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  داستان ارينب و حسين و يزيد
  

حسين پسر ديگر علی همچون برادرش حسن و نيايش دمحم جان خود و گروهی را  در راه هوسبازی و دلدادگی بر زنی زيبا بنام 
  .ارينب از دست داد

  
م عبدهللا سالم بود در نخستين ديدارش با يزيد پسر معاويه توانست او را دلداده ارينب که زنی بس زيبا و همسر مردی بنا

 بر آن شد که از همسرش ٬در پی اين دلدادگی و ديدارهای پنهانی و خواندن سروده ها و نامه های دلدادگی يزيد. خويش سازد
ان نمی نمود و به تنهايی نميتوانست اين سد را  ولی جدا شدن از عبدهللا چندان آس٬عبداله جدا گردد و به همسری يزيد درآيد

  .)١(بشکند
  

زمانيکه معاويه دانست پسرش دلداده . يزيد که سخت دلباخته ارينب شده بود نگريز گرديد پدرش را از اين رويداد آگاه سازد
  .زنی شده است که همسر دارد به سختی برآشفت و خواسته اش را رد نمود و پايداری کرد

پادرميانی دور و بريها باين پايه رسيدند که اگر دختر معوايه تن بهمسری با عبدهللا همسر ارينب بدهد و عبدهللا نيز سرانجام با 
  . دشواری از ميان برداشته خواهد شد٢دست از ارينب بردارد و از او جدا گردد که راه همسری يزيد گشوده شود

  
ررسی سرانگشتی درميابد که پس از همسری دختر معاويه ميتواند بر پس از اينکه عبدهللا از چگونگی آگاه ميشود و با ب

معاويه در برابر . بسياری از بلندپروازيهايش دست يابد همدلی خود را ابراز ميدارد و بخواستگاری دختر معاويه مشتابد
 با دخترم بگفت وشنود خواسته او ميگويد اين دختر من است که بايد پذيرش خود را به آگاهی من برساند و شما ميتوانيد

  .بنشينيد
  

دختر معاويه که از همه چيز آگاهی داشت به . عبدهللا بياری دوستانش بديدار دختر معاويه ميرود و از او خواستگاری مينمايد
 او به ٬گويد» سه طالقه«چنانچه او زنش را . عبدهللا پاسخ ميدهد که نميتواند همسر مردی باشد که زن ديگری هم دارد

  .ی عبدهللا خواهد درآمدهمسر
  

دمشق ميروند و ارينب را سه طالقه ميگويد که ) قاضی شرع(با اين پذيرش عبدهللا بهمراه ابوهريره و ابودردا به نزد دادگاه
 معاويه ٬پس از آنکه يزيد همه دشواريهای بر سر راه دستيابی بر ارينب را از پيش پای خود برميدارد. آندو نيز گواهی ميدهند

شاهانه را برای تنها پسرش ميدهد و فراخوانيها بسيار از سراسر کشورهای زير فرمان اسالمی ) عروسی(ن اروسیفرما
  .مينمايد

  
فراخوانده شدگان با پيشکشهای بيشمار و چشمگيری از هر گوشه و کنار راهی پايتخت ميشوند و کاروانی باشکوه برای 

  .رسيدن اروس زيبا براه مينمانندروانه ميگردد و چشمها برای ) عروس(آوردن اروس
  

 و آمده است )٢(در چنين هنگامی حسين پسر علی که پيروانش او را بنادرست همسر شهربانو دختر يزدگرد سوم شناسانده اند
 دو رشته گيسوی بافته شده از  ٬صورتی کشيده و دهانی نسبتا فراخ با ريشی اندک« که پنجاه سال را پشت سر نهاده و دارای 

 در مشحمه گوش راست او سوراخی بود که از طفوليت گوشواری در آن ديده ميشد و ٬ب چپ سرش بر سينه اش افتادهجان
 برای بر هم زدن اين اروسی نخست با فرستادگان معاويه ديدار و سپس خود را شتابان ٬)٣(»....فراز گوش چپ سوراخی ديگر

