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 سكوت كوچه را طنین گامهاى دو اسب ، در هم مى شكند - 1
 

اسب ، در هم مى شكند سكوت كوچه را طنین گامهاى دو . 
 .دو سایه ، دو اسب ، دو سوار از دو سوى كوچه به هم نزدیك مى شوند

سایه ها لحظه به لحظه دامان خود را جمع تر مى كنند و در . از آسمان ، حرارت مى بارد و از زمین آتش مى روید
 .آغوش كاهگلى دیوارها فروتر مى روند

ه بانى خود را یله كرده اند، دستارها از سر گرفته اند، آرنجها از پشت بر در كمركش كوچه ، عده اى در پناه سای
 .زمین تكیه داده اند تا رسیدن اولین نسیم خنك غروب ، وقت را با حرف و نقل و خاطره بگذرانند
 .سایه هاى دو اسب ، متین و سنگین و با وقار به هم نزدیكتر مى شوند

یز همدیگر را خوب مى شناسندنه تنها دو سوار، كه انگار دو اسب ن  . 
آن مرد كه چهره اى گلگون دارد و دو گیسوى كم و بیش سپید، چهره اش را قابى جو گندمى گرفته است ، دهانه 
 .اسب را مى كشد و او را به كنار كوچه مى كشاند

دیگر مى كشاند تا را به سمت سوار   آن سوار دیگر كه پیشانى بلند، شكمى برآمده و چهره اى ملیح دارد، اسبش 
 . آنجا كه چهار گوش دو اسب به موازات هم قرار مى گیرد و نفس دو اسب در هم مى پیچد
 .نشستگان در زیر سایه بان ، مبهوت ، نظاره گر این دو سوارند كه چه مى خواهند بكنند
 : پیش از آنكه پیرمرد، لب به سخن باز كند، آن دیگرى در سالم پیشى مى گیرد

در چه حالى پیرمرد؟! بیب مظاهرسالم اى ح  
 :تبسمى شیرین بر لبهاى پیرمرد مى نشیند

كجا این وقت روز؟! سالم میثم   
حبیب ، اسبش را قدمى به پیش مى راند تا زانو به زانوى سوار دیگر، و بعد دستش را از سر مهر بر شانه میثم مى 
 :گذارد و بى مقدمه مى گوید

بلند و سرى كم مو كه شكمى برآمده دارد و در بازار دارلرزق خربزه مى من مردى را مى شناسم با پیشانى 



 ...فروشد
 :میثم به خنده مى گوید
 خب ؟ خب ؟
 :حبیب ادامه مى دهد

آرى این مرد بدین خاطر كه دوستدار پیامبر و على است ، سرش در كوچه هاى همین كوفه بر دار مى رود و 
؟ باز هم بگویم ؟ خب... شكمش در باالى دار، دریده مى شود  

سایه نشینان از شنیدن این خبر دهشتزا، حیرت مى كنند، آرنجها را از زمین مى كنند و سرها را بلند مى كنند و 
نزدیك مى گردانند تا عكس العمل حیرت و وحشت را در چهره میثم ببینند، اما میثم ، آرام لبخند مى زند و دست 

گویدحبیب را بر شانه خویش مى فشارد و مى  : 
 . بگذار من بگویم
 :چروك تعجب بر پیشانى حبیب مى نشیند
 تو بگویى ؟

آرى ، من نیز پیرمردى گلگون چهره را مى شناسم ، با گیسوانى بلند و آویخته بر دو سوى شانه كه به یارى فرزند 
كوفه ، مى  پیامبر از كوفه بیرون مى زند، سر از بدنش جدا مى شود و سر بى پیكر، در كوچه پس كوچه هاى

 .گردد
دو سوار دستها و شانه هاى هم را مى فشارند و بى . انگار چشم و چهره حبیب از شادى و لبخند، لبریز مى شود

 .هیچ كالم دیگر وداع مى كنند
یكى براى خالص از اینهمه حیرت ، مى گوید.طنین گامهاى دو اسب ، بر ذهن و دل سایه نشینان چنگ مى زند  : 

سى مى تواند آینده را به این روشنى ببینددروغ است ، چه ك . 
 : دیگرى نیز شانه از زیر بار وحشت خالى مى كند و سعى مى كند بى خیال بگوید
 من كه دروغگوتر از این دو در عمرم ندیده ام ؛ میثم تمار و حبیب بن مظاهر

مى اندازد هرم حیرت و وحشت قدرى فروكش مى كند اما صداى پاى اسبى دیگر بر ذهن كوچه خراش . 
 .سایه اسب ، نزدیك و نزدیكتر مى شود
 : سوار، رشید هجرى است
 حبیب را ندیدید؟ یا میثم را؟
 .دیدیم ، هردو را دیدیم ، آمدند،در اینجا ایستادند، قدرى دروغ بافتند و رفتند
 مگر چه گفتند؟

ا را نقل مى كندیكى از سایه نشینان بر سكوى انكار تكیه مى زند و از ابتدا تا انتهاى ماجر . 
رشید؛ آرام و بى خیال ، اسب را، هى مى كند اما پیش از رفتن ، نگاهش را بر روى سایه نشینان مى گرداند و مى 
 :گوید
 :خدا رحمت كند میثم را، یادش رفت بگوید
 .به آنكه سر حبیب بن مظاهر را مى آورد، صد درهم جایزه افزونتر مى دهند

سلیمان بن صرد خزاعى غلغله اى است در خانه  - 2  
 
 غلغله اى است در خانه سلیمان بن صرد خزاعى

پیرمردان و ریش سپیدان ، در صدر دو اتاق تو در تو نشسته اند و باقى ، بعضى ایستاده و بعضى نشسته ؛ تمام 
 .فضاى خانه را اشغال كرده اند

شدت ازدحام مجال داخل شدن نمى یابند عده اى كه دیرتر آمده اند، در پشت در خانه سلیمان ایستاده اند و از . 
شروع كنید! حبیب : رو مى كند به حبیب و مى گوید. سلیمان ، سخت از اتالف وقت مى ترسد . 

 :حبیب دستى به ریشهاى سپیدش مى كشد و جا به جا مى شود، اما شروع نمى كند
حرف روشن است! كن سلیمان  اصال خود شما شروع. من چرا سلیمان ؟ شما هستید، رفاعه هست ، مسیب هست   

. 
همه به هم خبر مى دهند كه سلیمان ایستاده است براى سخن گفتن . سلیمان از جا برمى خیزد و غلغله فرو مى نشیند

سكوت بر سر جمع سایه مى اندازد و سلیمان آغاز مى كند.  : 
 . معاویه مرده و كار را به یزید سپرده است

و حسین علیه السالم بر یزید شوریده و به سمت مكه . شایسته خالفت نیست  -در كه همچنان كه پ -این فرزند نیز 



اگر   پس . شما كه شیعه او هستید؛ شما كه شیعه پدر او بوده اید. او اكنون نیازمند یارى شماست .خروج كرده است 
 . والسالم .مى دانید كه اهل یارى و مجاهدتید، برایش نامه بنویسید و اعالم بیعت كنید
 :سلیمان مى نشیند و حرفى كه در گلوى حبیب ، گره خورده است ، او را از جا بلند مى كند
اگر مى ترسید از ادامه راه ، اگر رفیق نیمه راه مى شوید، اگر بیم ماندن دارید، اگر احتمال سستى مى دهید، پا 

همین. پیش نگذارید  . 
شود و همه یكصدا فریاد مى زنندتردید چند تن در زیر دست و پاى تاءیید عموم گم مى  : 

 . ما بیعت مى كنیم
 . نامه مى نویسیم
 . مى كشیم و كشته مى شویم
 . جان و مالمان فداى حسین

كاغذ را روى زانو مى . در كنار حبیب مى نشیند. سلیمان ، كاغذ و قلمى را كه از پیش آماده كرده است ، مى آورد
همچنان نجوا و زمزمه و . سپیدان ، با مشاورت ، نامه را به پایان ببرند تا ریش. گذارد و شروع مى كند به نوشتن 

 .گاهى شعار و فریاد، در تاءیید و تسریع دعوت از امام ، ادامه مى یابد
حرف را همه . سلیمان بر مى خیزد براى خواندن نامه و تا سكوت بر همه جاى خانه حاكم نمى شود شروع نمى كند

د تا بتوانند زیر آن را امضاء كنندباید تمام و كمال بشنون : 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

حسین بن على علیه السالم: به   
سلیمان بن صرد، مسیب بن نجبه ، رفاعة بن شداد، حبیب بن مظاهر، و جمعى از شیعیان ساكن كوفه: از  . 

خداى الشریك را به خاطر وجود نعمت بى بدیل شما شكر مى كنیم! سالم بر شما  . 
. حمد و سپاس مخصوص خدایى است كه دشمن خونخوار و كینه توز شما، معاویه را به هالكت رساند: ا بعدو ام

 .معاویه اى كه به ناحق بر این امت حكم مى راند
خوبان را مى كشت و تبهكاران و جنایت پیشه گان را باقى مى گذاشت و بیت المال را میان گمراهان و آلودگان 
 .تقسیم مى كرد

به ما خبر رسیده كه معاویه ملعون ، یزید بى لیاقت را بى هیچ قاعده و قانونى . دا بر او بسان لعنت قوم ثمودلعنت خ
 . جانشین خود قرار داده است

پس بیایید اى امام و ولى و مرشد و امیر ما تا خدا این امت متفرق را به . اما ما را هرگز امامى جز شما نبوده است 
در كوفه ، نعمان بن بشیر حكومت مى . و دلهایمان به حقیقت حضور شما روشنى گیرد حضور شما وحدت ببخشد

هیچكس در نماز جمعه و جماعت و عید و او حاضر نمى شود. او در قصر حكومتى هم تنهاست . كند . 
 . اگر دعوت ما را اجابت كنید و راهى كوفه شوید، ما او را اخراج و روانه شام مى كنیم

سالم و رحمت و بركت خداوند بر شما اى فرزند رسول اهللا. بیعت ما را بپذیرید دعوت و  ! 
خانه مى پیچد و ذهن خانه را آشفته   خواندن نامه كه به اتمام مى رسد، فریاد و غوغاى تاءیید و تحسین ، در گوش

را ثبت نمى كند سلیمان در میان جمعیت راه مى افتد و تا از تك تك افراد تاءیید نمى گیرد، نامشان. مى كند . 
 نامه را چه كسى به امام مى رساند؟

نامه را برمى . چند نفرى داوطلب مى شوند و از میان آنها عبداهللا همدانى و یك نفر دیگر به تاءیید همگان مى رسند
 .دارند، اسب را زین مى كنند و هماندم راهى مكه مى شوند

 كوفه آبستن حادثه است  - 3
 

رفت و آمدها، دید و باز دیدها و حرف و سخنها به سان اولین بادهایى است كه ظهور .  كوفه آبستن حادثه است
 .حتمى طوفان را وعده مى دهد

صداى جانفرساى آهنگریها، لحظه اى قطع نمى شود؛ چه آنها . بازار كوفه مركز ثقل این بیقرارى و نا آرامى است 
ند و چه آنها كه براى مردم ، سالح مى سازندكه از حكومت ، سفارش شمشیر و خود و نیزه پذیرفته ا . 

