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دلبیحسینهرچهشوددلنمیشود
بخشي از  ترجیع بند منتشرنشده  »ياقوت سرخ« سرو ده مجید افشاری

ذكر خروج مسلم بن عقيل
منبع: قمقام زخار و صمصام تبار

 آن مظلوم غريبه و بي كس حیران و ســرگردان در شهري 
چنین پرآشــوب و خصمي چنان قوي نه آشنايي نه ياري 
و نه دوســتي نه غمخواري نه كسي كه او را به خانه داللت 
كند و نه ياوري كه پناهش دهد متحیر در كوچه هاي شهر 
همي گشت و خود نمي دانســت به كجا رود تا بر در خانه 
زني طوعه نام بايســتاد و اين طوعه كنیزك ام ولد اشعث 
بن قیس بود كه آزاد شــده اســبد حضرمــي او را به زني 
گرفته از اسبد پسري بالل نام بیاورده. كه در آن هنگام با 
مردمان كوفه بیرون رفته بود. و طوعه به انتظار پسر بر در 
سراي بود. مسلم بر طوعه ســالم داد جرعه آب طلبید زن 
آب آورده مسلم نوشــید. و هم آنجا بنشست. زن بازگشته 
مسلم را ديد كه در آنجاســت گفت مگرنه آب خوردي هر 
چه زودتر از اينجا مي بايد رفت كه نشستن تو بر ين در من 
خود حالل نكنم و تو را نیز سزاوار نیست. مسلم گفت كجا 
روم كه در اين شهر خانه و عشــیرتي ندارم چه شود با من 
نیكويي نمايي در پناه دهي و اجر از باري تعالي بســتاني 
طوعه كیفیت حال پرسید مسلم نقض عهد كوفیان بگفت 
و نام و نسب آشكار ساخت. آن نیك زن منزلي مهیا كرده 
فرش بگسترد و غذا پیش آورد. مســلم میل نفرمود. ناگاه 
بالل اندر آمد و اندكي بیارامید سپس مادر را گفت چندين 
آمد و شد بدان خانه چیست؟ و البته اين كار را سببي باشد 
باز بايد گفت هر چند او را دفــع مي داد بر الحاح مي افزود. 
ناچار با ايمان و پیمان او را از قضیه بیاگاهانید پسر خاموش 

شده بخفت.  
بامدادان بالل پســر طوعه نزد عبدالرحمن بن محمد بن 
اشعث امده از حادثه شــبانه خبر داد. عبید اهلل مي دانست 
قبايل كوفه ناخوش دارند كه مســلم را آســیبي رسد ابن 
اشــعث را با گروهي از قبیله او بفرســتاد و نیز )عمرو( بن 
عبیداهلل بن عباس را با هفتاد تن از قیس روانه نمود و ابن 
عباس بن مرداس السلمي است كه يكي از مولفه قلوب بوده 
است چون آن مخاذيل نزديك خانه رسیدند مسلم از آوازه 
سم ســتوران و همهمه رجال تفرس احوال فرموده گفت: 
»اكلما اري من األجالب لقتل ابــن عقیل با نفس اخرجي 
الي الموت الذي لیس منه محیص.« چندين اجماع و غوغا 
ريختن خون ابن عقیل است چون از مرگ گريزي نیست 
باري مبادرت به استقبال اولي تر حالي شمشیر برداشته بر 
آن گروه حمله آورده آنها را از خانــه بیرون كرد، بار ديگر 
هجوم كردند باز بدوانید به روايتي 80نفر از آنها را به دوزخ 
فرستاد محمد بن اشعث از عبید اهلل بن زياد مدد مي طلبید. 
ابن زياد جمعي ديگر روانه داشته گفت اگر از مسلم كه يك 
تن بیش نیست بدين گونه عاجز آيي اگر به حرب ديگري 
فرستیم پیداست كه حال تو بر چه منوال باشد. و اين سخن 

اشاره به قتال با حضرت امام ابوعبداهلل الحسین)ع( بود. 

تجسمی

سیما

مقتل

شعر عاشورایی كه یکی از دیرینه ترین اشکال ادبی در پرداختن به واقعه كربالست، زیرمجموعه شعر دینی 
و آیينی جا می گيرد. رضا اسماعيلی، شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی، معتقد است: »در یک تعریف ساده 
می توان گفت »شعر عاشورایی« شعری است »موضع مند«، »مستند«، »معرفت محور«، »تبيينی، تحليلی« 
و »مبتنی بر آموزه های اصيل دینی، معارف توحيدی و فرهنگ عاشورایی«؛ آميزه ای از »سوگ« و »حماسه« 
و »عرفان« كه به مخاطب خود »بصيرت« می دهد و جان و جهانش را با فرهنگ و حقيقت عاشورا پيوند می زند. 
در »شعر عاشورایی«، شاعر به كربال و قيام حسينی به چشم یک »واقعه« حماسی، عبرت آموز و بصيرت افزا 
كه مقدمه قيامت و رستاخيز است نگاه می كند؛ واقعه سترگ و شگفتی كه پيش و بيش از گریستن، باید 
بر آن »نگریست«، از آن عبرت گرفت و از درک و دریافت و بازخوانی پيام های انسان ساز آن بصيرت پيدا 
كرد. نکته دیگر اینکه شعر عاشورایی بيشتر »موضع مند« است تا »موضوع مند«. به این معنا كه ممکن است 
در ظاهر و صورت هيچ نشانه صریح و مستقيمی از عاشورا نداشته باشد، ولی در باطن و سيرت سرشار از 

