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 گفتارپیش

هجری، میالد  841ی سال قعدهال ثان، یازدهم ذیخان و محدّبه اعتقاد بیشتر مورّ

شاهاد  نن ضرار  در   . ، امام هشتم شیعیان جهاان اسا   (ع)مسعود امام رضا

پاا    پیکار ی مأمون رخ داده و سالگی به وسیله 55و در سن هجری  302سال 

مشاهور نن ضرار ،    لقا  . و مطهرش در طوس به خاا  سادرده شاده اسا     

اماام   مقاارن ضیاا  مراار    . اسا   باوده  «ابوالحسن»ی معروفش و کنیه« رضا»

درخ  علم و معرفا  جواهاه زد و فرهناي دینای در مسایر  وساعه و       ( ع)رضا

ک به عقل و منطق در اماور دینای و ساازگارکردن     مسّ و گسترش قرار گرف 

ی اهتقاال  زمینه... ندی ویوهاهی، ههای  ی کتاب رجمه. مذه  با فلسفه نغاز شد

در  .فرهني یوهان و عقایاد یهاود و مسایحی  باه جهاان اساالم را فاراهم نورد       

ی خالفا  عراسایان باه او      رجمه از عهد امویان شاروع شاد و در دوره   ،واقع

 . رسید

در چنین اوضاعی در برابر اماوا  ساهمگین فرهناي بیگاهاه     ( ع)امام رضا

ی کت  و اهتقال مفاهیم و محتاوای   رجمه زیرا مو  ؛کرد می اضساس مسئولی 

ی در چااارچوب یااک برهامااه ،از ایاان رو. را  هدیااد ماای همااود« اسااالم»هااا نن

 ،«کوفاه »و « بصاره »چاون    فرهنگی و با سفر باه مراکام مهام فرهنگای نن دوره    

 شیع و امام  خویش دفاع کارد و     عالوه بر  رویج دین مرین اسالم، از مکت  
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 .فاراهم نورد  را ل بمرگای در مکتا   شایع   ی  حاوّ ن زمیناه در سافر باه خراساا   

هاای متتلا ، بر اری مکتا      ی امام با علما و اهدیشمندان ادیان و فرقاه مناظره

 شیع را به وضوح عیان ساخ  و سران بمرگ ادیان و فار  نن دوره، در برابار   

( ع)الرتاه محافال علمای اماام رضاا      ؛امام  نن ضرر  سر عظیم فرود نوردهاد 

 . ع بودمتنو

 جی پایگااه الالی  اروی   بیشتر دوران امام  ایشان در شهر مدینه باه مااباه  

هیام ماهناد اجاداد طااهرینش در     ( ع)امام رضا. فرهني الیل رضوی سدری شد

داد؛ نن گوهه که بعری مورخاان   می مسجد مدینه کالس درس و بحث  شکیل

 . اهد دهیاد کر( ع)ی امامهعلیم یضوزه عنوان به«  مسجد الرنی»از 

به مراکم علمی از جمله بصره، کوفاه و خراساان و   اشاره شد که سفر امام 

نورد و اماام   می ی برپایی محافل علمی را فراهمدیدار با مردم نن شهرها، زمینه

 بااا اسااتفاده از هاار فرلااتی، باه  اادریی علااوم قرنهاای و بیااان ضاادیث ( ع)رضاا 

بارای  ( ع)د کاه اماام رضاا   از جمله محاافلی باو   جلسا  مناظره هیم. پرداخ  می

فاراوان بارد و مکتا     ی  از نن بهاره  ،(ص)رساول خادا   ، رلیغ دین جد اطهرش

 .  شیع را به جهان اسالم معرفی فرمود

ماه  ی ایان مقدّ هاای فرهنگای اماام از ضولاله      الیّا به یقین بیان  فصیل فعّ

به همین بسنده می کنایم و غاور و فهام مطلا  در ایان       ،از این رو .خار  اس 

  .اره را به اهل نن می سداریمب
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یکی خاطرا  و دیگار  ، از دو بتش  شکیل شده اس  ی ضاضر مجموعه

اهد؛ بنابراین به  برگمار شدههای متفاو ی  ها که هرکدام از نهها در بتش سفرهامه

ضرور  و برای سامان و هظم بیشتر در هف  فصل جداگاهه به شارح زیار ارا اه    

 :گردید

هاایی کاه باه مناسار      هاا و پیاام  راهیها و ستنیهشامل بیاه :فصل اول -

 .برگماری جشنواره لادر یا ارا ه گردید

 هویسی باالی هجده سال؛سفرهامه :فصل دوم -

  هویسی زیر هجده سال؛سفرهامه :ومسفصل  -

 هویسی باالی هجده سال؛خاطره :مچهارفصل  -

   هویسی زیر هجده سال؛خاطره :مپنجفصل  -

 ها؛زیار  اولی :ششمفصل  -

هاای باه زباان     و سافرهامه خااطرا   بتاش عربای؛ شاامل     :مهفنفصل  -

 .عربی

ی سراسار خیار و   هاا و اجارای برهاماه    الیّا برای  دوام بتشیدن به فعّ 

هااای هویساای رضاااوی از ساااری برهامااه  خاطااارهی  برکاا  پنجمااین جشاانواره 

 االش زیاادی   ، (ع)ی بین المللی فرهنگی هنری امام رضاچهاردهمین جشنواره

 :  مله اس جشده و موارد زیر از نن 
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 ؛سدردن امور اجرایی جشنواره به یکی از مؤسسا  فرهنگی هنری باسابقه - 

پوساتر و ساایر اقاالم  رلی ای      ،همار هسته فراخوان 82طراضی، چاپ و  وزیع  -

 ،مؤسساا  فرهنگای هناری    ،هاا داهشاگاه  ،در مراکم و مؤسسا  نموزش عاالی 

 هادهای دولتی و غیر دولتی کشور؛ و ه ها سازمان

  ؛یاهتشار فراخوان در هشریا  محلّ -

اساتادان و لااض  هظاران فرهنگای و      ضراور  شکیل ا ا  فکر  جشنواره باا   -

 ؛جلسه در طول سال هش برگماری 

 ؛جلسا  مشارک  ادارا  و ههادهای دولتی و غیردولتی -

 مرزی مهران؛جشنواره در شهر  ی ی فرعی دبیرخاهه شکیل شعره -

هاای وزار  فرهناي و ارشااد    و بتشانامه هاا   گیری دساتورالعمل  عامل و پی -

ی  فرهنگی و هناری عصار   الرته موسسه  ؛(ع)امام رضاالمللی  اسالمی و بنیاد بین

بارای اجارای     فرهني و ارشاد اسالمی اساتان ایاالم،   پیام و همکاران اداره کل

ایاان رو، خاضاعاهه از خادای رضماان      از. اهد زضما  زیادی متحمل شدهها  نن

قاارنن و اهاال بیاا   هااای   منااا دارم مااا را در مسیااار هاااور فاااروزان نماااوزه   

بشناسایم و در  « چااه »را  از « راه» قرار دهد  ا در این دهیا( علیهم السالم)طاهرین

رهگای زهادگی نرام و دور از هیااهویی داشاته      ماود  و یاک   ،ی وضاد  سایه

  .از شفاع  امام ر وف برخوردار باشیم  باشیم  و در روز قیام 

 علی  محمدهیاکان
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 فصل اول

 ها و بیانیه سخنرانیپیام، 
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جنتی به علی ارشاد اسالمی جناب آقای  و پیام وزیر محترم فرهنگ

 (ع)المللی امام رضا چهاردهمین جشنواره بین

 الرحمن الرحیم  اهلل بسم

 خیمد به  فرمان  و  برمی پلک خورشید  

   خیمد لرح  از  سم   خراسان  و برمی

 ی   و افتد  به  در خاهه هور هر لرح  می  

   خیمد ی چشمان  و برمی بعد، از گوشه 

ی خود  کنند، خراسان را قرله  مام کساهی که در سرزمین پا  ایران زیس  می

 . هستند( ع)الرضا موسی بن ی ضریم امن علی ایراهیان شیفتهی  همه. داهند می

به فرزهدش در خا  خراسان عشق و  بود( ص)شود، عاشق پیامرر اکرم مگر می

شود،  مشکال  از او مدد هگرف ؟ مگر میو  مصا  و  در  نگناهاو  هورزید؟

 ماهد؟  بهره فرهنگش بیو  از معارفو  دل به ضریم ضرر ش سدرد

هی عمیم از  رار اهل بی  مل  بمرگ ایران افتتار دارد که میمبان میهما

 «قُل ال أسئَلُکُم عَلَیهِ أجراً إالَ المَودَّهَ ذی القُربی»: اس  که فرمود( ص)پیامرر
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و  ی بمرگ دینی برای ما ایراهیان وظیفه( ع)دوستی اهل بی 

اراد  ما ایراهیان به و  عشق. ی ایراهیان اس  هوازی، نیین دیرینه میهمان

هاپذیر اس  که  اراد ی پایانو  السالم، عشقو  حیّهالحجج علیه نالف الت ثامن

در طول سیمده . بینیم می( ع)ی امام رضا ی نن را در برگماری جشنواره هموهه

ی ج رافیایی  گسترهو  ی گذشته هر سال بر جمع عاشقان نن امام همام دوره

 برخی روستاهای کشور رسیده اس و  به بیشتر شهرهاو  جشنواره افموده شده

ی چهاردهم،  ر  عنوان دوره رو  ی شما خالصاههو  ن هیا  پا سال به یمامو 

و  کاران برگماری نن در گوشه اهدر دس    مسئولیّو   ر این جشنواره گسترده

 . ر شده اس  کنار کشور سنگین

ی امام  های موضوعی جشنواره مربوط به برهامههای  این روزها نیین 

ی خادمان فرهني  همهو  ماری اس در سراسر کشور در ضال برگ( ع)رضا

ی نن ضرر  لحظه شماری  میالد فرخندهو  رضوی  ا رسیدن روز موعود

 .کنند می

اید  اهدرکاران برگماری این جشنواره، شایستگی نن را داشته شما دس 

( ع)الحجج گماری ضرر  ثامن دیار خویش به افتتار خدم و  که در شهر

 .اید ان فرهني رضوی قرار گرفتهی بمرگ خادم در دایرهو  ها ل شده
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و  همو یافتهو  اراد  شما هشرو   ها به همّ فرهني رضوی در این سال

شما عمیمان ی  به همه. ها بارور شده اس  ی دل در خاهه( ع)معارف اهل بی 

 .سربلندی نرزومندمو   برایتان در این مسیر هوراهی عمّو  گویم  رریک می

 بویژهسوزی مدیران اجرایی نن نستان،  دلو  داهم از همراهی می الزم

 ی محترم ولی فقیه در استان، استاهدار محترم، همایندگان محترم مجلی هماینده

 ،اهد ی این ضرک  فرهنگی بوده هنر که پشتواههو  فرهنيو  الحاب اهدیشهو 

گماری هموده ممید  وفیق همگان را از درگاه خداوهد  سداسو  لمیماهه  شکر

 .رممتعال خواستا

 علی جنتی
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ارشاد اسالمی  مدیر کل فرهنگ و  ،نیاکانآقای علی محمد خوشامدگویی

 استان ایالم 

 هام  و هامه کی کنم باز بی  رنغازسن یهام  و بهتر یا

خیرمقدم محرر و  اضترام خدم  ضرار ارجمندو  ضمن عرض سالم، ادب

 هنی  عرض و  ی سروران  رریک را به همهی کرام   مهماهان معمز، دهه

گمارم که  وفیق  مهربان را از لمیم قل  شکر میو  خدای یگاههو  کنم می

های  هویسی از سری برهامه خاطرهو  ی ملّی سفرهامه برگماری پنجمین جشنواره

را به خادمان فرهني رضوی ( ع)ی بین المللی امام رضا چهاردهمین جشنواره

و  داهشمند فرهنيو  ابتدا، متن پیام وزیر فرهیتته. طا فرموددر استان ایالم ع

المللی  ارشاد اسالمی جناب نقای دکتر علی جنتی به چهاردهمین جشنواره بین

 .کنم امام رضا را قرا   می

 .[در آغاز کتاب آمدو  متن پیام وزیر به پاس ادب پیشتر]

ی با شکوه در  این جشنواره: کنم اضترام اعالم میو  ضال، به رسم ادب

رهنمودهای دکتر سیدعراس لالحی معاون و  دریغ های بی ی ضمای  سایه

ارشاد اسالمی، دکتر سیدجواد جعفری و  محترم امور فرهنگی وزار  فرهني

معنوی مهندس و  ی، ضمای  مادّ(ع)المللی امام رضا مدیر عامل محترم بنیاد بین
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هان پر الش ایشان، عنای  معاوو  محمدرضا مروارید استاهدار محترم ایالم

ی محترم  المسلمین ضا  نقای لطفی همایندهو  االسالم ی ضرر  ضج  ویژه

های  ضوزهو  های اجرایی کاری دستگاه  مهو  همراهیو  ولی فقیه در استان

 :مردم ههاد به اسامی زیر شکل گرفته اس 

 ،فرهنگی استاهداری ایالمو  دفتر امور اجتماعی -

 ،پرورش استان ایالمو  اداره کل نموزش -

 ،سیمای مرکم ایالمو  لدا -

 ،هوجواهان استان ایالمو  کاهون پرورش فکری کودکان -

 ،جهاد داهشگاهی استان ایالم -

 ،المیشورای اسالمی شهر او  شهرداری -

 ،ی هنری استان ایالم ضوزه -

 ،هنری مساجد استان ایالمو  های فرهنگی ی کاهون دبیرخاهه -

 ،خواهران استان ایالمی  لمیهی ع ضوزه -

 ،مؤسسا  قرنهی استان ایالم -

 ،باهک قوامین شعره استان ایالم -

هقش و  ی فرهنگی هنری عصر پیام که مجری جشنواره بود مؤسسه -

 .همودمحوری ایفا 

  ی هماینده لمیماههو  ی قدرشناسی، ضرور گرم به هشاههو  باز خاضعاهه

دکتر همایون امیرزاده مشاور  ،ی ایالم م جمعهاماو  معمز ولی فقیه در استان

استاد قاسمی قاری بین  ،محترم معاون امور فرهنگی وزیر، استاد دکتر سنگری
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ی  همهو  تی استاهداری ایالممهندس کالهتری معاون محترم سیاسی امنیّو  المللی

های اجرایی ضاضر در این نیین باشکوه را ار   مسئوالن دستگاهو  مدیران

 .همایم بهروزی نهان را از خدای بمرگ مسئل  میو   سالم ، عمّو  مهه می

اعرای و  دبیر  تصصی بویژهو  دریغ داوران نثار الطاف بیو  از ضمای 

 .گمارم محترم ا ا  فکر جشنواره هیم سداس

مهربان به کرمش، این خدم  را از ما و  کنم امام ر وف دعا می

 .باشد خادم فرهني رضوی پذیرا« ایالمیان»

 «نمین» 
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 محمدنقی لطفیحاج شیخ و المسلمین  سخنرانی حجت االسالم یخالصه

 در افتتاحیه جشنواره ایالمی  امام جمعه نماینده محترم ولی فقیه در استان و

جمعه ایالم، در مراسم اختتامیه جشنواره  محمدهقی لطفی، امام ضج  االسالم

هویسی رضوی، در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ایالم، اظهار  خاطرهسفرهامه و 

برگمار ( ع)عنوان  عظیم و  کریم امامان معصومبه  مراسما ی که : کرد

نشنایی بازهدگاهی پربار امامان :  صریح کرد وی .بسیار ارزشمند اس ، شود می

ن ای عنوان رهرران و مربیان دینی یک ضرور  اس  و باید به( ع)معصوم

 ر  نشنایی، یک نشنایی کامل با ابعاد متتل  زهدگی نهان باشد و از همه مهم

ابعاد زهدگی ی  در همه( ع)اطهاری  این اس  که الگوپذیری از سیره ا مه

 .داشته باشیم

( ع)ا مه اطهاری  که زهدگی و سیره ایالم، با اشاره به اینی  جمعه امام

خواهیم که راه  اگر می: نور شدسیره برای زهدگی اس ، یادو بهترین الگو 

باید  ،باشیم سعاد  را طی کرده و از مشکال  و اهحراف از مسیر ضق، دور

 .اس ( ع)اطهاری  ا مهی  الگو و اسوه داشته باشیم و بهترین الگو و اسوه سیره

ی  باهوان جامعه بویژهکه همه ما  با  أکید بر این ،لطفی ضج  االسالم

هیم نشنایی پیدا ( س)معصومه لمی و اخالقی ضرر عی  اسالمی باید با سیره
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ار خوب و ارزشمند اس  و ها بسی و خاطرهها  این سفرهامه: کنند، یادنور شد

اطهار ی  ا مهی  چه بیشتر افراد جامعه با سیرهنشنایی هری  در زمینه سمایی أثیر ب

 .دارد( ع)و بویژه زهدگی امام رضا

( ع)بی  اهلی  سیره مند  هیازشدّ به که امروز جامعه وی با اشاره به این 

اما  ؛جهان امروز با یک بحران فطری و اخالقی مواجه اس : اس ، گف 

خود الگو  ها در طول ضیا  نن .اهد راه را به ما هشان داده( ع)اطهاری  ا مه

زهدگی نن بمرگواران برای بشر در همه طول  اریخ  سیره و اهد و امروز هیم بوده

 .س راهگشا و الگو ا

که باید هسر  به زهدگی امام  بیان این محمدهقی لطفی، با ضج  االسالم 

ها،  اللی این جشنوارهی  فلسفه: نشنایی و نگاهی داشته باشیم، افمود( ع)رضا

اس  و  نها راه هجا  هم همین اس  و اگر ( ع)بی  زهدگی اهل نشنایی با

 باید از سیره و ،منشنا کنی( ع)خود را با امامان معصومی  بتواهیم جامعه

 .زهدگی نن بمرگواران در جامعه الگو بگیریم

یکی از کارهای بمرگ امام  که اینکید بر أایالم، با  ی  جمعه امام 

که     و والی  در نن زمان بودهمدر خراسان معرفی جایگاه اما( ع)رضا

هنر اهقالب اسالمی : برجستگی فراواهی در طول ضیا  نن ضرر  دارد، گف 

را که برگرفته از زهدگی ( ص)وده اس  که اسالم هاب محمدیاین ب

 .کندبه جهان معرفی  ،اس ( ع)بی  اهل
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ها و  امروز وهابی  با دالرهای سعودی علیه ارزش: وی بیان کرد 

کند که فرهني  کند و با دیدلماسی دالر  الش می باورهای اسالمی کار می

درستی  الب اسالمی بهرهي کند و رهرر اهق را در جهان کم( ع)بی  اهل

در  اریخ سازمان ملل همین دبیر کل فعلی   رین دبیر کل فرمودهد که روسیاه

 .ها را از لیس  هاقران ضقو  بشر ضذف کرده اس  اس  که سعودی

ی  رغم همه علی: محمدهقی لطفی، خاطرهشان کرد ضج  االسالم 

ام استکرار جهاهی  رلی ا  مسموم علیه اهقالب اسالمی که در دهیا و از سوی هظ

باید گف  که  شنگان و طالران ضقیق  فراوان هستند و اقتدار  ،شود اهجام می 

فرهني ضسینی و فرهني  ،(ع)بی  ایران اسالمی امروز به برک  فرهني اهل

 .رضوی اس 

( ع)رضا امام زهدگی به هسر  باید که این بیان با لطفی، ضج  االسالم 

 برای ها، جشنواره این اللیی  فلسفه: افمود باشیم، داشته نگاهی و نشنایی

 اگر و اس  همین هم هجا  راه  نها و اس ( ع)بی  اهل زهدگی با نشنایی

 زهدگی و سیره از باید کنیم نشنا( ع)معصوم امامان با را خودی  جامعه بتواهیم

 .بگیریم الگو جامعه در بمرگواران نن
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 رضا سنگریحمدسخنرانی دکتر می خالصه

 کشور ی از نویسندگان و پژوهشگران برجسته

  .بکوشند( ع)رضا امام سیره از الگوگیری با دانش و علم کسب در جوانان

 سفرهامهی  جشنواره پنجمینی  ویژه ستنران عنوان به سنگری محمدرضا دکتر

 اهقالب دوران در ایالم استان: کرد اظهار ایالم، در رضوی هویسی خاطره و

 های چهره از واس   درخشان دوره دارای مقدس دفاع سال هش  و میاسال

 .برد می بهره ادبیی  ی در ضوزهشاخص

 بوده بشری  مدن مرکم گذشته ادوار در ایالم استان که این بیان با وی،

 از یکی و اس  هویسندگی و فرهني سرزمین ایالم: کرد  صریح اس ،

 استعدادهای دارای که رود می شمار به اهقالب عصر در ادبی های قط 

 .اس  شعر و ادبیا  عرله در درخشاهی

 جشنواره برگماری به اشاره با کشوری، مطرح هویسنده و پژوهشگر این

 سال در که رود می اهتظار: کرد ابراز ایالم، در رضوی هویسی خاطره و سفرهامه

 شود چاپی  نماده ایالمی شاعران هم  به رضوی اشعار از ای مجموعه نینده
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 یک در جشنواره این قال  در دریافتی های سفرهامه ویژه کتاب یک و

 .شود گردنوری مجموعه

یادنور شدهد که ( ع)دکتر سنگری با ذکر سیر  اریتی زهدگی امام هشتم

 برکا  فراواهی از جمله کتاب  قرنن و ضرر   در ایران منشأضرور نن 

مرار دارد و همگان در این برکا  همچنان است ده وبودعو  مردم به  شیع 

 .کنند می استفاده کوثر زالل هشسته اهد و جوشان وی  کنار این چشمه

 شناسیم، می «غری  امام» عنوانبا  را( ع)رضا امام که این با بیان سنگری،

 از یک هیچ شهاد ، زمان در که اس  امامی  نها( ع)رضا امام: کرد  صریح

 این به و اس  هروده ضرر  نن ارکن در بمرگوارش خاهدان و خاهواده اعرای

 .گویند می غری  امام ایشان به دلیل

 های اهدیشه ظهور و وجود با مصادف( ع)رضا امام عصر: کرد بیان وی

 و به منمله مسیر در خراسان دوران نن در و اس  بوده هایی مسلک و متتل 

 نل عالم عنوان به( ع)رضا امام و اس  داشته قرار ادیان این از یچهارراه

 هقش و کرده مرارزه داهش و علم با التقاطی، های اهدیشه  مام با( ص)محمد

 .اس  داشته اسالمی ایران متتل  هقاط در شیعه فرهني  رویج در را اللی
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 و عالمان پاسخ و پرسش جلسا  در( ع)رضا امام که این با بیان سنگری،

 و علم زبان اب و داشتند ضرور اضتجا  عنوان با متتل  ادیان اهدیشمندان

 که بود( ع)رضا امام هنر این و دادهد می پاسخ نهان های پرسش همه به داهش

 .گردید معروف( ص)محمد نل عالم عنوان به

ی  سیره باید( ع)رضا امام دوستداران و عاشقان که این با بیان پایان در وی

 دهند، قرار خود زهدگی الگوی را ضرر  نن عملی و علمی اخالقی، زهدگی

  یّاهمّ بسیار داهش و علم اهدوختن و مطالعه به( ع)رضا امام: کرد طرهشانخا

 الگوگیری با اسالمی ایران هوجواهان و جواهانی  همه باید هیم امروز و دادهد می

 .بکوشند داهش و علم کس  مسیر در ضرر  نن از
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 سخنرانی جناب آقای همایون امیرزاده ی خالصه
 ر محترم معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمشاو

ضمن قدرداهی  اسالمی ارشاد و فرهني وزار  فرهنگی معاون اجرایی مشاور

هویسی رضوی طی  خاطره سفرهامه وی  اهدرکاران برگماری جشنواره از دس 

 متتل  های بتش در( ع)رضا امام المللی بینی  جشنواره :ستناهی اظهار داش 

 در هفر همار  565  ضدود جاری در سال شود و می برگمار هنری و فرهنگی

 شرک ( ع)رضا امام المللی بین جشنواره در جهان هقاط دیگر و کشور سراسر

  .اهد کرده

 و هنرمندان هظیر بی استقرال شاهد هرساله که این با بیان امیرزاده، همایون

ی  جشنواره: شد وریادن هستیم، جشنواره این از جهان و کشور دوستان فرهني

 بویژه و( ع)اطهاری  ا مه فرهني  رویجی  زمینه در مهمی هقش رضوی

 .کند می ایفا رضوی فرهني

 77 و کشور استان  28 هنرمندان جاری سال در که این به اشاره با وی

 ارسال( ع)رضا امام المللی بین جشنوارهی  دبیرخاهه به را خود نثار جهان کشور

 به کشور داخل از جشنواره این به ارسالی نثار درلد  68: گف  اهد، کرده

 28 میمان این از که بوده المللی بین بتش در نثار درلد 23 و یملّ لور  
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  2/3 و پژوهشیدرلد  6/83 فرهنگی، درلد 33 هنری، بتش در درلد

 .اس  بودهدرلد ؟؟ 

اسالمی هم  ارشاد و فرهني وزار  فرهنگی معاوه  اجرایی مشاور

 کار هفر سیصد و ده و همار یک گف  باید درمجموع: کرد اطرهشانخ چنین

 فکر ا ا  عرو هفر 566 و دادهد اهجام کشور در را جشنواره این نثار داوری

 مشارک  جشنواره این برگماری در هیم  تصصی هاظر 70 و بودهد جشنواره

 .اهد داشته

نواره   برای برگمارکنندگان جشایشان در پایان ضمن نرزوی موفقیّ

با مرمون اراد  اقشار متتل  مردم به  را کلیپ پتش شده در مراسم 

 خالقاهه  ولی  هموده و بسیار ارزشمند و( ع)ضرر  علی بن موسی رضا

 .قول مساعد دادهد که برای  هیه کنندگان کلیپ جوایمی لحاظ همایند
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 نویسی رضوی ه و خاطرهالمللی سفرنام بین ی ت داوران پنجمین جشنوارهأهی ی بیانیه

نهگاه که درگذر زمان، ضرور ضیا  را بر بوم  ،هوشتن ه مه زیستن اس 

 ذهنی درهای    یافتن اهدوختههوشتن، هوای هویّ .کشد می مفاهیم به  صویر

هاس ، گذر زمان اس ، سفر اما سلو  نشنایی دل و چشم، با جهان  ازگی

شوی و  می سرم و سفید دیدار رهاهای  گرو سفر بسداری، در اهروه نیین دل در

درس  هماهند سفر دلدادگان کوی دوس   .گردی بسیار میهای  راوی نموزه

سار زالل معنوی  اس  و  اقلیم نسماهی خورشید، جایی که در نن نفتاب سایه

 .اش گر اهوار  ماشایی قرص ماه، جلوه

، در ی رضویهویس خاطرهبین المللی سفرهامه و ی  بیر  پنجمین جشنواره

ضالی در اقلیم ایالم در اهتماز اس  که در نن کاروان کرام  به سرمنمل 

ایالم، دل به رهگین کمان  از کارواهی که درگذر .مقصود سالم  رسیده اس 

همدلی به ی  کرام  نن امام همام بسته اس  و در میعادگاه مهر او، در ضلقه

 .قصد قرب ، زا ر زیرایی رأف  او هستند
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ی هویس خاطرهبین المللی سفرهامه و ی  پنجمین جشنواره  داوران أهی

شرک  کنندگاهی که در این راه، دل ی  یهکران از کلّ رضوی، ضمن  قدیر بی

 :شود می به روای  رضای دوس  سدرده اهد، هکا ی چند را یادنور

 داوران  هیأ نموزان از این جشنواره،  با  وجه به استقرال گسترده داهش

ی   ا به منظور گسترش فرهني رضوی در بین جامعهکند  می پیشنهاد

دبیرخاهه در بین مدارس دایر هماید و از طریق از ای  نموزی، شعره داهش

، در خصوص چگوهگی  هیه و  دوین مدارسمعاوهین پرورشی و مربیان 

 .نموزان را هدای  و یاری همایند داهش ،خاطرا  و سفرهامه

 ،گسترش فرهني رضوی در بین  ازنهجایی که هدف غایی این جشنواره

و ههادهای ها  سازمان از اقشار متتل  جامعه اس ، الزم اس  که بسیار

 .فرهنگی، در امر اطالع رساهی و  رلی ا  نن اهتمام الزم را داشته باشند

 ی هویس خاطرهالمللی سفرهامه و  بینی  هیا  داوران پنجمین جشنواره

جشنواره و مشارک  ی  رضوی، ضمن استقرال از فراگیر شدن دامنه

مندان مسلمان در اقصی هقاط جهان از این ضرک  معنوی، ضمای   عالقه

خود را از نثاری که به زبان کردی و عربی به رشته  حریر در نمده، 

دارد و امیدوار اس  که در دوره بعدی، مشارک  در این  می اعالم

 . ر شود پررهيها  بتش

 نن و  جربه چهارده های  ی و ویژگیسهوی سفرهامههای  با  وجه به مؤلفه

ی هویس سفرهامهگذشته جشنواره، هیا  داوران معتقد که بتش ی  دوره
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الزم برخوردار هروده و های   سال از نن قابلیّ 81در گروه سنی زیر 

ی با معرفی هویس خاطرهبتش  بعد، لرفاًی  در دوره ،شود می پیشنهاد

 .برگمیدگان بیشتر لحاظ شود

المللی سفرهامه و  بین ی داوران پنجمین جشنواره  أهیاعرای 

 :ی رضویهویس خاطره

 :داوران بخش فارسی ( الف

 ضسن سهراب هژادعلیدکتر  -

 ظاهر سارایی -

 علی قاسمیمحمد -

  :داوران بخش عربی( ب

 دکتر محمدرضا شیرخاهی -

 دکتر مینا پیرزادهیا -

 سیدمهدی ضسینی هژاد -
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 فصل دوم
 (سال 81باالی )نویسی رنامهسف
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 از توبه تا رضا
 نبادیرضا ضسین

 (خراسان شمالیاستان )   
.  ساله اس 25 یداهشجوی ی ههای روزاهیادداش روی  مطال  پیشِ

هنگامی که با یک کاروانِ پیاده از  8238 سال ماهکه در دیهایی  یادداش 

م  مشهدالرّضا همراه بوده، سان شمالی به ساتان خرسدر ا« فَرایِنساِ»تان سشهر

.  سا نورده  حریر درمی ی هبه رشت وقایع سفر نن روز را در پایان هر روز

متفاو   مفراهس  با روای ِ همسممکن ا بندهروای ِ گوید که  می هویسنده

« مخود»ذهنِ و  چشمو  مسکه بر ج را فر نهچهسدر این  بنده زیرا ؛باشد

فر را دریاف  سهای این  زیراییو  اضیاهاً برخی لطا   اگرو  ام گذشته را هگاشته

 .مهمایفرانِ لاضردلِ خود عذرخواهی میس، پیشاپیش از همام مُنتقل هکرده یا

 «وَ ما  وفیقی إلّا بِاهلل» 
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 -----------( روی شدهیرِ پیادهسم)فَرایِن  ا مشهدساِ

 .اهدکان مُنتَقل شدهسبا ماشین به محلّ ا واهیانهایی که به خاطر  اریکی هوا کارم سق      

 5توبه = 51/51/5935جمعه  :اوّل روز

ن ین هم ایفراستان اس، شهریان شمالسخرا یهاتانساز شهر یلیمال خ 

نش را یاکنسصد هفر از سی  به یدا کرده بود که امروز قریافتتار را پو  ینمادگ

                                                           
سُلوکی که با .  وان با یک سُلو ِ عرفاهی  طریق دادظاهری را می ی ههگارهده معتقد اس  این سفر هف  روز. 8

در روز هفتم با رسیدن به مقامِ و  ( وبه اولین مقام یا وادی عرفاهی اس )شودر روز اوّل شروع مید«  وبه»

. یابدخا مه می ،که در عرفانِ اسالمی از باال رین مقاما  اس  .(الرتّه به هام امام هشتم هم ایهامی دارد)«رضا»

سایر مقاما  عرفاهی در روزهای دوم  ا شِشُم هگارهده به منظورِ ضفظِ سالسَ  در روای ِ سفرهامه از ورود در 

 . پرهیم کرده  ا متاط  را درگیرِ الطالضا  اختصالی هنماید
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 امام رضا علیه ساده به پابویپ یاخود پ یبالفاو  محجوب یابَ  از اهالیبه ه

 . تدسالم بفرسال

ک یو  هودو  صدسیو  ک هماریمِ روی میم، جمعه پاهمدهمِ دی ماه ی قو

از  یاز خداضافظ یپ .دادهدیلرح را هشان م 7:85اع  س یهاعقربهو  سیشم

به  یخدایا رو»: گُذراهدم کهگوهه می در دل اینو  اده به راه افتادمیاهل منمل، پ

و  اینهچه را که به من عطا کرده یپ. امنهني  و کرده. امرگاه  و نوردهد

ی که سکای   .به  و اِطمینان دارمو  دارمسدارا یم را به خود  میو  خاهواده

نهچه که به  !ازیس  راه همیو  ای کسی که ضایع و ااُمیدواران ر ،کنیهااُمید همی

  8.«دارهدس می  و

جد امام رضا سبه مو  ر گذاشتمسروها را پش  دهایهوا پو  با همین ضال

جد سرون میب. شد یضرک  م ی هکم نمادکاروان کم. دمسیر السالم علیه

ها ی بچّهپَتوهاو  هاا سل گرفتن یراهندگان در ضال  حو. بود ییهوا و ضال

باهوانِ پا . جد نمده بودهدسماهشان  ا میعم ی هبدرق یها برا خاهواده یبرخ. بودهد

این   حمّلو  شان  اباالتوردهسبا این  ردید که نیا شوهرانِ  -ن گذاشته س به

راهشان را بدرقه سهگراهی هم با دل -ت  را خواهند داش  یا ههسفرِ س

هنوز جوهرِ عقدشان خشک  ،یدسرزهانِ جوان که گاهی به هظر می. کردهد یم

                                                           
 اَللّهُمَ اِلَیکَ وَجَّه ُ وَجهی،». الجنان نمده اس که در مفا یح الساّلمعلیه برداشتی نزاد از ندابِ زیار ِ امام رضا. 8

ال یُرَیِّعُ مَن ضَفِظَهُ، و بِکَ وَثِق ُ، فاَل ُتَیِّرنی یا مَن ال یُتَیِّ ُ مَن اَرادَهُو تَنی،ما خوَّلو مالیو عَلَیکَ خَلَّف ُ اَهلیو

-حکلیّا  مفا یقمی، عراس، :  .ر)«نلِ مُحَمَّدٍ، وَاضفَظنی بِحِفظِکَ فَاِهَّهُ ال یَریعُ مَن ضَفِظ َو للِّ عَلی مُحَمَّدٍ
 . ( 187، ص 8214اربد، ای، مشهد، ب،  رجمه مهدی الهی قمشهالجنان
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نهها  ی هتسهای پیواشک. هایشان را بدرقه کنند«ضَنظَله»هشده، نمده بودهد  ا 

شد، نبی بود که پش ِ ضیایِ دخترِ ایراهی نمیتته میو  که گاهی با عر ِ ضُج 

 ی هم بودهد که به شکراهیه یمادراه. شدافرِ هازهینشان بر زمین ریتته میسرِ مس

 نشان را با افتتار  یها پر از اشک شو ، پاره یبرومند با چشماه یراهسداشتن پ

  داده سال را از دسفرِ امسقِ یهم که  وف یماهیعم. کردهدیفر مساین  یراه

گرم در  ،قرلِ خود را که امروز مجدّداً عازم بودهد یها السفرانِ سبودهد، هم

رغالمان یپ یخواهدندها با چاوشسدود ا. گفتند یدعا م سالتماو  نغوش گرفته

 معنویّ بر و  د وأمان بلند بو ،داشتند ییالم که هنوز  ه لداسال  علیهمیاهل ب

ها،  ین لحنهشان ایمعظّمِ ا یها خاهوادهو  اارگرانیا ید برایشا. افمودفرا می

 .کرد یم یشص   داع ی هرا در ده  اعمام هیرو به جرهه

، در دو قرننر یاز عرور از ز یکاروان پلرح  3اع  سباالخره ضدود 

ن اوّلی اده  ایپ یپا -ها خاهم بویژه – عداد زیادی از مردم . تون به راه افتادس

وارد و  فالته جدا شدهسن ی جادّه کم ازکم. کردهد  یتا، کاروان را همراهسرو

و  ان بودهدیکارواه جمعیّ  ی هنجا به بعد همیاز ا. میشد یراهکوره

 . کنندگان برگشتند بدرقه

ین بار همراه ما اوّل تاهی که برایسبمهم دو ستم  ا ضدودی ضدس واهمی

پروا راه رفتنِ بیو   سهای هامناکفش. گذش در ذهنشان چه می ،بودهدشده 

و  اهدهل پنداشتهسیار سفر را بسگف  که ایشان این برخی از نهها به وضوح می

های ها از با جربهیاوّل الِسشماری که امروز برخی های بیؤالسو ساز دیگر 

یار دشوار سفته را بضاکی از این بود که نهها این راهِ هر ،یدهدسپر می کاروان
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خیلی مهم هرود، بلکه  ،کردهدنهها اآلن چه فکری می که این الرتّه. اهدپنداشته

و  تندسهشها میمهم این بود که نهها قرل از ضرک ، باید پایِ لحر  با جربه

بهتر بود  که اینماالً . کردهدگوش می ی ههای ارزشمندشان را نویمنموزه

. کردهداهتتاب می  ر بمرگ معمولِ پایشان ی ههمران را یک شماره از کفشش

کاش به جای یک کَفی معمولی، دو عدد کِفی هَرم در کفششان  که این

با هفرا ِ ابتدای کاروان  ،بهتر بود اوّل روزهای که ایندیگر . گذاشتند می

به  ؛به پاهایشان فشار هیاورهد و وجه عجله هکنند چبه هی؛ امّا ضرک  کنند

تاهشان عق  افتادهد، الاقل بتواهند با هفرا  نخرِ کاروان سگر از دوطوری که ا

 :به قول سعدیکه  .هر روزشان باشد ی هتس  هس واهاین میو  ندسبه مقصد بر

 ارَاق بُرد از شتابانس  تهسکاه نه  به چشم خویش دیدم در بیابان

 راهدته میسشُتُربان همچنان نه  مَندِ بادپای، از  َک فُروماهادس

 یها وهینب مو  کید قوا شکال ، کی جد یبرا ییر گاهسدر طولِ م

فاهه سبگویم متأ ، سبهتر ا الرتّه ؛میکرد یتفاده مسا را مردم اهداییو  یهذر

ر رها سیها را در م یخوراک یها تان زبالهساز دو یبرخ ،شد یگاهی مشاهده م

و  گذاش  سلرا  ِیمال ج ییدر جا ،شد یها را م ن زبالهیبه هظرم ا. کردهد یم

اهلل  یللّ هاول خوبیسطل زباله اهداخ  که از رسکان به سن محلّ ااوّلی در

  دارد، سشتص پا  را دوو   سخداوهد پا  ا»: نمده اس  نلهو  یهعل

شد که از همین چقدر خوب می 8.«  داردسپاکیمگی را دوو   سپاکیمه ا

                                                           
منتت  میمان الحکمه با  رجمه شهری، محمّد، محمّدی ری).«إنّ اهلل طَیِّ ٌ یُحِ ُّ الطَّیِّ َ، هَظی ٌ یُحِ ُّ النِظافَه». 8

 . (560-8 ، لص8212 لتیص سیّدضمید ضسینی، قم، دارالحدیث، و  رضا شیتی،  رجمه ضمیدفارسی
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هیم « لفا ِ الهی»را به « خود» را اراده کرده بودیم، همممان«  وبه»که  اوّل روز

را شروع کرده « رضایِ ضق»به « رضایِ خود»ضاال که ضرک  از . تیمسنرامی

 ....کردیمرا هم رعای  می سالنّا ته بود ضقّسبودیم، شای

ن اوّلی به. بودیمروی کرده کیلومتر پیاده 83 قریراً . بود 88اع  س 

 ،وق  اذان که شد. میدسیر« یمیا» یتاسجدِ روسم یعنیاله سگاهِ هر وقّ 

بالفالله هماز به و  ل شدیلُفوف هماز جماع   شک. مؤذّن باهي برداش 

 .دیامام ِ روضاهی کاروان اقامه گرد

 ،های با لفای کاروان بودبچّه که یکی از« علی نقا»بعد از هماز عصر با  

، پدر الگیس 31ن سدر . شناختمها پیش او را میالسمن از . هم لحر  شدم

به قول خودش اگر هر . ش دا خالّی او به والدینش  وجّه. بود شده دو فرزهد

به هقل از . شودیر همهد، روزش غروب همسمادرش و  پدر ی هروز به خاه

از برادراهش کُدور ی  یکیو  خودش چند روز قرل از ضرک ِ کاروان، بین او

گیرد از برادرش  می میم صو  از این باب  هاراض  بودهو  ه بوددمن  جُم ی پیش

زهد که از ر مشهد به برادرش زهي میسیامروز در م ؛ بنابراین  بطلردیضالل

زهد زیر میو  کندین لحر   لفنی ب ض میاو در ض. برادرش دلجویی کند

برادرش از نن و   سطال  ضاللیّ  او  ریمدن طرف اشک مییاو از ا. هیگر

علی نقا به من . طالِ  عَفوو   سدعا یمِهایش مُلتَهقِ گریهالی هقطرف البه

هایش این معنی ضرف. نددسپ همی دّرِ از برادر را موالیِمانکنموخ  که دل م

ایم، باید دل یدهسنالیشِ نقا هر بیو  هنوز به نستانِ مقدّسو  هیمبود که  ا در را

 . ، پا  کنیماس را از هرچه کدور  
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خداوهد  که این. زیرایی اهداخ های علی نقا مرا به یاد مطل  این لحر 

 قرار دادهان سهایی از دیگر ضیواها  را هیم، در کنارِ وجودِ الهیِ اهخصل 

 ؛را دارهد یلهسوو  هایی که برای زهدگی دهیاییِ او ضکمِ ابمارخصل .  سا

کند که در موقع خطر از خود دفاع ان به او کمک میسماالً خشم در وجود اه

ل ندمی را  رمین سبقای هو    که دوامسای اان، قُوّهسشَهوَ  در اه .کند

خود  ی هکند  ا اُمورِ روزمران کمک میسزورِ بازو به اهو  قدر  بدهی. کند می

رود، ان زماهی که به مُالقا ِ ضرر  ضق میسهمین اه؛ امّا امان دهدسو  رسرا 

ش ضمیمه اهیلرا که به وجودِ ا ضیواهیو  دهیاییهای  باید  مامی این خصل 

به عرار ی  ا . شده را در همین دهیا  ر  کند  ا الیقِ دیدارِ ضرر  ضق شود

تحقا ِ مالقا ِ محروب را ساو  تگیسشای ،پا  هشودو  ها منمّهاز این خصل 

 : سچه زیرا به هظم درنورده ا 8«فراینیسنذریِ ا»این  مایل را و  کندپیدا همی
 ضیواهی شااریاکِ  ا ااهاااشااوی    اهایماااحااارمِ  بااارگاااااهِ   ربّااا

 ااانسارهِ   اهااهام  هااگُاااذارهااد   کَل  را  در  باهاشاا ِ  جااویدان

 هاماراه   خویاشتن  به  خار هارارد   به ضرر ِ شاههرکه خواهد شدن

 اشداب  ضر  بااردهااش در ضاارم   اُشااتاار از باهارِ  راهِ  ضااج  باشاد

 باود  شاکارو  ااي پیِ دشامانس  خاار  بارای   باار  باود و اشااتاار

 چِریاک اداااه را زِ سچااره هاراود   شریااک  اهاد با  اوجمله را کرده

                                                           
و  شاعر، عارف ،معروف به شیخ نذریِ اسفراینی(   166-714)ینیراملک اسف ین ضممه بن علیفترالد. 8

عرفان فارسی به رشته  حریر درنورده و  ادب یههار در ضوزو  که نثاری به هظم یعیش یگو یپارس ی هسندیهو

، به یره المعارف بمرگ اسالمیدا، «نذری طوسی»، فتح اهلل، ییمجترا: جه  اطاّلعا  بیشتر رجوع کنید به).اس 
 -1، لص 8،  8212، یره المعارف بمرگ اسالمیکوشش کاظم موسوی بجنوردی، چاپ پنجم،  هران، مرکم دا

366.)  
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شرک  این  هاشاوی جام به  قطعِ لاایااک ماقاراولِ  ضارر ِ  ضاق   

