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  موالیم حسیندلتنگ 

  (مهدیه محمدیاندلبر )بانوی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

  

 دلنوشتهبندی:دسته 

 موالیمحسیندلتنگ:عنوان 

 :عاشقانه،مذهبیژانر 

 :کاربرانجمنکافهنویسندگان(مهدیهمحمدیانبانویدلبر)نویسنده 

 محبوب:اثرسطح 

 :ناظر- 

 :ملیکامؤمنیویراستار 

 :ترالنمحمدیطراح 

 :کپیستKliN 

هایم بر روی همان قطرات  بارند. دست  هایم می هایم همچون قطرات باران بر روی دفتر دلتنگی اشک

هایم  هایم خشک و دست اشک  دهم که چشمه قدر ادامه می کنند. آن دلتنگی را با مداد سیاهی هک می

همه چیز را از نو آغاز شوند، ولی محبوبم، ای نور دلم، ای سردار دل، با به یادآوردن یاد شما باز  خسته می

 .کنم می

 .ام، به داد این دلتنگ برس ای محبوب دل شکسته
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 موالی من،

 .شود تاب می است، دلم با شنیدن صدای کاروانت بی  هایت کوچه دلم را پر کرده صدای قدم

 .ها فراموش شدنی نیست باز هم محرم آمد، آمد تا عشق شما را در دل ما بیشتر کند، تا به همه بفهماند عشق و یاد سردار دل

*** 

 موالی من،

 بری؟ شکسته را با خود می نوای دل بار این بی  این

 .نوا را با خود ببر تا من نیز بوی بهشت را از کربال حس کنم منه بی

 .دانم چگونه است نمی دلم هوای کربال کرده،

 :گویند ام اما می خود ندیده

 .حس و حال عحیبی دارد -

 :گویند می

 .شوند تر می ها عاشق انسان -

 :گویند می

 .بینی هر کجای کربال را نگاه کنی موالیم، حسین را می -

*** 

 موالی من،

کنم؛ اگر در آن زمان این  هند با خود فکر مید بینم که چگونه برای شما جان می پوش و سی*نه زنان را می زمانی که لشکر سیاه

 !توانستند شما را از ما بگیرند لشکر سیاه پوش بود باز هم شما در میدان تنها بودید؟ باز هم می

*** 

 ای محبوبم،

 .م کننددادند شما را از ما بگیرند وما را یتی شکسته در آن زمان اجازه می آیا این مردمان، نه آیا این عاشقانه زخم خورده و دل

 !های شکسته کجایی؟ ای موالی من، ای مرحم دل
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 کجایی محبوب مظلوم من، کجایی عزیزدل زهرا؟

 کجایی؟

*** 

 ای محبوبم،

رحم و سیاه، دنیایی که پر از  دهم، به همین ماه عزیز من را با خود ببر؛ ببر از این دنیای بی شما را به همین دله خورد شده قسم می

 .ای بر روی زمین ریخته طاقت بیاوردم توانم با این دل که ماننده شیشه شکسته گرگ صفتان است. دیگر نمی

 .بخدا کربالیی شدنم دست شماست، جان علی فراموش نکن نام مرا

*** 

 ای محبوبم،

نند ام ما کنی؛ اگر دل شکسته دانم باالخره در زمانی، موقعیتی، مکانی صدایم می مانم، می تا آخر عمر خود همچون لیلی منتظر می

 . ...طاقتی به سوی شما پر بکشد کبوتر بی

 .ام هستی، ارباب عالم هستی شکسته محبوب من به حق مادر مظلومت من را از یاد نبر، من را از یاد نبر که امید دل

*** 

 موالی من،

ای نور چشم زهرا، ای دوردانه علی، ای مظلوم عالم، کسی در این دنیا هست که به امید دیدن شما در سیاهی عمیق طاقت آورده 

 .است

 کجایی محبوب من، کجایی؟

*** 

 موالی من،

د سال کند. این چن های قوی را تحریک می های ضعیف را خاموش و عشق ام فاصله عشق مانند باد بر روی آتش است، عشق شنیده

 .در برابر این باد مقاومت کردم

 دهید؟ شکسته را می حال عشق قوی من مشخص است؟ حال لیاقت دیدن شما را دارم؟ موالی من جواب این دل
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*** 

 موالی من،

 .زنم تا شما را حس کنم دنیای کوچکم پر شده است از جای پای شما، هر جای پا را بو*سه می

