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...شاد و خندان، جلوی پاساژ پیاده می شوم 
و از معروف ترین برندها، چند دست لباس  
می خرم تا پیش رفقایم حسابی قیافه بگیرم...

پلک اول:  
فرامو��
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نه فقط من گیر یم دهم به همه زمین و زمان، که هوا هم دل گیر است. امروز هم حوصله 

کارکردن ندارم. مرخیص یم گیرم تا زودتر به خانه بروم. سوار تاکیس یم شوم. در را که 

یم بندم با پیامیک از بانک، صورتم از اخم دریم آید. با خنده هایم که تا گوش هایم کش آمده، 

به شرکت زنگ یم زنم و از مسئول واحد برای واریز چند ماه حقوق عقب افتاده ام، تشکر 

یم کنم. انگار دعوای دیروزم با اداره مایل جواب داد. شاد و خندان، جلوی پاساژ پیاده 

یم شوم و از معروف ترین برندها، چند دست لباس  یم خرم تا پیش رفقایم حسایب قیافه 

بگیرم. احسان را هم برای گردش دعوت یم کنم تا مخش را بزنم. آخر شب پس از گردش 

در سینما و شهربازی و رستوران، با کیل لباس نو به خانه یم رسم، با ُغرهای مادرم تازه یادم 

یم افتد که چندهفته ای است کارت بانیک اش را گرفته ام تا موادغذایی موردنیاز خانه را بخرم 

ویل باز هم مثل دیروزها یادم نمانده است. 

جلوی آینه یم ایستم، لباس هایم را یم پوشم و از خودم سلفی یم گیرم تا به دوستانم 

نشان دهم. آنقدر خسته ام که خواب پیش چشم هایم رژه یم رود. نیم نگاهی به دعوتنامه 

»مرکز عابد« که روی میز است یم اندازم و همین که عنوان آموزش هایش را یم بینم؛ 

چشمم روی کلمه نماز زوم یم شود و تازه یادم یم افتد که چند دقیقه ای بیشتر به 12 

نمانده و هنوز نماز نخوانده ام. خواب و بیدار وضو یم گیرم و هول هولیک نماز یم خوانم. 
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...انبان به دوش به کمک مستمندان می رفت 
و تا سحـــر عبادت می کرد. روشــنایی 
خورشید به روشنایی وجودش نمی رسید...

حدیث اول:  
ݕاس ݫ ��ݫ
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انگار عیل مرتیض؟ع؟دوباره زنده شده بود! تمام رفتارهایش مثل او بود. شب ها انبان به 

دوش به کمک مستمندان یم رفت و بعد از آن تا سحر عبادت یم کرد. گویی روشنایی 

خورشید هیچ گاه به نور و روشنایی وجودش نیم رسید، چون چهره او بود که قبل از 

طلوع، به صورت مریدانش یم تابید. همیشه در تارییک، از خانه بیرون یم رفت، درحایل 

که دعای بامدادگاهان را زیر لب زمزمه یم کرد و تمام کوچه ها زمزمه گر گلواژه های ذکرها 

و دعاهای دل انگیزش یم شدند. شیفتگانش همیشه دوست داشتند، سحرگاهان روز خود 

را با خورشید صورت آسماین اش آغاز کنند. روزی ییک از آنان، از دور نور چهره حضرت 

را دید و خود را سریع به ایشان رساند. احوال جویی کرد و پرسید:»سیدالعابدین! در این 

هوای تاریک کجا یم روید؟« امام فرمود: »یم روم تا برای خانواده ام صدقه ای بدهم.« مرد 

تعجب کرد و پرسید: »چطور برای خانواده تان صدقه یم دهید؟« امام فرمود: »هر کس 

برای گذران زندیگ خانواده خود تالش کند تا روزی حالیل به دست آورد، این کار و تالش 
او در پیشگاه خدا، صدقه به شمار یم آید«. 1

امام سجاد هم خودش کار یم کرد و هم به مردم توصیه یم نمود که کارکنند. چرا که کار 

و تالش برای رزق حالل را عبادت یم دانست و خرید برای خانواده اش را بیشتر از ثواب 

آزاد کردن بنده دوست یم داشت. 
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عبادت های امام هم آسماین بود؛ طوری که وقیت یم خواست وضو بگیرد، رنگ از 

صورتش یم پرید و وقیت علتش را سوال یم کردند، یم فرمود:»آیا مى دانید که مى خواهم 
به آستان چه بزرگى راهیابم و در مقابل چه مقامى قرار بگیرم؟!«2

