حسين و ابوالفضل من در كنار  .آن شب تا صبح كنار مزار پيامبر گذشت
ول خدا را در خواب ديد كه در حلقه  فرشتگان به رس. خواب به چشمان حسين آمدصبحگاهان، پيش از نماز و طلوع فجر، لحظه اي . مرثيه مي كردند

گويي مي بينم كه در سرزمين كربال، در نهايت ! حسين! محبوب من«: او را در آغوش گرفته، ميان چشم ها را مي بوسد و مي گويد . ديدارش آمده است
از بدنت جدا خواهند كرد و شگفتا كه آن زشتكاران به شفاعت  آنگاه سر. عطش و غربت، به دست گروهي از امت، ارغواني و اغشته به خون كشته خواهي شد

 .هرگز، هرگز. من در قيامت دل بسته اند

براي تو در بهشت، پايگاه  و جايگاهي است كه جز با شهادت بدان نمي . بي تابانه در بهشت منتظر ديدار تو اند و برادر تو پدر، مادر ! محبوب من، حسين
 ».رسي

 . نبايد دارالعماره از اين سفر خبر مي يافت. همه سوگوار و خاموش، به سفر جگر گوشه پيامبر مي انديشيدند. يدخبر به بني هاشم رس

اندوهي سنگين بر قلب همسر . حسين كنارش نشست. همسر پيامبر از سفر حسين بي خبر نبود. از كنار روضه پيامبر به ديدار ام سمله رفتامام در بازگشت 
عزيزم حسين، از زبان جدت رسول خدا شنيدم كه فرمود فرزندم «: در هق هق گريه، در سيالب اشك و با صدايي شكسته گفت . ي زدپير پيامبر چنگ م

 ».حسين در عراق و در زميني به نام كربال كشته خواهد شد
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به . م و اين تقدير ناگزير را سر رضا و تسليم فرو آورده امخوب مي دان. به خدا سوگند، من نيز اين ماجرا را مي دانم! اي مادر«: امام و موالي من حسين گفت 
من اهل بيت و خويشاوندان و !مادر عزيز. قاتل خويش را مي شناسم و با قتلگاه و مشهد خويش اشنايم. خدا سوگند حتي روزي كه كشته مي شوم مي دانم

 »شهادتگاه و سرزمين ارغواني كربال را نشانت بدهم؟مي خواهي . شيعياني را نيز كه همراه من كشته مي شوند به خوبي مي شناسم

اه ام سلمه نشست و سي و سه لشكر گاه حسين در نگ. كربال ظاهر شد.به سر انگشت اشاره حسين همه پرده ها و فاصله ها در نور ديده شد. پرده ها كنار رفت
اي تشنه كه حلقوم عطشناك زار و گودالي كه حسين در آن افتاده بود و دشنه  خار زار بود و كار. هزارسوار كه قتل جگر گوشه پيغمبر را كمر بسته بودند

خيمه هايي كه در شعله مي سوخت نظاره مي كرد و كودكاني پا برهنه و لب هاي ترك بسته زير . ام سلمه مي ديد و مي گريست. حسين را نشانه مي رفت
 .زخم تازيانه در دشت الله گون مي دويدند

 كجا و گريه يتيمانه رقيه، سه ساله مظلوم حسين، دربارش يك ريز تازيانه كجا؟اين هق هق و گريه شما ! عزيز ابوالفضل عبيداهللا! جان گريه نكن حميده

 .اين امانت حسين بود نزد او. او ظرفي كوچك داشت با اندكي خاك در آن. روز عاشورا نخستين كسي كه در مدينه شهادت حسين را دريافت ام سلمه بود
 .به او سپرده بود كه هر روز رنگ اين خاك خونين شد، آن رو و ان لحظه، هنگام شهادت من است موالي من حسين

بوي نجيب سيب درمنزل ام سلمه بوي عطري عجيب، . روز عاشورا، خاك خون رنگ و معطر شد. خاك شگفت و غريب بودكار هر روز ام سلمه همدمي با اين 
 .و تداعي صحنه اي كه روزي حسين نشانش داده بود پيچيد و همسر پيامبر بود

مدينه هيچگاه آن . تا غروب، وداع بود و اشك و درد و اندوه. زينب عزيز، مهربانانه و مادرانه، زنان و كودكان را آماده كرد. بارها بر اسب ها و شترها بسته شد
ار با مزار پيامبر، شب وداع با فاطمه، شب جدايي از قبر  حسن مظلوم مسموم، شب شب يكشنبه، شب آخرين ديد. شب فرا رسيد. همه سوگوار و غم زده نبود

 .يتيمي مدينه

 ...پانزدهمين شب

ند مي ادت هست، عبيد اهللا؟ يادت هست آن شب؟ خوب به خاطر داري عزيزم آن شب كه تمام اندوه عالم را در قلبم ريخته بودم و به چهره ي شما لبخي
 .زدم

سخت است ببيني . سخت است ببيني ماه از آسمان تو مي رود و تو در شب بي مهتاب و ستاره ات، ستاره ستاره خنده بريزي ! سختبه خدا سخت است، 
 .جان مي رود و تو در هنگامه ي رفتن همه ي هستي ات، لب به تبسم بگشايي

در همين فضايي كه بوي حسين و عباس لبريز است و قصه ي جگر .  چه سخت جانم كه امروز در بقيع نشسته ام. بگذار سر بر شانه ي هم بگرييم، عزيزانم
 .گداز و هستي سوز آن واقعه ي عظيم را مي گويم

من شب را . عباس من كدام مرثيه را با زهرا و حسن سرود؟ خبر ندارم. حسين من با پيامبر چه گفت؟ نمي دانم. شب تا صبح در بقيع چه گذشت؟ نمي دانم
نشان . عباس من آمد. بيايد و هنگامه آخرين ديدارها فرا رسد و آمد. نتظر بودم عباسم بيايد تا باغ نگاهم را به سرو نگاهش مهمان كندم. پلك بر هم ننهادم

دست . نشست. دمي بنشين! گفتم عباس عزيز، نور چشم مادر، همه ي هستي ام البنين. مي دانستم تا ساعتي ديگر خواهد رفت. اشك هاي شبانه داشت
آهسته آهسته با انگشت محبت ، آستين ها را باال زدم باال و باال تر و لب ها را همان جا گذاشتم كه علي . چه قدر گرم بودند و غيور. را در دستم گرفتم هايش

سير . سيدم و بوسيدمبو. چشم ها فرو هشته و چند قطره اشك. عباس من هيچ خرف نمي زد . مي بوسيدم و مي بوسيدم. جانم از عباس لبريز شد. مي بوسيد
چشم در . نگاهش را به تمنا خواستم . با همين پيرهن كه يادگار عزيز علي است اشك هاي عباس را پاك كردم. چشم در چشم نازنينش داشتم. نمي شدم

هر چه . هم آن مانده امچيزي از جنس آرامش، چيزي از جنس صبر، چيزي كه هنوز در ف. مهتاب من با چشم هايش، چيزي در قلبم ريخت. چشمم دوخت 
 ".مادر تا رفتن چيزي نمانده است ": برخاست و گفت. بود من از عباس سرشار شدم
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تو محبوب ترين و ! برادر جان ": محمد حنفيه غمناك و دل گرفته مي گفت. مواليمان حسين بود و وصيتي كه به دست برادرش محمد حنفيه مي سپرد
هستي من از محبت تو ! خدا هيچ گاه خيرخواهي از تو دريغ نداشته ام و هيچ كس را سزاوارتر از تو به موعظه نيافته امسوگند به . عزيزترين وجود نزد مني 

در آن جا ساكن باش و . اكنون كه سر سفر به مكه داري، برو. تو سيد جوانان بهشتي. پيروي از تو بايسته و واجب است . تو برتر و مهتر از مايي. لبريز است 
زيرا مردمان آنجا از ياران و شيعيان جد و پدرت هستند و قلب هايشان ار رافت و رحمت سرشار . مدلي و همراهي نكردند به شهر هاي يمن سفر كناگر ه
خداوند ميان ما . اگر اهل يمن هم همدلي و همراهي نكردند به ريگزارها و، بيابان ها و كوهساران پناه ببر و از شهري به شهري تا فرجام كار روشن شود . است

 ".و تبهكاران حكم و داوري كند

 ".بخدا سوگند اگر هيچ پناهگاه و منزلي نيابم هرگز با يزيد بيعت نخواهم كرد! اي برادر ":حسين مظلوم من، پس از اين همه نصيحت و پيشنهاد گفت

برادرم، خداوند جزاي  ": از دمي اشك و سكوت، امام ادامه دادپس . عباس من هم سر فرو افكنده در خويش مي گريست. محمد حنفيه مي گريست، امام نيز
خواهران، فرزندان برادرم و گروهي همدل از شيعيانم مرا . من اينك رهسپار مكه ام و خود را آماده كرده ام. خير دهد كه نصيحت كردي و راه نمودي

 ".تو مي تواني در مدينه بماني و بصيرتمندانه اوضاع را بنگري و مرا از امور خبر دهياما . فرمان من، فرمان آنان و انديشه و راي آنان راي من است. همسفرند

. شگفت فرزندي داشتم،نور چشمانم! عجب پدري داشتيد، عبيداهللا و حميده. من ارزش هاي عزيزم عباس را آن روز بيشتر فهميدم. عباس اما هيچ نگفت
مي دانست  "راه"عباس من، حسين را . نشان داد  "راه"اگر محمد حنفيه . ديد تا لب به سخن بگشايد مهتاب بزرگ من، در پرتو خورشيد حسين خود را نمي

 .و سكوت را شايسته ترين واژه در مقابل برادر

ميمي سينه لبخند خانه ي خود را گم نمي كرد و آرامش همسايه ي ص.با عباس، غم سراغ هيچ دلي را نمي گرفت. حسين، عباس را كه مي ديد لبخند مي زد
 .نامش مهتر از اطمينان و سكينه بود. حضور عباس شكيبايي مي بخشيد و دشمن را ميزبان دغدغه و دلهره و واهمه مي كرد.ها مي شد

 -شب مدينه ي بي حسين و عباس و زينب -وقتي حسين و عباس من سر وداع با محمد حنفيه داشتند ، من در دل خويش عباسم را آفرين گفتم و شب بعد
 :سرودم

منظومه ي . قله ها به تو قامت بسته اند، همينه ي كاروان و تكيه گاه و عمود و اعتماد همه ي قلب هايي.باال بلند حسين، كدام چشم به تو دوخته نيست "
يي خورشيدي كه بر امواج دريا بر پيشاني تو خورشيدي است، نشان سجده هاي شبانگاه؛ به زيبا. لبخند و آرامش از سير و سلوك قد و باالي تو بر مي گردد

 .مهتاب با تو مي شكفد. ماه از افق نام تو طالع مي شود. طلوع مي كند

ن عباسم، خدا تو را براي حسين آفريده است و حسين را براي خود، درست مثل زينب كهنفس نفس حسين مي گويد و پرواي جان و هستي اش براي حسي
 .نيست، تو نيز چنين باش

 ".ر جا برادر را در خطر و تنگنا ديدي، نخستين كسي باش كه جان و خون و توان تقديم مي كنده! عزيزم عباس

 .چه خوب گوش سپرده ايد سروده ي مادر را در توصيف بابايتان ابوالفضل

 .دوست داريد دوباره بخوانم و زمزمه كنيد؟ بخوانيد عزيزانم كه فرشتگان خدا هم نوا با شما ستايشگر عباس اند

 .شگر مردي از قبيله ي عشق، از نسل غيرت و ايمان و فتوتستاي

 .داشتم مي گفتم كه مواليمان حسين وصيت نامه اش را به محمد حنفيه سپرد

 :بوسيد و در لرزش صدا و تالطم اشك خواند. محمد حنفيه نامه را بر چشم هايش گذاشت 
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حسين شهادت مي دهد كه هيچ محبوب و . شهور به محمد حنفيه نگاشته استاين وصيت حسين بن علي بن ابي طالب است كه به برادرش محمد م "
گواهي مي دهم بهشت حق . بنده و فرستاده ي اوست كه دين حق را آورده است) ص(آن كه محمد. معبودي جز خداي يگانه نيست كه يكتا و بي همتاست 

 .قبر گريز ناپذير آتش دوزخ حق است و رستاخيز حتمي و بي ترديد و برانگيزاندن از. است

مي خواهم امر به معروف و . به اصالح و سازندگي امت جدم برخاستم و بيرون شدم. آگاه باشيد من به غرور و تبهكاري و خوش گذراني از مدينه بيرون نيامدم
 .نهي از منكر كنم و به سيره و روش جدم و پدرم علي بن ابي طالب راه بسپارم

هم بپذريد، بايد و شايد كه خداوند را به عنوان حق مطلق پذيرا باشد و اطاعتش پيشه سازد؛ و هركس مرا نپذريد شكيبايي هر كس مرا به دليل حقانيت را
 .وصبر پيشه خواهم كرد تا خداوند ميان من و گروه مخالفانم داوري كند، كه او بهترين و برترين داوران است

 ".بر او تكيه و توكل مي كنم و به سوي او باز خواهم گشت. و رحمت و لطف وي نيست و توفيق جز به او! اين وصيت من به توست، اي برادر

كاش رسم سفر از جهان بر مي . آه، گفتم سفر. محمد حنفيه نامه را به نرمي مي پيچيد و امام وداعش گفت و آماده سفر شد. مهر حسين پاي وصيت نامه بود
 .را در كام نبيند افتاد تا هيچ كس شرنگ مرگ ريز هجران و جدايي

فردا يك شنبه است، درست مثل يك شنبه اي كه حسين و عباس و جعفر و . بس است، عزيزانم قصه ي سفر را با بدرقه ي آه و اشك فردا خواهم گفت
 .عبداهللا و عثمان را وداع گفتم

 ...نزدهمين شباش

 يدهچهل بار طوفان آن روز در من وز. شكستم يشچهار سال گذشته و من چهل بار در خو.  دارم يادمن روز وداع را به . يممادر جان بگذار امروز من قصه بگو
 .يمآن روز را بگو يجان، گوش كن تا قصه  يدهحم. آن روز من ده ساله بودم و امروز چهارده ساله . ام يدهو چهل بار سوخته و آه كش

 .يگرفت تا آرامتر باش يگاه در آغوشت م.  ينينشاند تا خوبتر بب يمادر، مادر تو را بر شانه م سه چهار ساله و در آغوش.  يتو بود يهست؟ آر يادتتو هم 

. يختمر يپدر اشك م يمن در بدرقه . را به اسب بابا رساند يدهمادر، من و حم.هست، مادر بزرگ؟ دست من در دست مادرم بود  يادت يده؟هست، حم يادت
روشن، گرد ماهتاب  رهسه ستا. زد ينم يبله يدلهره ا يچه. يدجوش ينم ياضطراب يچه يمايشدر س. پدر آرام بود . افشاندم يبابا م يبود كه در پ ياشك آب

 .عبداهللا و عثمان و جعفر. حلقه زده بودند -پدرم -من

 يعمو.  يدما را بوس يهر دو يد،كش يدهبر سر حم جعفر آمد و دست يزمعز يعمو. يدمكاو يام نگاه پدر را م يو كنجكاو يركيمن باهوش كودكانه ام، با ز
را حس كردم و  يميتيتار و پود وجودم  يو من با همه  يدما را در آغوش كش يخوبم عثمان ما را نوازش كرد و عبداهللا با قامت بلندش خم شد و هر دو

 .را ييتنها

 .م و همه ي رحمت و محبت را ديدم كه در رگ هايمان مي دويدوقتي دست عمويمان حسين بر سرهايمان كشيده شد، همه ي مهرباني عال

 .دست در گردن من و حميده انداخت. باباي رشيد من از اسب فرود آمد. درنگ براي كاروان خطر بود. قافله شتاب داشت

چه خوب به خاطره سپرده است لحظه هاي . بشنوي صبور باش تا قصه را از زبان شيرين عبيداهللا. حميده جان، شانه هاي لرزانت را تاب نمي آورم -
 .فرقت و غربت و سوگ را

دل كندن از آغوشش مشكل بود، مشكل تر از جان . نفس بابا بوي بهشت مي داد. يادت هست، حميده جان، بوسه هاي بابا ميان من و تو تقسيم مي شد
 .اما در گوشمان چيزي گفت كه آرام شديم. كندن
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گريه نكنيد تا عمويتان حسين . هر چه دوست اراده كند اراده اش را گردن نهاده ايم. شما را به او مي سپارم. ن براي رضاي خدا مي رومعزيزانم م -
 .ياد خدا دل ها را آرامش مي بخشد. مادرتان لبابه و مادرم ام البنين همدم و مراقب شمايند. شرمسار و شكسته تر نشود

در آن لحظه حس من اين بود كه سر بابا به آسمان مي . قافله را آفتاب ، رهبر بود. ماه بود و ستاره ها و پيش از همه آفتاب. عموها نيز. بابا بر اسب نشست 
 .بابا مي توانست آن سوي ستاره ها دست دراز كند و هر چه ستاره را ، حتي از آن طرف آسمان بچيند. رسد

 .چشمم تار مي شد و تماشاي مهتاب مشكل آسمان. اشك با چه شتابي مي ريخت 

ه به يادت هست ، مادر بزرگ، وقتي عمه زينب پيش از سوار شدن بر شتر، من و حميده را در آغوش فشرد؟ من اشك هاي عمه را ديدم؛ اشك هايي را ك
 .سرعت با گوشه ي مقنعه مي سترد

. اما چشم هاي تو با شتاب مي چرخيد و حس پنهاني قبلت را چنگ مي زد. م احساس مي كردي شايد ه. حميده جان، تو آن روز نمي دانستي چه مي شود
 .از اندوه مادربزرگ مي فهميدي چه حادثه اي در راه است. از چشم هاي گريان مادر قصه ي يتيمي فردايت را مي خواندي

شب بعثت بود، شب بعثت . ن آيات بود كه آيت بزرگ خدا، قرآن مجسم مي رفتشب طلوع نخستي. شب بعثت پيامبر . شگفتا ، شب بيست و هفتم رجب بود 
 .شب هجرت آفتاب و ماه و ستاره ها. شب بعثت عشق. حسين

آغاز مي ديد كه  چشم در كدام افق داشت پدر كه آسمان را كران تا كران مي پيمود؟ شايد جبرئيل را مي ديد در نزول دوباره ، شايد وحي را در هيئتي نو مي
كاروان تمام بود . همه چيز داشت هقافل. مگر حسين، پاره ي وجود پيامبر نبود و مگر قافله، پيامبر نداشت؟ مگر اكبر نبود با خوي و روي و بوي پيامبر. شود

. ير بود، عشق بود، مدينه و مكه بودغد. آن روز بعثت بود. ؟ نمي دانم "اليوم اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي "كامل بود و چه كسي ان روز خواند 
 .همه بر اشتران و اسبان نشسته بودند. خدا بود و هيچ چيز ديگر نبود

ن اين همه چشم و دل را ميان كدام عزيزان بايد تقسيم مي كردم؟ عمويم حسين؟ عمه ام زينب، پدرم عباس، عموهايم عبداهللا و عثمان و جعفر؟ نگاه ميا
شتران و اسب ها و باران  ايمن گريه مي كردم و آن همه تبسم از كجاوه ها مي باريد؛ دو باران بود؛ باران چشم ها پ. ماه هروله مي كرد آفتاب و ستاره ها و

 . لبخند از افق محمل ها و كجاوه ها

 ....هفدهمين شب

ه مي توانستم نگريم كه با چشم هاي خودم مي ديدم كه جان و جانان اما چگون. در چشم هاي پدر مي خواندم كه عبيداهللا ، گريه نكن؛ حميده جان، آرام باش
كه در تواتر لبخند پدر، مادر قطره قطره آب مي شد و در رفتن قافله، آسمان بي مهتاب مي شد، شب . چگونه مي توانستم شكيبايي پيشه كنم. مي روند

 .تاريك و بي ستاره و ما مي مانديم و غربت و تنهايي و يتيمي

هست مرا بهانه يادت هست، مادر بزرگ؟ همه چيز را بهانه مي كردي تا دمي بيشتر قامت عباست را ببيني تا خوب تر ببويي و جان را از او سيراب كني؟يادت 
ند تا اشك مي كردي تا دست هايت را به دست هاي پدر برساني؟ يادت هست بر ساق هاي عباس بوسه مي زدي و او شرمسار محبت تو، سر فرو مي افك

مي دانستم در تماشاي چشم هاي معصوم حميده، در باران چشم هاي مادرم لبابه و در . هايش را از ما پنهان كند؟ مي دانستم در دل بابا چه غوغايي است
. ي عمويمان حسين برخاست ناگهان صدا. بهانه هاي كودكانه ي تو براي بوسيدن و بوييدن فرزند، چه توفاني، چه گردبادي وجود پدر را درهم مي پيچيد

 .از مصر و رفتنش به مدين ، شب هنگام ، نگران و تنها و در تعقيب) ع(قرآن مي خواند، قصه ي خورج موسي 

 ".فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ": يعني اين سفر نيز شبيه سفر موسي بود؟ عمويمان حسين زمزمه مي كرد

 .آه كه اشك، فرصت تماشا را مي گرفت. اشك، آبي بود كه بارا باران در پي قافله ريخته مي شد. اسب امام حركت كرد و قافله نيز. گان تركيدبغض هم
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مهيب هستي ام  گردبادي. مي دويدم و غبار برخاسته، ماه و ستاره هايم را از من مي گرفت. مي دويدي و مي دويد! دست حميده در دست تو بود، مادر بزرگ
 .زلزله اي چهار ستون قلبم را مي لرزاند و شعله اي تار تار جانم را مي سوخت. را در هم مي پيچيد

 .بابا هر از چند گاه بر مي گشت و آن چشم نافذ را به جست و جوي من پرواز مي داد. مي دويدم و مي دويدم 