  اتا   بار  اتاور راس یهارارد کا  یدی به لدرِ دول ِ بت سچون ر

 راه  وضااد  هادهاند  باه قاربِ  این  اَشراه   هاگَردی  جاادا  از  ااا 

. رود یاده به مشهد می  که پسال اس 3 ، او سر بالفایی اسنقا پ یعل 

. درنمدِ اهدکش کربال هم رفته اس  ال باسن امیهمضتّی  عاد ش اوسخوشا به 

کری که در ضال  شُو  مندیلداقتی که در کالم علی نقا بود، رضای و  لفا

و  ته بودساش با برادرش، دلم را شکضکیماههو  بیاهش بود، رفتار بمرگواراهه

  .ضال غریری داشتم

ماالً . منمل متفاو  بود یهارهااکه با ه یهاراه. هار شداباالخره وق  ه 

و  ره شودیدر بدن ذخ یچرب یها به لور   وده ،ن غذا قرار هرودیا یاهرژ

باید  یروادهی ا غروبِ نفتاب ضمن پ ننالل از ض یکالُر یاضتماالً  مام

و  شد یفره با للوا  شروع مسن یا این کهها گر  فاو یاز د. شد یمصرف م

. اف ی یاخالص خا مه مو  های فا حهورهسقرا   و  مجدّداً با ذکر للوا 

ن بود که به عشق یهار، هذورا  مؤمنان هیا ی هیّاوّل از مواد یبتش این کهگر ید

متفاو   یطعام یپ. الم به کاروان اهدا شده بودسالمعصومین علیهمی  ها مّ

 . ن مِنوال بودیم وضع به همینینده ه یم؛ هه امروز که روزهایکرد یل میم

به راه « اُجا  ی هدَهَن»و  «هَصرنباد» یتاهاسم  روسهار به ااز ه یپ 

 یشِن یراهرهباز هم از کو؛ بنابراین هرود یخرر یالل ی جادّه از. افتادیم

بهمن ماه نب شده  یها که برف ییر، جاهاسیدر طول م. کردیم میضرک  

مشکلِ زیادی در  ،بود یا هسشترِ راه مایچون ب یول ؛ن همنا  بودیزم ،بود
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نلود گلای هرود، زمین هسبه هُدر  در جاهایی که راه ما. روی هداشتیم ادهپی

هقاط، ضرک ِ کارواهیان کُند طریعتاً در این . رف  فرومی گلپا در و  بود

 . شد می

 نموزهگاهی عرر « کُندیِ ضرک »و  «نلودگی»و  «گل»اگر به همین 

که  طوریبه . باشند هایی برای ماستند درس واهها خود میداشتیم، این می

کُندی »و  «نلودگی»و  «گناه»شد با را می« کُندیِ ضرک »و  «نلودگی»و  «گل»

«  وبه»گناه و  الِک بودیم، باید از غفل ساگر  یپ. داد طریق « الِکسضرک ِ 

امروزمان که شروعِ یک  «ی ه وب»از  یاگر پ ،شدچه خوب میو  کردیممی

نری . رف فروهمی« گناه» گلمان دیگر در یعارفاهه بود، پاو  لو ِ عاشقاههس

ه نمده بودم ک.   هداشتمسرا دو« گناه»  هداشتم؛ در واقع سرا دو« گل»دیگر 

  داشتم با سدو. کنم«  وبه»بود « مسرضای هف» ساساز زهدگیم که عُمری بر ا

 که بر اساس« رضای خود»بر اساس وی دیگر هه رض قدس وی بارگاهسفر به س

ما  کردنتتی بود؛ چرا که شیطان بر گمراهس صمیم . عمل کنم« رضای الهی»

  8.جدّی داش  ندم عممبنی

  به کلّمن خود را م؛ امّا یار امّارهسم بسهفو  تم که من ضعیفمسداهمی

. خدا امید داشتم در رسیدن به هتیجه، به یاریو  ودتم که  وبه بسداه کلی  می

. ام وبهو  بتشش ی هتسامروز  صمیم داشتم که  وبه کنم، هه از این باب که شای

یار سگاهش را ببند ی هام که خدا  وبشنیده (ص)که از پیامررم  بلکه از این باب

                                                           
 . «نینَّهُمْ أَجْمَعیلَأُغْوِو الْأَرْضِ ینَنَّ لَهُمْ فِیلَأُزَ  یتَنیقالَ رَبِّ بِما أَغْوَ» :23 ی هضجر، نی ی همرارک ی هاشاره به سور. 8
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کار، از شتص  وبه ی هخداوهد از  وب رضای ِ»: ارد، به طوری کهد  میسدو

 کردهمگو  شوددار میعقیمی که بچّهو  دسرای که به نب می شنه رضای 

 پی اگر به مصدا  این ضدیث 8.« سیابَد، بیشتر امی[ راهش را]که  راهی

 .کردم می خالقم را در پی داش ،  وبه من خشنودی ی هشری ،  وب

 روز. شدمته میسکم داشتم خکم. روی برگردیمیر پیادهس  به مسبهتر ا 

 83. بودم هدیمودهافتی را در یک روز سچنین م ،ها بودمدّ  منو  بود اوّل

 ییتاسرو. میدسیر« هَصرنباد»ر گذاشته بودیم که به سکیلومتر دیگر را پش  

که هر  ییرزن بالفایشد؛ پ یم یع دا« یبیب»کاروان با هام  یها ی بچّهکه برا

ماهد  ا از نهها در  می نیفراسا ی هادین چشم اهتظار کاروان پیام اربعیاله در اس

د ین امیاو به ا. کند ییرایپذ یداغِ هذر عصر اوّلین روز سفرشان، با یک چای

تراض  در ساو  یلرف چا یرا برا یقیدقا السالم علیهن امام رضا یکه زا ر

قندش و  یاط چاسبو  جاروبو  منملش را نب یها کنند، ا ا  منملش اُ را 

« بییب»را با  یقیاله دقاسن کاروان هم هریئولسم. درک می ییرایپذ ی را نماده

ر از یغ. شوهد یلحر  م هم« یکرماهج»ش یبا او با گوو  دهیهوش یلفا، چابا

ز بود که ما با یاطشان به رویض در مجاور هم یها خاهه یبرخ« یبیب» ی هخاه

کو اه  با این  وقّ . ها  جدید وضو کنیمتیم در نهس واهدر لور  لموم می

 . ضالم بهتر شده بود

                                                           
محمّد بن عرداهلل، پیامرر . «مِنَ الرّال الواجِدو مِن العَقیم الوالِدِ،و ه التّا ِ  مِن الظَّمآن الوارِدِهلل أفرَحُ بِتَوبَ». 8

 رجمه کاظم عابدینی مطلق، قم، ، ([یهاهلل عل یللّ)کلما  قصار پیامرر اکرم]الفصاضهههج، (یهاهلل عل یللّ)اسالم

 . 316-7 ، لص8233نفرینه، 
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در خروجی . ش  ر  کردیمیبالفا« یبیب»و  خوب یصرنباد را با اهاله 

الهی در « اِشرا ِ»امید به و  امروزمان ی هالهی در  وب« هصر ِ»هصرنباد با امید به 

هوا .. ..رو به مشر  به راه افتادیم یخاک ی دّهاج همانن، در ماافرداهای زهدگی

ن سیجد امام ضسنفتاب غروب کرده بود که به م. شد یک میکم  ارکم

هماز . میجد وضو گرفتسم ی هدر نبدارخاه. میدسیر «بام»روستای  السالم علیه

 شام را به لرفِ. میاقامه کرد« یدیخورش»عشا را به امام  ضا  نقا و  م رب

 «بام»محترم  یاز اهال یکی، مهمان السالم علیهین سجدِ امام ضسگوش  در مچلو

ضاال وق  . با قرا   فا حه جمع شدو گسترده  فره با ذکر للوا س. میبود

چون  ؛بودم رفتهدقیقه اضتماالً خواب  38: 20اع  س.. ..خواب بودو  تراض سا

 . ساع  به بعد چیمی در خاطرم هماهده اساز نن 

 «آبادخواجه»ماجرای  :دوم روز

این . دار بودهدی قریراً همه ب. دقیقه بود که چشماهم را باز کردم 5: 40اع  س

بارگاه امام هشتم و  روی به سم  مشهد روزا را هم چون روزهای دیگر با پیاده

  .سدری کردیم السالم علیه

 های کاروانسدر :ومسروز 
اع  روی دیوارهای سگردیِ تجوی سبیدار که شدم، گردیِ چشماهم به ج

 ی هها متوقّ  شد، عقرباع ستطیلِ یکی از سوقتی که با م؛ امّا جد غلتیدسم

دقیقه شُمار پنجاهُمین گامش را در و  پنجم بود گامِ ی هتاهسشُمار در ن اع س

رهایی سر که از بالش برداشتم، س. داش زهان برمی یهفیاع  هفسراباالییِ س

لاضراهشان  ت فارهای پایاهیِ همازِ ش ِساز او  دهدجود بوسدر اطرافم به 
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ی ساز این هور قَرَو  اختهسباید وضو  ،من هیم  ا دیر هشده بود. کردهدضکای  می

مقدّما ی به فُرادا، هماز لرح را به جماع  ادای از  ینن روز پ. گرفتمبرمی

ح وفیق دیگر لربعد از هماز،  « ینِسالمُ عَلیَ الحُسال»باز هم و  میاقامه کرد

 .امروزمان بود

. جد خار  شدیمسبود که از م 7:85اع  س .ر داشتیمیپنو  ریلرحاهه ش 

در . بودهد مدرسه  عازم سکتاب در دو  نبادی هیم کی کودکان خواجه

ینه س  ادب بر ستاده، دسرو به مشهدالرّضا ای. تا  وقّ  کردیمسخروجی رو

 .هی کردیمضرر  را همتوا ی هللوا  خالّو  گذاشته

مان با زبانِ دش ِ پوشیده از برفِ مقابل؛ امّا باریدمان همیسبرفی از ن

رویِ پیاده یپ.  سته اسیر گریسمان سگف  که دیش  نزباهی می بی

های  ه امید زدودن  یرگیدیدی برف، بسچشم بر . امروزمان بر ضَریرِ برف بود

 یگذشته همدمِ من گوش یزهامال رو. ها راه افتادمبچّه باو  قلرم،  وکّل کرده

گاهی . دادمیگوش م قرنننن به  ر یلِ نیا ِ  ی هلسی لفنِ همراهم بود که به و

ار سیدادم که ب یتادم را گوش مسا سکال ی هضرط شد سا ِ درسهیم جل

 . بتش بودلذّ و  عرفاهی

 80:20اع  س. بدین  ر ی  پیمودیمو  کیلومتر را بدونِ  وقّ  84 قریراً  

 ؛تی بودسببُن یتاسنباد رونسض .شدیم« نبادنسضَ»تای سه وارد روبود ک

 پوشیده از برفو  یخاکی  جادّه کیتا، از سم در نخر رویبنابراین مجرور بود

در . گاه هاپیداو  گاه راه پیدا بود. روری بودالعراهِ لَع کوره. طریق کنیمطیّ 

متر اهتیس 40ر فاع برف به ا ،ها را روی هم اهراشته بودجاهایی که باد، برف
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رازیر سمجدّداً از  دّه و  هایی باال برویماز  دّه ،گاهی مجرور بودیم. یدسرمی

برف و  کردیم که هوا نفتابی بودبا این اضوال خدا را شکر می. شویم

 . بارید همی

پیمایی اع  دیگر رو به مشر  راهسدر چنین شرایطی بیش از یک  

. بود« کال ه اضمد»م این نبادی سا. یدیمسک نبادی رکردیم که باالخره به ی

به من گف  از « گوگل ارث»ام به اینتره  متّصل شدم بعدها که با رایاهه

کیلومتر راه رفته  6اضمد  قریراً ی   ا کال ه -تای قرلی سیعنی رو -نباد  نسض

ز رتاً زیادی اسکال ه اضمد قرار داش  که نب ه یدر ورود یارودخاهه. بودیم

فعالً  یپ. م ِ رودخاهه قرار داش ستا هیم در همین سجد روسم. بود یرجا نن

 . تگی از رودخاهه عرور کنیمسمجرور هرودیم با این خ

های  دارکا  مال همیشه زود ر بچّه! بله. جد ن شی برپا بودسبیرون م 

ن ش، جوشی و  با هیممو  نهها یک دیيِ بمرگ را پُرِ نب کرده. یده بودهدسر

 جدسنهها غذا را در م! این دیي غذا هرود! اشتراه هکنید. دل نن اهداخته بودهد بر

ش برای این بود این دیي نبِ جو. کرده بودهد های دیگری نمادهدر دیيو 

ای لیقهساز . وضو نبِ گرم داشته باشندو  تشوییسکاروان برای دهای  بچّه که

گرم ای پر از نبِ فتابهن. خوشحال شدم. خوشم نمد ،که به خر  داده بودهد

 !هه. از بودهدسها هویرویس. های بهداشتی رفتمیرویس به سم و  برداشته

. ام خیلی به طول هینجامید خوشحالی! گویم بسیار هوساز بودهدب ، سبهتر ا

های از ضفره. بیو  های سفالی باال رفته بودهدها فقط با بلو تشوییسدیوار د

  سی هسک کناری بفهمی که در سروییتی س واه می کامالً ،موجود در دیوار
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ش نهها با وز. کردهدها بازی میوهیگهسها را هم کیهقش در !یا هه

رقصِ نهها نرامش  را به هم و  نمدهدیمی به رقص درمیس رین ه کوچک

تاده سهفر به اهتظار  ای 80ها چیمی قری  به یرویسچرا که بیرون . زد می

 .بودهد

رد سبا نب . به کنار رودخاهه برویمو  ها بگذریمیویرس  از سبهتر ا 

هنوز  ا اذان فرل  . جد رفتمسبه مو  تمسپاهایم را شُ. رودخاهه وضو گرفتم

تراضتی سبه بدن هحیفم او  جد دراز کشیدهسهای متونسدر کنار یکی از . بود

ریع س جدیدِ قُوا را  و  تراض سرَوَهدِ ا ،تکان چای  ازه دمسشاید چند ا. دادم

 . تکان چای هوشیدمسدو او  بلند شدم یپ. کردمی

هماز امروز به امام  پمشک با لفای کاروان . شد گفتهباالخره اذان  

را هقل  «ه الحاب ک»و  «میالحاب رق» یبعد از هماز، ایشان ماجرا. اقامه شد

 ی های که در خا مللوا  دو منظوره یپ. شدمان میا نهسکم گرکم. کردهد

 مهیاای که برای ههار فرهسبر  ،تاده شد، خود شروعی بودس  دکتر فربیاها

خوردی اهگار هور ای که میهر لقمه. ای بودچلوگوش ِ خوشممه. شد می

تقیماً سکردی اهرژی این غذا م صوّر می. کرد ر میچشماه  را روشنو  شد می

. شدای  میهدرهي وارد ماهیچهاز نهجا بیو  مال نمدول وَریدی وارد خوه 

 .فره بودساین  ی هفره، نیین اختتامیّسهای گذشته دعای مال روز

ابتدا باید از رودخاهه . کردیمجد را  ر  میسباید م ؛بود 82:85اع  س 

؛ داد که با یک پرش از نن عرور کنیمنب رودخاهه اجازه همی. گذشتیممی
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رودخاهه  های یک متری در عرضنيِ بمرگ که با فاللهسچند  بنابراین

 . گذاشته شده بودهد کمکمان کردهد که از نب عرور کنیم

راهی باز هم پیش رویمان کوره. داشتیمباید رو به مشر  گام برمی 

تاهی  مام همّتش را لرفِ سجان زمنفتابِ هیمهو  عصر بود. بود پوشیده از برف

های  فش الش نفتاب به ثمر هشسته بود، کنهجا که . کردها مینب کردنِ برف

پو ین داشتم فقط راه رفتن برایم دشوار ر من که هیم. شدبرف می نب ما وارد

گاهی نب وارد و  برف ،تاهی هداشتندستاهی که کفشِ زمسدو؛ امّا شدمی

هایشان ها روی جوراباز بچّه برخی. شدهداذیّ  میو  شدهایشان میکفش

ه بودهد  ا بدین  ر ی  از هایشان را پوشیدبعد کفشو  چند الیه هایلون کشیده

کیلومتر  5/7در چنین شرایطی . برف به پاهایشان جلوگیری کنندو  یدن نبسر

 .یدیمسر« مَشکاهلو»راه رفته بودیم که به 

 رباالیسهای  قسم در . شدیمای شِنی میجادّه از مَشکاهلو به بعد وارد 

جمع شده  جادّه هایدر گودیو  ها نب شدهبرف ،که رو به نفتاب بودهد جادّه

 این. های کوچک نب هشودیمان وارد این گودال ا پابودیم باید مواظ  . بود

بیش از .  ر بود حمّلاع  قرل، قابل سراه یک هر طور که بود از کوره جادّه

روی کرده بودیم که کیلومترِ دیگر پیاده 5/7اع ، یعنی چیمی معادل سیک 

 پیچیدیمم ِ شمالِ شرقی میسضاال باید به . گذشتیم« ضِصار»تایِ ساز کنارِ رو

 .دادیمراهمان را ادامه می «نباد شُ ل»وی سبه و 
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ا یو  بود قرننا ِ یا نیشد یامروز عصر نهچه در گوشم هجوا م 

یر هیم  وفیق مصاضر  با دو هفر از سمتی از مسدر ق الرتّه. تادمساُ یها لحر 

را پیدا « روازپ»ضا  نقا و  «ریضید»نی ضا  نقا یع ،و ان این کاروانسپیشک

سال از  60د دیدِ ایشان ضاکی از نن بود که چیمی ضدوسموهای . کردم

اله با این س  که هرسال اسدر عین ضال بیش از ده . هدا خداوهد عمر گرفته

 ضا  نقا پرواز بنّاو   سضا  نقا ضیدری کا. تندسکاروان پیاده عازم مشهد ه

و  روز بودن با این کاروان 1 ضالل ازمعنوی  لذّ  نهها ،دسربه هظر می. هستند

 رجیح  اشان بنّاییو  ریسروز کا 1نقا رفتن را به درنمد نن  سپیاده به پابو

 . دهند می

تند؛ بلکه از  نوّع زیادی سزا رین این کاروان از یک قشرِ خاص هی 

 دهاله مشاهس 70اله  ا پیرمرد س 80در این کاروان از هوجوان . برخوردارهد

ته، کارگر، س، بازهشوز، داهشجو، پمشک، طلره، کارمندِنمداهش. شد می

الی که از س  سبیطیّ و  از هر قشر دیگری که  صوّر کنیدو   سکشاورز، کا

 . اهدفر معنوی را داشتهسگیری این کاروان گذشته،  وفیق ضرور در این شکل

کند  ا بتواهد از رُک میسفر کارهایش را ساله کارمندِ زا ر قرل از سهر  

اش ود یک هفتهسفراینی از س ِ اسکا. اش در این ایّام بهره بررداالههسمرخّصی 

کشاورزِ . کشد می اش را پایینم ازه ی هکرکر« الرّزا »با  وکّل به و  گذردمی

 راهیو  داردس می اشایهساز خدا به هم یکارش را پو  کِش  ،زضمتکش

 فدهمش را در این ایّام همینهه هسای مجاز هداهشجوی کاروان غیر . شود می

بینی،  صمیم گرفته در این را که در این کاروان می یباالخره هر ک. کند می
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در این ایّام در و  گذاشتهاش را کنار هاشدهیِ دهیاییهایِ  مامیک هفته دغدغه

شریهِ نهچه در . ته باشدلی، با خدایِ خود خلو ی خالصاهه داشیک سلو ِ عم

ضرکتی . ضرک و  یرس درکه  کونافتد؛ امّا هه در ساف ا ّفا  میعتکسمِ امرا

رضای »؛ از «خدای خود»به « خود»ههایتاً عاشقاهه از و  زاهداهه، عابداهه، عارفاهه

 . «رضای الهی»به « خود

کیلومتر  2تای ضصار به بعد ضدود ساز رو.   به کاروان برگردیمسبهتر ا 

عصر را  4:85 دقیقاً اعتم،س. میدسیر« نبادشُ ل»تای سدیگر رفته بودیم که به رو

 ی ضصارتاسجد روسخود را به م. هنوز نفتاب غروب هکرده بود. دادهشان می

این بدان معنی بود . جد گذاشتمسمتی از مسکاپشنم را در قو  چفیه. اهدیمسر

جد خواهد سم  از مسخوابِ امش ِ من، همین قضتّی و  تراض سکه محلّ ا

 ا هماز م رب .  سا یانپذیرفته شده بین کارواه؛ امّا ین قراردادی هاهوشتهبود؛ ا

دقایقی بدین . تمسهایم را ب چشمو  دراز کشیدم. میتراض  داشتسا یبرا یفرلت

 .  ر ی  گذش 

ر  به ساف  را هسکیلومتر یعنی بیشترین م 21بعدها فهمیدم که امروز  

و  دهای پش ِ پاهایم گرفته بوچهیماه. روی کرده بودیمروزهای قرل پیاده

 . ته بودمسار خسیب

کرد که برای وضو به ضیاط مم همراهی همیجس. وق  اذان همدیک بود 

 وق  نماده اوّل هر طور که بود برای همازو  تمسخاباید برمی؛ امّا جد برومسم

 .شدم می
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ضرر   ین دو هماز ماجرایایشان ب. هماز م رب به امام  دکتر اقامه شد 

 دخترانو  السالم علیهضرر  شعی  او با  یینشنا ی ههحوو  السالم علیه سیمو

ی  ن ماجرا چند هکتهیدر ا. ان کردهدیقصص ب ی همرارک ی هورسایشان را از 

در  که این اوّل .نموزهده وجود داش  که نقای دکتر به خوبی به نهها پرداخ 

وارد شهری  تگیسخ وقتی در کمال السالم علیهموسی  این ماجرا ضرر 

ردی را کنار بگذارد؛ بلکه اش ماهع از این هشد که جواهمتگیسشد، خ غری  

در نب دادن به  السالم علیهضرر  شعی   در عین خستگی، به دختران

ضرر   ، نهها دختران سداهضالی بود که همی این در. فندان کمک کردسگو

ای ایهسن، در زیر از کمک به ایشا یپ که ایندوم . تندسه السالم علیهشعی  

  هکرد؛ سهان درخواو   شنگی از خداوهد نبو  نگیسدر کمال گرو   سهش

 یلِما أَهْمَلْ َ إِلَ یرَبِّ إِهِّ» :  به دعا برداش  کهسگوهه دبلکه خیلی مؤدّباهه این

بدین مرمون که خدایا هر خیری را که خود  برایم لالح  8.«رٌیرٍ فَقیمِنْ خَ

به عرار  دیگر او در دُعایش، برای خداوهدِ  .هه بدان محتاجمداهی، من فقیرامی

ضق طل   هیچ چیم مشتّصی از ضرر و    هکرد کلی  عیین 3«لَطی ٌ خَریر»

این  ی هایشان بود که در ادام ی هخ به این دُعای مودّباهسشاید در پاو  هکرد

 یسرا فراهم کرد که ضرر  موهایی  ماجرای شیرین، خداوهد زمینه

هم و  ش ل شد هم لاض . هم به غذا  رسیدو  یراب شدسهم  السالم هعلی

 داهید ایشان دامادطور که می همان !ه ازدواجیگوهازدوا  کرد؛ نن هم چ

                                                           
 . 34: قصص. «ازمندمیم بفرستى ست  هیرى که سویهر خپروردگارا، من به ». 8
 . 62: ضج. «نگاهو  دقیق». 3
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تان، ضیای ساین دا ی هنموزهد ا از دیگر هک. شد السالم علیه ضرر  شعی 

ای هدر مواجهه با هامحرمان بود که خود قصّ السالم علیه دختران ضرر  شعی 

 .شنیدهی بودو  ه م

 یها لمیاز ف یبتشو  السام ی هادیکاروان پ بعد از هماز بتشی از فیلم 

استراض  و  که دراز کشیده من هیم در ضالی. وا  گذشته را هشان دادهدنّس

گاهی فکر . پرداختمخاطرا  می  جدیدو  هابه  ماشای فیلم ،کردم می

اش، خود داهشگاهی الهس  سیراً بی قر ی هابقسکردم که این کاروان با  می

ضرکا  ماالً . دهندهایش را در کمتر جایی ارا ه میسداهشگاهی که در.  سا

یر به من سریح در طول مسهای  های جواهانِ کاروان با داهه ل  هماهني

کاروان  پیرانهای  هماز ش . الذّکر باشم واهم دا منموخ  که من هیم می می

ای داشته  واهم از این هور بهرها دیر هشده من هیم مینموخ  که  به من می

اهد، روی کردهروز همدای من پیاده هایی که در طولدیدم بچّهقتی میو. باشم

کردهد، خود ل   همی از دیگران پذیراییو  دش همی اهداختهکارواهیان  ی هفرس ا 

خوابیدهد، به من همی ،تندسشها را همیبعد از شام هم  ا ظرفو  زدهدبه غذا همی

 .  ساز خودگذشتگی هنوز از روهق هیفتاده او  کرد که بازارِ ایااریادنوری می

ها، بچّه ی هدیدم که با دیدنِ پاهایِ ورم کردهایی را می سوقتی د

و  ستند که دراز بکشند  ا کَ خوااز نهها میضتّی  اژ داده،سپاهایشان را ما

گیری   سهای د سهمیدم که هنوز هم دفمال بدهند، میو  ش کولشان را م

در  هام ثر  رلغِ هاچیمی که به عنواندیدم با مَمیو  کردماب میسوقتی ض.  سه

شدم که می متوجّهروز غذا بتورم، نن وق   2 واهم ام، فقط میکاروان داده
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فهمیدم که در این ایّام  می من  ازهو   سروز رزّا ِ واقعی که بوده ا 1در این 

یصد هفر را از سئولِ کاروان سدیدم موقتی می. ام مان بیش هرودهیک مه

رساهد، سالم  به مشهدالرّضا مییصد کیلومتری پایِ پیاده به س ی هفالل

الم سمحدود به لدر او  امدادهای غیری فقط مربوطو  نموختم که هیروها می

ی که بر نگینسئولیّ  سئول کاروان با  مام مسم ،دیدموقتی می.  سهیو  هروده

بُرد،  وکّل کردن را ر میسدوش داش ، همیشه در نرامش عجیری به 

رغم پاهای ها علی، بچّهدیدم می وقتی. نموختمدر عمل از او میو  هاخودنگاه

گرفتم که به عنوان یک کردهد، یاد میشان لرتند را فراموش همیازده اول

هایم  گریهو  هاغصّهو  مغو  هم دیگران باشدسام باید گشاده ی هچهر مسلمان

شاید مال موالیم در و  هایمش  در خلو  هیمه ،اگر  وفیقی شدو  برای خودم

 . چاه

. طلردضکایتی دیگر میو  ماجراهای این کاروان هیم خود دفترو  هاقصّه 

های کاروان، بالفالله بچّه ال قرل با دیدنسمال ضکای  نن چوپاهی که چند 

یا ماجرای .  قدیم کاروان کردو  کوچکش جدا کرده ی هفندی را از گلّسگو

اشان را برای الِ قرل، هم خاههسلفایی که چند تاییِ باسرو ی هنن خاهواد

فَتیر »تیرِ  ازه از میهماهان خود با هم با پت ِ فو  شراهه به کاروان دادهد اسکان

ی یعن ال قرل،س 30ر جواهی که بیش از سضکای  پیا . پذیرایی کردهد 8«کهسمَ

و  م خرری هرود، به هیّ ِ شفایِ مادرش  نهازماهی که هنوز از این کاروان منسج

و   ساله اس 40شد؛ جواهی که اآلن خود مردی فراین عازم مشهد سپیاده از ا

                                                           
 .شودشِکر درس  میو  محلّیِ  ازه یهمُقوّی که از فَتیرِ  ازه، کرو  غذایی سنّتی، بسیار خوشممه. 8
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، با این کاروان عازم پابوسی  سها السگیری این کاروانِ پیاده، با شکل

و  ضاجتش را از نقا گرفته ای کهالهس 60ضکای  پیرمرد . شودش میموالی

هم هر و  مشهد شودهم پیاده با این کاروان عازم  ،هیّ  کرده  ا  وان داشته باشد

 . کارواهیان کندو  قرباهی  قدیم کاروان ساله یک گوسفند

 ی زیادیفرودهاو   ، فرازس  عازم مشهد اسها الساین کاروان که  

ایّامی که  اریخِ ضرک  با ایّامِ  گاه درو  هفری 800ی جمعیّتگاه با . اس  داشته

.  سوی معشوقش راه افتاده اسهفر به  600ی بالغ بر جمعیّتهوروز همراه بوده با 

ن عازم مشهد دیگر هیم از اسفرای ی ه  که یک کاروان پیادسالی اسچند 

یعنی برخی  اس ؛ ابقه بودهسشود که منشأ نن هیم همین کاروانِ با می

تقل در قال  یک سهام مبا ثر و  ابقه جدا شدهسانِ باو ان از همین کاروسپیشک

. کنند میخدم   السالم علیهامام رضا  ی هکاروان دیگر به دیگر زا رینِ پیاد

شگاه داهشجویاهش را از شهرستان مجاور داه گاهی پیش نمده که یک استاد

-ضکای و  این کاروان رازها.  سق کرده ابه این کاروان ملح« سرموار»یعنی 

و    گرفتهسد هی قلم بسامیدوارم روزی ک. یار داردسب ی ههاشنیدو  ی هاگفتهها

الِ بعد شاید دیر باشد، چون سچند . های شیرین را قلمی کنداین ضکای 

و  های شنیدهیتانسداو  دیگر در بین ما هراشند ، سممکن ا راویان ضکایا 

 . شان را با خود برده باشنداگفتهها

این و  امنهس ازه یادم نمد که گر. افکارم را پاره کرد ی هللوا ی غرّا رشت 

 گوسفند ی ه از چلوگوشتی که با گوش . دادرا می للوا  هوید شام لذیذی

 . هذری طرخ شده بود
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و  اختمسوا  زدم، وضویی سفقط م. اهجام هدادم خالّی بعد از شام کارِ 

مجرور بودیم جد سبه دلیل فرای محدود م؛ امّا نماده شدم برای خواب

ه س فرایمهربان که در یک  قدر نن. های قرل بتوابیماز ش )!(  رمهربان

رویِ امروز هاشی از پیاده که اگر خستگی! خوابیدیمهفری می متری، باید شش

ی دو هفر سهر وق  ک الرتّه ؛هرود، محال بود در چنین فرای  نگی خوابم بررد

بدین . شدممی متوجّهمن هیم کرد  ر از من در خواب ضرکتی میطرف نن

مال . شدقل میتی به من منتسداز ب لو  تیس ر ی  که ضرک ِ او به ب ل د

 .فتاداوالی در فیمیک ا ّفا  میمت هاینهچه که در مرحث اهتقال هیرو، برای مهره

 ن بندگانیاز بهتر یکینِ یاز زا ر ملوِطور بود خوابیدم؛ در فرایی که م هر 

 .بود الاناءو  یعنی امام رضا علیه نالف التحیّهاء خدا، اوّلیو 

 گندم ی هدانو  انسان :روز چهارم

ده یفرا خوب هتواب یل فشردگیکه ش  قرل به دل یلرح در ضال 4اع  س 

 .... دار شدمیها از خواب بی بچّهبودم، با لدا

 گوید؟ ان چه میسزمین خطاب به ان: روز پنجم

 .... گفتند یکه اَذان م دار شدمیب یلرح روز پنجم در ضال 

 !(س)نام زینب گر  تداعی (عج)الزمانصاحب مسجد: روز ششم

 ....« سبامداد ا 4:85» : گف  می جدساع  مسدار شدم یوقتی از خواب ب 
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  8رضا -( 18/81/18شنبه پنج)روز آخر
به و   ر خواهدهاز وضو، رکعتی وِ یپ. دار شدمیبود که ب 4:20اع  سراً ی قر

 ا لرحاهه . هماز لرح به امام  روضاهی کاروان اقامه شد. تمسان هشاهتظار اذ

« محرّ  یایمیک»قرل از کتاب  از که یلو  ییهاپیبنابراین به کل ؛فرل  بود

پ یک کلیماالً در . بود یجالر یهالحر . دادمیگوش م م،بود کرده هیّه 

شیخ شیطان،  ی هسوسصون ماهدن از وکه بعد از دیدن هامحرم برای م نمده بود
را « نلِهِو  مُحَمَّدٍ یلَلِّ عَل! مَحروبٍو   ٍیرَ ضَریا خَی»شری ِ  ذکر رجرعلی خیّاط

ذکری که برای من همیشه این بی  زیرا از مولوی را  داعی  3.کندپیشنهاد می

 :کندمی
 ازد؟سشِکَر که  نن شِکَر بهتر، یا!  سای دو»  

  «ازد؟س  ارقام که  نن یا  بهتر،  قَامَار   خوبیِ

 : سا زبانِ ضالِ معشو  با عاشقکه  و یا ابیا  زیر را

 گر جا هِگَرَدهیس  الیق که د  دکان که با ما رهِ سودا سادر

 بایو  عشق یکی باشد ی هقرل نیین دو بینی ز هوس  سه

 از لرف لرحاهه پتوها را جمع کرده یپ.  ساعالم شد لرحاهه نماده ا 

راه  سبولوار  و ی هبود که از ضاشی 7:40اع  س. ماکم را  حویل واه  دادسو 

 ،میگذشت یع  میکه از طر ییر با روزهاسین میدر ا یروادهیهوعِ پ. افتادیم

                                                           
در  الساّلمعلیه «امام رضا»دارد؛ بدین معنی که هم ممکن اس  « ایهام»این کلمه که در کنارِ روزِ نخر نمده . 8

  .به ذهن بیاید هاس که در عرفانِ اسالمی از باال رینِ مقام« رضا»هم مقامِ و  ذهن متاط   داعی شود
، قم، ([هکوگویان)یادهامه مرضوم شیخ رجرعلی خیّاط]کیمیای محرّ  شهری، محمّد، محمّدی ری:   به.ر. 3

  .813، ص 8216دارالحدیث، 
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با گوشی  لفن و  تم  مرکم کنمس واهی ر مدر نهجا راض . کامالً متفاو  بود

 در؛ امّا دارمسگوش بو  های با محتوا هوشیتنراهسیا  قرننهمراهم به نیا  

لنع  در جوار ما و  در اینجا مظاهر  کنولوژی. ن امکان هرودینجا ایا

که از  ییبو ، لداها یها، لدااختمانسخودروها، . کردهدیم ییخودهما

 به ضرم یکیو، همدساز دیگر  الرتّه ؛دسیریر به گوش مسیم یهای راشکار

 . دادیان مسبه اه یمتفاو  یهیم ض السالم علیهامام رضا  مطّهر

در . پیمودیماز دیگری می یهای پیشِ رو را یکی پچهارراهو  یادینم 

ای در  عدّه.  فاو  بودهدبرخی بی. ان هرودسمردم به کاروان یک روها هگاهِپیاده

و  ها را  ماشا کردهبچّه ی ههای نفتاب خوردهایشان چهرهچشم یقابِ خی

 ،شدهد ک  کاروان نگاه میتی از مردأ ضرای هیم وقعدّه. گفتند می دعا سالتما

هدف کارواهیان و  تجوی اهگیمهسهایی متعجّ ، شاید در ذهن خود به جبا هگاه

تری یصد کیلومسیصد هفر را از فالله س واهد این ای میبودهد که چه اهگیمه

 . دپایِ پیاده به مشهد الرّضا بکشاه

 85« یاملضرّ ع»خیابان واقع در  «خرّازان»جد سقه به میدق 88:45اع  س 

اکنینِ خیابان سو  السالم علیههماز امروز را در مَعیّ ِ مجاوران امام رضا . میدسیر

ههار . «!د ههارییبفرما» :چیمی هگذشته بود که اعالم شد. ضُرّ عاملی اقامه کردیم

د یغذایی هرا ی هم بود که در این وعدسضوا. بودهوشابه و   سبا ما یتامرولسا

پی هر . شدیم می ار  موالیمان ها لیروز عصر به زکنم، چون ام یرو ادهیز

 . ر بهترکچه سر
  اا در او هورِ معرف  بینی  عام خاالی داراهادرون از ط
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 اعام  ا بینیکه پاری از ط   اهی از ضکمتی به علّ ِ نن

د یشه»تان سیعنی دب ،کانِ ش سمحلّّ ا ی هساز لرف ههار به مدر یپ 

. د وضو کردمی جد. رفتم ی،ابان ضرّ عاملیخ ی هیواقع در ضاش «ین کاشاهسمح

 ی هطسوا»و  «مقصد». میم  ضرم ضرک  کردسبود که به  84:20اع  س

از کنار . داشتیم خالّی ضالو  یض. هر دو همدیک بودهد« مقصود ی هبرنورهد

ته سئولین کاروان مرنی بر نهس ذکّرا ِ م. گذشتیممی یعمادار های تهسر دیاس

رای سو  لحن ورود به ی هتاهسینی که هر لحظه خود را در نرفتن، برای زا ر

هر . شد ر برداشته میها کشیدهاختیار گامبی. اثری هداش  ،دیدهدامامشان می

 ی هتاهس ا ن. شدیم ر می همدیکو  همدیک مطّهر ضرمِ یغرب یلحظه به ورود

 رین  مدیکدر ه ،  داشتمسدو. کردم همی نردِ نقا هگاهورود به ضرم به سم ِ گ

  .موقعیّ ِ ممکن چشم بر گنرد نقا بدوزم

رواهیان را کا ی ههِقِ گریلدای هِق. یار هرمی در ضال باریدن بودسباران ب

گنرد مان را بر سین لحن، هگاهِ خیاوّل با ورود به. وی واهستی به وضوح بشنمی

ذکرِ  المی مؤدبّاهه به نقا، شایدسهرمامِ شکر الهی به ا. طالیی نقا دوختیم

ای ضدوداً لد هفری  شکیل بالفالله دایره. اهل کاروان بود ی همشتر ِ هم

  ادب سمن هیم در جایی د. کردن شدهد« نضسی -نضس»ها مش ول بچّهو  شد

 .دادمالم میسزیر ل  به امام ر وف و  تادمسینه، رو به گنردِ طال ایسبر 

های  لور و  شیدهک  های ریاضا نمده بودهد  ا با بدنهبچّه نری این

عمل با امام ر وفشان و  کرده، در قول ورمو  خورده، با پاهای  اول زده نفتاب

رطِ اکررشان را سو  (ص)ولسنمده بودهد  ا رضل  ضرر  ر. همدردی کنند
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نمده بودهد  ا . وگ بنشینندسرضوی به  ستان قدس رین محل به ن در همدیک

  :بگویند
الم اهلل علیها سبمرگوار ان ضرر  زین   ی های عمّدردهو  ما را هیم در رهج! اماما

هد اشان  ا مش یرِ کاروانِ پیادهسنمده بودهد  ا بگویند هرچند در م. شریک بداهید

و  ت شدهد، ولی باز هم این سفر سم میکریروستا  و   وسط اهالی هر شهر

، السالم علیهجّاد ستتیِ شرایطِ امام سبودهد  ا بگویند که  نمده یا بود؛ پسفرطاق 

بازماهدگانِ و  السالم علیهین سهای  نِ امام ضالم اهلل علیها، پارهسضرر ِ زین  

بودهد  ا اعتراف نمده . هرگم هتواهند فهمیدو  کربال  ا شام را هفهمیده ی هواقع

-الم لررشان خیلی بیسالطال  علیهما کنند که در مقابلِ لررِ دخترِ علی بن ابی

وجودیِ دختر  ی هعسو ای از بمرگی بودهد  ا شاید ذرّه نمده.  سا معنی

 ی هعالمو  هدر مقابلِ عظم ِ روحِ نن جلیلو  را در  کنند السالم علیهامیرالمؤمنین 

وار در مجنونو  نمده بودهد  ا اظهار  ولّی کنند. غیر مُعَلِّمه اظهار ضقار  کنند

 : رایندسعشقِ لیلیِ خود ب

 دهاملّای میسخاطارِ خود را  َ دهام نِ لیلی میسگف  شرحِ ضُ

 وَفااو  عشاق ی ههاگارم هامامای قافاا  ز و  اوّل   م هامَاشسهویامی

 8 هامِ او  با کاُنام باازی می عِاشاق او  جام  ای ازجارعه هاچشیاده ... 