حدیث شب زنده داری ها، عبادت ها، نمازها و سجده های یب وقفه اش آنقدر طوالین بود 

که بدنش ضعیف و الغر یم شد و اطرافیانش نگران سالمیت اش یم شدند و از حضرت 

یم خواستند مراقب حال خود باشند. یک بار هم جابر )ییک از یارانش( به حضرت گفت: 

»...ای فرزند رسول خدا ! مگر نه این است که خداوند بهشت را برای شما و دوستان شما 

قرار داده است و جهنم را برای دشمنان و مخالفان شما؟ پس چرا برای عبادت این همه 

خودتان را به زحمت یم افکنید؟« امام که در محراب عبادت نشسته بود، پس از یادآوری 
عبادات رسول خدا؟ص؟ فرمود: »آیا من نباید در برابر خداوند بنده ای شکرگزار باشم؟...«3

حرف کیس در کم کردن عبادت هایش تاثیر نداشت، آخر حکایت شکرگزاری هایش هم، 

شکرانه های ساده نبود؛ چراکه سوگند یاد یم کرد: »اگر اعضایم قطع شود و چشم هایم با 

گریه بر روی سینه ام سرازیر شود، نیم توانم شکر یک دهم از یک نعمت از میان نعمت های 

خدایم را به جای بیاورم؛ ]چرا[ که نعمت های او را شمارندگان نیم توانند بشمارند و تمام 
حمدکنندگان نیم توانند حمد ییک از نعمت های او را به کمال برسانند.«4
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المبورگینی  با  چالوس  پیچ های  ...در 
پیچ می خورم که ناگهان با صدای قرآن 
خواندن مادرم از رویاها بیرون می آیم...

پلک دوم:  
دیگر�
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در پیچ های پیچ درپیچ چالوس با المبورگیین پیچ یم خورم و با دوستانم کورس یم گذارم که 

ناگهان با صدای قرآن خواندن مادرم از رویاهایم بیرون یم آیم. موبایلم را بریم دارم و به 

احسان -که از قبل یم دانستم فامیلشان در دادگاه کار یم کند- زنگ یم زنم. با حرف های 

امیدوارانه او هورای بلندی یم کشم و دوباره رویای ماشین را استارت یم زنم. این بار از دل 

کویر رد یم شوم که مادرم یم پرسد: »با یک حرف زدی که این طور جشن به پا کردی؟« 

چشم هایم را باز یم کنم و یم گویم: »با دوستم... خواستم فامیلشون پارتیمون بشه بلکه 

پرونده ارثمون زودتر پیش بره... بابا که تو این دو سال نتونست حقمون رو از عمو بگیره.« 

مادر قرآن را روی طاقچه یم گذارد و یم گوید: »فکر یم کین پاریت پیدا کین همه چی حله؟«

از روی مبل َجسیت یم زنم و مثل برنده ها در چشمانم مادرم زل یم زنم و یم گویم: »با 

پاریت بازی سر یه ماه همه زمین هایی که عمو به ناحق به نامش زده رو ازش پس یم گیریم 

و من تا آخر ِمهر ماه با المبورگینیم تو جاده چالوسم... ویژ!« مادرم مثل بازنده ها نگاهم 

یم کند و یم گوید: »تا خدا نخواد هیچی جور نیم شه!« با لبخند یم گویم: »یم خواد و با 

کمک عموی دوستم جور یم شه.« موبایلم را بریم دارم و چرخی در عکس های جدیدترین 

ماشین ها یم زنم و صدای نجوای مادرم که یم گوید: »خدایا، توبه از روزی که روی به 

دیگری بیاریم!« از کنار گوشم رد یم شود و من از کنار رویاهایم ُجم نیم خورم. 
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...از غیر از خدا چیزی بخواهم؟ من از خدا 
که خالق دنیاست، دنیا را طلب نمی کنم، حال 
چگونه آن را از مخلوقی مثل خودم طلب کنم...

حدیث دوم:
عزت
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هنگامه حج بود. امام سجاد؟ع؟ در حال رازونیاز و زمزمه ذکر بود و پژواک دل انگیز نیایش هایش 

در مکه طنین انداز شده بود. نیایش هایی که سراسر گل واژه های توحید و توکل بودند. 

