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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 به روایت لهوف در کوفه لثومک سخنرانی حضرت امّ

، الحسرن  باعبراال ا ،کلثرو   حضرر  ا   کاروان اسرای کربال، کوفه، سخنرانی، کلمات کلیدی: 

 آتش دوزخ، غنر ، آزادگی، گریست ، عزاداری.جنایت، غار ، قتل، لهوف، م

 به کوفه بود، بحثیرای کربال زدهم محرّ  که روز ورود کاروان اسروز دوا، خاطرتان هستطورکه  همان

ی آن خطبهدر ورود به کوفه را خوانایم. یکی  بنت های اهلرا شروع کردیم و برخی از خطبه

-باعباالی دیگر را دختر رشنا او خطبهایراد کردنا  بود که زینب کبری ای دهناه تکان

، الحسن باعباالی سو  را بعا از ای  دو سخنرانی، خواهر دیگر اکردنا. خطبهبنان  الحسن 

خوانم و ترجمه را می لهوفبرخاستنا و ایراد کردنا. عبارا   لثو ،کر حضر ، ا  یعنی خواهر کوچکت

 1کنم.می

َتها بِال ُبكاءِ ذ   یفِ  المُ الس   هِ ی  لَ عَ   ی  َعلِ   بِن تُ   وم  ُكل ثُ    اُم    َو َخطََبت   ِم ِمن  َوراِء ِكل ِتها راِفَعًة َصو  طاووس  سن اب  ؛ِلَك ال یَ و 

نازکی قرار  در حالی که پشت پرده و حجاب ، در آن روزالمؤمنن منرلثو ، دختر اکگویا: ا  می

 مت  خطبه ای  است: ای را ایراد کردنا.، خطبهناگریست می و با صاای بلنا ناداشت
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َل ال كُ اَ يا  :َفقاَلت   أَ ه  وُه َو َسبَ ی ُتم  ِنساَءُه َو اَلُه َو َورِث  ُتمُ م و اَ ب ُتم  وُه َو ان  تَ هَ ا َلُكم  َخَذل ُتم  ُحَسی نًا َو قَ تَ ل ُتمُ ًة َلُكم  موَفِة َسو 

: ای کوفنان! بَاا به حال گریستنا، به کوفنان خطاب کردناشا   می کلثو  در حالی که بها   ؛وهُ َنَكب ُتمُ 

را او را کشتنا و به یاری او ننامایا؟ چ یاور رها کردیا ورا تنها و بی الحسن عباالباشما! چرا ا

اش را دختران او را، خانواده ون اموالش را به غار  بردیا؟ چرا اموال او را از آن خود دانستنا؟ چرا زنا

 اسنر کردیا و تحت شکنجه و عذاب قرار دادیا؟ وای بر شما ای کوفنان!

قاً! رُ  اَ َوي  َلُكم  مرگ بر شما باد! نابود باشنا!  فَ َتّبًا َلُكم  َو ُسح  داننا با  وای بر شما! می ؟!َدواه  َدَهت ُكم   َای  وَن َتد 

داننا با ای  آیا می ورُِكم  َحَمل ُتم ؟ُظهُ  ى  ِوز ر  َعل َای  َو ای  جنایت چه بالی عظنمی را به جان خریایا؟ 

ُتمُ   َای  َو خنانت چه گناه عظنمی را بر دوش گرفتنا؟  ی را که نزد هایداننا چه خونآیا می وها؟ِدماء  َسَفك 

داننا با چه شخص کریم و عظنمی رو آیا می وها؟َصب ُتمُ اَ يَمة  َكرِ   َای  َو بر زمن  ریختنا؟ بها بود، گران خاا

ر از سرشان داننا از چه دخترانی جامه ربودیا و معجا میآی وها؟ی ة  َسَلب ُتمُ َصبِ  َای  َو در رو شایا؟ 

 قَ تَ ل ُتم  غما بردیا و غار  کردیا؟ داننا اموال چه کسانی را به یمیآیا  وها؟ان  تَ َهب ُتمُ م وال  اَ  َای  َو کشنایا؟ 

َر رِجاالت  بَ ع َد الن بِ  َمُة ِمن  قُ لُ   َو آِلهِ   َعَلی هِ   َصل ى اللُ  ی  َخی   شما بهتری  مردان پس از رسول  وِبُكم ؟َو نُزَِعِت الر ح 

های رحم در قلبای هذر  های شما رخت بربسته!و رحم از دل رحمترا به شهاد  رسانایا.  خاا