همه  ،«ینضس -نسض»با پایان یافتن نیین . دقایقی بدین منوال گذش  

از . کشیدهدکارواهیان یکدیگر را به گرمی در نغوش می .دورِ هم جمع شدیم

تانِ لطی ِ امام در سگویا د. کردهد میدعا  ساِلتما. طلریدهدهم ضاللیّ  می

                                                           
پیوسته هامِ لیلی را روی و  های بیرون شهر هشستهبر ماسه« لیلی»در فرا ِ « مجنون»ر نن اشاره به ضکایتی که د. 8

کنند، او با ابیا ِ مذکور به او را سرزهش میو  وقتی مردم کارِ او را عرث پنداشته. کندپا  میو  هویسدها میماسه

 حقیق جابلقا و  ،  صحیحرهيمانوی هف  اوجامی، عردالرّضمن بن اضمد، :   به.ر).دهدنهها پاسخ می

 (.400-8،   اوّل، لص 8271مکتوب، دادعلیشاه،  هران، مرکم مطالعا  ایراهی زیر هظر دفتر هشر میراث 
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ها را بچّه ی ههای نفتاب خوردگوههو  های شو   جلّی یافته بودقال ِ اشک

مِ السگف  که امامِ ر وف ها به وضوح میبچّه هوایو  ضال. کرد می هوازش

 یریضال عجو  یض.  سبه ایشان خیرمقدم گفته او  زا رینش را جواب داده

 . بود ا  در زمان جنيیهای رزمنده قرل از عملی بچّهادنور خداضافظیبود؛ 

شا عو  هماز م رب. را گفتندباالخره اذان . بود ی ا اذان م رب باق یقیدقا 

. میه جماع  اقامه کردب السالم علیهامام رضا  یرا در جوارِ بارگاه ملکو 

 یبا ندابِ مکتوبی که برا. ام بودعدی، مقصدِ ب«دارُالحُجَّه»رم یعنی زیرزمینیِ ض

با و  انیگوریدر مفا یح نمده، زیرِ ل   کر« رهیکر ی هار  جامعیز»قرا   

امام رضا  مطّهر م  به مرقدسن قی رکیته، خود را به همدسنه یها گام

کردم در تش را بتواهید هر چه فکر میسرا. تمسجا هشهماه. اهدمسر السالم علیه

چه بتواهم، چیمی به ذهنم  السالم علیهاین لحظا  ملکو ی از امام رضا 

و  وقتی الطاف؛ امّا یدسر می ید،سرچیمی به ذهنم همی که اینهه . یدسر همی

از طرفی کو اهی خود را در و  ودکه  ا امروز در ضقّم شده ب را هایی محرّ 

داد که هعم ِ یا اجازه همیکردم، ضها در ذهنم مرور میماری این هعم کرگش

« شُکراً لِلّه»فقط  یالدَّوام با چشماهی خی دقایقی را علی یپ. دیگری طل  کنم

شان یدارِ امنّ و  ممنون ،ار  داده بودهدیز ی هنقا اجاز این کهاز . گفتممی

 . بودم

الم ِ ایشان؛ نرزویِ سو  لحّ   عجیل در فر  امامِ مُنتَظَر؛ عافی ، 

رَبِّ »یِ قرنهالمی؛ دعایِ سا مقدّس وزِ هظامِسئولین دلسم ی ه وفیق برای هم
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نرزوی عمرِ باعمّ  و  مادر عمیممو  در ضقِّ پدر 8«راًیلَ   یاهیارْضَمْهُما کَما رَبَّ

هوا بودم که و  در همین ضال. های نن لحظا م بودتهسبرای ایشان از دیگر خوا

ایشان همین امروز . ئولِ کاروان به ذهنم خطور کردسهای مک لحظه لحر ی

گر گدا کاهل بود، »کید کردهد که در جوارِ دریای رضم  رضوی ألرح  

گر گدا کاهل »به  عریرِ من در این موقعیّ  و  « ؟سخاهه چی  قصیر لاض 

بِّ رَ»ی قرنهدعای و  ار  پیدا کردهسج یپ. «! سخاهه هی بود،  قصیر لاض 

کردم؛ با این یقین که خدا خود  می را هجوا 3«رٌیرٍ فَقیمِنْ خَ یلِما أَهْمَلْ َ إِلَ یإِهِّ

فر هم همین بود که با ساین  ی هفسشاید فل. داهدلالح مرا میو  بهتر از من خیر

را که در عرفان « رضا»یدن به مقامِ سما هیم ر السالم علیهیدن به امام رضا سر

  بابا طاهرِ سروده اسچه خوش و   مرین کرده باشیم ، سهامقام باال رینِ

 :همداهی

 نددسیکی هِجرون پو یکی ولل  اناددسپا  دَرماون  یاکی  و یاکی درد

 نددسپ جاهون  چه راانادم نن سپ   هجرونو  وللو  دردو  مو از درمون

در ضالِ خوشِ خود  اع ، فارغ از اطرافیانسچیمی کمتر از هیم  

برای  یپ.  صمیم گرفتم با معرف ِ بیشتر به زیار  ادامه دهم. ودمور ب غوطه

 ی هزیار  جامع»ام، تهسدر جوارِ چه وجودِ با عظمتی به دعا هش]![ بفهمم که این

وقتی در فرازهای زیار  جامعه به . مش ول خواهدن شدمو  را باز کردم« کریره

الم سالهظیرِ ا مّه علیهمیشأنِ بو  کردم، بمرگیمی أمّل  فهمِ هاچیمم ی هاهداز

                                                           
   کردهیردسالى  ربخُو  چناهکه مرا در کوچکى ،امرزیبو  برتش [مادرم راو  یعنی پدر] نهان را ،من پروردگارِ». 8

  .34: االسراء. «پرورش دادهدو 
 . 34: قصص. «ازمندمیم بفرستى ست  هیرى که سویپروردگارا، من به هر خ» .3
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اینجا بود . تاوردِ دیگری هیم داش سنورد، دعالوه بر ضیر ی که برایم به بار می

گماران هدبه. شدیر میسهای شیعیان برایم هر چه بیشتر  فگریهو  هاکه هدبه

ان، عدّدِ  اریخ اسالم با بد عمل کردهمتهای مبودهد که ما مردم در دوره فهمیده

ل  سالم را از خود سالدر ضکوم ِ ا مّه علیهم ی نفُّو  وفیقِ زهدگیچگوهه  

فارش س. رشد ی هتورا شان مایسد . ساماماهی که کالمشان هور ا. ایمکرده

. ی اس عاد شان هیک. هیکیو  کارهایشان همه خیر . سشان  قوی اا همیشگی

و  اس  لد و  رفتارشان همه ضقّ. بمرگواریو  شان کرام منشو  شیوه

  8.با مردم یمدارا

 ،اهجام بدهم خالّی نن که کارِدقایقی بی. زیار  جامعه را  مام کردم

تم سداه می. السالم علیهضرمِ امام رضا  من درو  ش ِ جمعه بود. تراض  کردمسا

. را باز کردم« دعای کُمیل» یپ.  وفیق کمتر هصی  خواهد شدو  این فرل 

نموخته بود، با خدای خود  السالم علیهلمؤمنین چنان که امیرا در این دعا هیم نن

یار مهرباهی که برخی گناهانِ زش  بندگاهش را به سخدای ب. گفتمتن س

به طوری که برخی اعمال . پوشاهدبُمرگواراهه میو  زیرا رین شکلِ ممکن

ضرط اعمال و  الکا رین که مأمورِ ثر از چشمِ کِرامضتّی    بندگاهش راسهاشای

اَن »: تمساز چنین خدایِ کریمی بود که خوا یپ. کندم پنهان میهی ،تندسه

                                                           
: کنندنهجا که زا رین در بتشی از این زیار ، با امامشان چنین هجوا می« کریره ی هزیار  جامع»برداشتی از . 8

شَأهُکُمُ و سَجِیَّتُکُمُ الکَرَمُ،و کُمُ االِضسانُ،عادَ ُو فِعلُکُمُ التَیرُ،و وَلِیَّتُکُمُ التَّقوی،و  اَمرُکُم رُشدٌ،و کاَلمُکُم هورٌ،»

ای، مشهد،  رجمه مهدی الهی قمشهالجنان، منتت  مفا یحقمی، عراس، :   به.ر).«الرِّفقُو الصِّد ُو الحَقُّ

 (.316، ص 8216، هورالمرین



 نویسی رضوی ی سفرنامه و خاطرهپنجمین جشنواره 61

 

 

 .. .کُلَّ ذَه ٍ اَذهَرتُهُ،و اعَه، کُلَّ جُرمٍ اَجرَمتُهُسفی هذِهِ الو  َهَ َ لی فی هذِهِ اللَّیلَه

 مِنّی،یِّئَه اَمَر َ بِاِثرا ِهَا الکِرامَ الکا ِرینَ اَلَّذینَ وَکَّلتَهُم بِحِفظِ ما یَکُونُ سکُلَّ و

الشّاهِدَ و کُن َ اَه َ الرَّقی َ عَلیَّ مِن وَرا ِهِمو جَعَلتَهُم شُهوداً عَلَیَّ مَعَ جَوارِضیو

در کنار دیگر زا رانِ امام  8.«تَر َهُسبِفَرلِکَ و بِرَضمَتِکَ اَخفَیتَهُو لِما خَفِیَ عَنهُم

از  یکی پ، فرازهای دعا را یمعنویّ در فرایی پُر از و  السالم علیهرضا 

 . کردم دیگری زمممه می

: در فرازهایِ پایاهیِ دعا بود که به هیاب  از همه چنین به هجوا پرداختم 

ما ِکَ، اَن  َجعَلَ اَوقا ی مِنَ ساَو اَعظَمِ لِفا ِکَو کَسقُدو ئَلُکَ بِحَقِّکَساَ»

 عِندَ َ مَقرولَه، اَعمالیو بِتِدمَتِکَ مَولُولَهو النَّهارِ بِذِکرِ َ مَعمُورَهو اللَّیلِ

رمَداً، یا سضالی فی خِدمَتِکَ و اَورادی کَلَّها وِرداً واضِداًو  َکوُنَ اَعمالیضتّی 

یِّدی یا مَن عَلَیهِ مُعَوَّلی، یا مَن اِلَیهِ شَکََو ُ اَضوالی، یا ربِّ، یا ربِّ، یا س

  3«....ربِّ،

                                                           
اهی را که از من هر گنو  امدر این ساع  هر جرمی را که مر ک  شدهو  که برتشی بر من در این ش ». 8

همان هویسندگاهی که . هر کار بدی را که به هویسندگانِ گرامی  دستور یادداش  کردهش را دادیو  ...سرزده

بر  ی هاضافو  .جوارِضَم گواه بر من کردیو  اعرا ی هنهها را به ضمیمو  .نهها را مُوکّل بر ثر ِ اعمالِ من کردی

رضمت  بود  ی هبه واسط الرتّهو  ماهداعمالی بودی که از ایشان پنهان میگواهِ و  نهها خود  هیم مراق ِ من بودی

 رجمه مهدی الهی الجنان، منتت  مفا یحقمی، عراس، )«...از روی فرل خود پوشاهدیو  که نهها را پنهان داشتی

 .(73-78، لص 8216، هورالمرین ای، مشهد،قمشه
و  اسما  ، که اُوقا م را در ش و   رین لفا  به بمرگو  دّس به ذا ِ مقو  خواهم، به ضقِّ خود از  و می». 3

و  اعمالم را مقرولِ درگاه  گرداهی  ا اعمالو  به خدمت  پیوسته داریو  نباد گرداهیو  روز به یادِ خود  مَعمور

ای کسی که ! ای نقایِ من. ضالم همیشه در خدم ِ  و مصروف گرددو  گفتارم همه یک جه  برای  و باشد

! پروردگارا! پروردگارا! ای کسی که شکای ِ اضوالِ خویش به درگاه او برم! گاهم او اس ه کی
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باهه ضرم را المی مودّسبا . از دعای کمیل از دارُالحجّه خار  شدم یپ

می خیلی ساز لحاظ ج. ه برگشتمسکان، یعنی مدرسبه محلّ ا.  ر  کردم

ام را ضوله. روی کرده بودیمکیلومتر پیاده 30امروز هم بیش از . ته بودمسخ

. کان نماده کرده بودهد، دوش گرفتمسئولینِ اسدر ضمّامی که مو  برداشتم

هایم با این دوش از بین یتگسگویا بتش زیادی از خ. کردم می رُکیس ساساض

 . رفته بود

. خوابی نرام در مشهدالرّضا. خواب ی من نمادهو   سا 32اع  ساآلن  

نرامش این خواب را فقط نهوانِ پناه گرفته در جوارِ . هادر جوار امام خوبی

هرِ پر مو  ند یا کودکی که در نغوشِ گرمضامنِ نهو شاید  جربه کرده باش

 که ایناز .  سل ِ مادرش در خوابی شیرین فرو رفته انهنيِ قمادر با ضرب

 . یار خوشحال بودمسب ،این  وفیق را هصیرم کرده بودهد

*** 

تفاده سچه خوب بود که از این فرل  ا. فردا لرح هنوز فرل  داشتیم

مان  رین هقاطِ زمین، عهدی را که با خدایدر یکی از هوراهیو  کردیممی

 قرننعهدی که در . کردیمرده بودیم  جدید میدسته، ولی به فراموشی سب

تم که هرگم سرَمان هَیپو  ا با شما عهدیندم، ن اناى فرزهد»:  سچنین نمده ا

تش س نها مرا پر این کهو   سرا او دشمن نشکار شماید، زیطان هکنیش تشِسپر

                                                                                                                      
 ، لص8216، ای، مشهد، هورالمرین رجمه مهدی الهی قمشهالجنان، منتت  مفا یحقمی، عراس، )«!....پروردگارا

4- 72). 
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فردا باید در این مورد  8.«یبو   سن ایم همیتقسمو   سرا د که راهِیکن

 . اهدیشیدیممی  رجدّی

گشتیم به زهدگی عادی؛ به باید برمی. گشتیمفردا عصر باید برمیامّا 

امام  ی هال بیمسیار امیدوار بودیم که ضداقل یک سب. روز قَرلِمان 1زهدگی 

 7ها یادمان هرود که در لَ مِشگاه که امیدوار بودیم. شده باشیم السالم علیهرضا 

 ی هماهدایم؛ امیدوار بودیم که باقیبوده السالم یهعلامام رضا  ی هروز زا ر پیاد

اجدین سیّد السدر این لور  به  علیمِ که  عُمرِمان دیگر چراگاهِ شیطان هراشد

مادامی که عُمرَم لرف در »: طلریدیم که خدایااز خداوهد می السالم علیه

گش ،  زماهی که عُمرَم چراگاهِ شیطانو  بیفمابر نن  ،پیروی  و باشدو  طاع 

وی من سدشمنیِ  و به که  نن وی خود ران، پیش ازسنن را به و  جاهم را بگیر

  3.«پیشی گیرد یا خشم  و بر من محکم گردد

فظی شد خداضاوق ِ که به جماع  اقامه می اوّل باید از همازهای 

 ،السالم علیهمان به امام ضسین ا جمعیتهسدو  های روزاههالمسباید با . کردیم می

زهدگی این یک و  هر هماز لرحمان ی هالحاب ایشان که ضمیمو  داوّال

ای که هر لرحگاهان های خالّهباید با للوا . کردیمداع میو ،مان بودا هفته

هایمان باید با گام. کردیمکردیم خداضافظی میمودبّاهه  قدیمِ امام ر وفمان می

                                                           
-60: یی« مٌیهذا لِراطٌ مُسْتَق  یأَنِ اعْرُدُوهو نٌیطانَ إِهَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُریلشَّندَمَ أَنْ ال  َعْرُدُوا ا  یا بَنیکُمْ یأَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَ». 8

68 . 
 وَ عَمِّرهی ما کانَ عُمری بِذلهً فی طاعَتِکَ، فَاِذا کانَ عُمری مَر َعاً لِشَّیطانِ فَاقرِرنی إلَیکَ قَرلَ أن یَسرِقَ مَقتُکَ». 3

 رجمه محسن سجّادیّه،  ی هلحیف، امام چهارم، (الساّلمعلیه)علی بن ضسین. «یَّإلیَّ، أو یَستَحکِمَ غَرَرُکَ عَلَ

 .73، ص8218، زاده،  هران، محمّدمحمود
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در معنی در جه  و  بود السالم علیهوی امام رضا سکه هر روز در ظاهر به 

باید با نیا ی که هر  .کردیمخداضافظی می بوده یدن به مقامِ رضای الهیسر

تاهی که هر سباید با دو. کردیموِداع می ،شدمان هجوا میروز در گوش

ای از چند فریل  اخالقی گاه مجموعهو  یک خصل  هیک یکدامشان  َندی

مان که  وأم با اهای این یک هفتهکو سباید با . کردیم می خداضافظی ،بودهد

تجوی سهایمان که بیشتر به جهگاهو  فکر بود، کالمِمان که بیشتر ذکر بود

  8.کردیم می ، خداضافظیبود عرر 

فرِ معنوی هراشد؛ بلکه این سخداضافظی شاید پایانِ خوبی بر این ! ههامّا 

 وق  اوّل همازچرا که . المی باشد به یک زهدگی متفاو س واهد فر خود میس

و  تیسالم را، دوسالمعصومین علیهم ی هالم به ا مّسمتّصلِ به اذان را، و 

کو ِ همراه با فکر را، کالمِ سهمنشینی با برخی از بندگان خوب خدا را، 

                                                           
بدین مرمون که  مامی خیر در سه خصل  جمع شده اس ؛  الساّلمعلیه منین علیؤاشاره به ضدیای از امیرالم. 8

هر و  گرفتن هراشد، نن هگاه سهو اس که در نن عرر پی هر هگاهی . زدنضرفو  کردنسکو و  کردنهگاه

هراشد، نن کالم کالمی ( خدا)هر کالمی که در نن ذکرو  سکو ی که در نن  فکّر هراشد، نن سکو  غفل  اس 

و  سکو ش همراه  فکّر و نموزیپی سعاد  از ننِ کَسی اس  که هگاهش  وأم با عرر . بیهوده اس و  ل و

 یرُ کُلُّهُ فِیجُمِعَ الْتَ». مردم از شرّ او در امان باشندو  کسی که بر اشتراها  خود بِگِریَد و کالمش ذکر خدا باشد

فَهُوَ  ،هِ فِکْرٌییَ فِیکُلُّ سُکُو ٍ لَو .فَهُوَ سَهْوٌ ،هِ اعْتِرَارٌییَ فِیفَکُلُّ هَظَرٍ لَ .الْکَلَامِو السُّکُو ِو النَّظَرِ ؛ثَلَاثِ خِصَالٍ

بَکَى عَلَى و .کَلَامُهُ ذِکْراًو ،سُکُو ُهُ فِکْراًو ،فَطُوبَى لِمَنْ کَانَ هَظَرُهُ عَرَراً .فَهُوَ لَ ْوٌ ،هِ ذِکْرٌیفِ  یَیلَ  کَلَامٍ  لُّکُو .ی هغَفْلَ

  ،یاء التراث العربیدار إض، رو یب، بحار األهوار،  مجلسى، محمد باقر بن محمد  قى).«.نمَنَ النَّاسَ شَرَّهُو ئَتِهِیخَطِ

 (.375، ص61،      8402 ، چاپ دوم
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لو ِ سضی را، و  نمیم را، شنیدنِ نیا ِکردن عرر ممّین به ذکر را، هگاه

ها را در این یک این خوبی ی ههمو  را« رضا»وی مقام سعاشقاهه به و  عارفاهه

المی به یک سو    شروعیس واه می این خود یپ. هفته  مرین کرده بودیم

این فرا ل را به  ،شدچه خوب میو  باشدها  این خوبی ی هزهدگیِ مُمَیَّن به هم

به منظورِ ههادینه کردن نهها در زهدگیِ روزهایِ و  فرسوغا ِ این سعنوان 

کردیم  تیم، همّ  میس واه همی اگر همه راو  بُردیمبه شهرمان می بعدمان با خود

 ها را به برک ِ زیار ِ امام رضا علیهاقل بتشی یا یکی از این فریل که ال

 . مان کنیماالم چاشنیِ زهدگیسال

ران که به هیاب  از همسف ی هفر، هه  نها به هیاب  از همسضال در پایان این  

وی خالق خود سته به سهاخواو  تهسخاکی که خوا ی هکرافرانِ این سم ی ههم

 : خواهمخالصاهه از درگاهِ ضرر ِ ضق می ،در ضرکتند

.   راضی بگردانیر  به قراسهو  ر  به  قدیر  مُطمئنسما را ه یهَف! خدایا»

دارِ  سنن را دوو  دُعای  ضریص کنو  ر  به ذِکرسهایِ ما را هجان! خداوهدا

و  ماهیان محروبسنو  ما را در بین زمینیان!   قرار دهابرگمیده اوّلیای

ما را ! ای محروبِ ما  !کن شکیراو  در هنگام هُمولِ بالها لابرو  داشتنی کن  سدو

ای   !مُتَذَکِّر عطاهای فراواه  قرار دهو  های روزافموه افرادی شاکر بر هعم 
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اَهدوزِ  قوی برای روزِ ه وشو  های ما را مُشتا  به شادیِ دیدار جان! معشو ِ ما

و   ییااوّل هایروشو  هانّ ساز  ی هکنندما را پیروی! پروردگارا !پاداش  قرار ده

دا ماً مش ول اهجام که  نن ما را به جایو    قرار بدهیکننده از اخال  اعدااجتناب

 »8.خود  بگردان یثنا و مش ول ضمد و متوجّهامورِ دهیوی باشیم، 

 «عِراد اهلل الصّالِحینالمُ علی سوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، مُولَعَهً بِذِکْرِ َهً بِقَرَا ِکَیمُطْمَئِنَّهً بِقَدَرِ َ، رَاضِ یاللَّهُمَّ فَاجْعَلْ هَفْسِ» :اهللبرداشتی نزاد از زیار  امین. 8

ابِرَهً عَلَى هُمُولِ بَلَا ِکَ، شَاکِرَهً لِفَوَاضِلِ سَمَا ِکَ، لَو أَرْضِکَ یا ِکَ، مَحْرُوبَهً فِیدُعَا ِکَ، مُحِرَّهً لِصَفْوَهِ أَوْلِو

ا ِکَ، یوْمِ جَمَا ِکَ، مُسْتَنَّهً بِسُنَنِ أَوْلِیلِقَا ِکَ، مُتَمَوِّدَهً التَّقْوَى لِ ی ههَعْمَا ِکَ، ذَاکِرَهً لِسَوَابِغِ نلَا ِکَ، مُشْتَاقَهً إِلَى فَرْضَ

،  رجمه مهدی الجنانحکلیّا  مفا یقمی، عراس، ).« ثَنَا ِکو ا بِحَمْدِ َی، مَشْ ُولَهً عَنِ الدُّهْ أَعْدَا ِکَ  مُفَارِقَهً لِأَخْلَا ِ

 (.571، ص 8214ای، مشهد، باربد، شهالهی قم
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 مهتاب زیر سایه خورشید مسافر

 مهین وزیری

 (استان  هران )

داد، بنا به  یفر مسشنهاد یوق  پ هر .هرفته بودم فرس ا نن زمان با پدرم به 

 شه، بایهم از نن روز بابا زود ر. شد یشنهاد او رد میاز طرف مامان، پ یلیدال

ط یبل. شه فر  داردین دفعه با همیا»: گف و  ا ، به خاهه نمدیاشتو  شور

 «!روزه به گرگان همراه با خاهواده   دویمأمور. هم گرفتم سا وبو

کرام   ی ن دههیا ی و .مین یمن که هم !گرگان؟! ؟یمامان گف  چ

  !؟میرازه، نن وق  ما به گرگان برویشو  قمو  مشهد ی، راهینیرا بر سیهرک

هم  یبعد فرسم گرگان  ا ین دفعه برویخ  مامان ا: گفتمو  طسدم ویرپ

 ل رایاسو. میکرد یراض مامان را ،بود یقیطر خالله به هر.  سخدا بمرگ ا

فردا . خوشحال بودم یلیخ. برد همی ش  از شو  خوابم. میجور کردو  جمع

 . میداشت م  گرگان راسط ضرک  به ینال، بلیلرح از  رم88اع  س

 ها، با کمک راهندهها و  راهنده. میکر  شد ید کالهترینال شهی رم وارد

کدام  ه بود، هریشر هامایمهماهداران هواپ س  که به لراسد کیفرم  یها سلرا
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 ادیفر یگریدو  کرد ین را مر   میماش ی جعره یکی. بودهد یمش ول کار

 «!گرگان !یجا هماه !کرماهشاه !ضرک  !رازیش! یارس !اهواز»: زد می

 یافرهاسم. میشد وارو س میرفت. میدا کردیپ گرگان را سگاه ا وبویجا

 یها بچّه هم مال ما با گرید ی چند خاهواده. شدهد وارو س هم نمدهد گرید

ی  شمارهها  طیبل. نمده بودهد یهم مجرد چند هفر .کوچک بودهدو  بمرگ

دا یرا پ خود ی، جایلندل ی ن هر خاهواده طرق شمارهیبنابرا داش ؛ یلندل

 . می، ضرک  کردذکر للوا  قه بایاز پاهمده دق یپ. تندسهشو  هدکرد

متعدد وارد  یها چهارراهها و  ابانیرگذاشتن خساز پش   یپ سا وبو

. میم   هران ضرک  کردسبه و  میرگذاشتسرا پش   سقد شهر. ا وبان شد

و  اراسام اله به هسک یدختر  با دو ،ته بودهدسهش یینقاو  ما خاهم ی  جلویرد

  سهم دو باو  کردهد یم  من هگاه مسبه ها  بچّه .حرساله به هام س چهار

 ی مهبه ه. کرد یپدرشان هم مر   با  لفن همراهش لحر  م. میشد

  سگرفتم، چند روز ا وم خودم ریگه  صمید»: داد که یح میتگاهش  وضسب

 ل دادهد؛یحوگرگان   یتیسبه بهم ونا رسی .  نوردمسبه د یا  خوباطّالع که

هم  جا همان از. رمیگ یل مینا را  حوسیطور شده  هر .روم یدارم به گرگان م

تم سش خوااز خودّ(. ع)نقا امام رضا سپابو ؛روم ی  به مشهد مسرا کی

 وخوام بچم ر می تمسضاال که ه؛ امّا داشتم یاشتراها  ینخه زماه. هکمکم کن

 «.خودم هگه دارم
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با اهدوه و  گرم قدر ننجمال ش و  کرد یر  مبا  لفن لح قدر ن نقا ننیا

 ی جادّه واردو  میاز  هران خار  شد یدم کیشد که من الالً هفهم یان میب

 . میدماوهد شد

 .داد می لومتر هشانیکسیصد اف   ا گرگان را، س، مجادّه کنار ی ابلو

خود  یوسرا به  دوباره، ما یخمو  چیم، پیرفت یکه هر چه جلو ر م یا جادّه

 . خواهد یم

 یکه از کودکها  کوهها و  کوه .ره کردیعظم  کوه دماوهد، چشم مرا خ

 ی هقصّ در یهقشها  ن کوهیا ییگو ام بودهد؛ خاهوادهو  حگاه خوب منی فر

 . من دارهد یزهدگ

شعر  ادی. تندسمهربان ه یخدا یاز بمرگ یکه همودها  کوهها و  کوه

 : بهار افتادم یملک الشعرای  هیدماوهد

 دماوهد  یا  یاتیگ گنرد  یا بند   در  یپا دیدس  وید  یا

 ...کمربند یکیان یزنهن به م کله خود  یکیرسم به سیاز 

 شان، بایها با گلهها  چوپانو  هاهموارو  هموار یها نیها، زم ها، باغ کوه

جادّه و  ل اطرافسع یدن کندوهاید. گذشتند یما م یها رع  از جلو چشمس

 . م بودی، هشاط براهگجادّه ر، اطرافیان عشایچهارپا

 ی دن کلمهیشن با. جان زده بودمیهم ه یکم .داشتم یریغر ساساض

ش، یال پس ن نقا چهاریشدم که ا متوجّه یمدّ  از بعد. ، کنجکاو شدمیتیسبهم

اش  الهسپنج  رس، پینوارگو  شاوّل رسشدن از هم به عل  جداو  داشته ادیاعت
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و    که به خودش نمدهسا مدّ ی ضاال؛ امّا هردک یم یهگهدار یتیسبهم را

از  ش  راو  نا، روزسیرش سدار پیعشق د.  سشروع کرده ا را یخوب یزهدگ

را همد خودش  اوو  ندیبر رش راسشده پ یقیطر خواهد به هر یم.  ساو گرفته ا

  سچقدر خوب ا. دا کندیپ رش راسدوارم پیبا خودم گفتم ام. کند یهگهدار

 یخوب یاگر زهدگضتّی  کند؛ یمادر خودش زهدگو  ش پدری، پیفرزهد ره  که

جادّه و  کردم، هم به ینن نقا، فکر م یها هم به ضرف. هم هداشته باشد

وارد و  میقا م شهر گذشتو  روزکوهیاز ف یهشدم ک متوجّه ، الالً...ها و نیماش

 . میشد یارس ی ّه جاد

 یفرع ی جادّه دنفرش کر نيس، کارگران مش ول جادّه از یمتسق در

 در. کرد ین متمل چشم را به خود معطوف میتان، چون هگسکوه. بودهد

ده ید یکشاورز یها نینن، زمهای    دامنهیاز جنگل، در ش  ر نیپا  یمتسق

از دامنه  یا هرگوشه در دامدارن؛های  پراز عل  با گله یچراگاه شد؛ با یم

 . بود یخنک جارو  زالل یها پرمهر نن، چشمه

 به خود هظرم را 8سشکل امامماده عرا یهرم گنرد. میدسیر یارس شهر به

خشک غال  ی  اقهس .جال  بود یلیخ یارهای س ق  خاههس. جل  کرد

 ا چشم کار . داشتند خالّی فال، درخششسگل  یهمچون طال از البال

 واردو  میخار  شد یارس از. شد یده میمرکرا  دو  وهیمهای  باغ ،کرد یم

                                                           
ی یهفا  یچاوب  یلاندوق و  شکل یگنرد هرم یارادو  قرارگرفته یسار یورود یه شمالیامامماده عراس، درضاش. 8

ضسان در نن  و  سه امامماده باه هاام عرااس، محماد     ی مقرره. وف استان مازهدران اس معر یاز بناها یکیاس  که 

 . قرارگرفته اس  یسار «نزادگله»به هام  یا منطقه در ،(ع)لوار امام رضاب در ن بنایا. قرار دارد
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ن ی ا ا دمیهد م رایچ چیگر هیدو  خوابم برد یتگساز خ. میشد هشهرب ی جادّه

هگاه  !شو داریب !ییها چه جنگل !یعتین چه طریبر»: دار شدمیمامان ب یکه با لدا

 «!دهاین یش همیپها  افر سن میگه از اید !کن

 ی ودر وو  ع  بکر گرگان، درختان بلندیکه طر چشم بازکردم، واقعاً

 . جاد کردهدیذهنم ا در را ییرایر زینن،  صاوهای  جنگل

گاه  یرهن ذخی ر یه غنیارها، در ضاشس چشمهو  مصفا ینبشارها

از  یری رک. جاد کرده بودهدیا را یچشم هواز ی بلوط، جاذبه یها جنگل

کم  سا وبو. دیبه وجودم بتش خالّی دش ، طراو و  تان، رودخاههسکوه

م  سرضال به و س خوشحال. میشداده یپ. دسینال ریبه  رم. شد کم وارد شهر

 . میرفت سیتگاه  اکیسا

. داد سی اک راهنده به را «هاهارخوران» یتاسرو یراس همانیم سندر بابا

 ناسی پدر ی خاهواده. نیماش داخل میتسهشو  میگذاشت عق  لندو  راها  ا س

 سی اک. دهدسیپر یم یئواال سهفر،  هس دو ازو  بودهد عالف یکم که دمید را

 یراس همانیم به. افتاد راه هاهارخوران یتاسرو م س بهو  شد خار  نالی رم از

 از یکی نجایا. داش  یخوبهای   یو س. میدسیر، هاهارخورانی  تارهس دو

 .  سا گرگان یتیس ور یها اقامتگاه ن ری مهمو  نیرا ریز

، یجنگل یها کلره ازو   سا جنگلو  کوه یروبرو  سدر هاهارخوران

 .  سا شده لی شک
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 یرایز ی منظره، اهانیگها و  برگ چوب، هم یگرفته، بو مه یهوا 

 از غروب کیهمدو  کند یم طلوع درختان یالبال از لرح که یمنطقه، نفتاب

 من ذهن یبرا یماهدگاری  خاطره همهو  رود، همه می نیپا  به رسیم همان

 ار یز یتاسرو.  سا ار یز یتاسرو، هاهارخوران از بعد لومتریک ده. شدهد

.  سا یگرد ع یطر یبرا یگرید تگاهیسا میگرگان، ه یلومتریک بیس  در

 . دارد یرو ادهیپ که  سا یرسیم

 یهاه. بودهد هان پتتن مش ول زهان، ده نیاهای  کوچهی  گوشه گوشه در 

 که دارد قرار تاسرو نیا در، عرداهلل اماممادهی  مقرره !ممه خوشو  طعم خوش

 .  سا امامماده نیا وجود خاطر به هم تاسرو نیا یهامگذار عل 

 لرح از غروبو   ر قشني عصر از لرح. میبود جا نن روز دو  مدّ

 لیاسو دوم روز عصر باالخره. بود یجالرو  یدهید یجا که واقعاً  ر؛ قشني

 . میگشت یبرم دیباو  میکرد جمع را خود

 فقط. زد یهم ضرف چرا داهم یهم ؛بود اک س مامان. میرفت نالی رم به

 مشهد به خواهد یم دلم یلیخ: گف و  اهداخ  بابا به یهگاه لحظه کی یبرا

 با پدر. میبرگرد جا همان ازو  میبماه روز کی .میبرو مشهد به ریبگ طیبل. میبرو

و  رف  نالی رم یها ی عاوه از یکی به. کرد اعالم را خود  یرضا، یلرتند

! مشهد طیبل از هم نیا»: گف و  اهداخ  مامانو  من به یهگاه، برگش  یوقت

  «. سا ضرک  وق  گرید اع س میه ؟میهرو ده، چرایطلر خودش که ضاال



 73                                                        آفتاب شرق 
 

 
 

 سا وبو م س راهنده، به کمکو  راهنده اعالم بعدازظهر، با شش اع س

 یراه هم ناسی پدر، دمید یم چه! من یخدا یوا. میشد سا وبو وارد. میرفت

، ناسی پدر. افتاد راه نرام، به نرام سوبوا  .هرود یخرر، ناسی از. بود فرس نیا

 در لدا به هم همراهش  لفن. بود تهسهش شیجا رس، جانیه بدونو  نرام

 نیهش  ه مهو  باران هم هم هه؟ ای بود همراهش، یگوش داهم یهم الالً. نمد یهم

 یها قصه ش  کیو  همار ونساف، گرگان یها جنگل یاه جادّه یها چیپ در

 جنگل میاهگ الیخ یفرا در که کردم یم یض کردهد؛ یم یادنوری را کهن

 نیرزمس به قدم به قدم کردم یم ساساض.  سا یخال سیکو  یمیچ یجا

 . شوم یم کیهمد نرزوها

 ؛داشتم ییرایز یض. میشد مشهد ی جادّه وارد. میشد خار  گرگان از

 جانیه ساساض؛ امّا  یسه یخرر هم ینب پار و  بر و  قلعه از تمسداه یم الرتّه

 کیهمد دیخورش غروب به کم کم. بود گرفته را وجودم رسراس شو و 

 . داد یم هشان را لومتریک 44، کتول 8نباد یعل، جادّه کنار ی ابلو. میشد یم

                                                           
. شااه اسا    ین شاه  ا محمد علیهالرالد  دوره ، ضاکم کتول دریمحمد خان کتول ینباد برگرفته از هام عل یعل. 8

از هقااط  . کاوه قراردارهاد  و  هشاود کاه درون درّ   مای  گفتاه  ییهاا  یبه مجموعه نبادو  اس  ییاوستا یا کتول واژه

و  ناو یچ یالقا یی یهاا  دهکاده و  یکراودوال، پاار  جنگلا    یا  وان به نبشاار  ماام خامه    می ن شهر،یا یگردشگر

ارزشامند  های  وجود باف . مرکم شهر قرار دارد له درسا 7000 یتیقدم   ار نو بایچ ی ده باستاه. فرا تته، هام برد

 ن شهرساتان محساوب  یا منحصار باه فارد ا    یتی اار  نثاار  و، جمیکوهستاه یدرروستاها یتسنّ یبا معمار ییروستا

، یکوهساتاه  یفاراوان همچاون روساتاها    یعیطر یها جاذبهو  ن شهرستانیر ایهظ ی  بیّفیباک یع دستیلنا. شود می

 . ن شهرستان اس یا یها یژگی، از ویمناطق بکر جنگلو  ینب معده یاه نبشار، غار، چشمه
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 یلیخ بودم؛ شده او شع و  یشاد متوجّه مامان ی چهره از که هم من

 یعل به» یابلو  هاگهان. میکردطیّ  را رسیم یک دمیهفهم الالً. بودم خوشحال

 کنار سا وبو. دمید را ،«دینمد خوش، ع یطرو  خی ار نیرزمسکتول،  نباد

 یوقت .برود راه یکم  ا شد ادهیپ هم بابا. بمهد اع س  ا کرد  وق  راه ییپل

 من به را بروشور بعد کرد؛ هگاه را نن یکم. بود تشسد بروشور کی برگش 

 هقاط، هیمس  وجه مورد در دمش متوجّهشهر،  نیا از یخوب ا اطاّلع .داد

 از یکی. بود هوشته یجالر مطال ، کتول نباد یعل شهر باف و  یگردشگر

 به رفتن یبرا .قراردارد جا نندر کرودوال یافما روح نبشار: گف  افرانسم

 به یریش درختاهشو   سا رودخاهه کنار رسیم در که را پله 400 ضدود نبشار

 هم رینبگ دّس، نبشار م س به جادّه رسیم در .میکنطیّ  دیبا ،دارد باال م س

 از بود؛ ضرک  درضال همچنان سا وبو.  سا ییبالفا محلّ که دارد وجود

 چشم ،(ع)رضا امام جعفر، برادر بن سیمو بن هارون امامماده یها تهسگلد دور

 . کرد رهیخ خود به مرا

 با ممرد. بود ندم پراز جا نن. دمید را جمعیّتیکردم،  هگاه که خوب

 . بودهد تادهیسا اهتظار به... و کرده دود دندساو  پرچم

 گالبو  عطر یبو. دی اب یم دیخورش لدها اهگار .بود یهوراه جا همه

 ضامن ای»: گف  یم یمیچ یهرک. شد بلند افرانسم یلدا هاگهان. نمد یم

 دهایپ هم ما  ا هگهدار !هگهدار خدا به را  و !راهنده ینقا !ر وف امام ای !نهو

  «!میبرو( ع)رضا امام ضرم خادمان کاروان تقرالسا بهو  میشو
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، بابا. داش  عجله شدن ادهیپ یبرا یهرک. تادیسا، نرام نرام سا وبو

 گریدو  رف  شد؛ ادهیپ جلو ر همه از ناسی پدر. میشد ادهیپ همهو  همه، مامان

 اشک .بودهد دهیکش ل  کاروان نیا اهتظار بهها  اع س مردم. دمیهد را او

 شور قدر ننها  نن. شد یم ت س جمعیّ  کنترل یگاه .تتندیر یم شو 

 . تندسه ضرر  یراسو  لحن در ییگو که بودهد گرفته یمعنو

 گرفتن، ازمندانیه یدعاها سالتما، نقا ضرم پرچم به دنیکش  سد

 شیهما به را یا دهنده  کان یها لحنه، هرا و  همک یها تهسب یوغا س

 . گذاش  یم

 پرچم ضملو  یتنراهس، یمداض .بودهد مش ول یکار به هرکدام انخادم

 یعطر ایگو. بود کرده جادیا همه در خالّی ا یاشتو  شور، (ع)رضا امام ضرم

 را یکی. بودهد شده ییهوا، مشهد  ا همه. دسیر یم مشام به مقدّس مشهد از

 یگرید .دسبر پرچم به  ا  سا گرفته را یرمردیپ  سد  واضع با که یدید یم

 رس« عنداهلل هاًیوج ای»و  زد می هسبو برننو  دیکش یم چشم بر اهدوه با را پرچم

 . داد یم

 «دیخورش ی هیاس ریز» هام باو  اراد  رهي به که دمید را یکارواه نجایا

ها  یخوب امام از  ا رانیا یشهرها  مام به ،افتادهد راه به کرام  ی دهه در

 . ندیبگو

 مه من و دسپر یهم سیک از را نس و ال ی حص، ش ل سیک جا نیا

 .... ما هاهدم یرهگ کی یایدر نیا مرهو 
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 «. سا  ر شیر دل هرکه  سرضا محروب»: دیگو یم یکی

 «. سا شتریب ضرم نیا یلفا کعره از»: دیگو یم یگرید

  سنجایا» :که کند فکر نیا به کو شس انیم لچریو یرو مرد دیشا

 «.هوب  هدارد که یریطر

 «. سا  ر شیپ ،بود  ر تهسشک که دل هر»: گرید رزا  و

 به منو  دیبار یم هم هم باران. خواهد یم را اهلل نیام ار یز خادمان از یکی

 ضاج  یا»: نمد بلندگو از ییلدا. دمیشیاهد یم( ع)رضا امام رضم  باران

 نقا با دل  ه از اگه . سنقا  ولّد ش  امش  !ازمندیه یا! دار ضیمر یا! دار

  «.یماه یهم جواب ی، بیکن ازیهو  زرا

 یبابادعای  شدن برنورده یبرا دل  ه از من بود؛ بلند باال به روها   سد

 . ت یر یم اشک کنارو  گوشه از سیهرک! کردم دعا ناسی

 رسیم به  ا میشد سا وبو یراه، میگشت یم بر دیبا ماو  شد ش  هه اع س 

 ناسی پدر. خواهدهد یم« ... یجیُ نمَ اَ» لدا کی همه افرانسم. میده ادامه خود

 نمَ اَ» : گف  یم گدازو  وزس باو  اهداخ  یم حیرسن،  یاهدوهگ یدل با هم

 8«وءسلَ ا  ُکشِیَو عاهدَ ذااِ رَرطَلمُ اَ  ُیجیُ

 ناسی ی هده پدرخوا .داد جواب را یگوش .درنمد لدا به همراهش  لفن

 شما ی خاهه به ناسی همراه دهنین ی جمعه .ام کرده  را میفکرها گف  .بود

                                                           
 . رساهد یبه اجاب  م چارگان گرفتار رایب یس  که دعاینن ک: یعنیهمل  ی سوره 68ی  هین. 8
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 که یمی صم هر. میزه یم را مانیها ضرف هم با ما ند؛یبر را شما ناسی. مین  یم

 . میخواه یم را ناسی بتتی خوش هم ما. میده یم اهجام را همان، گرف  ناسی

و  بلند را « یجی امن»، کند پرواز  سخوا یم یخوشحال از که پدر

 . هد خوا، بلند ر

 مانسن یوس به شیها  سد یالبال از دیفس ی پرواهه همار رانهما هاگهان

 هور، کردم هگاه ناسی پدر به .بودها  پرواهه دور رمس هور از یا هاله. دیکش پر

 . دیلرز یم شیها ل . زد یم بر  چشماهش ی و یریعج

 عج  .داش  یابهت عج  .شدهد متأثر همه بود؛ ییرایز یمعنو یفرا

 : افتادم 8شعر نیا ادی دمید راها  لحنه نیا یوقت من؛ امّا مداه یهم را شما. ییلفا

 نجایا  سا  دیهو و   مژده همه بهر  نجایا   سا  دیام بحر  مرو  دیهوم

 نجایا  سا دیکل رضا مرضم  از  دیهگشا سیک که را یغم قفل نن

.   42 ی ابلو. شد دور رو  دور یمعنو یفرا نیا از نرام نرام سا وبو

 دش  ضال  کم کم، یجنگل ی جادّه .گذش  چشمم یجلو از، نردگ شهر  ا م

. میشد می خار  ،میداشت، تانسگل ریهاپذ ول و  رایز ارسیب تانسا .کرد دایپ

 ولمازس»و  «اوجا گاالن» ادی به هاخودنگاه، لحرا  رکمن دنیشن با که ییجا

                                                           
 80د از کتاب مهر ابنا ، ص یدرضا مؤیاز س یتیدوب. 8
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، 8«دود بدون ن ش» کتابی  ندهیسهو یمیابراه هادر ادی. افتادم با  یب «یاوچ

 . کرد مش ول خود مرابه

 جانیهو  شورو  یشاد فرط از ماو  بود ش  دوازده ضدود اع س

 . میبود هتورده شام هم هنوز لحظه نن  ا، یرضو کاروان

 راغس میچ هر از قرل، بابا. کرد  وق ، ها تورانسر از یکی کنار سا وبو

 . گرف  را 3«سکاوو گنرد» یمحلّ یغذا

 تورانسر فاههسمتأ؛ امّا  سا یخوبو  خوشممه یاغذ، 8«چکدرمه» گفتند

 از بعد. میکرد لرف را جوجهو  دهیکوب، یخال شما یجا. هداش  را غذا نیا

                                                           
سانده در نن پای از   یهوو  د، منتشار شاده  هفا  جلا   که در یمیهادرابراه اس  اثر ین ش بدون دود، رمان بلند. 8

ان یا باه ب  یتی اار -یداساتاه  یا وهیدر چهار جلاد بعاد، باه شا    و   رکمن لحرا، در سه جلد اول یها ییرایاشاره به ز

لاه بامرگ   یدوقر. ه شاده اسا   ی ه یمیم  وسط ابراهین عنوان هیبا هم یلمیف. مرارزا  اهقالب معالر پرداخته اس 

گاهه یبوغاز،  یاگر یروستا یاوجا کدخدا یازیگاالن اوجا، پسر . الن، هام دارهدگوگو  مو ی رکمن،  یلحرا

لاه  یساولماز از قر و  ماو  یلاه  یگااالن از قر . لحراس  یرارویگاهه دختر زی، هم یسولماز اوچ. پهلوان لحراس 

. ي داشاتند گوگالن با هم جنو  مو ی. شود می عاشق اوو  شنود می سولمازهای  یگاالن از خوب یالن، روزگگو

قهرمان رماان، گااالن   . شود یم یگرید یتیضوادث  ارو  سولماز، باعث اختالفا و  گاالن یینشناو  ین دوستیا

ک یا گااالن،   ی ، هاوه یرماان، نلنا   یبعاد  یهاا  در فصال . رود مای   رکمن باه شامار   یا ک قهرمان اسطورهیاوجا، 

نن از  ییرهاا و  هاام وطان   یاعاتال  ی  که بارا ل کرده اسی حص یِک اهقالبی او. رود می به شمار ی  واقعیّشتص

 ( نزادی  ا، داهشنامهیپد یکیو  :منرع.)کند همی فروگذار یچ کوششیظلم، از ه

ن شهر اقوام متتل  یدرا. برخوردار اس  یاری  بسیّاهمّ شم، ازیابر ی یل واقع شدن در جادهگنردکاووس به دل. 3

یان  ا ین جاا ی ار  بار  گنراد کااووس، معاروف    . کنناد  ی مای ، زهدگیسمناهو  ی، خراساهی، نذریستاهی رکمن، س

شود که درمرکم شهر قارار   می محسوب(  . ه 4قرن )جهان ین بر  نجریبلند رو  شده یکه ثر  جهاه شهراس 

االگال  و  گال  یاجا  ،الما گل یها گنرد کاووس،  االب یبنا ی،کاری معروف گنرد، مجموعه سواراز جاها. دارد

 رکمنستان قارار  و  رانیمعروف ل  مرز او  لیوار طویک دیدرضمن . اس  یبازار مرزو  نچه برونیک ایکه همد

 . دارد
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، دش و  رودخاهه، کوه، تانسکوه از یری رک. میشد سا وبو وارس اع س میه

 چنار دنیدامّا  ؛بود گذشته مهیه از ش  چه گر. اختندس انیهما را ییرایز ی ابلو

 وجد به را همه جادّه اطراف در، رداد خالّی گاهیجا ما نیین در که ورسو 

 . بود نورده

 یا ورینیم  وان یم را یشمال انسخرا. میدسیر یشمال انسخرا نیرزمس به

 یها درخ  نیرزمس. لرو  عرب، بلوچ،  ر ، کرد ؛ سداه یراهیا اقوام از

پر  را جا همه عطرشان که  سی پربار درختان یها باغ، دهیکش فلک ربهس

 نیرزمس، نیرزمس یجار یها رودخاهه یپ در دهینرم نرامشو  دکر  یم

 دیبا که ینیرزمسو  یبوم یها ورزش نیرزمس، یاهسخرا لیال یقسیمو

 جمعیّ پر به. کرد در  را نن ریدلدذو  بکر یاهدازها چشم بتوان  ا فرکردس

 . میدسیر بجنورد، یشمال انسخرا تانسا شهر نی ر

 عمار  ،دیدار  سدو اگر» گف ؛ یشوخو  طنم با ندهراه کمک

 بدشان که هم افرانسم. میکن  وق ، دینیبر را سیشنا مردم موزه، 3مفتم

                                                                                                                      
و  از، روغان، نب یا اس  کاه باا پتا  هممماان بارهج، گوشا ، رب گوجاه، پ        ی رکمن یتسنّ یچکدرمه، غذا. 8

 . اردپلو، شراه  د یبه استامرول ین غذا  ا ضدّیا. دین می فلفل، به دس و  ماهند همک ییها یافموده

اساتان خراساان    قاجار دری  دوره یتین اثر  اریشاخص  ر ،(یمردم شناسو  یموزه باستان شناس)عمار  مفتم. 3

شامال خراساان باوده     ی سکوه  محمدخان شادلو، معروف به سردار مفتم، ضااکم منطقاه   اس  که محلّ یشمال

پرهاده، باا   و  اهیا گو  از گال  ییهاا  یاشا باا هق و  ، بانفش ی، زرد، لاور  یا یاروزه ف یهاا  ن ساختمان با رهيیا. اس 

 ی ا باه ماوزه  یا اضو   عمار  مفتم پای از مرمّا   یبنا. دخواه یمفرارا به  ماشا  یچشم هر اهساه یهندس یها طرح

 . ن بنا در شمال شهر بجنورد قرار داردیا. ل شده اس یاستان  رد یمردم شناسو  یشناس بمرگ باستان
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 اهگار هه اهگارامّا  «.دادهد مار  نند، جوابیبر را یگرید یدهید یجا .نمد یهم

 . داد ادامه خود راه به راهنده ینقا، بود مار  همه خسپا که

. دارباشمیب لحظه کی تمس واه همی گرید. بود شده خواب پراز میها چشم

 رسی دل کی داشتم  سدو، بود کرده طاقتم یب، روزه دو فرسو  راه یتگسخ

هم  و بود رسی هم که واقعاً .خواب نیا داش  یلذّ  عج ، دمیخواب. بتوابم

 رسیم چگوهه و یک سا وبو ،هشدم متوجّه الالً! ار یزهم  و اض سی هم !فرس

 . کردطیّ  را مشهد  ا قوچانو  روانیش ا  دبجنور

 همچنان؛ امّا شدم داریب خواب از مامان هشاط باو  نرام یلدا با

 در سا وبو چرخشو  گردش. تهسب یگاهو  بود باز یگاه میها چشم

 !دمی د یم چه ایخدا. کردم باز را چشماهم. کرد عوض را هظرم شهرهای  ابانیخ

 برها   سد، سا وبو یجلو ی شهیش به شدهد رهیخ همه !ها تهسگلد !ییطال گنرد

  «!(ع)الرضا سیمو ابن یعل ای کیعل المسال»: گفتندو   تادهدیسا، نهسی

  سد به را ا س، میشد ادهیپ. دسیر، اههیپا به سا وبو لحظه چند از یپ

 به کیهمد، افرخاههسم کی گرفتن. میرفت یخروج م س به بابا همراهو  میگرفت

 . شد اهجام که بود یکار نیاوّل ،روز هص  یبرا ضرم

  ومان همار پنجاه مرلغ، روز هص  همان یبرا. میشد افرخاههسم وارد

 اامّ هرود؛ قرول موردو  جال  الالً که هم افرخاههسم یهماو  بهداش . میپرداخت

 لرحاهه. میبرو ضرم به میبتواه یکو اه تراض سا از یپ  ا میشد وارد باالخره

 . میافتاد راه ضرم م س بهو  میشد نماده، میخورد
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، (ع)رضا؛ امّا ابانیخ همان از. ضرم به دسبر که هرود دلش ی و دل مامان