 .ماند و آتشي كه هنوز دل من و حميده ، دل تو مادر بزرگ عزيز را به آتش مي كشد و خاكستر مي كندرفتند و رفتند و از كاروان تنها آتشي به منزل 

تو اگر ادامه دهي پيكر . تو شراره ي نهفته در قلبت را از حنجره در ناي سينه ي ما مي ريزي. تو از من سوخته تر قصه مي گويي! سوختي ام البنين را، پسرم
 .البنين از اين اندك رمق مانده ، تهي خواهد شدنحيف و شكسته ي ام 

 .فردا خواهم گفت. اما زينب من همه چيز را باز گفت. پس از رفتن كاروان را، نه تو ديدي و نه من. بس است ، فرزندم

 :قافله دور شده بود و من همه ي اندوهم را در سروده ام ريختم

 .قافله سبك بار و آرام مي رود و من خونين دل و تنها به اشك و آه بدرقه شان مي كنم. ن و پاي شتران خواهند زددشت ها و كوه ها بوسه بر سم اسبا "

 .خدايا اين قلب شعله ور را شكيبايي بخش و اين جان بي تاب را به آب حلم و پايداري آرام و قرار ارزاني دار. خدايا به تو سپردم يك آسمان ماه و ستاره را

 .به تو سپردم سيد و مواليم و همدالن عاشق و پاكبازش را

 ".خدايا شرح صدرم عنايت كن تا زير كوه درد، شكيب شانه هايم نشكند

درست مثل دستي كه حسين بر سينه ي او نهاد و . اگر اين مصيبت آسمان شكن را تاب آورده ام، از دستي است كه زينب بر سينه ام گذاشت! عزيزانم
 .بوري شگفت و شكيبايي بي پايانش بخشيدص

 ...هجدهمين شب

تو مي گفتي و هر مزار مويه مي كرد ، هزار نوا در ني . من صداي ضجه از خاك مي شنيدم. ديروز بقيع با تو مي گريست ! ديروز توفان به پا كردي، عبيداهللا
 .شكسته ي بقيع مي پيچيد

 .كردي و من سه سال است كه در اين غريبستان ، آه و بغض و درد را حنجره حنجره ، قطره قطره مويه مي كنم تو يك روز سوگ و جدايي پدر را مويه

. او مي گريست و من هم نوا و هم نفس او ناله مي زدم. او مي گفت و من مي گريستم. يك سال هم پاي زينب به بقيع مي آمدم و شكسته تر باز مي گشتم
 .بي زينب را نمي ديدم كاش مي مردم و مدينه

در پيش گيرد تا دشمن در تعقيب ناكام بماند و  "بيراهه"نرود و  "راه"وقتي كاروان از مدينه بيرون زد، من از برادر خواستم كه از : زينب عزيزم مي گفت 
 .امام پاسخم گفت كه نه، به خدا سوگند از راه، فاصله نميگيرم تا آنچه خدا بخواهد صورت پذيرد

عباس همه گوش شده بود تا . عباس همه چشم شده بود تا سايه نگاه حرامي و نامحرمي بر برادر نيفتد. در تمام راه عباس پروانه وار دور حسين مي چرخيد 
مدل و مهربان و عباس بزرگ بود چون شيوه ي فروتني مي دانست و هميشه و همه جا با كودك و بزرگ سال يگانه بود و صميمي و ه. امام چه فرمايد

 .همدرد

شگفتا آغاز حركت حسين شب بعثت بود و ورودش به مكه ، شب جمعه، سوم ماه . ديوارهاي مكه و خانه ي كعبه كه نگين انگشتري مكه بود ، از دور پيدا شد
 .شعبان، شب والدتش
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سفر بود و گوشه گوشه خطر در كمين، هجرت حسين از مدينه به مكه  بني هاشم را غم و اندوه. هيچ كس شمعي نيفروخت. آه كه هيچ كس از تولد نگفت
مگر چه قدر از عصر هجرت پيامبر گذشته بود؟ فقط نيم قرن و در اين نيم قرن، وارونگي را در هجرت وارونه ي . بود، شگفتا درست عكس هجرت پيامبر

 .حسين مي ديدي

 ".ولما توجه تلقاء عسي ان يهديني ربي سواء السبيل ": م حسين زمزمه كردتا چشم ها به كعبه افتاد ، برادر ": زينب مي گفت

اگر موسي در ورود . امام هم در خروج مدينه و هم در ورود مكه، آياتي را تالوت كرد كه قصه ي غربت و هجرت موسي را باز مي گفت. همه به گريه افتادند 
 .، حسين در مكه، در حرم امن الهي ، امن و امان نداشتبه مدين از قلمرو بيداد فرعون رفته و رسته بود

 .عباس و اكبر، قاسم و عبداهللا، حتي كودكان. همه مراقب بودند 

مردم دسته دسته مي آمدند و امام روشنفكرانه و بي پرده از بيداد معاويه و زشتي و پلشتي . كم كم در چهار سوي شهر پيچيد كه حسين به مكه آمده است
او نيز به ديدار امام مي آمد، اما خوش تر داشت كه امام مكه را رها . عبداهللا زبير مالزم كعبه بود. يزيد مي گفت و حقيقت مظلوم را روشن و آشكار مي كرد

 .كند تا آرزوي قدرت و رؤياي شهرتش آسيب نبيند

در كنار او اهل بيت و همراهان بودند و چشمان بصير و . مدند تا سخنانش را بشنوند هر روز كنار كعبه ، حسين بود و حلقه ي مشتاقان و كنجكاواني كه مي آ
 .او عباس بود. نگاه نافذ و دستي همواره بر شمشير تا گرد خطر بر سيماي نازنين برادر ننشيند و وسوسه ي تعرضي از ذهن خائن نگذرد

در كوفه با انتشار خبر مرگ . ه گروه ميهمانان و پيك ها و نامه هاي كوفيان به مكه مي رسيدرمضان رسيد و در طليعه ي ميهماني خدا، گرو. شعبان گذشت 
شير را والي كوفه معاويه و آمدن حسين به مكه ، مردم در خانه ي سليمان بن صرد خزاعي انجمن كرده بودند و رسوالن بادپا فرستاده بودند كه ما نعمان بن ب

ركت نمي كنيم، با او نماز عيد نمي خوانيم و اگر بدانيم تو رهسپار كوفه اي، از كوفه بيرونش مي كنيم و به شام شوم روانه در نماز جمعه اش ش. نمي دانيم 
 .اش مي سازيم

ارحبي و عمارة  دو روز بعد قيس بن مسهر صيدايي ، عبدالرحمان بن شداد. روز دهم ماه رمضان، عبداهللا بن مسمع همداني و عبداهللا بن وال به مكه رسيدند
 !بن عبد سلولي با صد و پنجاه نامه، ديگر روز ششصد نامه و ناگهان دوازده هزار نامه

نامه ها امضاي آناني را بر خود داشت كه بعد ها در كربال تيغ كشيدند و بي پروا و . هاني بن هاني سبيعي و سعيد بن عبداهللا حنفي آخرين قاصدان بودند 
 .كردند و خيانت روا داشتند شقاوتمندانه جنايت

بهار است و باغ ها سبز و خرم، ميوه ها بر  ":هم نگاشته بودند ... شيث بن ربعي، حجار بن ابجر، يزيد بن حارث، عروة بن قيس و عمروبن حجاج زبيدي و 
 ".بيا تا با ما لشكري پيروز و ظفرمند بيابي. بيا تا بهار ما با تو آغاز شود و جان و هستي در ركابت قربان كنيم. شاخه ها سنگيني مي كند

 .خيانت و خدعه و رنگ و اين رسم دنيا پرستان است كه زيبا بنويسند و زشت عمل كنند. دروغ بود نيرنگ 

 .و تلخيآغازي همه شور و اشتياق و شيريني و پاياني همه سردي ، بي مهري . گذشته ي كوفه ، لبريز خوش استقبالي بود و بد بدرقگي

 .شب پانزدهم ماه رمضان بود. با اين همه نامه، اندوهي چين بر چهره اش انداخته بود. كنار كعبه آمد. حسين عزيز آخرين نامه ها و سفيران را ديد

شب پانزدهم ماه رمضان، . اشتشب هاي حسين و عباس و اكبر و همراهان رنگ و نشان از سجده ها و ناله هاي علي د. تمام شب ها به بيداري مي گذشت
 .مسلم آمد. مسلم را خبر كرد. علي اكبر، پيك پدر بود. شب واليت حسن عزيز، امام، مسلم را طلبيد

 .بوي غربت و خطر ، بوي سفري حادثه خيز، بودي وداعي از جنس مرگ مي آمد. مسلم مسافر شد، مسافر كوفه، پيامبر حسين براي مردم كوفه 

 .عباس چند گام بدرقه اش كرد و آن سوي غبار ، مسلم رفت. اكبر مي گريست. حسين دعاي سفر مي خواند . ر بدرقه ي اشك مهمانان ، رهسپار شدمسلم د
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 ".خيرلكمعسي ان تكرهوا شيئا و هو  ": اكبر مي خواند. دو پرده ي غبار و اشك ، مسلم را از چشم ها گرفت. غبار بود و بيابان و پرده پرده اشك 

 ".و اهللا خير حافظا و هو ارحم الراحمين ":و عباس مي خواند

 .بوي خطر، پس از رفتن مسلم، بيشتر حس مي شد. هيچ كس به قاسم و عبداهللا و حسن، والدت پدر را تبريك نگفت. پانزده رمضان هيچ جشني نبود

صبح گاهان در چشم هاي بيدار و بي خواب عباس، تاللؤ نوري عجيب بود كه هر . قدر نزديك شده بودمسلم كه رفت، شب هاي ! عزيزانم، عبيداهللا و حميده 
در سفر شام ، وقتي سرها را بر نيزه كردند هيچ لبي خندان تر از لب عباس نبود و هيچ  ": زينب مي گفت. هر نگاهي را به خود مي خواند. دلي را مي لرزاند 

بر چين پيشاني فراخش، خورشيدي نشسته بود كه هم چون خورشيد لرزان بر امواج دريا ، . ي او نشان عبوديت و سجده نداشتپيشاني اي روشن تر از پيشان
 ".شكوه وصف ناشدني داشت

 ...نوزدهمين شب

جمعيت مكه روز به روزانبوه تر . ي رسيدندكاروان كاروان از متن بيابان و دياران دور دست، مسافران م. ذي القعده از راه رسيد. ماه رمضان گذشت ، شوال نيز
مكه سپيد مي شد ، اما آن سوي اين سپيدي ظاهري ، فضا . گرداگرد كعبه شتران و اسبان و غوغاي قافله ها بود. زائران مي رسيدند تا حج بگزارند . مي شد

ماموران را بگويد زير احرام تيغ پنهان كنند و در لحظه اي مناسب  يزيد، حاكم مكه را معموريت داده بود كه. لحظه به لحظه تارتر و خطر نزديك تر مي شد
 .حسين را بكشند

رقص ويراني . وقتي امام محور حركت نباشد، همه ي تكاپوها ، گردش بي فرجام گردباد است. گرداب گچ سفيد ، نه بر مدار حق كه بر مدار هيچ مي چرخيد
را گم  -حسين–مي ديد روح كعبه . مي ديد پس پيامبر ، در شهر امن، امنيت ندارد! پر از تهي. از هيچ است عباس با بصيرت خويش مي ديد كه مكه پر. است

 .تكنار آنهاس -سيد جوانان بهشت -اشك هايي را مي ديد كه از خدا بهشت مي طلبند و بهشت گم شده شان. كرده اند و جسم كعبه را مي جويند

لبيك اللهم لبيك،  ":مكه بود و پژواك لبيك حاجيان، عباس به طواف آمده بود، همراه حسين مي چرخيد و مي خواند. هيوم التوري. هشتم ذي الحجه رسيد
 "لبيك ال شريك لك لبيك

 .هنوز دو جرعه از جام طواف ننوشيده بود كه به اشارت حسين همراه اكبر و جمع بني هاشم طواف را شكست

 .درنگ روا نيست. خطر در كمين است. عزيزانم از طواف بيرون شويد -

 .چرا سفينه ي خدا ، همپاي سيالب مقدس و سپيد نمي شود. چه شده است؟ چرا امام طواف را مي شكند -بايد رفت. شتاب كنيد

 . مگر عباس در اين همه روز با برادر چون و چرا كرده بود كه اينك تصميم حسين را به سوال بكشاند؟ نه ، نه ، هرگز

 .حج نيمه تمام ماند. ياران از طواف برگشته بودند 

دمي درنگ، . زير احرام شمشير بسته اند. دشمن سر حرمت شكني كعبه دارد! همدالن و همراهان ": وقتي حلقه ي ياران تمام شد، امام سريع و صريح گفت
 ".امبر رنگ خواهد گرفتسي شمشير شيطان را بيرون خواهد كشيد و بيت امن الهي به خون پسر پي

. همه گوش شده بودند. در چشم هايش حسي موج مي زد كه چشم ها را تاب تماشا نبود. بر صخره اي ايستاد. امام، دور تر از كعبه ، خويشاوندان را گرد آورد
 :امام ياران را نگريست و گفت

. خط مرگ بر فرزندان آدم گريز ناپذير است . درود خدا بر پيامبرش . ي جز او نيستهيچ قدرت. هر آنچه بخواهد مي شود. حمد و سپاس ويژه ي خداست "
من چه بي تابي و واله و شيفته ي ديدار نيكان و پدران خويشم ، همان گونه كه يعقوب بي تاب و . آن سان كه گردنبند را به گردن دختركان جوان مي آويزند

 .مشتاق ديدار يوسف بود
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، ميان نواويس و كربال مي گسلند تا } شقاوت پسشگان كوفه{گويا مي بينم كه بند بند وجودم را گرگان بيابان . يده ام را ديدار خواهم كردمن قتلگاه برگز
 .از آن روز كه قلم تقدير چنين فرجامي را براي من نگاشته ، سرنوشتي ديگر را انتظار نمي كشم. شكم هاي آزمند و سيري ناپذيرشان را پر كنند 

پاره هاي تن رسول خدا . ما اهل بيت ، رضاي خويش را در رضاي پروردگار مي جوييم، بر بال و آزمون الهي شكيب مي ورزيم تا اجر و پاداش صابران را بيابيم
 .ده ي او باشنداز او دور و جدا نخواهند شد، بلكه آن رشته هاي پريشان در بهشت گرد خواهند آمد تا روشناي چشم پيامبر و تحقق بخش وع

من بامدادان كوچ خواهم كرد، ان . آگاه باشيد،هر كس به ايثار خون و جان خويش مي انديشد و شيفته و دل شده ي وصال محبوب است با ما همسفر شود
 ".شاءاهللا

زنان و كودكان را به آرامش بخوانند و حضور عباس همه گريستند و اشارت امام بود كه عباس و اكبر ، . آن سوي اين خطبه ، بوي مرگ و رنگ ماتم داشت "
 ".و قامت بلند و رشيدش كافي بود تا در باغ چشم ها ودل ها طمانينه و سكون و صبر برويد و آرامش بال و پر بگستراند

فردا سپيده دم ميعاد دوباره ما در بقيع . كربال برويمبگذاريد فردا با قافله عمويتان حسين ، از مكه به . دير گاهي است كه نشسته ايد و قصه مي گويم! عزيزانم
 .اين بار بجاي غروب ، صبحگاهان قصه خواهيم گفت تا با قافله اي كه سحرگاهان از مكه آهنگ سفر كرد، همسفر شويم. است

 ...بيستمين شب

بيدارترين چشم هايي كه خورشيد ديدار كرده  -ه چشم هاي بيدارهنوز خورشيد پلك نگشوده بود ك. صداي دلنواز زنگ شتران بود و شيهه ي گاه گاه اسبان
 .گشوده شدند -است

 در چه انديشه اي ابوالحسن؟ -

عباس، به پاس روح صميمي و روي و خوي پيامبرانه ي اكبر او را . اين صداي مهربان و دلنشين عباس من بود كه نرم و آرام در گوش علي اكبر مي نشست
 .پسر عمويتان اكبر را ابوالحسن صدا مي زد به ياد حسن كوچكش كه مثل فضل در بقيع خفته است. داشتبسيار دوست 

 ....بر او چه مي گذرد؟ ديشب در خوابش ديدم، خونين تن اما خندان. هفتاد و دو روز است مسلم عزيز به كوفه رفته ! عمو جان -

مرگ هديه شيرين دوست به دوست و . راه، راه عشق است و رهنوردان را بيم خار و خاره نيست . مفرزند عزيز برادر، ما تسليم ارده ي اويي -
 .پورازگاه عاشقان در بيكرانگي است

 .صداي صميمي اباعبداهللا پايان بخش اين گفت و گو بود

 .برادرم عباس، عزيزم علي، عمه ها را كمك كنيد بر شتر سوار شوند -

 .سكينه سوار مي شود و سه ساله شيرين زبان قالفه ، رقيه. ر عباس و دستان تواناي علي، زينب و ام كلثوم را به كجاوه مي رساندزانوي صبو

در  اما. هر كس در خويش چه زمزمه اي دارد؟ هيچ كس نمي داند. وداع است و وداع. آخرين نگاه ها به كعبه مي افتد. هوا اندك اندك به روشني مي گرايد 
 .گردش چشم ها بر كعبه، تنها اشك ترجمان گفته هاي پنهان قافله است 

اگر خون من يك وجب دورتر از كعبه ريخته شود خوش تر دارم تا در . همه سوارند و آماده و صداي امام در گوش ها كه شتاب كنيد ، از كعبه دور بايد شد
 .حريم خانه ي خدا

 .يه كنيد بر مظلوميت حسين ، كه در كنار كعبه نيز امن و امان نداشتگريه مي كنيد عزيزانم؟ گر
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سكينه صد و پانزده روز در كنار آرامش پدر ، همسايه . شبيه چشم هاي سكينه است هنگام وداع با كعبه . حميده جان، اين چشم هاي سرخ شده از گريه ات
 .طه ي عالم، خطر خيزترين و ناامن ترين نقطه براي فرزند پيامبر استي كعبه بود و اينك از زبان پدر مي شنيد كه امن ترين نق

 .سنگالخ هاي عبوس ، دره ها، كوه ها و زمزمه ي مداوم عاشقانه ي رهنوردان. قافله بود و بيابان، شتاب بود و كاروان

. كاروان به عقب نگريست. ناگهان غبار برخاست . كاروان باال مي امد ديوار هاي مكه دور مي شد و بيابان نزديك، خورشيد سر برآورده بود و چشم در چشم
 .فرستاده بود تا امام و همراهان را به مكه برگرداند -يحيي بن سعيد -عمرو بن سعيد، حاكم مكه، برادرش

يحيي تازيانه كشيد و همراهان او نيز . فرمان ادامه ي راه داد يحيي با همراهان مسلح روياروي امام ايستاد كه بايد برگرديد و امام، صبور و بي اعتنا به كاروان ،
نخستين خط كبود تازيانه را يحيي بر تن يكي از ياران . هنوز نخستين تازيانه نواخته نشده بود كه ابوالفضل تازيانه كشيد. بي شرم تازيانه ها را آماده كردند

 .تازيانه مي چرخاندند و عبداهللا و جعفر و عثمان در كنار قاسم و اوبوبكر و حسنعباس و اكبر در كنار هم . جنگ تازيانه آغاز شد. نشاند

يحيي و همراهان شكست خورده و زخمي و . آن تازيانه ها بر كوه هم كه مي نشست، كوه كمر خم مي كرد. هر تازيانه ي عباس سواري را بر زمين مي افكند
 .در بيابان پيچيده بودناله هايشان . زبون چاره اي جز فرار نيافتند

 .كاروان حسين ، پيروز و سرافراز ديگر باره آهنگ راه كرد

شتران دينار طال و پارچه هاي زربفت و حله هاي يماني همراه . كارواني از يمن رسيد كه هداياي حاكم را براي يزيد مي برد. به منزلگاه تنعيم رسيدند 
 .قافله را به همسفري و همدلي خواندامام ساربانان و همراهان . داشتند

 .گروهي همراه شدند و گروهي باز گشتند و قافله با همراهان تازه و اموال به دست آمده از تنعيم گذشت

 .ه داشتفرزدق شاعر بود كه شتاب رسيدن به كعب. اندكي بعد مسافر بيابان رسيد. منزلگاه صفاح بود و سواري كه از دور دست به شتاب مي امد

 "از كوفه چه خبر؟  ": امام پرسيد. عرق از پيشاني گرفت . سالم كرد و پياده شد

 ".دل هاي مردم با تو و شمشير هايشان بر توست ":سر فورافكند و گفت . درنگي كرد. فرزدق دريافت كه امام مسافر كوفه است

اريم، خدا را بر نعمت هايش سپاس خواهيم گفت و اگر جز آن، هر آن كس كه نيتش حق و اگر پيشامد ها آنگونه باشد كه مي خواهيم و آرزو د -
 .پروا پيشگي و تقوا شيوه ي زيستنش باشد ، راه را رها نخواهد كرد و زيان نخواهد ديد

 !چه توكل و اعتمادي! چه ايماني

 .آرزويت رسيدي سپاس گويي و اگر نرسيدي راه گم نكني و ياس بر قلبت پنجه نيفكنداگر به ! اين گونه بايد ديد، حميده! چنين بايد بود ، عبيداهللا

عباس و اكبر بر تپه اي رفتند تا خوب تر . هنوز درنگي كوتاه نكرده بود كه شيهه اي در دشت پيچيد. دوشنبه چهاردهم ذي الحجه قافله به ذات عرق رسيد
نگراني رنگ شوق گرفت وقتي معلوم شد عبداهللا بن . اندك اندك سواران نزديك تر شدند . هر دو شمشير كشيدندچهار سوار از دور دست پيدا شدند . ببينند