دن نمايندگانی نزد او و با پيمان باز پس گرفتن رهبری از معاويه در اين به نزديکی جايگاه زندگی ارينب ميرساند و با فرستا
جهان و بهشت در جهان ديگر آن زن هوسباز را از راه بدر ميبرد و از زناشويي با يزيد بازميدارد و بجای رفتن به کاخ 

  .باشکوه معاويه او را به خانه خود ميکشاند و بجرگه ديگر همسران خويش درمی آورد
  

 جشن ٬پی اين بازی بچگانه و بازگشت کاروان بی اروس و آگاهی يافتن از گول خوردن ارينب و رفتن او به خانه حسيندر 
باشکوه معاويه بهم خورد و فراخوانها بازگشتند و شرمساری بزرگ و بی پيشينه ای برای رهبر مسلمانان ويش آمد که نمونه 

  .آن را جهان تا بامروز بياد ندارد
  



ه مردی دورانديش و با خرد بود با خونسردی اين سرشکستگی را پذيرفت و از هر گونه واکنش خودداری نمود و راه معاويه ک
سرانجان هوس زودگذر ارينب اين بود که بزودی در خانه حسين از چشم او افتاد و همچون ديگر . واکنش يزيد را هم بست

 باز زده که همسری نيز نداشت و بخانه مردی رفته است که دارای از جوان با آن شکوه و توانايی چون يزيد سر. زنان شد
  .همسران و کنيزان بيشماری نيز هست

  
اشک و آه و رهايي او و رويداد کربال را در پی داشت که سر و جان حسين و خانواده و مشتی برده  ٬پايان اين هوس زودگذر

م از آن بهره برداری نادرست نموده و رنگ دينی داده اند تا مردم نگون بخت در اين رهگذر بر باد رفت که دين فروشان بی آزر
  .را همچنان گمراه و بازار پول درآوری خود را گرم نگاهدارند

 
  
  

  بن مايه ها
  
 – ٨۵ – ٨٢ – ۵۶ -۵۵ – ۴٢ تا ٣٨ دفتر زندگانی حسين نوشته زين العابدين رهنما پوشينه نخست فصل هفتم برگهای – ١

پوشينه دوم و از برگ پنجم .٢٢١ تا ٢١۵ از – ١۶٢ تا ١۶٠– ١١۴ تا ١١٢ – ١١٠ تا ١٠٧ – ٨٩ – ٨٨ – ٨٧ – ٨۶
  . نوشته دکتر پرهام١٩همين دفتر بويژه سطر 

  
از اين تاريخ او ديگر زن من نيست و « :  حسين پس از جدا شدن از ارينب به عبدهللا همسر پيشين او ميگويد٣٣١در برگ 

آن جند ماه زمان عده شرعی زنان طالق داده شده است که مبادا از همسر پيشين بجه » .هد يافتپس از چند ماهی بتو تعلق خوا
 پس از جدايی چند ماه ديگر ٬شگفتی آور است که حسين با گفتن اين فراز او ديگر زن من نيست. ای در شکم داشته باشند

ن دين فروش بهره مند از دروغگويي و ميگويند حسين باز دکاندارا.  يعنی که با او همخوابه شده ام٬ميتواند همسر او باشد
  .دست ببدن ارينب نزده است

  
 که آمده است حسين پس از مشورت ١٧١ تا ١۶٢  دفتر زندگانی حسين نوشته زين العابدين رهنما پوشينه نخست برگهای -٢

  .با شهربانو بخواستگاری ارينب رفت
  
 از ناسخ التواريخ شرح حال سيد ١۵٨ – ١۵٧ما پوشينه نخست برگهای  دفتر زندگانی حسين نوشته زين العابدين رهن-٣

  .۵۵الشهدا پوشينه ششم برگ 
  
  
  
  

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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