آموزه های عاشورایی باشد. «
در ادامه بخشي از ترجيع بند منتشر نشده »یاقوت سرخ« سروده  مجيد افشاری را برای نخستين بار منتشر 

می كنيم. از شاعر ممنونيم كه این ترجيع بند را در اختيار همشهری گذاشت.

اجراي زنده نقاشی عاشورایی 
نقاشی عاشورايی »كآرام جان می رود« همزمان با فرارسیدن دهه 
اول ماه محرم، برای دومین ســال در فرهنگسرای رسانه كشیده 
می شود. اين نقاشی پرده ای از واقعه عاشوراست كه در ابعاد دو در 
يك متر كشیده خواهد شد. محمدرضا محمدحسین، از هنرمندان 
نقاشی قهوه خانه ای، اين تابلوی عاشورايی را از آغاز ماه محرم تا روز 
اربعین حسینی در فضای باز فرهنگسرای رسانه به صورت زنده در 
برابر چشمان عزاداران حسینی ترسیم می كند.  اين اثر پس از پايان 
به صورت يك محصول هنری به مزايده گذاشته می شود و عوائد 
حاصل از فروش آن، برای صرف در امور خیريه و مدرسه سازی در 
منطقه محروم خرج می شود. محمدحســین از شاگردان استاد 
عباس بلوكی فر است. او تاكنون بیش از ۲۵ پرده عاشورايی برای 
اماكن مذهبی نظیر تكیه پايین تجريش، تكیه باال تجريش، نخل 
كاشانك و حسینیه ائمه اطهار)ع( كشیده و در طراحی و تكمیل 
پرده های عاشورايی فراوانی نیز حضور داشته است. اين هنرمند 
عرصه تجسمی تاكنون بیش از ۱0 نمايشــگاه در تهران برگزار 
كرده است. عالقه مندان برای بازديد از اين برنامه می توانند از اول 
تا دهم ماه محرم از ســاعت ۱۷ تا ۲0 به فضای باز پارك پايداری 
)مجاور فرهنگسرای رســانه( واقع در خیابان پاسداران، خیابان 

شهید گل  نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، مراجعه كنند.

هفت آوا؛ ویژه محرم
برنامه»هفت آوا « كه به نوعی ضمیمه  مذهبی و آيینی برنامه »هفت 
ترانه« محسوب می شود، در ايام محرم روی آنتن شبكه نسیم می رود.  
در راستای طرح تحول سیما و پیرو طراحی صورت گرفته برای بازآرايی 
تولیدات شبكه های سیما و انتقال برنامه های پرمخاطب شبكه شما 
به شبكه های پرمخاطب، برنامه هفت ترانه به عنوان يكی از تولیدات 
شاخص و برندهای پرمخاطب اين شبكه، به شبكه نسیم منتقل شده 
است. برنامه هفت ترانه با حفظ ساختار قبلی و با رويكرد همیشگی خود 
در زمینه تمركز بر گويش ها و لهجه های بومی از شبكه نسیم روی آنتن 
می رود. كلیپ سازی و تولید محتوای حرفه ای برای انعكاس فعالیت های 
موسیقايی همه اقوام و گويش ها همواره در دستور كار تیم تولید اين 
برنامه بوده است و همچنان نیز بر همین محور تولیدات مرتبط در قاب 
برنامه هفت ترانه روانه آنتن می شود. برنامه هفت ترانه با همان تیم تولید 
سابق از ششم مرداد ماه در شبكه نسیم با مخاطبان خود همراه می شود. 
اين برنامه همزمان با آغاز ايام محرم در قالب برنامه هفت آوا روانه آنتن 
می شود كه اين برنامه به نوعی ضمیمه مذهبی و آيینی برنامه هفت 
ترانه محسوب می شود. اجرای برنامه را همچنان سامان ارس خان و 
علی يگانه برعهده خواهند داشت و در ايام محرم سیدحسین متولیان 
به عنوان شاعر و كارشناس، در میزبانی اين برنامه، مجريان را همراهی 
خواهد كرد تا مروری بر آثار موسیقايی مرتبط با عاشورا داشته باشیم. 