  شود!شما پناا نمی

ها ی ای  خنانترغم همه ام ا بااننا؛ علی 3«ِحز َب الش ی طاِن ُهُم ال خاِسُرونَ »َو  2«ونَ بُ غالِ ُهُم ال  ِحز َب الِل »ن  اِ ال اَ 

واها بود. دیاه خکار و خسار زیان ، ای  حزب خااست که پنروزمنا است و حزب شنطانهاو جنایت

به شهاد  رسانان ما، با به اسار  گرفت  ما، با به یاری ما ننامان و تنها  وفکر نکننا با کشت  
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ا و یاران الهی هستنا که ی کربال، به پنروزی دست پناا کردیا. همواره حزب خاگذاردن ما در صحنه

و خنانتی که ایا، ایا. از ای  جنایتی که مرتکب شیاهد شما که حزب شنطاننا، خاسر و زیانو  پنروزنا

 بنا  را خوانانا:بعا حضر  ای  اکردیا، سودی نبردیا.  باعباالبه ا

 اِلُم ُک               م   ل  ي                َص               ب راً فَ وَ  یقَ تَ ل                ُتم  َاِخ               
                  

َزوَن ن                   اراً َحر ه                   ا    تَ َوق                    دُ ي َ َس                   ُتا 
 

 عباالابارا کشتنا؛ ام ا نه به سادگی؛ بلکه  الحسن  بنان داشتنا: برادر  اباعباال کلثو ا  

  !ش کردیاکرا زجر

داننا وقتی ام ا می زبان جاری کردن، دشوار است؛ ها را دوباره به یاد آوردن و برهواقعاً ای  صحن

و دیگر توانایی رویارویی با کسی را نااشتنا. بان  حضر  از رمق رفتنا، از اسب بر زمن  افتادنا

راوی بار عرض کرد ، آن  های بسنار فراوان دیا. صاها جای زخم بر پنکر حضر  بود. یکحضر  زخم

کشنا، از تما  سی که میوی زمن  افتاده بود، با هر نفر باعباالگویا: وقتی اکنا، مینقل می

 الحسن  باعباالدشمنان دیانا اآما. وقتی و بنرون می زدهای جراحت، خون فو اره میمحل

ال، ای  مظهر تا   غنر  الهی، در حالی که از  نا. ای  غنر سمت خنا  حمله کرد گونه شانا، به ای 

ق ایستادن نااشتنا، به شمشنر تاده بودنا، با همان حالی که رمروی اسب به صور  بر زمن  اف

به لشکریان خنز از روی زمن   بلنا کردنا، و خطاب سختی خود را ننم ای تکنه زدنا، و بهشکسته

و یحکم یا شنعة آل أبی سفنان، إن لم یک  لکم دی ، و کنتم ال تخافون المعاد، فرمودنا:  عمرسعا

یانَ   یبِ اَ   یَعَة آلِ يا شِ  فکونوا أحرارا فی دنناکم، راراً فِ اَ وا ونُ وَن ال َمعاَد َفكُ َتخافُ ين  َو ُكن ُتم  ال ن  َلم  َيُكن  َلُكم  دِ اِ   ُسف   یح 

ُدن یاُكم !
ترسنا، الاقل ریا و از قنامت نمیفنان! اگر دی  نااسسفنان و خاناان ابیای پنروان مکتب ابی 4

ها چه کار داریا؟ اگر مسلمان ننستنا، الاقل به آن غنر  عربی هبا زن و بچ  مرد باشنا! شما مَردیا!
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چهار های دو سه ساله، و سه دها که انسان به جان بچهنر  عربی هم اجازه نمیخودتان برگردیا. غ

 ایاه بنفتا. کا  و داغها و دختران تشنهو زنساله، 

ی از حنجره بنرون آوردنا و خودشان، ای  سخ  را به دشوار با همان آخری  توان باعباالوقتی ا

و ل گویا! اعمر سعا ای  سخ  را شننا. برگشت و به لشکریانش خطاب کرد: حسن  راست می گفتنا،

ی ای  ه کردنا! همهدانا چها برویا! بعا از آن خاا میبعا سراغ خنمه برویا کار حسن  را تما  کننا!

ه، کسی که دارها با ننزننزه زمن  افتاده بودنا، حمله آوردنا!! که روی باعباالسمت ا لشکر به

ها را جمع کردنا... نگ و کلوخای نااشتنا، سربهکه هنچ ح شمشنر به دست داشت با شمشنر، آنهایی

 را از پا در آوردنا و به شهاد  رسانانا. باعباالو زیر ای  ضربا ، ا

شهاد   جر بهت که نکشتنا؛ بلکه ایشان را با زگوینا: برادر م  را راحلثو  میکای  است که اینجا ا  

ی هایش فروزان است، و همهآن آتش دوزخ که شعلهزودی  به ،رسانایا. پس وای بر شما! صبر کننا

به جان شما  وکنفر شما خواها بود  بلعا،سوزانا و در دل خود میمی ،به کا  او بفرستنا راآنچه 

 خواها افتاد.