 . میرفت، (ع)الرضا باب، ضرم یدرود در م س به

 ییطال گنرد یوس نن از دیخورش. میشد، 8یرضو جامع لحن وارد

 وارد یقتو اهگار! ییلفا عج ! ضرم نیا دارد یابهت عج . کرد یم ییخودهما

 . کنند  یاری  اها  فرشته  سد ،دهند یم را قلر ، یشو یم ضرم نیا

 لحن نیا یجنوب ضلع در. میعرورکرد، 3یالمسا اهقالب لحن از

 که دمید را ییها  سد. افتاد، (ع)رضا امام معروف 2فوالدی  پنجره به چشمم

ای ه گره شدن باز دیام به بودهد شده گره، پنجره یماهسن یها شرکه در

 !شانا یزهدگ

                                                           
لاحن اهقاالب   : باشاد  مای  لاحن  3 یدارا ،(ع)نستان امام رضاا . ن هام داردباز اطراف مرقد امام، لح یفراها. 8

، لاحن  ی، لحن جاامع رضاو  یاسالم ی، لحن قدس، لحن جمهورینی، لحن امام خمی، لحن نزادیاسالم

 ( 15، ص ینیدرضا ضسی، ضمیسفر به خراسان رضو یراهنما). یلحن هدا و ر، لحن کوثریغد

 گردد ی  برم. ه 175ن لحن ضرم اس  که ساخ  نن به سال ی ر باشکوهو  نی ر یمی، قدیلحن اهقالب اسالم. 3

 یوان طالیاو  (ع)معروف امام رضا فوالدِی  ن لحن، پنجرهیا یضلع جنوب در. منوره قراردارد ی شمال روضه درو

 . ضرر  قرار دارد

کاه   یض کاشااه ین فا ساخته شد، ماال محسا   ییخ بهای، با طرح شیلفو ی دوره در یلحن اهقالب اسالم یوقت. 2

 ییضرم مطهر شوهد، فرا  واهند وارد یل همیدل که به هر یکساه یشنهاد داد برایلسوف نن دوره بوده، پیف و میضک

ن پنجره فوالد یبنابرا؛ هامه بتواهندار یز و ستندیح مطهر، باین فالله از ضری ر کیهمد شود که بتواهند در یطراض

 ی ماران، ضاج  گرفتن ضاجتمندان پش  پنجاره یافتن بیشفا . د، هص  شدح مطهر بویف به ضرکه مشرِ یدر محل

 یراهنماا ).یان پنجاره داشاته باشاند    به ا یا ژهیاس  که سر  شد  ا مردم هگاه و( ع)امام رضا یها فوالد، از کرام 

 ( 13، ص ینیدرضا ضسی، ضمیسفر به خراسان رضو
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 داد راها  کفشی  هسقف پال ، کفشدار. میرفت 80ی  شماره یکفشدار به

 .کردم هگاه مامان چشمان به «!دعا به میمحتاج» :میگفت «!دعا سالتما»: گف و 

، هماز وق  که افتاد ییروزها به ادمی. زد یم بر  چشماهش ی و،  یعج یهور

. کند رشیهص را ار یز  ا کرد می ساالتم را خدا، بار چندو  نیچند، اذان وق 

، مهربان یخدا ازو  میگذاشت هم یرو راها  چشم. میدسیبو را در چوب چهار

. داشتم یریعج ساساض. میگرفت ورود ی اجازه ،(ع)رضا امامو  (ص)اهلل ولسر

 ازیهو  رازو  بود تادهیسا ضرم یراسو  لحن کنارو  گوشه، یزباه هر با یک هر

 . کرد یم

 ح ، بهیضر بارگاه ، به به شدم لیدخ! جان نقا»: گف  یم یکی 

 «!گنرد 

 بردم؟ یم پناه کجا به !نقا رفتم یم کجا، هرود نجایا اگر»: گف  یم یگرید

 «ا؟یده یها یتگسدلر از ییرها یبرا ؟کردن هی ک یبرا داشتم را کجا

 گوش به.. .رضاها ایها و  خواهدن قرنن، ها زمممه از ییرایز  ی رک

 . دسیر می

 از را ریز اذان یلدا. گرف  او ، حیضر ق س  ا، «عیشف ای» با هگاهم

 با یدیفس یها فرش. میرفت اهقالب لحن م س، دسیر گوش به شهیهم

 هماز یبرا ییجا  ا میرفت بودهد؛ اهداخته اطیض ک ، یا روزهیف یها هیضاش

 . میکن دایپ خواهدن

  «؟یاریم هامه زیار  برام دخترم »: گف  ییلدا
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 .دادم مهربان رزنیپ  سد را هامه زیار ، کتاب یها هسقف م س رفتم

 یهرگ گل یبو. رف  باال ماهشسنو  گنرد  ا هگاهمو  گرفتم لی حو یلرتند

 هجوا !هجواو  بود مناجا  دوباره هماز از یپ. میخواهد عشق با را هماز. نمد می

 ! ازیهو  رازو  بود

 .بود خوب شیهوا، جا مهه به میکرد هگاه خوبو  میتسهش لحن ی و

 یفرق.  سبهارا شهیهم جا نن ییگو، ها مناره، ها روا ، ها لحن  مام یهوا

 جا نن یزهدگ روح ؛تانسزم ای باشد میپا ، ها هیثاه رفتن یاهویه در کند همی

 عاشق قل  هماران قرارگاهو  فرشتگان شگاهیاسن ضرم.  سا یماهسن شهیهم

 . هدارد« !رضا! رضا» جم ییهجوا قلرشان که  سا

 ییایده .تمسب را میها چشم، میزاهوها یرو گذاشتم را رمس یا لحظه یبرا

 رهاو  زدهد هسپر ذهنمهای  کوچه یپ درکوچه، دعاو  هقش، رهي، طرح از

 قدر نیا که داش  ضق مامان گفتم؛ خود با !تهسگلد دوو  گنرد کی انیم شدم

 کرمو   ساگسترده  شهیهم مهتابی  فرهس  سداه می .داش  نمدن به الرار

 .  ساهتها یب  یوال یایدر
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و  بارانو  بهار جا نن، ینب یگاهو  رمهدس وجود  مام باها  یکاش جا نن

 درونو  کنند می غوغا، مجاورانو  زا ران خوش یهجوا با همراه یزهدگ هقوش

 .  سا ههفته ینرامش، ییدایش همه نیا

 .یالمسا اهقالب لحن گبمر اع س به افتاد هگاهم. کردم بلند را رمس

 . میکرد  یرضا اعالم لرتند با مامانو  من. میبرو گف و  نمد ما م س به بابا

 . میده ادامه را یبهتر یزهدگ  ا میبرگرد، میبرگرد که میشد نماده

 : کرد می زمممه نرامو  اهداخ  نقا ضرم به یهگاه شو و  شورو  هیگر با مامان

 !نهو ضامن ای! نهو ضامن ای
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 شوق دیدار

 اضسان الفتی

 (ایالم استان )
الی بود که سدو . داد می ها السجای خود را به و  گذش  می رع سبه ها  روز

از ای  به دلیل پاره؛ امّا در دلم به پا کرده بود شوری (ع)شو  دیدن امام رضا

 . نقا برویم سبه پابو ،ته بودیمسمشکال  هتواه

به ای  هل همهمهأتان متستان ایالم بین دوسروزی در داهشگاه فرهنگیان ا 

 ، به سشو  این بود که رهرر عمیممان قرار او  دلیل این همه شور. پا شده بود

 یاز جنای  هدیه !بمرگای  م هدیهه نن. هل هدیه اعطا کندأداهشجویان مت

رهرر رفتن هر زو  داهشجو به  ی هدیه !هر چیم زیرای دیگرو  عشق !زیرایی

ئول فرهنگی داهشگاه جناب سم همدرع  سبه . بود( ع)ام رضانقا ام سپابو

زمان و  ییدأایشان این خرر را  . قریه را جویا شدمو  نقای شاه کرمی رفتم

 . را هیم به من اعالم کرد مقدّس اعمام به مشهد

هنوز . ال افتاده بودسبه خرداد ماه همان ( ع)امام رضا ازمان ولال ما ب 

همان و  همان زماهی که این خرر را شنیده بودمبود،  8234ال ساردیرهش  ماه 
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؛ نن روز داهشگاهم  مام شودهای  سکردم  ا کال می زماهی که لحظه شماری

. این خرر مهم را به او بگویمو  رم برومسرع  به همد همستم به سخوا میزیرا 

این خوشحالی امّا  ؛خیلی خوشحال شدهد وی م،رسبعد از گفتن این خرر به هم

 سیدن به پابوسررا از جای خود را به مشکلی داد که ما و  ام زیادی هداش دو

 . داش  می باز( ع)امام رضا

ط امتحاها  خرداد ماه پیش داهشگاهی و س مشکل افتادن زمان اعمام به

فکری هم  ه رفتیم  ا با همسمدیر مدر همدبه هاچار در نن روزها . رم بودسهم

در پیش س و برخی درو ن  ههایی بودن امتحابه عل؛ امّا بیاهدیشیمای  چاره

 هرفتن ما به مشهد. یدیمسهر( ع)امام رضا پابوس راهجام بهسبودن نزمون کنکور 

: کردم می با خود زمممهو  رم شده بودسهمو  هاراضتی زیاد من باعث مقدّس

  «. سال ما را هطلریده اسخدایا چرا نقا ام»

بین ای  اره همهمهدوبو  از نن ماجرا ضدود هش  ماهی گذش 

ر سراسمان ال هیم داهشجو معلّسقرار شده بود که ام. هل به پا شدأداهشجویان مت

 . اعمام شوهد مقدّس کشور در یک روز به مشهد

خود هیم و  کرده بودم هام ثر  ؛ زیرا من قرالًهاراضتی وجودم را فرا گرف  

 واهم  همی دیگرکردم که  می ضال فکر. از اعمام به مشهد اهصراف داده بودم

ئول فرهنگی داهشگاه سم همداهدوهی عظیم و  به هر ضال با هاراضتی. کنم هام ثر 

ای  هاگهان در میان کالم ایشان به من اشاره. از ایشان قرایا را جویا شدمو  رفتم

 هام ثر ال قرل س که من جواب دادمو  کنید؟ هام همی ثر کرد که چرا شما 

نرامش و  ردیسایشان با کمال خوه. ام ف دادهولی به دالیلی اهصرا ؛کردم
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مدارکتان را  حویل »: در ادامه گفتندو  «!هخوب اشکالی هدار»: جواب دادهد

 . «دیطلرشما را ( ع)م  کرد که امام رضاسدهید شاید خدا ق

با . ی ول  هشدهی وجودم را فرا گرف ساسبا شنیدن این خرر اض

او . اجرا را با ایشان در میان گذاشتممو  گرفتم سرم  ماسهم اخوشحالی  مام ب

نینده مدار  الزم را  حویل دفتر ههاد های  در روز. هیم خیلی خوشحال شد

و  گرف  سبا من  ما مقدّس چند روز بعد دفتر ههاد رهرری مشهد. رهرری دادم

متذکر  همچنین؛  ر  هتل را به من اعالم کردهدو  زمان اعمام به مشهد، ورود

 به ما مقدّس اع  قرل از اعمام به مشهدس 34هتل را  سندرو  که هام دشده

 . دهند اطاّلع می

اشک از و  اهی وجودم را فرا گرف فراو یتنان خوشحالسبا شنیدن این  

این  :گفتم می با خودمو  م اشکی از هوع ولال یاره نن. شد می چشماهم جاری

ایشان هیم و  مداد اطاّلع رمسرع  به همسبه  .اس  بار امام ما را طلریده

از نهجایی که . متار  افتادمو  اب خر سدر روز بعد به فکر ض. خوشحال شد

ط وام را هیم ستی قسبایو  ام در داهشگاه هداشتم یهسجم ضق بوربمن ضقوقی 

همار  سیصدماهد، فقط  می  نها پولی که در این ماه برایمان. کردم می پرداخ 

 .  ومان بود

ایشان در . « سهمار  ومان ا سیصدپول ما  عمیمم کل»: رم گفتمسبه هم

مهم و   سخدا بمرگ ا .عمیمم اشکالی هدارد»: جوابم با قاطعی   مام گف 

ان شاءاهلل با  وکل بر  .تندسمابقی چیمها مهم هیو    که نقا ما را طلریدهساین ا



 نویسی رضوی ی سفرنامه و خاطرهپنجمین جشنواره 88

 

 

و  رم قدر ،  وانسهمهای  با شنیدن این ضرف «.شود می  سخدا همه چیم در

ر مهربان شکر خدا را به سبه خاطر این همو  یادی در من ایجاد شدزی  اراده

 . جای نوردم

 ؛کند می قرلیم به مشهد فر های  فری س ال ما با همهسفر امستم سداه می 

در خرید های  به دور از دغدغهو  فر خلو ی عظیم با امام خودساین در زیرا 

یم  ا یک روز ور بررم  صمیم گرفتیم که یک روز زود سهمو  من. پیش دارم

 . بیشتر پیش نقا باشیم

راهی  مقدّس وی مشهدسرم به سهمو  من 2/88/8234راهجام در مورخ س

، پدرم با ماشین خود ما را به  رمینال ایالم ظهر 83اع  های س همدیکی. شدیم

. تان کرماهشاه کردساب کردن کرایه ما را راهی شهرسدر نهجا پدرم با ض. برد

ظهر زبعدا 4:20اع  س. خود کردی  یار شرمندهساین کار مرا بپدر مهرباهم با 

 3:20اع  سشکر خدا ما . معمولی راهی مشهد شویم یسقرار بود که با ا وبو

اع  در  رمینال کاویاهی کرماهشاه سضدود دو . یدمسظهر به کرماهشاه رزبعدا

 . میتسهش

وار ستند که سخوا مقدّس افرین مشهدساع  ضرک  از مس همدیک

( ع)عشق به امام رضا؛ امّا خیلی راض  هرود سا وبوهای  لندلی. شوهد سوبوا 

 . و رواهه شدیم کرد می ضال ما را بهتر

هام هتلی را که دفتر س و هنوز ندر؛ امّا بودیم مقدّس مشهدهای  همدیکی

عظیمی وجودم را  سترسا. تیمسداه همی ،ههاد رهرری برای ما رزرو کرده بودهد
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دفتره ههاد رهرری مشهد را پیدا  ی متعدد، شمارههای  سبا  ما. فرا گرفته بود

 ساع  دیگر  ماسلط  کنید چند : گفتند  به منها  نن. گرفتم س ماو  کردم

دو باره و  گرفتم ساع  بعد  ماسچند . را برای شما بگوییم سبگیرید  ا ندر

 ی گوشی را برسکو  گرفتم س میگاهی  ما. قرلی را گفتند ی همان جمله

 . داش  همی

دادم  همی این هاراضتی را بروزامّا  ؛هاراضتی عظیمی وجودم فرا گرفته بود 

به امام و  امیدی به خدا پناه بردمدر او  ها. ر هاراض  هشودسطه همس ا بدین وا

  «!م مهمان هوازیهسنقا جون این ر»: گفتم( ع)رضا

تم سدو .دش همی باورم. در همین لحظه زهي پیامک  لفنم به لدا در نمد

تاده سهتل را برایم فر سندرو  مساو  که در راه مشهد بود به من پیامک داده

 . را داد ساو هیم همان ندرو  دقایقی بعد دفتر ههاد رهرری زهي زد. بود

 ظهر به مشهدزبعدا 83:20اع  س. نرامش عمیقی وجودم را فرا گرف 

شهری  سا وبو تگاهسم  ایسبه و  پیاده شدیم ساز ا وبو. یدیمسر مقدّس

قرل در مشهد خریده بودم را های  السکه در ( من کار )کار  شهریو  رفتیم

 رم مشور  کردمسبا هم مقدّس اقام  امشرمان در مشهد ی ارهبدر .شارژ کردم

وار س. رریمبر سبه معلّم  ی راهجام  صمیم بر این شد که ش  را در خاههو س

به  ساز یافتن ندر یپ. یدمسپر  رامعلّم  ی خاهه ساز مردم ندر. شدیم سا وبو

 . رفتیممعلّم  ی وی خاههس
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. قرار داش ( ع)در همدیکی ضرم نقا امام رضامعلّم ی  اهه خاههبتت خوش 

م  ا ا  سرزرو کردن ا ا ، مهماهدار ما را به معلّم و  ی ورود به خاههبا 

م  سراهجام به س ،تراض ساهدکی او  بعد از گرفتن دوش. همراهی کرد

شد  همی هنوز باورمان. ضرک  کردیم مکان کشور رین  و مقدّس  رین  شری

با دیدن . کنیم می را زیار  (ع)رضا دقایقی دیگر امامو  که در مشهدیم

ی ساساض. شده بود یزیرای ضرم چشماهم خیهای  منارهها و  تهسگلد

در . شدیم می کم کم به ضرم همدیک. شدهی وجودم را فراگرفته بوداه ول 

ضال کم کم  .«باب الرضا»  :ی خوش هوشته بودهدورودی ضرم با خطّ ر درس

با خواهدن اذن دخول اشک از . تیمسشد که در ضرم ه می داش  باورمان

 . ده بودشما زیاد   حمّلاهگاری امّا  ؛بود درسهوا . چکید می چشماهمان

ضرم  مطّهر ضریح یورود در به مرسزهان به همراه هم قدمو  تهسنه تهسنه

در و  نب، قرار گذاشتیم که بعد از زیار در کنار ضوضی پر. شدیم  دیکهم

 در از. از هم جدا شدیمو  نیمنهجا برییک زمان مشتص همدیگر را در 

کفش داری را در . تمسهگری می به اطراف. ورودی متصوص نقایان وارد شدم

ه ورود شروع ب ی قلرم از لحظه. هایم را به اماه  دادم کفش. و دیدمسیک 

رک ساهگار . هیجاهی به پا شده بودو  در اعما  وجودم، شور.  دیدن کرده بود

 . رفتم می کم کم به جلو. شده بودم

اشک از لور م جاری . هاگهان چشماهم به جمال ضریح زیرای نقا افتاد 

 که اینبا . بودهد دیدن ضریحبهتر  ماهع ،مماضم هایِ این اشکو  شده بود

تم که سخوا( ع)امام رضاو  از  ه دل از خداامّا  ؛بوداطراف ضریح خیلی شلوغ 
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. راهمسقرار را به ضریح بچ بی ی ینهساین و  عرور کردهبتواهم از میان شلوغی 

ی خالی برایم یفراها جمعیّ ازدضام دیدم به اذن خدا در میان  می .راهی شدم

 . اهمستم خود را به ضریح برسراهجام  واهس. شد می ایجاد

و  گذش  دقایقی بعد از. ر وجودم را فرا گرف سراسنرامشی  با این کار 

کم . هماز ضاج  از بین شلوغی بیرون نمدمو  خلو  با نقا برای خواهدن دعا

، نمد همی دلمامّا  ؛یین شده برومعرم در مکان  سکم نماده شدم که پیش هم

 . چشماهم را از ضریح دور کنم

 ،اهداخته شده در ضیاطهای  رم بر روی فرشسدر بیرون ضرم به همراه هم

هاگهان لدای زیرای . تمسضرم هشهای   ماشای زیراییو  هیازو  برای راز

زهدگیم از و  فرهای س تتیسدر نن لحظه  مام . یدسضرم به گوش رهای  هقاره

ها، طنین زیرای اذان به  بعد از گوش دادن به لدای هقاره. خاطرم پا  شد

و با خود به  کرد میندم را مدهوش  هشین دلی  این لحنه کهید سگوش ر

 .برد ها می نسمان

اشتیا  فراوان مش ول وضو و  مردم با شو امّا  ؛رد بودس ادر ضالی که هو

عظیمی از مردم در ضیاط ضرم، هماز جماعتی  جمعیّ به همراه . گرفتن بودهد

هماز ی  این اقامه. ادا همودیم ،زیرایی هدیده بودمو  را که  ا به ضال به این شکوه

. رک بودن مرا دوچندان کردس یضو  اش گذثیر بسمایی در من أشکوه  با

در . رفتیم( ره)م  روا  امام خمینیسبه  مرسبعد از خواهدن هماز به همراه هم
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هشین مداح  لدای دل. یدسر می خواهی به گوش لدای زیرای روضه جا نن

 . اس شده  متولّدره که گویا دوباای  به گوهه .کرد می اهی را پا سدرون هر اه

کردیم، هنوز  می فکر مرسهمو  منامّا  ؛گذش  می رع سزمان به  

گویا قرار گرفتن در این . کردیم همی تگیسخ ساساضو  دقایقی بیش هگذشته

رم سمیلی زیاد به همراه هم راهجام با بیس. مکان زمان را از هر دوی ما گرفته بود

لرحاهه کلید ا ا   خوردناز  پیعد، لرح روز ب. رفتیممعلّم  ی م  خاههسبه 

م  هتل اللی که دفتر ههاد سبه و  دادیمی معلّم  خاههرا  حویل پذیرش 

بعد از . بود «تاسوی»هتل  محل اسکان. رهرری برای ما رزرو کرده بود، رفتیم

با کمال  عج  به ما گفتند که دیگر این ؛ امّا یدیمسروی به هتل ر دهدقایقی پیا

 «ینرامی»یعنی هتل  ی،به هاچار ما را به هتل کنار! هدارد یهتل ا ا  خال

 . تادهدسفر

ی مدار  ا اقی برای ما از طرف دفتر س  گروه با بررسرپرس جا نندر  

؛ ن هتل موج  هاراضتی ما شدیرزرو ا. رزرو کرد یههاد رهرری در هتل نرامی

در ها  ننی  شدم که همه متوجّهتاهم داشتم، سقرلی که با دوهای  سدر  مازیرا 

  گروه سرپرس. رم در این هتل بودیمسهمو  فقط منو  تا اقام  دارهدسهتل وی

هامه  فید، یک پیمانسکه در نن یک چادر  ای را هتسزاده ب جناب نقای رمران

 . داد به ما دفتر ههاد بود،های  یک برگه که در نن جدول برهامه و بین زوجین

. رفتیم یهتل نرامی «یبال»به ها  مهاع  بعد با  وجه به جدول برهاسچند  

 و المسبا خوشحالی  مام با همدیگر  و تاهم را دیدمسدو ی هاگهان همه

بیرون های  سوار ا وبوسی بافراد جمع شده در ال ی همه. کردیم یسپر اضوال
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قرار بود به زیار  نقا . بود، شدیم دیدههتل که دفتر ههاد رهرری  دار  

فیدهایی که همراه خود سچادر ها  خاهم ی همه( ع)اکنار ضرم امام رض. برویم

کردهد و تقرال سبا ورود به ضرم خادمین از ما ا. ر کردهدسنورده بودهد، به 

 . دهدهمو یبتت خوشبرایمان نرزوی 

( ره)که در روا  امام خمینی خالّی به جایگاهها  ایر زو سبه همراه  

، ستنراهی، حچون  واشی یهای امهدر نهجا برایمان بره. نماده کرده بودهد، رفتیم

 منو  در نخر هماز جماعتی خواهدیم.  دار  دیده بودهد.. .هامه و قرا   پیمان

های  نن به بازارچهی  در ادامهو  تاهم  صمیم گرفتیم که با هم به زیار سدوو 

 . یر باز گش  را گم کردیمسم منملگشتن به هنگام بر. اطراف ضرم برویم

گوشیم راه را پیدا  (gps)یاب مکان این شد که من با  صمیم برسراهجام  

بعد از . به هاچار موافق  کردهدامّا  ؛کردهد می ترهسابتدا همگی مرا م. کنم

ها به  اهدن ننسبا ر. یدیمسگذش  دقایقی راه رفتن به لط  خداوهد به هتل ر

لرح روز بعد در ضال میل . جودم را فرا گرف هتل اضساسی پرازشادی و

به همراه خادمی از خادمین امام  را زاده ه بودیم که جناب نقای رمرانلرحاه

هایی برای لرف ههار  هامه   این خادم عمیم دعو سدر د. دیدم( ع)رضا

 . بود( ع)امروز در ضرم امام رضا

دادن این . دادای  رم دعو  هامهسهمو  خادم ضرم با کمال اضترام به من 

ای  لحنه. زیرایی بود ی چه لحنه. پا کرد شوقی در دلم بهو  شور ،دعو  هامه

و  گاه از یاد زیرایی نن روز هیچ. میمبان شما باشدو  که نقا  و را دعو  کند
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رع  سکردیم که زمان به  می در نن روز لحظه شماری. شود همی خاطرم پا 

بعد از . خوشحال در ضرم ضاضر شدیمو  همه شاد. دسبگذرد  ا موقع ههار بر

ها  برگه. رفتیم  رای ضرمس م  مهمانسماع  با ضال  غرور به خواهدن هماز ج

 . کردیم  نرام نرام ضرک و  را  حویل خادمین دادیم

 ا . پیمودیم می از دیگری با قلری پر  دش یرا یکی پ سرا های مهمان پله 

. تیمسچیده شده بود، هشای  فرهسر میمی که روی نن ستم بر سهمراه دو که این

همه با ضالتی خوشحال . ام باز هم کم گفته ،هر چه بگویم فرهسدر ول  نن 

. این غذا  مام شود ،تندسخوا همیهرگم  گویا. خوردهد می غذا را اهد  اهد 

شدّ  خوشحالی به  رم ازسهم سرا مهمانتی قرل از نمدن ما به سرا

با ضالتی خاشعاهه ها  نن. ه بوددرا دا( ع)هایمان خرر دعو  امام رضا خاهواده

 اهدکی همکها  به همین خاطر برای نن. ای اهدکی از نن غذا را از ما داشتند من

 . مقدار کمی هان نوردیمو 

  سشدهد که گویا دو می خار  سرا مهمانمردم با ضالتی از  ی همه

 سرا مهمانخروجی  در در کنار. شکوه پایاهی داشته باشداین مهماهی با ،هداشتند

را الیق غذای خود ها  نن( ع)اگر امام رضا ا . مردم زیادی جمع شده بودهد

برای شفای  ،اهد که مهماهان به همراه خود نورده ییغذااز مقداری  ،بداهد

طه  منای زیاد مادری پیر مقدار هاهی که به سمن به وا.   نورهدسده بیماران ب

 ا مرهمی بر دل این . یم کردمسچند  ن دیگر  قو  در میان او. همراه داشتم

 . باشد مادر پیر
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و  شود می گویا هر لحظه دلمان  ني امام. دوباره برای زیار  امام رفتیم 

ش  هنگام به هتل و  تاهم در بازار رضا، قدم زدیمسبعد از زیار  به همراه دو

تاهم با سهمه دو. دیگر هتل  فاو  داش های  این ش  با ش ؛ امّا باز گشتیم

از خاطرا  خوب و  باشیم امش  را در کنار هم ،هم قرار گذاشته بودیم

فردایش روزی بود که ما . دری شدسزیرایی و  نن ش  به خوبی. لحر  کنیم

شد که چه  همی باورم. یمکرد می  ر  ظهر هتل راازاع  یک بعدس سأباید ر

 کاش زمان به عق  برگردد ،کردیم می نرزو. گذش  می رع سقدر زمان به 

 . زیرا به طور پیاپی  کرار شود ایاماین و 

ئولین ههاد سکردن از مو  شکّر  بعد از  حویل کلید ا ا  به پذیرش هتل 

م  مرکمی ستاهم به سبه همراه دو. دیمرها خدا ضافظی ک هتل از ننو  رهرری

تاهم بلیط برگش  سبعری از دو. فروخ  رفتیم می که در نن ضوالی بلیط قطار

نقای عادل هصرالهی تم سدوو  ضال فقط منو  خود را از قرل  هیه کرده بودهد

راهجام بلیط قطار درجه یک به سئول فروش بلیط سبا مشور  م. ماهده بودیم

تان ایالم اهدیمشک س نها محل همدیک به ا؛ زیرا م  اهدیمشک خریدیمس

 . بود

فر سطه با هم همس  من مقداری پول به من قرض داد  ا بدین واسدو

 ی اع  ضرک  همهس. شتمپول کافی برای خرید بلیط قطار هدا؛ زیرا شویم

همه با هم در  یپ. ش  بود 88 یال 80اع  س یتان به شهر خود در ضوالسدو

. برویم( ع)امام رضا سبرای وداع به پابو ،این لحظا  نخر  صمیم گرفتیم

. ت  بودستی وداع با امام خیلی سبه را. ایلمان را  حویل اماها  دادیمسو
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ضرم را  ر  و  امام ،خواهند همی کهدیدم  می دل خودم راو  تاهمسچشمان دو

دیار خود و  م  شهرسزمان راهی شدن به و  گذش  می رع سزمان به . کنند

( ع)دلی پر از اهدوه همه از محرر امام رضاو  با چشمان گریان. شد می  ر همیک

 . خدا ضافظی کردیم

. تگاه قطار رفتیمسم  ایسبه  ،جناب نقای هصرالهی فرمسبه همراه هم 

و  دقایقی بعد زن. هفر بودیم 4ما هنوز ؛ امّا هفره بود 6ما یک کوپه ی  کوپه

یدن به اهدیمشک سئول خدمه قطار زمان رساز م. فر ما شدهدسهم یعراق یمرد

یدن را، دو برابر سدر کمال  عج  دیدیم که ایشان زمان ر. را جویا شدیم

ده بود، اعالم دا اطاّلع به ما یزماهی که مرکم فروش بلیط اطراف هتل نرامی

از طرف . ما ایجاد شد ی در دل همه یبا شنیدن این ضرف هاراضتی عمیق. کرد

را از این هم  وضعیّ . درجه یک هیم بود که این  قطار با سهامنا وضعیّ دیگر 

 . هنوز نشفته بودیمامّا  ؛اهدیمسش  را به لرح ر. کرد می که بود، نشفته  ر

عادی بیشتر ن و دوستم به طور غیرم قم این نشفتگی درهای  در همدیکی 

به همین دلیل در . کردیم همی ما در  شرایطی  همه به طوری که الالً. شد

. ضکم  هرود اهگار این نشفتگی غیرعادی بی. قم پیاده شدیم مقدّس شهر

. بودخود خواهده  سما را به پابو( س)ضکمتش این بود که ضرر  معصومه

دیگر و  گرف مش عمیقی وجودمان را فراابا زیار  این ضرر  بمرگوار نر

م   رمینال سغروب نفتاب به های  همدیکی. هیچ نشفتگی در ما وجود هداش 

 . شهر قم رفتیم
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 ته بودهدسمراکم فروش به جم یکی ب ی جال  این جا بود که همه ی هکته 

از ایشان در رابطه با .   در دقایق دیگر نهجا را  ر  کندسخوا می او هیمو 

در . یدیمسروهد، پر می م  شهر ایالمسکه به هایی  سضرک  ا وبوزمان 

به مقصد  س نها یک ا وبوو  اهد ایالم رفتههای   مام ا وبوس»: گف  جوابمان

کنه،  می دیگر ضرک  تیاعو س لندلی خالی داره 4اوهم  نها که  کرماهشاه

را از قرل  ها تن به ما هشان داد که گویا این لندلیسشنیدن این  .«باقی موهده

 . برای ما رزرو کرده بودهد

. شدیم سوار ا وبوسراهجام و س اعتی در  رمینال ماهدیمسضدود یک  

را به ها  بود که گویا ننای  به گوههها  لندلی. ری داش سهامنا وضعیّ  سا وبو

ها  شیشههای  که از لره سرد داخل ا وبوساز طرف دیگر هوای . اهد هم فشرده

به هر ضال با لط  خداوهد در . کرد می  ر ت سرا   وضعیّکرد  می هش 

 . یدیمسلرح به کرماهشاه رهای  همدیکی

بین شهری که در نن ضوالی  یسبا یک  اک سبعد از پیاده شدن از ا وبو

های  رزمین اللهسبه  که ایناعتی در راه بودیم  ا سچند . ، راهی ایالم شدیمبود

و  با خداضافظی از راهنده. یدیمسم رمردان، شهر زیرای ایالسرزمین دلیرخون، 

 . راهی خاهه خود شدیمو  جدا همتم از سدو
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 فصل سوم
 (سال 81زیر )سفرنامه نویسی
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 ریحانه و  راه حرم
 ریحاهه ثاب  قدم

 (استان فارس)  
 دس . باداریدبه دیدار  یکدیگر  بروید و  هم دیگار  را  دوس  

 (امام رضا علیه سالم.)یکدیگر را بفشارید و به  هم  خشم  هگیرید 

؛ امّا راستش را میفر مشهد بروسها بود که قرار بود همراه خاهواده به   مدّ

( 8234)ال گذشتهسدر  که این ا  .ما را هطلریده بود( ع)امام رضا بتواهید،

 فر به مشهد، بهس  االضمان برای بیی  هسستهران مؤسدر ا»: ام به ما گف  خاله

با مشور  هم، مرلغ را واریم  هم ما «.کند می یسهام هوی ،ده روز اقام  مدّ 

و  مادر، من ،فر زیار ی عالوه بر پدرسدر این . ی سفر شدیم و نماده کردیم

 . ضرور داش برادرم، عموی مادرم هیم 

و  رفته بودهد فر مشهدسبار به  یک ،بودهد بچّه ایشان موقعی که خیلی

 .نمد میالگی همراه ما به مشهد سه سن هفتاد دو سضاال در 

مادرم  صمیم گرفتند و  برادرم ذو  زده شده بودیم که پدرو  من قدر نن

 اریخ ضرک  . تهران برویمسه روز قرل از ضرک ، به زادگاهشان یعنی اسدو 
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وز ماه مرار  ین راوّل یعنی 37/2/8234باید در  اریخ و  بود 36/2/8234ما 

 . باشیم  رمران در مشهد

از  بعدازظهر 2اع  سقرار بود و  فر را نماده کردیمسایل سخالله و

 5اع  سفرمان به س سبه دلیل هقص فنی ا وبو؛ امّا تهران ضرک  کنیمسا

 . موکول شد

ما در . گذش  می به کندیها  ، لحظهسدر ا وبو. باالخره ضرک  کردیم

 ، بیرجند س، هیریم، یمد، مرویتاهای متتلفی مال طرسروها و بین راه از شهر

الم به مشهد و س لحیح 37/2/8234شکر خدا در  اریخ . عرور کردیم ....و

 . یدیمسر

که کنار مجتمع  جاری،  فریحی  یبه مهماهدذیر عصر 6اع  سدر 

کلید و  خواهد می لاض  نهجا هام هر خاهواده را. یدیمسبود ر «تانسشار»

 . داد نهها میبه  و ی  راس

از کمی  یپ. شدیم مستقر 208و ی  شماره سدر و  ومی س ما در طرقه

وقتی . م  ضرم رفتیمسان به سان پرسپرو  ل کردیمسما غی  تراض  همهسا

ضلقه زده  چشمهایمان دررا دیدیم، از شو ، اشک ( ع)گنرد طالیی امام رضا

 . بکند ران لحظه ول  ن د واه ای همی هیچ کلمه. میب ض غریری داشتو  بود

شوک  عجیری و  شکوه. از خواهدن اذن دخول وارد ضرم شدیم یپ

به  یدس .کنار قاضی الحاجا  رفتیم اوّل .کردم می با ضیر  هگاهو  داش 

زهان . چند متری ضریح بودمی  یعنی در فالله ؛رفتیم( ع)کنار ضریح امام رضا
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کردهد  می برای خودشان باز راه راو  زدهد بقیّه میعرب هم چنان با نرهجشان به 

. اهدیمسبا این ضال خود را به ضریح ر. جلو بروهد ،کردهد همی جرأ  بقیّهکه 

به لحن رفتیم  ا هماز جماع  و  دو رکع  هماز زیار  خواهدیم یدس

 . بتواهیم

نیا »: یدمساز مادرم پر. هم را خیلی به خود جل  کردیک چیم هم  وجّ

ی  خاههنبتوری سقام نن سا:  ادرم جواب دادم« م هم دارد؟ساین نبتوری ا

 « . سماعیل طال اسا

را که کوثر، غدیر، اهقالب، ها  لحنی  م همهسمن در همان ش  ا

به داخل روا  . ضفظ کردم بود،( ره)امام خمینیو  المیسنزادی، جمهوری ا

 . پله برقی داش و   ، ولی مال زیرزمین بودسمش یادم هیسهم رفتیم، ا

تم بلد سضرم را مال ک  د مدّ  در اینو  ه روز نهجا باشیمقرار بود د

ولی بیشتر از  ؛ضفظ بودمها   سبی  دیگر راه مهماهدذیرمان را از همه. بودم

  . نمد داشتیمو ی رف س  طررسب

وار سبعد از و  به مترو رفتیم اوّل .لین گردش ما رفتن به باغ وضش بوداوّ

ان سبعد هم پر. پیاده شدیم «وکیل نباد» یعنی ،تگاهسشدن به قطار در نخرین ای

ی  همه. رفتم می ین بار بود که به باغ وضشاوّل .ان باغ وضش را پیدا کردیمسپر

ی  همه که اینبعد از . برایم جال  بودهد ،دیدم می ضیواها ی را که از همدیک

پدرم به داخل و  برادرو  من هم بعد. گرفتیم یضیواها  را دیدیم، چند عک
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باغ  دیدن بعد از. کردیم می وار هگاهسبا  عج  به مو ور و  رگ رفتیمدیوار م

 . وضش به مهماهدذیر برگشتیم

در جریان اقام  و گش  و گذار در مشهد ضمن دیدن جاهای متتل  

ی خوش نن روزها را برای خود ثر   گرفتیم  ا خاطره عکی یادگاری هم می

 .کنیم

.   قرل از اذان نهجا بودیماعسه سدو و  رفتیم می عصر به ضرمو  لرح

تیم برگردیم، فهمیدیم که سخوا و می یک روز ظهر که هماز  مام شده بود

به دفتر . را گشتیمها  ی لحن همه .اهد عموی مادرم گم شدهو  برادرم

زمین  که درشده بودهد ی نبی  اهگار قطره؛ امّا گمشدگان هم مراجعه کردیم

وقتی مادرم  لفن را . ه مادرم زهي خورد لفن همرا بارهکه یک  باشدرفته فرو 

ر ان با پیرمردی سگوید که پ و می  سجواب داد، فهمیدیم لاض  مهماهدذیر ا

ریع خودمان را به نهجا سما هم . گیرهد می راغ شما راو س اهد به اینجا نمده

 اهتظار ما راو  اهد تهسالن هشسدیدیم که برادرم با عموی مادرم در و  اهدیمسر

 . کشند می

بعد از زیار  ایشان به و  رفتیم «خواجه ابا لل »فردای نن روز با هم به 

ولی من به  وز بعد هم با هم به کوه سنگی رفتیم؛چند ر. رفتیم «خواجه ربیع»

خالله ده روز ما لرف . از دیدن نهجا محروم شدمو  همراه نهان هرفتم

 .  خیلی هم به من خوش گذش. وغا ی خریدن شدو س زیار ، گردش
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تهران سبه طرف ا سعصر با ا وبوو  ریع به زیار  رفتیمسروز نخر هم 

 ،ین بار بوداوّل در راه برگشتن مادرم جایی را به من هشان داد که. راه افتادیم

بالگردهای نمریکایی  8253ال سدر  که مادرم گف . شنیدم می نن را ی قصه

در نن و  گرفتار شدهد  خدا به طوفان شن سمان ایران بودهد که به خواسدر ن

 .منطقه هابود شدهد

هیچ وق  خاطرا   ؛یدیمستهران رسلرح به ا 3اع  سفردای نن روز 

به امید زیار  دوباره امام و همیشه چشم اهتظار و  برم همی فر زیرا را از یادساین 

 . هستم (ع)رضا
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 از زمین و آسمان

 امیرمهدی اسدی

 (ایالماستان )

ا  اطاّلع  ؛ زیرا هم برسان مفید اسبرای اه یلی، خیفر کردن در زهدگس

 عالوه بر اجر معنویهماید و مییاضتی شود و هم زیار  و س مسافر افموده می

 . شود می هم بردهمادّی  یلذّ 

 ،ار  امام هشتمیم که به زیم خود را گرفتیما  صمو  دیروزها طول کش

م، همه یاز را نماده کردیل مورد هیاسفر، وس ش  قرل از. میبرو( ع)امام رضا

از نهها  چون ؛مادرم داشتمو  از پدر ییها گله ؛ زیراش هرف یم به کام من پیچ

؛ امّا میما عازم مشهد شویاز نهجا با هواپو  میالم برویبه ا سبا اهوبو ،تمسخوا یم

 سفر ما مردأ. میرا شروع کرد یفر خوبس الرتّه ؛میعازم مشهد شد سما با ا وبو

س بود که ا وبو ییما در شهرها  وقفگاه .بود فعالً  هران مقصد ماو  شهر دره

یا همان شهرهای در مسیر سفر  ما، یها گاه تراض سا .برای مقصد بعدی داش 

در نهجا  .قم و  هرانارا ،  بروجرد، نباد، پلدختر، خرم ما عرار  بودهد از
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با هم هماز جماع  برپا  همه ،دسیر یکه باهي اذان به گوش م یهنگام

 . میکرد یم

و  م بهین بیا ،ک بودیهمدو  زد یها مو  م در دل یادیم زیشه بیدر راه هم

ی کوچک اهگار هلسک یبا  ،ک بودیهمد سا وبوی  راهنده .وهددیبد اقعیّ 

. دیطول کشسه روز  ضرک   ا رسیدن به مشهد .ی ما را به کشتن بدهد همه

ل نهها بود یهر جا مو  شدهد ها از هم جدا  ، خاهوادهمیدسیکه به مشهد ر یهنگام

، یشهرباز رفتن از جمله .دادهد ی اهجام میادیز و  فریحا  رفتند یبه نهجا م

 ی ندهیسهوو  پاالهدوز، نرامگاه شاعر ریپ ی ، بقعهینرامگاه هادر ،موزه

 .. .شر  مشهور بود و سکه به الما ی، بازارسیفردو ی شاهنامه

 مطّهر که به ضرم یبود، هنگام( ع)ار  کردن امام رضایز ما یالل هدف

که در   و یار فرسیب پیرزن .به پا بود یا غل له ،میک شدیهمد( ع)نقا امام رضا

مرد «  ؟یساو ک»: دسیک مرد پریپدرم از  . نها بود یلیخ .ته بودسهش یا گوشه

همراه . «دیبه کارش هداشته باش یکار . سواهه ایاون د .رهیگ ه فالی»: گف 

مال  .میتسما نهجا ه ، سداه یاهگار م با وجود هابینایی م،یش او رفتیخاهواده پ

 ؛ امّا مفهوم کلی نندمیهفهم چیم زیادی از ننرا گف  که  یان شعریر ژیش

ار از ی یابرو یتسم . ساز ابرو کمتر ا ییرایر از زیدر  أث  چشم»: ن بودیچ

 « . ساو کمتر ا یویسگ

در  .میوارد ضرم شدو  به او داد یمیپدرم پول هاچو  میترف پیرزنش یاز پ

ن یبودهد که پاورچ ین لحظه افرادیدر هم .ده بودیچیپ یمعطر ینن مکان بو

 مین کار را اهجام دادیما هم هم .  داشتندسح بر دیرس و  رفتند ین راه میپاورچ
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د، خو یدعا کردن براو  دک، متعرّیافراد همد یم برایچون  رض ییکارهاو 

بعد که از ضرم خار   .میگان اهجام دادیاسهمو  فهیطاو لیتان، اساقوام، دو

که  یم؛ هنگامیهماز را نهجا خواهدو  میتادیسم دم در لحن رو به قرله ایشد

به  ییها کردم که چلچراغ (ع)ی ضرم امام رضارعنا یها بلند شدم رو به مناره

ها   سودهد که از دور دها رعنا ب مناره قدر نن .ده بودهدیچیدور نهجا پ

 . « سا( ع)امام رضا مطّهر نجا ضرمیا»: گفتند یم

نهجا  .کردهد یپچ مو  با هم پچ یا مادرم در گوشهو  بعد از هماز، پدر

ما به خاهه یبه من جواب دادهد که با هواپ. دییگو یبه نهها گفتم چه مو  رفتم

ضتّی  .ادم رف ز یام یکه همه چ و خوشحال شدم کردم  ذو  قدر نن .رویم می

 . رویم میبه خاهه  یم کسبدر یادم رف  که 

رفتن به مشهد و . تندسور ه شهیپو  ای، پویمذهر یمردم مشهد، مردم

داد و   سفرل  را از د هراید این که فواید زیادی دارد( ع)زیار  امام هشتم

 . کردفر س ی مقدّس بایدن جایبه ا
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 فصل چهارم
 (سال 81باالی )ه نویسیخاطر
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 !م را کشیدا ترمزدستی( ع)امام رضا که وقتی

