
            ماجرای شیعه ی هندی

ماه می شد  ششهمسایه ای جدید بود و نزدیک به  اوداشتند به او مشکوک می شدند. کم بسیاری از همسایه ها کم 

، ، هندوستان را برای همیشه رها کرده بود تا بقیه ی عمرش را در کربالکشور و زادگاهش ؛که به شهر کربال آمده بود

سین  سالم در مجاورت مزار پاک امام ح شان می داد که آدمی و یاران با وفایش زندگی کندعلیه ال جلیل . ظاهرش ن

ست ضل  ،القدر ا شهاده"دربندی نیز در کتابش به نام چنان که مرحوم فا سرار ال به عنوان یکی از بزرگان هند او از  "ا

 .یاد کرده است

و خانواده اش بسیاری از همسایه هایش او ، در یکی از محله های کربال خانه ای تهیه کرده بود و حاال بعد از شش ماه

با او دیدار و برخوردی کرده بودند او را  مدتهمه ی همسنننایه ها و آدم هایی که در این  را به خوبی می شنننناختند.

بعضننی ها متوجه یک موضننور عیر عادی و  پاک و با تقوا یافته بودند، اما به مرور و با گذشننت زمان ،شننیعه ای معتقد

سئله ی عیر عادی اوعجیب در باره ی  ضور و م سایه ها، فکرها و  شده بودند. آن مو ضی از هم شده بود تا بع باعث 

آن  !شننان نیز جاری می شنندفته رفته گاهی این فکرها بر زبانپیدا کنند و رت به او سنن ناخوشننایندی نعقیده های 

موضور، در واقع خیلی عجیب بود. آن شیعه ی هندی در همه ی این شش ماهی که در کربال ساکن شده بود، حتی 

شهدا حضرت ی یک بار هم به حرم برا سالم سیدا شعلیه ال شرف ن ضور را !ه بوددم شد این مو ستی چگونه می  ! به را

؟! چگونه می شننند شنننیعه ای وین و دیارش را رها کند و برای زندگی به کربال بیاید ولی حتی برای یک توجیه کرد

 ؟!پا ننهاده باشدعلیه السالم مرت ه هم، به داخل حرم امام حسین 

شت بام خانه اش می رود و رو فقط در یول این  شش ماه، بعضی از همسایه ها مشاهده کرده بودند که او به باالی پ

سین  سوی بارگاه و گن د امام ح سالم به  سالم می دهد و زیارت علیه ال ضرت  . او در همه ی این می خواند به آن ح

 را زیارت کرده بود. السالم  اعلیهو جگر گوشه ی زهرای مرضیه شش ماه، فقط با همین شکل و روش، عزیز 

سید مرتضی در آن زمان یکی  ش مرحوم سید مرتضی می رسد. جنابداستان و ماجرای شیعه هندی به گو ،عاق ت

قیب بود. جناب نقیب بعد از نَ بهسننناکنان کربال مشنننهور و بود و در بین مردم از دانشنننمندان و علمای بزرر کربال 

، و حال و احوالپرسی های معمولماجرای شیعه ی هندی به خانه ی او می رود و بعد از سالم ن و پی بردن به شنید

در مذهب اهل بیت عصمت ":  او با صراحت به شیعه ی هندی می گوید .شیعه ی هندی می کند صح ت باشرور به 

سالم  معلیهو یهارت  ستورهای زیارتِ یکی از آدابال ساکنان آ از نزدیک و د صا برای  صو ست کهآن  دیار، نو خ  ا



یریقه ی  ولی این روش و  د.ناحترام کنوجود مقدس د و به آن و عت ه و ضریح را ب وسی دنبه حرم داخل شو مؤمنین

منینی دارد که در شهرها و ؤ، اختصاص به شیعیان و مدحضرت را زیارت می کنی فقط از باالی پشت بام خانهکه شما 

حاضر علیه السالم  و در داخل حرم سیدالشهدا ممکن نیست تا در کربال کشورهای دیگر زندگی می کنند و برای آنها

 "شوند.

. او بعد از از حالت و چهره ی شیعه ی هندی پیدا بود که صح ت های نقیب او را بسیار مضطرب و نگران کرده است

شراف": می گویدگوش کردن به همه ی حرف های نقیب با حالتی از روی خواهش و التماس  شما ! یا نقیب اال من از 

ولی در عوض مرا مامور به داخل شننندن به حرم  داز من بگیری دتا هر مقدار از مال دنیا که بخواهی تظار و توقع دارمان

 "د!از این کار معاف کنیو مرا  دنفرماییعلیه السالم سیدالشهدا 

و منال که در عوض وارد نشدن و نرفتن به داخل حرم پیشنهاد کرده بود تا هر مقداری از مال  شیعه ی هندی از این

شت، دنیا را به جناب نقیب بپردازد سوء و بدی ندا صد  شده و با ، هیچ گونه ق سخن دلخور  ولی جناب نقیب از این 

سخن "ناراحتی جواب داده بود:  بلکه این روش و یریقه ی زیارت ، نگفته و این امر را نکردمرا من برای مال دنیا این 