حبیب ، آرام و با احتیاط از كنار آهنگریها مى گذرد و بغضى سخت گلویش را مى فشارد؛ این همه سالح ، این همه 
 تجهیزات ، براى جنگ با كى ؟ براى جنگ با چند نفر؟

داخته مى كوبند، از نظر مى گذراند، و با حبیب ، چهره تك تك آهنگرها را كه در كوره مى دمند یا پتك بر آهن گ
 :خود مى اندیشد
كاش دلهاى شما به این سختى نبود؛ كاش الاقل همانند آهن بود؛ اگر نه در كوره عشق ، الاقل در كوره این حوادث 



تو، تو و تو كه براى حسین نامه . غریب ، گداخته مى شد و شكل تازه مى گرفت ؛ كاش دلهاى شما از سنگ نبود
از او دعوت كردید، با او بیعت كردید، چگونه اكنون بى هیچ شرم و حیایى براى دشمن او سالح مى . وشتیدن

 .سازید
واى... تو چگونه دلت مى آید خنجرى بسازى كه با آن قلب فرزند رسول اهللا  واى بر دلهاى ... واى بر شما ... 

 ...سخت شما و واى بر دنیا و آخرت شما
بى صدا مى گذرد و قطرات اشك از البه الى شیارهاى صورتش مى گذرد و ریشهاى سپیدش  حبیب همچنان آرام و

 .را مى شوید
! سالم بنده خدا: اشكریزان و زمزمه كنان ، آهنگران را پشت سر مى گذارد و در كنار عطار آشنایى مى ایستد

 . قدرى از آن رنگهایت به من بده
هم گشوده مى شودچهره عطار به دیدن سیماى آشناى حبیب از  : 

در این بازار آشفته تو در فكر رنگ موى خودى ؟! علیك سالم اى حبیب خدا  
 :حبیب لب به لبخندى تلخ مى گشاید و مى گوید
 . در همین بازار آشفته است كه تو هم به كاسبى ات مى رسى

حبیب . د قدمى سالم مى كندپیش از آنكه عطار پاسخى دیگر تدارك ببیند، مسلم بن عوسجه از راه مى رسد و از چن
سالم او را به گرمى پاسخ مى گوید و آغوش مى گشاید و هر دو همدیگر را گرم در بغل مى گیرند و حال مى 
 .پرسند

حزنى . حبیب و مسلم آرام آرام از دكان فاصله مى گیرند. عطار رنگ را به حبیب مى دهد و پولش را مى ستاند
است و هیچكدام توان پوشاندن این غم را ندارند غریب در چهره و كالم هر دو نشسته . 

مى بینى مسلم ؟ مى بینى بازار كوفه چه خبر است ؟ همه در كار ساختن و خریدن شمشیر و زره و خنجر و نیزه 
 .اند؛ اسبهاى جنگى مى خرند؛ زین و برگ تدارك مى بینند
 :بغض مسلم مى تركد و اشك به پهناى صورتش فرو مى ریزد

مهیاى جنگ با حسین مى شوند همه دارند . 
رازش را به مسلم . لبها و دستهاى حبیب از هجوم غصه مى لرزد؛ آنچنان كه بسته رنگ از دستش به زمین مى افتد

سر به گوش مسلم مى برد و بغض . بن عوسجه كه مى تواند بگوید؛ شاید بیان این راز التیامى براى دل هر دو باشد
 :آلوده نجوا مى كند

را خریده ام تا جوان شوم براى حضور در سپاه حسین و به خدا كه از پا نمى نشینم مگر كه از خون  این رنگ
در راه حسین -خودم بر این سر و صورت رنگ بزنم   . 

هر دو آنچنان غرقه . این كالم نه تنها از التهاب هر دو كم نمى كند كه انگار به آتش درد و اشتیاقشان دامن مى زند
رند كه نمى فهمند چگونه با هم وداع مى كننددر دنیاى دیگ . 

حبیب ، گریان و مضطرب ، اما استوار و مصمم ، كوچه پس كوچه هاى كوفه را یكى پس از دیگرى پشت سر مى 
 .گذارد و به خانه مى رسد

اشد، حبیب بى آنكه میلى به غذا داشته ب. زن سفره را پهن كرده و چشم انتظار حبیب در كنار سفره نشسته است 
 .دستهایش را مى شوید و در كنار سفره مى نشیند
 : زن بر خالف حبیب ، سرمست و شادمان است

اكنون ، گاه غصه خوردن نیست! غمگین نباش شوى من   . 
 :حبیب مات و متحیر به چهره خندان زن مى نگرد
 چه مى گویى زن ؟ از كجا مى گویى ؟
 :زن دستهایش را به سینه مى فشارد

است كه از سوى محبوب ، قاصدى خواهد آمد، خبرى ، حرفى نامه اى  به دلم آمده غمگین نباش حبیب ، محبوب  ...
؟...به تو عنایت دارد؛ محبت دارد؛ دیگر چه جاى غصه است   

زن فریاد مى زند. هنوز كالم زن به پایان نرسیده است كه سحورى در، به تعجیل نواخته مى شود : 
خودش باید باشد. آمد  . 

از جا بر مى خیزد و همچنان مبهوت به زن نگاه مى كندحبیب  : 
؟!چه مى گویى زن   

 :و به سمت در مى رود و وقتى باز مى گردد، دستهایش كه دو سوى نامه را گرفته اند، از شدت شعف مى لرزد
 بسم اهللا الرحمن الرحیم



حسین بن على: از  
فقیه گرانقدر، حبیب بن مظاهر: به   

تو . و نزدیكى ما را به رسول اهللا نیك مى دانى و بیشتر و بهتر از دیگران ما را مى شناسى ت! اما بعد؛ اى حبیب 
 . مرد فطرت و غیرتى
 . خودت را از ما دریغ نكن
 .جدم رسول خدا در قیامت قدر دان تو خواهد بود
 :زن ، گریه و خنده و غبطه را به هم مى آمیزد و نجوا مى كند

كاش نام من هم به زبان و قلم . گوارا باد بر تو این باران لطف ! خوشا به حالت حبیب !  فداى نام و نامه تو اى امام
به . كاش یك بار مرا هم به نام مى خواند. كاش لحظه اى یاد من هم در خاطره او جارى مى شد. محبوب مى آمد

ببین امام با تو چه كرده ! ست ببین امام به تو چه گفته ا! پرواز كن حبیب ! بال در بیاور مرد. اسم صدا مى كرد
برخیز كه درنگ ! اى شوى فقیه من ! اى شوى من ! ببین امام ، چه عنوانى به تو كرامت فرموده است . است 

وقتى به محبوب رسیدى ، سالم مرا . یك التماس . یك درخواست . یك خواهش . اما درنگ كن ... اما . جایز نیست
ه نیابت من ببوس و به آن عزیز بگو كه پیرزنى در كوفه هست كه كنیز تو است به او برسان ؛ دست و پاى او را ب

كه تو را بسیار دوست مى دارد!  . 
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 . خوشا به حال تو، خوشا به حال چشمهاى تو
 .كاش خدا جاى ترا با من عوض مى كرد
 . كاش خدا مرا به جاى تو مى آفرید

اش من به جاى تو رونده این راه بودماى ك  . 
اگر من به جاى تو رونده این راه بودم ، دست كه روى این دشت نمى گذاشتم ، با پا كه روى این دشت راه نمى 

من به پاى مژگان راه این دشت داغ را مى سپردم من تاولها را بر . من چشم مى گذاشتم بر كف این دشت . پیمودم 
گر مى نشاندمبر ج . دل مى خریدم  . 
 . تو چه مى دانى چه راهى است این راه ؟ تو چه مى دانى مقصد كجاست و معشوق كیست

باز اینها مهم . آقاى من حبیب خیال مى كند كه من هم نمى دانم ، خیال مى كند كه من كودكم ، كرم ، كورم ، جاهلم 
 . نیست

. خواندن عشق ندارم اما دل كه براى عاشق شدن دارم  من اگر چه سواد. خیال مى كند كه من دل ندارم ، بى دلم 
دل كه براى عاشق شدن وابسته حروف و كتاب نیست. دل كه براى دوست داشتن ، نیاز به الفبا ندارد  . 

به من گفته است تو را در این سایه روشن سحر، مخفیانه و آرام از كوچه پس . او خیال مى كند كه من دل ندارم 
  كوفه را به طرفة العینى پشت سر بگذارم و در پشت این كاروانسراى متروكه منتظرش . ذرانم كوچه هاى شهر بگ

 . بمانم
كیست  مقصودش . خیال مى كند كه من نمى دانم مقصدش كجاست   . 

 . خیال مى كند كه من اینهمه بى تابى او را نمى فهمم ، درك نمى كنم ، در نمى یابم
بیا در زیر این سرپناه ، آرام بگیر و این ماحضرى را بخور تا آقامان حبیب بیاید!  بیا به این سمت! بیا عزیز دل  . 

تو راهى دیار معشوقى ، تو به دیدار كسى مى روى . بیا، بیا این طور مظلومانه به من نگاه نكن ، مظلوم منم نه تو
 .كه خورشید هر روز به خاطر او طلوع مى كند

آسمان به زیارت او مى روندتو زائر كسى مى شوى كه فرشتگان  . 
خوشا به حال چشمهاى تو! خوشا به حال تو اى اسب  ! 

 .بگذار ببوسم این چشمهاى تو را كه تا ساعاتى دیگر به روى معشوقم گشوده مى شود
 . اى كاش من به جاى تو رونده این راه بودم

اسب و در كنار اسب ، پیاده راه مى اگر كسى مرا در این سایه روشن سحر مى دید، حتم به من مى خندید كه با 
و من كى ام كه سوار بر اسبى شوم كه چشمش . ولى مردم چه مى دانند كه این اسب به كجا مى خواهد برود. روم 

 .به معشوق مى افتد
خوشا به حال چشمهاى تو! خوشا به حال تو اى اسب  ! 