 کرری لیفی

 (استان خراسان رضوی)
 !یا غافر الخطیئات

ای را به وسعت احتیاج به او، احتیاج  آغاز خواهم کرد یادداشت تازه»

ه روی به کسی که در کویر سوزان مصائب، تنها زالل مهر او بود ک

در زندان تنهایی، انوار مهر هشتمش و  ام لغزید های ترک خورده لب

 «.بود که روشنی بخش لحظات ظلمانیم گشت

خلو  ها  یاد امام مهرباهی با ، سخوا ن طور که دلم مین، ا ّفا  قرل از این

شاید فرلتی یا  !هه .جای ایشان در قلرم خالی باشد که اینهه  .هکرده بودم

الطاف  متوجّهین خاطره برایم پیش هیامده بود  ا مرا با  مام وجود  لنگری مال ا

 .کمی خر  کنمو  ی دلم را شل کنم هسر کیس ،بگذارید الالً .اش کند ازهدهس

 تش چند لراضیسرا.. ..هایی را که روزی غرور اهرارشان کرده بود ضرف

 .ه بودزهدگی روی خوشش را به ما هشان داد ،تتیسها  الساز بعد  که شد می

 ری یافتهسک کمر بهرودی هسها بیماری دی مدّ  از رم بعدسهم که ایناز جمله 

افر  سیر به مسها یک دل  الساز تیم بعد سما  واهو  مش ول به کار شده بودو 

و  هایشان بودم سروزافمون فرزهداهم در درهای  موفّقیّ همچنین شاهد  .برویم
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خالله و  در شرف خرید خاهه بودیمجری أتسها م الساز ، بعد  ر مهماز همه 

ام  خاهوادهو  خنده میهمان من که شد می یمدّ  از روزگاری مشق  بار، یپ

 . همه از این باب  شکرگذار خداوهد بودیمو  شده بود

بیش شیطان مرا و  اضوال کمو  در این اوضاعباید اعتراف کنم که 

هاب های  لحظه مدامو  در وجودم جواهه زد را ریاو  کررهای  شاخهو  فریف  می

رفتم با خودم  می (ع)هجا که وقتی به ضرم امام رضان  ا .شد می فراموشم اجاب 

و  اگر این زا ران گرفتار مال منامّا  ؛که جای خود  وسّل بوکردم خ می فکر

شاید دیگر الزم  ،کردهد می عی بیشتریسهایشان  اماال من، برای رفع ضاج 

تن ممکن ساین  الرتّه ؛پوالد شوهد ی دخیل پنجرهو  راه بیایندها  نيسفر ،هرود

  که گاهی سضقیق  این اامّا  ؛دساز هظر عقالهی کمی منطقی به هظر بر ، سا

دو ا  دوو  رهس  که با محاسراری ههفته اساها و  مشکال  ضکم  یدر پ

بدین شکل چند وقتی بود که در و  نید همی جور در ها الالً چهار ای ما ندم

 8234تان ساوایل زم که این ضال نهها،  ای و ولی فارغ از ض .ران بودممیان زا 

 . همه چیم   ییر کرد

 کردیم هقل مکانتیجاری جدیدی سا ی بود که ما به خاهه 8234نبان ماه 

  سمناای  تیم خاههسهتواه ،هر چه  الش کردیم که اینخاطر ه نن هم ب که

پول  مدّ  این در باشیم  اجر أتسال دیگر هم مسیک  ،قرار شد یپ .بتریم

ای  خاههو  امان را جمع کرده  مام اهدوخته از این رو .دخرید خاهه کامل گرد

جری را پیش رو أتسال مسنخرین  که ایناز  .شیک رهن همودیمو  مناس 

ذو  زده بودیم که موقع عقد قرارداد هه هگاهی به قروض  قدر نن ،داشتیم
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بمرگ  رسپ که اینبه و  لک شدیمهه پیگیر امرای لاض  مو  اهداختیم

همه  ظاهراً اوّل ی چند هفته. خاهه قولنامه را امرا کرده اکتفا کردیم لاض 

قرض بر  با بدهی قری  به  .یدسین قرض از راه رکه اوّل این چیم عادی بود  ا

به های  اهه با  الشبتت خوش .همار  ومان با مهر اخطار قطع بر روی نن پاهصد

مان ا خاهوادهو  خودو  خاهه بگیریم ر لاض سم این مرلغ را از پشدی موفّقموقع 

رفتار این امّا  ؛هجا  دهیمیم، را از ظلما ی که قرار بود در نن قرار بگیر

 .یدسدو قرض بعدی ر که این براهگیم شده بود  ا برای ما شک خاهواده کامالً

قرض و  قطع میلیون  ومان با یک مهر اخطار پنجقرض گاز با بدهی همدیک به 

 .بتش اعظم نن مربوط به طرح اگو بود الرتّهه میلیون  ومان که سنب با بدهی 

ال شده ؤسبرای ما و  با دیدن لفرهای این دو قرض در جا خشکمان زده بود

و  الی که این قروض پرداخ  هشده شرک  گازساین دو طیّ  بود که چطور

  ؟سنب هیچ گوهه اقدامی هکرده ا

دهرال ضل ه   بیّبا جدّو  ری را کنار گذاش سکاو  رم کارسخالله هم

خاهه برای  رلاض سپ ،شدیم متوجّهاهد  زماهی  این معرل رف  که در

  گردو گذاشته ستمان را در پوسبه الطالح دو  هایش متواری شده بدهی

اهگار  با شنیدن این خرر. مشکال  این خاههو  ضال دیگر ما ماهده بودیم.  سا

نلود راهی ضرم امام  همان روز با ضالتی ضمن .رورم زده شدتن غستار  شکسا

با و   جربه کردم ته راسها زیار ی متفاو  با دلی شک مدّ  از بعدو  ر وف شدم

زیار  از  بعد. تم یاور مظلوماهی چون ما باشدسبار از نقا خوا چشماهی اشک

و  دمدا می رم را دلداریسهم .  داده بودسرکی به من دس ساس ا ضدودی اض
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 قاهوناز طریق  ضتماً . سهمین روزا هگران هراش، خ  قاهون برا»: گفتم می

  «....گیریم می ون روضقم

 متوجّه ،تری رفتیمسهامه به دادگ روز بعد وقتی برای  نظیم شکای 

یعنی  قولنامه چون به امرای لاض  ملک که ایننن و  ضقیق   لتی شدیم

در هتیجه پرداخ  قروض که به  .هی هداش اعترار قاهو ،یده بودسهر پدر خاهواده

شکای  از لاض  خاهه هم به هیچ و  کنار، پول رهنمان هم روی هوا بود

را از  لحظه با شکایتی ما   هرس واه می  ازه پدر این جوان .عنوان ممکن هرود

و  یک طرف قریه ما بودیم .اوضاع وخیمی بود. بیرون کندملک خود 

ر جوان این خاهواده بود که خاهه سیگر قریه پطرف دو  مانهای اهگاری هلس

در واقع هر دو به . گریتته بود نن با پولو  پدرش را در غیاب او به رهن داده

 . ی  لخ شده بودیم این ضادثه و مقصر ر سهوعی م

باره  شنیدن این خرر گو ی کاخ نرزوهایمان به یک روز با نن

در نن  واقعاً .ری دهیمتیم کدام یک دیگری را دلداسداه همی .فروریت 

از  یپ .شنیدم می غرور را از دروهمو  کررهای  لحظا  لدای خرد شدن شاخه

رع  خودم را به ضرم سبه و  رم خداضافظی همودهستری از همسدادگ درِ همان

 ،به محض ورود به لحن،  ا چشمم به گنرد طال افتاد .اهدمسر امام غری  هواز

برای گشایش و  خواهدم را هامه زیار مان اشک ریو  باره ب رم  رکید به یک

یده بودم که سگو ی به یقین ر .گرفتاران از جمله خودم دعا کردم ی کار همه

پوالدش  ی از همان نغازین روزهای این مشکال  نقا طناب دلم را به پنجره
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 طناب دلم بیشتر ،شد می ها بیشتر تتیسچنان که هر چه عمق  نن .بود گره زده

  .دش م  ضریم یار کشیده میسبیشتر به و 

یک روز از  که این را با این بحران گذراهدیم  اای  خالله چند هفته

رمای دی ماه سدر نن و  بردهدو  قطع کردهد کنتور را کالًو  شرک  گاز نمدهد

مورین أوقتی از م .یده بودساین بحران که دیگر به او  خودش رو  ما ماهدیم

اهد که ضاال  سال اقدامی هکرده یّ این دوه چرا طوال کردیم کسشرک  گاز 

داخل  «لمکع»خاطر بدهی، گاز را از ه بارها بکه گفتند  .برهد می کنتور را

لور  ه اختمان نن را بسهر بار یکی از اعرای این امّا  ؛اهد خیابان قطع کرده

یده سنوری کنتور ر سال هوب  جمع دو از موده و اکنون بعدغیرقاهوهی ولل ه

 250ضدود  ی قاهوهی باید عالوه بر مرلغ  عیین شدهنن ولل مجدد که برای 

در مورد قرض نب هم چند  .همار  ومان هم جریمه ولل پرداخ  هماییم

  .روزی بیشتر  ا قطع نن هماهده بود

خاهه  ر لاض سپ .بارید می زمان برای ماو  در نن شرایط گو ی از زمین

ن طرف قرارداد ما هرود خودش خاهه هم چو خود لاض  .که متواری شده بود

تیم از س واه همی از هظر قاهوهی هم که را از مشکال  پیش رو کنار کشیده بود؛

ی  خودمان هم که  مام دارا یمان را برای رهن این کلرهو  او شکای  کنیم

های  دیگر هه پولی برای پرداخ  این قرض یپ .اضمان اختصاص داده بودیم

این و  رزهشسدهرال نن شنیدن ه بو  ض گرفتنوضشتنا  داشتیم، هه ضال قر

تان سرمای زمساین شد که ما، یک خاهواده پنج هفره، ده روز  مام در و  نن را

 . دم همدیمو  زهدگی کردیم «پیک هیک»یک اجا  با گرمای متتصر 
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 .گذش  هزهدگیم در این ده روزهای   رین روز ت س واهم بگویم  می 

 .پدری  جربه هکرده بودم ی اش را در خاهه ابهمشضتّی  غم باری کههای  روز

 ،ماهد می وقتی هم که خیلی روشن .پیک هیک خیلی زیاد هرود اجا  گرمای

عجیری زمان امتحاها   سترسا .کرد می ید کربن ضالمان را بدسگاز موهوک

  از س واه همی ،کرد می رم هر چه  الشسهم .هایم شده بود بچّه گیر دامن

فقط  ا موقعی .  ر از همه بود  خودم هیم ضالم خرابو  برنید مشکلاین  ی عهده

دادم که خیلی  می به همه دلداریو  کردم می تتی مقاوم سکه خاهه بودم به 

 که به ضرمها  کردم  ا بعدازظهر می ام را کنترل گریهو  شود می  سزود در

و   رکید می ب رم ،گذاشتم میبه بیرون  همین که از منمل پا .رفتم می

  .جای خود داش ها  اشک ریتتن همد امام مهرباهیو  تمسگری می

رفتم  می  ر از قرل به محرر نقا تهسروز شک گوهه ده روز  مام هر این

رهج زا ران و  گو ی با بند بند وجودم درد .همچنین زیار م دیگر مال قرل هرود

 دم نقاکر می ساساضامّا  ؛جاب  دعایم هم امید داشتمکردم و به ا می در  را

روان شریک و  هم  ا ضدودی روح شایدو  روان منو  خواهند کمی روح می

 .   هجا  دهندساز بن ب نهگاه زهدگیم راو  ل دادهقزهدگیم را لی

 .ه دخترم به ضرم رفتیمس ا ّفا  روز به  نن .یدسروز دهم این بحران فرا ر

ضرم  !نجا آنمما»: ام گف  الهسته بودیم که دختر شش سهشها  در یکی از روا 

با شنیدن  «.خواهد از اینجا برویم همی دلم . س ر ا از خاهه ما گرم( ع)امام رضا

چشمان من  یموهها  اشک هم که این روز . ساین ضرف بدجوری دلم شک

 خطاب به نقا کنان گریهو  رم کشیدمسچادرم را روی  جا همان یپ .شده بود
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رفتم که  رمم  می  تته گاز ،ودی بمدّ  ! سا یدیگر ب !امام رضا جان» :گفتم

رای  و س را به لحن ننو  ر دلم اهداختیسطنابی به  .کشیدی وتیم رسد

 هده که ننوکنم دیگر طنابی هم می یض !جان نقا .اختیس ر  همدیکو  همدیک

باور کن  .ام از دلم را به پنجره پوالد  گره زدهای  من ضاال گوشهو  را بکشی

فقط به  .بتشم می ورش رسپو  ههوخ رم و لاض گذ خودم می همین جا از ضقّ

 ون رورهجش  حمّلدیگر  !رما هجا  بدهساز  ودلم رهای  دل ، میوهی  ضق میوه

 از بعد« !کمکم کن "معین الرعفا"یا  :کردم می مدام  کرارو  هدارم

و  رکیس ساسخداضافظی وقتی که از ضرم نمدیم بیرون با  مام وجود اض

 .   امیدوار به گشایش این مشکل شده بودمعجیو  کردم می وزهی بی

ای  شاید ده دقیقه ،نن زیار  هاب همین که وارد منمل شدیم از بعد

با کمال  ،وقتی در را باز کردیم .بیشتر هگذشته بود که زهي در به لدا در نمد

 دخترش را دیدیم که با پای خودشان همد ماو  رسخاهه، هم  عج  مرد لاض 

یم، سما چیمی بدر که اینقرل از . را برینند مدیک وضع مااز ه نمده بودهد  ا

لحر  را باز  رسنمده  ی عذرخواهی باب  شرایط پیشاز کلّ خودشان بعد

ی از کلّ بعدو  ر بمرگشان به منملشان نمدهسگفتند که ش  پیش پو  کردهد

 .دهد می پدر که مقاوم  هشان .کند می جدل از پدرش پول طل و  بحث

کشد که  می پدرش را به ن شو  نمیم خود در اقدامی جنونباره  رش یکسپ

تان پدر  ا سدر این فالله دامّا  ؛کنند می خاموش نهها راخیلی زود  الرتّه

راهی و  وختگی شدهس درلد دچار چهل ا  ر هیمسوخته، پسضدودی 

 ، سیه معلوم هیاوّل رهجو  تان با نن دردسنن ش  در بیمارو  شود می تانسبیمار
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 شدن مدام از اطرافیاهش خواهش بیند که به محض بیدار می ب چهدر خوا

و  مشکلمان را ضل کنندو    بطلرنداز ما ضاللیّو  کند که همد ما بیایند می

همچنین پدرش عنوان کرد که  .شکای  کنیم( ع)هگذارهد ما به امام رضا

 این ضادثه  صمیم گرفتهاز که با فرزهدش داشته بعد هایی  رغم خصوم  علی

ی پای ضتّو  را پرداخ  هماید ها جمله قرض فرزهدش منهای   مام قرض

رش سپو  کرد که خود او می مدام از ما خواهشو  بمهد امان را هیم امرا قولنامه

 . برتشیم جا همانرا 

ش  پیش، وقتی که  دقیقاً که نن ش  بعد رفتن نهها با خود اهدیشیدم

پیک هیک  اجا  شرایطی که گاز من درو  یده بودستتوان رسدیگر کارد به ا

 رضا رضاو  خواهدم می ادعیهو  ریتتم می رما اشکسدر و  ا اقم  مام شده بود

  با سدر نن زمان معلوم هیو  کردم، در نن لحظا  این عنای  روی داده می

 میان نن ،شود می گذرد که وقتی بیدار می دیّسالطاف امام چه بر این جوان 

 اش از خاهواده سالتما باو  کند می را طل    مایّرهج فقط ضاللو  همه درد

باز به این اهدیشیدم که  .شکای  کنیم( ع)خواهد که هگذارهد ما به امام رضا می

و  بیمارهای  دلو  نگی را هرم همودههای س امام ر وف چه با شکوه قل 

در پایان کمی هم به و  دهد می گریمپای را کرو ر خاهگی ضرم کرریا یش قرار

اهدیشیدم که چند وق  پیش که دهیا بر وفق مرادم بود، وقتی به  ی خود تهگذش

ضال زا ران، گشایش کارشان را بیشتر ی و فارغ از ض ،شدم می فزیار  مشرّ

 رهي شده بود  ا قا به هوعی برایم کمنعنایا  و  دیدم می تان خودشانسدر د

تیم را کشید، س رمم د( ع)امام رضا به قول معروف و روی داد ا ّفا  این که این
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رش به سپو  خاهه برای لاض و  به این شکل ام خاهوادهو  هم برای من نن

  .شکلی دیگر

 هدایتشو  خالله برای هر زا ر غافلی نقا به شکلی خاص عمل هموده

  سا( ع)بدیل امام رضا   که این از عنایا  بیسی پوشیده هیسبرکو  کند می

ی زهدگی جلوی  جادّه گاه درکند و  میرها هکه زا راهش را به ضال خویش 

و  قوط کنندس پر گاه گمراهیبه  که اینقرل از  .گیرد می گاز رفتنشان را  تته

 ....شوهد هابود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا یاریمان کن ات روزی هک زنده ایم، افنوس کم سوی دنیا ما را از  !خدا

نسازد( ع)فروزان اهل بیت ی منظوهم  .جدا
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 من ایستاده یك زائر هستم

 اهلل لیدمحمدیفر 

 (استان ایالم)

د یشه یدر پادگان نموزش یاهتظام یرویه ی فهیرباز وظس 8213 سال ماه ید 

 میبود یخدمت همو  ربازسهمکاوه و  من. کرماهشاه بودم «لوفریراب هس» ییرجا

 یزماه. کردهد می اار در گردان عاشورا ما را دوقلو خطابیربازان گروهان او س

هو  رل هتورد، از سیما به   یریگ هدفی و راهدازی ن اوّلی ر،یدان  یم درکه 

 . داد یه می نر یبو نمایها سلراو  یمزد غل  یزراهدای ا محل   کوه

 یاز جن یشگاهیاسبه نو  میاده برگشتیپ یر  ا پادگان با پایدان  یاز م

و  کرماهشاه یها تانسدر ا برف نینگسه روز از بارش س. میدسیر وزسو  رماس

راب سر لفر پادگان یده درجه ز یل به هوایغروب متما. گذش  یالم میا

کش خود را   زوزهو  ردسمان باد سن ییگو،  سرد اشدّ  س ه بهلوفر کرماهشایه

ق  سن  ا یکه از زم ید، دریکوب می ااریشگاه گروهان ایاسبمرگ ن یها به در

 . قامتش بود یشگاه بلندیاسن
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 یبلندگو. من خرر داش  یدر ماه مرار  رمران برا ردس غروب نفتاب

باال ر از  یقیچ  شویباز هرسک ی یبرا. مم را چند بار  کرار کردسپادگان ا

ک روز با یم که سر یپادگان م  یبه دژباه.  یسخاهواده ه یاز اعرا یکیدن ید

و  هالن اهتظار شدسوارد . را در نهجا گرفته بودهد مزهر چشم یشتص سلرا

متمل چهره خود را مملو از  یگرده شالو  گرم یها سلراو  برادرم با کاپشن

. رما بودس هق ان یمن در م ساسن اضاوّلی ،یالخوشح. داشته بود خرر خوب هگه

 . دیل ضرورش را بگوی ر دل عیرسدم  ا هرچه یاو را  ني در نغوش کش

 سیفار  ا یادبو  زبانی  در رشته یرسراسرفته شدن در نزمون یخرر پذ

ادش ی. ک گف یمم در قاب روزهامه به من  ررسداهشگاه قم را با هشان دادن ا

د یمطمئن شدم که من با  ا م خود هگاه کردمسد به ایردر چند بار با  یخه ب

از  یدغدغه من پ. دمیگنج ی  خودم همسدر پو. ن قم شومیرزمس یراه

 یها چیبا پ ریگ برف ی«قالجه» ی عرور از گردهه ی، چگوهگبرادرمی  بدرقه

به  دارینن د انیپابعد از . کرماهشاه بودو  المیتان اسن دو ایدر مرز ب میخ ضادثه

 یها ر لفر ش یز یرماس  حمّلشگاه یاسن درزهای در. گردم یابگاه برمخو

 یاکردهد  ا گرم ی  مها را وادار به  حرّ مدام لوالو  لوفر را هداشتندیراب هس

 . رون هشودیدرون، ب

ر را یدان  یه در میاز  نر یهاش یتگسمن بود که هنوز خ یر عموسپ کاوه

 سیچه ک ،دسپر یلرراهه م یبو  ندیب یمن م ی ذو  را در چهره .در بدن دارد

. شد متوجّهخرر قرول شدهم را و  دیتم دسروزهامه را در د دار  نمده بود؟یبه د

 ییچهره در هقاب  نها ،میاز هم جدا شو ید به زودی  باسداه یکاوه که م
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و  المیوغا  اس، «ا سبر یژرب»از  یا دلتوش ماهدن من لقمه یبرا یول ؛دیکش

 عارف زده بودم را اار یاربازان سرا که به عنوان شاباش به  یومق ینیریش یهوع

 . ربازسک ی تتتواب  ید رویخمو  خورد

توار سچند روز بعد، ا. کی ررو  بود یم خوبیهمه چ، من ینن ش  برا

 رکارس. ام در داهشگاه مطلع کردم ی؛ فرماهده گروهان را از قرولیرزاخاهیکم می

ک یاز  یته که محل زدوخوردسشک یلور و  دهیکشو  بلند یتوار با قامتسا

ماه در کما در  6و  کرماهشاه با اشرار ی پاوه یها جادّه م دریگرو   ی عق

چرا  يچلمن»به من گف   یندسم با خرأ و یهگاهطیّ  .زد می مو  اش چهره  ه

ال به س 82از گذش   ین جمله فرماهده گروهان را پیهنوز ا« ؟یزود ر هگفت

به  یخوشحالو  ن اقتداریط بیک فرماهده در شرای که یا جمله. خاطر دارم

 . گف ربازش س

 یدلتراش ی ضادثه، یروز میشگاه در اخرار هیاسط نسنچ ویا 38ون یمی لو

 راهگریو ی  زلمله 8213ماه  ید 5. را پتش همود که قل  همه را به درد نورد

همار  70ن نن ایکه در جر ه بودتسویبم به وقوع پ یتیدر شهر  ار یریشتر 6/6

ی  خواهنده یطامسر  بیه به همراه ایممان در چند ثاهیوطنان عم هفر از هم

عج  »م یاهگ مغ یهوا. شدهد یزخمو  کشور کشته یخوش لداو  هام خوش

 زلمله بمی  رمترقرهیغ ی اد ضادثهیهنوز هم ما را به . «م زموههسه ریمسر

 . اهدازد می
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در  یاز قرول یپو  بودم در زدهچا کنکورته سب یها درال پش  س دومن 

با و  دا همودهیقرب پو  همد فرماهده گروهان ار تر شیک مقدار بیداهشگاه 

در داهشگاه  هام ثر  یبرا ،بودم سارشد کال که من ی چند روزه یمرخص

 . موافق  شد

طیّ  که یهام خاهوادگو  ک  هامیهص  ا  یبرا ین مرخصاوّلی از همان

 یمشت سبو ینیم»در  را ام یربازس یها سلرا یضاورمرهي بمرگ سا  سنن 

ی تیس، بابود جا گذاشتم« قارقار »ه یشرو  رولداس یاز جنکه « یممدل

  .«تمیسرباز هسک یمن »دم که یفهم می

 یایشدم  ا ده عازم قم  هام ثر  یدر داهشگاه، برا یقرول از یچند روز پ

 یول .بود یکیا نگرهسد یشا. را  جربه کنم یربازس یایدهبه جم  یگرید

ماه  یدط ساوارد ستان سزم در هنگام برادر، ش  به همراه. متفاو  بود ماهی 

 . عازم شهر قم شدم

ی «وار در رفته هز» یها یقرمم با لندل یمیقدهمان بنم ، ش  سا وبو

شگاه پادگان یاساز نو  رما  اب هداش سکه در برابر  رهي یا قهوه سمندر

ان هگاه یکرماهشاه در م یاهینال کاویاز  رم اع  هش  ش سرد ر بود، در س

ه ار م  قمسبه  زردرهي یایکاهساو  دیفس یولوو یها سم ا وبویرنمی حق

 . افتاد

اش  دهیبه فلک کش رس له جرالسلسرا از  فرهاد یپم، سیر یتون میسبه ب

 ن رایریراغ شسشه ی و  فرهادو  تانسطا  ب از ننک ین در یهمچن .رمیگ یم
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ن یشتریال بسش   ا چهار  ننکه از م سیر یم «رخسدیب»توران سر به. گیرم می

 .رو شدس ین راهیب تورانسدر همان ر ییمن در دوران داهشجو یها شام

 راًی قر« نش خور»رباز س کی ی ذا قه یبرا کرابش که فقط جوجه یتوراهسر

 .  س  اسمنا

 از یپو  تان همدان دور زدهسم  ههاوهد در اسکنگاور را به  یه راهس

ک ی یر بعدسیر میمال. مسیر ین شهر میاف  به اسلومتر میک 60ش از یبطیّ 

 ییرباز پلساز . اد دارمیار خوب به سیرا ب ارا  -راه  وره ییپلو   سرباز اس

در  ؤالس نی رکاربردپرؤال سن یا ایگوو  ؟یدم که چند ماه خدمتسیپر راه 

 . اس رباز سار راط دو  یبرقرار

 دارد همیفرمان بر یتش را از روسد سالغراهدام ا وبو یدمویدی س راهنده

سی ا وبو ییش چایبرا ششاگردو  دیکش یگار مسی ض دهدهیاز  عو یپو 

ن یشتر از ایب برا  شدهو  زده یواک یمشک یها نیمن در پو  یپاها. ت یر می

ک ی یاقلضدّد کماکان نثار یباو  تمسرباز هسک یمن ؛ امّا هداش   حمّل

 . بماهد یمن باقدر  یربازس

، عهس وو  رشار از لنع س یارا  شهر. مسیر یم یتان مرکمسبه ا

 وان به  ی  که از همان کنارگذر شهر مسداهشگاه ای و می، پتروشیازسن یماش

 امام  ولّد لیبه دلشتر یار بسیرا ب یتان مرکمساامّا  ؛دیرا د هانه وضوح

ی  زمممه. ندسشنا یم «نیخم»تان به هام سن ایا یاز شهرها یکیدر ( ره)ینیخم
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شهریور شان یا. دسیتان به گوش رسن ایدر هم یران از شهریا یالمساهقالب ا

 . زهدگی کردهد محلالگی در این س 83ن س ا متولّد و  خمین ی درسشم 8318

که نن را  یبمرگراه ؛ سلومتر بمرگراه ایک 820از ارا   ا قم ضدود 

ن ی  اس واه یم میته هسبا چشم ب سا وبوراهنده . بودم  دهیالم هرگم هدیدر ا

ان خود یش  به پاجادّه و  بنم قرمم رهي با سجدال ا وبو. دیهماطیّ  ر راسیم

 ی دهی ک یها نم با خاههیب یشهر قم را می  هیضاشو « لفچگانس»و  شد یک میهمد

 .  سده ایها بر نهها  اب السوقفه  ید بیخورش ییوخته که گوسنفتاب ی و کلنگ

راب س ی فهیرباز وظسکه  یداهین ماوّلی .مسیر می  ن در قم 73دان یبه م

ن چهار  ا پنج یاع  بس. د نن را دور بمهدیل بایلوفر کرماهشاه به قصد  حصیه

ی در و رم رهي روسهوار و  دیفس یها کانیبا پ یراهندگان قمو   سلرح ا

و  ه شدهچر شان پار ،شنوهد یها را م سا وبو یتس رمم د یلدا یکاپو  وقت

  «!ضرم !ایب !ضرم! نقا ضرم؟ !ضرم»: ندیگو یدرهي م یب

رهجور به و  ته، متورمسخ یبا  نو  ضرم شده یها نیوار ماشسد ی رد یب

به قول )نیادیمو  ها ابانیخ. میرو یم( س)ار  باهو ضرر  معصومهیزو  دارید

 . مینیباهو را بر مطّهر را رد هموده  ا از دور ضرم یادیز( ها فلکه یقم

 دار ین دیاول

و  کند یبه خاهم م یالمسراهنده عرض . میشو می ادهیه پیتپل ضجّ یابتدا

تر سر پل در بینم که در زیب می فروشان را  سد. رود یمو  ردیگ یاش را م هیکرا

 یخود را در چادر یتتساطشان به سدر کنار ب یاضلی س نب رودخاهه یب
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.  سا یتتواهسقم ا یرماسچون  .اهد ا خود را به خواب زدهیده یخوابو  دهیچیپ

 . ها بود یقم یش برایرماس یول ؛ده بودیارا  بارو  در همدان  برف

دیدار دو » یلم کمدی  مال فسرباز درسک ی یها با قدمی و به نرام

هنوز  ی اوّلال از ا مام جني ضهاهس 30از  یپ« لورل»که در نن  «نگرسهم

کنم  یفکر مو  ام را در پا هگه داشتهم یها نیپو  . سنگرش را  ر  هکرده اس

 . کنم یدارم را ثر  مین دو اوّلی تمسدر نماده باش ه

شراه  به پل  یکه ب هیتپل ضجّ یدر اهتهاو  راهمسچ یم را به هم میپاها

لحن  یها یاز ورود یکیک ی ، در همدیسه« خط ویژه»لم یاده در فیعابر پ

 . کنم یم یرک هظامساضترام به  یادا( س)ضرر  معصومه

مظلوم  یفاطمه دختر کوچولوضتّی « فاطمه»م سهر وق  ا الوالً

اد ی یک ب ض خفته از وو ی شتریبا اضترام ب یمقدار .دین یمان ما هیاسهم

 یتی  باال ر معصومیاز مظلومو  م ههفتهسن ایدر ا خالّی  یمظلوم. کنم یم

 . زهد یم باهو مو  مس  که در اسا

ی  مهیاضل به کرسک به یام، در لحن همدیقو   س مام قد در شهر قدا

 ار  مرقدیلرح به ز یها دمدمهو   ا بعد از اذانو  کنم یالم مس( ع) یاهل ب

 . دهم ین باهو ادامه میا مطّهر

عرض اراد  خالصاهه را از من ی  اجازه سافر  با ا وبوسم یتگسخ

 ،دسیها ر یخوب یباهو مطّهر حیتم به ضرسکه د یاز دفعا  یکیدر .  سگرفته ا

. کردم یاز باهو عذرخواهو  شدم متوجّهزود  «!!یا خاص علی» :با خودم گفتم
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 یها زاده از امام یک، یلالح یزاده عل ار  امامیچون هنوز هم خودم را در ز

 یشهر. نمیب می ن لرح قم رااوّلی ....ار  ویبعد از هماز ز. دمید یم ،المیتان اسا

 یتان که در ابتداسپو اهو سی ها یجوان، اف اه یها از طلره یادیبا  عداد ز یمذهر

در . م دادی م یراهیر ایغی و راهینهها را از ا ی چهره ،شد ید میطلوع خورش

 سک خودرو ندریاز  «چهارمردان»ابان یک خیضرم همد یابان روبرویخ

. دیهما ی  مدربس راهنده طل . مسیپر یرا م(  سامعلّم  برادرم)معلم ی خاهه

ی  خاهه یها  تتتواب. میاهسر یم یا به ا ا  دوخوابهی معلّم و  اههخخود را به 

شگاه یاسرد نس یها خشک با هئوپان یها بهتر از  تتتواب یلیقم خمعلّم 

ن ی اوّلیبراو  به لور  زده یدار شدن نبیاز ب یپ. لوفر بودیراب هسپادگان 

 . شوم می نب قم یشور متوجّهبار 

اده در دو یپ یبا پاو   یساد هیز یلیباهو خ  ا ضرمی معلّم  خاهه ی فالله

رش در داهشگاه ماهده یپذهام و  ثر جه   یش  که در نن مکان فرهنگ

 . ف شدمار  مشرّیم، به زیبود

واضد  خطّ سوار بر ا وبوسداهشگاه قم از مردم،  سدن ندرسیبعد از پر

اقع ه ویتگاه ماقرل شهر  مهدیسک ایداهشگاه قم در . میشد «هیشهر  مهد»

 . شده بود

 ا  یلومتر بلوار از ورودیه کسبمرگ با ضدود  یردرسبا  یداهشگاه

 ییجا هجاب یبرا ییروسداهشگاه  یدر ورود. یاداری و اختمان نموزشس

ان یداهشجو هام ثر م  ا به واضد یشو یوار مس. ده بودیان  دار  دیداهشجو

ک یار همددر بلو یپارچه زردهگ ینمد رو ک خوشی. مسیدالورود بریجد



 131                                                        آفتاب شرق 
 

 
 

 یبرا ،در نن قرار دارد هام ی و ثر داهشگاه که واضد ادار یاختمان مرکمس

 . هص  شده بود 8213 -12  حصیلی السمه دوم یههای  یورود

برادرم با . دسر یان میمن در هص  روز به پا هام ثر رع  مراضل سبه 

در ضرورش ی  نهیزم ،دهد یوعده مو  ردیگ می داهشگاه گرم هام ثر ئول سم

 هام ثر هول  اهجام سن عامل بر یهمو  دیهما  کربال را فراهم یدو س مهران

 . دیافما یم

 ی کا به عرا  به بهاههیامری  ضرور من در داهشگاه مصادف با ضمله

 یرا برا ین عامل فرلتیهمو   سامیالدی  3002ال س  در یسمرارزه با  رور

 . دیهما یاهم ما  فریعترا  عالو  (ع)نسیان عاشق امام ضیراهیا

 یاز شهرها یکی ، مهران8212و  8213ال سخ در یدر نن برهه از  ار

و  ن مرز به عرا ی ر کیهمدو  از جنوب غرب کشور یا در گوشه ،المیتان اسا

 ردد  ؛ الرتّهل شده بودیا   ردیکربال مشهور ر از  هران، به دروازه عترا  عال

( س)اف ضرم ضرر  معصومهن بهاهه اطریبه هم. گرف  یاهه لور  میمتف

 .  سا( ع)نسیار  امام ضیعاشق ز جمعیّ مملو از 

بر ی معلّم  خاههبه همراه برادرم به . شوم یالم میار خود، ایدلتني د

از غرب   ررشاس. بود یریغر یهواو  ن ش  ضرورم در قم ضالاوّلی .میگرد یم

 . رفتم ار  باهو یبه ز ییبه  نها. بودم

 داهشگاه سیا  فاریادبو  زبانی  رشته یداهشجو ماًساز نن لرح که ر 

در  جستجوییش  هنگام . من گل کرده بود،  فکّر و  أمّل بودم  قم شدهملّی 
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ن اوّلی نهیدر شهر مد یهجر 872السدر . کنم یران میا ی اوّلباهو یزهدگ

 (ع)ن خواهر امام رضااوّلی شانیا. شود یم متولّد( ع)کاظم سیدختر امام مو

 خواهرشان غر  در عراد  این کهل یبه دل را امام هشتم لق  معصومه. باشد می

ن باهو یمگر ا. اهد شان دادهیبه ا ،اهد ها بوده یته از زشتسرایپو  شیایهو 

ار  کند، یمعصومه را در قم ز یهرک»: ندیفرما می (ع) ؟چرا امام رضایسک

 ؟« سار  کرده ای  که مرا زسا سیماهند ک

ا را به سفر طاق و  راه دور یتتس  یاهل بی  مهیکرو  مهر معلّیغ ی عالمه

در ؛ امّا برادرشان در مشهد بروهدو  شیدار امام زمان خویدهد  ا به دیجان خر

د ین شهر در قیروز در ا 87از ورود به قم  نها  یپو  شوهد یمار میاوه بس

ر سراساز  یمطلع عاشقاهو  عادگاهیشان میاکنون محل غروب او  اهد ا  ماهدهیض

 . داهند می المسا یایده ی   که قم را قل   دندهسجهان ا

و  اهد ن داشتهسال س 35( س)ضرر  معصومه  ولّد در زمان( ع)امام رضا

ان، یعیع شیشفو  شوهد ی  میاهل ب ی مهیکر یک خواهر که روزی  ولّد

ل ی  به دلیدر هها( س)ضرر  معصومه . سشان باعث افتتار بوده ایبرا

مجرد  یبرا. اهد ا رفتهیاز ده  که مجرد بوده یدر ضال یالگس 31ن سدر  یماریب

ر یسن مجال میان نهها در ای  که بسذکر شده ا یل متعددیشان دالیماهدن ا

 . ام نوران مهریفرزهد پو  االر زهان جهانسالم بر س واهم بگویم  فقط می.  یسه

نن  یمن در لحن الل.  سا چهار روا و  ه لحنسدارای  مطّهر ضرم

بازار )«گذرخان»بازار  یروبروو  شهر قم یابان اللینن مقابل خ یورود در که
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  ین  ر یبدو  ام ع کرده ررّو  ازیهو  رازها  اع س  سا( ها یمحل  جمع عراق

 . تمسک زا ر هیمن 

  مدارکش یک ،ار  رفته بودیکه به ز ییاز روزها یکیبرادرم در عصر 

کمتر از ( س)معصومهی  م خاهم فاطمهین عمزا راو  به لط  باهو. کرد را گم 

 . دسر یما م ی   به خاههسق پی  مدار  او از طریک ماه کی

و  میاز ب یاکسدر  ،قم یوغا ، سوهانسخودم را به همراه  یها یدلتنگ

قم به  یافربرسنال میش  در  رم سوار بر ا وبوسدوباره و  ممیر می دیام

 . گردم یکرماهشاه برم

  یربازسادامه و  انبازگشت به پادگ

  مال سدر.   هگه داشته بودهدسر پسه چهار روز من را سن یم در ایها نیپو 

در  یید رجایپادگان شه یه لرح در ضلع جنوبساع  سکه  ا  ییها نن ش 

چشم بر هم هگذاشتم، از قم  ا و    بودمسر پو س وضشتنا  هگهران یرماس

زا ر  یربازِ داهشجوسک یاکنون  و این که ار یز ی طهسواه ب اوّلکرماهشاه 

 . خواب از چشماهم گرفته شد ،تمسه

کرماهشاه به قصد ضرور در پادگان ( گاراژ)یدان نزادیاز برادرم در م

ده یپوش  نیپو  یکه بر رو یشتص سبا لراو  کنم یم یلوفر، خداضافظیراب هس

 . مسر یبودم به گروهان م
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ل در داهشگاه را به یحصاشت ال به   یدم به پادگان گواهودر بدو ور

. شوم پادگان وارد یشتص سبا لرا ،اجازه دادو  دژبان پادگان هشان دادم

« یتاهرولسا» يیدم که دیئول غذا را دسرباز مسده به گردان عاشورا دو سیهر

 . کردهد یمان ضمل میخو  را با ضال  افتان یشگیهم

ی  لحهسا م نموزش،یهو  ک ماهیاز  یکه پ یشگیرباز همسگر نن یمن د

م در لرحگاه یپاهاو  کردم یته مسبو ته بازسقه با چشم بیه دقسرا در  2 ژ

 یک داهشجویمن . رف ، هرودم یرش باال مس یمشتر  در هنگام رژه  ا باال

به شدّ   را که در نن دوران به ییها یا دوره هم ، ستم که قرار اسرباز هس

شگاه  ا غروب یاسدر ن. گر  ر  کنمیچند روز د ،ته شده بودمسهها وابن

در  یدم که از زهدگیرا د یمنظم، امّا تهسگروهان خو  کنم یتراض  مسا

راه را فراموش  یها یتگسخی  دن نهها همهیبا دو  ت  برگشته بودهدسط یشرا

 . کردم

ب ض . شتر از من بودیدار بید ینم که ذوقش برایب یم را میرعموسکاوه پ

  سا یربازسک هوع یداهشگاه هم  ،دین یم ماد؛ امّا یمیشو یدلتني م. میکن یم

 . یعلم ی فهیک وظو ی

. دسر یربازان فرامساب سه ضیوسروز  و  ماهم یچند روز در پادگان م

بود که  اکنون  یا ن لحظهیم ریاهگ گر غمیکدیربازان از س یخداضافظ ی لحظه

ه ما ب ین گذشتیکه  ا نن روز بدون کمتر یرزاخاهیتوار مسرکار اس. ده بودمید

و  اش گذاش  قهیشق یرو یتش را شالقسها را داده بود، د ن نموزشی ر ت س
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اار یربازان گروهان اسبه  ،کرده بود ییش را خیها که اشک پلک یدر ضال

 . کرد یخداضافظ یدو س اضترام یادا ،بودهد یالمینهها ای  که همه

 یقجواب هامه به داهشگاهم باو  ابسه ضیوس  یک امرا برایاما هنوز 

از هم جدا و  رود یالم میکاوه به ا. اهجام هشد یماهده بود که روز خداضافظ

از  ید در گردان خالیبا ییبه  نها« ش  یمرد  نها»نن ش  مال . میشو یم

در و  شوهد می د واردیربازان جدساز ش  هگذشته بود که  یاعا س. رباز بماهمس

را که به  یربازسضال  و  سرد اس یلیهوا خ. شوهد یتقر مسگردان عاشورا م

 یبرا. ردش شده بودس یلیخ. کنم یبر  ن هموده در  م س مقدّسیلرا ی ازگ

ه یشگاه  عریاسط نسبمرگ که و یتم  ا او کنار بتاریسا یاو م یبه جا یقیدقا

 . تمسرباز داهشجو هسک یمن هنوز هم . خودش را گرم کند ،شده بود

وزش را بر سن یباد نخرو   ازد یوز بر من مس تتوانسا یرماسلرح با 

نن طیّ  که یابسه ضیوس . اب کنمسه ضیوس و  کوبد  ا من بروم یلور م م

س و لراو  نیاز جمله پو  ،بودهد  ل دادهیبه من  حو اوّل که روز یلیاس مام و

ن ینخر ییک جف  دمدای و یشتص سمن با لرا. گرفتند یرا از من پ.. .و پتو

 . شه  ر  کردمیهم یپادگان را براو  مام را گرفت یربازسدوران  یامرا

در و  دمیکرماهشاه خر یدان نزادیرا در م ییداهشجو یها ن کفشیاول

اکنون من و  روم یبه خاهه م. الم شدمیقالجه وارد ا یبرفو  ردس یان هوایم

 . تمیسرباز هسگر ید
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  8811بازگشت به قم در بهمن ماه 

ط یبل. به کرماهشاه رفتمو  اه افتادهالم ریبهمن دوباره از ا یاز روزها یکیدر 

من به و  قم وجود هداش  ی  براساع  مناسدر و  المینال ایدر  رم سا وبو

اار در یدان ایاز م. رفتم یاز نهجا به کرماهشاه مو  رابلهسد ابتدا به یهاچار با

در نن محل . ادش دارمیخوب به  یلیکه خ یداهیکنم، م یکرماهشاه عرور م

به  یید به  نهایباو  تمیسرباز هسگر یمن د؛ امّا «لوفریراب هس»:  ابلو زده بود

 . داهشگاه در شهر قم برومس و در سرفتن به کال یبرا یاهید کاوینال شهی رم

 کیونمد به داهشگاه  ال رف سنال را در  مام نن چهار یفروش  رم ییچا

 که یگارو سی« !داغ ییچا !ییچا !یچا»ی شگیهم یدم با لدایهواخ  د

ی  بدرقهو  دعا ینال برای رم گدایان سمج. لرش روشن بود ی شه گوشهیهم

اعتم، سدر ضال هگاه کردن به . مدشان خوب بودندر. گرفتند یافران پول مسم

دم که خنده یه خودم را از دور دیک هفر شریتم که سه یربازسادگار دوران ی

در  هادر ا ّفا  کیدر  را یربازسدر  ام یا دوره کاوه هم. شد یاده همیاز لراهش پ

. سم  بندرعراساو به و  قم یوسمن . مینیب یدوباره م یاهید کاوینال شهی رم

رع   مام سبه و  میخور می نال شامیزود با هم در  رم یلیخ! یخوب ا ّفا  چه

 ی لحظه. میشو یلوفر از هم جدا میراب هسدر  یشدن دوران نموزش

م هچشما یجلو ک لحظه ازیکه  ا قم بود  یا ا ّفاق کاوه ازو  من یخداضافظ

 . دور هشد
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  در قمزائر  یدانشجوال سچهار  ،آخرپالن 

 در زمانمادرم از شوقش . برخوردار بود ییگاه واالیما از جا ی ار  در خاههیز

از )گف  می من یدر دوران کودکبا قطار،  مقدّس به مشهد اش یار یفر زس

را که مادرم در  ییراب بازسن ایهم ماش هنوز(.  هران  ا مشهد با قطار رفته بود

بود که  یاهسن کاوّلی از یو. به خاطر دارم ،من نورده بود یبرا یدوران کودک

 یبرا «یمشهد» ی واژهو  رفته بود( ع)ار  امام رضایزو  به مشهدما  ی هاز محلّ

 یکه برا یا هس  مدریک. بود  ر مهمو   ر با ارزشر سک پی  ولّد ک زن ازی

و  وه سامس  ی ر از ک ار باشکوهسیب ،من به همراه نورده بود ییابتدا لاوّ الس

 . رفتم میبا نن به داهشگاه و    داشتمسبود که من در د یچمداه

سال  هیمدر . من بود ین دوران زهدگی ر ال ضرور در قم متفاو سچهار 

 یتتسن شهر به یا ایکنم   حمّلن شهر را یتم دو هفته اس واه یم یتتسبه  اوّل

و    داشتم بماهمسدو یلیان دوران داهشگاه خیدر پا؛ امّا کرد یم  حمّلمن را 

 ن شهر بتواهمیبدون کنکور در او  میتقسم به لور  میارشد را ه سیکارشنا

 .ن رف یامکاهش از ب ،شد 87ر یک  رم معدل من زی این کهل یکه به دل

 ینبشار روها در پار  کوچک کنار  اع سدر شهر قم  یاز فرط دلتنگ

تن س یبا وو  تهسهش( س)ضرر  معصومه مطّهر ضرم یروبرو یلندل

شدّ   لیداهشگاه به دل اوّل السدر .   بودمیشان غریمن هم مال ا. ام گفته

که  ییچه روزها. گشتم یالم بر میک بار به ایبه خاهواده هر دو هفته  یتگسواب

م را یها نیدوباره پو ی و ربازسبرگردم  ،کردم یعسداهشگاه من  اوّل در  رم
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توار سا یبراو « کالغ پر»و « غل »و « از جلو هظام»و «   خررداریسا»و  بدوشم