امام امان نامه را رد كرد، اما شوق و شعفي در . يحيي نيز بود كه امان نامه ي برادرش عمرو، حاكم مكه را آورده بود. جعفر است و دو فرزندش عون و محمد
عبداهللا، عون و محمد را . عمه تان زينب ، همه ي شادي گم شده را يافته بود. شوق وشعفي كه بيش از او، در چشمان زينب موج مي زد. چشمان او پيدا بود

زينب فرزندانش را در آغوش فشرد، بوسيد و خوشامد . عون و محمد نيز وجد و شكفتگي عجيبي داشتند. آورده بود تا در ركاب دايي خويش حسين باشند
عبداهللا شادي زينب . هر دو را به حضور برادر آورد كه برادر، دو دسته گل اورده ام، تا كاروان ، رنگ و بوي بهارانه تر بيابد. غبار راه از چهره شان گرفت  .گفت

 ".نهايش نگذاريدجان فشاني كنيد و ت. هيچ گاه و هيچ جا چشم از دايي خويش نگيريد! عزيزانم ":آرام به دو فرزندش گفت . را نگاه مي كرد
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 .عبداهللا از امام تمناي برگشت كرده بود و امام پاسخ داده بود كه رسول خدا را در خواب ديدم كه مرا به ادامه ي اين راه فرمان مي داد

م گذاشت ، ديگر باره به فداكاري دستانشان را در دست اما. فرزندانش را در آغوش گرفت و وداع كرد. سكوت كرد و اشك ريخت. عبداهللا هيچ سخني نداشت 
امام ديگر بار از كوفه پرسيد و پاسخ او . هنوز صداي شيهه و سم اسب عبد اهللا در گوش بيابان بود كه بشر بن غالب رسيد. و جانبازي دعوتشان كرد و بازگشت

 .همان بود كه فرزدق گفته بود

 ...بيست و يكمين شب

معلوم . خيمه ها افراشته شد. قافله درنگ كرد. حاجر آب فراوان داشت و فرودگاه حجاجيان بود. به حاجر رسيدنديك هفته از حركت كاروان گذشته بود كه 
نامه گزارش كوفه بود و . نامه ي مسلم را ، كه در مكه دريافت كرده بود، مي خواند. رنگي از اندوه چهره ي امام را پوشانده بود. بود شب در آنجا خواهند ماند

قيس، خاضعانه و فورتنانه ، به . آفتاب به ميانه آسمان رسيد كه امام ، قيس بن مسهر را طلبيد. دمي بعد زمزمه ي قرآن اباعبداهللا در خيمه پيچيد. دعوت امام
 .خيمه آمد 

 .براي هر ماموريتي آماده ام . سرورم جانم فدايت. الم موالي منس -

 .نامه اي مي نويسم تا به مسلم در كوفه برساني. الم بر تو اي قيس تو يار وفادار مايي س -

اي مسلم، نامه ات رسيد، نوشته بودي كه مردم براي ياري ما و ستاندن حق از دست رفته ، به همدلي و همراهي ما برخاسته  ": امام بعد از حمد الهي نوشت
وقتي پيام و پيك . من روز سه شنبه هشتم ذي الحجه از مكه بيرون آمدم . رت دهد و بهترين فرجام را براي ما رقم زند از خدا مي خواهم كه پاداش خي. اند

 ". من رسيد كارها را سامان بده كه همين روز ها خواهم رسيد

. د كه شهر كوفه نامطمئن و سست عهد است طنين صداي فرزدق و بشر در گوشش بو. اينك عباس من نگران تر بود . قيس همراه عبداهللا بن بقطر رفت
حسين مغموم و اندوهناك هر از چند گاه ، نامه مسلم را .غربت علي ، محراب مسجد كوفه، تنهايي و مظلوميت حسن. تصوير هاي گذشته جان مي گرفت 

 .مرور مي كرد و با بدرقه ي قطره اي اشك مي بست و كنار قرآن مي گذاشت

قافله را كه . او مرد بزرگ و آشناي مكه است. عبداهللا بن مطيع مي رسد . منزلگاه عيون ، چشمه چشمه آب از زمين مي جوشد هفدهم ذي الحجه است و 
عبداهللا مطيع به صلح و پذيرش مي خواند و حسين عزيز . امام مكه و خطر را بازگو مي كند "جانم فدايت پسر پيامبر، كجا مي روي؟  ": مي بيند مي پرسد

 ".من مرگ را جز سعادت و شادكامي و زيستن با ستم كاران را جز ننگ و بدنامي نمي بينم ": ي كندزمزمه م

مي گويند نه مي شود درون . پاسخ همه همان پاسخ بشر و فرزدق است . ازدحام مسافران لحظه به لحظه بيشتر مي شود و امام از همگان از كوفه مي پرسد
 .و بحران ، خطر است و مرگمحاصره است . رفت و نه بيرون آمد

كربال در . روز عيد غدير و كدام عيد؟ اگر پاس غدير مي داشتند ، كربال نمي شد . روز هجدهم ذي الحجه است . امام از آنجا مي گذرد و به خزيميه مي رسد
تيغ هاي كربال را غفلت صيقل داد و غفلت از غدير، . خت كربال را غفلت سا. هر چه تلخي است ، ميوه غفلت است . آه ، گفتم غفلت . غفلت از غدير سر برآورد

 .ناروا ترين ستمي كه بر اسالم روا داشتند . بزرگ ترين غفلت تاريخ بود

ي هوا اندك. پس از برپايي خيمه ها نماز گزاردم ":زينب عزيزم، خودش مي گفت . در خزيميه ، شامگاهان خيمه ها بر پا شد! عزيزانم، عبيداهللا و حميده 
زير آسمان باز دشت ، در ستاره ريز آسمان و نگاه روشن ماه ، قدم مي زدم ، ناگاه صدايي ميان زمين و آسمان . گرماي روز ، شكسته بود. خنك شده بود 

 :شنيدم كه مي خواند

 اال يا عين فاحتفلي بجهد

 فمن يبكي علي الشهداء بعدي
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 اال قوم تسوقهم المنايا

 بمقدار الي انجاز وعدي

مرگ ، كاروان ساالر اين جماعت است تا به : صدا مي گفت .چشم ها را از اشك لبريز كنيد و بر شهيداني بگرييد كه گريه ها بر آنها رواست  ": ا مي گفت صد
 ". وعده گاه خويش برسد

يدم اين صدا ، بي تابانه با حسين باز گفته بود و خود زينب با شن. من هم وقتي زينب مي گفت تاب و قرار از كف داده بودم. حق داريد اينگونه گريه كنيد 
 .امام به صبرش خوانده بود و قضا و اراده ي حق را گوش زد كرده بود

گردباد . چه بگويم عزيزانم كه در در زرود چه گذشت. ريگزاري ميان ثعلبيه و خزيميه . پس از يك شبانه روز اقامت در خزينيه ، كاروان رهسپار زرود شد
هنوز امام با آنان گفت و گو نكرده بود كه .دو مسافر از حج رسيده بودند؛ عبداهللا بن سليمان و منذربن مشمعل اسدي . ندوه و درد از راه رسيد سوگ و ا

 .رگشت ناگزير ب. امام صدايش كرد. خبرهايي داشت كه نمي توانست بگويد . او امام را مي شناخت و از ديدارش پرهيز مي كرد.سواري از كوفه رسيد

 سالم بر فرزند عزيز پيامبر -

 الم اي مرد كوفي، كيستي و از كدام طايفه اي؟س -

 .اجازه بده با دو هم قبيله اي خويش عبداهللا و منذر گفت و گو كنم. نامم بكر است از قبيله بني اسد -

 .بسيار خب، من نيز با تو گفتگويي دارم -

تنها با  ": عبدااهللا با هق هق گريه گفت  "چه شده است؟  ": امام پرسيد. ي عبداهللا در ميان خيمه ها پيچيد بكر با عبداهللا و منذر سخن گفت، صداي گريه
 ".تو مي گويم ، يا اباعبداهللا

 .آشكارا بگو. اما من چيزي از يارانم پنهان نمي كنم -

. مرد كوفي گفت من از كوفه بيرون نيامدم مگر اين كه با چشم خودم ديدم يا اباعبداهللا، ":گفت. صداي شكسته اش دل ها را مي لرزاند . عبداهللا مي گريست 
مردم مبهوت مي ديدند و چونان مجسمه اي صامت و . سرهاي مسلم و هاني را در كوچه انداخته بودند و تن هاي پاكشان را ريسمان برپا در بازار مي كشيدند

 ".ساكت تماشا مي كردند

 ...بيست و دومين شب

 .كودكان مي گريستند و تنها عباس و اكبر بودند كه داغ ديدگان را تسلي مي دادند. زنان شيون مي زدند. طوفان عزا و بال وزيده بود. تش افتاده بوددر قافله آ

 ".ء رحمة اهللا عليهما ، ال خير في العيش بعد هوال. انا هللا و انا اليه راجعون ": داغ نشسته بر جان امام در يك جمله بر لبان تراويد

 .، اما بايد به همگان آرامش مي داد و بيشتر به كودكان ، دختركان و زنان كه بيش از همه شيون مي كردند.داغي مرهم ناپذير بر قلب عباس نشسته بود

كنار . ه بودندكودكان و زنان آرام شد. چه مي گويم؟ عباس تسال بخش حسين باشد؟ عباس برگشت. پس از تسالي همراهان ، نوبت مواليش حسين بود
آگاه باشيد كه شهادت مقدر بر او بر ما نيز . خدا مسلم را رحمت كند كه به رحمت ، ريحان و بهشت و رضوان خدا پيوست ": امام زمزمه كرد. حسين رسيد

 ". تقدير شده است

برادران مسلم  –بعد امام برخاست ، كنار فرزندان عقيل دمي . امام نيز ساكت بود. واژه ها پشت بغض او كمين كرده بودند. عباس در سكوت كنار برادر نشست
م و تقدير الهي در من مي رو. برويد . ورق برگشته است، جاي درنگ و ماندن نيست. كوفه مسلم ندارد . عزيزانم ، مي توانيد برويد  ": رفت و آرام گفت  -

 ".برويد. حجت بر شما تمام است . انتهاي اين راه منتظر من است 
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ما هرگز نمي رويم ، به  ": چه آرام شد وقتي برادران مسلم ، همدل و هم صدا ، گفتند . در خويش مي گداخت و در سكوت صبوري پيشه مي ساخت عباس 
 ". خدا سوگند تو را همراهيم و تا انتقام خون مسلم نگيريم از پاي نمي نشينيم، ما مي مانيم تا چون او عاشقانه و خونين تن بميريم

 .رفت –حميده  –خاست و به خيمه ي دختر مسلم امام بر

 ؟...همنام من -

 .آري ، همنام تو حميده -

 .امام او را بر زانويش نشاند. بي تاب بود و داغ ديده. حميده اشك مي ريخت 

ان و پسرانم ، خواهران و خواهرانم زينب و ام كلثوم مادر تو و دختر. اگر باباي تو مسلم نيست ، من پدر تو هستم. دخترم حميده گريه نكن -
 .او به آرزوي خويش رسيده است. شادمان باش كه باباي تو در بهشت است. برادران تو 

 .حميده اندكي آرام شد، اما سخني گفت كه جگر امام آتش گرفت

 .ز غم آب مي شودعموجان ، يتيمانه مرا مي نوازي چگونه سپاست بگويم؟ اما برادرانم محمد و عبداهللا را درياب كه جگرشان ا -

عزيزانم، . فداي پسرم عباس كه اين همه دل را ميهمان صبوري و آرامش مي كرد. فداي درد ماالمال از درد حسين ، كه اين همه اندوه را تاب مي آورد
 .پاداشش بهشت است. هر كس دل شكسته اي را مرهم باشد ! حميده و عبيداهللا

هر كه تكثير لبخند نداند ، به بهشت نمي . بهشت باغ لبخند هاست. غم زده بنشاند ، خشم خدا را نخواهد ديد  هر كه لبخندي بر لبان محزون و چهره هاي
 .رسد

 .چشم امام به خيمه اي شكوهمند و افراشته در دامنه ي تپه ها افتاد. در منزلگاه زرود، حادثه ي بزرگ ديگري رخ داد

 اين خميه و بارگاه مجلل از آن كيست؟ -

 .سر همراهي حسين نداشت. زهير ، هوا خواه عثمان بود. خبر آوردند كه خيمه زهير بن القين است رفتند و

 .بگوييد فرزند فاطمه دعوتت مي كند تا با او همسفر و همراه شوي. برويد و بگوييد حسين تو را مي طلبد -

نامه فاطمه بود و اين نام در . در ترديد و اكراه ، لقمه از دهانش افتاد. المش او بود و همسرش دلهم بنت عمرو و غ. هنگام ظهر بود و زهير سفره گسترده بود
 .دل دلهم توفاني به پا كرده بود

عسي ان تكرهوا . برو سخنش را بشنو نخواستي و نپذيرفتي او را همراه مباش. برخيز، فرزند فاطمه تو را خواسته است! مرد ": دلهم بر سر زهير فرياد كشيد
 ".خيرلكم شيئا و هو 

هنوز سر از خيمه بيرون نياورده بود كه امام به . زهير برخاست . مواليمان حسين چه زيركانه خوانده بود زهير را با نام فاطمه و همين نام كار خويش را كرد
شتابان به خيمه برگشت و به . با او چه كرد هيچ كس نمي داند امام، با نگاه خويش ،. ربوده شد. مجذوب شد. نگاه او با نگاه امام گره خورد. استقبالش آمد

 "! تو رها و آزادي ": همسرش گفت 

 ".من تو را برانگيختم كه با حسين همراه شوي. يا همراهم كن يا شفاعتم ":دلهم گفت 

ب مهتاب من بر او چه گذشت هيچ كس نمي داند در شعاع آفتا. در راه زهير هم صحبت عباس شد و لحظه به لحظه جانش از محبت و عشق حسين لبريز تر
 .كه در فاصله اي اندك، اي همه شوريده و شيدا و عاشق شد و در كربال آن همه شيفته ي شهادت و فداكاري
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 .غروب بود ؛ غروب سه شنبه بيست و دوم ذي الحجه. قافله به ثعلبيه رسيد

 .در اين جا مسافران ديگر نيز خبر شهادت هاني و مسلم را به امام دادند

سست عنصراني كه وحشت و هراس كوفه و شقاوت عبيداهللا را مي شنيدند ، مبهوت و هراسان روزنه هاي گريز مي جستند و شب . غاز گسستن بود و رفتنآ
 .پرده ي بي شرمي بود و فرصت رفتن ، گروهي در ثعلبيه گسستند و گروهي افزون تر در منزلگاه هاي شقوق و زباله

 "! فرجام من نيز چنين است ": آن گاه مي گفت. قصه ي شهادت يحيي مي گفت و شيوه ي قتل اين پيامبر و نهادن سر را در تشتمنزلگاه ها، امام  ندر اي

عافيت مي  ساده دالني كه انديشه ي پيروزي ظاهري امام را داشتند و روياي موقعيت و شهرت و حكومت و ثروت را، با شنيدن اين سخنان مي گسستند و به
 .هر كس را بهانه اي بود و بهانه براي آنان كه دانا ترند افزون تر است .پيوستند

پدرتان عباس در بي بهانگي زيست و جز خدا هيچ بهانه اي نداشت و هر كه خدا بهانه . يادتان باشد عزيزانم، هر كه در پيمودن راه حق بهانه دارد، بها ندارد
ز همه جا قصه ي يحيي مي گفت و پس از آن از شهيدان مظلومي سخن مي گفت كه قربانيان ستم حسين عزي. اش باشد، هيچ آفتي دامن گيرش نمي شود

 .از ميثم تمار مي گفت، از رشيد هجري، از عمرو بن حمق خزاعي، از عمار ياسر و كميل و مالك و محمد بن ابي بكر. بني اميه شده بودند

 ...بيست و سومين شب

 .سيصد و پنجاه نفر بهانه ها را شتر شبانه ي خويش ساخته بودند. كاروانيان اندك تر شده بودند. به بطن العقبه رسيد جمعه بيست و پنجم ذي الحجه، قافله

بخدا سوگندت مي دهم از همين جا برگرد كه جز نيزه . اي فرزند رسول خدا ، از تو عزيز تر كسي را نمي شناسم ": تا امام را ديد گفت. پيرمردي از راه رسيد
 ".اگر آنان كه دعوتت كردند ، مهياي نبرد و همراهي تو بودند سخني نبود ، اما اينك چنين نيست. ير چيزي در انتظارت نيستو شمش

 ". آري مي دانم ، اما هيچ كس بر مقدرات الهي چيره نمي شود ": امام گفت 

در خواب ديدم سگاني پنجه در من مي افكنند و در ميان آن  ": ام پاسخ داد و ام "چرا؟  ": ياران پرسيدند . ". من خود را جز كشته نمي بينم: آنگاه فرمود 
 !يقين دارم قاتل من دو رنگ است. ها سگي از همه درنده تر است با دو رنگ كه مرا قطعه قطعه مي كند 

 ".كه ذليل و خوار و بي مقدارشان سازدهر گاه چنين كنند خداوند كساني را بر آنان مسلط خواهد كرد . بني اميه مرا رها نمي كنند تا بكشند 

شراف يعني . كم كم قافله به شراف رسيد . ماموران اموي از پيش و پس كاروان را تهديد مي كردند . گاه قافله ناگزير از بيراهه بود ! سفر ساده نبود ، عزيزانم 
 .شب در شراف گذشت . فرمان درنگ رسيد. امن رهگزران مي گرفتخارزاري بزرگ ، گزنده و تيز ، پاي و د. جاي بلند ، در همسايگي كوه ذوحسم

 "! آب فراوان برداريد كه ميهماناني تشنه در راه اند ": صبحگاهان امام فرمان حركت داد و پيش از حركت ، فرمان پر كردن مشك ها به همراهان فرمود 

كاروان ، در آرامش و . م گرما و لب ترك بسته و غباري كه چشم و حنجره را مي آزردعرق بود و تازيانه ي بي رح. تا پيش از نيم روز، قافله در حركت بود
پاسخ  "چرا تكبير گفتي؟  ": امام پرسيد . همه لحظه اي ايستادند. سكوت ، از خارزار و دشت باز، مي گذشت ، ناگهان صداي تكبير يكي از همراهان برخاست

 ". داريم به نخلستان نزديك مي شويم ": داد 

سپاهي بزرگ . از نخلستان خبري نبود و آن چه در هرم و غبار از دور ديده مي شد ، سرنيزه هاي بلند و گوش اسبان بود . دست ها سايبان چشم ها شد 
 .پيش مي آمد

 جا مي روي؟ك -
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 ". منذر به ذوحسم ، نزديك اقامتگاه نعمان بن ": ديگري كه آشنا به آن سرزمين بود گفت . يكي از همراهان پرسيد 

 .خسته ، تشنه ، عرق كرده و از نفس افتاده. هنوز در اين گفت و گو بودند كه سپاه هزار نفري پيدا شد به فرماندهي حر بن يزيد رياحي 

و ولع مي  سواران با شتاب. آب خنك مشك ها به نوازش حنجره هاي خشكيده رفت. امام فرمان داد سيرابشان كنيد. دشمن بودند، اما عطشناك و ناتوان 
تشت هاي آب مي چرخيد و هر اسبي . فرزند كوثر دستور داد اسب ها را نيز سيراب كنيد. عطش سواران پايان يافت. رمق تازه در رگ ها مي دويد. نوشيدند

 .چند جرعه مي نوشيد

 .كاكل آفتاب خورده و سم داغ اسب ها را به خنكاي آب بسپاريد -

اين رسم روح هاي بزرگ است كه حتي مهر از دشمن دريغ نمي دارند و . كمال ، دريغا كمتر دل و چشمي را لرزاند اين همه مهرباني ، اين همه جالل و 
 .حسين عزيز كه آب مهر مادرش بود و مهرباني ، ميراث جد و پدرش ، در مقابل تيغ ، آب دريغ نداشت

تنها حر بود و اندكي از ياران كه جانشان مي لرزيد و محبت امام بر تار قلبشان . ت زنگار ها را از دل ها نگرف. اين همه رافت و رحمت ، كينه ها را نشست 
 .چنگ مي زد

 .قلب كودكان ، از نظاره ي آن همه شمشير و نيزه و كام ، لرزيده بود

 .حر مي ديد كه چه وحشتي به همسفران كوچك كاروان بخشيده است

پس از نماز حر راه حركت امام را بست و با عنوان مامور و معذور خواست كه كاروان . يز به امام اقتدا كردندحر و يارانش ن. نماز ظهر و عصر در شراف برپا شد
 .زهير پيشنهاد جنگ دادو امام پاسخ داد ما آغازگر جنگ نخواهيم بود. راهي جز كوفه در پيش گيرند 

 .از بيضه و عذيب الهجانات مي گذرند. ه سمت قصر بني مقاتل در حركت انداينك نزديك پانصد نفر همراه حسين در محاصره ي هزار نفر سپاه حر، ب

 .دست بر قبضه ي شمشير دارد. ابوالفضل نزديك به حسين حركت مي كند

 نكند از مغز تاريك اين هزاران تن توطئه اي ناگهان سر برآورد؟

 نكند به اندك غفلتي دستي گستاخ برآيد؟

 ....نكند

در او آميزه ي تواضع و سطوت ، شكوه و سادگي ، صالبت و لبخند و . نگاه ها ميان او و حسين تقسيم مي شود. شيد عباس را مي نگرندحر و يارانش ، قامت ر
 .مقاومت و انعطاف ، هيئتي دلپذير ساخته است

ه حسين مي انديشد ، گاه به عباس و گاه به حر گاه ب. منش و دانش ، سيرت و صورت ، دوست نوازي و دشمن ستيزي او ، در حر حس احترام برانگيخته است
 .محبت و معرفت حسين ، فتوت و غيرت عباس و سيرت و صداي اذان اكبر در او غوغايي برانگيخته است. اكبر 