قرار  های بی ای به اندازه تمام جهان در دریچه یلی است حسی به پاکی فرشتگان، دلتنگیقلبم لبریز از عشقی زالل همچون حس ل

 .قلبم نفوذ کرده است ولی افسوس انتهایی ندارد

*** 

 مظلوم من،

 .ریزد ام می های سرخ از گریه هایم همچون رودی خروشان بر روی گونه اشک

 .شوند هایم قطع می هق هایم از فرط گریه در میان هق نفس

 .کنند والی من فرشتگان از این بنده حقیر در هفت آسمان صحبت میم

 :گویند روند به یکدیگر می اند که هر جا می و عشقم را دیده  قدر دلتنگی آن

 .آید. انگار باز هم انتظار کسی به پایان نرسیده است هقی می هیس، سکوت! صدای هق -

*** 

 مظلوم من،

های  ها، پرچم و پارچه کنند، دیدم بر سر دره خانه در روز مشخصی مردم لباس سیاه بر تن میزمانی که عقلم قد داد و درک کرد دیدم 

 .کنند سیاه نصب می

 :با خود گفتم

 شود!؟ چرا هر سال این کار تکرار می -

*** 

 مظلوم من،

یز هر سال با غم سیاه بر زمانی که از مادرم جویا شدم و زندگی شما را فهمیدم اشک در چشمانم حلقه بست. از آن روز به بعد من ن

 .کردم تن کرده و در مراسمات همراه دیگران شرکت می
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*** 

 ها، سردار دل

قدر درمورد شما تحقیق کردم که ناگهان دیدم من ماندم و عشق به شما، من ماندم و دلتنگی دیدن شما، ولی ناگهان خود را در بند  آن

 .زندان دیدم و عشق شما را بیرون

 جایی؟کجایی محبوب عالم؟ ک

*** 

 ها، سردار دل

خوانم ولی چه فایده که خیالی  رسانم و زیارت عاشورا می جا و قلبم میان زائرای شما است، در خیال دستم را به ضریح شما می خود این

قدر عشقم برای شما باور کردنی نبود که حتی به پای  های ضریحت ندانستی؟ یعنی آن بیش نیست. محبوب من مرا حتی در حد کبوتر

 !کبوترانت نرسیدم؟

 .آقا مظلوم عالمی، آقا محبوب منی

*** 

 ها، سردار دل

 .گذرد ام با یاد و عشق شما می محبوب من، گدای محبت شما شدم. بهترین لحظات نوجوانی و جوانی

ن فرشتگان پیچیده اش در بی نشان که ناله دلتنگی ها منم آن دیوانه بی خداوندا چه سرداری دارم من، مظلوم عالم دارم من، سردار دل

 .است

*** 

 آقای من،

م بدون نام شما  هایم است. روز ام است. اسم همدم تنهایی شوم، اسم شما مرحم دل ترک خورده بینید از گفتن اسم شما سیر نمی می

 .آورد ام، معتادی که یک روز بدون شما طاقت نمی شود، آخر معتاد نام زیبای شما شده شب نمی

 .ها دلتنگم، دلتنگ سرور دل

*** 
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 آقای من،

 .گذارم بعد خداوند عشق کسی جزء شما را ندارم، خود را پای گنبد شما می

 .عشق شما مانند یاد و نام شما فراموش شدنی نیست

 .انتظار نداشته باشید این عشق روزی خاموش شود و از یاد برود

*** 

 آقای من،

های شکسته به استقبال  آیم. محبوبم، لشکر سیاه پوش و دل امروز روز اول محرم است. با چشمانی لبالب از اشک به استقبال شما می

 .اند شما آمده

*** 

 ای سردار شهیدان،

 .ام ام را وقف شما کرده دل دریایی و چشمان زمینی

آرام مانند چراغی که درحال  برای شما است. چشمانم آرامافتند همه  های صورتی رنگم می هایی که همچون سیل بر گونه اشک

م چشمانم را تقدیم شما کنم تا بیاید؛ ولی  حالی حاضر شوند. ناراحتم، خیر به هیچ عنوان با خوش خاموش شدن است کم سو می

 . ...افسوس

 .موالی من حسین است

*** 

 ای سردار شهیدان،

خواهید انتظارم را نادیده  هایم را بشنوید و جواب ندهید. تا به کی می گریه  هق هق خواهید صدای دلتنگی هم عالمی دارد تا به کی می