فردی خدمت ایشان آمد و گفت: »یابن رسول اللّه؟ص؟ تا ولید در مکه است اگر به نزد وی 

بروید حقی که آن شخص به ناحق از شما تصرف کرده را به شما بریم گرداند؟«5 امام از 

گفته مرد به شدت تعجب کرد و فرمود: »وای بر تو، آیا یم گویید که در حرم خدا ، از غیر 

از خدا چیزی بخواهم؟!! من از خدا که خالق دنیاست، دنیا را طلب نیم کنم، حال چگونه 

آن را از مخلوقی مثل خودم طلب کنم؟«6 مرد با سخن امام از پیشنهاد خود شرمنده شد 

و یب آنکه حرفی بزند سر به زیر انداخت و رفت.

شاید حضرت امام زین العابدین؟ع؟ در آن لحظه زمزمه یم کرد: »خدایا، من با دل بریدن 

از همه کس، قلب خود را از یاد غیر تو پیراسته ام، و با تمام وجودم به تو روی آورده ام، و از 

آن کس که خود نیازمند احسانِ توست، رویِ حاجت برگردانده ام، و از آن کس که از فضل 

تو یب نیاز نیست، خواهش خود را پس گرفته ام و دانسته ام که نیازخواهِی  انسانِ نیازمند از 

نیازمندی دیگر، نشانه کم خردی و کژ اندییش است. پروردگارا، ای سرور و آقای من، تنها 

تویی که درگاهت سرای حاجت خواهیِ من است، نه هرکیس که از او چیزی خواهند؛ و تنها 
تویی که حاجتم را برآورده یم سازی، نه هرکیس که از او خواهیش طلبند.«7
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...در طوفان قهقهه غرق می شوند ولی 
خنده بر لب های او نمی نشیند و اشک های 
دور مردمک چشمانش خبر از غم می دهد...

پلک سوم:
خساست
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ماشین را پارک یم کنم. همکارهایم زودتر از من رسیده اند. زنگ در خانه امیر را یم زنیم، 

تا در را باز کنند، بار دیگر از احسان یم خواهم به فامیلشان سفارش کند که کار ارثمان را 

زودتر راه بیندازند.

چای را بریم دارم و با اعتمادبه نفسِ اولین کمدینِ جهان، ماجراهای خنده دار را تعریف 

یم کنم؛ آنقدر خنده دار که همه دوستانم در طوفان قهقهه غرق یم شوند ویل هیچ خنده 

نیم بندی بر لب های امیر نیم نشیند و اشک های دور مردمک چشمانش خبر از غم یم دهد. 

فوری به او یم گویم: »بابا تصادف برای مرده، گریه نداره که.« حرفی نیم زند و باالخره 

همیگ با اصرار علت ناراحیت اش را از زیر زبانش بیرون یم کشیم:

»حقوق عقب افتاده ای رو که از شرکت گرفتم صرف هزینه های عمل پام کردم... حساب 

بانکیم صفر شده. یم خواستم با حقوقم، قسط های عقب افتاده وامم رو بدم که نشد و 

حاال بانک همه بدهی م رو از حساب ضامنم کم کرده و اون هم  پول نیازه...«

یب آنکه ستاد بحران برای همکارمان تشکیل دهیم و با او همدردی کنیم، فوری مجمع 

آلزایمریان به راه یم اندازیم و اصال به روی خودمان نیم آوریم که چه حرفی شنیدیم و 

حرف را به یخی هوا آن هم در مهرماه یم رسانیم. دست آخر، وجدانم به طور انفرادی تشر 

یم زند و یم گوید: »هنوز که ارثتون رو نگرفتید که بتوین ماشین بخری و برای پول هات 



15

...دلش شکوفا شد. می خواست به پای امام 
بلند شود که حضرت کنارش نشست و با 
قلب آکنده از محبت، حالش را جویا شد...

حدیث سوم:
اوت ݐ ݧ ��ݧ

هم که نقشــه ای جز تفریح 

و لـباس نداری، اگه کـــیم 

به همــکارت قرض...« میان 

حرف های وجــدانم یم دوم 

و فـــــوری صدایش را قطع 

یم کنم و در گوش هایــــش 

فرو مـی کنم: »اگه صاحــب 

ماشــین محل تصــادف رو 

تــرک نیم کرد االن همکـارم 

این مشـــکل براش پیـش 

نیــومده بود و به من ربطی 

نـــــداره!« و به بهـانه زود 

تحویل دادن ماشین برادرم، 

خانه امیر را ترک یم کنم. 
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امام زین العابدین؟ع؟یم دانست که محمدبن اسامه در بستر بیماری بود و چشم به راه؛ به 

سوی خانه وی به راه افتاد. جمعی از بین هاشم با او همراه شدند. 