اهللا بن بقطر خبر شهادت قيس بن مسهر و عبد. لشكرگاه حر و لشكر گاه حسين در گوشه ي ديگر، همه چيز بوي نزديك بودن حادثه را دارد. شب مي شود 
براي ما و شيعيانمان جايگاهي رفيع و واال نزد خويش ! خداوندا ": نجوا مي كند . امام سر بر مي دارد ، دو قطره اشك بر گونه اش مي نشيند . نيز مي رسد

 ". تو بر هر چيز توانايي. فراهم ساز و ما را زير سايه ي رحمت خويش بگير 

 .اراون در عذيب الهجانات استدوشنبه بيست و هشتم ذي الحجه ، ك
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ديدار امام شادي و شوق در . به امام مي رسند . راهنمايشان طرماح بن عدي است. عمرو بن خالد صيداي و جنادة بن حارث ، مجمع و پسرش پيدا مي شوند
شمشير ابوالفضل نيز سر از  ".ما فرو خواهد ريخت اگر مانع شوي ، صلح ميان  ": امام شمشير مي كشد كه . حر قصد دستگيريشان را دارد. جانشان مي ريزد

 .نيام برمي آورد و حر در برق شمشير عباس خاموش مي شود

 ". من راه را مي شناسم ": امام از راه مي پرسد و طرماح مي گويد 

 :پيش مي افتد و آهنگ حدا مي خواند 

 يا نافي التذعري من زجري "

 "و امضي بنا قبل طلوع الفجر 

ساعتي بعد طرماح از ميانه ي راه ، اجازه ي جدايي مي گيرد تا به . همه ي تالش او آن است كه امام به سمت قادسيه حركت كند. پاي امام مي رود حر هم 
نشود كه شكست حتمي به امام توصيه مي كند كه به كوه هاي اَجاً و سلمي پناه ببرد و به كوفه نزديك . قبيله برود و معيشت آنان را سامان دهد و باز گردد

 !است 

رسول كوفه مامور است از حر جدا نوشد و رفتار او را به . عبيداهللا بن زياد فرمان داده است كه حر سختگيري كند . طرماح مي رود و پيك كوفه مي رسد 
 .عبيداهللا گزارش دهد

بوي خطر و حادثه  –همراهان حر  –در نفس سربازان كوفه . مقاتل است كاروان در قصر بني . چهارشنبه اول محرم قافله تا كربال تنها يك منزل راه دارد
 .جاري است

اينك آنان . گردندگروه گروه ، جان هاي مردد، دل هاي متزلزل و گام هايي كه رشته هاي مرئي و نامرئي به دنيا پيوندشان داده عنان مي گرداندند و باز مي 
 .كه با حسين اند اندك تر مي شوند

 .شبانگاه حركت آغاز مي شود. ي مقاتل اما عباس را مي خواند تا جوانان را براي برداشتن آب جمع كند در قصر بن

 ". انا هللا و انا اليه راجعون و الحمد هللا ": در خنكاي صبح ، ناگهان صدايي مي پيچد 

 پدر جان ، چرا سپاس و استرجاع مي گويي؟ -

دريافتم كه خبر  ".اين گروه رهنوردان اند و مرگ در پي انان دوان  ": م كه مي آمد و مي گفت عزيزم علي ، ميان بيداري و خواب، سواري ديد -
 .مرگ جان هاي ما را مي دهند 

 "مگر ما بر حق نيستيم؟ . پدر جان ، خدا بد نياورد ": علي اكبر با ادب و وقار گفت 

 ".ما به سوي اوست ، ما بر حقيمچرا عزيزم ، سوگند به خدايي كه بازگشت ناگزير  ": امام پاسخ داد 

 ". پس هيچ جان و پروايمان نيست كه بر حق مي ميريم ": بي هيچ درنگي ، از جان پيامبرانه ي اكبر جوشيد 

سين لبريز اين گفت و گو ، جان عباس را از تح. پدر لبخند زد و دست بر شانه ي اكبر گذاشت و دعا كرد كه خداوند نيكو ترين پاداش را به او عنايت كند 
 .اكبر را در آغوش گرفت و به پاس اين همه عشق و وقار و بصيرت بوسيد. نزديك شد . كرد

 .عزيزانم ، منزل بعد كربالست 
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 من مويه كنان و شما اشك ريزان ، همسفر كاروان از مكه تا كربال. از صبحگاهان نشسته ايد . نه مرا بيش از اين توان گفتن است و نه زمان مناسب گفتن 
 .بوده ايم

سرزمين اندوه و . زميني كه بيست و چهار هزار سال قبل از كعبه آفريده شد. زميني كه فرشتگان از آسمان بيشتر مي شناسندش. تا كربال چيزي نمانده است 
 .آزمون و خون و عشق

 .سرزميني كه همه ي پيامبران زائر آن بوده اند

ر گرفته و موي پريشان حسين ، با همين هيئت به طوافش مي آيند و محزون و سوگوار، مرثيه ي عاشورا مي سرزميني كه هر روز فرشتگان به ياد سيماي غبا
 .خوانند

از . اگر بشود فردا عمه تان ام كلثوم را خواهم آورد تا برايتان راوي كربالي حسين باشد . خدا كند مادر پيرتان را توان گفتن باشد . فردا به كربال مي رسيم
 .لحظه اي ديگر صداي اذان است و فرصت نماز . خورشيد به ميانه ي آسمان نزديك مي شود . ن شنيدن ، سور و حال ديگر داردزبان او

 .نور چشمم حميده ، دستت را به دستم بسپار . عبيداهللا جان ، برخيز 

 .برويم كه نماز ، جان عاشوراست

 ..شب بيست و چهارمين

–هر روز مادر بزرگ مي گفت و امروز مادر بزرگ . داريم و تو داغ ديده، برايمان از كربال بگوتو ديده اي، ما داغ عمه جان ما كربال را شنيده ايم و −

او بايد مي گفت و ما مي ديديم چه بغضي . يعني ناگزير هم هست. چقدر صبور و خويشتن دار است مادر بزرگ. با ما همنوا مي شود -ام البنين
 .دوهي وجودش را آتش مي زندگلويش را مي فشارد و چه ان

 ...قول مي دهيم. قول مي دهيم بي تابي نكنيم! عمه جان، ام كلثوم

حتي قطره هاي اشك، مرا به . هزار بار گداخته ام. من از آن روز هزار بار سوخته ام. داغ جگر سوز آن نيستتكرار مصيبت كربال، كم از ! عزيزانم −
اشك مرا به علقمه مي برد، به ياد مشك تير . به ياد حلقوم نازك اصغر، به ياد بي شيري رباب. وردهبه ياد لب هاي ترك خ. ياد آب مي اندازد

 .خورده، ياد دست هايي كه در خونابه افتاده بود

 چرا اين همه بي تاب شديد؟ مگر قرار نبود آرام باشيد تا قصه بگويم؟

چشم . د، دل زير اين آوار فرياد مي زندآخر ديوار صبر فرو مي ريز. يمان بخشدخدا صبور دعا كن. عمه جان، تو هنوز زبان نگشوده آتشمان زدي −
 .خورشيد كه راوي هر روز خون مظلوم عاشوراستغروب طلوع و مثل . خون گريه كرد. مثل آسمان كه چهل روز گريست. طوفان مي شود

مواليمان حسين مي فهميد ابوالفضل . وز هيچ كس درك نكرده استبابايتان را هن! عزيزانم، گل هاي باغ ابوالفضل، حميده جان، عبيداهللا عزيز −
عباس تكيه گاه همه بود، حتي حسين، پناهگاه همه ي دل هاي رميده و سينه هاي . او مي دانست عباس چه عظمت و منزلتي دارد. چيست

 .ن و براي ما برادر، عزيز تر از جانساقي بود، پرچمدار بود، فرمانده بود، انيس كودكان و تسالي خاطر حرم نشينا. هراسان بود

آن روز هم كه به كربال رسيديم، همه چشم ها چرخيد و چرخيد و روي . در هر مشكل و حادثه اي، نخستين نامي كه بر زبان ها جاري مي شد ابوالفضل بود
 .قامت عباس ايستاد

 . عباس پيش تر كربال را همراه با حسين، در ركاب پدرم علي ديده بود
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. از اسب پياده شد. افق را كاويد. بر خاك خيره شد. به آسمان نگريست. رنگ رخساره ي امام دگرگون شد. ك كربال كه شديم، ناگهان اسب ها ايستادندنزدي
اشك بر . بوييد. اشتخاك را برد. زانو زد. پياده شد. هفت گام و امام ايستاد. و هفتمين اسب گام بر داشت. اسبي ديگر طلبيد باز پيش نمي رفت تا هفت اسب

 . مي دانست، امام بايد ياران و همراهان را آماده مي كرد» اين جا كجاست؟«: پرسيد . گونه هايش تراويد

 ».سرزمين غاضريه«: يكي گفت 

 »نام ديگري هم دارد؟«: امام درنگي كرد و پرسيد 

 ».شاطئ الفرات«: ديگري گفت 

  .ي استاز درنگ امام معلوم بود در جستجوي نام ديگر

 .به آن عمورا نيز مي گويند −

 .است» عقر«نام اين سرزمين  −

 .نينوايش هم مي گويند. به نينوا نيز نزديك است −

 »!كربال«: و ناگهان يكي گفت  −

به . سر برداشت. يدخاك را مي بوييد و مي بوس. اشك مي ريخت. شانه هاي امام مي لرزيد. تمام شد. »اللّهم اني اعوذبك من الكرب و البالء«: و امام گفت 
امام . امام برخاست، عباس نيز .غوغايي بود وقتي حسين و عباس با هم مي گريستند. عباس نيز كفي از خاك بر داشت. پهناي صورت، اشك بر چهره داشت

 . جمعيت را از نگاه اشكبارش گذراند، همه گريه مي كردند

 .حر با يارانش دورتر ايستاده بود

به خدا سوگند همينجا ريزشگاه . به خدا سوگند همينجا خوابگاه شتران ماست. تر نرويدهمه بايستيد و پيش «: تاد و به كاوران گفت امام بر صخره اي ايس
به خدا سوگند در اينجا گلوي كودكان ما بريده . سوگند به خدا قتلگاه مردان ما همينجاست. سوگند به خدا در همين جا حرمت ما را مي شكنند. خون ماست

 ».جد بزرگوارم رسول خدا به همين خاك مرا وعده داده بود و در وعده او خالف نيست. در همين جا مزار ما زيارتگاه خواهد شد. مي شود

گلوگاه گريه بود و آه و درد و اگر صداي تسالبخش عباس و اكبر نبود، مرگ، قلب هايمان را كه تا . من و زينب يكديگر را در آغوش گرفتيم. پياده شدندهمه 
 .باال مي آمد، در چنگ مي فشرد

درست است عباس با مشك خشكيده رفت و باران تير، مشك را از او . بي او آن شور و شكوه رقم نمي خورد. من مي دانم كه بي عباس كربال، كربال نمي شد
صداي او  . جرعه جرعه در كام ما آرامش مي ريختچشم هاي او جامي بود كه . هر لحظه از مشك محبت عباس سيراب مي شديم گرفت، اما ما در كربال

 .من يقين دارم در بهشت هم هيچ صدايي زيباتر و آرامش بخش تر از صداي او نيست. بهشتي بود

 ..شب بيست و پنجمين

 .هركس عباس را بفهمد همه حقيقت را فهميده است. صفات حميده پدرت را بشناس! سعي كن مثل پدر باشي، حميده! عبيداهللا

 » .بگو در جايي پست خيمه ها را بر پا كنند! برادر جان«: و فرمود  امام، عباس را صدا زد. مه از اسب ها پياده شديمه

 . رسم پيامبر بود كه در جنگ، مرتفع ترين نقطه را بر مي گزيد. اين شيوه شگفت بود

 » ؟برادر، چرا جايي پست؟ جاي بلند بهتر نيست«: خواهرم زينب پيش رفت و پرسيد 
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 .آه كه برادر چيزي گفت كه صبر و تاب از زينب گرفت

 .مي خواهم ديرتر متعرض شما شوند، اما تو مي تواني صحنه نبرد را ببيني. خواهرم زينب مي خواهم كودكان صحنه جنگ را نبينند -

 » حسين است؟ كدام شما«: سواري پيدا شد و پرسيد . هنوز بارها را نگشوده بوديم كه غبار از كرانه دشت برخاست

 .حر به عبيداهللا بن زياد نامه نوشته و آمدن حسين را به كربال خبر داده بود. چشم ها به سمت امام رفت

 »من حسينم، چه مي گويي؟«: امام نزديك آمد و گفت 

 .نامه امير عبيداهللا بن زياد را اورده ام -

اميرالمونين يزيد به من نامه نوشته و مرا واداشته كه . از فرود تو در كربال خبر يافتم! ي حسينا«: آن بي شرم گستاخ نوشته بود كه . امام نامه را گشودو خواند
 ».والسالم. سر بر بالش ناز نگذارم و شبي شكم را سير ندارم مگر آنكه تو را وادارم يا مرگ را بپذيري يا حكم يزيد را گردن گذاري

 ».آنان كه براي رضا و خوشنودي خلق، خشم خالق را خريدند هرگز رستگار نخواهند شد«: و گفت  نامه را به دور افكند ضبناك و بر افروختهحسين غ

  »نامه چه مي شود؟پاسخ «: سوار پرسيد 

 »!جواب او عذاب است«: و امام پاسخ داد 

 .خيمه بابايتان عباس كنار خيمه امام بود، نزديك خيمه زينب و سجاد. سوار رفت و خيمه ها افراشته شد

من  .شب جمعه نخستين شب حضور در كربال بود. روز و بيست و چند منزل با خاطراتي تلخ و شيرين 24وم محرم بود، روز پنجشنبه كه به كربال رسيديم، د
. ل و گوش بسپارممانده بودم به كدام صدا د. زمزمه هاي شبانگاه زينب شنيدني بود. نمي دانيد آن شب، چقدر به شب قدر مي مانست. كنار خيمه زينب بودم

 .نيايش هاي عارفانه حسين، نماز عاشقانه عباس يا زمزمه هاي آسماني زينب

وقتي او را مي ديدم، نخست مهر درشت پيشاني اش را چشم را مي نواخت، مهري كه سند سلوك شبانه و سجده هاي . بابايتان ابوالفضل عابد بود و زاهد
 .طوالني عابدانه بود

 .هنوز روز به ميانه نرسيده بود كه افق از غبار تيره شد و ساعتي بعد چهارهزار سوار رسيدند. دومين روز بودن در كربال. حرم رسيدآن شب گذشت و سوم م
 .دل به وعده عبيداهللا خوش كرده بود و روياي ري در سر مي پروراند. فرمانده عمر بن سعد ابي وقاص بود

عمرسعد، مغرور، مفتون دنيا، ازمند و آرزومند به . بيچاره آنان كه خوابشان در گور، آغاز بيداريشان باشد. مي كندچه بسيارند كه تنها مرگ از خواب بيدارشان 
 .هر چه بود در ري بود و مست اين مي. اصالً در كربال نبود. شايد در آغاز سر جنگيدن نداشت. كربال آمده بود

 »اين مرد را مي شناسي؟«: امام از ابوثمانه پرسيد . ه نام كثير بن عبداهللا شعبيمردي گستاخ و بي آزرم ب. ساعتي بعد پيك عمر سعد آمد

 .بايد مراقب بود. از او قسي القلب تر و پليدتر بر زمين خدا نيست. آري خوب مي شناسم -

 »چه مي خواهي؟«: ابوثمانه نزديك شد و پرسيد 

 ».با حسين گفت و گويي دارم. پيام رسان عمرسعدم«: پاسخ داد 

هرگز نمي گذارم تو سفاك . هرگز اجازه نمي دهم به مواليم نزديك شوي. من به مواليم باز خواهم گفت و پاسخ خواهم آورد. پيامت را با من بگو -
 .بي باك، با امام هم صحبت شوي
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 .عباس و اكبر ابوثمانه را سپاس گفتند. خورده و پرخاشگر بازگشتكثير رسوا و شكست 

شرمشان مي آمد حسين انان را ببيند و بشناسد، . بسياري نقاب بر چهره داشتند. عمرسعد به كربال آمده بودند، نامه نگاران ديروز بودندآنان كه همراه ! شگفتا
 . و همگان، گستاخ و بي شرم، روياروي امام ايستادند دم دريده شه مبعد پرده هاي شر اما روزهاي

 ..شب بيست و ششمين

تا صبح روز نهم، بيست و نه هزار . روز بعد، يعني چهارم محرم، چهارهزار نفر آمدند و روزهاي ديگر پياده و سواره مي آمدند. بود نينوا پنج فرسنگ از ما دور
 تا گوش مي شنيد همهمه بود و شيهه اسبان و چكاچك شمشيرها، تنها. نيزه زار بود و شمشيرستان. تا چشم كار مي كرد. نفر براي قتل ما گرد آمده بودند

و بازي و برق شمشير و نيزه و سنان، در دل كودكان هراس مي ريخت و دست نوازش عباس و اكبر دل قهقهه . شباهنگام بود كه اندكي صدا فرو مي نشست
 .ها را به ضيافت اطمينان و آرامش و سكينه مي برد

هديد كرده بود كه هر كس به كربال نرود، خانه اش را ويران و دست و عبيداهللا بن زياد ت. در اين ميدان محدود، دسته دسته، مسلح و غير مسلح مي رسيدند
 .برخي مي آمدند و فقط چوبي در كف يا سنگي در دست داشتند. پايش را قطع مي كنم و او را بر درختان به دار مي كشم

همه ي ستاره . شب ها مهتاب كربال او بود. ها قدم مي زدخيمه  اين همه سپاه، هيچ دلي را نمي لرزاند، آخر عباس بود و گام هاي مطمئن او كه در حاشيه 
 .ها به نجواي قدم هايش مي خوابيدند و همه چشم هاي بي سوي آن سو، هراسناك حضور او بودند

 .دل به اين بسته بود كه امام در تنگنا تسليم شود، اما هيهات. هر روز عمرسعد سختگيرتر مي شد

گاه از تسليم مي گفت و گاه از بازگشت و . وربخت سعد به عبيداهللا نامه مي نوشت و بشارت تسليم حسين مي دادتنگ تر مي شد و پسر شحلقه محاصره 
 !پشيماني حسين

 .عبيداهللا به عمرسعد فرمان نوشته بود كه ميان حسين و ياران و فرات فاصله اندازيد. شش روز از محرم گذشته بود؛ پنجمين روز حضور ما در كربال

عرق . ديوار هيچ احساسي ترك بر نمي داشت. كودكان واعطشاه مي گفتند و هيچ عاطفه اي نمي جوشيد. آفتاب بود و تشنگي. ا به فرات بسته شدهمه راه ه
 .مي جوشيد و كام تشنگي مي نوشيد

ه نوشيدند و مشك ها پر شد و قرار به خيمه ها هم. كلنگ فرود آمد و آبي زالل باال زد. نوزده گام رو به قبله شمرد. پشت خيمه ها رفت. امام، كلنگ برداشت
 .بازگشت

اگر امام اجازه مي داد، . چشمه مي جوشاند و حراميان گستاخ مي آمدند و چشمه مي جستند. خبر در سپاه عمرسعد پيچيده بود كه حسين چاه حفر مي كند
 .ر جنگ نخواهيم بوداما امام گفته بود ما آغازگ. عباس هيچ كس را به حريم خيمه ها امان نمي داد

 .زخم زبان مي زندند و فقط نگاه عباس بود كه گستاخي ها را مي شكست. مي امدند و به تمسخر سخن مي گفتند

عبداهللا بن . سواري شرور و بي شرم نزديك خيمه شد. ماهتاب زمين بود و ماهتاب آسمان. شب هفتم بود، ميانه شب، عباس عزيز زير نور ماهتاب قدم مي زد
چون سينه ماهيان است، اما سوگند به اب فرات صاف و درخشنده چون آسمان، و روشن و پر تأللؤ «: گستاخانه فرياد زد . ن ازدي بود از قبيله بجليهحصي

 ».خدا نمي گذاريم قطره اي آب بنوشيد تا تشنه جان بسپاريد

: امام سر به نفرين برداشت و گفت . دو نيم كند، اما صبوري پيشه كردبه اشارت شمشير مي توانست اين شيطان را به . عباس از خشم دندان مي فشرد
 »!خدايا از تشنگي اش بميران و مغفرت خويش را به او نچشان«
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و  صبح صداي التماس و ناله اش مي امدو تا  ؛فرياد مي زد آب، آب. هنوز نفرين امام به انتها نرسيده بود كه عبداهللا بن حصين فرياد تشنگي اش بلند شد
 .من ديدم كه عباس، به شكرانه اين نفرين مستجاب، سجده كرد. صبحگاهان خاموش شد

اما . گاه از عمو آب مي خواستند. گريه مي كردند و گاه از عمه و گاه از پدر . شب هشتم محرم بود و يك هفته سكونت در كربال، عطش قرار كودكان برده بود
 .نمي داشتعباس بي اذن مواليش حسين، گام از گام بر

حسين اشاره كند و عباس آرام بماند؟ چاالك تر از نسيم، » .خيمه ها تشنه اند. فدايت شوم، برادر«: گفت . اين بار نگفت عباس. امام، عباس را صدا زد
 .زالل فرات را له له مي زدنداو بود و اكبر و يس نفر سوار و بيست نفر پياده و بيست مشك خشكيده كه . مشك به دوش انداخت. پرشورتر از موج، برخاست

نه، عباس از همان كودكي به ساقي و . گمان نكنيد اين عنواني تازه بود. از آن لحظه به بعد همه عباس را ساقي مي گفتند! نور چشم عمه، عبيداهللا و حميده
 .و هزاران هزار لب را به خنكاي آب نواخته بود. صاحب مشك شهره بود

 ..شب بيست و هفتمين

 .حركت كردشمشير بر كمر و نيزه بر كف با همراهان . دو مشك در دو سوي اسب بستعباس 

 .فرات در محاصره پانصد سوار بود و به فرماندهي عمروبن حجاج

ساحل فرات ناگهان صداي پاي اسب  ها در . هالل و زهير و قاسم و عبداهللا و جعفر و عثمان و ياران ديگرعباس پيش مي رفت و در كنارش اكبر و پشت سر 
 .پيچيد