 . رمیبگ یفرماهده گروهان اضترام هظام یرزاخاهیکم می

ک یبر  ،شود یشهر قم مشتمل م. دیک  رم طول کشیمن فقط  یاما دلتنگ

ال در سک ی« مردانچهار»ابان یکوه  ما در خسل از محل یبلوار طوو  ابانیخ

اکن سال در چهارمردان سدو و  هیال در لفا سک یل نباد، یدر زهر یخوابگاه

 یدر نن مکان را 8251ال سن یدر فرورد( ره)ینیامام خم یم که روزیبود

ل نباد، بلوار یه، زهریدان شهدا، لفا یدادهد  ا م یالمسا یخود را به جمهور

هر روز  .کردم یمطیّ  د نن رایوز بار ان که هریسپردو  هین، داهشگاه، مهدیام

وار بر خط سکه  یزماهضتّی  هر روز لرح.  سک زا ر ایتم که سه ییداهشجو

 . تمسک زا ر هیتاده یسشوم، ا یواضد شلوغ م

. بود( ره)اهلل بهج   یمن در  ن یین افتتار دوران داهشجویبمرگتر

ده یاز لرح برگمهم یرا برا( س)زهرای  جد فاطمهسم. بود یک پدر معنوی یو

هماز لرح از هر  ی از اقامه یدارش پید یبرا یعاشقان وو  بود که عالقمندان

 . ر بودیهظ شان کمیکراما  ا. نمدهد می جدسبه نن م یشهر

 ک جوانی ین عرله از پتتگیباال رو  ن مرضلهیمن واال ر یداهشگاه برا

ی  ار کتابتاههاز کن ،شد یدر قم هم . سال پش  کنکور ماهده اسکه دو  اس 

و  رد شد ی که سومین کتابتاهه بمرگ جهان اسالم اس ،اهلل مرعش  یبمرگ ن

 یالمیا یاهلل محمد  یبه منمل ن ،شد یهم. رف یر هدذیثأ و  عرو نن هشد

را  یو یتیسز ادهو س در قم رف  یالم در خررگان رهرریتان اسنده ایهما
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 یشان برایتنان او س بود در قم سیشنا عهیش یمجمع جهاه ییر  یو. اموخ یه

 . بود« لسمن الع یاضل»ی المیا یمنِ داهشجو

و  قرول 81ی  مادهی  با  رصرهی و تتسبه  ییپنجم ابتدا سمن که در کال

در . داشتم یطسمتو سیطح درسهمواره  یش داهشگاهیپو  تانسریدر دب

ار خودم در چه یان هاباوری  در میاهل ب ی مهیکرو  داهشگاه به لط  خداوهد

هنوز و  شوم یتعداد درخشان داهشگاه قم مسا« ال »داهشگاه با معدل  اوّل  رم

 . افتم می اد قمو ی کنم یاز منمل هر روز هگاه م یا ن را در گوشهن ییهم  ند

دار یالم به دیخواهدن من در  رم چهارم، دو هفر از اقوام از ا سدر او  در

ش در خوابگاه واقع در یه ش  پسدو !!  یسر هیضرورشان خ. ندین یمن م

از  یدم هصفیخواب د. ده بودمیبد د ینباد خواب لیان در زهریدریورزشگاه ض

به  یم وقتیال هسران همان یدر شام غر. ان شده بودسکیما با خا  ی  محله

تم در اطراف ضرم ضرر  معصومه سخواو  دهیخاهواده شمع خر ی عداد اعرا

د از یشاو  تم نن را روشن کنمستواهمن هو   سشکها  از شمع یکی ،روشن کنم

 . کردم یک غم ههفته را با خودم ضمل مینن روز من 

. الم برگردمید به ایبا ،ندیگو یفقط مو  به من هگفته یمینن دو هفر چ

نهها به من گفتند که . الم برومیکنم  ا به ا یم را  ر  مسدر سکالو  تاریگ

راغ  و را گرفته و س هدچار  صادف شد یشهر نیافر  بسک میمادر  در 

 .ل هداشتمیمن موبا 14ال ؛ زیرا در سدادهد یک  لفن را هم همی ی اجازه.  سا

ن دوران ی ر ست . مادرم دعا کردم یبرا( س)ضرر  معصومه در لحن
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دن سیؤال پری ضتّی س که اجازه سیمال ک. الم بودیر قم  ا اسیماین من  یزهدگ

. ام مرور شد یا   لخ زهدگی ا ّفاق همه سا وبوی  شهیدر ش .م هداشته باشدیرا ه

 هکه فقط چهل روز یطیبا خودم گفتم که پدرم در شرا؛ امّا  ه دلم قرص هرود

که با  سیک. نمیبر یگرید غم دیهرا ، سم گذاشته ایتیمرا و  گذشته در .بودم

!. هه! هه.. .هم پدرو  مادرش هم مادر بودهو   سمرار  بمرگ شده ای و تتس

  !؟ردیم بگیتیک یرا از  یمیگر عمیک بار دیخداوهد بتواهد  !دامکان هدار

که  سیمرا مال ک. گفتگو با خودم بود ینها فقط هوعیا ی ا همهامّ

اده ین پیاز ماش .اهدهدسام ر هبه محلّ ،گر برده باشندیبه شهر د یته از شهرسب ک 

هاگوار  ی  از خرریما ضکای  وار خاههیدو  در یاه روسی یها پارچهو  شوم یم

 . داش 

ا ضرر  و ی ایش خودم گفتم خدایپ؛ امّا ت  باشدسد باورش یشا

 . ار تان نمده ام، فقط مادرم زهده باشدیش  به زیکه د( س)معصومه

 برادر برادرو  ردیگ یم زهان مرا در نغوش نم که ضجهیب می مم رابرادر معلّ

و  لرزان یقدر. ام   دادهسرا از د سیداهم که چه ک همی من هنوز؛ امّا کند می

د یچ گاه طعم خورشیگذارم که ه یقدم م یا به کوچهو  روم یزده جلو ر م به 

ه روز از و س ام   دادهس صادف از دی  اهحهسک یبرادرم را در . هداش 

 . شوم یم متوجّهمن امروز لرح و  گذرد ی صادفش م

 یپ ن لحظا ی  ای ول. شوم یاهدوه وارد مو  مملو از ضمن یا به خاهه

و  مرگ ی اه، خاههسی یا خاهه.  سال هنوز هم دردها  اسازده یاز گذش  
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م را یافر  گلوساع  مس 84 یتگسخو  ر یضو  ب ض. اشکو  هیگر ی خاهه

ن یدر ع. کند یدا همیمدن پنرون یاع  مجال بساشک  ا چند و  ت  فشردهس

ما ی  اههکه در خ ین عماداراهیکنم  ا در ب یک پتو میبا ب ض طل   یهاباور

 . تراض  کنمسا ،  به من نمده بودهدیلسعرض   یبراو  جمع شده بودهد

هنوز در  سا وبو یلداو  روم یک برادر مرده می یاز جن ییر پتویبه ز

را چشم بر هم  یاعتس. دهد یها را هم هیگر یدن لدایشنی  گوشم اجازه

و  مین ید منرام نرام به خو. ک قطره اشکیغ از یدر .ام گني شده. گذارم یم

گر زهده بودهم را یدو  شوم یموجود از خاهه خار  م وضعیّ از  اطاّلع از یپ

و   سماه رمران ا!. م؟یبگو هن همه درد را به کیا من ایخدا.   هدارمسدو

اهدوه و  بندد  ا غم یا فرو میرمران در اثر  صادف چشم از ده 32برادرم در 

و  هر اهدازه در باب لرر؛ امّا کند یمراهم هیتسان فرا  او ما را  ا زهده هیپا یب

 . ق  داردیاهد، ضق ر  گفتهیبر مص  حمّل

دوباره به قم بر و  ماهم یاشک مو  ضمنو  ک هفته در خاهه پر از اهدوهی

که  و  حمّلی لرر؛ امّا  سر ممکن ایغ راًیم  قرین امر هیگردم،  صور ا یم

از جمله  .ان همودسمن ن یبرا ر  را به اهحاء متتل ین مصیخداوهد داده بود، ا

تعداد بر ر داهشگاه سدر برگشتم به داهشگاه خرردار شدم که به عنوان ا این که

 ی ها در شهر قم با همه یتتس یام باهوی ا نن ا و این که ام شده یمعرف

خواهدن به من نموخته  سدرو  ش فقط عراد ، نرامش، نموزشیها یخوب

 . بود
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ی  فاطمهو  من با خداوهد دو عالم یها هیومو  اظهار عجمو  ها ار یز

. به خود گرف  یگرید یبوو  خ به بعد رهيیدر قم از نن  ار( س)معصومه

یی و  نها یاز جن یلرح  ا ش  در خوابگاهو  لیرا  عط سدر یها سکال

من در همان  یها اکار ش . تتمیر می اشکو  غم در ب ل گرفته یعمل  زاهو

با درد  «چهارمردان»ابان یخ یون ضرم در روبروریکنار نبشار ب ینگس یلندل

 . شد یدرس( س)تن گفتن با ضرر  معصومهی و سزارو  دل

ن ی ر ت و س نی ر که دردها  ین بیها هم ش     ننیدر  ول

  سدو. شدن بود یدرس نها در ضال و   یغر یک داهشجوی یلحظا  زهدگ

اهگار . شد یتته میک رشتر از من در نهجا اشیکه ب یا هداشتم برگردم به خاهه

ی  اجازه. ر بودیگ خا  قم دامن. ده بودهدیخ کشیقم به چهار م درمن را 

 . داد همی خرو 

 داهشگاه به مشهد ییداهشجو یاردوهاو  ام خرر راه افتادن  ورین ایدر هم

. تمسهتواه ،ن اردو برومیکردم به ا یهر چقدر  الش م. دسیبه گوشم ر مقدّس

: کرد یدر گوشم مدام زمممه مرا( ع)این کالم امام رضاک هفر ی ییگو

ار  کرده ی  که مرا زسا سیار  کند، ماهند کیمعصومه را در قم ز یهرک»

 دادم  ا از یا هامه ،غرب بود النیگ متولّدکه  ید خداکرمیتم ضمسبه دو« . سا

در  وقفه یب؛ امّا د بودمیرشار از  ردس. اهدازدیب( ع)طرف من در ضرم امام رضا

ار  امام یزو  در قم ماهدگار شدمو  را معنا کردم و  حمّل لرر ی خودم واژه

 .  سک نرزو ماهده ایمن  یبرا( ع)رضا
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 ی ا مه  ار یر  زسض ،خواهد می  سال در قم درسکه چهار  ییداهشجو

دش  ا یبه زا ر هاام( س)مگر ضرر  معصومه. شود می رونیمعصوم از دلش ب

خرو  از شهر قم را ی  دوار شدن اجازهیامی و عاد یهنگام برگش  به زهدگ

 داد؟ یم

ها  با وجود  مام غرب و  ماهدم یزا ر باق یک داهشجویال در قم سچهار 

و  خودم ضفظ کردم ی دورهو  در رشته اداهشکده ر ی اوّل ها ر ره ر یمصو 

عاد  ؛ امّا سشوم( ضرر  معصومه)شانی  کردم که خادم اسبارها درخوا

دن به امام سیهرو  مال باهو، ماهدن در قم ییتم به مشهد بروم گوسههتوا. هشد

  .برای من مقدّر شده بود( ع)رضا
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 ( ع)زائران ضریح رضا

 علی اکرر امامی

 (کرماهشاهاستان )

یمای کرماهشاه ساز   وسّل دعای. بودیم هم جمع شده دامادم دور ی هش  خاه

بعد . دادیمگوش می  وسّل کو ی معنوی به دعایسگی در هم .شد می پتش

یا عَلِیَ بنَ  !نِسیا ابًا الحَ !عِندَاهللِ اشفَع لَنا عِندَاهللِ اًیا وجیه»ی  هزمممکه  نن از

مَولینا اِها و یِدَهاسیا  !یا ضُجَهَ اهللِ عَلی خَلقِهِ !لِ اهللِابنَ رَسو یَا !اَیُّهَا الِرّضا !یسمُو

هوای زیار  هشتمین و  یک مر ره ضال ،یدسبه گوشم ر «...تَشفَعناساو  َوَجَّهنا

با  .به ذهنم خطور کرد( ع)؛ ضرر  ثامن الحجج امام رضاسفردو ی هفیروز

 سذهنم نما ی هراچس معروفمان خاطرم، به قول سطلوع مهر زیار  در ن

ه رأی فر به مشهد را در میان جمع بس، موضوع  وسّل بعد از ا مام دعای. کرد

 کیه بر عصای عنایا   وسّل و    از شمیم عطر دعایسهمگی م. گذاشتم

  .فر موافق  کردهدسمعصومین، مشتاقاهه با این 

دل و  نگینسلحظا   گذش ؟ها میاع سها مال داهم چرا ثاهیه همی

به جهتی خاص میل  پاها. زددو میدو ها سوسو و پلک همه چشمان. زدپرپر می

 ی ههطلریدو  تجاب شدهسگویا دعاها م. از شور رفتن بود پر هارس. دنرفتن داشت
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، یهمه ک از  ر غری  قری  ی هالخره به اهگش  اشاراب ،باشم اکه م امیدبی

و  دل رفتن بر سهوو  مینگین که فارغ شدسازین لحظا  . یمفراخواهده شد

 یدلواپ. بودهد ها درگذراعا  چوهان ثاهیهس، هاگهان ش تولی گسجان م

 دادفرمان می انپایمو   س، این میل از دل به د سگذرام که چقدر عمر یشد

ی پا همگانزدهی مر هدر چشم ب . ساو امر ،چون امر. میدریاب که لحظا  را

ما  ،جان از میل دیدن میمبان عمیم ر. نرماهی شدیمو  فری دلدذیرسدر رکاب 

رور و س کرم نقا ی هرفسخواری ریمه را به  کاپو اهداخ   ا جماعتی به امید

 صمیم . ر کنیموفر را پرهیان هف  رهي  صسنخر ، راه طوالهی و  دهیا

زهي  ،تأجر خواهرم بودسال پیش مسکه چند  یی وهسی  اکگرفتیم به راهنده

 صمیم بر نن شد که روز و  همان ش  قرار گذاشتیمو  به او زهي زدمو  بمهیم

 . دوشنره ضرک  کنیم

 ی هه بعد از اقامسهود و  یصدو س ال همارسماه  یورروز دوشنره دهم شهر

ر شو  خواب به سهای لرح از نن ش   ا دمدمه. هماز لرح ضرک  کردیم

هماز . اع  بیدارم کردسکه زهي بود  چشماهم  ازه گرم شده. هایم هیامدچشم

 ما ی هخواهرم که در همدیکی خاه ی هوی خاهبه سهاشتایی و  لرح را خواهدیم

ماشین . بودهد نهها هم نماده ،یدیمسخواهرم ر ی هوقتی به خاه. ه افتادیمرا ،بود

فرا  .وار شدیمسهمگی و  تیمسباروبنه را در باربند ون محکم بو  ایلسو. نمد

ون هر ی  راهنده. ی عطرنگین کردهدسالکرزمممه نیهو  خواهی للوا  را با هم

کردم که  ساساضو  داش  رسشور جواهی در ؛ امّا داش  بود و بچّه چند متأهل

فر، ستین لحظا  سدر همان هت. باشد ر داشتهسرع  در سعشق  ، سممکن ا
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. با ضولله راهندگی کندو  تتی به او دادم که مواظ  باشدو س ف س ذکر 

 وق  و  یدیمسدنباد همدان رساعتی به اساز چند  عدبو  ضرک  کردیم

 . بعد از لرف لرحاهه ضرک  کردیمو  کردیم

هایی ریحسر شو  با  سهمگی از و  کرددری میسهای طویل را دّهجا ون

در این میان  .خواهدن ادعیه شدیمو    داشتیم، مش ول ذکر للوا سکه در د

نهنگین دعای زیار  عاشورا و  اسبا لدایی ر ،کوچکم داش  ی هخواهرزاد

 یپماشین شهرها را یکی . روضاهی بودو  کرد؛ فرا، فرای معنویرا زمممه می

یدن به دیار معشو  در سخیال من در شو  رو  گذاش  می رساز دیگری پش  

-راه کر  خواهرزاده های ظهر بود که در بمرگ همدیک. ضال پرواز بود

برای شرک  در یک همایش به و   سای اوضرفه را که کارمند فنی( محمّد)ام

برای و  دیمیر را پیموسلومتر از میضدود چهل ک. وار کردیم، سکر  رفته بود

و    کردیمسکرابی در .لرف ههار  وق  کردیمو  عصرو  ادای هماز ظهر

جا ه ر اپا  قصیر بسجماع ، به امام  ضقیر به هماز را و  نوردیمدلی از عما در

ریح سبا  و  بودم تهس  راهنده هشسمن در لندلی کنار د. به راه افتادیم. نوردیم

مدام چر   .ذشته هتوابیده بودمدر ضین ذکر چون ش  گ .مش ول ذکر بودم

رفتم که با گاهی اوقا  به خواب می .کردنگینی میسهایم پلکو  زدممی

بعد از چند و  پریدم از خواب میو  خوردرم به شیشه میسویراژ رفتن راهنده، 

هایم داه خواب بر قلمرو چشمسر معنوی داخل ماشین، سراسکو  سدقیقه در 

 . کرد میغلره 
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و  کوی سدر شهری برای خرید یخ، بی که اینادامه داش   ا همین ضال  

ردی بر لور ، خواب همچون سبا زدن نب و  پیاده شدم .تادیمسمایحتا  ای

 که این ا  .دادیمبعد از خرید به راهمان ادامه. رکرال از چشمم پریدسای  پرهده

ردم ان از مسپرانسیدیم، پرسمنان رسبه ابتدای شهر  ش  1: 20 اع سضدود 

ای منتظر ماهدیم وضرفهفنی در جلوی .ای را پیدا کردیمضرفهوهشاهی مرکم فنی

ایی، ساز  حویل کار  شنا یپو  ام با هگهران اداره هماهنگی کند ا خواهرزاده

تراضتمان در هظر ساختماهی که برای اسما را به و  هگهران در را برایمان باز کرد

 ی هایل، در محوطسز پایین نوردن وبعد ا. گرفته بودهد، همراهی همود

رم محوطه، سرسفرای و  هابا دیدن گلو  اختمان، خاهوادگی گشتی زدیمس

 .همازخاهه را پیدا کردیم .بیرون رف تگی راه از  نمان سخ

شام، با خرید چند عدد هان  ی هاز ادای هماز، نمدیم برای  هی یپ

بعد از لرف . پت  خواهرم لرف کردیم  سنگک، نبگوشتی لذیذ با دس

بنده هیم چون در داخل و  تگی کردهد، خوابیدهدسخ ساسشام برخی که اض

فاهه سمتأ .منان بگردیمسهایی زده بودم، همراه طلریدم  ا در شهر ماشین چر 

گذار در و نهایی به گش  .رم هیم همراهم هیامدسهمو ضتّی  کاله ماهدرم بیس

 .منان رفتمسشهر 

ا الّ .کردهدواب خوش خویش خروپ  میوقتی برگشتم همگی در خ

داش  ذکر و  بود را باز کرده ؛ امّا قرننواد هداش س که اینخواهرم که با 

 ی هورسدیدم  .هگاه کردمو  یدمسرا بو و قرنن جلو رفتم .گف  للوا  می

 . ما هم خوابیدیمو  اهعام را باز کرده،  وفیق خواهدن چند نیه از نن هصیرم شد
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ی اداره ی رم از گلراهي همازخاههسیمی سذان که هماهند هبا لدای هاب ا

با گرفتن وضو به ادای و  همه از خواب بیدار شدیم ،ای بلند شد ضرفه و فنی

و  یر شدیمسم ی هادام ی های متتصر، نمادبا لرف لرحاهه. فریره پرداختیم

هار را ها ،یمساللّه زود ر به مشهد برشاءان که اینبرای  که  صمیم بر نن شد

و  رس من داشتم با محمّد. پیمودرا می جادّه ماشین. داخل ماشین لرف کنیم

از و  از من الرار؛ امّا زدم  ا مجرورش کنم، هاهار مهمان ایشان باشیمکله می

 . ایشان اهکار

با دیدن هیشابور ذهنم چون  .یدیمساع  به هیشابور رسبعد از چند 

در  «هاشمی ی هخاهواد»س درو  شاپرکی بازیگوش رف  به دوران کودکی

جریان خنده  .شد متوجّهراهنده  .زیر ل  با خودم لرتندی زدم. ذهنم  داعی شد

هاشمی در کتاب اجتماعی  نقای سدر یای از هنگام  دریخاطره .یدسرا پر

در همین موقع راهنده فهمید که بنمین . وم ابتدایی برایش  عری  کردمس

گشتی در داخل شهر زدیم  ا پمپ بنمبن را .  سماشینش در ضال  مام شدن ا

 وفیق اجراری شد که شهر هیشابور را  ا  .برای ما بد هشد الرتّه ؛کردیم پیدا

 . ی برینیمودضد

 .گوشی را برداشتم .از شهر هیشابور که بیرون رفتیم موبایلم زهي خورد

 سال هم در امتحان ههایی درسال گذشته بود که امسیکی از داهش نموزان 

  ضرف سبود که هتواه چنان ب ض کرده نن. بود گرفته 3ی  هی همرسزبان فار

قول دادم  .بعد مشکل همره هگرفتنش را گف . کم نرامش کردمکم .بمهد

 ،امتحاها  ههایی بود اورا  صحیح  ی هتم که در ضوزسبه دوو  کمکش کنم
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را قطع  گوشی.  جدید هظر کنند را اشدر لور  امکان ورقه  ازهي بمهم 

ایشان از روی لط ، قول داد برای رضای خدا  .تم زهي زدمسبه دوو  کردم

 ....اش را به دبیران بدهد  ا  جدید هظر همایندورقه

ش  بود که  3 اع س ضدود .کردمی عرورشهرها  از رهمسماشین پش  

هاگفته  .پیدا کنیم اقام جایی برای  که ابتدا در فکر بودیم. یدیمسبه مشهد ر

گفتیم اگر نهجا  .بود ای مشهد هماهني شدهضرفهوفنیی  اهد که قرالً با ادارههم

جو وسراهنده با پر .یا هتلی را برای بیتو ه پیدا کنیمی معلّم  خاهه ا  یا هشد هرود

هتل  سندر. بود که شماره مشهد در پش  ماشینشان در  شدههایی  از راهنده

رفتیم، هاگهان ماشین که می یرسدر م. یدسای مشهد را از نهها پر ضرفهوفنی

راهنده فوراً  . سکمک خوا ،بود نگین داغ کردهسبه علّ   رافیک  که پیکاهی

. تیکی نب برایش بردسپال ی هام در پش  ماشین، دو دبخواهرزادهو  کنار زد

راه و  تیکی خالی را گرفتیمسهای پالما هم، دبهو  ی برایش هیفتادا ّفاق الحمدهلل

. هتلی در کار هرود. یدیمسبود، ر یدهسی که راهنده پرسوقتی به ندر؛ امّا فتادیما

همگی « . سم نرزوننن گشت .  گشتم هرودسهگرد هی»: من به شوخی گفتم

گرهه من مشهد را شاید اون نقا ندرس اشتراهی داده و : راهنده گف . خندیدهد

 .   بلدمسمال ک  د

جلوی یک ماشین پراید را گرف   ا . ام از ماشین پیاده شدخواهرزاده

بدل شدن چند کالم بین نهها، محمّد با و  بعد از رد. دسبدر راهنده هشاهی را از

بعد از گذر از چند . ر ماشین پراید راه بیفتیمس  اشاره کرد که پش  سد

نقای ؛ امّا   دادهسدر سخدا ندر ی هخیابان فهمیدیم که نن بندو  کوچه
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ماشین ما هم . رف و   ومان گرف  همارپراید مرلغ دو ی هراهند .راهنده هابلد بوده

بالفایی و  رمسرسیار سی بای  وق  کرد؛ جاضرفهوهتل فنی ی هداخل محوط

 . نمدبه هظر می

مدار ، ما را به ا ا  و  هانامهساز  حویل گرفتن شنا یئول هتل پسم

بردن نهها به ا ا ، و  ایلسبعد از خالی کردن و. راهنمایی کردهد 303ی  هشمار

ل زیار  سکه هم غلرف چای، هوبتی به ضمام رفتیم و  تراضتی کو اهسا

، اوّل از همان. کنیم سار  ن هرستگی را از شاخسهای خهم هرزهکرده، 

 اوّل من چون. شود کشیدن ضمام شام دیر نماده مشتص بود به علّ  به درازا

 ی هاطراف هتل برای  هیّ ی هتیم، م ازراهنده رف با نقای بودم، هفر ضمام کرده

چند هفر که ضمام . برگشتیمو  اهگور هم خریدیم مقداریراه  ی هدر میاه .هان

همین هم شام ما چند هفر . اهگور را با هان لرف کردیمو  بودهد؛ نمدهد کرده

راهنده . خوردهدو    کردهدسهیم بعد از ضمام به قول خودشان کته در بقیّه. شد

 . ی کرد  ا در داخل ماشینش بتوابدخداضافظ

چون . ها را مر   کردیمتگی راه، زود  تتتوابساز فرط خ

و  ها خوابیدهد عداد ما زیاد، برخی روی  تتتوابو  ها کم بود  تتتواب

 دخترم همه از خواب بیدار ی هبا گری. روی زمین خوابیدهدو  هاهداختبرخی پتو 

هنگام لرف لرحاهه و  رح را خواهدیمهماز ل. همدیک اذان لرح بود. شدهد

و  کنممن همین ضوالی پنچرگیری می. تیک ماشینم پنچرهسال» :راهنده گف 

 . «م  ضرمسافتیم بعد راه می
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به و  راه کردماشین را روبه  اع  یازده ظهر بود که راهندهسهمدیک 

نگین سکو ی س. گفتمر شو  چیمی همیسمن از . راه افتادیم طرف ضرم

ن نکه  را هواییو  ضال  خودم هرود سد. بودای وجودم را فراگرفتهر اپس

 ضال ،مویم بگاه وفقط می. کنم ولی   به خوبیهم ا وهمی ،لحظه داشتم

: در این ضال بودم که راهنده گف . بودم ن روز  جربه هکردهنبود که  ا  خالّی

 . «کنمپار   ماشین راو  اینجا پیاده شوید  ا من جای پار  پیدا کنم»

به این و  بود ن بار  وفیق زیار  ثامن الحج رفیق راهم شدهاوّلی من که

نگین سم یهاقدم .مرهو  شده بودمو  ی ما شدم  ا ضدّمشرف می مطّهر ضرم

م یکیلو وزهه به پاهالد  که مال این بود ،داشتمهر گامی که بر می. بود شده

: گف  ،دبو  وفیق زیار  را یافتهام که دو بار خواهرزاده الرتّه ؛بود ولل شده

یم وبعد برو  بتوریم ا اهدویچ بیارم س ا من بروم چند  دشما اینجا بنشینین

 . زیار 

از همان و  ای همان اطراف دو  ا نب معدهی خریدممن هم رفتم م ازه

اهداز ها را مال زیرنن کار ن. ای پیدا کنیمایهسدکان چند کار ن نوردم،  ا 

 ا . غذایی  ناول کنیم( ع)ر جوار ملکو ی بارگاه امام رضادو  یمگسترد

ها را خوردیم  ا زود ر اهدویچس عجلهبا . کردیم ای پیداایهسام نمد، خواهرزاده

هاى اشکو  را گرفته هایفه هد رایجان شدیه. رفتن به ضرم شویم ی هنماد

همراه با اشکى . دیغلتمىفرو عر  یخیهاى ارسرخو  درپى بر گوههشو  پى

دهر عشق وجودمان سهشتمین اختر فروزان همراه با شو  و  عالقمندىو  شادى

 . بود گرفته را فرا
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 ام با اهگش  اشاره گف ضدود چند لد متری راه افتادیم که خواهرزاده

ق به  رین اماکن متعلّباشکوهو  ینیکی از زیرا ر ؛ ساینجا لحن اهقالب اکه 

های ایوان طال، ایوان حن چند ایوان به هامدر این ل. رضوی ستان قدسن

 . اع  وجود داردسایوان و  خاهه هقاره

پیچید که در نن کو  میسبرای چند لحظه در فرای وجودم فقط فریاد 

. ضرم نوردهد ی هتی را برای زیار  به داخل محوطمیّ ی ههنگام چند هفر جناز

را به طرف ضرم  اهلل اکرر گفتن مردماهی که جنازهو  فقط لدای  هلیل

کردم، دیدم وا  به لفای ضرم هگاه میو  من که ها  .، در گوشم بودبردهد می

. مان را فرا گرفته بودا فرای معنوی ضرم وجود همه. ایرین هم مال من بودهدس

ها ام محمّد برویم زیار ، بعد خاهمخواهرزادهو  نن شد که ابتدا منبربنا

امام   ولّد فردا، روز. رفتیم برای زیار  مامشرف شوهد، در میان نن شلوغی 

بارگاه ملکو ی هشتمین اختر  ابنا  و  وقتی چشمم به گنرد. بود( ع)رضا

در . تادمساختیار با دیدن نن همه عظم  للوا  فربی. افتادوالی  و  امام 

 یبان شمایهس ،نفتاب یگنردی از جن. بوددریایی از هور م، دیدگاهمقابل 

الم علیک یا سال» :ردمخم ک رو س ادمینه ههس  بر سم ادب دسبه ر. سالشمو

  «!ی الرضاسیا علی ابن مو ! لطانسالم علیک یا سال !سالنفو یاهی

و ِ یوَقَفْ ُ عَلى بابٍ مِن أَبْوابِ بُ یأَللَّهُمَّ إِهّ»زا ران زیر ل  دعای  ی همه

و  خواهدهد میرا  «دْخُلُوا إِلّا بِإِذْهِهِیأَنْ  سقَد مَنَعْ َ النَّاو وَالِهِ  هِیکَ لَلَوا ُکَ عَلَیهَرِ

خود را هماهند عاشقان  متسخوامیمن هیم  .رفتند برای زیار  ضریح مرار می

و  مبوددهافتااهروه عاشقان نقا، گیر  جمعیّ در میان امّا  ؛ماهسبه ضریح بر دیگر
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 ممسجمّا ؛ ایدسبه ضریح ر م  دلسد. مرفتو میسنن و  وساختیار به این بی

تم به ضریح س؛ یک نن دعاشقان اهروه میان ،بود ایبازیچهو  بود اختیاربی هنوز

ارزش نن را داش  که  جمعیّ فشار نن همه   حمّلچند دقیقه . مرار  خورد

 . ه بمهمسبو مقدّس بر ضریح

 ی هبرای هم( عج)از دعا برای  عجیل فر  نقا امام زمان یبا نن ضال پ

 هالمیارهای  .بودهد فارش کردهسنههایی که و  دعا کردمنشنایان و  تانسدو

 . ه زدمسبه جایشان بر ضریح مرار  بو ،باشم

شدید نن را این  یهماهند درختی که باد جمعیّ یل سدوباره در میان نن 

بعد از چند دقیقه به  که اینبرد،  ا مرا با خود می جمعیّ بررد،  سوینن سوی و 

 فرای ضرم با للوا ی که زا رانو  تر شدیدم که شلوغی کمسجایی ر

که برای زا راهش ( ع)افاضا  معنوی ضرر  امام رضاو  تادهد، دعاسفر می

و  گوش جان دیدو   وان با چشم دلال ضرم مییّسجو و  در زالل فرا ،کردمی

 . یم همودس وان با قلم  رنن لحظا  را همی به هر لور  شنید

 ان ضرمهایی که خادملحن روی قالی بعد از خواهدن هماز زیار ، در

دخترم فاطیما که ضدود هف  ماه بود، در کنارم و  تمسبودهد، هش هاهداخت

و  کرداز لفای معنوی ضرم فقط هگاه می؛ کرداو که همیشه گریه می. هشاهدم

در این موقع بود که . بودشیر خوردن را هم فراموش کرده ی هدغدغضتّی 

اع  دیگه به علّ  سها  ا یکی دو خاهم»: گف و  ام محمّد نمدخواهرزاده

 . «فوالد ی ه واهند زیار  کنند، بیا، برویم کنار پنجرهمی جمعیّ ازدضام 
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ای فوالد در گوشه ی هکنار پنجر .راه افتادیمو  دخترم را ب ل کردم

محمّد شروع  .ام دو کتاب ار راط با خدا نوردیمهمراه با خواهرزاده .تیمسهش

دارم نن را  اسزیادی به ضدیث ک ی همن هم که عالققرنن و خواهدن کرد به 

که ر جای قرلی سدوباره برگشتیم . معنوی با چشم دل خواهدم در نن فرای

در جای قرلی روی و  یدیمسها رما قرل از خاهم .ها بود محل قرارمان با خاهم

ده شدن نماو  های زا راندعاو  شو و  هگاه کردن به ذو  .تیمسها هشفرش

 . نمدتم برمیسعشا  نها کاری بود که در نن لحظه از دو  برای هماز م رب

در   وفیق ضرور که ایناز و  کردممی هگاهرا  ضامن نهوضرم با لفای 

و  گنجیدم  خود همیسدر پو ،بودم بارگاه ملکو ی ضریم عشق را پیدا کرده

. بودهدهم با ما  ادرممکاش در این فرای ملکو ی ای   نرزوی این را داشتم که

و   سهگریضریح میبه نن یکی و  خواهدمی دعایکی تم؛ سهگری به زا رین می

  به دعا سدیکی . بودهده کنج  نهایی خود به ایوان طال پناه بردهمه در 

 واهد ماهند هیچ چیم همیتی سرابه . خواهد قرنن می همنن یکی و  بود برداشته

کرو ران ضرم و  گنرد طالو  ی فوالد پنجره رو کنا راو س زار زدن در لحن

گره زدن اهگشتان بر  ی ههیچ چیم به اهداز. ملکو ی کندضال زا ران را 

 .   عاشقان ضرم را نرام کندس واههای ضریح همی مشرک

های  چشمو  ها هیم پیدا شدخاهم ی هکلدر همین وق  بود که سرو

هایشان با دیدن چشم .شده بودرخ سکوره  ونشان از گریه هماهند نهن درا ههم

بیشتری از این فرای  ی کردم نهها بهره س میاساضو  خوردم می به نهان غرطه
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هوای ب ض و  بیشتر ضالو  کردمچون من الالً گریه همی ؛اهدمعنوی برده

 . داشتم  ا گریه

های مناره لدای دلنشین قرا   ای ماهده بود به اذان، از بلندگوچند دقیقه

- هاپذیر را خلق کردهل و  ییفراو  وزیدیم روح بتشی میسان هس هب قرنن

من جم و  بنگاردو  رایدسکه ب طلریدرا می یشاعره و ندسبود که این فرا هوی

 .هداشتم برای گفتن چیمی سوساف

ضرم  ی ههای برافراشتهای هورش را از هو  منارهنفتاب، نخرین رشته 

کو ی س قرننقرا   . ضالی غری  داشتند ،تمسهگریبه همه که می .پیچیدبرمی

مؤذن اذان را قرا    قرننبعد از قرا    .بود دار در همه جای ضرم پراکندهمعنا

مقدّس  عشا در نن مکانو  هماز م رب اوّلین عاد  خواهدنسهمگی . کرد

و  بعد از خواهدن دعای فر  از لحن اهقالب بیرون نمدیمو  مان شدهصیر

هگاهم در هگاه . های اطراف ضرم گذر کردیمر م ازهالهه از کناسالهه س

ریح سکه   چشماهی درش  گره خوردو  ای ژولیدهپیرمردی با چهره ی هتسخ

لحر  را  رو س تمسکنارش هش .  داش سدر د ای خوش رهگیفیروزه

خاکی کنج لران پیرمرد  ییدم؛ لرتندسهوای ضرم پرو  از ضالو  بازکردم

 : ح گف با زباهی فصیو  نشکار شد

به این   وسّل رمسنری پ. میسجا چون هنیا لیر رکند جیپا گم مو   سد»

لیاق  جارو زدن زیر پای و  کاش من  وان.  سای اامام عمیم راه هر گمشده

من . کردمای را پیدا میهای فیروزهکاشیو  گنرد طالو  زا ران ضریح هقره رهي

 «.المتیم را از التجا به این امام ر وف دارمس
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با و    داشتنی خداضافظی کردمسمرد دوپیررغم میل باطنی از نن علی

به هتل و  وار شدیمسچند بار  لفن زدن محل پار  ماشین را پیدا کردم، 

 . برگشتیم

وغا ی و س فردا لرح  صمیم گرفتیم در بازارهای مشهد چرخی بمهیم

 ا و  ری زدیمسخیام و  شر  سمرکم  جاری الماو  به بازار رضا. بتریم

باز به هتل . وغا ی خریدیمسکرد برای نشنایان یی که ذهنمان یاری میجا نن

اع  ستراض ، ساع  اسچند و  خواهدن همازو  هارابعد از لرف ه .برگشتیم

یری سزضم  بکش از م»: به نقای راهنده گفتم .پنج به طرف ضرم به راه افتادیم

یار سضرم بو   سا( ع)م رضاچون امش  میالد اما. یمسبرو که زود ر به ضرم بر

 . «شلوغه

از طرف ایوان طال به  ،این بار قرار شد .رعتش را کمی زیاد کردسراهنده 

ضدود دو کیلومتر ماهده بود که . یدیمسبه همدیک ضرم ر. داخل ضرم برویم

 ی بقیّهما هیم پیاده شدیم  ا . شدهدها میماهع از جلو رفتن ماشین یمأمورین پلی

من مش ول ضرف زدن با گوشی بودم که خواهرم با گفتن  .ه برویمیر را پیادسم

 . للوا  به گنرد زرد طال اشاره کرد

هقوش و  های الوانبا کاشی .قرار دارد مطّهر این گنرد که در شمال ضرم

از نثار و   سدارای کمال ظراف  ااس  و  خطوط زیرا  میین یافتهو  گوهاگون

  سدرخشاهی او  گنرد بمرگ، گنرد طال. دورضرم به شمار می ی هنری ارزهده

و  ه رین شاخصهمایانو  ین ر بمرگ .قرار دارد( ع)که بر فراز ضرم امام رضا
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شکوه این منظره از و  من با دیدن زیرایی. رودبه شمار می مقدّس مشهد مظهر

بودم،  من که  ا نن وق  چنین عظمتی را هدیده. تم خداضافظی کردمسدو

م  سلفای ضرم از این قو  زیرایی. رحان اهلل بر زباهم نمدس نگاه ذکرهاخود

های درخور، در  من به علّ  هداشتن واژه . سهاشدهی اول و  یار دیدهیسب

  سامید ا. کنم نده میسگوهه بول  چنین عظمتی، به بیان همین کلما  قصار

را با هنر گنرد طال و  ته بیابندسهای شایواژه ،ادیرانو  ندگان، شاعرانسکه هوی

 . ندسشعرها، بنویو  هاتانسدر این زمینه داو  خویش ول  کنند

و  بمرگی به داخل لحن اهقالب رفتیمو  نن همه شکوه ی هبعد از هظار

دیده را به هظاره سهشتمین   ولّد ر سزهی به منا ا هقاره. تیمسها هش روی فرش

حل در م در شرقی لحن اهقالببود همدیک غروب نفتاب . بنشینیم

. شدشروع هقاره  ن ، هواختساشدهاختهسمتصولی که برای این کار 

لمیمی و  کردم خیلی خوهگرم ساسکنجکاو شدم از یکی از خادمین که اض

در شراهه »: ایشان در کمال متاه  گف . یدمسنداب نن پرو  زهی ، از هقارهسا

ل در طوو  دیگری همدیک غروب نفتابو  روز دو هوب ؛ یکی همدیک طلوع

وگواری همه روزه هقاره هواخنه سایر ایّام و س لفرو  ال جم در دو ماه محرمس

قاره به ه. کنندهفر به هوب  اهجام وظیفه مییازده  برای اهجام این کار. شودمی

  «.شودهواخته می کرهاو  طرل یلهسو

( ره)به لحن امام خمینی .جدا شدم از خادم ضرم  شکّر کردم و از بقیّه

از مناره . تمسل  ضوض هش جا و همان ار ضوض وضویی گرفتمکنو  رفتم

در ضتّی . من که  ا نن لحظه برایم پیش هیامده بود. شدپتش می قرننقرا   
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شکوه ضرم ب رم و  با دیدن این همه عظم .  رین شرایط گریه کنمت س

دلم در و  هاخودنگاه در کنج  نهایی خود به شکوه گنرد طال پناه بردم.  رکید

در . ماهی شدساذان او  گرفته بودهد، نقرنن و ان کرو ران ضرم که با لدای می

زمممه  نیدلنشو  گرم یلداتم با سدر ب ل دو  ن بلندساین هنگام مردی با محا

-گاه میسدلتوشیم به ه، اگر دوریم !امام غری ای    عطر ضاریم ز»: کردمی

داهم از هر  وب میخ  سا ضریح  دلم گره خوردههای  به ضلقه .هگاه گاه 

 : ادامه دادو  «.که  اااو دل باردی، خرابِ عشاق  شد

  سکرریا  ضریم  که  نن یا    سا  انساین  خرا  

    سرضا  اردر که    یاو  ریلسلس و این   بهش 

 نید  ملک  در این  زمین فو  فو   از  عرش  می  

   سیان چون طوطیاساین درگه به چشم قدخا 

 بود رضوان   یدر مشهد، او در روضه  او  هر که  

   سایاان   ضدیث   معترر  از   لعاال   ختام   اهریا

 اششیعه   بگوید   هفتم  ی قرله   را   مکان  ن اای  

  سهماقرله   هااهم و ااک امامی   هشتم   یروضه

 معرف  دارد   که  اهیسخرا   نن  ضال  به  خوش  

  ساسخیر الن ی هااهتر  یسمو  ورااپ   وارااجهم

ین بار اوّل برای ،زاری شنیدمو  های هاب را با گریهمن که این واژه

 .کو  با او گرم گرفتمسبعد از چند دقیقه . کردممعنوی را پیدا ی هعاد  گریس
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محمود اضمدی ایشان با هگاهی معصوماهه گف  شاعرش . یدمسم شاعر را پرسا

 . سین مکان معنوی را  ولی  کرده ازیرا ا یارسبو   سشاعر معالر ا

گشتی در  ،رفتیمها می ا چند روز که در مشهد بودیم همین طور لرح

 کردیمبرخی روزها ظهر وق  هاهار پارکی پیدا میو  زدیمبازارهای مشهد می

خالله هم . پتتندها غذا میدلنشینی در پارکی خاهمو  در جای خلو و 

 . یاض سهم و  زیار  بود

 به بعد از لرف هاهار( ع)نقا امام رضا  ولّد ر شنره یک روز بعد ازاز ظه

 بعد از گش و  عصر را در ضرم به جماع  ادا کردیمو  هماز ظهر ؛ضرم رفتیم

راهنده ما را پیاده  .هتل برگشتیم به اکناف ضرم،و  گذار مفصل در اطرافو 

 یم داخل هتلما هم رفت.  ، روغن ماشین را  عویض کندسخوا می چون ؛کرد

  کنید  ا سشام درکه  لرف چای به خواهرم گفتمو  تراض سا بعد ازو 

بعد از زیار  به امید و  امش  زود بتوابیم  ا قرل از اذان لرح در ضرم باشیم

 . خدا راهی شویم

خوردن شام، و  بعد از خواهدن هماز .  کردهدسها شام را درخاهم

گوشی موبایل را گذاشتم روی . خوابیدیمو  اهداختیمها را رختتواب

ام خیلی زود  ا خواهرزاده. با لدای زهي موبایل همه بیدار شدیم 20/2اع س

وار و س بنه را داخل ماشین گذاشتیمو  بارو  ایلساب کرد، وسض همینه هتل را

عرض ادب و  رفتیم مطّهر م  ضریحس. به طرف ضرم ضرک  کردیمو  شدیم

  .کردیمزیار  از هماز جماع   یپ. کردیم
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و  دل کندن از این لحن. ودب یدهسر فرا خداضافظی یلحظه دیگر ضاال

