
 سر مخفی خدا

سعمرش را در لهو و لعب و مجالس ع ه یدر عراق بود که هم شاعرییکی از گویندگان نقل می کردند:    یم یرو

شعار ز گذراند صند و بزننگفت یمجالس م ینا یبرا یادیو ا شت که بخوانند و برق د و بکوبند. . چند نوچه هم دا

ن گروه از شهر آکند. با  رهو مجلسشان را ادا یایدرا دعوت کردند که ب اودر کربال برگزار شد و  یمجلس عروس یک

 مقدار ینا تو یننفر به او گفت: فال یک، یدندکربال که رس یکنزد ؛به سمت کربال راه افتادند ی که ساکن بودیگرد

س یدر عمرت برا به حال، تا یه اشعر گفت شعر ینامام ح شد. گفت نه یلیخ ؟ه ایگفت یهم  مان ه !شرمنده 

 . .. سرود یتموقع چند ب

ه بود و لب شععدمنقامام علیه السععالم  یشعععر گفتن برا یناز هم اما او ،کربال رفتند و مجلس را برگزار کردند هب

شیمان شت پ سفرعد از ب !که عمرش به بطالت گذ شت از این  ساطش را جمع کرد بازگ سیر و رفت در م کم کم ب

 یاز او شعرها نوع مداحان بعد را آغاز کرد به شکلی که ایشان یبراگفتن شعر و علیه السالم  ینامام حس ینوکر

 خواندند. میاو را 

 آیا از اوچه خبر؟  یقتاز رف ندیدپرسععاز او  دیدند ورا  هایش از نوچه یکی یرفت. روز یادن اززمان گذشععت و او 

 یجه یعمرش را به آن راه رفته بود، نت یشعععتربدانم او که ب خواسعععتم یم یلی؟ گفت من هم خه اییدند یخواب

شد؟ شدت و یدمشب خواب او را د یک کارش چه  شت؟ او با  ستش را گرفتم و گفتم بگو بر تو چه گذ . رفتم د

صبان سم ویبگ وت به من گفت: به یتع شما  یاگر ک سامام از  تر یمخف یسر ،در عالم گفتبه  ست،  ینح ا

ش این...  ید!قبول نکن ستش را از دست من ک شروع کردم به ختم گرفتن ...!  یدمو من از خواب پر یدرا گفت، د

را با شکوه و  یفرد یک که یدمد است و یامتق ه یکه هنگام یدمشب خواب د یک، و ینمکه دوباره خوابش را بب

. رسید یبه داد مردم م یلیاست که در عراق خ یّریآدم خ یک یدمد، یستکه ک ینمآوردند. رفتم بب یم یعظمت



 ی؟ اگر فالنیمن تعجب کرد شکوه یناز ا: گفت !یه اکرد یداپ یخوش به حالت چه عظمت مگفتاو  بهو رفتم جلو 

 1 ... !گفت؟ یچه خواه ینی)آن شاعر( را بب

                                                            
 ترک گناه و تصمیم به بندگی خدای متعالتقربی که فرد مورد نظر پس از د به نظر می رسبی شک جایگاه آن مرد خیّر باال بوده است اما  -1

 ه برای او شده است. موجب این جایگاه ویژو شفاعت حضرت سیدالشهدا علیه السالم  پیدا کرده است

 عالم ...! چه می کند کشتی نجات امام حسین علیه السالم در