 كيست كه به سمت شريعه مي آيد؟ -

 .بود كه فرياد زدعمروبن حجاج 

 .من هستم، پسر عمويت هالل بن نافع، آمده ام آب بنوشم -

 !بنوش، گوارايت باد -

 چگونه بنوشم كه سرور و موالي من حسين و ياران و خانواده اش تشنه اند؟ -

 .حق با توست، اما هيچ كس اذن بردن آب ندارد -

. نگون بختي در نخستين ضربه او بر خاك مي افتد. عباس شمشير مي چرخاند. تيغ ها در ظلمت شب مي درخشد. ل فرياد مي زند و وارد شريعه مي شودهال
 .مشك ها پر مي شود. دشمن عقببب مي نشيند

 .داردصداي آرام موج ها، آب و درخشش آن زير نور ماه با ساقي حكايت ها . عباس در آب قدم مي گذارد

 !اب بنوش، عباس -

 .مواليم حسين تشنه است. نه، نمي نوشم، كودكان تشنه اند -

در پرتو لرزان نور خيمه، لبخند كودكان پس از نوشيدن آب، . به خيمه مي رسد. تشنه كام از فرات بيرون مي زند. عباس فرياد درون خويش را پاسخ مي دهد
. كودكان اب نوشيده اند .سپاس مي گويد و باز او هست و قدم زدن در شب. ر آغوش مي گيرد، مي بوسدامام، ساقي را د .چه لذتي در جان عباس مي ريزد

 .صداي پاي عباس، دلنشين ترين نواي جهان است. آرام شده اند و جرعه جرعه نواي قدم هاي عباس را مي نوشند و به خواب مي روند

 . يمه مي پيچدهمچنان در گوش خ صداي قدم ها. كودكان آرام مي خوابند
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 .من نيز چند جرعه آب نوشيدم كه ناگهان صداي برادرم حسين را شنيدم

 .با او گفتگويي دارم. فدايت شوم عباس، با علي به اردوي عمرسعد برو، بگو بيايد -

 .به ديده منت، سرور و موالي من -

امام اشاره . امام نيز، با ياران نزديك، مي آيد. خيمه ها نزديك مي شودعباس مي رود، علي اكبر همركاب اوست و ساعتي بعد، عمرسعد با بيست نفر سوار به 
 .يك سو حسين تنها است و عباس و اكبر، و ديگر سو عمرسعد و پسرش حفض و غالمش، دريد. مي كند كه همه دور شوند

 ...فرزند سعد، سعادتمند شود و رستگار و دريغامي خواهد . مي خواهد روزنه اي به دنياي تاريك پسر سعد بگشايد. امام مي خواهد اتمام حجت كند

مي دانم مي داني كه ! واي بر تو، اي پسر سعد آيا هراس فرداي گريز ناپذير قيامتت نيست؟ آيا روياروي من تيغ خواهي كشيد و خواهي جنگيد -
 . ن و با ما باش تا همسايه مقرب بارگاه پروردگار باشيبيا و اين گروه تباه و سيه روي و زشت كردار را رها ك. من فرزند رسولم و پرورده دامان بتول

غوغاي دوباره نبرد ري و باغ هاي سبز و دلگشايش با شعله هاي جهنم و خشم پروردگار در وجودش اغاز  .لحظه اي درنگ كرد. عمر سعد سر به زير انداخت
 .آغاز كردياه تن پرستي و نخوت و دنيازدگي، بهانه نبرد ايمان و شيطان بود، توفان ظلمت و نور و ناگهان، در هجوم توده س. شد

 .مي ترسم خانه ام را ويران كنند -

 ».خانه اي خوب تر و زيباتر برايت خواهم ساخت«: با آرامش و نرمش گفت . امام راه بهانه را بست

 .مزرعه و باغم را كه بسيار دوست مي دارم از من خواهند گرفت -

 .و ثروتي كه در حجاز دارم به تو خواهم بخشيدبرتر و بهتر از آن را با سرمايه  -

 .مي ترسم زن و فرزندانم را از من بگيرند يا بكشند -

عباس و اكبر در اندوه و درد و نفرت به صورت پسر  .امام روي از عمرسعد برگرداند. در مقابل اين بهانه چه مي توان گفت؟ اخرين بهانه بود و هيچ پاسخي نبود
 .ان نيز روي برگرداندندآن. سعد نگاه مي كردند

اميدوارم كه هرگز شادكام . خداوند به زودي در بسترت بكشد و در روز رستاخيز هرگز نيامرزد! ناروا و وقيح و سياه دلچه «: امام آهسته و غم آلود نجوا كرد 
 »!و خوش فرجام نباشي و از گندم عراق جز اندكي نخوري

 »!اگر گندم كوفه نيابم، به جو اكتفا مي كنم«: ت فرمانده گستاخ و بي شرم سپاه عبيداهللا گف

 .ترديد ندارم عذاب و غضب الهي در دو عالم دامنگيرش مي شود. به تمسخر و استهزا مي گفت

محزون . وقتي برگشت. را از زبان عباس شنيدمماجرا اين من همه . امام برگشت. اين مذاكره پايان اميدواري و سرانجام نبرد ناگزير بود. راه هاي اميد بسته شد
عمرسعد . دور باد از رحت خدا كه باب رحمت و رأفت الهي را كه موال و سيد ما پيش رويش گشوده بود، بست«: در كنار خيمه با زينب و من مي گفت 

 ».شقاوت پيشه ترين انسان است كه نفس رحماني فرزند پيامبر را درك نكرد

. شمشيرها را صيقل دهيد«: من شنيدم كه عباس به ياران مي گفت . اهل حرم خبر ديدار را شنيده بودند. بودآن شب، در خيمه ها اندوه بال و پر گسترده 
 ».موعد فداكاري و جانبازي نزديك تر شده است. تيرها را آماده كنيد
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 ..شب بيست و هشتمين

ديگر در حوالي كربال هيچ كس . چهارهزار سوار سركوبشان كرد عمر سعد با. نيز بي فرجام ماندرفتن حبيب براي دعوت بني ساعده . محرم شدروز هشتم 
د نفري گاه در گروه هاي چن. بيست و نه هزار سپاهي كران تا كران دشت را پوشانده بودند. هيچ كس كه فرياد مظلوميت ما را بشنود و به ياري بشتابد. نبود

 .هه ي مستانه شان در دل اهل حرم ترس و واهمه مي ريختچكاچك شمشير و قهق. اسب مي تاختند . به خيمه ها نزديك مي شدند

 .ما جنگ را اغاز نخواهيم كرد: گفتم كه امام گفته بود 

 .لب هاي خشكيده بود و مشك هاي نيز. عطش بود و ريزش بي امان شعله خورشيد. كم كم كربال به اوج واقعه خويش مي رسيد

ياران جان را مي . در اين ميان هيچ كس ناآرام نبود. فريادها رنگ و نشان از وقوع بي ترديد فاجعه داشتچشم ها و . بوي حادثه در ژرفاي جان ها مي پيچيد
هر چه عرصه تنگ تر مي شد، جان ها فراخ تر و سينه ها گشاده . فروغ عشق دشواري ها را آسان ني كرد. نسيم ذكر در كوچه ي جان ها مي وزيد. ساختند

 .تر مي گشت

 .نگراني فروكش مي كرد؛ و اميد مي جوشيد و مي روييد. غم در اين لبخندها گم مي شد. لبخند قدم به خيمه ها مي گذاشتندعباس و اكبر با 

 .روز از نيمه گذشت و كربال به شب تاسوعا رسيد

 .ق هديه اي آورده استمي ديدم هركس براي كربالي عش. چگونه بگويم آن شب بر من چه گذشت؟ به هر خيمه مي رفتم اندوهم افزون تر مي شد

اين ميانه تنها من بودم كه تهي دست و . حسين، اكبر آورده است؛ رباب اصغر، زينب دو دسته گل؛ عون و محمد، جناده، عمرو آورده است و ام وهب، عبداهللا
صداي . نفهميدم چه گذشت. و ناچيزي خويشسوگوار بي چيزي . سر بر زانوي انده نهادم و گريستم، اندوهناك تهي دستي خودم بودم. بي هديه آمده بودم

عباس بود كه به جست و . بازگشتم. هق هق گريه، ناگهان دستي بر شانه احساس كردمدر ميان . شب به نيمه رسيده بود. گريه من از خيمه بيرون ريخته بود
 .جوي گريه به خيمه من رسيده بود

 خواهرم، ام كلثوم، چرا گريه مي كني؟ -

 .رم و مهربان بود كه مثل آبي گوارا بر درون آتش گرفته ام ريختآن قدر اين صدا گ

 ».شرمسار حسينم. برادر، همه به كربال هديه آورده اند و من چيزي براي تقديم به برادر ندارم«: گفتم

 .دست هاي كريمش را در دست هايم گذاشت، آهسته و صميمي تر از باران بر كام عطش زده بيابان. خم شد

 ».دست مرا بگير، پيش برادر ببر و بگو اين هديه من است. يزبرخ«: گفت 

 .دست هايي كه همه بوسيده بودند. بر دست هايش افتادم، بوسيدم و بوسيدم

 چه مي توانستم بگويم؟

 .عباس هديه من در كربالي حسين بود. در ميان اشك خنديدم. سربلند كردم

 .لطف بابايتان راو حميت و غيرت و محبت و  عزيزانم، مي بينيد فتوت

ژرفاي اين دريا از هزار نيزه بيشتر . اين قله در ابر و مه گم است. من هنوز چيزي نگفته ام از بيكراني عباس. اشك هايتان را پاك كنيد. كافي است، عزيزانم
 .اين آفتاب را چشم ها نمي توانند ديد. است
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 .ماهي كه آفتاب چشم به او داشت؛ آفتاب عاشورا، حسين. اره ها چشم در چشم او داشتندماهي كه هه ست. گفتي مهتاب؟ عزيزم حميده، بابايت ماه بود

هركس عباس را بشناسد، . آسمان بي مهتاب است. بي عباس هيچ است بني هاشم كه نه، بني آدم! مي گويي بابا را قمر بني هاشم مي گويند؟ آري، عبيداهللا
 .بي استهرچه كتاب و هرچه حقيقت است، پيش چشمش آفتا

من . روزي كه جمال و جلوه عباس بر ياران، بر آفرينش و حتي بر حسين تابيد. تاسوعا روز عباس است. بگذار فردا از تاسوعا بگويم تا پدر را بيشتر بشناسيد
 .بگذاريد فردا تاسوعا بگويم. هنوز گزم آن تجلي ام

. كلمه از ترسيم و توصيف عظمت عباس عاجز است، اما من از واژه ها ناگزيرم. ژگان مي گنجاندام كلثوم را ببخش اگر عباس را در حقارت وا! مادرم، ام البنين
 .دعا كن گفتن تاسوعا و عاشوارا را تاب آورم

 ..شب بيست و نهمين

 .آرام و ساكت، تهي از همهمه هاي هر روزه، به آرامش شما كه قصه بلند امروز و فردا را گوش سپرده ايد. صبح پنجشنبه بود

ن مزارستان ببخشيد، عزيزانم، اگر در ميانه ي روايت اين روز صبوري از كف دادم، ببخشيد اگر در ميانه ي قصه، ذرات خاك بقيع و همه خفتگان آرام اي
 .خاموش شيون زدند و ام كلثوم، پريشان تر از موي پريشان مادرش زهرا شد

كاش تيري كه حلقوم تُرد و تشنه اصغر را ميزبان سه . ش ام كلثوم مرده بود و آن روز را نمي ديدكا. باورم نمي شود كه هنوز زنده ام و از كربال مي گويم
 ......كاش در ساحل علقمه . كاش عمودي كه بر فرق علي نشست، قامت مرا مي شكست. چشمه خون كرد بر حنجر من مي نشست

 .يي، ام كلثوم را تاب ادامه قصه نخواهد مانداين گونه كه تو گونه بر خاك نهاده اي و مي گر! مادرم، ام البنين

آنها . اما تو تشنه نيستي. و سكينهچه قدر شبيه اند دانه دانه اشك تو به اشك هاي رقيه . تو گريه نكن حميده، اشك هاي دانه دانه ي تو را تاب نمي آورم
 .تشنه بودند و آيينه چشم هايشان عباس را در هم مي شكست

. هزار شمشير، خم به ابرو نمي آورد و پلك بر هم نمي نهاد، نگاهش را از نگاه كودكان مي گرفت، بي تابي در رفتارش موج مي زد مردي كه در رويارويي
 .ما همه شرمنده ي شرمندگي هاي تو بوديم .شرمندگي عباس در مقابل كودكان، كوه را آب مي كرد

سواران، فضا . نيزه ها افراشته نبودند. اسب ها شيهه نمي زدند. زمين در التهاب مي سوخت. زرگ، فضا لبريز حسي گنگ، آسمان منتظر حادثه اي بتاسوعا بود
 .اما متوج خطر بود و وزش مبهم ترسي غريب. را به سماع شمشيرهايشان نمي سپردند

هنه، مثل چركاب هاي عفن، چشم بر نشتر فرمان بغض هاي ك. كينه ها، زير خاكستر قلب ها، سر گُر گرفتن داشت. دشمن، آراسته و مسلح، منتظر فرمان بود
 .عمرسعد داشتند

امام به ياران فرمان داد، شمشيرها، كاله خودها، سپرها و كمان ها را . نقابداران ديروز سيماي سياه بي نقابشان را، در بي شرم ترين چهره، نشان مي دادند
 .آماده كنند

كه راه مي رفت، عباس پشت سر او قدم بر مي داشت، اما هميشه امام . تر از همه و چند قله بلند تر از آسمانعباس در ميان ياران ايستاده بود، يك نيزه بلند
 .امروز عباس دو سه گام جلوتر بود تا اگر خطري باشد، جان برادر آسيبي نبيند. امروز به ديگر گونه رفتار مي كرد

چشم گرداند و به عباس رسيد، شنيدم كه زمزمه . زينب نيز بيرون آمده بود. لم را آرام مي كردمن سر از خيمه بيرون آوردم، تماشاي هيئت و هيبت عباس د
 ».ماشاءاهللا و الحول و ال قوة اال باهللا«: مي كرد 
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: ن كودك صدا زد نخستي. آفتاب لحظه به لحظه داغ تر مي شد. حركت مي كردندحتي پيران با وجد و چاالكي جوانان . آماده مي شدند ياران با شور و نشاط
 . »آب«

 .آمد و بچه ها آرام شدند. هنوز نگاه امام به عباس نرسيده بود كه سرو قامت دالرايش به خيمه نشينان رسيد. كم كم صداها اوج گرفت

آب شد و تشنگي  اندوه. براي سكينه آغوش كشود. برخاست و دست بر سر رقيه كشيد،اشگ با لبخند در آميخت. لبخند زد. كنار گهواره اصغر نشست
مي نشست و بر مي خاست و جزر و مد قامت او، جرعه جرعه سكينه به كام جان هاي آتش زده . انگار شاخه اي از فرات را به خيمه ها كشيده اند. فراموش

 .مي ريخت

كوت صبحگاهي شكسته شد و يس حوصلگي، كم كم س. باز لهيب تشنگي بود و بي تابي. آفتاب قطره قطره حوصله كودكان را مي بلعيد. روز به نيمه رسيد
بسياري تن به خنكاي فرات سپرده بودند و گروهي با خنكي دويده زير پوستشان به خيمه مي رفتند و مي . اسب ها و سواران و سپاهيان را نيز در بر گرفت

 . آرميدند

 .اما اين سو خيمه ها بود و لهيب آفتاب و شعله هاي تشنگي

پس از نماز ياران به خيمه ها . زير هواي داغ و در محاصره ي نيزه ها و تيغ ها، نماز شكوه و شكوت ديگر يافته بود. تاسوعا را بر پا كرد امام با يارن نماز ظهر
 .انگار كه هيچ حادثه اي در انتظار نيست. آن سو و اين سو فريادها فروخوابيد. برگشتند

تنديس شقاوت و دورنگي، . ران، برق نيزه ها و آذرخش شمشيرها، نشان ورود نيروهايي تازه به كربال بودشيهه و هي هي سوا. از دور غبار برخاست اما ناگهان
 .ابري از غبار خورشيد را پوشاند. شمر، به كربال آمده بود با چهار هزار سوار

 .بني هاشم و فرزندان صادق عشق و ايماناينك كربال بود و سي و سه هزار بني شيطان در مقابل 

به سوي حسين دويد و . خواهرم زينب سر از خيمه بيرون آورد. يمان حسين در كنار خيمه، سر بر شمشير، بر تخته سنگي، دمي چشم بر هم نهاده بودموال
 »هيياهو و غوغاي دشمن را مي شنوي؟! برادر، حسين«: گفت 

 .و ملموسچهره اش روشن تر از هميشه بود و آن سوي چهره اندوهي محسوس . امام سر برداشت

 »برادر جان، چه شده است؟«: كنار حسين نشست و پرسيد . خواهرم زينب لحظه اي ميدان را فراموش كرد

شنيدم كه مي گويند . به من نزديك شدند. ميان بيداري و خواب، جدم رسول خدا، پدرم علي، مادرم فاطمه و برادرم حسن را ديدم! خواهرم زينب -
 ».به زودي نزد ما خواهي آمد. است اي حسين، هنگام ديدار نزديك«: 

اگر شما بوديد و اين خبر را از زبان امام خود مي شنيديد چه مي كرديد؟ اگر شما بوديد و آن سپاه را نظاره مي كرديد چه ! عزيزانم، عبيداهللا و حميده
 احساسي داشتيد؟

 »!وا محمداه ، وا علياه«: فرياد زد . خواهرم زينب رشته صبوري گسست

ما را دشمن . شتاب و فرياد مكن. خواهرم، آرام باش«: ناله و شيون او در كرانه هاي ميدان نپيچيده بود كه امام دست هايش را گرفت و به آرامي گفت هنوز 
 ».شاد نكن

كه بي شرم و آزرم به خيمه ها مي پرسي عباس من در آن لحظه كجا بود؟ كجا مي توانست باشد؟ گرداگرد خيمه ها مي چرخيد تا سواراني ! مادرم، ام البنين
 .نزديك مي شدند با ديدن او قدم در حريم خيمه ها نگذارند
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 ..شب سي اُمين

 .به اشاره او خواهرم زينب را به خيمه بازگرداند. رست در همين لحظه بود كه عباس رسيدد

 ».نامه آورده ام امان! كجايند خواهر زادگانم«: غرق در سالح، با صدايي درشت و دورگه، فرياد زد شمر 

 .امان نامه عبيداهللا بن زياد را همراه با كزمان، غالمهم قبيله اي خويش و عبيداهللا بن ابي محل، به رزمگاه آورد. امان نامه آورده بود

در كنار عبيداهللا بود، گفته  وقتي نامه ي عمرسعد به عبيداهللا رسيده بود، شمر كه. از كف عمرسعد بستاندراهي مي جست تا قدرت . شمر رقيب عمرسعد بود
 .بود حسين در چنگ شمات و عمر سعد سستي و مسامحه مي ورزد و اگر حسين از كربال برود هيچ كس را قدرت و توان جنگ با او نخواهد بود

اش و گرنه سر از بدنش جدا كن و خود اگر عمرسعد تن به نبرد با حسين داد در ركابش پياده ها را فرمانده ب. به كربال برو«: عبيداهللا شمر را گفته بود 
 ».فرماندهي را به عهده بگير

 ».اگر مي شود امان نامه اي بنويس تا از كربال بيرون آيند. فرزندان عمه ام ام البنين در كرباليند«: هنگام آمدن شمر، عبيداهللا بن ابي محل گفته بود 

عباس نيمي از كربال بود و بي او تكيه گاه . فرماندهان را بفريبد) ع(كه، به رسم سپاه امام مجتبييد شمر شادمانه پيشنهاد عبداهللا را تكرار كرده بود، بدان ام
امان نامه را گرفت و به غالم خويش كزمان سپرد تا به كربال برساند و كزمان . شمر بدين سودا بر خواسته ي عبداهللا پاي فشرده بود. لشكر فرو مي ريخت

 »!كجايند خواهرزادگانم عباس و عبداهللا و عثمان و جعفر«: ديگر بار صداي شمر در ميدان پيچيد . همسفر شمر به كربال آمد

شرم و خشم در نگاه عباس موج . امام به ديدن عباس آمد. اما عباس و برادران سر از خيمه بيرون نياوردند. كوته بين پلشت و سياه انديش ديگر بار صدا زد
 ».هر چند فاسق و تبهكار است، جوابش را بدهيد«: امام گفت . ر نيز بودندعبداهللا و عثمان و جعف. مي زد

 .هرگز همسخن شمر نمي شد. اگر حسين اجازه و فرمان نمي داد، عباس هرگز سر از خيمه بيرون نمي آورد

 چه مي گويي و چه مي خواهي؟ -

خود را به خاطر برادرتان حسين به كشتن ندهيد و . اصره نجاتتان دهمامان نامه آورده ام، تا از خطر و خون و مح. شما خواهرزادگان من در امانيد -
 .از اميرالمومنين يزيد فرمان ببريد

تو بر . ما در امان باشيم و فرزند رسول خدا در امان نباشد؟ دستانت بريده باد و امان نامه ات نفرين شده! نفرين و لعن خداوند بر تو و امان نامه ات -
 !هرگز. را رها كنيم و ستم پيشگان اعنت شده را تسليم شويم زهرا آني كه ما فرزند

زهير پرچمي را كه در كف داشت به عباس نزديك كرد . عباس بر اسب نشسته و با شمر به تندي سخن مي گفت. ناگاه زهير بن القين خود را به عباس رساند
 ».هم با تو بازگويماي فرزند اميرالمومنين، رازي در سينه نهفته دارم كه مي خوا«: و گفت 