ولی  ؛ت  بودسخیلی  ،بودیم گرفته یرایی که در این چند روزه با نن اهس

از و  کردبه زبان خود دعایی می یهرک. به داخل ضرم رفتیم. رفتیمباید می

را ( ع)امام رضاوداع با  یخالله همگی دعا. ای داش تهسضامن نهو خوا

 . با امام عاشقان خداضافظی کردهدو  قرا   کردهد

از دیگری  یها را یکی پو جادّه گرفتیمرسیر بازگش  را از سدوباره م

 عصر 3اع  سضدود و  ر گذاشتیم،  ا موقع هاهار بدون  وق  نمدیمسپش  

ذای غ عجله و با کردهمهیا  اط ههار راسیدیم؛ فوراً بسبود که به شاهرود ر

. عصر دوباره راه افتادیمو  از خواهدن هماز ظهر یپو  متتصری فراهم شد

. بتوابیم (ره)چون قصد داشتیم، ش  در اطراف ضرم ضرر  امام خمینی

از  یرهرر کریر اهقالب یکی پ مطّهر ه بر مرقدستاها را به امید بوسروو  شهرها

من در و  شدمیش میودیگر هوا داش  گرگ. ر گذاشتیمسدیگری پش  

 ا مرقد »: کردم به ایشان گفتممی یتگی را ضسخو  راهنده خوابچشمان نقای

با . «هدهوضدود لد کیلومتری م»: ایشان گف . «هدهوچقدر م( ره)امام خمینی

  که امش  را در سبهتر هی»: گفتمو  به همگان کردم روو  خود اهدیشیدم

  «.فردا ضرک  کنیمو   رین شهر بماهیمهمدیک

 ؛قرل از همه موافقتش را اعالم کرد. ده که لحر  من باب میلش بودراهن

ما نقایان  صمیم خودمان و  ها موافق هرودهدخاهم بویژهدر این میان برخی  الرتّه

که از جه  مقابل با  ییهالیهاى ا ومرحظه، هور چراغلبه لحظه .را گرفتیم

ما ماشین  ی هبدهو  ق سمودهد، در یپفالته راه مىسع نسیوی  جادّه رع  درس
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 ها بانیماش. شدمی ساستگی بر چشمان نقای راهنده بیشتر اضسخو  دی ابمى

ار ساع  به گرمسبعد از ضدود دو . گذشتند نورى از کنار ما مى سامسرع  سر

نن گذاشتیم که پارکی را برای ش  بنا را برو    دیدیمسهوا را منا. یدیمسر

پارکی را  سداش ، ندر ی یپ فشن که فکلی یهراهنده از جوا. مبیماهدن بیا

چشمم نب »: من گفتم. رف همان جوان می سراهنده داش ، به ندر. گرف 

- جای خوبی به ما هشان داده سقیافه ندرو  این جوان با این ریت . خوردهمی

  «.باشد

اگه دیدیم . رویمارزه ما میبه امتحاهش می»: محمّد هم در جوابم گف 

  «.رویم هتل یا خاهه معلمیخوب هرود م

ابتدا مردها رفتیم  ا  .بودهدمردمان زیادی نهجا  .پار  را پیدا کردیم

بعد از پیاده  .  پیدا کردیمسی مکان، جایی مناسبعد از برروضعیّ  را برینیم و 

و  ایل را از ماشین پیادهسه وس ها،  ا نهها همازشان را خواهدهد، ما هرشدن خاهم

و  راغ پت سها خاهمو  بعد رفتیم برای ادای هماز. کردیم برپارا  افر یسچادر م

 .درفتن غذا پم

ر به سراه افتادیم  ا  (ره)یر ضرم امام خمینیسلرح روز بعد به طرف م

اراد  و  عشقو  با امام شهیدان  جدید پیمان کنیمو  اییمس  بستان ضرم دوسن

ابی از سضو  یدیمسبه ضرم ر. المی ادا هماییمسخود را به بنیاهگذار اهقالب ا

به و  جا نوردیمه عصر را در نهجا بو  هماز ظهر. فرای معنوی ضرم بهره بردیم

فرهنگیان جلوی در  به محلهبود که ش   88 اع  ضدودس. راهمان ادامه دادیم
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به  هاز پرداخ  کرای یپو  ایل را پیاده کردیمسو. یدیمسخواهرم ر ی هخاه

 . خداضافظی کردیم او هیمبا کردیم و  طل  ضاللی و از او  راهنده

 سى که درسکال ؛بود درس سما کال ی هبراى هم مقدّس فرسن یا

 . نموخ   مىیاهساهو  اخال و  ل یفر

 .تعجل بودسدول  م که سوساف ، ولیدیخوش درخش
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 فصل پنجم
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 هابچّهدوست 

 علی کاظمی

 (استان ایالم)

د یشا. ان مشکال  ما قرار داردیدر جر همواره( ع)امام رضا بدون شک

این  یبرا یتس واهد پا یم ،افتاد ا ّفا  من یتان که در زهدگسن دایداهم ا یهم

 ! باشد پرسش

کشد  ا ما در رفاه  یزضم  م یلیخو   سا یاختماهسک کارگر یپدر من 

خودم  ینده برایبتواهم  ا در ن س  دارد که من درسدو شهیاو هم. میباش

 .ه برومسدار کرد  ا به مدریک روز لرح مادرم مرا از خواب بی. باشم سیک

رما سنن  یقه  ویدق پنج  س واه یهم سیچ کیه !رد بودسمن هوا چقدر  یخدا

را  یمیدر راه چ یول ؛ه شدمسمدر ی بعد از خوردن لرحاهه، رواهه .اوردیدوام ب

و  د مش ول کار کردنیشد یرماسپدرم در نن . کرد مدم که هاراضتید

 . مردم بود ی خاهه یهماکار
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به  یوقت. بکنم یاو کار یتم براس واه یهم یول ؛وخ سدلم به ضال پدرم 

پدرم  مداممن  یول ؛رضال بودهدو س ها خوشحال بچّه دم  مامسیه رسمدر

به  یادیز یلیخ ی عالقه خواهدن، ساز در غیر بهمن . چشماهم بود یجلو

کارم  یلیما چون خ یمرب .داشتم فعّالیّ   کواهدو ی در رشتهو  ورزش داشتم

. به باشگاه رفتم یغروب همان روز وقت.   داش سدو یلیمرا خ ،خوب بود

. دیابقا  هوههاالن کشور نماده باشسم ینده براین ی مان گف  که هفتها  یمرب

. باشد یخود ان م ی ذهاب به عهدهو  ابیا ی نهیل کمرود بودجه همیبه دل یول

 . صد همار  ومان پرداخ  کندسید یهر هفر با

با هم در و  میبود سهم کال.  سال من او س نسام که هم  رخالهسپ

 یایم ی؟کن یچکار م یعل !نخ جون» :گف . میداشت فعّالیّ   کواهدو ی رشته

صد همار سیبه خاطر  هه .ل هرودمیاد مایمن ز یول« ی؟ابقا  کشورسم یبرا

 یعال یلیگف  که  و خ نم به یمرب .کردیم ی که باید پرداخ  می وماه

به او گفتم نقا شرمنده من و  ل هرودمیاد مایمن ز یول .ییاید بیضتماً با ی؛تسه

هه  :گفتم ؟شده یمیمگه چ ؟چرا ؟چه یعنی :دسیبا  عج  پر .میای واهم ب یهم

مشهد  یابقا   وسم» :گف  یمرب .مهدار یفقط نمادگ !هشده یمیچ !نقا

ار  امام یابقا  به زسر از شرک  در میغه ب ی وه ی و م یایشه، چرا هیبرگمار م

  «.(ع)ار  امام رضایز یهعاد سچه  یدوه می ،یهم بر( ع)رضا
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. هگفتم یمیباز هم چ یول. خوشحال شدم یلیدم خین ضرف را شنیا یوقت

با خودم فکر کردم که  .هگفتم یمیع چن موضویا ی ارهدرب به خاهه رفتم یوقت

 !؟رمیصد همار  ومان از پدرم بگسی ینخر من چه جور. شود یپدرم هاراض  م

 .کند یم یرما کارگرسدر  یتتسن همه یبا ا یوقت

. ما نمدهد ی به خاهه ینیهش ش  یبرا با خاهواده ام ش  که شد خاله

و  هم همراه نهها بود ،ام بود یباشگاه همسی و ام که همکال رخالهساهوش پیک

ابقا  به مشهد سم یهم برا یعل یتسرا» :دسیام از مادرم پر دفعه خاله کی

« !هگفته یمیبه ما چ یعل !؟ابقهسکدوم م» :گف و  مادرم  عج  کرد «؟ره یم

  هدارم سدو یول ؛نره :منم گفتم ی؟قراره  و هم بر !یعل :دسیمادرم از من پر

  .که برم

کو  س یول ی؟  دارسدو یلی و که خ «؟راچ»: پدرم با  عج  گف 

صد همار سینخه  :به مادرم گفتم ،ها رفتند مهمان یوقت .هگفتم یمیچو  کردم

 و و هاراض  هراش من پول ر» :مادرم گف  !؟ارمیخواد از کجا ب ی ومان پول م

  «.کنم یبرا  جور م

 ی؟چکار کرد»: باز به من گف  یمرب. به باشگاه رفتم یروز بعد وقت

  «.دهند یمه مجای آنپاهصد همار  وم اوّل به هفر ی؟م خود و گرفتیصم 
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 ی؟گ ی  مسرا !نقا» :گفتمو  خوشحال شدم یلیدم، خین را شنیا یوقت

  «.امیضتماً م» :فوراً گفتمو « نره» :گف 

ک ی. هرود یصد همار  ومان پول کمسیرد مرلغ ستان سفاهه در نن زمسمتأ

. کردم یم یشه با او بازیمان داشتم که هما خاهه یدر اهرار ی  داشتنسدو ی بره

م گرفتم که برخالف ی صم .داشتم شتسدو یلیخ .گذاشته بودم یرا قند شهام

مادرم هم  .شد ی ني م یلیدلم براش خ یول ؛را بفروشم ننام،  یل باطنیم

چرا  !جان یعل» :دسیبا  عج  پر .  دارمساو را دو یلی  که خسداه یم

ابقه جور سن که پول شرک  در میه اسوا» :گفتم «ی؟بفروش ور یقند یخوا یم

 «.بشه

خوب  یلینهها خ یمال وضعیّ  .ما نمد ی ام به خاهه ش  که شد عمه

ازش  یکه به خوب یبه شرط ،ام گفتم به عمه. شد یدار قندیخر یفورو   سا

 یفردا «.ال  راض  باشهیخ» :گف و  صد همار  ومان بهم دادسی .یمراقر  کن

 یوقت .شکس   تشسفاهه دسمتأو  داافت یین وار پایکار از د در ضینوز پدرم نن ر

منم بدون . اس از ی  بابام، پول هسد یدم که برایفهم ،میتان رفتسماریبه ب

ابقا  شرک  سگه در مید» :گفتمو  صد همار  ومان را به مادرم دادمسی یمعطل

. هاراض  شد یلیدرم خما «.دکتر بابام بکنو  ن پول را خر  دوایا. کنم یهم

هاراض  هراش پناه » :گف و  د پول را از من گرف یرا د وضعیّ ن یا یوقت یول

 . ته بودستش به خاطر ما شکسمن هاراض  بابام بودم که د یول« !بر خدا
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به فکر بابام بودم، موقع هاهار مادرم و  ه کردمینن ش  را  ا لرح گر

سابقا  شرک  ه مسبرو وا ؛ومانصد همار  سین هم یا ایب !جان یعل» :گف 

 ی رامادرم اهگشتر .  بودسم درسنره ضد «ی؟دم پول از کجا نوردسیپر .کن

ن کار یچرا ا !مادر جان»گفتم  یبا هگراه .  داش  فروخته بودسدو یلیکه خ

 «.ر هشدهیپرداخ  کن  ا د وپول ر ،برو یفور» :او گف  یول «؟یکرد ور

م  مشهد سبه و  میشد سبو ینیار موسما  ی همه .دسیروز ضرک  فرا ر

ار سیمن ب یول ؛خواهدهد یشعر مو  زدهد یها ک  م ی بچّه همه .میضرک  کرد

  ساز دو  مادرم ی بابام، اهگشتر فروخته شده ی تهس  شکسد .هگران بودم

به یک باره داد که  یاش مرا عذاب م ام، همه ی  داشتنسدو ی بره ی،دادن قند

من فقط  یول «شده؟ یمیچ» :دسیبا  عج  پر یمرب .هیرر گیزدم ز اختیار و بی

  .کردم یه میگر

لرح که  .میدیخواب یفورو  میته بودسخ یلیخ ،میدسیبه مشهد ر یوقت

تان سرد زمسچون فصل . دیار  نماده باشیرفتن به ز یگف  برا یمرب ،شد

م وارد ضر ی، وقتدهد ی  مسبه ندم د یچه نرامش .راً ضرم خلو  بودی قر ،بود

پدرم » :نقا گفتم و خطاب به ح نقا را گرفتمیمحکم ضر .ودش می (ع)امام رضا

از امام و « !ن کار هجا ش بدهی و را به خدا از ا ؟د زضم  بکشهیبا ی ا ک

مادرم اهگشتر  ی هسمه وای ا با پول جا. ابقه باشمسم ی تم که برهدهسخوا( ع)رضا

مرا لدا  سیکردم کفکر  .ه بود  دادسد نم به یریک ضال عجی .بترم
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ک یبه و   اب هرودم یگه الالً بید ،میافرخاهه برگشتسبه م یوقت. زهد یم

 . ده بودمسیر ینرامش واقع

 .  دادمسم را شکاوّل  یباال ضر ید با اعتماد به هفسیابقه فرا رسروز م

نال یمن با اقتدار به ف یول ؛ابقا  ضذف شدهدسم ی ههم از گردوهتاسدوی  همه

 ؛دمسی ر یمن الالً هم یول ؛داشتم یار قدر مندسی  بینال ضریفدر  .دمسیر

اش  ر ل  همهیز .اس  دهیمرا شن یلدا( ع)امام رضا ،کردم یم ساسچون اض

  «!ضامن نهو یا !  دارمس و را دو»: گفتم یم

ابقه سم ی من برهدهو  کم نورده بود یفم بدجوریضر ؛هرود یباور کرده

تش فقط بتاطر پاهصد همار سمن را یول .مرا در نغوش گرف  یمرب .شدم

و  رفتم( ع)فوراً به ضرم امام رضا گرفتممه را که یجا . ومان خوشحال بودم

 ی شکر کنم؟ ول  از یچه جور .هوکر م یلیخ !نقا جان» :گفتم نقابه خطاب 

 ی بابا و ماماهمبه جا بعد« !ضامن نهو یا !  دارمسدو رو و ، وهم بگم یفقط م

  .ار  کردمیهم ز

فوراً به مادرم . خوشحال بودهد یلیمادرم خو  پدر ،دمیدسیالم ریبه ا یوقت

 و  !ر س یفدا !جان یعل» :گف  «؟یفروخت یبگو اهگشتر  را به ک» :گفتم

 ی به خاهه .م فروخته اس ا به عمه که گف و  قرول هکردم «!یباعث افتتار من

 یلیدم خینهها د ی خاهه را در یقند. گرفتم یاهگشتر را از او پو  ام رفتم عمه
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خوشحال  یلیخ .گرفته بودم یچون اهگشتر مادرم را پ یول ؛هاراض  شدم

  .شدم

به پدرم و  ما نمدهد ی ش  به خاهه. داردن یمن پمپ بنم ی شوهر عمه

به من  ی وه ی میپ .از دارمیخوب مال خود  ه یرویک هفر هیمن به »: گف 

م یهم وار وا  ر مهیبضتّی  .ین من مش ول بشیدر پمپ بنمی و کمک کن

 بابام هم قرول کرد« !نخ جون» :گفتمو  خوشحال شدم یلیمن خ «.کنم یم

م ین رفتیمادرم به پمپ بنمو  ک روز منی .بود کار پدرم در نهجا مش ول مدّ ی

 :گفتم «!شده؟ یمیچ» :مادرم گف  .هظرم را به خود جل  کرد یمیه چیک بار

 اًفور .بود« الحجج ثامن یگاه اختصالیجا»ن یمم پمپ بنسا «! هوشته ین چیبر»

مرا اجاب   یها تهسخوا یاو چه جورو  تمسخوا یچ( ع)دم از امام رضایفهم

  . سکرده ا

الد امام یر  مسام گف  که به منا که شد عمه( ع)الد امام رضایروز م

 یبرا یوقت یول ؛ش هاراض  شدماوّل .میکن یرا قرباه یم قندیخواه یم( ع)رضا

( ع)امام رضا یبلکه ضاضر بودم که خودم هم قرباه یبود، هه قند( ع)م رضااما

ها دارد و بیشتر به  خالّی به بچّه   وجّه( ع)زیرا فهمیده بودم، امام رضا ؛شوم

  .هماید های نهها  وجه می خواسته
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 (ع)رضای رضا به عشق تولد

 هازهین ضسنوهد

 (استان ایالم)

 نورهد می درد به را قلر  که  لتند قدر نن کهی خاطرا  مرور،  سا ت س چه

 .  سا نیریش چه اهشانیب؛ امّا کنند می اشک پر از را چشماه و 

ی بهارهای  گلی رهگ خوش بهی یچا کیبار کمرهای  تکانسا در مادرم

، به خواهد یم رای مهم موضوع، تمسداه یم خوب. ت یر خودشو  منی برا

 که دهیسر وقتش گهید دخترم» : گف  که دیهکشی طول اهتظارم. دیبگو من

ی یعن ؛یشد هشونی اومد ایده بهی وقت از  یعمو رسپ کندرسا با  وی بدوه

 خود درون کهی خشم با« .دیوش یم شوهرو  زن ندهین در کندرساو   و که این

 رفتارم نیا اهتظار که مادرم« ....نخه، جان مادری ول»: گفتم، بودم کرده پنهان

 دیباو  یبد هظر باره نیا دری  وه همی  و»: گف و  کرد قطع را ضرفم، داش  را

 «.ییایب در کندرسا عقد به زود یا رید

 ضرف من باو  نمد می کندرساو  گذشتند یم هسو  هفتاد السی روزها

 جوان اوو  الهس پاهمدهی هوجواه من. میسبشنا را گریهمد شتریب  ا زد می
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ی  شهیرو  شدم مند عالقه محجوبش  یشتص به. بود ای الهس  سیبی  برازهده

با گذش  زمان . شد  ر میتوارساو   ر محکم زمان گذش  با، قلرم در عالقه نیا

ی ربازس به او. میتسخوا می را گریهمد عشق از مملویی ها قل  با کندرساو  من

، مبود داده قول کندرسا به رایز ؛دمیسر می مسدر به یشتریب عالقه با منو  رف 

 . باشم یزرهگ نموز داهش

 پری چشماه با .دمید را ام یزهدگ ی ندهین مرد ی چهره، گذش  الس دو

 را تشعلّ. دیبار می غم مهرباهش لور  ازامّا  ؛  رفتم تقرالشسا به دارید شو  از

 باز من .کنند متالف   وو  من ازدوا  با ایده کل اگر»: گف   نها او .دمیسپر

.  سیه ما متال ی سک، جان کندرسا»: گفتم «.کرد همخوا ازدوا   و با هم

 به قلرم، جوابش از؛ امّا «؛کردهد اهتتاب همی برا را ما خودشون ماهای  خاهواده

 امش  نیهم دیبا من. «متالفه ما ازدوا  با پدرم»: گف  کندرسا.  نمد درد

 از بعد روز نن. گذاش   نهای ریعج س ر با مراو   سبرخا. کنم شیراض

 ؛بود زده ضرف، شد می او پدر که منی عمو باو  بود رفته خاهه به، من  ر 

 . هه گف  می کالم یک که بود شده نيس از اهگار پدرش دلامّا 

 به گرید منی نرزوها مرد عمر. هرود کار دری برگشتو  همان رفتنی نر

 یی نها غم با میه اکنون. گذش  او دادن  سد از غم ازای  هفته یک. هرود ایده

 خاهوادهی اعرا از یک چیهو  بودم شده نیهش گوشه اسکندر هرودو 

 . برگرداهند گذشته پرشور دختر نن به مرا تندس واه همی
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. کردم یم فکر خود غم بهو  تمسهش ها می اع س کی ار ا ا  کنج در 

ی زهدگو  ماهدن زهدهی براای  مهیاهگ چیه. کرد همی خوشحال مرا میچ چیه

  ....داشتمی پوچو  کی اری ایده. هداشتم کردن

 همه نن بای زهدگو  شدهی الس خشک که دمیفهم پدرهای  گو و گف  از

و  یالمتسی براو  زد می یدر هر به که پدرم.  سا شده  ر ت س، مشکال 

 تمسخوا خدا از دخترم»: گف و   سهش کنارم، کرد می یکار هر منی شاداب

 دختر ،هدارم سدو .(ع)رضا ماما سپابو بررم ، شه  مومی الس خشک نیا که

 بشه  مومی الس خشک اهللءدخترم اهشا گل. بشه پژمرده چشمامی جلو ممیعم

 « (.ع)امام رضا ار یز برم یم را  و پولش باو  فروشم یم را محصولمان همه

 منی برا پدرم اهدوه دنید. کردم همی فکر ندهین به الالًو  بودم دیهاام 

 خودش، کندرسا پدر کنم فراموش تمس واه همی کنم؟ چهامّا  ؛بود ت سی لیخ

 پر عشق نیا ن ش نمدن وجود به باعث او خودو  بود کرده رشسپ هشان مرا

 بودی رضم یب نیا من غم  مام. بود شده من هوجوان کوچک قل  در ضرار 

 . بود شده کندرساو  من به که

 همار اب پدرم همراه به. دیسر انیپا به، اسفر طاق ی الس خشک باالخره 

  مام ظاهراً. میرفت قطار طیبلی  هی هی برا مشکیاهد تانسشهر به زضم 

 طیبل دو خداوهد  سخوا بهی دیهاام کمال در. بود رفته فروش مشهدهای  طیبل

ی دل با پدر. میبود تهسهش هم کنار ،قطار در پدرم و من. نمد رمانیگی لسکن
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 رضا امام»: گف  می (ع)ضار امام ا یعناو  خداوهد به اعتقاد از محکمو  قرص

 . بودم سویأمو  ردهساف همچنان من «.شسبو پا مییایب که دهیطلر مارو خودِش

و  تادسفر می للوا  مر   قطار پنجره کنار پدرم ،دمیدها  اع س از بعد 

 را (ع)رضاامام یی طال گنرد !ایب !شو بلند دخترم»: گف  ،بودم فکر در که من به

 کهای  افرخاههسم هر به. میدیسر مشهد بهی نر. دش یهم باورم. «؟ینیب یم

 پر دل با همچنان پدر. نمد راغمس بهی دیهاام باز. هداشتندی خال ا ا ، میرفت یم

 کوفتهو  تهسخ. کند می هی ه مانیبرا جا خودش رضا امام باش لرور گف  دیام

 در کامالً، خاهه افرسم نیا گف  ئولشسم. میرفت افرخاههسم نینخری وس به

. هداشتم رفتن راهی ها گریدو  ت یر دلم  ه.  سا می رر از کاروان یک اریاخت

 « ...! یغر امام یا» :گف  ل  ریز پدرم

 را ما  عج  کمال درو  نمد کاروان نیئولسم ازی کی هنگام همان در

 ا ا  یه شده هرطور من. نیاومدی دوری لیخ راه از شما»: گف و  رف یپذ

 گف  افرخاههسم ئولسم به خطاب «.کنم می نماده ماش کانساو  تراض سای برا

 . دیهگذار کم نهان ازیی رایپذ در خواهم یمو  تندسه من مهمان دو نیا که

 به پدرم همراه داشتم که دیسر خود او  بهی وقت، من  عج  خالله

و  داش  فالله ضرم با کوچه هس  سدر افرخاههسم چون ؛رفتم یم ضرم طرف

 . میهرود میچ چیه هگران گرید
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  ا. داشتم دلم دری ریعج ساساض ،میشد یم کیهمد ضرم به که کم کم

 خود از مرا کهی سض .پرواز یض کی. هداشتمی اعتقادو  دیام چیه نیا از قرل

 کهی زهاه به  عج  با. کشاهد فوالد ی دروازه م س به ه بود، مراکرد خود یب

  مام باو  کردم زپروا من هم لحظه یک در .کردم یم هگاه، زدهد یم ضجه

 بلندی لدا باو  کرد ر بازس الهس چند ب ض نیا .کردم هیگرو  زدم داد قدر 

 . کردم یم هیگر هق هق( ع)رضا امام نقا کنار در

 کرده دایپ و همدم  سدو یک اهگار. کنم هیگر همچنان داشتم  سدو

 و ت یر می رونیبرا  دلمهای  عقده  مام ،کردهم هیگر با کهی تسدو. بودم

؛ امّا دمید یهم را او. شوم جدا حیضر از هداشتم  سدو. شدم یم رکس

 جمعیّ  مو  .کردم می ساساض رمس بر را هوازشش  سدوجودش را 

 .. .و کرد جدا از ضریح مرا تهسهاخوا

. رفتم خواب به کامل نرامش با ها مدّ  از بعد بار نیاوّل یبرا ش  نن

ی رایفر نن گرید من ،میبرگشت خاهه بهی وقتبعد از چند روز اقام  در مشهد، 

 خاهوادهی اعرا. کردم یم یض وجودم  مام با را بودن متفاو  .هرودم ینشیپ

 گریکدی یپ درها  روز. شدهد خوشحال من شاداب ی هیروض دنید با میه

 چیه که این  ا. کردم یم فراموش را گذشته غم شتریب روز هرو  گذشتند می

 را بودهم خندانو  شاداب، خوشحال من. هماهد یادگار به ام نهیس درونی غم
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و  رف  نیب از اعصابهای  قرص به ام یتگسواب. تمسه( ع)امام رضا نقا ونیمد

 . نرامرتشو  نیریشی تگسواب کی. شدم تهسواب( ع)رضای رضا به بار نیا

 می صم. داشتمی فراواههای  تگارسخوای، گرید جوان دختر هر ماهند 

 از که میتگارهاسخوا ازی یک به یپ. هراشم  نها را ام یزهدگی  ادامه گرفتم

 با؛ زیرا  سای جدّ قصدشان که دیسر می هظر بهو  بود مادرم اقوامو  شانیخو

 واردو  دادم «بله» جواب، بودهد ضرفشان رس چنان بر همی، منف جواب وجود

 . شدمی دیجدی زهدگ یک

 مرسهمو  فرزهد دو کنار در من که اکنون. گذرد یمها  روز نن از ها الس

 من ،میگو یم هم بازو  دارم یشادابو  یبتت خوش از رشارس یزهدگ، تمسه

 امام ونیمدی بتت خوش یض همه نیا با هم نن، را خود عمر ی ادامهو  یزهدگ

 به بتواهم که زمان هر. بهش   رب ، عشق لطانس نن ونیمد. تمسه( ع)رضا

 من قل  در اوی یارو  او یادو  کنم یهم فراموشش گاه چیه، روم می شسپابو

 . دارد محکمیی جا
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 شفاءاالسقام

 زهرا درختی 

 (استان ایالم)
همه در و  ها همه چراغ یغروب نفتاب، روشن شدن لحن همراه با روشن

م یها با رفتنشان ب ض گلو لحظهو  شد یده میبار من  ار د مقابل چشمان اشک

 یگنرد طال یرو به رو ییگوهه دعاهر د و من هاامید ازاختنس ی ر م را محکم

. م قفل کردمیتاهم را دور زاهوهاسدو  تمسامام هشتم کنار ضوض پرنب هش

مگر خود  ما را  !ی؟م را برنورده کنیشود که دعا یم !شود یم یعنی»

از  یکید ضرف  و را که ی؟ شایاهسم را به خدا بریلدا ،شود یم !؟یدیهطلر

جواب دل مرا که  ا نن موقع خدا را و  ندگوش ک ی،تسن بندگاهش هیم ریعم

  «.بدهد ،در  هکرده بود

ی دم که شفایشن یرا م یمادر یلدا .شد یدر گوشم هواخته م ییلداها

: گف  یمو  کرد یه میبلند گر یبا لداو   سخوا یروشن دلش را م ی بچّه

 جوان ضدوداً یهگاهم را دوخته بودم به او که دختر« الرضا سیبن مو یا علی»

و  را برداشتم ینیریمن ش .به من هذرش را  عارف کردو  اله نمدس 83 -81

 نیمال ا :گفتمو  زدم یلرتند .دسیتم را پررا دید از من ضاجم یاو هاراضت یوقت
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من هنوز چشم به راه ی؛ امّا قدر خوشحال نیکه ا یا که  و ضاجت  را گرفته

و  «اهشاءاهلل»: گف  خترد .رم را بدهدیمر ییدا یتم که شفاسخ امام رضا هسپا

 . رف 

که ما به  نیقرل از ا. اد خواب مادربمرگم افتادمو ی نرامش گرفتم یکم

ده یرا در خواب د یش مادربمرگم مردیک هفته پیضدوداً  یعنی ؛مییاینجا بیا

امام هشتم در هامه هش  هفر و  نورده بود( ع)از طرف امام رضا یا بود که هامه

ده بود ما هم یما را طلر( ع)االن هم که امام رضاو  داز ما را دعو  کرده بو

من به و  دیچیدر هوا پ( ع)امام رضا ی للوا  خاله یهاگهان لدا. مینمد

و  میار  بروین راه مادرم را هم لدا زدم که با او به زیدر بو  طرف ضرم رفتم

 امام هشتم این کهغافل از  ؛دعا کردم یلیکه خواهدم خ یار یر هماز زسنهجا 

 .همان موقع جواب مرا داده بود

از  یگر اثریدو  م خوشحال بودمیکه از ضرم خار  شد نیبعد از ا

از چند روز که به شهر خودمان  یپ. کردم یهم یدر وجودم ض یهاراضت

دوار ر یما امو  بهتر شده بود ام ، داییش را که به ما دادهدیم جواب نزمایبرگشت

از  یپو  ادامه دهد ی  به زهدگسواهمن   ییدا این که یبرا .میشده بود

را  وی العال  یماریب( ع)امام رضاو  رطان خون او هرودساز  یماه اثر 4ضدوداً 

 . بود شفا داده
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 فصل ششم 
  هازیارت اولی  
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 وقتی دندانم افتاد

 طاها خدامی

 (استان همدان)

ولی  ؛موقع به مشهد هرفته بودم ننمن  ا  . سا 8232ال سخاطره مربوط به این 

 ییک عکو  زیار به رف   مادرش میو  ال با پدرس ام متین هر رعمهسپ

 سهمین نخری هم یک لرا در .گرف  که پشتش ضیاط ضرم بود بمرگ می

 من خیلی غصه. اش ینهستش را گذاشته بود روی سدو  عربی پوشیده بود

 . ام وق  به مشهد هرفته خوردم که هیچ می

 ،هر وق  دهداه  بیفتد ،تم گف سدو .دان جلوییم که شل شدده

من داشتم از  .کند میخدا نرزوی  را برنورده و  کنیب یی واهی نرزو می

  داشتم زود ر دهداهم بیفتد  ا بتواهم نرزویم سدو .نوردم خوشحالی بال درمی

میون یرا در  لو( ع)ضرم امام رضا یعک. به مشهد برومو  را به خدا بگویم

فیدی دورش پرواز سکرو رهای و  که یک گنرد طالیی داش  مدیده بود

 . کردهد می

در طول روز هم  .کردم که دهداهم بیفتد خوابیدم دعا می هرش  که می

 دهداه  کج در ،گف  می هر چقدر مادرم . ر شود شل  ادادم  مدام  کاهش می
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برای و  بروم مال متین به مشهد ، سخوا می دلم چون .کردم نید گوش همی می

 . کرو رهای ضرم داهه بریمم

 ،تم لرحاهه بتورمسخوا می وقتیو  یک روز از خواب بیدار شدم

 .ام را قور  بدهم تم لقمهس واه همی یدم کهس ر قدر نن ؛فهمیدم دهداهم افتاده

مادرم که  .زدم زیر گریه .همه جا را گشتم ولی خرری از دهداهم هرودو  رفتم

ین دهدوه  اوّل! رمسمرارکه پ»: گف و  یدسبو د لور م راقریه را فهمیو  نمد

 «!مرد شدی دیگه! کنی؟ افتاده چرا داری گریه می

تم بگویم که ضاال س واه همی. هایم را بگویم تم دلیل گریهس واه همی

خیلی . بررد( ع)بتواهم من را به زیار  امام رضا از خداو  چطوری نرزو کنم

متین گذاشتم  یتم را مال عکسدو  تادمسایو  نهرفتم جلوی نی .دلم گرفته بود

بیشتر غصه خوردم، چشمم و  جای خالی دهداهم را  وی نینه دیدم .ام ینهسروی 

خورد به دهدان کناریش باخودم گفتم ضاال چقدر باید لرر کنم  ا این یکی 

 ....  هدارهسشاید الال امام رضا منو دو.. .هم شل بشه

فر به ساهگار که  .من قور ش داده بودمو  وددهداهم موقع خواب افتاده ب

اع  دو سهمان روز . دیگر اشتهایی برای غذا هداشتم .مشهدم را خورده باشم

مادر با  .یج با مادرم کار داشتندساز پایگاه بو  امان زهي زد خاهه بعدازظهر  لفنِ

کنند، اگه بابا   هام می ثر یه کاروان زهاهه برای مشهد »: خوشحالی گف 

 «.ریم اره با هم میبذ
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 .ر کار برگرددسچکار کنم  ا ش  که بابا از  ،تمسداه خوشحالی همی از 

فقط و  خوردم همی دیگه غصه .برگشتمو  ر کوچهسهمار بار با دوچرخه رفتم 

ر مو ورش سبابا که نمد با دوچرخه پش   .کردم که رضای  بدهد دعا می

: ش را خاموش هکرده گفتمهنوز مو ور ،یدیمسبه در خاهه که ر .رکاب زدم

 «..!.بذار بریم مشهد !خدا رو  و... خدا رو  و! بابا»

چی میگی ! با کی؟! کجا بری؟»: گف و  بابا با چشمای باز هگاهم کرد

  «!برینم چی میگی !بذار بیام  و!  و؟

بابا رف   .بابا مو ورش را هل داد  وی ضیاطو  ام را کنار کشیدم دوچرخه

 !بابا»: گفتمم و تسضیاط بود من هم کنارش هشی  ر شیر نب که گوشهس

 برین متین هر ! وروخدا !بابا بذار دیگه .خوایم بریم مشهد، اگه  و بذاری می

 «!ضاال هرفتم من  ا! ال میرهس

و  همه چیم را برای بابا  عری  کردو  مادر با لدای ما به ضیاط نمد

هم شاید  که بگویم باز هر چه در نن لحظه ام از خوشحالی .رضایتش را گرف 

 . کم باشد

فقط دلم  .یک هفته بعد از همدان به طرف مشهد ضرک  کردیم

و  برویم زیار  .بتواهم کرو رهای ضرم را برینم یم  اس  زود ر برسخوا می

راضی کرده بودم که قلکم را  سالتماو  زضم  بامادرم را . بگیریم یعک

 . هایش خرید کنم با پولو  بشکنم
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هف  لرح روز بعد در و  راه افتاد سهیم بعدازظهر ا وبوو  اع  دوس 

مان که با مادرش ا ایهسدختر هم «ودابهس»ولی  ؛واد هداشتمسمن . مشهد بودیم

 ،گف  و می خواهد می رم داخل شهر راس ابلوهای  .وم بودس سکال، نمده بود

من .  گف می باز بعد از چند دقیقه این جمله راو « مطّهر به طرف ضرم»هوشته 

جد سکردم ضرم مال م فکر می .چرخاهدم  ا زود ر ضرم را برینم می فقط چشم

 .  ر اس  بمرگ فقط خیلی . سمان کنار خیابان اا همحلّ

ها  خیابان .رفتیم ضرم ،ایلمان را در خوابگاه گذاشتیمسو که این از بعد

بود که ها  م به م ازهسمن ضوا .نمد می بوهای خوبیها  از م ازهو  شلوغ بودهد

 .زد بر  میو  خیلی قشني بود( ع)چشمم خورد به گنرد طالیی امام رضا

وارد ضرم که . کردم می من فقط به روبرویم هگاهو  کشید می تم راسمادرم د

های  نيسهمه جا از  .ترهای بمرگسلوو  پر از نینه .شدیم مال بهش  بود

 . نمد می بوی خیلی خوبیو    شده بودسفید برا  درس

تراض  به خوابگاهمان رفتیم، همدیک عصر سز هماز ظهر برای اا بعد

بمرگ  ورودی من در .ودابه چادر پوشیده بودس .دوباره به ضرم برگشتیم

امام رضا خیلی »: گفتمو  یدمسبوگرفته بودهد  که رویش شیشه را طالیی

  «!ممنون که منو دعو  کردی .  دارمتِسدو

از شما هم  !جوهم خدا»: گفتمو  مبعد زباهم را زدم به جای خالی دهداه

 «!ممنون که نرزوی منو برنورده کردی
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های  ضیاط پر از چراغی  همه .گفتند میاذان و  در لحن رضوی بودیم

ودابه قرل از و س من .قرمم ک  ضیاط را پوشاهده بودهای  فرشو  روشن بود

  ودابه گفس .کردیم   میسخاهه درو  شروع هماز چند مهر برداشته بودیم

من با مهرها یک خاهه  .تادسرف  کنار مادرش ایو  خواهد هماز بتواهد می

از جایم  .دیگر بیاورم چند مهرو  ید که برومسبه فکرم ر .  کرده بودمسدر

خیلی  .جده رفته بودهدسخواهندهد به  می اهی که همازسک ی همه .بلند شدم

ولی  ؛مسرالی  گوشه ،ریتتم چند مهرو  به طرف جاهری رفتم .قشني بود

تم مادرم را پیدا سدیگر هتواهو  مال هم شده بودهدها  زنی  وقتی برگشتم همه

خودم فکر  با .کدامشان مادر من هرود هیچ؛ امّا ها رفتم ل  ی به همه .کنم

 . مادرم را پیدا کنم شاید ،از نهجا هگاه کنمو  اگر بروم پیش جامهری ،کردم

دقیقه هماز  بعد از چند .ره بودبه طرف جامهری رفتم ولی نهجا هم غری 

 .یده بودمس ر .مردهای جورواجور شدها و  ضیاط پر از زنو   مام شد

داخل های  هور المپو  هایم پر از اشک شده بود چشم .تم چکار کنمسداه همی

زل زدم به گنرد و  نگی بمرگستم کنار ضوض سهش .شد می ضیاط پتش دیده

 مادرم غصه ،ضا اگه من اینجا گم بشمامام ر»: گفتمو  (ع)طالیی امام رضا

دم که کمکم  م میسرو به جان کرو رای ضرم  ق یا امام رضا  و .خورد می

 .«کنی

و  رفتم می دیدم می را هر خاهمی .دهرال مادرم گشتمو  هم بلند شدم باز

همدیک خروجی باب الجواد بودم . مادرم هرود؛ امّا کردم می لور ش را هگاه
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نقا کوچولو با بابا  »: گف و  طرفم نمده بها  یشریه پلی یسکه نقایی با لرا

 «!اومدی؟

نن نقا پش   .شروع کردم به دویدنو  یدمسمن  ا او را دیدم بیشتر  ر

 «!رمسنرام باش پ»: گف و  مرا ب ل کردو  تم را گرف سنرام دو  رم نمدس

 ر منسگذاش  روی و  داد، کالهش را در نورد می ش بوی گالبسلرا

 «!من گم شدم میشه کنارم باشی! خ ؟ الال ضاال شما خادم باش» :گف و 

نن . رم  نظیم کردمسکاله را روی و  اشکم را پا  کردمو  من خندیدم

بگو برینم زا ر  ،  شدیمسخ  ضاال که دو»: گف و  نقا من را پایین گذاش 

 «!نقا چرا چشماش گریون شده؟

نن نقا مرا به ا اقی برد . ام من که نرام شده بودم گفتم مادرم را گم کرده

 نهجا چند .گف  همینجا بمون  ا مادر  بیاد دهرال و  که چند خاهم بودهد

 .من هم گفتم باشه .ایل هم بود که گم شده بودهدسیک عالمه وو  دیگری  بچّه

ر کچلش ستی به سدو  نن نقا خندید. شرطی که کاله مال خودم باشهه ولی ب

فارش مارو هم سبه نقا  ،کنی ولی وقتی دعا میباشه مال  و »: گف و  کشید

 «.بکن

 .مرا  حویل گرف و  های گریان نمد دهرالم چند دقیقه بعد مادرم با چشم

رفتیم من کاله بمرگ  می وق  به ضرم هر ،ه روز دیگری که در مشهد بودیمس

. دادم می المها س خادم ی به همهو  گذاشتم می رمسنن نقای خادم را روی 

خادم  تم وقتی بمرگ شدم من راسام افتاد من از خدا خوا ان بعدیوقتی دهد

 . بکند( ع)امام رضا
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 پربرکت تندیس

 هظریان زین 

 (استان ایالم)

 باریده فراوان برف، یعنی الهی هعم رضم  و  الس نن. بود 8211 ماه بهمن

 دارم دیاه ب. بودم هدیده را برفی چنین  اکنونبه یاد دارم،  که ییجا نن  ا. بود

و  کرد می زهدگی رابلهس در که خواهرم دفعه یک که بودیم شام ی فرهس رس

 هگاهی باو  شد خاهه وارد خندانو  خوشحال .بودملّی  باهک کارمند او رسهم

 .افتادم شک به لحظه کی. کرد می هگاه مرا لرتندگوههو  غری و  عجی 

، دکن می هگاه مرا غری و  عجی  ضال  این با خواهرم که شده هچ مگر !خدایا

 یسکال هم یک که کرد  عری  ام خاهواده برایو  گشود تنس به ل  باره یک

 اجازه اگرو  نمده خوشمان خیلی خواهر  از که گفته من به امروز که دارم

 به هگاهی بمرگم برادر .میتگاری بیایسخوابرای  هفته همین ی پنجشنره ،بدهید

  «.کنیم چکار گیم می یم، بعدبکن ور نوامفکر بذار» :گف و  کرد من

 که یدسپرو  زد زهي بمرگم داداش به خواهرمو  گذش  یمدّ  خالله

 خیلی که گف  داداشم م؟ویبگ چی یمسکال هم به من .کردید کاره چ خرهباال

. بودم ماهده ووا  ها  من! تگاریسخوا بیایند شنره پنج همین بگو !خوب
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 خودم بهها  وق  بعری ولی .کشیدم می خجال  .کنم چکار تمسداه همی

 شوهر دخترها ی همه مال مه من .کند شوهر نخرش باید دختر که گفتم می

 . کنم می

 این که بود دلم در یساساض .بودم قرار بی خیلی. یدسر فرا ش  پنجشنره

 ! من اس  ی نینده شوهر ،دیبیا قراره که رسپ

 .رموبیا چایی که بودم نشدمخاهه  وی هنوز ، مندنمده داماد ی خاهواده

 :گف و  دهرالم نمد خواهرم که بودم هدیده را ام همسر نیندهو  ریسپ هنوز

 م س بهو  گرفتم تمسد را چایی ینیس یواش یواش .«بیار چایی منتظری؟ چرا»

 خجال  من فقط که کردم می فکر !من خدای وای. رفتم مانا خاهه پذیرایی

 ولی. بود تادهسای خشک و شده قرمم خجال  از داماد دیدم ولی ؛کشم می

 بیچاره هم اوو  خجالتی من . سهش دلم به شدم، مهرش خیره لور ش به وقتی

 با منی  خاهواده تگاریسخوا ی هسجل از بعد روز چند. کشید می خجال 

 .شدم هلیأمت زهدگی وارد ماًسر 8211 فندسا درو  کردهد موافق  ازدواجمان

 پرورشو  نموزش نزمون  وی یول ؛کردم می کار یمانس شرک   وی شوهرم

 زضما  ممدو  خواهد می سدر نزمون در قرولی برایشدّ   بهو  کرد شرک 

  .شدیم زهدگی از جدیدی ی مرضله واردو  گرف  را خودش

 از اس  قرار که گف  من به شوهرمو  گذش  می زهدگیمان از الس هس

 .خرم می طال  یبرا ،شد جور شاءاهلل ان اگه. بدهند وام کی به من اداره طرف

 ماه  یر 33 روز. مبود وام منتظر لرراهه بیو  شدم خوشحال چقدر !من خدای

الوعده »که  زد زهي من به فوراًو  شد واریم شوهرم ابسض به وام 8238 الس
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ه شوهرم  مام پول را ب .ابم واریم شده، نماده شو بیام دهرال سوام به ض «وفا

چشمم به و  وارد طالفروشی شدیم وقتی. لور  هقدی از باهک گرفته بود

داش   واقعیّ ولی هه  .تمسکردم که  وی خواب ه می داشتم فکر. طالها افتاد

  شوهرم به طال فروش گف  با اجازهو  ی پنج میلیون طال خرید کردم به اهدازه

 در دید که وقتی به ماشین مراجعه کرد،. ورمبیا اماشین پول ر داخلم از وبر

شوهرم رهي  .بود رق  رفتهسبه که ن ابد ر پولم نناز و  ماشینمون باز شده

وا  و  م ها ه من !ر شدیمسخا  بر  ! سهی ! سهی» :گف برگش  و  پریده

یمه به سراسشوهرم  «.پیچیدم می دلهره به خودس و  رشدّ   ازو  ماهده بودم

طالفروش که با . به او گف  نقا شرمنده پولمون را بردهدو  همد طالفروش نمد

. کینم می ن دوربین را چکگف  هاراض  هراش، اال. گر ماجرا بود عج  هظاره 

دیدیم که دزد یواش و  ، دوربین را چک کردیمشودن اتگیرمسشاید چیمی د

د کن می خیلی نرام در را بازود و ش می همدیک خودرو پراید به در دیواش دار

ذو  من را و  و اون همه ش. طالفروش خیلی هاراض  شد .ددار می بر را پولو 

 .طالها را بررید ، سبعد به ما گف  مشکلی هید و ه خرید طال دیده بوسوا

و  ولی من قرول هکردم. کنید می ابسض نیید، می ،ن که پیدا شداشاءاهلل پولت ان

فردا شوهرم فیلم دزدی را به نگاهی  حویل  .تم بیرون نوردمسطالها را از د

رهتی در این مورد سهیچ و  ایی کندسنا  دزد را شسهتواه یولی هیچ ک. داد

 . به دس  هیامد

. مدیمنشوهرم با این موضوع کنار و  من. شدیم می هاامید  داش  کم کم

 یزهدگی پول کم نن هم اوّلپنج میلیون  رنخ. محکمی خوردیمی  ولی ضربه
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ملّی   وی باهک ییی خدا بنده وامشوهرم به دلیل ضماه  چهل میلیون . هرود

