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  تھران- محمد نوری زاد

  ٢٠١٣ نومبر ١۵
  

 !من برای تو عزاداری نمی کنم يا حسين
   

د، من چرا برای تو گريه کنم؟ پس من نه حسين جان، درکشوری که آزادگی را به دخمه ھای نامردمی فرو فشرده ان

درکشوری که بديھی ترين مقدمات .  بل برای ھمين آزادگِی محبوس دردخمه ھای شقاوت می گريم،برای زخم ھای تو

انسانی را به لجِن بد بوی عربده ھای بی ادبی آلوده اند، من چرا برای تو بگريم؟ گريستن برای تو، يعنی نديدِن شمرھا 

حتماً جفا کارخواھم بود اگريزديان اين روزھای سرزمينم را رھا کنم و به کينه ومن، . يزيدھای اين زمانوخولی ھا و

   توزی آنانی خيزبردارم که قرنھا پيش برتو واھل تو بال باريدند؟

اھی ما اينجا به دست کسانی کشته وغارت و زندانی می شويم که فرياد اسالمخو. حسين جان، باورکن کربالھمينجاست 

به اين نتيجه رسيده ام که ای حسين عزيز، . وصدای غليظ قرآن خواندنشان گوش ما وگوش فلک را کرکرده است

ھرگزبه ناموس دشمنان تو ای حسين بزرگ، . دشمنان خونی تو، حداقل به مختصاتی از جوانمردی پای بند بودند

خويشانت را بدانان بازگرداندند و خود آنان را با  ۀآنان برای ظاھرسازی ھم که شده، اموال ربوده شد. تودست نبردند

دراينجا اما بيرق بدوشان اسالمی، به ناموس وآبروی ما دست می برند و با ما  .عزت و احترام به موطنشان بازگرداندند

   .مطلقاً دشمنان تو با تو وبا اھل تو نکردندآن می کنند که 

اين که  . آمد و از روزھای تلِخ زندان خود گفت»نوری زاد«ی با چشمان گريان نزد مِن ديروز حسين جان، بانوئ

 که اورا و ،ی ديگرچندی پيش نيزبانوئ. ی به بدن او دست کشيده اندودرشب ھا و روزھای ھولناِک بازجوئدرزندان 

وبه اموال مصادره . بی دليل ۀاينھا را حسين جان بيفزای به ھزارھزارکشت .برھنه کرده بودندۀ دخترانش را برھن

خالف سالھای خودت، و ۀ پس من با اجاز. به عمرھا واستعدادھای تباه شده به آبروھای ريخته شده و وغارت شده و

   .، برای تو عزاداری نمی کنمگذشته

 برند، ما چرا شقاوت بدرمیۀ آنجا که حاکمان ما، با فريب مردم وھدايت آنان برای عزادارِی تو، گريبان خود را ازمھلک

شمرھا ويزيدھا وخولی ھای دم دست را وابگذاريم وبه سراغ کسانی برويم که درخاطره ھای محو ما می لنگند؟ آنھم 

ی ھای فردی و جمعی ما برطبل ھای ناکسی ِم دست مايند و برای روفتِن دارائدرست درحالی که اشقيای حّی وحاضر، د

، اشقيای ما ه اگردشمنان تو به اسم اسالم، تورا واھل تورا ازدم تيغ گذراندنداين بگويم وبگذرم حسين جان ک. می کوبند

. و جد تو وشجره ای که ازتو برای خود آراسته اند، به برھنه کردِن ما از اخالق و مال وجان شلتاق می کنند درلباس تو

من . اکمان شقّی ما می خواھندعزاداری برای تو، درست ھمان است که حی ھستی که أبا اين حساب حتماً با من ھم ر

خود ۀ حق مرا رھا کنيد و برای احقاِق حقوق تباه شد: صدای تو را می شنوم که ازدل تاريخ فرياد برمی آوری که

   .پس من ھمين می کنم که تومی خواھی. خروج کنيد وبرسروسينه بزنيد
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