بغیض گلوی محمد را گرفته بود. اشک یم ریخت و شفا یم خواست. یم دانست که امام 

سجاد؟ع؟ همیشه از بیماران عیادت یم کند. منتظر بود و دعا یم کرد که هر چه زودتر امام 

به بالینش بیاید.

صدای در آمد. در را که باز کردند، امام؟ع؟ وارد اتاق شدند. شکوفه های امید در دل 

بن اسامه شکوفا شده بود. یم خواست به پای امام بلند شود که امام اجازه نداد. حضرت 

کنارش نشست و با قلب آکنده از محبت، احوالش را جویا شد که ناگهان اشک های محمد 

جاری شد. امام اندوهناک شد و دلیل ناراحیت اش را پرسید. محمد دلواپس قرضش بود. 

اشک هایش را پاک کرد و گفت: »...سیدالعابدین، مبلغی وام، بر عهدۀ من هست، دوست 

دارم قبل از مرگم آن را از جانب من ادا کنید.« امام سجاد؟ع؟ بالفاصله فرمود: »یک سوم 

قرض تو بر عهده من که یم پردازم.« و بعد سکوت کرد تا دیگران نیز در کار خیر سهیم 

داشته باشند. ویل هیچ کس صحبیت نکرد و گرداگرد اتاق را سکوت فراگرفت. چند لحظه ای 

گذشت و امام سجاد؟ع؟ که دریای بخشندیگ اش همیشه جاری بود، گفت: »همه قرضت 

بر عهده من«. غم و اندوه از دل بن اسامه بیرون شد و لبخندزنان از امام تشکر کرد و امام 
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...به سوال هایی که در تابلوی خط نوشته 
شده، اشاره می کند. قبول داری مسلمانی؟ 
با علمت برای دیگر مسلمان ها چه کردی؟...

منزل اول:
رویش

به همــراهان خود فرمود: 

»دفعه اول چــیزی باعـــث 

نشــد که تمام قرض او را 

قـبول نکنم جز کراهــت از 

این موضوع که شما بگویید: 

»او بر ما سبقت گرفــت )و 
به ما اجازه نداد(«.8
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لنگ ظهر جمعه است و من هنوز هم از دست احسان حسایب شایک ام؛ چون زیر قولش 

زد و گفت که فامیلشان نیم تواند در دادگاه برایمان کاری کند. حرصم دریم آید از اینکه آن 

روز کیل پول خرجش کردم تا مخش را بزنم. در همین فکرها هستم که صدای زنگ در مرا به 

زور، جلوی در یم کشاند. آقای رفیعی، موسس »مرکز عابد« آمده است تا با هم به مرکزش 

برویم. با اینکه حیت دعوتنامه اش را هم یک بار کامل نخوانده ام؛ به خاطر برخوردصمییم اش 

به عنوان مهمان ویژه همراهش یم روم. مرکزش آخرین واحد آپارتمانمان است. وارد 

یم شوم و چشمم از در و دیوار و تابلوهای خطی زیبای روی آن عکس یم گیرد. از کودکان 

تا پیرمردها عضو این مرکز هستند و همه مشغول به کاری؛ از تحقیق و خطاطی بگیر تا 

طراحی و نقایش. 

چرخی در اتاق و سالن یم زنم و از آقای رفیعی یم پرسم: »اینجا چه خبره؟« همین طور 

که دارد ویدئو پروژکتور را روشن یم کند یم گوید: »... سومین سایل که پشت کنکور بودم 

رشته شیعه شنایس قبول شدم. بدون عالقه و از روی اجبار پدرم رفتم دانشگاه؛ یه روز ییک 

از استادهامون سوایل پای تابلو نوشت و گفت فقط با دلتون به جواب سوال فکر کنید.« 

و بعد به سوال هایی که در تابلوی خط روی دیوار نوشته شده، اشاره یم کند: »قبول داری 

مسلماین؟ با علمت برای دیگر مسلمان ها چه کردی؟« 
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تا  همین طورکه عالمت سوال ها از ذهنم باال یم رود، روی ییک از صندیل ها یم نشینم 

انیمیشن را ببینم. 

