روﺿــﻪ ﺷــﺐ ﯾــﺎزدﻫﻢ ﻣﺤﺮم/ﺷــﺎم
ﻏﺮﯾﺒﺎن
ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﻣﺸﺐ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺪام ﻏﺮﺑﺖ ﮔﻔﺖ؛ ﭼﻪ روﺿﻪای ﺧﻮاﻧﺪ؛ و ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻏﺮﯾﺐ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد.آﯾﺎ از ﺑﺪن ﭘﺎره ﭘﺎره ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ ﻋﺮﯾﺎن در ﮔﻮدال ﻗﺘﻠﮕﺎه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ از ﺑﺪن ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻤﺪار ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺳﺮ در ﺑﺪن دارد و ﻧﻪ دﺳﺖ؟آﯾﺎ از ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﮔﻮﻧﺶ را ﺑﺮ ﻧﯿﺰه ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﯾﺎ از ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ در ﮔﻬﻮاره ﺧﺎﮐﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮاب اﺑﺪی رﻓﺘﻪ؟آﯾﺎ از ﯾﺎران ﺣﺴﯿﻦ
)ع( ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﯾﺎ از
ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﮐﻪ ﻏﻢ ﯾﺘﯿﻤﯽ و اﺳﯿﺮی ،ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
آری! ﺑﮕﺬار از زﯾﻨﺐ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ؛ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻼ ،از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،از آنِ
زﯾﻨﺐ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎم ﮐﺮﺑﻼ ،ﻣﺮﻫﻮن زﯾﻨﺐ.
ﺑﮕﺬار از زﯾﻨﺐ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و از رﻧﺞﻫﺎی زﯾﻨﺐ .از زﯾﻨﺐ و از ﻏﺼﻪﻫﺎی
زﯾﻨﺐ .از زﯾﻨﺐ و از ﻗﺼﻪﻫﺎی زﯾﻨﺐ .از زﯾﻨﺐ و از ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎی زﯾﻨﺐ؛ و
از زﯾﻨﺐ و از دل زﯾﻨﺐ … و اﻣﺎن از دل زﯾﻨﺐ …
اﻣﺎ از ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻏﻢ زﯾﻨﺐ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟ از ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ داد؟ ﯾﺎ از
ﺑﺮادرزادﮔﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ از
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺮﯾﺎﻧﺶ ذﺑﺢ ﺷﺪﻧﺪ؟
اﮔﺮ ﭼﻪ زﯾﻨﺐ »ام اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ« اﺳﺖ و
اﺑﺘﺪا داغ ﺑﺰرگ رﺣﻠﺖ ﺟﺪش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺟﻮان ــ و در ﺟﻮاﻧﯽ ﻓﺮق ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ
ﺟﮕﺮ ﭘﺎره ﭘﺎره ﺑﺮادر ﻣﻌﺼﻮﻣﺶ ﺣﺴﻦ
ﻧﺒﻮد ،و داﻏﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺑﻼ…

از ﮐﻮدﮐﯽ داغﻫﺎی ﻓﺮاوان دﯾﺪه ــ
ﺧﺪا )ص( و ﺳﭙﺲ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﻬﺎدت ﻣﺎدر
ﭘﺪرش ﻋﻠﯽ )ع( را دﯾﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ
ﻣﺠﺘﺒﯽ را… اﻣﺎ روزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺷﻮرا

ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ،داغ ﭘﻨﺞ ﺑﺮادر ،ﭘﻨﺞ
ﺑﺮادرزاده ،ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ و ﺳﻪ ﭘﺴﺮش را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﺷﻬﺎدت دهﻫﺎ ﺗﻦ
دﯾﮕﺮ از ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﯾﺎران ﺑﺮادرش را دﯾﺪ ؛ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ رﻧﺞ اﺳﯿﺮی و در ﺑﻪ دری ــ ﮐﻪ ﺗﺎزه از اﻣﺸﺐ آﻏﺎز ﺷﺪ ــ
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮد …
ﭼﻮن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و رأس ﻣﻄﻬﺮ ﺣﺴﯿﻦ )ع( را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ؛

ﺑﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﭘﺎره ﭘﺎره آن ﺣﻀﺮت ﻧﯿﺰ رﺣﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﺎﻣﻪ ،ﭘﯿﺮاﻫﻦ،
ﺷﻠﻮار و ﮐﻔﺶﻫﺎی اﻣﺎم )ع( را رﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺤﺪل« ﻧﯿﺰ ﻫﺠﻮم
آورد ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺣﻀﺮت را ﺑﺪزدد اﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت و ﻣﺘﻮرم ﺷﺪه
اﻧﮕﺸﺘﺎن ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﯿﺮون آورد ،ﭘﺲ ﺧﻨﺠﺮ ﮐﺸﯿﺪ و اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺒﺎرک
را ﺑﺮﯾﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺮ را درآورد…
اﺳﺐ اﻣﺎم ،ﺑﺎ ﺳﺮ و ﻣﻮﯾﯽ ﺧﻮن آﻟﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ رﻓﺖ .زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﺑﺎ دﯾﺪن اﺳﺐ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺑﯽﺳﻮار ،ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺑﯽﮐﺲ و ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ» .ام ﮐﻠﺜﻮم«
ﺧﻮاﻫﺮ اﻣﺎم )ع( ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ» :ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ! ﯾﺎ ﻋﻠﯽ! ﯾﺎ ﺟﻌﻔﺮ! ﯾﺎ ﺣﺴﻦ!
ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟…«
ﭘﺲ ﻟﺸﮑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ اﯾﻦ
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ را آﺗﺶ ﻣﯽزدﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻏﺎرت
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن ﻧﯿﺰ رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی
ﺑﺎﻧﻮان اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮﮐﺎن،
ﺳﺮﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻫﺮاﺳﺎن ،از ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺎر و ﺧﺲ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﭘﺎی ِ ﺑﺮﻫﻨﻪ آﻧﺎن را ﻣﯽ درﯾﺪ…
ﺑﺎﻧﻮان ﺣﺮم ،ﮐﻪ از ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯿﺎﺑﺎن دوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ
ﮔﻮدال ﻗﺘﻠﮕﺎه و ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯽﺳﺮ ﺣﺴﯿﻦ )ع( روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽ )ع( را ﮐﻪ زاری ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ آواز
ﺳﻮزﻧﺎک ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪاه! ﺻﻠﯽ ﻋﻠﯿﮏ ﻣﻠﯿﮏ اﻟﺴﻤﺎء ،ﻫﺬا ﺣﺴﯿﻦ ﻣُﺮﻣﻞ
ﺑﺎﻟﺪﻣﺎ ﻣﻘﻄﻊ اﻻﻋﻀﺎء ،و ﺑﻨﺎﺗﮏ ﺳﺒﺎﺗﺎ ،و إﻟﯽ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺸﺘﮑﯽ …« ﯾﻌﻨﯽ:
»ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ! ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ درود ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ! ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﻦ
ﺗﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮن آﻏﺸﺘﻪ ،ﺑﺎ اﻋﻀﺎﯾﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ .ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺧﺘﺮان ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﯿﺮ ﺷﺪه و در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺑﺮﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا و ﺣﻤﺰه ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء .ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ!
اﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺷﺖ اﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﺎزادﮔﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه
و ﺑﺎد ﺻﺒﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ او ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﺪ .ای اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ!
ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﯿﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ…« ﻣﻮﯾﻪ زﯾﻨﺐ آﻧﻘﺪر دﻟﺨﺰاش ﺑﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن و دژﺧﯿﻤﺎن را ﻧﯿﺰ
ﮔﺮﯾﺎن ﮐﺮد.
آﻧﮕﺎه »ﺳﮑﯿﻨﻪ« ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرک ﭘﺪرش ﺣﺴﯿﻦ )ع( را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮوع
ﺑﻪ زاری ﮐﺮد ؛ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﻋﺮاب ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ رﯾﺨﺘﻨﺪ و او را
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و از ﺑﺪن ﭘﺪر ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪای
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﺠﺎد )ع( در آن ﺑﯿﻤﺎر و ﺗﺐ آﻟﻮد
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد» .ﺷﻤﺮ ﺑﻦ ذی اﻟﺠﻮﺷﻦ« ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﺪ ،اﻣﺎ
ﻋﺪهای از ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ او ﻧﻬﯿﺐ زدﻧﺪ» :آﯾﺎ ﺷﺮم ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ
اﯾﻦ ﺟﻮان ﺑﯿﻤﺎر را ﻫﻢ ﺑﮑﺸﯽ؟« ﺷﻤﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮﻣﺎن اﻣﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﮑﺸﻢ« .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺎﻧﻊ وی ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
دﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮداﺷﺖ… و ﺧﺪاوﻧﺪ در زرﻫﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ،ﺟﺎن وﻟﯽ ّ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد.
ﺳﭙﺲ دﺷﻤﻦ دﻧﯽ ،رذاﻟﺖ و ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎ رﺳﺎﻧﺪ ؛ »ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ« در
ﺑﯿﻦ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ،اﺳﺐ
ﺑﺘﺎزاﻧﺪ؟« ده ﻧﻔﺮ ـ ﮐﻪ راوﯾﺎن ﺷﻬﺎدت داده اﻧﺪ ﻫﺮ ده ،ﺣﺮاﻣﺰاده
ﺑﻮدﻧﺪ ــ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ و وﻗﺎﺣﺖ ﺑﺰرگ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ
اﺳﺐﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺑﯽﺳﺮ و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ اﻣﺎم
)ع( ﺗﺎزاﻧﺪﻧﺪ؛ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ اﻣﺎم ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺮم ﺷﺪ…
)ای ﻗﻠﻢ! ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﻣﯽﻧﮕﺎری و از ﺷﺪت ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﺧﺸﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮی؟
ای دﺳﺖ! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻧﻤﯽ ﺷﮑﻨﯽ؟!( …
اﯾﻨﮏ ،ﺣﺎل زﯾﻨﺐ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ… از ﯾﮏﺳﻮ  ،ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﭘﯽ در
ﭘﯽ و ﺟﺎﻧﺴﻮز اﺳﺖ؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮادر
ﺑﺎﺷﺪ؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺣﺮم را از ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﯾﺮ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮد آورد…
ﺻﺤﺮای ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮد ؛ و ﮔﺮﮔﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ،در
ﺟﺎی ﺟﺎی آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺧﺘﺮﮐﺎن و ﻃﻔﻼن ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﻮارهای
از ﮔﻮش آﻧﺎن ﺑﮑﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ از ﭘﺎی آﻧﺎن ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ.
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