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  آغاز کنم یدپرورطبع شه با
  از سر آغاز کنم یمبگو یزهن از

  ینتو حس یمن است کربال معراج
  اصغر آغاز کنم ینام عل با
  

  کم دارد یشور و حماسه، خبر این
  کم دارد یعطش دالور میدان
  و دو سرو سرفراز  افتاده، هفتاد
  کم دارد یاصغر یعل انگار

  
  یدآ یخبر م ینلشکر کوفه ا از

  یدآ یاست و دوباره بر جگر م زخم
  که پسر؟ یاپدر  یست؟هدف ک بار این
  !یدآ یو به قصد سه نفر م ستا تیر
  
  و قساوت خودش را دارد ستا تیر
  دش را داردو جراحت خو است زخم
  است و گلو یرقصه، ت مسیر که ینا با
  قصه طراوت خودش را دارد این
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  یست؟؟ پسر؟ هدف آخر کپدر پرسید
  یستدل مادر ن یکه دل تو انگار
  زخم بر جان رباب، یربه غ! یرت ای

  یستتو با اصغر چ یدرگوش حرِف
  

  خودش را دارد یامتطفل، ق این
  مرگ، اشارت خودش را دارد با
  یمذبح عظ ینقرار دارد ا یر،ت با
  سبک شهادت خودش را دارد او
  

  یرت ینکه سر باز کند با ا ست زخمی
  یرت ینست که پر باز کند با ا مرغی
  شده است یانشبهشت، آش طوبای
  یرت ینبسمله پرواز کند با ا این

  
  خواست یم یعطش بود و فرات غوغای

  خواست یم یاتیخضر نجات، آب ح از
  جُست یم یامنبال ساحل  طوفان
  خواست یم یالنجات ینةقوم، سف این
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  یگرد یهرم عطش بود فرات در
  یگرد یاتیح آب جستجوی در
  - داشت یهزار قربان یکه س -  ورطه این
  یگرد یالنجات ینةسف خواست می
  
  خبران یرفت به سمت لشکر ب می
  :گفت رباب، مادرانه، نگران می

  پسرم یمتاب بر گلو! خورشید
  ...بزند زخم بر آن یترسم چشم می
  

  و نگاه مادرت دنبالت رفتی
  دهد از احوالت یخبر م لبخند
  و، یا مرگ واکرده یبه  رو آغوش

  است که آمده به استقبالت تیر
  
  یستگر... پدر را و یبیغر یدد می
  یستگر... را و سوز جگر را و مادر
  یدحرف دلش را نشن یکس یر،ت جز
  یستگذاشت سر را و گر حنجر او بر
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  !برسان یممرا به آرزو یرت ای
  برسان یمبه برادر و عمو یعنی
  من است یککه پدر، تشنه لب حاال
  برسان یمتاب خودت را به گلو بی
  

  !یکلب یم؛اوست آرزو به لبیک
  یکلب یمبا خون گلو یمگو می

  ست»عطشا یتلظّی« یمعظ تفسیر
  »لبیک«: یمباز نمودم که بگو لب
  
  از آن همه مردانت یکی یزن من
  جان، که شود قربانت؟ ینشده ا قابل
  گردد یکه بال دور سرت م حاال
  شود بالگردانت یعل بگذار

  
  دست، قرآن ببرم یکه به رو باید
  از آن سوره انسان ببرم یهآ شش
  نرود یزهن یقرآن باز، رو تا

  ببرم یدانبه م یزکه تو را ن باید
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  آورد یدانخود را که به م ماهه شش
  برّان آورد یغت ین،حس گفتند
  ...معجزه است یکه پ! به قرآن سوگند
  !قرآن آورد یغ،ت یبار به جا این

  
  محشرش را آورد ین،حس! قوم ای
  دالورش را آورد ینتر تاب بی
  او چرا حرمله است؟ یفحر! یوا ای
  اصغرش را آورد ِیکه عل حاال

  
  شده است یگرد یدِرح یاست ول طفل
  ر شده استکلش تنه یک ماهه او شش
  شد سپر جان امام یدان،م آمد
  اکبر شده است یعل اصغر، حاال

  
  حجت حق، حجت آخر شده است بر
  خون گلو، چشمه باور شده است با
  ین؟بر دست حس ستا اصغر یعل آیا