 .شوم شود آب می آرام خشک می بگیرید، هر روز بیشتر از دیروز مانند آبی که آرام

 تا به کی موالیم، تا به کی؟

*** 
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 ای سردار شهیدان،

 .دانید دلتنگم، دلتنگ محبوبی که مظلومانه شهید شد می

که شی*طان صفتان سر زیبایش را بر نیزه انداختند و در همه جا گرداندند. نبردم موالیم، نبودم که در مقابل دیو صفتان  سرداری

 .تان کنم یاریِ

*** 

 ای داغ دیده من،

  در، دوردانهگذاشتم رقیه، عزیزدل پ نبودم تا یکی از یاران با وفا و عاشق شما باشم. در واقعه سعادت نداشتم؛ آه محبوبم اگر بودم نمی

 .ای خورد و خاموش کنند شما مانند چراغ شکسته  گذاشتم رقیه سه سال را با نشان دادن سر بریده شما سوگ پدر داشته باشد. نمی

 .نبودم، داغ دیده من نبودم آقای من

*** 

 ای داغ دیده من،

 .ون بر گوش او ایجاد نکنندچرا آن زمان نبودم تا نگذارم دیو صفتان گوشواره از گوش رقیه پدر نکشیده و رود خ

 .چرا نبودم تا نگذارم رقیه شما، محبوب پدر، عزیزدل ما در حالی که سر بریده شما بر روی دامنش بود به سوی آسمان پر نکشد

 آیا سعادت نداشتم که آن زمان به این دنیا نیامدم؟

*** 

 ای داغ دیده من،

ام که نتوانستم  حبوبم، ای مظلومم چرا من سعادت نداشتم؟ مگر من چه کردهآه افسوس که میان آن هفتاد تن از یارانت نبودم. ای م

 .جزءی از یارانت باشم

 ام؟ کجایی مرحم دل داغ دیده

*** 
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 محبوبم،

 .خواهم زنده بمانم نویسم، بدون عشق شما نمی زمانی که محو جنون و خیالم تنها از شما می

 شود زمانی اتفاق بیفتد؟ آیم ولی افسوس در خیال و خوابی رویایی، یعنی می محبوب من سی*نه زنان به سوی حرم شما می

 ؟ کجایی محبوب دلم

*** 

 محبوبم،

آواز و ترانه من تنها یا حسین است، محبوبم درست است سعادت دیدن شما را ندارم ولی سعادت گریه کردن و عشق برای شما را که 

 .ین سعادت مرحمی برای دل عاشقم استدارم. ا

*** 

 محبوبم،

زنیم. بوی محرم بوی عشق و جنون است، بوی  گیریم و نام زیبای شما را فریاد می های گریان دور شما را می در محرم با دیده

 .عاشقانی که در انتظار موالی محبوبم هستند

*** 

 موالی من،

فرستیم، آخر چگونه  فرستیم، قطرات گریه به آسمان می ها ناله به آسمان می ن روزشکسته هر سال در ماه محرم مانند ای ما عاشقانه دل

 .از شنیدن سر بریده و لگد مال شدن پیکر زیبایتان طاقت بیاوریم

*** 

 موالی من،

 .کند هر بار با شنیدن این داستان نفرت مانند سیلی خروشان تمام وجودم را پر می

 :گویم نان میبرم و ناله ک در نماز سر به آسمان می

خداوندا لعنت کن کسانی را که موالیم حسین را به شهادت رساندند. ای ستار، لعنت کن کسانی را که سر محبوبم را بر نیزه زدند،  -

 هایی تازه  ای رحمان، لعنت کن کسانی که با خنده به تماشای سر بریده موالیم ایستادند. ای حامد، لعنت کن کسانی را که با اسب
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 .، تیز و برنده از روی پیکر زیبای محبوبم گذشتندنعل شده

 .لعنت خدا بر دیو صفتان

*** 

 موالی من،

 ام پایان یابد؟ یعنی امکان دارد روزی من را در حرمتان بپذیرید و دلتنگی

 .مانم صبرانه مانند انتظار حضرت یوسف)ع(، مانند دوری و دلتنگی ایشان، منتظر می بی

کشم و به  پذیرید. آن وقت با خیالی آسوده از این دنیای سرتاسر تباه و سیاهی پر می کانی من را میدانم باالخره در زمانی، م می

  .روم آسمان، به سوی خالقم می
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 سمنتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تما

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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