چنان كه شایسته این سفر عاشقانه است  بگو كه از من خشنود هستى ؟بگو كه آیا دلت از من راضى است ؟ آن
 تیمارت كردم ؟ ترا آنچنان كه باید و شاید، مهیاى این سفر كردم ؟



مبادا در راه بلغزى ؟ مبادا سوار خود را بلغزانى ؟ مبادا در مقابل گرسنگى بنشینى ؟ ! اى اسب ! اى عزیز دل 
نشان دهى ؟ مبادا سستى كنى ؟ مبادا از اسبى و مبادا در مقابل تشنگى فرو بیفتى ؟ مبادا به خستگى روى خوش 

و براى تو بیش از همین یك بار وصال نمى . چنین سفرى براى همه كس پیش نمى آید. اسبانگى چیزى كم بگذارى 
 .دهد

پس چرا نیامد؟ نكند دلش . آفتاب ، پیش از او راهى آسمان شده است . وقت گذشت ! پس چرا نیامد این آقایمان ؟
اشد؟ نكند به زمین دنیا چسبیده باشد؟لرزیده ب  

نكند رعب حكومت بر دلش چنگ ! نكند سگ تعلق پایش را گرفته باشد؟ نكند زنجیر محبتى او را نشانده باشد
نكند! انداخته باشد ... 

سوار تو كسى نیست كه در راه معشوق ، هیچ تعلقى پایش را . اى اسب ، سوار تو ماندنى نیست ... نه ... ولى 
كندسست  . 

 .مى آید، حبیب مى آید
سوار تو كسى نیست كه معشوق را در مقابل كرور كرور دشمن تنها . سوار تو آمدنى است ! بى تابى مكن اى اسب 

یك یار هم یك یار است ، در این برهوت بى یاورى. بگذارد  . 
 .حبیب مى آید

او را در سپاه معشوق پر مى كنم چه باك اگر نیامد، من خودم بر تو سوار مى شوم و جاى... اما... اما  . 
این كاله خود بر سر . این شمشیر، اندازه دست من هم هست ! غم به دل راه مده اى اسب ! مشوش نباش اى عزیز

این زره بر تن من هم قاعده مى شود. من هم مى نشیند . 
من خودم . میله هاى زندان نشانداگر آقایم حبیب ، آمدنى نشد، اگر حكومت او را پشت ! بیم به دل راه مده اى اسب 

 . با تو همراه مى شوم و با هم ، جانمان را فداى معشوق مى كنیم
 .اما نه ، انگار دارد مى آید؛ آن قامت بلند و خمیده ، آن كمان استوار دارد مى آید؛ با گیسوان رها شده اش در باد

زده است ؟ چرا گیسوان سپید خود را سیاه كرده است ؟ چرا خود را به جوانى  
من . انگار مى خواهد به دشمن معشوق بگوید من هنوز جوانم ، من همان جنگجوى بى بدیل سپاه على بن ابى طالبم 

 . به همان صالبت كه در سپاه پدر حقیقت شمشیر مى زدم اكنون در ركاب حقیقت پسر شمشیر مى زنم
هر سى و چند ساله ام و این چند سال پس از انگار مى خواهد به دشمن معشوق بگوید كه من همان حبیب بن مظا

من جوانم هنوز و آماده جنگ. على تا كنون ، زندگى نكرده ام كه عمر افزوده باشم   . 
بیا حبیب و برو اما نه تنها! بیا . 

 به خدا اگر بگذارم كه بى من به یارى فرزند رسول اهللا بروى ؟
ر چشم حسین غالم و آقا یكى است كه همه بنده و برده اویندآنجا در سپاه حسین ، برده و آزاد فرقى نمى كند، د . 

 . او مرا نیز شاید نیاز داشته باشد و من ، بیشتر نیازمند اویم
 ! مرا هم با خود ببر حبیب

این اولین بارى است كه غالمى به آقاى خود فرمان مى دهد، اما تو در ركاب حسین ، بیش از بنده نیستى و ما هر 
مدو بنده حسینی  . 

 ! مرا هم با خود ببر حبیب
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 !اینجا كجاست كه حسین علیه السالم دستور توقف داده است ؟

زنان در كجاوه مى مانند اما مردان یكى یكى از اسب فرود مى آیند و كنجكاو و متحیر اما متین و مؤ دب به 
زدیك مى شوندكاروانساالر ن . 

را پیش از رسیدن به كربال   امام فرمان مى دهد كه پرچمها را بیاورند؛ او مى خواهد سپاه كوچك خویش 
 .سازماندهى كند
 .دوازده علم براى دوازده علمدار
 .پرچمها، بى درنگ از پشت و پهلوى اسب باز مى شوند و در زمین پیش روى امام قرار مى گیرند

ود، یكى یكى پرچمها را بر مى دارد، مى گشاید و به دست سرداران مى سپاردامام آرام خم مى ش . 
 .یازده پرچم از دست امام به دست یازده سردار منتقل مى شود و یك پرچم همچنان روى زمین مى ماند

حتى  .از هیچ جاى كاروان صدایى بر نمى خیزد. سكوت بر سر سپاه كوچك امام سایه مى افكند. امام تاءمل مى كند
 .اسبها تندیس وار بر جاى خود میخكوب مى شوند



 . اما در درون یاران غوغا و ولوله اى برپاست
 این پرچم آخرى از آن كیست ؟
 .حتى نفسها ایستاده اند، اما نگاهها میان صفاى چشم و مروه دست امام ، سعى مى كنند

لم آخر را به دست اهلش نمى سپارد؟چرا امام ایستاده است ؟ چرا دست امام حركت نمى كند؟ چرا این ع  
 ! به چه مى اندیشد امام ؟ چه باید بكنند دیگران
 آیا امام منتظر داوطلبى است ؟
 یكى دل را به دریا مى زند، پیش مى آید
 :و مى گوید
 .امام بر من منت بگذارید و این پرچم آخر را به دست من بسپارید
 :امام مهربان نگاهش مى كند و مى گوید

این پرچم خواهد آمد، صبر كنید صاحب . 
كیست صاحب این پرچم كه خواهد آمد؟ از كجا خواهد آمد؟ از بیرون . حیرت بر دل مردان كاروان ، چنگ مى زند

پس شاید داوطلبى دیگر باید قدم پیش . یا از میان همین جمع ؟ از بیرون كه در این بیابان برهوت كسى نخواهد آمد
گر به اجابت بنشیندشاید تقاضایى دی .بگذارد . 

این افتخار را به من عطا كنید! فرزند رسول اهللا  . 
بر من منت بگذارید! اى عزیز پیامبر . 

مرا انتخاب كنید! آقاى من  . 
رخصت دهید!موال  ... 

 :امام با نگاه ، دست محبتى بر سر همه داوطلبان مى كشد و همچنان آرام پاسخ مى دهد
چم خواهد آمدصاحب این پر! صبر كنید عزیزان  . 

و اشاره مى كند به سوى كوفه ، به همان سمت كه غبارى از دور به چشم مى خورد و سوارى در میان غبار پیش 
غبار لحظه به لحظه ، نزدیك و نزدیكتر مى شود. مى تازد . 

دو سوار بر یك اسب! یك اسب و دو سوار  ! 
مى رود  امام پرچم را فرا دست مى گیرد و به سمت غبار و سوار پیش  . 

 !كاروانیان همه از حیرت بر جاى مى مانند و كیست این سوار كه امام به پیشواز او مى رود؟
چه رابطه اى است میان او و امام كه امام ، نیامده از آمدنش سخن مى گوید؟ رایتى را پیشاپیش براى او مى افرازد 

مى شتابد؟  و اكنون به استقبالش  ! 
یرت را بیش از این جایز نمى شمرند، یكباره از جا مى كنند و به دنبال امام و پرچم ، كاروانیان درنگ بر زمین ح

 .خود را جلو مى كشند
 . دشت خشك است و بى آب و علف و حتى یكدست ؛ بى فراز و نشیب
 .كاروانى از زنان و پردگیان بر جاى مانده است و مردانى به پیشدارى امام به سمت غبار و سوار پیش مى روند
 .نسیمى گرم و خشك به زیر بال پرچم مى زند و آن را بر فراز سر مردان مى رقصاند

اسب را در جا میخكوب مى كند و بى . سوار، بسیار پیش از آنكه به امام برسد، ناگهان دهنه اسب را مى كشد
همراه سوار نیز خود را با چابكى از اسب به زیر مى كشد. اختیار خود را فرو مى افكند . 

ره گلگون و گیسوان بلند سوار از دور داد مى زند كه حبیب استچه  . 
ادب حبیب به او اجازه نداده است كه سواره به محضر ! عطش حیرت مردان فروكش مى كند؛ خوشا به حال حبیب 

امام خود را از اسب فرو افكنده است و اكنون نیز عشق و ارادت او اجازه نمى دهد كه ایستاده به . امام نزدیك شود
 .نزدیك شود
 .امام همچنان مشتاق و مهربان پیش مى آید و حبیب نمى داند چه كند

مى ایستد، زانو مى زند، گریه مى كند، اشك مى ریزد، زمین زیر پاى امام را مى بوسد، مى بوید، برمى خیزد، 
ن زانوها مى پیچد، باز به فرو مى افتد، به یارى دست و زانو، خود را به سوى امام مى كشاند، لباس بلندش در میا

سجده مى افتد، برمى خیزد، چشم به نگاه امام مى دوزد، تاب نمى آورد، ضجه مى زند، سالم مى كند و روى 
 .پاهاى امام آرام مى گیرد
 .امام زانو مى زند، دست به زیر بال مى گیرد و او را از جا بلند مى كند و در آغوش خود ماءوایش مى دهد

بانى به كار حبیب نمى آیدجز اشك ، هیچ ز . 
چه كند همراه حبیب ؟ چه كند غالم حبیب در مقابل این ! واى . امام بال دیگر خود را براى همراه حبیب مى گشاید



 !رحمت واسعه ؟ در مقابل این بال گسترده محبت ؟
رون بیاید؟ حبیب یارى زبان به چه كار مى آید؟ اشك چه مى تواند بكند؟ قلب چگونه در سینه بماند؟ نفس چگونه بی

مرا دست بگیر در این اقیانوس بیكران محبت. تو چیزى بگو. اینجا جاى سخن گفتن توست ! كن   ! 
كارى بكن حبیب . كسى تا به حال این همه محبت یكجا و یك بغل به من هدیه نكرده است . نچشیده ام ! من ندیده ام 

چیزى بگو!  ! 
الم من بوده است كه در راه شما آزاد شده ، اما خودشاین برادر، غ! امید من ! موالى من   ... 