پخش انیمیشن عیادت امام سجاد؟ع؟ از بیمار که تمام یم شود، بچه ها درباره کمک 

به همدیگر با هم صحبت یم کنند و داستان آموخته هایی یادداشت یم کنند. در این میان 

ماجرای امیر را به یاد یم آورم، این بار تشرهای وجدان بدجوری از سر و کولم باال یم روند. 

کالفه یم شوم. به امیر زنگ یم زنم و درباره اقساط وامش از او یم پرسم. انگار کامبیز، همه 

اقساط وام را به او قرض داده است. مجری جلسه وقت استراحت یم دهد و برنامه های 

بعدی را اعالم یم کند: »کلمات ملکویت، مکارم االخالق، نماز راه زندیگ و...«

به خاطر کمک نکردن به امیر از خودم دلخورم. دم پنجره یم روم تا هوایی به سرم بخورد. 

آقای رفیعی کتاب به دست کنارم یم ایستد و یم گوید: »از پدرتون شنیدم که شما بازی ساز 

هستید؟« با حرکت سر تایید یم کنم و ادامه یم دهد: »دعوتتون کردم تا با برنامه های ما 

آشنا بشین و اگه یم شه برای ساختن بازی های حدییث و داستاین درباره امام ها و سبک 

زندگیشون با ما همکاری کنید... اینجا همه کارها رو با همکاری هم انجام یم دیم تا هر کیس 

هم تحقیق کردن رو یاد بگیره و هم کارهای فین رو... من اینجا از بچه ها پول نیم گیرم اما 

حتما از نظر مایل کمک شما رو جبران یم کنم.« لبخندزنان یم گویم: »جبران نیاز نیست، 
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... تبسمی کرد و راه را ادامه داد. به مسجد 
می رفت تا پروانه های اندیشه بتوانند در 
سایه نشینی ِعلم آسمانی اش جان بگیرند...

حدیث چهارم:
دانش

تو با علمت به سوال، پاسخ 

دادی و من هم با فن و هنرم 

پاسخ یم دهم.«

پیش از خداحـــافظی، 

کــتاب زندگینامه حضــرت 

امــام زین العابدین؟ع؟ را در 

کیسه ی کاغــذی یم گذارد 

و به دستم یم دهد. 

یم گوید: »برای جواب 

دادن به ســـوال این کتاب 

را خواندم. به ویژه از فصــل 

تاسیس مدرسه توسط امام 

سجاد؟ع؟ بهره بردم و برای 

همین هم اسـم این مرکز را 

"عابد"  گذاشتم.«
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سید عابدین در راه مسجد بود که یم دید دانشمندان، فقیهان و قاریان دسته دسته به سوی 

مدرسه اش یم آیند تا حدیث نیایش و دانش بیاموزند. تبسیم کرد و راه را ادامه داد. 

ِعلم اسالم را بعد از جدش رسول الله؟ص؟، پدربزرگش  َعلَم  تا  به مسجد یم رفت 

امیرالمومنین؟ع؟، عمویش امام حسن؟ع؟و پدرش امام حسین؟ع؟ سرافراز نگه دارد تا 

پروانه اندیشه ها بتوانند در سایه نشیین ِعلم آسماین اش جان بگیرند و در رستاخیز معرفت، 

جهل و تباهی نابود شوند. 

هنوز دقایقی به شروع کالس مانده بود و مدرسه سرشار از عطر قرآن و صلوات، و 

زمزمه درس و بحث بود که امام؟ع؟ وارد شد و دید گروهی از دانشجویان درباره توحید 

با هم بحث یم کنند. دانشجویان به احترامش برخواستند و گرداگرد او ایستادند تا پاسخ 

سوال خود را از ایشان بیاموزند.  ناگهان دانشجوی جواین به داخل آمد. دانشجویی که 

برای اولین بار در جمعه هفته گذشته در محفل خطبه های عمویم امام؟هر؟ شرکت کرده و 

شیفته رفتار و گفتار او شده بود و اکنون آمده بود تا درس آموز علم و عرفان شود. پاسخ 

که تمام شد دانشجوی تازه وارد به نزد امام رفت. امام با مهرباین به او خوش آمد گفت 

و فرمود: »مرحبا به شما، شما امانتدار علم و دانشید و در آینده ای نه چندان دور، شما 

نوجوانان قوم، بزرگان قوم خواهید شد.«9 ذوق های رنگارنگ در چشم جوان درخشید 
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...درفکرهستمکهسخنرانمیگوید
ایمسیرکاروانتتاابدآیینهپوش
ارغوانداغتوزددربهارسینهجوش

