
 

 مرتضی گودرزی : 

 کلیپ

 »هللا مزار« 

 

 « »داستان هللا مزار

 

ن يك فداكاري فراخ و يك سوگ    پراندوه "هللا مزار" روايت صادقانه و راستي  و  به ترانه ي پرشكوه  اندوه  گ است. هللا مزار  ستر

يادگار مانده بر لب اين مردم است كه از ميان رسوهاي در باروت نفس تازه كرده و دره هاي ژرف ديروز به يادگار مانده است. هللا  

ن افكنده درگوش ساليان است. هللا مزار عزيز روايت به يا ي مردم اين ديار و آواي بلند طني 
دگار مانده از  مزار قصه ي بلند جان فشانن

 هزاران مويه و ترانه ي خفته درخاك است. 

ك   استاد محمد يگانهو    استاد كليم هللا توحدي درباره منشاء پيدايش هللا مزار محقق ارجمند و پژوهشگر توانمند   ي مشتر
در روايتر

 معتقدند: 

وری بوده است به منطقه ای  در سالهاي هجوم اقوام بيگانه مانند ازبكها به اين ديار مردم يك آبادي كه اساس زند  ي شان بر دامتر
 

گ

گرمست  مي روند. سفري چند ماهه تا آمدن دوباره ي بهار و بازگشت به آبادي. مردم براي محافظت از آبادي، جوانان را در روستا 

ي مي گذارند و خود 
ي هجوم دشمنان آغاز مي شود. پايمردي نستوه  باقر

جوانان روستا   راهي منطقه ی گرمست  مي شوند. پس از مدنر

 در برابر دشمن انبوه عاقبت باعث شهادت فداكاران مي شود. 

ي شدن فصل رسما مردم به روستا باز مي گردند.  ي به    با ستر
ي دارند و در دل اميد و آرزوهاي بسيار. وقتر

 
ين زندگ در رس شوق شت 

ي به يادگار مانده است. نزديك آبادي مي رسند با خانه هاي غارت شده و ويران روبه رو مي شوند و از آن   همه جوان تنها مزارهاني

 مزار...مزار... 

ي را در خاك دفن كرده اند. عروسي 
 

ت رسخ فرزندان اين مردم خفته است. عشق و شور و رسزندگ مردم مي گريند. در اين مزارها غت 

 به سمت مزار همس مي كشاند و...  را  است. جوشش عشق پاك او  به دنبال مزار همس 

يان رهگذري با ديدن اين ماتم و سوگ و آن همه مزار و شيون و ارادت به فرياد مي آيد و روايتگر اين سوگ رسخ مي شود.  در اين م

ي    او از ستم به فرياد مي آيد. آن گاه كه مي گويد: "وا چه روزگاره؟" ي است از همه ي تاري    خ. فريادي است از رس درد و ن 
ي پرسش  گوني

ي پادشاهان وطن ي هتن . ن   به تاراج داده.  پناهي

ي كردي خراسان    استاد مهدي رستم  
ي موسيقر

يه ي وزين فرهنگ خراسان در بحث جلوه هاي داستانن را مرثيه  هللا مزار  هم در نس 

 كشتگان مي داند.   ي اين مردم بر مزار 
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ي به   آنچه بايد به آن توجه شود اين است كه هللا مزار اندوه توده شده در دل اين مردم است كه
 

بر مزار كشتگان در راه دلدادگ

ي ها  
ي سينه به سينه نقل شده است و شنيدن اين ترانه با دوتار بخش 

ان و استادان موسيقر ميهن بر لبها ميهمان شده كه به همت پت 

ت در  د.  روح رابه سمت روزهاي رسخ و سياه رفته بر اين مردم مي كوچاند و خون غت   رگها جوشيدن مي گت 

 مزار ترانه ي هللا

  گرم
  خونی

 و تازه است رسخی

 كه از پس ساليان به ما رسيده است    

  ها 
 

 و مباد كه امروز ما در ميان روز مرگ

 چشم براين صداقت رسوده هاي مردم  ببنديم. 

 

 ویدئو
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