اگر بپذیرید، اگر راهم دهید، اگر منت بگذارید. اما خودم حلقه بندگى شما را در گوش كرده ام  . 
 .امام ، غالم را در آغوش مى فشارد و شانه مهربانش را بستر اشكهاى بى امان او مى كند

كیست این سوار از راه رسیده ؟: بیرون مى آورد و مى پرسد، سر از كجاوه )س (از آن سو زینب   
 :و پاسخ مى شنود
 .حبیب بن مظاهر
 :تبسمى مهربان و شیرین بر چهره زینب مى نشیند و مى گوید
 .سالم مرا به او برسانید
 :هنوز تمام پهناى صورت و محاسن حبیب ، از اشك خیس است كه مى شنود

سانندبانویمان زینب به شما سالم مى ر . 
حتى تصور هم نمى كرده است كه روزى دختر امیرالمومنین به او سالم . این را دیگر حبیب ، تاب نمى آورد

بى اختیار دست بلند مى كند و بر صورت خویش مى كوبد، زانوهایش سست مى شود و بر زمین مى . برساند
خراشد و مویه مى كندخاك از زمین برمى دارد و بر سر مى ریزد و چون زنان روى مى . نشیند . 

من كى ام كه زینب ، بانوى بانوان به من سالم برساند! خاك بر سر من   
كه من پذیراى این همه عظمت باشم! لیاقتى ! توانى ! تابى ! خدایا  . 
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ن قیس متوقف مى شودعمر سعد در میان سران لشكرش چشم مى گرداند و نگاهش روى عروة ب : 
مى روى پیش حسین بن على و از او مى پرسى كه اینجا به چه كار آمده و هدفش چیست! بیا اینجا! عروه   . 

. عروه این پا و آن پا مى كند؛ نه مى تواند به فرماندهش عمر سعد، نه بگوید و نه مى تواند فرمانش را بپذیرد
مى كند  دنبال یافتن پاسخى مناسب كنكاش نگاهش را به زیر مى اندازد و ذهنش را به  . 

 شنیدى چه گفتم ؟
او خود از اولین كسانى . شنیده است ولى چه بگوید؟ او خوبتر از هر كس مى داند كه حسین به چه كار آمده است 

چه اكنون با چه رویى در مقابل حسین بایستد، و . است كه به حسین نامه نوشته و او را به كوفه دعوت كرده است 
 !بپرسد؟
 :بپرسد
 ما نامه نوشتیم ، تو چرا آمدى ؟
 ما بیعت كردیم ، تو چرا اعتماد كردى ؟
 ما قسم خوردیم ، تو چرا باور كردى ؟
 :عاقبت دل را یك دله مى كند و پاسخ مى دهد

را ندارم روى دیدار او. من از جمله كسانى ام كه با او بیعت كردم و پیمان شكستم ! مرا معذور بدار اى عمر سعد  . 
 :عمر سعد از او مى گذرد و رو مى كند به سردارى دیگر
 !تو برو
 .من نیز
 !توبرو
 . من هم
 تو چى ؟



 . همه
نامها . همه سران لشكر دشمن ، از مواجهه با امام شرم مى كنند كه خود دعوت كننده او و بیعت كننده با او بوده اند

است ؛ چه مى توانند بگویند؟ اگر هیچ هم نگویند، همین قدر كه از  و نامه ها و امضاهایشان هنوز در خورجین امام
 سوى سپاه دشمن به سمت امام مى روند، همین قدر كه قاصد دشمن امام مى شوند، براى مردن از شرم ، كافى است
. 
 :كثیر بن عبداهللا قدم پیش مى گذارد و مى گوید

كار را به من واگذار كن. من عذرى ندارم   . 
پیش از آنكه . بى پروایى اش در انجام هر خباثتى ، اسباب شهرتش شده است . تبهكار و جنایت پیشه است او مردى 

 :عمر سعد به نفى یا اثبات پاسخى دهد، خود، ادامه مى دهد
 . اگر بخواهى حتى مى توانم حسین بن على را غافلگیر كنم ، از پشت به او شمشیر بزنم و از پاى درش بیاورم

مى آید از اینهمه بى باكى و هم مى ترسد   هم خوشش . گاهى آمیخته از ترس و تحسین به او مى اندازدعمر سعد ن
چه بسا همراه ترین رفیقش را هم از پشت خنجر بزند. از آنكه هیچ پروا ندارد باید ترسید. از اینهمه سفاكى  : 

فقط پیغام را ببر و پاسخ بیاور. نه فعال كشتنش را نمى خواهم  . 
ر شمشیر را بر كمر محكم مى كند و به سوى سپاه امام راه مى افتدكثی . 

رو مى كند به امام و مى گوید. ابوثمامه صاعدى كه در كنار امام نشسته است ، او را از دور مى شناسد : 
خبیث ترین مرد روزگار دارد به این سمت مى آید، او شهره است به غافل كشى و جنایت پیشگى! یا ابا عبداهللا   . 

 :و سپس سریع از جا بر مى خیزد و به فاصله چند خیمه از امام ، بر سر راه او مى ایستد
 به چه كار آمده اى ؟
 . پیغام آورده ام براى حسین بن على
 .اول شمشیرت را بگذار، بعد پیغامت را ببر
 :كثیر دستش را بر قبضه شمشیر مى فشارد

، نخواستید بر مى گردم خواستید مى دهم. من ماءمورم ، پیغایم دارم   . 
 :ابوثمامه دست مى برد تا شمشیر كثیر را با نیام بگیرد
 . قبل از اینكه حرف بزنى ، سالحت را تحویل بده
 :كثیر شمشیرش را محكمتر مى گیرد و خود را عقب مى كشد
 . به خدا اگر بگذارم كه دست به شمشیرم بزنى

مى رسانم ، تو را با سالح نمى گذارم به امام نزدیك شوى پس پیغامت را به من بده ، من آن را به امام  . 
 به تو نمى گویم

تو شهرتت به جفا و خیانت است ، برگرد! نگو، برو . 
 .كثیر دندان مى ساید و جویده جویده فحشهایى نثار ابوثمامه مى كند و باز مى گردد

نگذاشتند پیغام تو را برسانم! عمر  . 
مى كند و مى گوید عمر سعد، قرة بن قیس را صدا : 

 مى روى و از حسین بن على مى پرسى اینجا به چه كار آمده است و هدفش چیست ؟
او : قرة بن قیس ، بى هیچ كالمى به سمت سپاه امام راه مى افتد، امام ، چهره او را كه از دور مى بیند، مى پرسد

 را مى شناسید؟
 :حبیب كه در كنار امام نشسته است ، پاسخ مى دهد

من او را به حسن . او از طایفه حنظله است از قبیله تمیم ، خواهر زاده ما به حساب مى آید! رى ، موالى من آ
 . عقیده مى شناختم و هرگز گمان نمى بردم كه روزى در این موضع او را ببینم

ل ابن سعد را مى پاسخ مى شنود و سؤ ا. سالم مى كند. قره بن قیس نزدیك و نزدیكتر مى شود تا به امام مى رسد
 :پرسد



 به چه كار آمده اید و هدفتان چیست ؟
 :امام پاسخ مى دهد

اگر نمى خواهند باز مى گردم. بیا : مردم شهرتان كوفه به من نامه نوشتند كه   . 
 : قاصد پیام را داده و پاسخ را دریافت كرده است ؛ اما پیش از رفتن ، حبیب اشاره مى كند كه
 . صبر كن

حبیب با لحنى آمیخته از مهر و عتاب مى . مى ایستد و نگاهش به نگاه آشناى حبیب گره مى خورد قره بن قیس
به یارى مردى ! به راستى مى خواهى بر گردى به سمت آن ستم پیشگان ؟ بیا، بیا قره بن قیس ! و اى بر تو: گوید

خشیده استبر خیز كه خدا به واسطه او و پدرانش ، ما و شما را حیات و عزت كرامت ب  . 
نگاهى به انبوه سپاه ابن سعد مى اندازد و نظرى به خیام محدود . انتخاب دشوارى است . قره بن قیس مردد مى ماند

و به سرعت از حبیب دور مى شود تا نگاه مالمت . بگذار پیغام را ببرم ، بعد فكر مى كنم كه چه باید كرد. امام 
با خود مى گوید. او را دنبال مى كند تا در دریاى سپاه دشمن گم مى شودنگاه حبیب همچنان . بارش او را نیازارد : 

 . رفت ، به یقین باز نخواهد گشت
به یاد طایفه اى از قبیله خود مى . و بعد دلش مى شكند از اینهمه تنهایى امام ، در مقابل آنهمه دشمن غرق در سالح 

 :افتد كه در روستایى نزدیك نینوا زندگى مى كنند
. طایفه اى از بنى اسد در این اطراف ساكنند؛ اگر اجازه فرمایید من آنها را به یارى دین خدا بخوانم ! ى من آقا

 .شاید خدا به بركت وجود شما آنان را هدایت كند و به واسطه آنان ، شر دشمنان را از شما كم كند
 .امام با نگاهى مهرآمیز، حبیب را مى نوازد و رخصت مى دهد

تاریكى مى رود و حبیب اگر بتواند تاریكى را محمل سفر خود كند، هم امشب دعوت به انجام مى رسد هوا رو به . 
د و با حبیب با فاصله اى نسبتا زیاد، سپاه دشمن را دور مى زن. عبور از میان خیل دشمن هم كار دشوارى است 

راه سپردن به آن سرعت و در تاریكى شب ، با چشمهاى كم سوى حبیب ، در . سرعت به سمت قبیله خود مى تازد
اگر چشمهاى تیزبین و فراست كم . حالى كه ماه نیز از نمایش نیم چهره خود هم بخل مى ورزد، كار آسانى نیست 

د طى شودنظیر اسب هم نباشد، معلوم نیست این تاریكستان چگونه بای . 
صداى فریاد اولین نگاهبان . شعله هاى آتش چادرها نشان مى دهد كه خواب ، هنوز هشیارى قبیله را نربوده است 

شب ، به حبیب مى فهماند كه به مرز قبیله رسیده است و باید اسب را به تعجیل بایستاند تا از تیر هشیار نگاهبان در 
 .امان بماند

كه در دیدرس روشنایى مشعل ، شناخته شود و با احترام و عزت پروانه عبور بیایدچهره حبیب آنقدر آشنا هست  . 
 .حضور بى وقت و ناگهانى حبیب در میان قبیله ، جز سؤ ال و اضطراب و حیرت چه مى تواند در پى داشته باشد

مه مردان قبیله مى به چشم بر هم زدنى ، حبیب در میان دایره اى از مشعل و سؤ ال و كنجكاوى قرار مى گیرد، ه
همه ، همدیگر را به سكوت دعوت . خواهند بدانند كه چه خبرى پیر قبیله را این وقت شب به بیابان كشانده است 

 :مى كنند تا حبیب سخن بگوید
 ... بهترین هدیه اى كه رائدى براى قبیله اش مى آورد، چیست ؟ من همان را برایتان آورده ام

شود؛ در این هنگامه شب و ظلمت و بیابان ، بهترین هدیه یك پیر قبیله چه مى تواند  نفس در سینه قبیله حبس مى
 .باشد؟ همه ، گوشها را تیز و چشمها را تنگ تر مى كنند تا ماجرا را دقیق دریابند

اصره اماممان حسین ، فرزند امیرالمومنین ، فرزند دختر پیامبر، فاطمه زهرا، علیهم السالم در بیابان نینوا به مح
عمر بن سعد به دستور یزید بن معاویه با چند هزار سپاه راه را بر او بسته و كمر به قتل او . دشمن در آمده است 

مردانى گرد اویند كه هر كدام از هزار مرد جنگى سرند و تا . سعادت و نجات شما در یارى اوست . بسته است 
ره و هم خون منید این شرف و افتخار را براى شما مى چون شما قوم و عشی. پاى جان ، دست از او نمى شویند

پیامبر را در قرب رحمت پروردگار گشاده   به خدا سوگند هر كدام از شما در این راه كشته شوید، آغوش . خواهم 
والسالم. مى بینید  . 