َکها ُتم  ِدم                   اًء َح                   ر َم اللُ َس                   ف   َس                   َفک 
                  

 َو َحر َمَه                   ا ال ُق                   رآُن ثُ                   م  ُمَحم                    د   
 

قرآن، ریخت   ها را حرا  کرده بود؛یخت  آن خونهایی را به زمن  ریختنا که خاای متعال رشما خون

 هایی را حرا  کرده بودنا.ریزیچنن  خون هایی را حرا  کرده بود؛ پنامبر خاا چنن  خون

 اً ن ُک                     م  َ                     داِ وا بِالنّ                     اِر ال فَاب ِش                     رُ اَ 
                  

 َتَص               ع دُ ي َ قَ ع                ِر ن               ار  َحر ه               ا  یَلِف                
 

-به آتش وارد می !در انتظار شماستفردای قنامت بعا فرمودنا: پس بشار  باد بر شما به آتشی که 

 آن آتش که شعله خواها کشنا، برای همنشه اسنر خواهنا بود. شویا و در قعر

 وَلدُ یُ َس           ی  َم          ن  بَ ع           َد الن بِ           رِ ی           خَ  ی  َعل            یَاِخ           ی  َعل           یاتِ ی          حَ  یِف           یاَلَب ِک           یَو ِان           
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ت برادر  ا  و مظلومن های ای  جنایا  را شاها بودهکه صحنهکلثو  بنان داشتنا: و ام ا م  بعا ا  

دار . تا آخر عمر بر برادر ه بازنمیدیگر تا پایان عمر یک لحظه دیاه از گری ،ا را دیاه حسن 

 کسی به ننکویی او متولّا نخواها شا.  اکر که بعا از پنامبر آنخواهم گریست؛ بر مظلو  خود 

َک                        ز  ي                    بِ                    َدم    َ رِ   ُمس                     تَ َهل  َمَکف 
                  

َم         دُ يُ  سَ ی  داِئم         اً لَ          یال َخ         د  ِمن           یَعلَ            خ 
 

و ای  هایی را جاری خواها کرد ان، اشکهای جوشو چشمان م  مثل چشمه ]تا ابا[ گریه خواهم کرد

 گاه تا پایان عمر متوقّف نخواها شا.هنچ ای که گریههای م  فرو خواهنا ریخت؛ ها دائماً بر گونهاشک

ُهن  َو ورَ الن ساُء ُشعُ ت َفَضج  الّناُس بِال ُبكاِء َو الن  و ِح َو َنَشرَ  طاووس از قول راوی نقل کرده است:اینجا سن اب 

َن ؤ رُ  ى  َوَضع َن الت راَب َعل َن ُخدُ ُوجُ وِسِهن  َو َخَمش  َن بِال َوي ِل َو الث بُ  وَدُهن  وَهُهن  َو َلَطم  وِر َو َبَكى الر جاُل َو نَ تَ ُفوا َو َدَعو 

ثَ َر ِمن  ذ  اَ فَ َلم  يُ َر باِكَیة  َو باك   ِلحاُهم   مِ ك  دنا و زج ه میکلثو ، مرد  ض سخنرانی ا  آن روز بعا از  :ِلَك ال یَ و 

شان را ها موهای سرگریستنا. زنو میکردنا را با گریه به فریاد بلنا می کردنا؛ صاای خودگریه می

ها صور  ریختنا؛ با ناخ یم داشتنا و بر سر خودمیزمن  برکردنا؛ خاک از آشفته و پریشان می

کردنا. یال بلنا میزدنا؛ و صاایشان را با واویال واوی خود لطمه میبر چهرهو دادنا را خراش می خود

 نا. کنامی های خود را از شا   گریه و حزن، از صور و ریش گریستناها هم از طرف دیگر میمرد

 نا.و مرد، همگی بگری گویا: هنچ روزی بنش از آن روز دیاه نشا که زنطاووس می سن اب در پایان، 

 5يا اَباَعب ِداللِ   َعَلی كَ   اللُ   يا اَباَعب ِدالِل َو َصل ى  َعَلی كَ   اللُ   يا اَباَعب ِدالِل َو َصل ى  َعَلی كَ   اللُ   َصل ى
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