منزل دوم:
پیام ا�ک

و امام با لبخند دلنشیین برای تشویق او 

به علم آموزی فرمود: »دانشجو و طالب 

علم وقیت از خانه به قصــد یادگیری خارج 

یم شود؛ هر قــدیم که بریم دارد تا هفت 

 طبقه زیر زمین برای او تسبیح یم گویند.«10 

را  امام  جوان همین طور که حدیث های 

یادداشـــت یم کرد، داشت تســبیح های 

طبقات زمین را یم شمرد، به نظرش آنقدر 

زیاد یم آمد که حیت نیم توانست تخمین 

بزند؛ در اعـــداد و ارقـــام غرق شـده بود 

که مجــلس شروع شد. همه علم جـویان 

گـــرداگرد امام حلقه زدند تا امام جرعـه ای 

از اقیـانوس علم و دانشش برایشان بگوید 

و آنها مثل شاپریک عطر گل های علم و 

دانش را بچشند. 
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پست های ویژه روز عاشورا را در شبکه های اجتماعی انگلییس و فاریس مرکز عابد آپلود 

یم کنم و در نانوثانیه ای آماده یم شوم و با اعضای مرکز به سمت حسینیه به راه یم افتیم. 

جمعیت عزاداران در خیابان ها موج یم زند.

انگار کل حسینیه را هم اقیانویس از غم فراگرفته است. برگزاری برنامه امروِز حسینیه بر 

عهده مرکز ماست. همه اعضا سریع مشغول خدمت یم شوند. گروهی سینه زین یم کنند. 

گروهی بسته های فرهنیگ روز عاشورا را پخش یم کنند. گروه سقاها هم سقای حسینیه 

یم شوند و نه فقط مشک هاشان که چشم هاشان هم اشک یم ریزد. سخنران از اشک های 

طوالین امام سجاد؟ع؟ روایت یم کند و من لنز دوربین را به هر طرف که یم چرخانم، اشک 

است؛ اما نه اشیک که هر کیس در یک گوشه حسینیه بنشیند و دستمال کاغذی به صورت 

خود بچسباند، بلکه باران اشک  سرازیر است؛ انگار این اشک ها سرچشمه ای یب منتها 

دارند. 

دوربین را از چشم ها یم گیرم و زوم یم کنم روی تصویرهای پیاده روی اربعین سال 

گذشته و در ذهنم به چیسیت حکایت اشک های امام سجاد؟ع؟، حکایت اشک های مردم در 

تمام تاریخ و پیاده روی فکر یم کنم. در همین فکرها هستم که سخنران یم گوید: »ای مسیر 

کاروانت تا ابد آیینه پوش، ارغوان داغ تو زد در بهار سینه جوش11« دوربین را به سمت او 
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یم چرخانم، انگار دارد جواب فکرهای مرا یم دهد:

»... فلسفه اشک برای عاشورا، فلسفه ایه که یم تونه برای تمام نسل ها، حکایت 

جوانمردی باشه، نه حکایت زبوین و به یک گوشه نشستن. چرا که اشک 

نشان آزادگیه! نشانه مومن هم اشک برای امام حسینه!

...اشک انرژی نهفته در دل شیعه ست تا شمشیر رو علیه ظالمان صیقل 

بده. اشک حماسه قلم شاعره. اشک حکایت پوشیدن لباس رزم برای دفاع 

از حرمه. اشک رفتن و جان دادن و سر دادن در راه آل عترته. اشک قصه 

جانبازی و سربازی حججی هاست. قصه سربازی حریم آل اللّه اینه. هیئیت که با 

خشت فرهنیگ سِرپا یم شه، همون فرهنگیه که امام سجاد؟ع؟ با قطره قطره 

اشکش بنا کرد. خشت های موندگار فرهنگ شیعی عاشورا رو بنیان گذاشت 

تا مثل اشک های طوالین اش، که حکایتش تمام تاریخ رو فراگرفت، حقیقت 

حسیین آروم آروم تمام جهان رو فرابگیره... مثل حقیقیت که تو این ایام شاهدش 

هستیم... حضور میلیوین مردم تو کربال، دقیقا پیام اشک های طوالین امام 

سجاد؟ع؟ هستن!«
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...می دانست یوسِف او زنده است. 
آنقدر گریست که مردمک چشم هایش 
به سپیدی گرایید، چگونه گریه نکنم؟...