 ».تا فرصتي هست، راز را با من بازگو«: عباس پرچم را گرفت و گفت 

. پدر تو به پيشنهاد عقيل با مادرت ام البنين ازدواج كرد تا فرزندي شجاع بياورد كه بازو و يار و ياور حسين در سرزمين طف باشد! يا ابوالفضل -
 .پاسدار حرم و يار و نگهدار برادران و خواهران خويش باش. تو را خدا براي حسين آفريده است. چشم اميد حسين به توست. اينك تويي و كربال

به شجاعتم مي خواني؟ به خدا ! اي زهير«: آنگاه گفت . ناگهان پاي در ركاب كشيد آن سان كه تسمه ي ركاب گسسته شد. عباس مي شنيد و مي لرزيد
 ».ده باشيسوگند چيزي به تو نشان مي دهم كه هرگز ندي

 .عباس عزيز كاري كرد كه هيچ چشمي پيش از اين نديده بود. و نشان داد
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چه گمان كرده بود آن پلشت زشتكار سيه دل؟ عباس و جدايي از حسين؟ عباس و بي وفايي و پيمان شكني؟ . شمر سرافكنده و شرمسار و تهيدست بازگشت
 .آفتاب مي زد و بهار بي او به زيارت زمين نمي آمد كربال بود و قامتي كه سر بر. كربال بود و مهتاب حسين

لب هايش را و دست هايش . عباس را بوسيد. امام آغوش گشود. با ادب و تواضع از اسب فرود آمد. نزديك خيمه برادر رسيد. ركاب گسسته مي آمدعباس با 
 .قلب او بخشيده استرا و تبسم حسين گواه بود كه تماشاي قامت رشيد عباس چه شوق و شعف و لذتي به 

دل ها لرزيده بود كه لگر عباس برود چه مي شود و حاال جان به تن . همه به استقبالش آمدند. عباس خاكستر يأس بر سر شمر افشاند و به خيمه گاه آمد
زينب آمد و با . ر همه سينه ها جاري شدتشنگي فراموش شد و عباس مثل شطّي زالل د. ياران حلقه زدند. آرامشي بهاري در قلب ها مي وزيد. كربال مي آمد

 »!مبارك باد كربال با تو. نور چشم و ميوه دلم، خوش آمدي«: صدايي كه شوق در آن مي لرزيد گفت 

وي غروب بود و خورشيد آن س. به تحريك او، عمرسعد با چهارهزار نيزه دار و تيرانداز و شمشيرزن به سمت خيمه ها حركت كرد. شمر در هم شكسته بود
چوب ها . برخي گستاخ تر چوب هايي در دست داشتند كه پارچه بر آن آويخته بودند. سواران نزديك تر شدند. غبار برخاسته، خونين و محزون فرو مي رفت

يدت، بر اسب بنشينو قربان تو برادر، فداي قامت رش«: امام عباس را صدا زد . شعله كشيد و صدها دست با مشعل هاي افروخته به حريم خيمه ها نزديك شد
 »پيش برو و بپرس چه انديشه در سر دارند؟ چه مي خواهند؟

بار چندم بود كه امام جان فداي عباس مي كرد، نمي . در لرزش نور مشعل ها، شكوه و هيبت او دو چندان شده بود. عباس چاالك و چابك بر اسب نشست
من مي ديدم كه چهره عباس از شرم گل مي . ادگار مرتضي، جان تقديم عباس مي كرد، نمي دانمبود كه حسين زهرا، جگرگوشه ي پيامبر، يبار چندم . دانم

 »!فداي تو هستي عباس، سرور و موالي من«: در مقابل اين همه محبت تنها مي گفت . از شرمساري سر به اعماق گريبان مي برد. انداخت

 . رادت ميان قلب هايشان پل بسته باشدمن هيچ دو برادر را نديده ام كه اين همه محبت و عشق و ا

 ».فتبارك اهللا احسن الخالقين«: آن قله نشسته بر اسب مي گفت  عباس مي رفت و امام در بدرقه

 ..شب سي و يكمين

 .عمرسعد بود بود و شمر و شبث بن ربعي و عمروبن حجاج كه پيشاپيش ايستاده بودند. نزديك لشكر مهاجم رسيدند

 ؟ از اين آشوب و هجوم چه مي خواهيد؟شما را چه شده است -

از امير عبيداهللا بن «: عمرسعد كه ديگر نرم خويي روزهاي گذشته را نداشت و با حضور رقيب خويش، شمر، سختگير و خشن و بي رحم شده بود، فرياد زد
 ».زياد فرمان رسيده است كه يا بر حكم او گردن نهيد يا جنگ را آماده باشيد

شتاب نكنيد تا من نزد مواليم برگردم و پيامتان را «: درنگي ميكند و مي گويد . بايد نظر مواليش حسين را بپرسد. يم، رسم ابوالفضل استادب و وقار و تسل
 ».برسانم

 .نزديك مي شود. عنان مي گرداند، باد پاي او به شتاب سمت خيمه امام مي آيد

 .م و جنگ مخيرمان ساخته اندميان تسلي. با آنان گفتگو كردم! سالم، موال و سيد من -

بگذاريد امشب را به استغاثه و نماز بگذرانيم . بگذاريد امشب را با پروردگارمان راز و نياز كنيم. برگرد و به آنان بگو تا فردا مهلت دهيد! جان برادر -
 .كه نماز، تالوت قرآن و دعا و استغفار مطلوب هميشگي زندگي ماست

 .ده منت، باز مي گردم و مي گويمبه دي! نور چشم و محبوب قلبم -

 .هجده تن همراه او، فرصت را غنيمت دانسته به موعظه و ارشاد و هدايت عمرسعد و سرداران و سپاه دشمن پرداخته اند. عباس باز مي گردد
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 .و پارسا، برير، قاري و معلم قرآن و اكبر، تجسم دوباره پيامبر در كربال موعظه كنندحبيب، پير پرهيزگار 

كدام جان تيره، تكان خورد؟ كدام قلب مي لرزد و . جايگاه اين خانواده را و شرمساري و سرافكندگي روز قيامت را در مقابل رسول اهللا. سين را معرفي كنندح
 چرا؟. كدام گمراه راه مي يابد؟ دريغا كه اين سنگستان سياه، راه نفوذ آب را بسته است

شكم و كيسه «: وقتي روياروي دشمن خطبه خواند و صداي گيرا و رسا و آسماني اش را هيچ كس لبيك نگفت، فرمود. بود امام راز اين تاثير ناپذيري را گفته
 ».همين راه دل ها و گوش هايتان را بسته است و هيچ حقيقتي در جان و قلبتان رسوخ و نفوذ نمي كند. هايتان را از حرام و رشوه انباشته ايد

 .هزار خورشيد هم روشني و گرمي نمي بخشد. وقتي چشم دل كور شود. به گوش بيرون اميدي نيست وقتي گوش دل بسته باشد،

 .زهير گفت و گوي خويش را به پايان رسانده و حبيب گرم گفتگوست. عباس مي رسد

خويشان و بندگان سحرخيز و سوگند به خدا، چه بدفرجام اند قومي كه روز رستاخيز در پيشگاه خدا حاضر شوند و فرزند پيامبر و . اي مردم -
 .زمزمه گرش را كشته باشند

 ».تو خويشتن را مي ستايي. هرچه مي خواهي بگو«: بن قيس گفت ة عزر

از آنان مباش كه گمراهان را در كشتن انسان هاي . از خدا بترس كه من نيك خواه توام! ةاي عزر. او پاك و هدايت يافته است! ةاي عزر«: زهير پاسخش داد 
 ».ياري و همراهي مي كنندپاك 

 »!ما تو را دوستدار و پيرو عثمان مي دانستيم نه شيعه ي اين خاندان! اي زهير«: فرياد برآورد ة عزر

ده و وعپيك و رسول براي حسين نفرستادم . آيا بودنم در اين جا و اين سو كافي نيست كه بداني با كيستم؟ به خدا سوگند من نامه ننوشتم«: زهير پاسخ داد 
 ».مرا به او رساند و چون پيوستگي او را به پيامبر حقيقت و ستيز او را با تبهكاران بيدادگر دانستم به او پيوستم» راه«ياري به او ندادم، اما 

مه چشم ها به لب ه. سكوت بر اردوگاه دشمن سايه انداخت. ايستاد. لگام كشيد. آن گاه با اسب پيش تاخت. عباس درنگي كرد تا سخنان زهير پايان رفت
 .هاي عباس دوخته شد

آن گاه كاري را . مواليم حسين از شما مي خواهد كه امشب بازگرديد تا در كار خويش درنگي كند و صبحگاهان شما را ديدار كند! اي حاضران -
 !كه مي خواهيد و تحميل مي كنيد، انجام مي دهيم

 .ام و ايهام مي شود فهميدزيركي و تيزهوشي و درايت عباس را از اين سخنان پر ابه

هنوز طنين سكوت بود كه . آن سو شب بود و ظلمت و اين سو تنها مهتاب، قمر آسمان بني هاشم. انگار همه ي ميدان او بود. عباس منتظر ايستاده بود
 !شنيده مي شد

ا و هوس شود به چه تندي به قعر دره هاي تباهي و سياهي مي بينيد كه اگر كسي رهپوي هو. مي بينيد كه دنيا چه مي كند! نور چشمانم عبيداهللا و حميده
 . خواهد افتاد

 ».بركسي كه لبانش بوسه گاه پيامبر بوده شمشير نخواهم كشيد. من هرگز با حسين نخواهم جنگيد«: عمرسعد روزهاي اول مي گفت 

 .امبر آماده شوداما كم كم آماده شد و آخرين سوسوي ايمان را در خويش ُكشت تا براي كشتن فرزند پي

اگر تسليم شديد، شما را نزد . مهلتتان بخشيديمتا فردا «: فرياد زد . بر ارتفاعي ايستاد تا صدارس باشد. فرزند شور بخت سعد به اكراه، يك شب را مهلت داد
 ».امير عبيداهللا خواهيم برد و ورگرنه رهايتان نمي كنيم و شمشير، فرجامتان را روشن خواهد كرد
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 ..شب مينسي و دو

آن سو، سياه دالن در خويش خزيدند تا فرداي خيانت . استعظيم ترين و شورانگيزترين شبي كه روزگار به خويش ديده . ليلة القدر كربال. شب فرا رسيده بود
 .گونه ي خون آذين بندندو جنايت را آماده شوند و اين سو، دوستان عزيز خدا مشعل دعا و نيايش و نماز برافروختند تا سپيده ي فردا را به گل

مگر نشنيدند كه حسين گفت . راره مي زدآن سو، شيطان قهقهه مي زد، زشتي عربده مي كشيد، گناه پاي مي كوبيد و جهنم از گستره قلب هاي تاريك ش
ه نگاران كوفه به حسين آن جا نبودند؟ مهلت مي خواهيم تا به نماز و قرآن و نيايش بپردازيم؟ مگر نمي دانستند حسين كيست؟ مگر چهارهزار تن نام شبي 

ودپرستي ، زر پرستي، مگر چهارصد تن از آنان كه پيامبر را ديده و از زبان او حسين را سيد جوانان بهشت شنيده بودند، در رزمگاه كربال نبودند؟ بودند اما خ
 .قدرت و شهرت و ثروت و جهل كار خود را كرده بود

ابليس سي هزار دهان گشوده بود و مي خنديد و اين سو، صداها آرام، مثل لغزش جويبار بر . د، شليك خنده هاي شوممي آماز آن سو صداي هلهله گاه 
 .سنگ ها، مثل همهمه بال پرندگان، مثل زمزمه زنبورها در اين حوالي كندو

. طش شبانگاه، فرات فرات اشك را بر گونه ها تماشا كنندتا در ع. همه فرشته هاي خدا آمده بودند تا چشم خيس عاشقان را ببينند. اين سو عشق مي وزيد
 .فرداي ارغواني، فرداي خون و جنون. قيام بود و قعود، ركوع بود و سجود، زمزمه هاي قرآن، تالوت عاشقانه ي خدا بود در دشتي كه چشم به راه فردا بود

 !هنوز مانده است تا لحظه هاي شبون زمين و آسمان. حادثه اشك هايتان را بگذاريد براي روز! نور چشمم حميده! ميوه دلم عبيداهللا

. من نيز به نماز ايستادم. فراز و فرود قامت ها مثل جزر و مد دريا بود اما خاموش. نمي داند شب قدر كربال چگونه بودهيچ كس . و ماادريك ما ليلة القدر
تيماردار و . وقتي رسيدم خواهرم زينب در كنارش بود. مي سوختدر تب . ي بزنمبرخاستم، گفتم به خيمه فرزند برادرم، سجاد عزيز سر. ساعتي گذشت

تن در تب . دمي بعد اكبر وارد شد همه نگران بودند. تا نشستم عباس عزيز هم آمد. زينب پرستار دل همه بود و پرستار جان و تن سجاد هم. پرستار او بود
 .و آب تنها در چشم ها يافت مي شد. پريده رنگ و تكيده و تشنه. دست ها را مي سوزاند پيشاني،رم ه. دست بر پيشاني اش گذاشتم. مي سوخت

همه مي . هيچ كس ترديد نداشت كه شب فردا را نخواهد ديد. چه مي گفتند نمي دانم. تضرع و استغاثه بود ونجوا. صداي گريه از خيمه هاي همسايه مي آمد
 .دانستند عاشورا شب ندارد

همه به صداي قدم هاي ... شايد نه . هر چند مهلت و امان داده بودند، عباس بايد نگاهبان حريم خيمه ها مي شد. و ماموريت ديگري داشتا. عباس برخاست
 .، زمزمه مي كرد»كسي هست«: صدايي كه در گوش ها سرود . نيازمند صدايي ه دل ها را به ضيافت آرامش مي برد .عباس محتاج بودند

پاسدار حرم باش و  برادر گفته بود. اما نه، نبايد و نمي توانست... دوست داشت مثل همه به نماز بايستد، سجده كند، گونه بر خاك بگذارد كه! فداي دل عباس
و عبادت همه كربالييان يك سو بود . نمي رسيدآن شب هيچ ذكري به پاي ذكر عباس . من ترديد ندارم صداي قدم هاي عباس از زمزمه هاي بوب تر بود

 .هنگام قدم زدن سوي ديگرزمزمه هاي عباس 

آفتاب من، چشم در . يك بار حسين هم سر از خيمه برآوردو. صالبت قدم هايش را مي ديدم و آرام مي شدم. نگاهش كردم. دوبار من از خيمه بيرون آمدم
 .به خدا، گره خوردن اين دو لبخند از هرچه بهشت خدا، زيباتر بود. چشم مهتاب خنديد

 !درياي عباس را نچشيده و نچشانده اماين همه گفتم اما هنوز قطره اي از ! كمي آرام باشيد عزيزانم حميده و عبيداهللا 1ه نكن ، مادرم ام البنينگري

از همه طرف بچه ها كم كم . بچه ها عمو مي گفتند و زمزمه ي عمو عمو خيمه ها را پر مي كرد. گاه عباس به خيمه ها مي آمد تا كودكان بيدار را آرام كند
 .تا براي فردا آماده تر باشند. فداي عزيزم عباس كه آن شب چند بار همبازي بچه ها شد تا بي تابي نكنند. آمدند تا قامت رساي عمو را ببينند و آرامش بيابند

حتي ديدم كه تب دار عزيزمان سجاد، خود را بر  .سبك روحان عاشق، چاالك و چابك برخاستند. خبر در خيمه ها پيچيد كه امام ياران را مي طلبدناگهان 
 .سينه مي كشاند تا نزديك شود و گفت و گوي پدر را بشنود
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آفتاب و همه ستارگان چشم به گفت مهتاب كنار . شمعي در ميانه مي سوخت. عباس هم آمده بود. امام نشسته بود و ياران نيز. بر خيمه حكم مي راندسكوت 
 .و گوي آفتاب

 .درخششي در همه چهره ها ديده مي شد. پلك ها فروهشته و سرها افتاده بود. برنمي خاست هيچ نگاهي

 ..شب سي و سومين

خدا را به بايسته ترين و شايسته ترين درودها و سپاس ها مي ستايم و بر . بسم اهللا الرحمن الرحيم«: امام يك بار ياران را نگريست و آرام سخن آغاز كرد  
 .ا و غم ها شكر مي گويمداده ها و شادي ه

قرآنمان آموختي، بصيرت و فهم عنايتمان كردي و چشم و دل شنوا و بينا و پذيرا مرحمت فرمودي و . تو را سپاس كه به پيامبري كرامتمان بخشيدي! خدايا
 ».ما را شاكر نعمت ها نمودي

معلوم بود، . هيچ كس سر بر نمي داشت تا در چشمان امام بنگرد. ه منتظر بودندهم. ان لحظه در همه عالم گوش هايي تشنه تر از ياران نبود. امام سكوت كرد
 .آهنگ كالم امام ديگرگونه برخاست. درنگ بود و سرهاي در گريبان. سخني مهم در پيش است

خداي بزرگ . ر از خانواده ام نمي دانماما بعد، من ياران و اصحابي وفادارتر و خوب تر و همراه تر از يارانم نمي شناسم و خانداني نيكوتر و مهربان ت -
 .پاداش خيرتان عنايت فرمايد

شما بيعت از گردن . همگان آزاديد. آگاه باشيد كه به همه ي شما اجازه و رخصت رفتن مي دهم. آگاه باشيد كه بيش از يك روز امان و مهلتمان نيست
شب را شتر راهوار خود گيريد و از اين دشت خون . اين پرده سياه را غنيمت دانيد. سياهي اينك شب است و. هيچ تنگنا و بازدارنده اي نيست. برويد. برداشتم

بيعت از . باز مي دارندمرا مي خواهند و اگر بر من دست يابند از ديگران  اينان. برويد و تنهايم بگذاريد. در تاريكناي شب پراكنده شويد . و خطر و خوف برويد
 ».همگان برداشتم

اكبر و قاسم و حسن و عبداهللا، . عالس گريه مي كرد، جعفر و عثمان و عبيداهللا، عموهاي عزيزتان بلند بلند مي گريستند. ظه بر ياران چه گذشتآه در آن لح
 .حبيب و زهير و برير به شيوه فرزنددادگان شيون مي كردند

درست مثل . آفتاب نبود و مهتاب ايستاده. ستاره ها چشم چرخاندند. د و استوارو رشي  غيور. در اين اندوه و شيدايي، ناگهان عباس برخاست. غوغايي بر پا شد
 .ماه در آن شب كه از بدر هم كامل تر و روشن تر بود

 : صدايش لرزشي داشت، همرنگ گريه، اما به شكوه آذرخش و به هيبت رعد، سخن آغاز كرد . عباس ايستاد

كجا برويم كه بي تو ننگ و ذلت و مرگ نباشد؟ . مرگمان باد اگر تنهايت بگذاريم. اشيم و تو نباشيخدا آن روز را نياورد كه ما ب! موال و سيد من -
 .خون رگهايمان ارزاني و تقديم قدم هايت. جان ما قرباني يك نگاهت. سرِ ما، سرمايه راهت

. بي تو روز شب است و خوشي ها تلخ و بهشت، دوزخ. ا اگر چنين كنيمباد اندام و اعضاي مپاره پاره . ما برويم؟ مرگمان باد اگر اين گونه بينديشيم! موالي من
 ....نه نه هرگز نمي رويم

تبسم او در چين پيشاني . امام لبخند زد. قلب ها را لبريز ايمان و اطمينان كرد. خون حماسه در رگ ها دواند. سخنان عباس، اتش غيرت در خرمن دل ها زد
من فداي اين دو لبخند عالم و آدم فداي اين عشق بازي و . ني رفت و لبخند و اشك همزمان سيماي عباس را نواختعباس افتاد و ناگهان چين از پيشا

 .اُخوت

 .عباس همچنان ايستاده بود. فرزندان عقيل نيز برخاستند
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 .رسا و شيوا مي خواندند گويي عباس كتابي گشوده بود كه برگ برگ آن را. فرزندان عقيل چشم بر قامت عباس داشتند و سخن مي گفتند

بگوييم سرور و بزرگ و تكيه گاه خويش را در تير و نيزه و شمشير رها كرديم؟ بگوييم به  ؟ آنگاه جواب ديگران را چه بگوييم؟برويم! پناه به خدا و ماه حرام
 .خواهد بود زنديگ ما با تو و مرگ ما نيز با تو. هرگز چنين نخواهيم كرد! خاطر دنيا گريختيم؟ پناه بر خدا

. خواندن عباس تالوت آيات خداست. عباس ايستاده است و زهير و مسلم بن عوسجه و حبيب بر مي خيزند و كتاب ايستاده ي شجاعت و فتوت را مي خوانند
 .است امام تبسمي مي كند، من نيز مثل شما عزيزانم، مثل مادرمان ام البنين ميان خنده و گريه نشسته. مي خوانند و مي خوانند

عباس را روز قيامت خواهند . من هنوز برگي از اين كتاب بزرگ را بيش نگفته ام. عبيداهللا و حميده، كتاب عباس خواندي ترين كتاب عالم است! عزيزان من
خون خواهي عباس روزي كه مادرمان زهرا نخست به . شناخت كه در هنگام ورود به عرصه قيامت، همه شهيدان بر عظمت و شكوه او رشك خواهند برد

 .ردار عاشورا را پرچم قيامت خواهد كرد=خواهد آمد و دست هاي بريده سد

 و ما ادريك ما العباس؟. من چه بگويم عباس چيست، عباس كيست

 .خدا شب عشق، شب. شب شيرين شيدايي. پس از نماز باز از شب عاشورا خواهم گفت. برخيزيد با همين چشم هاي خيستان لبيك گوي اذان باشيد

 .برخيزيد

 ..شب سي و چهارمين

كه شيوه شب عاشورا را دارند، مثل چشم هاي عباس، مثل چشم هاي عمويتان جعفر و بگذاريد پيشاني خاك آلوده از بقيعيتان را ببوسم و چشم هايتان را 
 .عبداهللا و عثمان

