
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوتاه داستان

 ویژه روز اربعین حسینی



 

 

 

    

بودم. در بدو   نیسرزم نی مسافر راست قامت ا نیمن اول    

  ن ی کاروان حس  یمه یخ  نی که اول  نیا  از  ورود خوشحال بودم

 .  شد یبر نوک انگشتان من برپا م

مفتول  راستش و    بیعج  یهاسرنوشت   ، یآهن  یهاما 

 .  میدار  یمتفاوت

 ی انسان ها  نیسالح دست ستمکارتر  شوندیاز ما م  یاعده

در  یمسمار  شوند یم  یاعدهجهان،   درها  یپشت    ی از 

  دیتپیپشت آن م  دریداشت و قلب ح  نیبهشت که عطر زم

م  ی گاه  و ت  میشویبسته  علَم  ی غهیبه   ی عاشورا  یهابلند 

بودم در دستان جوانان   یمسمار  ی هم روزگار  من   ...  نیحس

 هاشم...   یبن
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ا  از     بودم  نیبودن و حضورم در  چه   اما،  صحرا خرسند 

دهه باشد و    کیمن، تنها    یکه عمر شاد  دانستیم  یکس

 مبدّل شوم؟!؟   ابانیب   نیآهن ا نیترنیبعد از آن به ننگ

که قرار  دانستمی م چهکف دستم را بو کرده بودم؟!  مگر     

 !  اورند؟یرسول خدا ب  یزکردهیبر سر عز ییاست چه بال

آتش گرفته، تن پر التهاب    یها  مهیدهم بود. هُرم خ  روز    

م بر  در  حس  ی کودک.  گرفتیمرا  فرزندان  خ  نیاز   مه یاز 

ا  رونیب محض  به  خ  نیآمد.  از  قامت    رونی ب  مهیکه  آمد 

از سپاه دشمن   ی. مرددیسوزان شکسته شد و او دو   یمه یخ

رفت.   دنبالش  حمله   دخترکبه  ترس  به    یاز  دشمنان 

 و   د یکاویدل صحرا را م ، یچادرش، به دنبال پناه آغوش
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  ن یدر دل زم  یخیو داغ م  یآهن  یکه ناگهان تنه  دی دویم

 افتاد.   نی کرد و بر زم ریچادرش گ یبه لبه 

رس  مرد     او  گوشواره   دیبه  ب  ش یهاو  با  از    یرحمیرا 

 .  ساخت یو خون را از صورتش جار دیکش  شیهاگوش

را   شیزخم  یو پاها  سوختیدخترک از درد م  صورت    

 .  دیکشیش معمه  یآهسته به سو

م  نیزم  کاش      باز  م  کرد یدهان  مرا  شاهد    دیبلعیو  تا 

از روز اول   یکاش آن آهنگر بغداد  اصالنباشم.    یننگ  نیچن

 نکنم.   یاحساس خار نیچن نیا یتا روز دادیمرا شکل نم
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گذشت و من بارها با خود    یخیتار  یاز آن حادثه   هاسال    

  یشرمندگ  نیمرا از شر ا  یکاش خداوند روز  یگفتم که ا

 خالص کند.  

روز  هاسال     تا  ا  یگذشت  خاک  وارد  دوباره    نیکه 

ناله  هاسالشدم...    نیسرزم پاسخ  خدا  تا  را    میهاگذشت 

 بود.   دهیمرا شن یهاتمام غصه یخدا صدا یی گوبدهد... 

  با یکه مرد ز  یپرچم  خیم شده بودم.    یَعلَم  خیبار م  نیا    

 . دیکشیآن را به دوش م  یی و رعنا

  او روز از آن واقعه تنها چند روز مانده است.    نیچهلم  به    

   رساند.   نیسرزم  نیبار بعد از صدها سال مرا به ا  ن یدوباره و ا
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  ی که در ط  امدهی. بارها دستیفیَعلَم، انسان شر  صاحب    

  نیو مسافران کوچک ا  یو عراق   یرانیبر سر کودکان ا  ریمس

با آنان باز  کشد یدست م  نیسرزم   شانیو برا  کند یم  یو 

 .  کندیدعا م

وقت   امدهید  بارها        ا یکهنسال    یرمردیپ   ر،ی در مس  یکه 

و هر    شتابدیبه کمک او م  ندیبیاحوال را م  ضیمر  یفرد

  ر یو ز  دهد یاو انجام م  یبرا  دی آیکه از دستش برم  یکار

مگر    شودینم  ضیما مر  ان یعیاز ش  ک ی  چی: هدیگویلب م

. به خدا سوگند  میشویم  ماریاو ب  یماریدر ب  زیکه ما ن  نیا

مهربان  که خودشان  از  آنان  به  نسبت  امیترما  آنان    ن ی. 

 .  خواهندیهستند که مارا نم
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مس  یکس  کمتر     در  را  تعداد    کمترشناخت.    ریاو  از 

،  نجف تا کربال  ریرا که در مس  یکسان   امدهیانگشتان دست د

  نند،یاو را بب  ی شود، خال هاشم  رهیمان او خنگاهشان به چش

ارادت به او سالم   یلبخند مهربانش را کشف کنند و از رو

 کنند.  

جواب   یو کس  کندیلب سالم م  ریکه او ز  ام دهید   بارها    

 .  دهدیسالمش را نم

پ   چند      موکب  یاقامه  یبرا  شیروز  وارد  .  میشد   ینماز 

که بعد از نماز رو به قبله کرد و دست   دمیرا د  یجوان  پسرک

  ا ی  کیالسالم علگذاشت و گفت:    اشنه یس  یرا رو  شیها

 !...  صاحب الزمان
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که مرد صاحبِ َعلَم، از پشت سرش، سالمش را    دمیشن    

 د یمرد را نشن یپاسخ داد اما آن جوان صدا یبا عشق خاص

آن پسر مشغول    یو به دعا برا  دیکش  ی آه  زین  مرد و رفت.  

 .  می بعد راه افتاد  یشد. اندک

  ی  غهیکه من به ت  یپرچم.  دیپرچم را بر دوش کش  دوباره

حک شده    ییبایآن با خط درشت و ز  یاو وصل بودم و رو

 ؟!.. الطالب بدم المقتول بکربال نیأبود: 
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