دست مى شكند و وارد  هنوز امواج كالم حبیب ، در دریاى شب محو نشده ، عبداهللا بن بشیر، حلقه مردان قبیله را با



 :میدان جاذبه حبیب مى شود
به راستى كه بهترین هدیه از دوست به دوست ، از شیخ به طایفه و ! خدا تو را پاداش بى نظیر عطا كند اى حبیب 
به خدا من اولین داوطلب این پیكارم و تا پاى جان از این پیمان نمى . از رائد به قبیله همین است كه تو آورده اى 

رمگذ  . . 
 . و انگار گاه جنگ و ستیز شده باشد، شروع مى كند به دور گشتن و رجز خواندن و مبارز طلبیدن
 .افراد،یكى یكى پیش مى آیند و پیمان مى بندند تا نود مرد از قبیله دستشان باگرماى دست جلودار آشنا مى شود

ابرى . به تك خود را در ظلمت بیابان گم مى كنددر این میانه ، ناگهان سایه اى از انتهاى چادرها جدا مى شود و 
 .تیره بر چهره ماه مى نشیند

شاید سگى یا گرگى به بیابان زده باشد. هیچكس گریز سایه را جدى نمى گیرد . 
 . فرصت وداع نیست
 نود و یك اسب زین مى شود، نود و یك پا پر ركاب قرار مى گیرد و نود و یك دهنه ، كشیده مى شود؛ و ناگهان
 .زمین در زیر پاى نود و یك سوار مى لرزد

اسبها آرام آرام به عرق مى نشینند و خاك نرم . حبیب ، همچنان سر مست و عاشق ، كاروان را جلودارى مى كند
ماه ، همچنان گرفته و غمگین از البه ال ى ابرها، سواران را مى پاید. بیابان سر و روى مردان را مى پوشاند . 

هى نمانده استتا خیام حسین را  . 
ناگهان حبیب ، نگران و وحشتزده ، مركب خویش را در جا میخكوب مى كند و نود اسب دیگر نیز پایشان به 
 .ایستادنى ناگهانى ، بر خاك نرم بیابان كشیده مى شود

ند، شگفتى و وحشت بر دل نود سوار چنگ مى ز! این لشكر مقابل ناگهان چگونه در این بیابان ، سبز شده است ؟
حبیب فریاد مى . حبیب آرام آرام به لشكر مقابل نزدیك مى شود و كاروان نیز نرم و وارفته خود را جلو مى كشد

 :زند
 شما كیستید و به چه كار آمده اید؟
 :فرمانده سپاه مقابل به نعره پاسخ مى دهد

ان را باز گردانم ، یا از دم تیغ ماءمورم كه كاروانت. منم ازرق ، سدارى از سپاه عمر سعد، با پانصد سوار جنگى 
 . بگذرانم
 :حبیب حیرت زده مى پرسد
 !چه كس شما را خبر كرده است ؟
 :و پاسخ مى شنود
 . از خودتان ، از قبیله خودتان ، نه از بیرون
 . و ذهن همه كاروان به سایه اى باز مى گردد كه ساعتى پیش از انتهاى خیمه ها كنده شده است
دحبیب فریاد مى زن : 

 . باز نمى گردیم ، مى جنگیم
دو سپاه ناگهان به هم مى پیچد و جنگى سخت درمى . و ناگهان برق نود و یك شمشیر در شبستان بیابان مى درخشد

حبیب اگر چه پیر است ، . صداى شیهه اسبها و برخورد شمشیرها و فریاد سوارها بر دل شب چنگ مى زند. گیرد
پنج به یك و پانصد به . جنگ زیاد طول نمى كشد. شمن را از اطرافش مى گریزانداما هنوز خاطره دالوریهاى او د

از دو سپاه ، كشته ها و اسبها به زمین مى افتد و خاك بیابان را به سرخى گل . نود و یك ، تكلیف را یكسره مى كند
ش را در طرفة العینى به از كاروان آنچه بر جاى مى ماند، چاره اى جز گریز نمى بیند، كشته هاى خوی. مى كنند

كشته هاى دشمن همچنان بر زمین مى ماند و لشكر ابن سعد فاتح به سوى . اسبها مى بندد و راه گریز پیش مى گیرد
 .اردوگاه باز مى گردد
. حبیب كه كاروان را مغلوب و افرادش را منهزم و گریخته مى بیند، غمگین و افسرده به سمت خیام امام مى تازد

اما . یام نزدیك مى شود، عطر تالوت قرآن امام كه در فضا پیچیده است ، به او جانى دوباره مى بخشدوقتى به خ



پروا را كنار مى زند و چشمه اشك در زیر پاى . همچنان احساس شرم مى كند از اینكه تنها و تهى بازگشته است 
م امام و فقط یك كالم امام ، انگار آرامش اما یك كال. امام مى گشاید و هق هق گریه اش فضاى خیمه را بر مى دارد

الحول و القوة اال باهللا: دنیا را در قلب او مى ریزد و تسكینش مى بخشد  . 
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ماه چند شبه ، در . شب بر زمین و زمان سایه انداخته است و تیرگى لحظه به لحظه غلیظتر و متراكم تر مى شود
مى اندازند  یرودار با ابرهاى سیاهى است كه هر لحظه او را سخت تر احاطه مى كنند و خراش بر چهره اش گ . 

خیمه هاى كوچك و محزون چون كودكان غریب و خسته دست در گردن هم برده و هم را در آغوش گرفته اند؛ 
 .كندوهایى كه آواى شیرین قرآن از آنها متصاعد مى شود

در خیمه تن بى تابى مى كند؛ مبادا دشمن نامرد بر محمل تاریكى بنشیند و به خیام حرم یورش  نافع بن هالل دلش
مبادا كه من اینجا نشسته باشم. آورد، مبادا در خیال خائن دشمن ، محاصره و هجومى ناگهانى شكل بگیرد  ... 
چشمهاى مضطرب و مراقبش  از جا بر مى خیزد، شمشیر را بر كمر محكم مى كند،از خیمه بیرون مى زند و با

دست را بر قبضه شمشیر محكم مى كند و محتاط . این سایه اى است انگار در اطراف خیام حرم . دشت را مى كاود
نزدیك و نزدیك تر مى شود. و مراقب به سوى سایه پیش مى خزد . 
ه نیست ، نور محض است ، سایه از صداى نرم چكمه ها بر خاك ، آرام روى برمى گراند؛ اى و اى ، نه ، این سای

امام در اینجا چه مى كند؟! امام است . نور مطلق است  ! 
در این شبى كه باید بر بستر آرامش قبل از ! در این نیمه شب هول برانگیز امام به چه كار از خیمه در آمده است ؟

 !طوفان ، لختى بیاساید، چرا رخت آسایش از تن كنده است و پابه بیابان سپرده است ؟
 :سؤ ال گفته یا نگفته نافع را امام به نرمى پاسخ مى دهد

تو . آمده بودم كه فراز و نشیب هاى این اطراف را بنگرم و براى حرم در هجوم و حمله دشمن ، ماءمنى بیندیشم 
 چطور؟ تو را چه نیتى از بستر خیزانده است و از خیمه در آورده است ؟

خواهد اضطراب و نگرانى خود را بپوشاند نافع دست بر قلب مى گذارد، انگار مى كالمى كه راهش را در گلو  .
 :باز مى كند نمى داند كه پاسخ امام هست یا نه ، اما نگفتنش را هم نمى تواند

شما و این شب و تنهایى و دشمن و خباثت و سفاكى ، مبادا! من نگران شمایم اى امام ، چشمم فدایتان  ... 
مى شود متراكم و بعد آرام آرام تا پشت پلكها پیش مى رود و آب مى شود و از دیده ها كالم در گلوى نافع ، بغض 

 .فرو مى ریزد
 :امام به مهر دست او را در دست مى گیرد، به لطف مى فشرد و او را با خود همگام مى كند

د؟ در وعده خدا كه خلف و خلل راه نمى یابد، مى شود آنچه باید بشو!چه جاى هراس اى نافع  . 
 .نافع ، مریدانه با امام همگام مى شود و به جاى هول و هراس ، صالبت و آرامش گامهاى امام در جانش مى نشیند
 :امام دست بر شانه نافع مى گذارد وصمیمانه مى پرسد
 هیچ تمایلى به پرهیز و گریز از این مهلكه در تو هست ؟

پاهاى نافع سست مى شود آنچنانكه با تمام جانش بر پاهاى نافع و پرهیز؟ نافع و گریز؟ ! چه سؤ ال غریبى ! واى 
 :امام مى افتد

این شمشیر من و هزار شمشیر . مادرم به عزایم بنشیند اگر حتى ابر چنین خیالى لحظه اى در آسمان دلم ظاهر شود
 . دشمن ، این اسب من و هزار اسب دشمن ، این تن ناقابل من ، بوسه گاه هزار خنجر دشمن

به همان خدا كه ما را رهین لطف تو كرد، . سوگند به همان خدا كه بر ما منت نهاد و تو را به ما داد! نین اى ناز
 .من تا آنسوى مرگ خویش از تو جدا نخواهم شد
امام این شاگرد پیروز در امتحان را با افتخار از جا بلند مى كند، با كرشمه اى عرشى ، توان دوباره اش مى بخشد 

اما او نمى رود، نمى تواند برود؛ جامى دیگر، جرعه اى دیگر اى ساقى ازلى. مى كند و روانه اش  ! 
 .به خیمه زینب رسیده اند، امام سر خم مى كند و وارد خیمه خواهر مى شود
 .نافع بیرون حرم مى ماند و خیالش از خالل خیمه نفوذ مى كند

نافع احساس . خیال نافع ، سالم نماز زینب را هم مى شنودخیال نافع ، زینب را در تشهد آخر نافله شب مى بیند و 



اما خیال نافع همچنان .مى كند كه حرم در مقابل امام تمام قد مى ایستد و با نشستن امام ، متواضعانه فرو مى نشیند
 :در داخل حرم ایستاده مى ماند و این كالم زینب به امام را مى شنود

اى ؟ آنقدر دل و دین دارند كه تو را در میانه نبرد، تنها نگذارند و به دشمن  آیا اصحابت را آزموده! عزیز برادر
 نسپارند؟
 : خیال نافع مى شنود كه

من آنان را آزموده ام ، دلیرند، دالورند، سر افرازند، دوست شناسند، ! روشناى دلم ! نور چشمم ! آرى خواهرم 
ینه مادر، مانوس ترند، شیفته ترند، عاشق ترنددشمن شكارند و به این راه ، راه من ،از كودكى به س . 