آن دم كه خاكبوس درت می شود سروش 
از آسمان حسین حسینم رسد به گوش 
از حلق هیچ كس نشنیدم به جز حسین 

در حلقه  ارادت رندان باده نوش 
سردی كنند هر چه حريفان، به نفع ماست 

می آورند خون رگ تاك را به جوش 
جاءالحقی شنو، زهق الباطلی بگو 

تا آمده خیال رخ دوست، رفته هوش 
عمری گدای عشق توأم شاه بی كفن 
حسن مرا عیان كن و عیب مرا بپوش 
تفكیك شان عارف و عامی نمی كنم 

برخیزد از وجود همه بی امان خروش 
ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 

دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود

 بی دوست حال و روز بشر گريه آور است 
حالش خراب و روز سیاهش مقدر است 
كوهی كه قد كشیده و از كربالی عشق

خاكی به سر نكرده، بسی خاك بر سر است 
خورشید در هوای تو يك ذّره بیش نیست 

هر ذّره در هوای تو خورشیدپرور است 
خیل ملك به عرشه  كشتی نشانده ای 
كشتی عرش را خم ابروت لنگر است 
پشت در بهشت تو، درمانده ای نماند 
زيرابهشت زاده  زهراست، بی در است 

بسیار گفته ايم ولی باز، گفتنش 
در كام عاشقان تو قند مكرر است 

ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 
دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود

هركس فريب دشمن خونخوار خورده است 
از هر دری كه رفته به ديوار خورده است 

ياقوت سرخ ساخته، پیشانی حسین 
هر سنگ را كه از كف آزار خورده است 

انكار درك عطر حقیقت نمی كند 
قفلی اگر به طبله  عطار خورده است 

شیرينی اش به كام طلب كم نمی شود 
سیبی كه زخم پنجه و منقار خورده است 

ما طالب حسین و پی عطر دلبريم 
كی راهمان به حجره  بازار خورده است 

پیوسته بی محاسبه  سود می زنیم 
اين حرف را كه ُمهر خريدار خورده است 

ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 
دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود

با روی دوست اليق ديدار می شود 
آيینه ای كه دشمن زنگار می شود 
گاهی برای عقل ضعیف مقلدان 

تفسیر، فتنه ای ست كه افسار می شود 
فرزانه ای كه سیر افق كرده، بی حسین 

طفِل غريب كوچه و بازار می شود 
بحرالعلوم، شربت نذری هیئت است

رويش حباب، مخزن االسرار می شود 

كاری به عاقبت كه ندارند شیعیان 
فضلت، امید عاقبت كار می شود
گفتار ما تجلی زيبايی دل است
زيباترين تجلی گفتار می شود

ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 
دل بی حسین هرچه شود دل نمی شود

حیرت كشید شعله، گل كربال شكفت 
در خیمه های سوخته، بوی عزا شكفت 

عباس آرمید و حسینش خمیده شد 
هر جا چكید خون برادر، عصا شكفت 

در حق تشنگان و به نفرين كوفیان 
از موج نهر علقمه دست دعا شكفت 

تا روضه خوان به قصه  تیروگلو رسید 
بغضی فشرده تر شد و فرياد ها شكفت 
سرها فدای مرقد شش گوشه حسین 

از شش جهت به سوی حرم رّد پا شكفت 
بنیاد جاهالنه  اهل جفا شكست 
فرياد عاشقانه  اهل وفا شكفت 

ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 
دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود

آقا به سنگ مرتبه   ماه می دهی 
نا اهل را به صحن حرم راه می دهی 

آهی كه در بساط ندارد گدای تو 

شاه كرم به سینه  من آه می دهی 
طوالنی است خواهش برگشته از گناه

با يك نگاه پاسخ كوتاه می دهی 
تا از كتابخانه  ذهنش رها شود

جامی به دست آدم آگاه می دهی 
از فیض عام، با همه  بی لیاقتی

ما را به لطف، سیر الی اهلل می دهی 
دلخواه خلق مست، همین صحبت است و بس 

هر جا مجال صحبت دلخواه می دهی 
ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود 

دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود

از كافه های فلسفه بافی رها شدم 
تا آشنای میكده  كربال شدم 

ماه محرم آمد و در فصل بی خودی 
با اشتیاق وصل تو از خود جدا شدم 

در پیشگاه عشق، جهان هیچ كاره است 
دادم بها به كار جهان بی بها شدم 

موال اگر دلم شده فّواره  عسل 
در گرده  گلی ته باغ تو جا شدم 

حاجت به جز عنايت آل عبا مباد 
خوش باد روزگار كه حاجت روا شدم 
پای برهنه، دست تهی، مست اربعین 

با زائران صحن حرم همصدا شدم 
ديوانه  جمال تو عاقل نمی شود

 دل بی حسین هر چه شود دل نمی شود
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