حدیث پنجم:
اقیانوس ا�ک
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اشک هایش از محاسنش سرازیر یم شدند و دوباره از چشمه خاطراتش یم جوشیدند. 

حکایت اشک هایش حکایت یک روز، یک سال و محرم و صفر نبود بلکه حکایت تمام 

عمرش بود. زمزمه ذکرها و زمزم اشک هایش دل اطرافیانش را هم اندوهناک یم کرد و آنها 

را به گریه یم انداخت. روزی غالمش که از دیدن اشک های حضرت یب تاب شده بود از او 

پرسید: »ای آقای من، وقتش نیست که اندوهتان را تمام کرده، گریه را کم کنید؟«

حضرت همان طور که اشک یم ریخت با بغض هایی که گلوگیرش شده بودند، فرمود: 

»غالم، وای بر تو، حضرت یعقوب؟ع؟ دوازده فرزند داشت، خدا ییک از آنها را پنهان کرد، با 

اینکه یم دانست یوسفِ او زنده است، آنقدر گریست که مردمک چشم هایش به سپیدی 

گرایید، چگونه گریه نکنم، در حایل که جلوی چشمم، پدر و برادر و چند تن از بستگانم را 
شهید کردند.«12

انگار اشک هایش با غالم صحبت یم کردند: »آه... ای غالم! چگونه به شفق چشم 

بدوزم، آنگاه که اسب های تیز به تک پردازی برخاستند؟! چگونه به آسمان غروب نگاه 

کنم آنگاه که آتش از خیمه ها به هوا برخاست و دختربچه های یب پناه از وحشت و آتش به 

هر سو یم دویدند؟! چگونه به لحظایت فکر نکنم که هیچ کس باور نیم کرد روزی فرزندان 

پیامبر را در صحرای کربال قطعه قطعه کنند؟! هیچ روزی در تاریح جهان اتفاق نیفتاد که در 
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... دل هـــایی که مثل مرغان 
در هوای یافتن سیمرغ از هر 
طرف دور هم جمــع شدیم...

منزل سوم:
مقصد

یک روز ده ها فـــرد پاک و مظلوم، معصـوم 

و بهترین بندگان خدا در روی کره زمین را 

گردن بزنند. 

آی غالم! با ما چــنان کردند که فــــریاِد 

جبرئیل از دست انسان سراسر آسمان را 

فراگرفت. آی غالم با ما چنان کردند که خاک 

از وجود کوفی تباران به تنگ آمد. آی غالم! 

پدر من هیچ گناهی نداشت که ریزه خواراِن 

سفرۀ پدر بزرگوارش، نمک نشناسانِ کوفی، 

آن گونه هسیت اش را به غارت بردند. چگونه 

نِگرَیم بر وقایع روزی که شوم ترین روز زمین 

است؟ چرا نگریم؟ تا قیامت هر چشیم که 

ذره ای از محبت حسین در دل داشته باشد 

خواهد گریســـت. نشانِ آزادگان، گریــه بر 

سروِر آزادگان است.«
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هر سلویک روزی به منزل آخر یم رسد، منزل آخری که کاروانیان بار از مرکب ها یم گیرند و 

کنار همدیگر یم نشینند و از مشاهده های خود در مسیر، قصه ها یم گویند. انگار حکایت ما، 

حکایت منطق الطیر بود برای یافتن سیمرغ. دل هایی که مثل مرغان در هوای یافتن سیمرغ 

از هر طرف در مرکز فرهنیگ عابد دور هم جمع شدیم. هرچند قبال فکر یم کردم بین عابد 

و عارف همیشه جدایی بوده؛ اما فهمیدم وقیت به مقام شامخ والیت یم رسیم، چشمه تمام 

حمکت ها از وجود امایم یم جوشد که دعاهایش هم بنیان عبادت هستند هم معرفت و 

هم اخالق! امایم که تو این مدت خییل درس ها از مکتبش یاد گرفتیم و همیشه در مرکز 

عابد سعی کردیم، همان طور که در سیره ایشان بود، رفتار کنیم. مثال همیشه دایره وار دور 

هم بنشینیم تا کیس خودش را برتر از دیگری نداند. حاال که همه به منزل مقصود رسیدیم، 

یم خواهیم حاصلِ جمعِ گریه و شعور و شعر و داستان و خط و فن و درس آموخته ها و 

انیمیشن و... را کنار همدیگر قرار دهیم تا مانند صحیفه ای از دل برآمده، برای همدیگر 

واگویی کنیم تا بتوانیم بسته فرهنیگ سیِد عابدین را منتشر کنیم. 