  ثقل اکبر شده است ین،حس قرآن
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  یست؟بهتر چ ینا از ینراه د قربانی
  !یستتر ن یحت یهلبش ز گر طفل، این
  در پاسخ او؟ یستشعبه چ سه یرت این
  یست؟ر کککودک در مقابل لش این

  
  !زخم بر تن احساس است! نه یه،گر این
  !رجزش هم خاص است... یاست و تلظ طفل
  طفل ینشعبه گفت دشمن، ا سه یرت با
  هم عباس است ،هم اکبر ،قاسم هم
  

  کمال خود را دارد ینا! است؟ نه طفل
  تو، مجال خود را دارد یاری در
  !خواندن اوستو رجز یتلظ یستن این
  زبان حال خود را دارد یر،ش ینا
  

  خواست یکبوتر م یزد دل یم پرپر
  خواست یشناور م یتن لجّه خون، در
  کرد یم یهرم عطش بود و تلظ در
  !خواست یسرخ، حوض کوثر م یماه این
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  تاب کند لشکر را یرفت که ب او
  شرم عطش آب کند لشکر را؟ از
  گشت یم یقتتشنه حق یدر پ او
  ر راککند لش یرابرفت که س می
  
  شد یبه زبان جار »یتلظی کیف«

  شد یعلقمه زخم، ناگهان جار یک
  یمآن ذبح عظ خشِک یخون گلو از

  شد یرود به سمت آسمان جار یک
  

  رود زالل شد سراب من و تو اين
  كه عطش، گرفته تاب من و تو آن با
  آب  ام، تويى تشنه يارى  تشنه من
  !خون است جواب من و تو  فوارّه

  
  مردم یشما حرام شد ا هستی
  مردم یبه ننگ و نام شد ا آلوده

  که یعنی» عطشا یتلظی کیف«
  !مردم یبه شما تمام شد ا حجت
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  اصغر یو نگاه، گفتگو لبخند
  اصغر یز امام، آرزو یاری
  خورد یبه قلب عالم هست انگار
  ...اصغر یکه زدند بر گلو تیری

  
  شان یطعم هواخواه یگندم ر شد

  !شان یکه چه بود اوج خداخواه دیدی
  که چگونه اصغرم را کشتند دیدی

  !شان یهلال یقربتاً ال یتن با
  

  ز هفتاد و دو تن برتر شد ماهه شش
  شد یگرد یاصغر بود و اکبر او

  کامل شدن گل است پرپرشدنش
  !گل نشده، پرپر شد یغنچه ول ینا
  

  گفت و رفت تا ساحت عرش قدقامت
  دست پدر، درست در قامت عرش بر

  هزاردانه شد خون گلو تسبیح
  عرش ینتهزار دانه شد ز تسبیح
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  یگرمهتاب ندارد د هایم شب
  یگرتو خواب ندارد د یب مادر،
  است از تو آغوش من یخال گهواره
  یگرتو تاب ندارد د گهواره

  
  بر او داغ مجسم بزنند گفتند
  م بزننداسه زخم تو یول یرت یک
  را بردند یگهواره عل حتی
  به قلب مادرش هم بزنند یرت تا
  

  !پوش رباب طفل کفن یا! ام ماهه شش
  آغوش رباب یتو ست یخال جایت

  یدگر یم یمن انگار، کودک در
  ...توست در گوش رباب یصدا روز هر
  

  یدکه عطش به جان تو پنجه کش وقتی
  یدتو شد شرم، سراپا خورش داغ از

  را زد، یتکه جسور شد گلو تیری
  یدما را بلع یها یمهشد و خ آتش
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  و او یمن و، اشک و، شب مهتاب حاال
  او و یخواب یخواب و، تب ب الالیی
  یدکودک مرا پس بده گهواره
  و او یتاب یو، ب ییباشم و، تنها من
  

  تو جدا شهدا جدا و، خون خون
  تو چراغ کاروان شهدا خون
  پسرم! بن ثارها ثارالله و یا
  خون خدا و پسرخون خدا ای
  

  دهنان یرینمن خسرو ش ماهه شش
  کفنان ینخون یتاو را قنداقه
  ینجگر من است و اندوه حس زخم
  زنان اصغرم موج یخون عل در
  

  که زخم شعر من سر برود مگذار
  اصغر برود یو از عل یاز ن حرف
  یست؟ن یکاف ین یو دو سر به رو هفتاد
  !با سر برود یهقاف ینکه ا مگذار

 