نافع ، خیال را گذاشته است و خود رفته است ، آشفته دل و پریشانحال سر به بیابان نهاده است ، گریه امانش را 
چنگ انداخته است  ربوده است و جنون بر تمام وجودش   : 

تر رسول خدا چه مى گذارد؟بیا ببین در دل دخ! این چه گاه خفتن است ؟! آى حبیب ! حبیب  ! 
ما خفته ایم و زینب ، زینب ، پریشان است ، ما در آرامشیم و عرش ناآرام است ، فلك آشفته است ، ملك بى قرار 
است ، ما مرده ایم مگر، كه روح مضطر است ، حیات مضطرب است ، آفرینش در تب و تاب است ، بیا، بیا 

خاكى به سر كنیمبیا ! حبیب بن مظاهر! كارى كنیم حبیب   . 
انگار خبر . جنون نافع چون صاعقه اى در تن و جان حبیب مى پیچد و او را مار حیرت گزیده از جا مى جهاند

 :زلزله همراه دارد، در اطراف خیمه ها مى دود، هر وله مى كند، مى نشیند، بر مى خیزد و فریاد مى زند
گاه خفتن نیست ، ! اى فتوت تباران ! اى شرف نژادان !  اى شیر افكنان! اى غیور مردان ! اى غیرت زادگان 

 ...برخیزید، بیایید
 :در چشم به هم زدنى شیران نر از خیام بیشه ها بیرون مى جهند و حبیب را دوره مى كنند
 چه خبر شده است ؟ دشمن ، یورش آورده است ؟ ما خواب نیستیم ، نبودیم ، منتظر اشارتیم ؟ چه خبر شده است ؟

، بى تاب در میان شیران ، چشم مى گرداند و نگاهش به نگاه بنى هاشم گره مى خورد حبیب : 
این آتشى است كه بر جان همسایگان افتاده است ؛ شما . شما نه ، شما بروید، شما بنى هاشمید، شما اهل خانه اید

منشا این آتش در خانه ماستمحرم خانه اید، شما اهل بیتید، بروید و آسوده بخوابید كه این كار، كار ماست و   . 
 :و بعد رو مى كند به بقیه و مى گوید

من چه كرده ام ؟ شما چه كرده اید؟ ما چه كرده ایم كه بوى زبونى از مزارع حضور ما به مشام حرم رسیده است ؟ 
باشیم و حرم  این ننگ نیست براى ما كه حرم در ماندن و نماندنمان تردید كند؟ این عار نیست براى ما كه ما زنده

 در اضطراب و التهاب باشد؟
 :عرق شرم بر غرور شیران مى نشیند، یكى شرمگین مى گوید

حبیب مى گوید. شاید آن خفاش وشان كه شبانه گریخته اند، اسباب این تردید شده اند : 
ندگى ام را با هر چه باشد من االن به سمت خیام مى روم ، سرم را بر خاك آستانه حرم مى گذارم و عهد و بیعت ب

 . حرم تجدید مى كنم
 . در چشم به هم زدنى حبیب و یاران بر درگاه حرم فرود مى آیند، چون بازهاى شكارى در كنار چشمه آبى
 : صداى حبیب براى اهل حرم آشناست

 ما شمشیرهاى شماییم و شمشیرهاى جوانان شما جز بر گردن بد خواهان شما فرود نمى! اى آزادگان رسول اهللا 
و این مسن ترین غالم شما قسم مى خورد كه بتازد ویورش برد بر آنان كه در پى آسیب و گزند شمایند. آید . 

به خداوندى خدا سوگند كه اگر انتظار امر امام نبود، هم اكنون با شمشیرهاى آخته بر دشمن هجوم مى بردیم و 
 . لحظه اى مهلتشان نمى دادیم

آمده ایم بگوییم كه تا ملتقاى شهادت دست از حمایت امام و اهل . ا با شما تجدید كنیم ما آمده ایم تا بیعت بندگیمان ر
 . بیت رسول اهللا بر نمى داریم
 : همه گردان و یالن ناگهان این صداى آسمانى را از شبستان حرم مى شنوند كه

دارید  حرم رسول اهللا را پاس ! مرحبا به شما اى پاك طینتان و غیور مردان  . 
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انگار رخت پیرى را كنده است ، در چشمه . حبیب ، به حال خود نیست . جان در قفس تن حبیب ، بى تابى مى كند
 . عشق ، وضوى ارادت گرفته است و یكباره جوان شده است

ه استجوانى كه خویش را به تمامى از یاد برده است و لجام دل به دست عشق سپرد  . 
هیچكس حبیب را تاكنون به این حال ندیده است ، گاهى آه مى كشد، گاهى نگاهى به خیام حرم مى اندازد، گاهى به 



 .افق چشم مى دوزد، گاهى خود را در نگاه معشوق گم مى كند، گاهى مى گرید و گاهى مى خندد
 :بریر به او مى گوید

تو ! تو سیدالقرائى . آنهم در این هنگام ، در شاءن تو نیست  شوخى و خنده! این چه جاى خندیدن است ؟! حبیب 
در این و انفساى حصر و مقاتله ، تو را با هزل و مطایبه چه كار؟! تو عالم و فقیهى ! پیر طایفه اى   

 :و حبیب كه انگار نه بر پاى خویش ، كه بر بالهاى هوا سیر مى كند، دست طرب بر پشت بریر مى زند و مى گوید
ا، در دمدماى وصال ، اگر جاى خنده نیست ، كجا جاى خنده است ؟ نه در این كمركش پیرى كه در اوج اینج

 . جوانى نیز هیچكس از من یك كالم غیر جد نشنیده است
اما تو نیز اگر ببینى كه در وراى این قفس شكستنى چه در انتظار ماست ، تو نیز اگر ببینى كه ...اما! شنیده است ؟

من . مرز چه كسى ایستاده و آغوش گشوده است ، جان را همراه خنده رها مى كنى و پر مى كشى  آن سوى این
اكنون به دیدار این یوسف وصال ، چگونه دست از ترنج بشناسم ؟ . عمرى را لحظه شمار این مجال بوده ام 

 چگونه خود را پیدا كنم ، چگونه خویش را دریابم و در چنگ بگیرم ؟
گریبان حبیب را چاك زده ، از خود بیخودش كرده است عشق و جنونى كه  . 

 . او نه خود، كه حتى رابطه اش را با امام گم كرده است
دوست دارد خود را در آغوش امام  . گاهى خود را كودكى نیازمند محبت مى بیند و امام را پدرى با مهر بى نهایت

سپاردگم كند و عطش بیكران دلش را به دستهاى نوازشگر امام ب . 
 .گاه خود را سربازى ساده مى بیند كه با تمام قوا تالش مى كند رضایت فرمانده قدر خود را به دست بیاورد
 .گاه خود را عاشقى مى یابد كه به یك كرشمه معشوق ، خاكستر مى شود
 .گاه ، خود را آیینه اى احساس مى كند كه تنها توان انعكاس یك تصویر دارد

گاه احساس. مى بیند كه به سمت خورشید، صعود مى كندگاه خود را ذره اى  غالمى را پیدا مى كند كه در تب و   
 .تاب صدور فرماى از سوى آقاى خود مى سوزد

كودكى پرستیدنى كه در كوچه هاى مدینه بازى مى كند و او . گاه امام را كودكى مى بیند، لطیف و دوست داشتنى 
ایش را بیازاردبه دنبالش مى دود كه مبادا خارى پ . 

وقتى امام در مقابل دشمن ، به اتمام حجت ، سخن مى راند و خطبه مى خواند، و شمر دهان به جسارت مى گشاید 
و كالم قدسى او را مى شكند، برق غیرت در چشمهاى حبیب مى درخشد، غیرت عاشق به معشوق ، غیرت مرید 

م به آقا، غیرت سالك به پیر غیرت فقیه به دین غیرت به مراد، غیرت كودك به پدر و پدر به كودك ، غیرت غال
غیرتى كه حبیب را چون اسپند از جا مى . قارى به قرآن غیرت دست به چشم و قلب و غیرت ماءموم به امام 

 :جهاند و تمام فریادش را بر صورت شمر مى ریزد
مهر جهالت و قساوت خورده است  تو بر دلت! تو كجا و درك سخن حسین ؟! تو در وادى هفتادم شرك و ضاللتى 

تو بمیر و سخن مگو.  . 
اما اینها عطش او را فرو نمى . و این كالم با صالبت او، شمر را در جاى خود مى نشاند و امام ادامه سخن مى دهد

جنگ براى او شده است چشمه حیات و او . آتش عطش او انگار تنها با جرعه اى شهادت خاموش مى شود. نشاند
ر دیده تشنگى كشیدهمرد كوی  . 
او بهانه اى مى یابد، . یسار و سالم دو غالم زیاد و عبیداهللا به میدان مى آیند و رجز مى خوانند و مبارز مى طلبند

اما در این سوى مرز ...اما...عنان را به سمت امام مى كشاند، از اسب پیاده مى شود و رخصت میدان مى گیرد
 .شهادت باز مى ماند

شین ، تو باشنه ، تو بن  . 
با افتادن او یك پرچم مى افتد و یك سوى . امام نمى خواهد علمدار میسره سپاه را به این زودى روانه میدان كند

 .خیمه سپاه فرو مى ریزد
ما جراى . لحظه ها بر حبیب به كندى مى گذرند. عبداهللا بن عمیر اذن مى گیرد و امام به او رخصت مى دهد

این اشتیاق ، زمانى بیشتر شعله . ماجراى كبوتر است و آخرین بندهاى پاى . دانه هاى زنجیرزندانى است و آخرین 
 .مى كشد كه مسلم بن عوسجه ، یار صمیمى و دیرین او نیز از اسب به زیر مى افتد و تنها عزم پر كشیدن مى كند
 .حبیب بى درنگ خود را باالى سر مسلم مى رساند و از اسب فرود مى آید

امام با . یش از او به مشایعت مسلم رفته است ، وقتى حبیب مى رسد، او و امام را در حال وداع مى یابدامام پ
 :بشارتى بر بهشت و آیه اى از قرآن او را بدرقه مى كند و بر مى خیزد
مسلم مى  پاهاى حبیب سستى مى گیرد و او را در كنار. فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال ...