خصوصا که اکثر اهل شهر ، می دانم و نهی از منکر واجب است رو منکَدر صورت ساکن بودن در کربال، بدعت  را شما

 "!متوجه این مسئله شده اند

شت. او شیعه ی هندی با توجه به  صریح و بی پرده ی جناب نقیب، دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندا آن حرف های 

کند. بعد از پایان و خاتمه ی سخنان و می دانست که از آن دستور و توصیه ی جناب نقیب پیروی  الزمدیگر برخود 

صدای دیگری از  سرد هیچ  شیده بود. آه و ناله ای که از قلب و  اوحرف های نقیب به جز آهی  برنیامد. او فقط آهی ک

 !جگری پر درد بیرون آمده باشد

شیعه ی هندی بلند شد و رفت تا عسل زیارت کند. او بعد از عسل یکی از بهترین ل اس هایی را که داشت پوشید و 

سوی ب شیعه هندی به  شهداپاک و پاکیزه و با پایی برهنه از خانه اش بیرون آمد.  سیدال سالم  ارگاه و حرم  در علیه ال

ضور و شد خ شتر به حرم نزدیک تر می  شتر جلوه پیدا می کرد. بعد از دقایقی به  حرکت بود. هرچه بی شوعش بی خ

. برای به شنندت به گریه افتاده بود ... درهای حرم رسننید و خودش را در جلوی درهای صننحن بر روی زمین انداخت

ریه های و ناله های او دیدنی بود و خصوصا آنها که او را می شناختند ز کنارش رد می شدند، گبسیاری از زائرانی که ا

 در حیرتی سخت فرورفته بودند!



و  دارت این است که عت ه و ضریح را ب وسیبود که یکی از آداب و دستورهای زیه ی هندی گفته عجناب نقیب به شی

 ای صحن شریف را عاشقانه می بوسید ...حاال او در حالی که خود را بر روی زمین انداخته بود، عت ه و دره

که شیعه ی هندی از روی زمین بلند می شد تا به سوی داخل حرم برود بدنش به یور محسوسی لرزان شده  زمانی

ست ک سینهبود. خدا می دان شت که او را این چنین به لرزیدن وااش  ه در آن لحظه ها در قلب و  شته  چه می گذ دا

در جلوی کفشداری نیز خودش را  ک می شد، رنگ و رویش زرد شده بود،کفشداری های حرم نزدیی که به زمانبود. 

بلند شد و به ایوان وارد  . بعد از لحظاتی همانند کسی که در حال جان دادن باشد از روی زمینیر روی زمین انداخت

سالم  ماعلیهاو فقط چند متر با رواق و با مرقد مطهر مح وب و موالیش حسین بی علی  ،گشت شت ... ال صله دا در فا

 ! ...شانی و بی تابی و اضطرابش به حد خطرناک و شکننده ای رسیده بودیبه رواق وارد نشده بود پرحالی که هنوز 

می پس چگونه و با چه صنن ر و یاقتی می خواسننت به رواق داخل شننود؟! ای کاش یکی پیدا می شنند و جلوی او را 

اما به هر حال شیعه ...  !برگرد، است : بسگرفت. ای کاش جناب نقیب در آنجا حاضر و شاهد بود و به او امر می کرد

شد. از این به بعد کلمات  شقتی بود به رواق وارد  سخنی و م صیف بودند. به محض اینی هندی با هر  صر از تو که  قا

نی بچه افتاد، همچون ز علیه السالمبه ضریح م ارک و شش گوشه ی امام حسین او چشم های گریان و برافروخته ی 

اَهذا مَصررعَ  ":  مرده، به سننختی نفسننی اندوهناک و ناله ای جانسننوز کشننید و به آواز و بانگی جانگداز صنندا زد

سیدالشهداءجا همان جایی است که حسین بع زمین افتاده است آیا این ؟!سیدالشهداء آیا ، ؟ اَهذا مَقتَل 

دیکی زس صیحه و فریادی کشید و در همان نو سپ...  "جا همان جایی است که حسین کشته شده است؟! این

بر زمین افتاده و به خون علتیده علیه السالم حسین اما ، در همان نزدیکی های مکانی که در روز عاشورا، های ضریح

 ، نقش بر زمین شد.ندبود

داشتند. لحظاتی نگذشت و نگاهی به یکدیگر او م هوت نگاهی به ی زائرانی که بر این صحنه شاهد و ناظر بودند،  همه

سم که تعدادی  شت اوبه دور ج شت. او  ،حلقه زدند. باور کردنی ن ود اما واقعیت و حقیقت دا او دیگر روح در بدن ندا

 ... بود و عظمت مصی ت آن بزرگوار جان داده علیه السالمو مح ت نس ت به حضرت سیدالشهدا از جذبه 

 ای شمع مسوز که شب دراز است هنوز

 راز است هنوز تِدم که وقای صبح مَ



 عوانه بعو تو در کناری بنشینپ   

 1 این صحبت عاشقی دراز است هنوز
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