مثل همیشه براساس اخالق اسالیم از کودکان یا پیران برای افتتاح شروع یم کنیم، 

چون برخی از پیران از شدت تعبد به نور وجودی یم رسند و همه کودکان هم با نور وجودی 

به دنیا یم آیند. دعا در حضور هر دو در هر محفیل مایه برکت است. سجاد 5 ساله با صدای 
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...گمان برخی این است که هرکه شمشیر 
اما کسی نمی داند  چرخانید شجاع است 
در حقیقت صحیفه همان ذوالفقار است...

حدیث ششم:
�ادت �ݒ

خجالیت و نازک، سوره 

کــوثــر را یم خـواند و 

پیرمرد محل -که هنـوز 

هم زخم های جبهـــه و 

شالق های ساواک به تن 

دارد و کیس نیم دانـــد، 

خواستیم بای بسم الله 

صحبت باشد- یم گوید: 

»من حـرفی ندارم، فقط 

از شما یم خوام یه بار 

دیگه صحیفه سجــادیه 

رو بخونید!« 
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زینت  طوالین،  عابدین؛ سجاد سجده های  سید  شهادت  است؛  شهادت  روز  امروز 

عارفانه های عبادت، حقیقت توکل و توسل، شهود نیایش و دانش، و شاهد اشک خیزترین 

دقایق تاریخ! روز شهادت موالیی که وارث هزاران ویص، هزاران مرسل، وارث شرع نبوی، 

حکمت علوی، غیرت زهرایی، سخاوت حسین و شجاعت حسیین بود. گرچه شمشیر به 

دست نگرفت، ویل با تیغه تیز و دولبه صحیفه اش هم مسیر ایمان را نشان داد و هم با تندر 

نور، ظلمت را در نهایت بالغت از هم شکافت. گمان برخی بر این است که هر که شمشیر 

در هوا چرخانید شجاع و باشهامت است اما کیس نیم داند در حقیقت صحیفه همان 

ذوالفقار است؛ ذوالفقاری که با دو دم، دمار از روزگار بین امیه درآورد، چنان که هر ترفندی 

را برای فرزندان رسول اللّه؟ص؟ به کار بردند، به کار نیامد. آنهایی که گمان یم کردند بعد از 

قتل عام اهل بیت؟امهع؟ دیگر جاده برای سوءاستفاده شان از بیت المال و جهان اسالم باز 

است، انگار نیم دانستند که امام وارث علم هزاران پیامبر است، شارع دین رسول اللّه؟ص؟ 
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است، چلچراغ هدایت است، سیدعابدین و امام الساجدین است. 

گرچه در کربال بیمار بود، اما مانده بود تا پرده از روی جهل و غرور و بت پرسیت و 

دنیا پرسیت آل امیه بردارد. ابراهیم زمان بود، آنگاه که دست بر حجراالسود نهاد و از او 

درباره امامت خودش پرسید و سنگ زبان باز کرد و شهادت به امامت حضرت داد. 

مؤمنان در سایه نشیین نور وجودش به رویش رسیده بودند تا روزی که خفاشان و 

کوردالن که تحمل وجودشان را نداشتند، زهر کینه شان را به جان مبارک امام افشاندند تا 

همچون عموی مظلومش - عمویی که هیچ گاه نتوانست مهرش را از یاد ببرد، چون میوه 

دل او را در خانه به عنوان همسر داشت - به خود پیچید تا زهر تمام وجودش را آرام آرام 

جذب در ملکوت آسمان ها کرد. 



32

منابـــــــــــــــع:
1- بحاراالنوار، ج46، ص67. 

2- ارشاد، ج2، ص163. 

3- بحاراالنوار، ج46، ص960. 

4- بحاراالنوار، ج11، ص18؛ مستدرک الوسائل، ج1، ص14. 

5- علل الشرایع، ج1، ص270.

6- همان. 

7- صحیفه سجادیه، دعای بیست و هشتم. 

8- بحاراالنوار، ج46 ، ص137، ح 28. 

9- انوار البهیه، ص102. 

10- تحلییل از زندگاین امام سجاد؟ع؟، ص502. 

11- شعر از:سید عیل اصغر موسوی.

12- جالءالعیون، عالمه مجلیس، ص836.