حبیب ، سر مسلم را بر زانو مى گیرد و آرام در گوشش نجوا مى كند. نشاند . 



بهشت بر تو مبارك! خوشا به جایگاهت ! خوشا به سعادتت !خوشا به حالت مسلم   ! 
 :مسلم با سر و روى خون آلود و باقى مانده هاى رمق ، زمزمه مى كند
 .خداوند تو را نیز چنین خیرى عنایت كند

، اشك خویش و خون مسلم را از چهره مى سترد و مى گوید حبیب : 
اگر من تا لحظاتى دیگر آمدنى نبودم و به شما ملحق شدنى ، دوست داشتم كه وصایاى تو را بشنوم و برایت به 
 ...انجام رسانم اما
 :مسلم آخرین رمقهایش را در كالم مى ریزد و مى گوید

دارم مى دانم ، خدا خیرت دهاد، اما یك وصیت  . 
 .بگو برادر

پیش از او و پیش پاى او كشته شوید. حسین ، از حسین دست بر مدارید . 
و به پیكر بى جان او مى . حبیب چشمان از حال رفته و نیمه گشوده او را مى بندد، سرش را بر زمین مى گذارد

آرى ، به خداى كعبه چنین مى كنم: گوید  . 
اندو بر مى خیزد و خود را به امام مى رس . 

گرد و غبار همه جا را پوشانده و صداى شیهه اسبها و چكاچك شمشیرها فضارا آكنده . در اطراف امام غلغله است 
 . است
ابو ثمامه صاعدى بالهایش را در مقابل امام گسترده ، سر در مقابل چشمان پر صالبت امام به زیر انداخته و مى 
 :گوید

هم االن ما به افتخار در پیش پاى تو كشته مى شویم و این یك جان . دات جانم به ف! اى عزیزترین من ! اى امام 
مى شد كه آخرین توشه این دنیامان نمازى به امامت تو باشد  كاش . ناقابل را نثار تو مى كنیم  . 

 :امام نگاهى به آسمانى مى اندازد و نگاهى از سر تحسین به ابوثمامه و مى گوید
به دشمن بگویید كه جنگ را متوقف . آرى ، هم اكنون اول وقت نماز است . ن قرار دهدخداى ، تو را از نمازگزارا

 . مى كنیم تا نماز بخوانیم
 :حبیب ، این خطاب را به خود نیز مى گیرد و در مقابل دشمن فریاد مى زند

امام مسلمین ، فرزند رسول اهللا به نماز مى ایستد. جنگ را متوقف كنید . 
جهل و عناد فریاد مى زند حصین بن تمیم از سر : 

 . نماز شما كه قبول نیست
خشم آلوده بر سر حصین مى غرد . حبیب باز جسارت به امامش را تاب نمى آورد. و به سمت امام خیز برمى دارد

 : كه
 !نماز آل رسول قبول نیست و نماز تو حیوان میخواره قبول است ؟

شمشیر از نیام بر مى كشد و پیش از آنكه حصین مجال باال . كند و با یك خیز، خود را میان دشمن و امام حائل مى
 .بردن دست بیابد، شمشیرش را میان دو گوش اسب او جاى مى دهد

حبیب فریاد مى كشد. اسب حصین از وحشت شیهه مى كشد و سوارش را بر زمین مى افكند : 
ه پیش بیاید، راهى جهنم مى شودوقتى امام مى گوید توقف ، یعنى توقف ، تا امام نماز مى خواند هر ك . 

 .یاران حصین ، وحشتزده او را از زیر دست و پاى اسبها بیرون مى كشند و به سمت اردوگاه مى برند
 .جنگ ، لحظاتى آرام مى گیرد و هیچكس جراءت پیش آمدن نمى كند

و بیشتر از آن ، . ه است امام به نماز مى ایستد و حبیب احساس مى كند كه به قدر كافى براى جنگیدن ، گرم شد
 . براى نماز خواندن ؛ نمازى به امامت عشق
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سالم بر تو اى بهترین خلق جهان! درود بر تو اى فرزند رسول اهللا   ! 
 . بر این پیر منت بگذارید و رخصت دهید كه راهى میدان شوم و از دین و امامم دفاع كنم

قدس كربالست كه هر دالورى مى خواهد پا به میدان متبرك رزم بگذارد و با دشمن به جنگ بایستد، این سنت م
ابتدا خاضع و متواضع در مقابل امام بال مى گسترد، بر او سالم مى كند، پیمان ارادت خویش را محكم مى گرداند، 

و امام همه را چون . دان جنگ نمى گذاردهیچكس تا از زیر قرآن چشم امام نگذرد، پا به می. و اذن جهاد مى گیرد
فرزند خویش ، با دست مالطفتى ، با كالم بشارتى ، با ذكر دعا و شفاعتى راهى سفر بهشت مى كند و به دنبال 
 .بعضى كاسه شبنمى نیز مى افشاند و از پشت حریر لغزان اشك ، بدرقه شان مى كند



ه است و موج آسا سر بر ساحل نگاه امام مى سایداكنون حبیب ، چون نهالى در مقابل خورشید زانو زد . 
این را حبیب نیز با آینیه زالل دل خویش. امام حبیب را بسیار دوست دارد امام در كربال یك بار . دریافته است   

هر رخصتى و هر اذن جهادى انگار تكه اى است . شهید نمى شود، او در تك تك یاران خویش به شهادت مى نشیند
مام كه كنده مى شود و بر خاك تفتیده نینوا مى افتداز جگر ا : 

حبیب آخرین توشه بوسه را از دست و پاى . خدایت رحمت كند و بهشت ، منزلگاه ابدى تو باشد! برو اى حبیب 
 .امام مى گیرد و در زیر سایه بان مه آلود نگاه امام روانه میدان مى شود

ا كجاست مردى كه بتواند در مقابل حبیب بایستد؟ام. از آنسو نیز باید مردى به میدان بیاید ! 
پیكر حبیب . شمشیر حبیب آنچه در دست دارد، نیست ؛ شمشیر حبیب ، خاطره دالوریهاى او در ركاب على است 

. طنین گامهاى اسب حبیب خاطره كشته هاى دشمن را برایشان تداعى مى كند. یك مثنوى رشادت صفین است 
شمشیر از نیام برمى كشد، گرد میدان مى گردد و با رجز خویش ، هراس را در . نمى كندحبیب اما به این بسنده 

 :دل دشمن ، دو چندان مى كند
 انا حبیب و ابى مظهر
 فارس هیجاء و حرب تسعر
 انتم اعد عدة واكثر
 و نحن اوفى منكم و اصبر
 و نحن اعلى حجة و اظهر
 .حقا واتقى منكم و اعذر

پدرم مظهر است ؛ یل بى نظیرنبردم و یكه تاز میدان جنگم ؛ شما اگر چه زیاد و  من حبیب ام و! آى دشمن 
مجهزید، اما همه تان سیاهى لشكرید؛ و ما اگر چه كمیم ، ما مردیم ؛ با وفا و صفاییم ، استوار و شكیباییم ؛ ما 
 .حقانیت آشكاریم و تقواى روشنیم و شما باطل محضید

و همه ، كار را به یكدیگر حواله مى دهند سپاه دشمن ، آشكارا عقب مى كشد . 
 .حبیب رجز خویش را تكرار مى كند و همچنان مبارز مى طلبد
 :چند نفر كه تصور مى كنند مى توانند رویهم مردى شوند در مقابل حبیب ، با هم روانه میدان مى شوند

ه به یك بیایید، همسفران هم اید تا د. حضور شما در این جنگ ، خود عین نامردى است . مهم نیست ، نامردى كنید
 . جهنم

جوانى است در اوج رشادت و مردى كه جنگ ، بازى او، نه ، . حبیب ، پیر مردى هفتاد هشتاد ساله نیست 
هر ده نفر حبیب را دوره مى كنند و لحظه اى بعد، یكى به دنبال سر خویش مى گردد، دیگرى . عشقبازى اوست 

جدا مى یابد، سومى دست راست و چپش را روى زمین از هم نمى شناسد، چهارمى دو نیمه تن خویش را از هم 
زمین و آسمان را واژگون مى بیند، پنجمى بى دست و پا تالش مى كند كه خود را از زیر دست و پاى اسبها بیرون 

زمین مى و ده جنازه روى ... بكشد، شمشمى به روزن ناگهانى زره خویش خیره مى ماند و هفتمى و هشتمى و
 .ماند، و حبیب یك لحظه چشمش را با نگاه رضایت امام تالقى مى دهد، و باز رجز مى خواند و مبارز مى طلبد

افراد لشكر به یكدیگر نگاه مى كنند و بالفاصله چشمها را از هم مى دزدند و بر . رنگ چهره دشمن زرد مى شود
خورده است و اكنون مثل مار زخمى در خود مى پیچد و حصین بن تمیم كه یك بار از حبیب زخم . زمین مى دوزند

نه اینجور نمى  : به دنبال جاى نیش مى گردد، سعى مى كند بى لرزشى در صدا به دوستان و هم تبارانش بگوید كه
یكى دو نفر باید از جلو سرش را گرم كنند تا یكى بتواند از پشت كار را تمام كند. شود . 