 . به شب عاشورايتان برميگردانم

اصحاب را فراخواند تا از . امام دست بلند كرد. مهتاب بود و فضا روشن. ياران نيز بيرون آمدند. اران برخاستامام پس از سخنان عباس و ففرزندان عقيل و ي
 .اشك هاي ساعتي پيش به خنده پيوست. بهشت در همسايگي چشم هاي عاشق و بيدار بود. ميان انگشتانش بهشت را نظاره كنند

 .هيجان و شعف و شكفتگي. خنده بود و قاه قاه مستانه و شوق و شور و شيدايي

همه بي . مزاح و مي گفت و بزم شبانه ي مستان عاشق را رونق مي بخشيد. برير به شادماني شب حجله خنده مي زد. حبيب به شوريدگي جوانان مي چرخيد
 .ي زمين و مدار گودال هاتاب سپيده بودند، منتظر صبح و رقص شمشيرها و گردش سرها در ميدان و پيچ و تاب خون در گداختگي خاك و داغ

زيبا و آراسته سازيد تا ديدار محبوب را در خوب ترين و . خوشبو كنيد. خود را شست و شو دهيد. فردا شهادت است و بهشت! ياران«: حسين عزيز گفت 
 ».آراسته ترين هيئت مهيا شويد

و  »، وا علياهوا محمداه«: زد مي زينب فرياد . صداي گريه برخاست. بود ن جان ها انداختهسخنان حسين، آتش در خرم. ناگهان از خيمه ها فرياد برخاست
 »اين الخالص من العداء؟! واعلياه، واحسيناه، واقّلة ناصراه«: من شيون زدم 

كوه آيينه . م نمي شدكوه بود كه در نشستن چيزي از او ك. با چهره آرام و صداي مهربان و زانواني كه به ادب بر زمين زده بود. مثل هميشه. عباس آمد
. عزيزانم، گريه نكنيد تا مواليم حسين را دل شكسته و پريشان نكنيد«: وقتي گفت . او را ديديم و آرام شديم. صبوري است و عباس آيينه همه ي كوهساران
 .آرام شديم» .گريه نكنيد تا صدايتان، دشمن را مسرور نكند
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تو «: چشمه ساري بود كه مسافران خسته را آرام مي كرد، به حضور برادر مي رسيد و مي گفت . بودعباس ساحل امن لحظه هاي توفان زدگي خيمه ها 
 ».تو راحت روح و رواني. تو زداينده غم از دل هايي. تسكين خاطر همگاني

 .مي گوييم» عباس«،  ؟ هر وقت ياد آن روزها مي كنيم و گردباد غم، طومار دل و جانمان را در هم مي پيچدمي بينيد. هميشه همين است

د گفت يا يادتان هست عمه تان زينب، در همين بقيع، در موج گريه و اشك چه مي گفت ؟ تا عالم است هر كه به گرداب غم و بال و حادثه مي افتد خواه
 .كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السالم اكشف كربي بحق اخيك الحسين عليه السالم

تو نيز . تا درد و اندوه قرار سينه از تو نربايد. مادرم ام البنين، تو نيز بگو تا غم اين همه گريبان صبوريت را چاك نزند! يز برادريادگاران عزشما هم بگوييد، 
 .بگو، كه از زبان تو شنيدن حالوتي ديگر دارد

ب به چشم ها نيامد، فقط كودكان با الي الي قدم هاي عباس آن شب خوا .ديگر بار زمزمه و دعا و نجواي عارفانه و عاشقانه بود. ياران به خيمه ها بازگشتند
 .خوابيدند

 .معلوم بود صبح چه خواهد شد

 . عباس هنگام قدم زدن، خارهاي گزنده ي اطراف خيمه ها را بر ميچيد تا در فرار فردا، پاي كودكان را نيازارد

 ».خواهرم ام كلثوم، هديه تو به كربالي مواليم حسين آماده است«: گفت محبتآن شب عباس را چگونه پاس بدارم كه ديگر بار به خيمه من آمد و 

 .آن ادب و حميت و جوانمردي. من فداي آن قامت موزون و رشيد» فردا اينگونه ميدان رفتن را مي پسندي؟! خواهر«: ايستاد با همان قامت رشيد و پرسيد 

 .به پاس هديه اي كه فردا تقديم مي كردم سپاس گفتمخدا را . وقتي عباس عزيزم از خيمه بيرون رفت، سجده كردم

 .هديه اي بزرگ تر از همه كائنات. احساس كردم به اندازه همه كربال هديه دارم

. كردشمشير بر كمر بسته، نيزه در دست گرفته بود و طواف خيمه ها مي . نگاهبان خيمه ها بود -به فرمان امام–عباس تا صبح گاه پياده و بيشتر سوار اسب 
 .دست بر سينه مي گذاشت و با ادب و وقار دور مي شد. به خيمه امام كه مي رسيد، دمي درنگ مي كرد

 .بي عباس خواب آرام به چشم ها نيامد. آه كه شب بعد، چشم دشمن خواب و چشم ما بيدار بود

تو اين قصه را هزار بار شنيده اي؛ از زبان ! مادرم ام البنبن.ا و عباس باشيمفردا از سپيده دمان باشيد تا در بقيع سوگوار عاشور. بگذاريد فردا از عاشورا بگويم
 .كه مي شنوي نامكرر استاما مي دانم هربار ... ، )ع(زينب، از زبان سجاد

 .قصه عباس، قصه عشق است، قصه شنيدني از زبان ها و در زمان هاي مختلف

 .خدا را در بازوان دلير علقمهمرثيه عباس عزيز و تجلي . فردا از عاشورا خواهم گفت

 .اما دريغ و درد من مانده ام و سرو چمن آراي من نيست. كاش خدا اين جان مي ستاند و مرا مرثيه گوي عباس نمي كرد

 .مگر عباس كمك كند كه فردا قصه گوي عاشوراي داغ و درد باشم

 .... .يا كاشف الكرب عن وجه الحسين 
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 سي و پنجمين شب

 اكبر اهللا اكبر اهللا

هر روز ابوثمانه اذان مي گفت و امروز طراوت صداي پيامبر . بود كه سپيده دم روز بي بديل خدا را بشارت مي داد -علي اكبر–اين صداي موذن جوان عاشورا 
 .كربال، جان هاي بازگشته از سفر روحاني شب را تازگي و صفاي بيشتر مي بخشيد

 .ه انصاري نيزمسلم بن عوسجه و جناد. حبيب گريه مي كرد

 .آن ها صداي رسول خدا را شنيده بودند و اينك صداي اكبر همان صداي آشنا بود كه پس از نيم قرن به گوش مي رسيد

 .روي او، خوي او، بوي او و همه چيز او تداعي پيامبر بود. پسر عمويتان اكبر فقط در صدا همسان پيامبر نبود! گل هاي باغ برادر، حميده و عبداهللا

 .آخرين اذان صبح در كربال. ان گفته شداذ

سياه دالن نگون بختي كه روزگاري با پيامرب بودند و طنين صداي او را در گوش داشتند، مضطرب برخاستند كه . سپاه عمرسعد نيز هراسان برخاسته بودند
اما چه زود دريافتند كه صدا، صداي اكبر است . ي حسين آمده استپيامبر به يار. ما با پيامبر نمي جنگيم. ما اين صدا را مي شناسيم. اين صداي پيامبر است

 .و دوباره در باتالق تن فرو رفتند

 !اهللا اكبر. نماز آغاز شد

 .احساس مي كردم همه هستي به حسين اقتدا مي كند، سنگ و خار زار، فرات و ستاره، ماه و نسيم و هرچه بود و نبود با حسين قامت بستند

. اشك در لرزش صدا فرو مي ريخت. عشق وزيده بود و شانه ها مي لرزيد؛ ارزان هيبت حضرت عشق، شوكت شيرين شهادت. مي لرزيدشانه ها در نماز 
تقوا . شهات مي دهم كه هنگام شهادت فرا رسيده است«: چهره ها را از نگاه بصير خويش گذراند و گفت . امام به خطبه ايستاد. ركعتان عشق خوانده شد

 .شكيبا و خداترس باشيد. پيشه كنيد

 ».....مرگ، چيزي نيست جز گذرگاهي كه از رنج و اندوه و تنگنا به گستره سبز بهشتتان مي رساند ! ياران من

 !عجب حالي داشت كربال. شيفتگان شهادت و بي تابان دشنه و شمشير برخاستند

 .بايد آتش افروخت تا دشمن از پشت سر هجوم نياورد. انباشته كنيد خندق پشت خيمه را از هيزم و ني. عباس عزيز، طناب خيمه ها گره بزنيد -

سپاه خويش را آراست؛ عمرو بن حجاج زبيدي در راست، شمر ذي الجوشن . عمرسعد دريافت كه حسين و يارانش سر تسليم ندارند و آماده جنگ مي شوند
 .پرچم را به دست غالمش سپرد. و خود و غالمش دريد در قلبدر چپ، عرزة بن قيس فرمانده سواران، شبث بن ربعي فرمانده پياده ها 

زهير بن القين سمت راست، حبيب بن مظاهر سمت چپ و خود امام در قلب . پرچم را به دست و بازوي عباس سپرد. امام نيز لشكر اندك خويش را آراست
 .سپاه ايستاد

 .را نگريست امام امتداد علم و بازوان عباس. عباس پرچم سبز را در كف گرفت

اين همه به آتش شتاب ! اي حسين«: شمر، بي شرم و بي آزرم، پيش امد و به تمسخر گفت . ياران خندق را برافروختند. فرمان شعله ور شدن خندق رسيد
 »مكن، دوزخ در انتظار است

 ».ما جنگ را اغاز نخواهيم كرد. نه، تيراندازي مكن«: امام به تأني و ارامش گفت . مسلم بن عوسجه تير در كمان نهاد تا اين حنجره دريده را بردوزد
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خود را . دستار پيامبر بر سر، شمشير پيامبر بر كمر و قرآن  در دست كنار ميدان آمد. لحظه اي بعد امام به خيمه رفت، در بازگشت لباس پيامبر پوشيده بود
اما اين زمستان را اين شراره ها گرمي نمي . ان حقيقت را بي پرده و روشن ببينندمعرفي كرد تا اگر تبليغ دشمن، حقيقت را به ابهام افكنده باشد، همگ

 .برير به ميدان مي رود و هنوز نخستين كلمات نجوشيده اند كه تير باران، سخن و موعظه اش را مي شكند. بخشد

كنار ميدان صداي رساي اوست پيش روي . ده و بر سر گذاشت استفرزند پيامبر و قرآن، قرآن را گشو. ديگر بار امام به ميدان مي آيد، عباس همراه اوست
مگر من فرزند پيامبر شما ! چرا خون مرا حالل مي دانيد! اي مردم. ميان من و شما كتاب خدا و جدم رسول خدا داوري مي كند! اي قوم«: سپاه مواج 

؟ اگر سخنانم را باور نداريد از ».ندانم، حسن و حسين سرور جوانان اهل بهشت اندفرز«: نيستم؟ آيا سخن جدم را درباره من و برادرم نشنيده ايد كه فرمود 
 ».جابر، زيد بن ارقم و اباسعيد خُدري بپرسيد

دشت . همه ما مي گريستيم. مظلوميت امام اشك در چشمان عباس دوارنده بود، اما هنوز نخستين قطره بر گونه پرپر نشده بود كه شيون اهل حرم برخاست
مي داني چه گفتند؟ سخني ميان سكوت و گريه اي تلخ تر گرفتارمان كرده . به اشارت امام، عباس و اكبر به خيمه ها آمدند. آسمان تار شده بود. رزيدمي ل
 .امام گفته بود بگوييد به جان خودم سوگند كه گريه هاي پس از اين بيشتر خواهد بود. بود

به خدا سوگند، هرگز «: امام نگاهي به ميدان انداخت و زمزمه كرد . اسب ها نزديك تر شدند. شيهه و غبار برخاستهنوز خيمه ها آرام نشده بود كه هياهو و 
 ».پيشنهادشان را نمي پذيرم و تسليم نمي شوم تا گلگون چهره و سرخ رو، خداي خويش را ديدار كنم

با امير كوفه بگوييد من نخستين كسي بودم كه تير به ! هي دهيد سپاهيانگوا«: صداي فرزند عمرسعد برخاست . عمرسعد پيشاپيش سپاه حركت مي كرد
 ».سمت حسين انداختم

ياران مي جنگيدند و تيرها برگ برگ درخت توحيد را بر خاك مي . صفير تيرها گوش و چشم و سينه ها را مي نواخت. ابري از تير آسمان كربال را پوشاند
 .خورشيد باالتر مي آمد تا بهار الله خيز عاشورا را نظاره كند دشت ارغواني و زيبا شده بود و.افشاند

آيا كسي هست كه براي خدا ما را ياري كند؟ آيا كسي هست كه حرم پيامبر را پاس بدارد و دشمن را «: فرياد امام برخاست . امام به سپاه دشمن نگريست
 »دور كند؟

 شب ششمينسي و 

، از همه آنچه داشت، از موقعيت و شهرت و قدرت گسست و رسته و رها به سمت در آن صحراي هول و خطر. مردي از دور دست خويش هجرت آغاز كرد
 .سپاه كوچك حسين آمد

و از فرماندهي هزار نفر ترفيع يافته  -صبح عاشورا–سرداري كه صبحگاهان . حر بود. ، دست بر سر، در هيئت اسيران و شرمساران نزديك شدكفش بر گردن
ي چهارهزار نفر رسيده بود، هم مرتبه عرزة بن قيس، شمر بن ذي الجوشن، شبث بن ربعي و درست در چنين موقعيتي سر پيوستن به درستي به فرمانده

 .داشت

 .عباس دروازه ديدار حسين بود مثل علي كه دروازه شهر درك و ديدار پيامبر بود. بي عبور از عباس، كسي به حسين نمي رسيد. به عباس رسيد

 .، علي براي پيامبر بودبراي حسين عباس

 .من حرّم! سالم اي عباس -

 !براي چه آمده اي -

 .آمده ام تا لبيك گوي مظلوميت حسين باشم -

 .درنگ كن تا با مواليم بازگويم! خوش آمدي حرّ  -
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 .پر شكوه جان باختحر آمد و به ما پيوست و ساعتي بعد شجاعانه پس از جنگي 

مي افتادند، اسب بادپاي عباس  وقتي در محاصره . آنان يك به يك با بدرقه حسين و عباس به ميدان مي رفتند. عاشورا رسيد نوبت ميدان رفتن ياران اندك
بر هم مي ريختند و داس تيز عباس، علف هاي هرز را . روبهكان مي گريختند. فواره رگ ها گشوده مي شد. تيغ، چرخش آغاز مي كرد. به ميدان مي رسيد

 .درو مي كرد

 بابا چگونه مي جنگيد؟ -

بگريزيد «: چندبار صداي دالوران رميده و گريخته دشمن مي آمد كه . پرسشت را چگونه پاسخ بگويم كه رزم عباس، گاه دشمن را به تحير و تماشا مي شكاند
 ».او به شيوه علي شمشير مي زند

در هجوم او، سپاه . ه مي تاخت، شمشير او چون آذرخش و فرياد او رعدگونه بوددر ميدان ناگهان از يمين به يسار مي زد و از همان جا به قلب سپاعباس 
 .دشمن موج برمي داشت و شيون وحشتزدگان سپاه عمرسعد در ميدان مي پيچيد

 .فرو مي افتاد، مي رسيد و شهيد را به خيمه شهيدان مي رساند سمان كربالزخمي، اما همين كه ستاره اي از آ تشنه بود و عباس عزيز

نه عبداهللا بن عمير بود و نه جناده، نه مسلم بن عوسجه، نه حر و نه ياران . مانده بودندن امام شماري اندك ااز يار. هر سوي ميدان شهيدي بر خاك افتاده بود
 .عاشق و پاكباز ديگر

تنها خواهرم زينب نظاره گر ميدان . شم ها مي ريختگدازه هاي درد و غربت از روزن چ. خيمه ها را سيالب عطش مي برد .خورشيد داغ و سوزان شده بود
جمع ياران به . چه مي توانست بگويد؟ چند تن مانده بودند با بني هاشم. وقتي به خيمه برگشت تا تبدار جان سوخته را پرستاري كند از ميدان پرسيدم. بود

 .سي تن نمي رسيد

صرصر كُفر مي وزيد و به كندن بنيان خيمه . غمناكي بود كه دشمن، شادمانه انتظارش را مي كشيد سم ضربه ها و قهقهه ها گواه پايان. غبار، غم مي افشاند
 .ها مي انديشيد

 .به ميانه آسمان رسيد و ابوثمانه صيداوي خود را به امام رسانيد. خورشيد باالتر آمد

تا جان در تن دارم مان احساس مي كنم، اما به خدا سوگند نفس هاينفس هاي دشمن را كنار . موالي من يا اباعبداهللا، جان و هستي من فدايت -
 .بايد جان در پيشگاه تو قرباني كنم، اما دوست دارم خدايم را آن گاه ديدار كنم كه نماز ظهر با تو گزارده باشم. نخواهم گذاشت كشته شوي

از آنان . آري وقت نماز است. خداوند از نماز گزاران ذاكرت قرار دهد .نماز را يادآور شدي«: چشم در چشم خورشيد ايستاد و گفت . امام به آسمان نگريست
 ».بخواهيد اندكي درنگ كنند و دست از جنگ بردارند تا نماز بگزاريم

 »اي پست مست نماز شما پذيرفته است؟«: و حبيب كه امان خواسته است، پاسخش مي دهد » .نماز شما پذيرفته نيست«: حصين بن نمير فرياد مي زند 

 . شهيد پيش از نماز ظهر استاو آخرين . شهيد مي شود -حبيب-و پاكباز كربال همين به درگيري و نبرد مي كشد و فقيه عارف و پير پاك 

 .شهادت حبيب گويي نيمي ديگر از ياران حسين را گرفت

به فرمان امام، قامت رشيد سعيد بن عبداهللا و زهير بن قين و . يداذان پرشكوه و شورانگيز اكبر در گرمناكي ميدان، روحي تازه در اندك ياران باقي مانده دم
 .هاني، محافظ صف نماز و سپر تيرهاي دشمن شد

 .جان هاي عطشناك از زمزمه سيراب شدند. ، ايمان و ايثارنماز بود و وزش عشق، حماسه! اهللا اكبر
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 .نمازگزاران به سي تن نمي رسيدند

 .ني چون پرندگان، بال و پر از تير يافته بودندتير در پي تير مي آمد و سعيد و ها

 .ياران همه رفته و تنها بني هاشم ماندند؛ عباس و برادرانش، فرزندان عزيز حسن، فرزندان عقيل، فرزندان مسلم و علي اكبر

 .تا ياران بودند، مجال ميدان رفتن به بني هاشم نمي دادند

ما در خيمه مي گريستيم و منتظر بوديم بدانيم نخستين مجاهد عاشورا از خانواده ي ما چه كسي . ن ياراناينك، اغوش وداع بود و لحظه هاي به ميدان رفت
 .خواهد بود

 .مي چرخيد و انتظار انتخاب، جام صبوري را لبالب كرده بودنگاه ها 

 .وب ترين و عزيزترين انتخاب استعلي اكبر، نخستين و محب. ناگهان در گره خوردگي دو نگاه، همه چشم ها بر پيامبر كربال ايستاد

 . همراه حسين بدرقه اش كرد. عباس در آغوشش گرفت، پيشاني اش را بوسيد

سر فروافكند و اشك، پشت پرچين پلك هايش، . ساقي تشنه كام در خود شكست. وقتي حسين، در بازگشت اكبر از ميدان، كام در كام و زبان بر زبانش نهاد
 .عريان كرد قطره قطره اندوه درونش را

 .آه، آه آه كه خبر شهادت اكبر با ما چه كرد. چشم هاي حسين تار شده است

حسين عزيز، در لحظه ي نشستن بر پاره . فاصله ميان حرم و آسمان ، شيون و واعلياه و واحسيناه شده بود. چشم ها باريد. كمرها شكست، قامت ها خميد
 .كبر پير شدپاره تن گلگون ا

 شب هفتمينسي و 

چه بگويم كه چه ... قاسم مه پاره حسن و . فرو رفت هنوز بي تابي ها به قراري نرسيده بود كه گوهري ديگر بر صدف برآمد و در كام تيغ ها و تيرها و نيزه ها
 .شد

سان شوم و كفتاران خونخوار را از حريم هر بار بايد كرك. عباس مظلوم من و شما، با هر شهيد به ميدان مي رفت تا او را از شط خون برگيرد و به خيمه برساند
هربار زخمي تازه بود و عطش كه در ريزش خون و عرق بي رحم تر و . باغ پرپر شده دور مي كرد و آن گاه شهيد را برمي داشت و كنار ياران رفته قرار مي داد

 .سنگين تر چهره مي نمود

خون چهارده . چهارده داغ، چهارده گل بني هاشم، ماه شب چهارده كربال را ارغواني كرده بود .نوبت به برادران عباس رسيده بود، عبداهللا و عثمان و جعفر
 .شهيد بر پيراهن و دستان عباس بود و اينك آفتاب بو دو مهتاب و چند ستاره

كاش مادر مرا نزاده بود تا اين «: مي گفت چندبار شنيدم كه عزيز برادرم سجاد . كاش آن روز مرده بودم و نمي ديدم. كاش اين جاي غمنامه را من نمي گفتم
 .اما بودم و شنيدم كه غربت و غم و غبار بر چهره عزيز فاطمه نشسته بود» .صحنه ها را نبينم و نشنوم

با غروب هر از دشمن هرچه كشته مي شد چندان محسوس نبود و اين سو، . بودم و ديدم ميدان بود و شقاوتمنداني كه پايان صحنه را انتظار مي كشيدند
 .ستاره، خلوتيِ آسمان ميدان محسوس تر مي شد

 .و من راوي ناتوان قصه ي ناتمام عاشورا منتظر شنيدنيدشما . تاب و توان گفتنم نمانده است! مادرم، ام البنين! نور چشمان عمه، حميده و عبيداهللا
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 .ليه السالميا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السالم اكشف كربي بحق اخيك الحسين ع

 .مي خواهم دمي كنار مزارش بنشينم. من به زيارت مادرم زهرا مي روم

 لو ُكنت شاهدها َلم يكثُر الخطب..........................قد كان بعدك انباء و هنبثةٌ 

 بفاختَلَّ قومك فاشهدهم و ال تَغ..........................اَنا فقدناك فقدالرضِ و ابِلها

مي بينيد مادرم زهرا از فتنه ها و كينه هاي نهفته ي آشكار شده، از زمين بي باران و خزان زده، از مردم به هم . من كوچك بودم كه اين سروده را شنيدم
 .ريخته و بر هم آويخته مي گويد

 .و نفاق بود روز عاشورا، روز انفجار كينه ها، تركيدن عقده ها، تسالي جان هاي شعله ور از كفر و نفرت

در آغوششان . نزديك شدند. ابوالفضل برادرانش را صدا زد. اما هنوز عباس بود و برادرانش گفتم كه با شهادت اكبر و عزيزان برادرم حسن، كسي نمانده بود،
مي خواهم شاهد ايثار . رسولش نشان دهيدعزيزان مادرم، فرزندان مادر، پيش از من به ميدان رويد و فدا شويد و اخالص خويش را به خدا و «: گرفت و گفت 

 ».و شهادتتان باشم و صبور به خون نشستنتان

 .چه پرورده بودي؟ شير يا فرشته، روح هاي پر صالبت تر از صخره و نرم تر از حرير، امتزاج خشم و نرمش، آميختگي آب و آهن! مادر عزيزم، ام البنين

سر بلند كن كه فرشتگان هنوز مبهوت عباس و عبداهللا و عثمان و جعفر تو . ار ستون خيمه كربال صحبت كنماشك مريز تا بتوانم از چه! سر بلند كن، مادر
 .اند

 .اول از همه عبداهللا بود كه قدم پيش گذاشت

 ! داهللا و حميدهيتيد، عبشچه عمويي دا

 .رشيد، خوش قامت و خوش صورت، در نهايت سكينه و آرامش و شكوه

 .فرق او را بوسيد. اله بود، عباس در آغوشش گرفتعبداهللا، بيست و پنج س

تا صداي تكبير عبداهللا خاموش شد، عباس خودش را . عبداله در بدرقه عباس به ميدان رفت چقدر عباس در كنار ميدان، با تكبير و تشويق، ياورش بود
 .با لبخند عباس تا بهشت بدرقه شد عبداهللا. در آغوشش گرفت و پاره قلب خويش را از كارزار به كنار كشيد. كنارش رساند

از گذرگاه سه آغوش گذشت؛ آغوش حسين و عباس و جعفر و به شتاب . نوبت عثمان بود. يبش از شما گريستيم، وقتي خبر شهادت عبداهللا به خيمه رسيد
 .باد، اسب را به ميدان برانگيخت

 .مزار عثمان بن مظعون همين نزديك است در بقيع. مبرپدرمان علي او را همنام عثمان بن مظعون كرده بود؛ يار صميمي پيا

 .عثمان مردانه جنگيد و غبار از ميدان برانگيخت

 .حاال كربال بود و حسين و عباس و جعفر! مادرم، ام البنين

 .چه عاشق بود شهادت و در خون غلتيدن را. جعفر چه بي تاب بود ميدان رفتن را

جوان ترين برادر ما بود جعفر، و با چه شكوه و وقاري به . چه زيبا بود و خندان هنگام رفتن. هم بدرقه اش كردندحسين و عباس با . قدم به معركه گذاشت
 .ميدان رفت
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.... 

 .حسين بود و عباس

رش پرچم را افراشت با بازوان ستب. عباس اما، غيور و صبور، پرچم در دست گرفت. آفتاب بود چشم در چشم مهتاب و در غريبستان كربال ديگر هيچ كس نبود
 .انگار هيچ چيز از كربال كم نشده بود .گويي پرچم به خورشيد مي رسيد. و چرخاند

 .عباس بود و ميدان و آن سو، تشنه كامان خون و جنايت

ي پاشيدند؛ چرخش پرچم، به خيمه ها آرامش مي بخشيد، اما پرچمدار، جز زخم هايش جراحتي در سينه داشت؛ جراحتي كه هر لحظه بر آن نمك م
 .جراحت گريه هاي پياپي كودكان تشنه

 .تماشاگر ميدان و شهيداني كه بر خاك داغ خفته بودند. زينب بر تل ايستاده بود

 .آب، آب، آب، العطش، العطش، العطش -

 .هر ناله، خنجري بود بر قلب ساقي مي نشست

 ......اين لحظه ها چگونه گذشت؟ خدا مي داند

توفاني شدم، وقتي حسين و عباس را در كنار هم تنها و غريب در ميدان . آه كشيدم. در خود شكستم. ير بر خيمه نشانده نگاه كردممن از روزنه كوچكي كه ت
 .ديدم

 .عباس اذن ميدان مي طلبيد، همه هستي ما، عمود خيمه ي وجود حسين سر ميدان داشت

اگر به ! اي بي شرمان«: دو سه گام پيش تر نهاد و فرياد زد .سياه انديشان را از نظر گذراند ايستاد و انبوه شب زدگان و. عباس به اشارت امام به ميدان رفت
اگر سوسوي عاطفه و بارقه ي ترحمي در جان هايتان مانده است جرعه اي آب به تشنه كامان . گمان  شما ما گناهكاريم، كودكان و زنان را گناهي نيست

 ».بدهيد

عباس . تير باران آغاز شد. تنها جند تن گريستند. باران شماتت و قهقهه و هلهله سر دادند. ار ، در صخره ي قلب ها اثر نبخشيدزالل كالم تشنه كام ترين سرد
 .شمشير كشيد و مثل صاعقه در نيزار، تن هاي ناپاك و سرهاي پوك را به زيارت جهنم فرستاد

ترس حقيرتر از آن بود كه به قلمرو قلبش راه . تيغ او تيغ علوي و آرمان او آرمان نبوي بود. آري، عباس نشان از حيدر داشت و پاسدار عترت حمد و بقره بود
 يابد و مگر ترس، جز دل هاي از حق گسسته ، همدم و محرمي دارد؟

ه سوي ميدان بال و پر مرگ هم. اين بار همراه با امام و موالي خويش بر دشمن حمله برد. عباس برگشت. هراس و وحشت بر سپاه عمرسعد افتاده بود
اگر آب بنوشد، هيچ كس را ياراي ! واي بر شما«: مردي از بني دارم فرياد زد . صفوف دشمن پريشان و پراكنده شد و آنان به فرات رسيدند. گسترده بود

 ».مبارزه با آنان نيست

بيرون عباس تير را . خون فواره زد. تير به چانه امام رسيد. نشانه گرفتآن مرد، خشمگينانه، تير در كمان نهاد و .امام نفرين كرد كه خدايا تشنه اش بميران
خدايا به تو شكايت مي برم از اين همه ناروا كه بر فرزند پيامبر تو روا مي «. : امام دست زير چانه گرفت و با دست هاي خونين رو به آسمان زمزمه كرد. كشيد
 » .دارند

 !يآه از تشنگ. هر دو تشنه كام بازگشتند



58 
 

 شب هشتمينسي و 

 .از آفتاب و بي آبي و بي تابي. بگذاريد از حرم بگويم

انگار هرچه آتش، بر صحراي سينه ها جاري بود . گويي خورشيد از مويرگ ها مي گذشت كه اين همه سوز تشنگي در جان ها افتاده بود. عطش بود و عطش
 .كه آب، آب دمي از لب هاي عطشناك كودكان نمي افتاد

عرق پيشاني ها مي چكيد و شكيب از تشنه كامان . هرم آفتاب در خيمه ها مي ريخت. يز آخرين قطره هاي آب را از پنجره ي چشم ها تبخير مي كردگريه ن
 .مي گرفت

 . حسين را نه سر رفتن به خيمه ها بود و نه رويارويي با كودكان

 /. گريه هاي اصغر را چه پاسخي بود

 ام مي كند؟آن دختر هفت ساله را كه آر

 نازدانه ي سه ساله ، رقيه ، را با لب هاي ترك بسته، چه كسي توان ديدن داشت؟

 .آب، دورتر از خيمه ها، زالل و خنك و گوارا مي گذشت و در حسرت زيارت لب هاي تاول زده و تفتيده مي سوخت

 از سقف تير پوش ميدان تا آب راهي مي گشود؟و عطش مي شد؟ چه كسي از نيزه هاي مرگ مي گذشت و .چه كسي ساقي دشت آتش و اشك 

 .و تير تباهي؛ دشنه و شمشيرهاي تشنه رو به رو، و گريه و شيون و اشك و آه و عطش پشت سرتيغ . مرگ بود و مرگ

قيه ، سكينه ، حميده ، كودكان يك صدا عمو مي گفتند؛ ر. همه چشم ها، بر مدار عباس مي چرخيد. تنها حسين نبود كه چشم چرخاند و به ابوالفضل رسيد
 .اشنا باشد» عمو«حتي اصغر در گديه هاي مدام ، بي آنكه با زمزمه 

كاش در كربال بودي تا مادرانه بگويي و عباس برود، اما مگر عباس را از آب پروا بود؟ گمان نمي ! گريه تو را تاب نمي آورد مادر. عباس تو از كودكي ساقي بود
 !حتي شايد حسين. نه بودكنم هيچ كس به اندازه او تش

 .برادرم، عباس، حرم تشنه است اگر مي شود اندكي آب به خيمه ها برسان -

مشك هاي خشكيده را بر ديوار خيمه التماس مي . گويي تشنگي عباس در اشارت خالصه مي شد به خيمه آمد. انگار عباس منتظر شنيدن اين صدا بود
هيچ كس ترديد نداشت كه ساعتي ديگر آب از دست ساقي به گلوي خشكيده و لب هاي ترك بسته . ا فشرداندوه ديدن كودكان و مشك ها قلبش ر. كردند

 .مي دانستيم دمي ديگر فرات در خيمه هاست و سوخته جگران جام جام از دست ساقي خواهند نوشيد. طراوت خواهد داد

 .اما در نگاه امام غوغايي بود، در دلش خدا مي داند

آبروي . شمشيرش، شمشير علي؛ غيرتش، غيرت پيامبر؛ علمش، علم حسين؛ اسبش، اسب حسن و مشكش وجود همه خيمه نشينان. بوداينك عباس، همه 
 .جوانمردي و پاكبازي

ه پيشواز همه فرشتگان خدا ب. حسين، در هيئتي غريب، دست بر پاي عباس داشت و بدرقه اش مي كرد. شادمانه عمو عمو مي گفتند .كودكان به بدرقه آمدند
 .آمده بودند

 .جان مي رفت و حسين تماشاگر او
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 !خدايا، به تو مي سپارمش -

 !خدايا عمو را نگه دار -

 .رفت و قافله ي قلب ها را با خويش برد. همه در هق هق گريه،  از پشت پرده اشك، عباس را تا نخلستان همراه شدند

 .سپاه عمرسعد، مثل سايه هاي شوم در ميان نخلستان خزيدند

علقمه بي تاب زيارت دست هايش و آسمان در اعجاب اراده . نخل ها، شكوه او را سرخم مي كردند. مشك بر پشت، نيزه بر كف و علم بر دوش پيش مي تاخت
شك در بي دو مشك خ. عباس گاه شمشير مي زد و گاه نيزه. سرهاي گستاخ كه نزديك مي شدند به سادگي سقوط رطب از نخل، فرو مي افتادند. و ايمانش

 .تابي رويت آب، له له مي زدند

لب ها خشكيده و ترك بسته و حنجره . عرق از پيشاني گرفت. كرداز دور دست صداي عطش عطش و عمو عمو در نخلستان مي پيچيد و عباس دمي درنگ 
 »عمو ، عمو ، آب ، آب«: فرياد بلند تر برخاست . در حسرت آب مي سوخت

 .ناگهان علقمه، چشم در چشم عباس، پيدا شد. كرد مشك ها را بر شانه ها جابجا

 .خنكاي آب تا زانوان اسب مي رسيد. گل و الي ساحل گذشت. اسب كنار رسيد

 !بنوش. اسب عزيزم، گوارا باد بانگ نوشانوش! آب بنوش -

 . سمت سوار چرخاندچشم ها را به نرمي . اسب اما سر به زير و شرمسار، منتظر نوشيدن سوار

 چين بر پيشاني آب افتاده است كه چرا نمي نوشي؟. نسيمي خنك از سطح آب مي گذرد. ، به بازي موج ها چشم دوخته اندعباس و اسب

 .بنوش تا در خيمه سهمي از آب برنداري. بنوش تا توان رساندن آب به خيمه ها باشد. كسي در عباس فرياد مي زند بنوش تا توان جنگيدن باشد

اصغر را قطره اي آب كافي . كودكان سينه بر خاك مي گذارند تا التهاب عطش را كاهش دهند. حسين تشنه است: درون مي گويد نه نه ، موجي قوي تر از 
 .در چشم هاي زينب مي خواندي كه تشنگي تارشان كرده است. سكينه رمق ايستادن نداشت. رقيه چند بار در بدرقه تو افتاد. ست

 .ال به آب نگاه كن، چه مي بيني؟ اين كيست كه در آب چشم در چشم تو دوخته استاص! آن ها تشنه ترند. هرگز... نه 

به خويش برگشت و در خويش جز حسين . صداي موج حسين بود. موج ها در حركت خويش، حسين مي نگاشتند. در آب حسين بود. عباس به آب نگريست
 .حسين تشنه بود... نديد و 

اي : آب هم مي گريست، به پاي عباس افتاده بود كه بنوش و او بر خويش نهيب زده بود كه . داريد اينگونه گريه كنيد حق! عزيزان عمه، عبيد اهللا و حميده
 .نفس بعد از حسين خوار باش، پس از او زندگي مباد

 ...شب نهمينسي و 

 .مشك رفت، جان عباس را از شعف لبريز مي كردموسيقي شيرين و دلنشين آبي كه در كام . مشك ها حريصانه مي نوشيدند. عباس مشك از پشت فروآورد

 .كودكان در قلب عباس سروري عجيب برپا مي كردلبخند حسين، آرامش پس از عطش و قاه قاه . تصوير كودكاني كه سيراب مي شوند
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از . ن تر از جان در اغوششان فشردشيري. مشك ها آبروي عباس بود و تمناي حسين از او. مشك ها را در آغوش فشرد، بر اسب نشست. دهانه مشك را بست
همه . باران تير بود كه از چهارسو مي باريد. شمر و عمرسعد فرياد مي زدند و كمانداران را به محاصره ي عباس مي خواندند. بر اسب نشست. علقمه بيرون آمد

 .آرزوي ساقي، رساندن آب به خيمه بود

 .ن، پرچم عشق ورزي و محبت به كودكاناين مشك تنها آب نبود، سند ارادت عباس بود به حسي

 .مشك آيينه ي آيين عباس بود

 .خوب مي دانستند ساقي به آب مي انديشد، مي دانستند مشك ها آبروي سردارند. شبح در شبح، كمانداران و نيزه داران و سواران نزديك تر شدند

 .سايه هاي پنهان را مي شكست و مي شكافت و پيش مي امدعباس عزيز، اما صفوف و . مشك ها، امكان جنگيدن را از ساقي مي گرفتند

ناگهان يزيد بن الرُقاد، كه پشت نخلي كمين كرده بود، از كمينگاه بيرون جست و . مي جنگيد و نخل ها سرود حماسه اش را ستايش و سپاس مي گفتند
 ...آه دست عباس رشيد . شمشير بر بازوي ساقي نشاند

 .تاب گفتنم نيست كه چه گذشت

 .مي گويممن اين قصه ي طاقت سوز را با همه دل شكستگي . سر بر شانه ام بگذاريد و بگرييد! حميده جان، عبيداهللا جان

 . مستان دست مي افشانند و تا پياله هست هستند. پرواي دستش نبود. ساقي هنوز مست جامي بود كه در كف داشت

 !ساقي مست جام ننوشيده بود

ل را كدام زبان مي تواند بازگويد كه سرداري تشنه و مجروح، تنها و داغدار، علم بر دوش و مشك بر پشت و سينه و دست راست اين كمال و عظمت و جال
من از امام راستين، فرزند پيامبر پاك امين و . به خدا سوگند اگر دست راستم را قطع كرديد از حريم دين خود پاسداري مي كنم«: جدا شده بخواند كه 

 ».دين حمايت مي كنمآورنده 

 .و به مشك، سند و آيينه ارادتش به حسين. به عَلم مي انديشيد كه شناسنامه كربال بود. ساقي تشنه كامان در آستانه عبور از نخلستان بود

 .ابن طفيل، دوشادوش يزيد بن الّرقاد نزديك تر شدند، ناگهان شمشير دوم فرود آمد و دست چپ عباس جدا شد

 .اسب را هي زد. گويي قلب عباس در مشك مي تپيد. مشك همسايه سينه بود. و سريع، مشك را به دندان گرفت سردار، چاالك

 .مرحمتي كن اي اسب كه خيمه ها منتظرند -

به . مباش اي نفس، هراسناك كفرپيشگان«: با خويش ديگر بار زمزمه كرد  .عباس اميد رسيدن و رساندن داشت. ر، خيز برداشتاسب اشك ريز و شهاب وا
خدايا در شعله هاي خشم و شراره هاي دوزخ خويش خاكسترشان . ... رحمت پروردگار قدرتمند تكيه كن و با پيامبر برگزيده و عزيز مسرور و شادمان باش

 ».كن

چه . ست نباشد و محبوب باشدچه غم كه د. دستور تيرباران رسيد و عباس در بي دستي، انديشناك مشك و حرم بود. فاصله اسب با دشمن بيشتر شده بود
 .ساقي سر مي دهد و از پيمان و پيمانه نمي گذرد. غم كه ساقي، بي دست جام به كام ها ببخشد

چكه نكرده عباس چشم بر مشك گريان دوخت و هنوز اولين قطره اشكش در نااميدي از آب . آب و خون در هم آميخت. اما آه و دريغ، تير بر مشك نشست
رمق، اندك اندك فرو مي چكيد . دنيا تيره و تار شد و دو چشمه، چشم و مشك، بر مظلوميت سردار گريستند. خون جوشيد. چشمش نشستبود كه تير بر 

 .كه تير ديگر بر سينه عباس نشست
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يي غمگين و شكسته از كرانه ديگر و صدا» برادر، برادرت را درياب«پيچيد كه صداي عباس در نخلستان . آفتاب را صدا زد. مهتاب كربال در آستانه افول بود
 »!عزيزم، فرزندم عباس، فرزند مادر، عباس«: نخلستان پر گشود 

صداي عمودي كه بر فرق ماه . هنوز صدا پژواك نيافته بود كه صداي سوم پشت هفت آسمان را شكست. صداي محزون زني پهلوشكسته و قامت خميده بود
 .نشست

اآلن انكسر َظهري و قلّت «: آفتاب ، دست بر كمر، مي آمد و در گريه و سوز مي خواند . د در نخلستان طنين داشتاينك چهارمين صدا، سوگوار و دردمن
 ».حيلتي

عمود آسمان كوب، همين لحظه بر فرقش . كوشيده بود بر زاندان بنشيند و تير فرو رفته در چشم را به مدد زانوان بيرون كشد .عباس از اسب فرو افتاده بود
 .بود نشسته

 .عباسف فاطمه ديده بود كه حسين را برادر مي خواند. از دو سو، دو قامت شكسته مي آمدند؛ فاطمه و حسين

اشك آفتاب بر مهتاب مي چكيد و او شادمان دست مهرباني بود كه بر . بوي حسين در مشام عباس پيچيده بود. اندكي بعد، سر عباس بر زانوان حسين بود
 .دپيشاني اش كشيده مي ش

 .مرا ببخش كه دست ادب براي نهادن به سينه ندارم. برادرم حسين، خون از چشمانم بگير تا آخرين بار سيماي زيبايت را ببينم -

 . مادر بود و برادر. عباس چشم گشود. دستي كبود، خون از چشمان عباس گرفت

 .در بدرقه نگاه زهرا و حسين، عباس با دو بال تا بهشت خدا پرگشود

و » .ما تشنه تو ايم. عمو برگرد ما تشنه نيستيم«: كودكان فرياد مي زدند . ما همه بيرون آمده بوديم منتظر خبري از عباس. ساحل علقمه مي آمدحسين در 
 .امام نزديك شد. ناگهان جزر و مد قامتي شكسته، دست بر كمر گرفته، تفسير فاجعه اي كه عمود خيمه كربال را فرو ريخته بود

 خبر؟ پدر جان چه -

 برادر، چه خبر؟ -

 .خيمه فروريخت و فريادها برخاست. عمود خيمه عباس را كشيد كه حسينو چه خبر را چه پاسخي رساتر از اين بود 

 خواهرم كهنه پيراهنم را بياور«: سوگ و جان هاي آتش گرفت، وقتي حسين گفت آه و شيون بود و درد و داغ . كربال تمام بود. من شهادت حسين را ديدم
...« 

 

 .مادرمان ام البنين از هوش رفته است. برخيزيد آب بياوريد! عزيزم عبيداهللا، جان عمه حميده

 ...برخيزيد فرزندان عزيز ساقي، اب بياوريد 

 ....اين عباس است كه با اسب از دور دست مي آيد ! خدايا
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 ...شب چهلمين

عباس را بازگفته، ام البنين چشم فروبسته، عباس آمده است و ام البنين همراه با عباس  ام كلثوم قصه. سيزدهم جمادي الثاني است؛ قبرستان بقيع غوغاست
 .و با حضور پر شكوه فرشتگان تا بهشت بدرقه مي شود