خودت حاضرى بیایى ؟: گویدبدیل ، هم قبیله اى اش مى   
 :حصین رو مى كند به بدیل و یك هم تبارى دیگر و مى گوید
 . اگر شما دو تن بیایید، آرى

سه مرد تمیمى ابتدا پیمانهایشان را محكم مى كنند كه پشت یكدیگر را خالى نگذارند و بعد ناگهان بدیل چون تیرى 
تا حبیب خود را دریابد، حصین ، شمشیرى . حبیب مى نشاند از چله كمان رها مى شود و دفعتا شمشیرش را بر سر

حبیب از اسب به زیر مى افتد و تا اراده بر خاستن مى كند، آن تمیمى دیگر خود را روى . بر پشت او نشانده است 
 .او مى اندازد و سرش را از تن جدا مى سازد

پیكر بى سر حبیب یورش مى برد و هر كه با  سر در دست تمیمى مى ماند و دشمن كه تازه جراءت یافته است ، بر
یك جاى سالم در بدن حبیب باقى . هر چه در دست دارد، از خنجر و شمشیر و نیز بر جسم بى جان حبیب مى افتد

ناگهان ، یكى به سویى اشاره مى كند و همه چون مگسهایى خطر دیده ، از باالى جنازه بر مى خیزند و . نمى ماند
 .مى گریزند



، خشمگین و با صالبت به جنازه حبیب نزدیك مى شودامام  . 
سه تمیمى هر كدام خود را قاتل حبیب مى شمارند و سر را . آنسوى تر به خاطر سر حبیب مشاجره در گرفته است 

دعوا كه باال مى گیرد، بدیل از حق خود صرفنظر مى كند و مشاجره حصین و آن تمیمى . براى خود مى خواهند
ابددیگر شدت مى ی حصین مى خواهد سر را بر گردن اسب خود بیاویزد، در اردوگاه بگردد و به همه بگوید كه  .

 . من حبیب بن مظاهر را كشته ام
عاقبت به پا درمیانى افراد لشكر . و آن تمیمى دیگر مى خواهد كه سر را براى ابن زیاد ببرد و جایزه اش را بگیرد

ا از سر حبیب ببرند؛ ابتدا حصین سر را در میان اردوگاه بگرداند و بعد قرار مى شود كه هر كدام به بهره خود ر
 .به تمیمى دیگر تحویل دهد تا او نیز جایزه خود را بگیرد

خطوط . امام در شگفت از این همه خباثت دشمن ، نگاه از آنان بر مى گیرد و بر سر جنازه حبیب فرود مى آید
ه امام در هم مى رود و غمى جگر خراش در چشمهایش مى نشیند، چشم پیشانى امام آشكارا فزونى مى گیرد، چهر

 :به جاى خالى سر حبیب مى دوزد و مى گوید
تو آن اندیشمندى بودى كه یك شبه ختم قرآن مى كردى! مرحبا به تو اى حبیب   . 

امام جگر سوز در عاشورا هر جا غم . كمر امام از غم دو تا شده است و بر خاستن از زمین برایش دشوار است 
یك جا خون تازه على . مى شود، امام پرده اى دیگر از سر كائنات كنار مى زند و خدا را به معاینه دعوت مى كند

چه باك اگر این همه غم ، پیش چشم تو ظهور مى كند؟ و اینجا : اصغر را به آسمان پاشیده است و به خدا گفته است 
جا برمى خیزد و مى گوید نیز تكیه اش را به دست خدا مى دهد و از خودم و دسته گلهاى اصحابم را به حساب تو  :

 !مى گذارم ، خدا
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 . در پاى جنازه ات تا صبح مى نشینم تا یارانت گمان نكنند كه خائنانه كشته ام و زنانه و زبونانه گریخته ام

ى این جنازه ، مردانه مى نشینم تا عدالت و عقوبت خداوند را شهادت دهمپاى این قتل ، غیورانه مى ایستم و پا  . 
آن زمان كه تو به كوفه در آمدى در حالیكه جگر مرا بر اسب خویش آویخته بودى من كودك بودم اما اكنون مردى 

بگذارد شده ام ، مردى كه مى تواند از نامردى قتال از یك عمر هیاهو و جنجال ، تنها یك جنازه بر جاى . 
از آن دم كه تو قدم به كوفه گذاشتنى ، من چشم در چشم پدر، به دنبال تو راه افتادم ، از هر كوى و بر زنى كه 

هر جا شتاب گرفتى ، شتاب گرفتم ، هر جا كه بر فراز رفتى ، . گذاشتى ، گذشتم ، هر جا درنگ كردى ، ایستادم 
ادم ، هر جا كه بر فراز رفتى ، باال گرفتم و هر جا كه بر شیب آمدى باال گرفتم و هر جا كه بر شیب آمدى ، فرو افت

به درون قصر شدى ، بر آستانه آن ایستادم و وقتى در آمدى تو را، نه ، پدر خویش را پى گرفتم. ، فرو افتادم   . 
 : ناگهان در كمر كش كوچه اى ایستادى و روى برگردانى و گفتى

را دست از سر من برنمى دارى ؟ چرا پاى از تعقیب من نمى كشى ؟چ! از جان من چه مى خواهى ؟! پسر  
 . مى خواستم بگویم كه از تو جانت را مى خواهم اما نگفتم ، كه من كودكى بودم و تو سفاكى
 : گفتم كه
 . هیچ ، چیزى نمى خواهم
 . و مى ترسیدم كه از نگاه پدر، محرومم كنى
 : گفتى

تو مرا تعقیب كرده اى ، بگو چه مى خواهى هر جا كه من رفتم ،. نه چیزى هست   . 
چند نفر در پناه سایه بانى خود را یله كرده بودند و به ما مى نگریستند، من از حضور آنان جرات یافتم و هر چه 
 : در دل داشتم ، بیرون ریختم

اسب تو شده است این سر پدر من است كه زین و زینب . این جگر من است كه بر اسب خویش آویخته اى ! اى مرد
این امید خاندان من است كه تو به دست باد سپرده اى ، من فرزند این سرم و این سر، سر قبیله اى است ، قبله اى . 

 ... است
 .و بعض گلوى كودكى ام را فشرد و كالم را برید

خیال كردم كه به  سایه نشینان كناره دیوار چون مار گزیده از جا جهیدند و مبهوت و حیرت زده پیش آمدند، من



 :یارى من مى آیند، پرسیدند
 تو فرزند كیستى ؟ این سر از آن كیست ؟
 : امید آكنده گفتم
 من فرزند حبیب بن مظاهرم و این سر از آن اوست و این مرد، قاتل او
 :همه با هم گفتند
 ! عجب
 .و بعد به جاى خویش بازگشتند
 : و من متحیر گفتم

یكى شان گفت! همین ؟ عجب   : 
چندى پیش ما در زیر همین سایه بان نشسته بودیم كه پدرت و میثم تمار هر كدام از یك سوى كوچه وارد شدند، 
چون به هم رسیدند، حرفهایى غریب به هم گفتند و رفتند ما همه از در انكار در آمدیم و بر آن دو خندیدیم و اكنون 

كه سر تو را به خاطر دفاع از پیامبر و اهل بیتش از تن  میثم به پدرت مى گفت. ، آن دو پیشگویى واقع شده است 
 .جدا مى كنند و در كوچه هاى كوفه مى گرانند، اكنون این همان سر است و همان سر
 : آن حرفها اسباب تسكین من شد و من به تو گفتم
 . . بده ، سر پدرم را بده تا الاقل دفنش كنیم

ر ابا نمى كردى ، اكنون جنازه نمى شدى ، به این زودى راهى جهنم نمى و تو ابا كردى ، امتناع ورزیدى و شاید اگ
 . شدى
 : گفتى

بگیرم  نمى دهم ، مى خواهم این سر را براى امیر ببرم و پاداش   . 
 : گفتم

و گریه امانم را برید. خداوند خود پاداش جنایتت را خواهد داد، بده سر پدرم را  . 
صت را غنیمت شمردى و گریختى ، غافل كه هیچ گریزى از چنگال عقوبت و تو كه غریق دریاى اشك دیدى ، فر

و من در تمام این چند سال ، در انتظار این لحظه بودم. خدا نیست   . 
نفس مى . غذا مى خوردم كه براى كشتن تو قوت بگیرم ، آب مى خوردم كه زنده بمانم و زندگى را از تو بگیرم 

ت ببرمكشیدم تا نفس كشیدن تو را از یاد  . 
بدان امید سالح بر مى داشتم كه روزى آن را بر بدن تو بنشانم ، بدان امید مرد مى شدم كه روزى مردانگى را به 
 . تو نشان دهم ، تیراندازى ام تمرین تیر اندازى بر تو بود و شمشیر زدنم كالس این روز امتحان

روز و ماه و سال را . ه انتقام از تو بر مى خاستم هر شب با خیال كشتن تو به خواب مى رفتم و هر صبح به انگیز
هر بار كه دست به دعا بر مى داشتم ، از خدا مى . از آن عزیز مى داشتم كه مرا به زمان قتل تو نزدیك مى كردند

 .خواستم كه دستهایم در حنابندان خون تو شركت بجوید
نه بیرون مى زنى ، در كجا مى ایستى ، در كجا به روشنى حفظ بودم كه تو كى از خواب بر مى خیزى ، كى از خا

و حتى مى . مى نشینى ، با كه گفتگو مى كنى ، چه وقت به خانه باز مى گردى و كى به خفتن گاه ، مى روى 
 . دانستم كه تو در روزهاى مبارك رمضان در كجا آب مى خورى و چه وقت براى خوردن غذا به خانه مى خزى

یافت و جنگ با جمیرا آغاز شد، گفتند كه تو نیز عازم میدان نبردى و من خود شاهد  وقتى مصعب بن زبیر حكومت
 . فراهم كردن ساز و برگت و مهیا شدنت بودم

هم كه اكنون به مرز مردانگى رسیده ... جنگ در میدان شیرین تر است تا در كوچه و خیابان و من : با خودم گفتم 
پس معطل چه باشم ؟. ام  ! 

اكنون مكلفم . بر من تكلیف نبود، من عشق داشتم به اهل بیت اما هنوز به برداشتن شمشیر، مكلف نبودم پیش از این 
به اینجا آمدم تا در اردوگاه جنگ تو را . ، مثل نماز خواندن ، مثل روزه گرفتن و كشتن تو یعنى عبادت محض 

 . كشته باشم ، تا الف دلیرى ات را هم با خودت در خاك كرده باشم



تو اولین كس از قاتالن اهل بیت رسول نیستى كه به درك مى روى ، آخرینشان هم نخواهى بود! میرب . 
 .شمشیر من تازه دارد جان مى گیرد
 . این شمشیر تا نیل به رضایت سجاد، به غالف بر نخواهد گشت
 والحمدهللا رب العالمین
 و صلى اهللا على محمد و آله الطاهرین