از اون بد ر اعصاب و  فشار زهدگی. ته بودهدسلوی ضقوقش را برابله، جس

. ی که شوهرم ضامنش بودساون ک رنخ. خردی، همه چیم را از یاد ما برده بود

نماده  مقدّس فر به مشهدسی شوهرم برای  اعرای خاهواده. المکان بود مجهول

 مشهد به گفتند که ما قراره اوایل شهریورو  به ما هم زهي زدهدو  شده بودهد

  داشتم ستش من خیلی دوسرا. دیبا ما بیای ،  داریدسدو ر، شما هم اگبرویم

دوهم که  می .شوهرم به من گف  هاراض  هراش! ؟ولی با کدام پول .یموکه بر

ور که شده پول جور طهر( ع)  داری بری مشهد، امام رضاس و خیلی دو

  .مکن می

نموزی به شوهرم  داهشازمان سن روز نقای ولدبیگیان مدیر نفردای 

وی سی رضوی از سهوی تانسداو  ابقه خاطرهسگف  که یک مو  زهي زد

که جوایم خیلی  شودبرگمار  اس ، المی قرارسارشاد ا فرهني و کل ی اداره

از این و  لطفاً بیا. تندسابقه همد من هسشرک  در مهای  فرم .دی هم دارسهفی

 وقتی برگش  خیلی خوشحال بودشوهرم  .نموزان  وزیع کن ها بین داهش فرم

 ریدم مگسپر .دکن جور می را پول( ع)هگفتم امام رضا رمگ ،به من گف و 

میدوهی خیلی دل  » :با خنده گفتم. م قرا   کردیجوایم را براو  چیمی شده

کاغذ را و  ولی با امیدواری زیاد فوراً قلم «!؟ و چه جور برهده میشی !خوشه؟

و  ولی او با شور. م مهم هرودیمن زیاد برا .خاطره شروع کرد به هوشتنو  نورد

 ا نخر  اوّل را برایم از خاطره ،وقتی  مام کرد. هوش  می یار داش سشو  ب

« دویدن  ا بی ههای » :؟ گف س تاه  چیسم داسضاال ا :به او گفتم. خواهد
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ولی واقعاً او این کار را  .خیلی  وی دلم به کار شوهرم امیدوار هرودمراستش 

 . ی گرفته بودجدّ

عجی  به من  یرا خواهدم، یک ض «دویدن  ا بی ههای » خاطرهوقتی 

تاده، سهمین ضوالی ای( ع)کردم که امام رضا س میاسداشتم اض.   دادسد

  .شوهرم خیلی  کان دهنده بود ی هوشتهچون 

مرداد شوهرم از خواب بیدار  82ی از این ماجرا گذش ، لرح روز مدّ 

 :گف  !چه خوابی؟ :گفتم .غریری دیدمو  خواب عجی  دیش  :گف و  شد

من بی لرراهه منتظر  «.کنم می بعداً برا   عری  .اول بذار لرحاهه بتوریم»

خوب دیگه خوابتو برام » :یدمسپرد و م  عری  کنیبودم که خواب را برا

امش  خواب دیدم که یه » :اطمینان گف و  با نرامش خیال .« عری  کن

چه » :گفتم «.فر ون را جور کردهسپول ( ع)امام رضا ،نقایی بهم گف 

به  و و ر» :گفتم به او .دیگه هدیدمشو « !فهمی می امروز» :گف  «جوری؟

ی   وهی خرری از اون بنده امروز برو برین می .خیال هراش این قدر خوش !خدا

المی سبه ارشاد او  ولی شوهرم ول کن هرود «؟خدا که ضامنش شدی بگیری

جواب  «باز چی شده؟» :یدمسپر .با هاامیدی به خاهه برگش و  ر زده بودسایالم 

هه » :ولی گف  ؛یدمساز دبیر جشنواره نقای هلشی پرو  داد امروز رفتم ارشاد

 اعالم س و یای  شمسفعالً داوری هشدن، اگه داوری بشن فوراً روی 

 ،دار شدفردای روز بعد وقتی از خواب بی «. سهیاز به مراجعه هی. کنیم می

خدا چرا ول کن این ماجرا  ور و» :گفتم «.خوام برم ارشاد می من باز» :گف 

الن ساین بار به نقای هلشی که  وی امّا « !ی؟چرا این قدر امیدوار! ؟تیسهی
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تم که برهده شدم، سنقای هلشی من مطمئن ه» :یده بود گفته بودس،  ا رهبود

  «کنید؟ میدین؟ چرا اعالمش ه شما چرا این قدر لفتش می

 :ماج  شوهرم را دیده بود، با شوخی به او گفته بودسنقای هلشی وقتی 

ولی بعد با خنده لور   «خوب برهده هشدی میگی چکار کنم؟! مگه زوره»

 که ایناز و  به او گفته بود که شما دوم شدیدو  یده بودهدسهمدیگر رو بو

 . تیمسهمشهری خودمان دوم شده خیلی خیلی خوشحال ه

با شوخی و  گرف  سلرح همان روز شوهرم با من  ما 88 اع د سضدو

. کنید می ی رضوی لحر سهوی تانسداو  گف  با هفر دوم جشنواره خاطره

به ولی وقتی  ؛شد همی باورم «!چی داری میگی؟» :گفتم .لحظه شوکه شدم کی

 نورم میگفتم که مقام  ه میگف  هر چ نم بهو  غر  در شادی بود خاهه نمد

کنند؟  می کنی؟ گفتم ضاال جوایم را کی اهدا می ضاال باور. کردی همی باور

 . مرداد 35گف  

الن مجتمع فرهنگی هنری س بهجوایم من هم همراه او رفتم  یروز اهدا

ی  چرا که او هظر کرده. م شوهرم را خواهدهد به او افتتار کردمسوقتی او  ایالم

جشنواره را به او اهدا  ی ندی. رودالالً باور کردهی ه. بود( ع)ضرر  امام رضا

را  قدیم کرد به شهید  ی ندیو  تنراهیسدفعه شروع کرد به  ولی یک. کردهد

 یدیگر یک  ندی یاین  ندی .واال مقام ضا  یادگار امیدیقدر و  انگر

 .   شدمعمولی هرود با هام این شهید متررّ
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را به هام  ی ندی که اینباب  و  م نقای هیاکان به همد ما نمدسدر پایان مرا

شوهر  که نقای هلشی به من گف و  کرد شکّر  این شهید مترر  کردیم از ما

. لد همار  ومان را به ما هدیه دادهدو  مرلغ یک میلیون! خیلی جالری داری

 گف  امش و  گرف  سبرادر بمرگم با من  ما ،وقتی به خاهه برگشتیم

در ضمن یک لندو  و  ید خوهه ماضتماً شام بیا. را برینیم یخواهیم  ندی می

  داریم شما سدو ؛هفری لد همار  ومان. نه هم قراره  شکیل بدیمسقرض الح

 . باشید سهیم هم در این لندو 

همه محو  ماشا . برادرم بردیم ی را با اضترام به خاهه یش  که شد  ندی

پول . گفتند می به شوهرم  رریک .ی رضوی جشنواره ی ندی. شده بودهد

که یک ( ع)من از پول جایمه امام رضاو  ه میلیون  ومان شدسو  هم لند

شوهرم به ی  لدهمار  ومان بود، مرلغ لد همار  ومان را با اجازهو  میلیون

و  م شوهرم از لندو  بیرون نمدساو  قرعه کشی اهجام شد. لندو  اهداختم

. نوردم می دیگر داشتم از  عج  شاخ در. ه میلیون  ومان پول شدیمسما برهده 

کنی؟ هه به اون همه مشکال  که پول  داری چه می !یا امام رضا» :گفتم

 همه! کنی  ، هه به این همه پول که برامون ضواله میسبوشتیم بیایم پاهدا

. پول امام رضا  وی این لندو  شرک  کردیدو  شما از جایمه ،گفتند می

به باالی هم  ی ندی ،مرارکتان باشد .هشدی ضری  شما سک. پولتون  رر  بود

 . کرد می داش  خودهماییو  بود نشدمخاهه پناُقول معروف 

نن ش   ا . ما شد ی بهره (ع)کرم امام رضاو  ه میلیون به لط سنن 

جور شده بود از ( ع)فر به امام رضاس که ایناز و  هیاز پرداختمو  لرح به راز
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ایمان  چک اجارهی کو را روی کمد دیواری خاهه ی ندی. خوشحالی هتوابیدم

از و  خاهه شویم روزی لاض  ،شود می خدایا» :گفتم می  وی دلم. گذاشتم

ه روز ماهده بود که به مشهد عمیم  س« .تأجری هجا  پیدا کنیمس  مسد

رباز به هام سته بودیم، شوهرم  وی نگاهی یک هم سفر را بسبندیل و  بار. کنیم

اگه امکاهش »گف  و  گرف  سنقای هالری دارد که لرح زود با شوهرم  ما

 « .ر به نگاهی بمنسه ی  امروز سه

 :گف  نم بهو  اع  بعدش برگش سیک . وقتی به نگاهی مراجعه کرد

م با خوشحالی گفتم، چه ه من« .اعتراف کردهو  دزد پولمون به دام افتاده»

و  ی ما مراجعه کرد ر دزد پولمان به خاههسفردای نن روز هم !چیمی از این بهتر

داهی که چه  می من به او گفتم.   که به شوهرش رضای  بدهیمسما خوا از

طش را س؟ نن پول، پول وام بود که ما هنوز داریم قهفشار روضی به ما وارد شد

 :باره گفتم به یکو  افتاد( ع)امام رضا یولی چشمم به  ندی. کنیم می پرداخ 

 ر ان رضای چشم شما پنج میلیون ما را پرداخ  کنید، ضتماً به شوه»

 « .دهیم می

پول را و  همان طور هم شد. کند  جمع را او هم قول داد که  ا فردا پول

ه میلیون پول قرعه کشی، یک س. بالفالله شوهرم رضای  داد. برای ما نورد

لد همار  ومان هدیه جشنواره رضوی، پنج میلیون پول که دزد از ما و  میلیون

به برک  وجود ( ع)کرم امام رضاو  همه لط  این. ضاال برگشته بودو  ده بودبر

 . ما معجمه کردی  که به محض ورود به خاهه یاین  ندی
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دیگر خیلی  .فر مشهد نماده شدیمسبرای و  یدسرروز موعود فرا

 فوراً شروع به گریه کردم( ع)به محض ورود به ضرم امام رضا .خوشحال بودیم

در . کردم شکّر  از او خیلی .کردم رها همیرا ( ع)ضریح مرار  امام رضاو 

 هرابی کارمند باهکسلحن جمهوری همدیگر را پیدا کردیم که نقای عارف 

گف  که لرح امروز همان نقایی که ضامنش و  گرف  سبا شوهرم  ماملّی 

پول را و  فوری مطلع شدیم هم ابش واریم شده ماستی، چهل میلیون به ضسه

اب  سه  اکنون باب  ضقو  به ض  میلیون کسضاال شما بی. برداش  کردیم

به شوهرم گف  خدا شود و  می یمده یا چهارده ماه نزادس مدّ  واریم شده، در

وقتی شوهرم . دود بودسگرهه ضاال ضاال ضقوق  مو    داردسخیلی  و را دو

ولی این دویدن  ؛م  ضرم دویدمسباز هم برای زیار  به  ،خرر را به من گف 

تان خودش را دویدن  ا بی ههای  معرفی سکه دا به قول شوهرم. متفاو  بود

 از خجال  دیگر. هامم می مانسولی من این دویدن را دویدن در ن. کرده بود

ی به طور کلی از امید به امامان زده شده مدّ  چون. متم وارد ضرم شوس واه همی

 . کردم می فقط گریهو  بود

زدم،  می م  لحن جمهوری قدمسوقتی به نرامی به  !خدا را شکر

 سی که ضامنش بودم باهاش  ماسن نن کگف  اال به من. شوهرم را دیدم

او کارگاه  الرتّه «.ودش ضری  خدا همی یدیدی هیچ ک» :به او گفتمو  گرفتم

ولی برای وام ما  ی داش ؛رسوضع مناو  رسیار سبو  ازی در  هران داش س مرل

داهم چرا  همی الالً ،او هم در جواب به شوهرم گفته بود« .کرد می کو اهی

تم خدای امام سداه می ولی من. را به مشتری دادمملّی  اب باهکسشماره ض
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  میلیون پول سیدم بیساز شوهرم پر جا همان. اس این کار را کرده ( ع)رضا

پنج میلیون پول دزدیده شده و  ه میلیون پول قرعه کشیسروی کار   داریم، 

نی یک واضد کوچک  وی شهر خودمان اگه قرول ک. نن را برگرداهدکه خدا 

وقتی  !گف  چه فکر خوبی به منشوهرم فوراً . به راضتی زهدگی کنیمو  بتریم

 همان درِ یک جای خالی در. یک واضد خریداری کردیم ،به ایالم برگشتیم

امام  ی ندیو  را کمد دیواری کردیم جا که ننمان وجود داش  ا هورودی خاه

به روح بمرگوار شهید  تی کهپر برک ی ندی. دادیم قرار جا ننرا در ( ع)رضا

 . بود شدهضا  یادگار امیدی  قدیم  قدر انگر

و  (ع)برای میالد امام رضا زیرا شوهرم یمندسخرو  یار شادسب هم ضاال

 عاد ی بیشتر از اینسچه .  سجشنواره به مشهد دعو  شده ای  اختتامیه

ن جهان یاری یمسلبه  مام م( ع)رضاشود؟ ان شاءاهلل امام ب ندم واهد هصی   می

 . ازدسظهور امام زمان را همدیک و   اهدسرب
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 ی عشق جذبه

 فا مه منتی

 (استان ایالم)

ی خاهواده در کنار هم مش ول لرحاهه خوردن  همهو  لرح یک روز جمعه بود

چه خوب  :گف  می پدرم. دادای  که یک دفعه پدرم پیشنهاد غیرمنتظره. بودیم

وقتی مادرم پیشنهاد پدرم را  .به مشهد برویم( ع)شود که برای میالد امام رضا می

 من هم که. با کمال میل پیشنهاد پدرم را قرول کردو  خیلی خوشحال شد ،شنید

پیشنهاد پدرم و  تمسری داهسرا فرل  منا ا ّفا  این ،فر هرفته بودمسی بود به مدّ 

برای و  هایش را پوشید پدرم لراسپی از  مام شدن لرحاهه . را قرول کردم

تن ساز رفتن پدر، مادرم مش ول ش یپ. خرید بلیط قطار از خاهه خار  شد

 .کردم رگرم س لفن همراهم  خودم را باو  من هم به ا اقم رفتمو  شدها  ظرف

؟ چرا این کیس ( ع)امام رضازده شد که در ذهنم ای  دفعه جرقه یک

امام هشتم ما ( ع)تم که امام رضاسداه می الرتّه .قا لند قدر مردم برای او اضترام

به همین دلیل  .هداشتم اورفتار و  ی در مورد اخال اطاّلع هیچ؛ امّا  سشیعیان ا

و  کردم در اینتره  جستجورا ( ع)ی امام رضا ی گوشی همراهم کلمه یلهسبه و
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وقتی  .جذاب بودهدو  یار جال سبعری از مطال  ب .مطالعهشروع کردم به 

و  ان پا سچه اه( ع)خواهدم  ازه فهمیدم که امام رضا می داشتم نن مطال  را

به   در نن مطال  زیرا غر  شده بودم که هاگهان زهي خاهه . سهجیری بوده ا

به همین دلیل از لفحا  اینتره   . سن بودم که پدرم ائمطم .مدلدا درن

 . در را برای پدرم باز کردمو  خار  شدم

ها  بلیطو    داش  وارد خاهه شدسدر د قطار ه بلیطسه پدرم در ضالی ک

برا دو روز  ودخترم خود  ر» :با لحن زیرایی گف و  را روی میم گذاش 

  «. ستاهی باز پذیرای ما اسبا د( ع)امام رضا .نماده کن هدیگ

 .کردهد می فر نمادهسی خاهواده خود را برای  ی اعرا از همان لحظه همه

ام را  ایل شتصیسمن هم و .فر بودهدسایل سوری ون جمعمادرم مش ول و  پدر

 لفن و سایر وسایل نرایشی، عینک نفتابی،  فتابنماهند رژ ل ، کرم ضد

ی ما  همهو  یدسالخره روز موعود فرا راب. ا  جای دادمسرا در  و غیره همراه

ی  وقتی وارد کوپه. تگاه قطار به راه افتادیمسوی ایسبه و  وار ماشین شدهس

ی شش  بچّه بودهد که یک دختر ای ه هفرهای س واگنی ما خاهواده د شدیم همخو

 هر اوّل ی در چند دقیقه .ی قطار شروع به ضرک  کردمدّ  از یپ .اله داشتندس

و  ی شروع کردهد به لحر  کردنمدّ  از یپ؛ امّا اک  بودهدسدو خاهواده 

به  ،بود «اراس»مش ی نهها که ها بچّه همه مش ول لحر  کردن بودهد که دختر

 وضید را ی  ورهس  که ساز من خواو   سروی پاهایم هشو  طرف من نمد

این موضوع و  تمسداه قرنن همیولی من هیچ چیمی در مورد  ؛برایش بتواهم

پایم را مقابل یک دختر شش و   سد .نور بود  أساله  س 83برای یک دختر 
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دهم در همان لحظه من فقط  تم چه کاری اهجامسداه همیو  اله گم کرده بودمس

ارا با لحن س .ی  وضید را بتواهد ورهستم به او بگویم که ابتدا خودش س واه

 واهد  ن میسال سارا با شش سوقتی دیدم  .یار زیرایی شروع به خواهدن کردسب

وره سچند  قرننداهم که  ضتّی همی منو  را بتواهد های قرنن ورهسیکی از 

ی را که کنار قرنهتم سارا خواسبه همین دلیل از  .خیلی خجال  کشیدم .دارد

 قرننبرای من بیاورد  ا برای یک روز هم که شده بتواهم  ، سمادرش ا

 که اینبا  .وردنرا برای من  و قرنن   مرا پذیرف سارا هم درخواس .بتواهم

 مام هکا ی که الزم  ،کردم س میاساض ،را خواهده بودم قرننیه از نفقط چند 

 ساساض . سضاال در اختیار من ا ،ل داشته باشمن زهدگی ایده    ا یکسا

هه در هنگام و  خواهدن سی که هه در هنگام درساساض .خیلی عجیری داشتم

ی مشتاقاهه شروع به همین دلیل خیل .  داده بودسیقی گوش دادن به من دسمو

 .کردم به خواهدن قرنن

 نموختم می زهدگیمعنی نن مطال  جدیدی را برای و  با  الو  هر نیه

زماهی که  .یدیمسباالخره به مشهد ر . سی اسفهمیدم که خدا چه ک   ازهو 

 شکّر  یارسب از اوو  ارا دادمسرا به  قرنن .و  قطار به لدا درنمدسلدای 

ی افرادی که در  من هم مال همه ،کردم ی میض .از قطار خار  شدیمو  کردم

 به همین دلیل رژ .ام و  شدهیار بمرگ دعسبرای یک جشن ب ،تندسمشهد ه

 ضال  باو  زیرایم را از زیر شالم بیرون نوردمهای  موو  لرم را قرمم ر زدم

کردم که مردم از  س میاساض .خوبی هداشتم یولی ض ؛رفتم می راه خالّی

 .کردهد می همه به طور عجیری مرا هگاهو  نمد همی پوشش من خیلی خوششان



 نویسی رضوی ی سفرنامه و خاطرهپنجمین جشنواره 214

 

 

این بود که موهایم را  ،تم اهجام دهمس واه می به همین دلیل  نها کاری که

 همدیک( ع)به ضرم امام رضا ،کم داشتیم کم. رژ لرم را پا  کنمو  بدوشاهم

اپور  قرممم چه و س تم که برای ماهتوی کو اهسداه همی من؛ امّا شدیم می

دفعه چشمم به یک  داشتم که یک سترسخیلی ا .دادم می کاری باید اهجام

( ع)کردم که امام رضا ساساض .ضال شدم خیلی خوش .چادر فروشی افتاد

 کجا هیاز به کمک داری  ا مال نن نهو به  و کمک کندو  داهد کی می خوب

تم که برای من سبه همین دلیل از مادرم خوا . و را از گرفتاری هجا  دهدو 

از من و  خیلی  عج  کرد ،تن مرا شنیدسوقتی مادرم  .یک چادر بترد

من هم با اطمینان کامل  «.ی چادر بدوشیخوا می مطمئنی کهدخترم »: یدسپر

 کهسا با این لرا .برم( ع)خوام به مهماهی امام رضا می نامام !بله» :جواب دادم

تاهش را باال سدر همان موقع مادرم رو به ضرم کرد، د «.به مهماهی رف  ه،ش همی

مادرم  یدس «.کنم می یدارم هدایت  را ض !(ع)یا امام رضا»: گف و  گرف 

وقتی چادر  .چادری زیرا برایم خریدو  ن م ازه بردنبه داخل و  تم را گرف سد

 .کردم می نرامش ساساض؛ امّا ت  بودسرم کردم، شاید کمی پوشیدهش سرا 

تم نزاداهه س واه میهیستم و اطرافیاهم و  دیگر زیر ذربین مردم ،کردم س میاساض

داهم چرا  همی. یدیمسوی به ضیاط ضرم رر بعد از چند دقیقه پیاده .قدم بردارم

فر سگاه   ییرا ی که در این نهاخود .هاخودنگاه اشک از چشماهم جاری شد

ضیاط ضرم  .به یادم نمد ،در خودم به وجود نورده بودم( ع)با کمک امام رضا

 .وی لحن رفتیمسبه و  تم را گرف سبه همین دلیل مادرم د .خیلی شلوغ بود

گوهه جایی نشنا شده  ین بار بود که با ایناوّل برای وقتی وارد لحن شدیم
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جذاب های  هگارو  هقشو  زیراهای  پر از نیینه جا های نن دیوارها و  ق س .بودم

 .بود

و  من .کردیم طیّ می یری راسباید م( ع)یدن به ضریح امام رضاسبرای ر

دمان را خوو  یر را پیدا کنیمستیم مس واه( ع)مادرم به کمک خادمان امام رضا

 .اهیمسبر( ع)به ضریح امام رضا

افراد و  درخشید می ماهند خورشیدو  یار زیرا بودسب( ع)ضریح امام رضا

کردهد  می بعری از زهان  الش .کردهد می زیار و  نن بودهداطراف زیادی 

در ( ع)خود را با امام رضاهای  تهسخواو  مشکال و  اهندسخود را به ضریح بر

ی مریرشان را همراه خود نورده بودهد  ا  ها بچّه از نن بعری .میان بگذارهد

  .شان را شفا دهدا و بچّه کاری کندها  ننبرای ( ع)شاید امام رضا

زدم که یک دفعه همه با شنیدن  را کنار می جمعیّ ته داشتم سته نهسنه

رم را سکمی  .گشتند به دهرال نن زن مید و تادهسلدای یک زن از ضرک  ای

اش  های بچّه تم نن زن را برینم، او پاسباالخره  واه .ن طرف کردمنو  این طرف

یکی از  موضوع را از .کرد  شکّر می( ع)امام رضا از هر لحظهو  یدسبو می را

 . سفرزهدش را شفا داده ا( ع)امام رضا»: او جواب داد .یدیمسپرها  خاهم

ضاال  .تدسی واهد روی پاهایش با چندین سال اس  که فلج اس  و همی شفرزهد

  «. ستاده اسروی پاهایش ای ،بینید می که رطو همان
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همه و « !للوا  نل محمدو  بر محمد»: گف  مینن خاهم با لدای بلند 

از  رریک گفتن به نن مادر به  یپها  ی خاهم همه .تادیمسفر یبا هم للوا 

  .زیار  خود پرداختند

 ر  این دفعه خیلی راض . رفتیم وی ضریح میسی افراد به  بقیّههم مال  ما

 .خیلی خوبی داشتم یض.   بگیرمسرا در د( ع)تم ضریح امام رضاس واه

  . امنیّو  نرامش یی فرا  ر از ضسض

او را  .گو کردمسته هایم را برای او بازخواو  رم را روی ضریح گذاشتمس

( ع)امام رضا مطّهر لحن ضرم ازای  در گوشهو  تادمسیک للوا  فر .یدمسبو

با  بعری .کرد می ی مش ولا گوههکردم خود را به  می را هگاه یکهر. تمسهش

ی  یلهسمن هم به و .هم با هماز خواهدن  بعریگفتن و با ذکر  دعا خواهدن بعری

 ،هایم  مام شد وقتی للوا  .تادنساهگشتاهم شروع کردم به للوا  فرهای  بند

در ؛ امّا از بتواهمهمو  ام را اهجام دهم گیی بند باید وظیفه ،کردم ساساض

ش از مادرم به خوبی ساز پر یرا پها  مشکال ی داشتم که ننها  بعری از جا

  .کردم به همراه مادرم شروع به هماز خواهدنو  یاد گرفتم

باب  خواهدن هماز به من و  یدسمادرم لور م را بو .وقتی هماز  مام شد

 مطّهر ام را در ضرم دهجسین ، اوّلته بودمس واه که اینمن هم از  . رریک گف 

خاهواده ی ی اعرا وقتی همه .بودم ضال خوش جا بیاورم خیلیه ب( ع)امام رضا

 مام  ،ته بودمسچون  واه ؛خوبی داشتم ساسمن اض ،وی شهر خود رفتیمسبه 

هیچ وق  این  .وی هیکی ضرک  کنمسبه و  بدم را کنار بگذارمهای  عاد 

 .فر را فراموش هتواهم کردس
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 من مغرب الفراق إلی مشرق الوصال
  الدکتور پیمان صالحی

کأنک تفیض إلیک . کلّما أسمع شیئاً عن مشهد المقدسة، أشعر بحسّ غریب

لم أعرف إنساناً ! اآلمال فی لحظة تخطر علی بالک السفر إلی مشهد وزیارتها

أینما تکن فتشعر (. ع)ناً لم یحلّق طائر قلبه إلی زیارة اإلمام الرضاکئیباً محزو

بشعور خاصّ؛ کالحمائم التی لن تضلَّ طریق الحرم، کذلک یعرف القلب کیف 

 ! کفاک أن تدخل فی حرمه. یدرک طریقه بین نور مناراته

أنا من أهالی قریة تقع . إلیکم تقریر رحلتی األولی إلی مشهد المقدّسة

کنت قد سمعت کثیراً عن مشهد . د أربعین کیلومتراً من مدینة کرمانشاهعلی بع

عن طریق ( ع)کنتُ أشاهد عتبة اإلمام الرضا. عن إمامها الرؤوفو المقدسة

شاشة التلفزیون مرّات عدیدة؛ رأیت أمواج الناس التی تُهرَعُ هناک إلی ینبوع 

األمر . مرقده الشریفو لکن ما وفّقت أن أزور حرمه المطهّرو .الرحمةو النّور

                                                           
 (المیا دانشگاه عرب اتیادب و زبان گروه اریاستاد)المیإ بجامعة ةیالعرب اللغة فرعی ف مساعد استاذ.   
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أنا اآلن فی و متی ینتهی الفراق! یا ربّ. یشغل بالی کثیراًو الذی کان یؤلمنی

وهو  – کنتُ أفکّر فی هذه المسائل، فجأة جاء عندی صدیقی أحمد! الثالثین؟

 اتّصلت هاتفیاً برئیس موکب»: سرورٍو قال بحماسٍو -یقاربنی فی السن

بالضّبط و یوماً 1 والسفر یکون بعد . مقدّسةسجّلت اسمک لرحلة إلی مشهد الو

 . «إسفند 72یوم 

فی الحقیقة کان أفضل خبر قد . عندما سمعتُ هذا الخبر فرحتُ کثیراً

دُعیتُ بعد  .فی نفسی جَیَشان الأقدر على وصفهو أخذ قلبی یضطرم، .تلقیته

( ع)الرضاأبداً لن یخطر علی بالی أنّی حاضر فی عتبة اإلمام ! إلهی. ثالثین سنة

ماذا . فکرت بآمالی. ما أروع اللحظة! یا ربّ! آه! عند ترحیب السّنة الجدیدة

 إتکأتُ علی الحائط. ماذا آملُ فی ذلک المکان الملکوتیو أدعو من الربّ

إخواتی و التفّ حولی أخواتی. حتّی قعدتُ األرض ....رحتُ أنزلق رویداً رویداًو

عندما سمعوا الخبر . خبرتهم بما جریفأ! ماذا حدث؟! ما الخبر؟: یسألوننی

لم أخبر و السعادة؛ ولکنّی کتمت آمالیو تمنّوا لی النّجاحو أعربوا عن سرورهم

 72مضت األیام بطیئةً حتی وصلت أخیراً عجلة التاریخ إلی یوم . بها أحداً

کان موعد حرکة الحافلة فی الساعة الرابعة عصراً ویجب علیّ أن أحضر . إسفند

 . ساعةهناک قبل 
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72/27/2131 

التی تقع وسط مدینة « شاهد»کان مقرّ تجمّع الزوّار فی حدیقة عامة تُعرف باسم 

تُعرَف هذه . یتکلم أهالی کرمانشاه بلهجة کوردیة کرمانشاهیة. کرمانشاه تقریباً

عندما وصلتُ إلی هناک . بیستون الشامخ عادةو المدینة بطاق بستان الجمیل

من طفل صغیر، و من شیخ کبیر،: جمیع األعمار المختلفة رأیتُ بین الزوّار من

  ....و

مألت من زوّارٍ یذهبون مع و ازدحمت الحدیقة العامة هذه ازدحاماً کثیراً

کان رئیس ! نحن أیضاً عندنا همّو لکلّ واحد منهم عنده همّ. الحافالت األخری

کان رجالً . سینموکبنا شخصاً یُسمّی بسیّد مردانی الذی الیجاوز عمره من الخم

أمّا و یتکلّم ببطء شدید ولکنّه رجلٌ کفء،و الرأس أصلعو قصیراً ضخم الوجه

 . سمعته الطیّبة فحقیقة أجمع الناس علیها

حینما وصلت الحافلة التی لونها أزرق فاتح، قرأ رئیس الموکب األسماء 

ین کان یدلّ المسافرو .اسم أحمدو حسب قائمة التسجیل حتّی انتهی إلی اسمی

بعد ساعة بدأت الحافلة تُعِدُّ سیرها و .إلی داخل الباص کی یجسلوا مجلسهم

 .قد سُمِعَ صوت صالة الزوّارو متّجهةً نحو الشرق البعید
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هما مدینتان تطلّ من أرکانهما عظمة غابرة و کنغاورو عبرنا عن بیستون

إحدی  وصلنا حوالی الساعة الثامنة إلی أسدآباد. بما فیهما من معالم أثریة

. کان اللّیل بارداً جداًو توقفت الحافلة لتناول العشاء. أقضیة محافظة همدان

! ما أعجب العَشاء؟و .بعدما انتهیتُ من صالتی؛ تناولت عشائی الذی أتیتُ به

عادوا و بما أن الجوَ کان بارداً جدّاً رکب الزوّار مسرعین! أصبح قطعة من الثلج

تمضی فی المدینة التی کانت و ة أخریتحرّکت الحافلة مرّ. إلی مجلسهم

بعد العبور من . کان الناس یستعدّون لترحیب السنة الجدیدةو شوارعها مزدحمة

زادت الحافلة علی . عقبة أسدآباد، وردنا مدینة همدان؛ مدینة بوعلی سینا

 .سرعتها لکی تجبر بطء حرکتها فی عقبة أسدآباد، کان سائقنا رجالً فی الستّین

فی عینیه غارت نظرة تحت و ة جیّدة إذا قیس بعمره، طویالً نحیالً،کان ذا صحو

کلّ . ولکنّ لدینا سائقاً آخر. قشادة باهتة التنعکس علیها مرئیات هذا العالم

قصاری القول، کالهما کانا و سائق یشعر بالتّعب یستبدل مکانه شخص آخر،

 . یسوقان مع االحتیاط الشدیدو علی حذر

أعالج بتفرّج و أنا مستیقظٌ طوال السفر تقریباً. ما یرامء جیّد وعلی  کل شی

خطوط الطریق؛ خاصّة فی اللیالی، تأللؤ مصابیح البیوت و القریو المدائن

 القری األخریو بعض المدائنو قطعنا مدینة همدان. القرویة تبدی جماالً رائعاً

 .ساوه، قلَّت برودة الجو -حینما دخلنا اوتوستراد طهرانو
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أما رمانها و هی إحدی أقضیة محافظة المرکزیو .رب إلی ساوهکدنا نقت

وُضِعَ بعض الرمان فی  قد. فله صیتٌ ذائعٌ فی جمیع أنحاء إیران بل العالم

الساعة اآلن هی الواحدة بعد منتصف . منتصف ساحة لیکون رمزاً لمدینة ساوه

قة حتّی قد ترکنا مدینة ساوه حوالی عشرین دقی. المسافرون نائمونو اللّیل،

 .وصلنا إلی سهل رحب یمتدّ إلی قربِ طهران

الظّالم المطلَق ... السهل، کنتُ أنا والصمت، کنتُ أنا والظّالمو کنتُ أنا

أغمضتُ عینیَّ فشعرتُ بشیء من الراحة ولکن ضوضاء ... المطبِق على کلّ شیء

 !الطریق ضایقتنی کما ضایقتنی من قبل، فوددت لو یغرق کل شئ فی الصّمت

78/27/2131 

 هی مدینة اجتمع فیها کلُّ اإلمکانیّاتو وصلنا إلی طهران شیئاً فشیئاً،

المدینة . کانت طهران غارقة فی نوم هناء! طوبی لِمُقیمی العاصمة. التسهیالتو

قبیل الشروق تخضب األفق بجمرة و الکبیرة تنفض النعاس فی صمت السحر،

 کریم، نسیم شهر، کلستان، اسالم شهررباط : رأیتُ أقضیتها المعروفة منها. قانیة

کل هذه المدائن تقع فی بُعید عن األخری، بل هی متالصقة بعضها . باکدشتو

السبیل إلی االستمتاع بالمناظر الخالّبة فی  !...آه. کلّها جمیلةو ببعض تقریباً

 . الخارج
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کلُّ مَن یأتی إلی و کانت ساحة آزادی رمزاً لطهران منذ عشرات سنوات

لکنَّ برج المیالد الذی یَشُقُّ . لیأخذ صورة تذکاریة بجانب الساحة هذه طهران

عندما أنظر إلی المدائن التی . عنان السماء قد أصبح اآلن رمزاً لهذه المدینة

  .نیروزی فیهاو قطعناها حتّی اآلن، نشعر بطقس معتدل

رها بعد فی مسافات معیّنة کانت الحافلة تتوقّف فترة قصیرة، ثمّ تُجدِّد مسی

فی إحدى المحطّات بالقرب من مدینة طهران لمّا توقّفت الحافلة . عدّة دقائق

 !هذا وقت الصالة !صالة: ـ ارتفعت صوت رئیس الموکب خالل الظّالمـ 

  !صالة !صالة !لیس لدینا وقت !أسرعوا

المسافرون المتعَبون المستغرقون فی نوم عمیق نهضوا بسرعة بدون 

مضى و شَمَّر کلّ منهم عن ذراعیه،. عَ علیهم النوم اللذیذاعتراض على مَن قَطَ

ما هی إالّ دقیقة واحدة حتّى کان عدد کبیر من و ،سریعاً ینزل من الحافلة

توضّأوا کلّهم کباراً . المسافرین قد تجمّعوا حول حوض ماء کبیر فی المحطة

علی الذهاب  بعد أن قضیت الصالة قرّ قرارنا. وصغاراً، ثمّ صلّوا صالةَ الصبح

 .نتناول فطورنا هناکو عبد العظیم الحسنیحرم  کی نزور« ری»لمدینة 

قد استشهد فی مدینة و (ع)یعتبر السیّد عبد العظیم من أحفاد اإلمام الحسن

إلی جوار هذا الحرم و .دفن فی الموضع الحالیو الری فی القرن الثالث الهجری،
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السیّد طاهر و ،(ع)إلمام الرضاالمقدس یوجد مرقد کل من السید حمزة شقیق ا

 (. ع)من ابناء اإلمام السجاد

عدد و أیوان مرایا،و تشتمل مجموعة أبنیة هذا المکان المقدس علی باب،

 الضریح،و الرواق،و مئذنتان مزینتان بالقاشانی،و قبة ذهبیة،و من االفتیة،

فی یعتبر الصندوق النفیس المصنوع من الخشب أقدم أثر تاریخی و .المسجدو

علی کل من جوانب هذا الصندوق النفیس توجد لوحة تأسیسة و .هذا الحرم

 للهجرة 277فی نهایة اللوحة کتب تاریخ و الثلث البارز،و منقوشة بخط النسخ

رواق، وباب هذا و یعتبر أیوان،و .هو یحیی بن محمد اإلصفهانیو اسم الصانعو

کسوة صندوق المرقد من  تُعَدُّ. المبنی من آثار الشاه الصفوی طهماسب األول

نُصِبَ الضریح الفضیّ بناء علی أمر من الشاه و قد أُعِدَّو أعمال التذهیب النفیسة،

التذهیب و أعمال الرسمو یعود تاریخ تزیین القبة بالمرایا،و .القاجاری فتح علی

یقع مرقد السید طاهر فی الجانب الشرقی و .فیها إلی القرن الثالث عشر الهجری

 .السید عبدالعظیممِن مرقد 

عبرنا . لمّا وصلنا إلی الروضة المبارکة هذه فعندنا فرصة حوالی ساعتین

ثمّ وصلنا إلی مدخل الحرم، سلّمنا . عما یقرّب من ثالث باحات متالصقة

سلّمنا علی الحضرة ثمّ استأذنّا و ( موضع حافظ األحذیة)األحذیة إلی کشوانیة

تسودُ علیه و عند زیارته األماکن المقدّسة إن اإلنسان ینقلب کلّ اإلنقالب. منه
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وقعت . أنا شعرتُ بهذه األحاسیس الجیاشة فی تلک اللحظاتو حالة معنویة

کان الحرم مزدحماً لکنَّ ازدحامه لم یسبب أالّ أقدرَ أن أستلم . ثورةٌ فی نفسی

 .الضریح المقدّس

م رکّاب کنتُ قد تعرّفت علی معظ. کان قد بقی عشرون دقیقةً إلی األذان

عرفت أکثر المسافرین بأسمائهم، جلسنا مع أشخاص أصبحوا و الحافلة تقریباً

قرأنا بعضَ السور القرآنیة ثمَّ تحدّقنا فی زخرفة المرایا التی و اآلن أصدقائی،

حمائم تحلّق عالیةً  .التی تبهر األبصارو داخلهو کانت قد زیّنت خارج الحرم

 .تهبّ نسمة عذبةو حرم،تختفی وراء منارات الو فوق رؤوسنا

اقترح لی . ما إن تمّت زیارتنا حتّی رُحنا إلی سوق کبیر بجوار الحرم

 ماأعجب الکباب. مکانکم یذکرکم بالخیر. ریحانَو أحمد أن نتناول کباب

أمامنا طریق . علینا أن نراجع إلی الحافلةو مضت الساعتان! ما ألذّهو !الریحانو

البدّ أن نغفو و النومو کنت أحسّ بالتّعب. نقصدنا سمناو رکبنا الباص. طویل

ماهی إالّ و إتکأتُ علی الکرسیّ! ما أهنأ الرّقاد بعد التّعب! آه. لمدة قصیرة

بعد ساعة عندما استیقظتُ کنّا علی شرف و لحظات حتّی أخلدتُ إلی النوم،

 یَتالمنازل الّتی بُنِو هی مدینةٌ ذات المیاه المالحةو ،«سمنان»الدخول فی مدینة 

مَرَرنا فی طَریقنا بمدینة . مدوَرّة کَالقبَّةِ محافظةً من حرارة الجو فی فصل الصیف

کان قد وضع . إحدی أقضیة محافظة سمنان التی معروفة بفُستُقها« دامغان»

الدامغانیون عدداً من الفستق الکبیر، وسط إحدی ساحات المدینة لیکون رمزاً 
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سرخه تُعَدُّ من و .ن الجَوُّ معتدالً إلی حدٍّ ماکاو «سرخه»وَصَلنا إلی . لمدینتهم

. حان وقت أذان الظهرو شغل السائق مذیاع السیّارة. أقضیة محافظة سمنان أیضاً

قد وافت المنیة اآلن عدداً من المؤذنین الذین . کنت أستمع إلی صوت األذان

الث کنت قد سمعتُ أصواتهم منذ نعومة أظفاری؛ حینما کان ألبی مذیاع ذات ث

. توقّفت الحافلة بالقرب من إحدی مطاعم سرخه. موجات، فطیب اهلل أرواحهم

کان ینظر إلی أشجار باسقة و بعد الصالة، تغدّیتُ مع صدیقی. ترجّل الرکّاب

 . یترنّم الهواء بین أغصانها کترنّم األطفال

رأیتُ بساتین الفستق الکثیرة الّتی . بعد نصف ساعة رکبنا واستمرنا الطریق

. نحن نری أن هذه األشجار تنمو فیهاو .انت قد انقذت الصحراء من الجدبک

کیف تکیّفت و !المستنقعات المالحة؟و لیت شعری کیف ینموُ الفستق فی الصحراء

 ! هذه الثمرة مع ترابها؟ هذا شیء عجاب

ألقى اللّیل عباءته السّوداء  .تخوض الصحراء فی ظالم اللّیل شیئاً فشیئاً

حافلةُ الرکّاب تمضی قُدُماً فی الطریق ... فغطّاه من أقصاه إلى أقصاه على النّهار،

هو الضوء الوحید و .المعبَّد، یتقدّمها ضوء مصابیحها کأنّما هو مشوق إلى الوصول

فی ذلک الوقت وصلت إلی نتیجة وصل إلیها الذین قد شاهدوا . فی الصحراء

بأمّ عینی أنَّ سَماءها مرصّعة بنجوم رأیتُ ! نعم. لیالی الصحراء؛ بأنّها جمیلة جدّاً
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، خرجنا من محافظة «جاجرود»قضاء و بعدما عبرنا عن الصحراء،! التحصی

 .سمنان

توقّفت الحافلة بالقرب من إحدی . الساعة اآلن هی الثامنة لیالً تقریباً

للمسافرین فرصة حوالی ساعة و ببضعة کیلومترات «سبزوار»المطاعم فی مدینة 

ال : کما یقولونو مزدحم جداً، المطعمو الجوُّ باردٌ. تناولوا العشاءیو کی یصلّوا

بعد و کان من األفضل أن نصلّی فی الوهلة األولی. یوجد فیه حتى موضع إبرة

بما أن الجوّ کان بارداً . لکن لم یخلُ المطعمو قُضیت الصالة. ذلک نتناول العشاءَ

 داراً من البسکویتتناولت مقو جلست مجلسیو جداً فرجعتُ إلی الباص

رجع المسافرون کلّهم إلی الحافلة، . المأکول الذی کان عندی بدالً من العشاءو

تحرّک . منهم من لم تتح له الفرصة کی یتناول شیئاًو فمنهم من تناول العشاء

 .نحن أصبحنا مسافرَ طریقٍ معطیین قلوبنا إلیهو الباص

طریق مشهد ! نعم. نصل إلی مشهد حوالی ستة أو سبعة ساعات أخری

 . ظننتُ أن رِجلیّ تورّمتا، فکان من األفضل أن أرتدی نعالی. یأخذ یومین

هو الطریق . أمامنا طریق یوصل العاشق إلی المعشوقو خرجنا من سبزوار

کانت السّیارة . فی نهایته قد وقع حرم المحبوبو الذی بدایته تقع حمامة قلوبنا

هی و ضیة محافظة خراسان الرضویةتقترب بنا من مدینة نیشابور إحدی أق

فیها ترعرع األدباء الکثیرون کعمر الخیام، فضل بن . الثقافةو األدبو مدینة العلم
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. هکذا أصبحت بیتهم األبدیو کمال الملکو شاذان، الشیخ فرید الدین عطار

 علی حجارة( ع)قد نُقش أثر قدمه(. ع)هذه المدینة معروفة بمقدم اإلمام رضا

وضعوه فی ضریح صغیر فی مسجد و دقّة بالغةو ه بحذر تامّالناس أخرجوو

کل یوم یأتی کثیر من الناس إلی هنا لتقبیل أثر قدم ملک و «قدمکاه»مسمّی ب

التی تصل مساحتها إلی و بُنِیَت غرفة صغیرة بالقرب من المسجد هذا. خراسان

فجرت حینما تنزل عشرین سلّماً باتجاه السرداب تصل إلی عین ان. متراً 7×7

ما إن . الزائرون یأخذون من مائها تبرّکاً بهو أصبحت متبرکةو (ع)تحت قدمه

 .وصلنا إلی قدمکاه حتّی زرناه ثمّ سرعان ما حّرکنا نحو مشهد المقدّسة

. الذهبیة( ع)بعد بضع ساعات تقرّ أعیننا برؤیة قبة اإلمام! هل تصدّقُ؟

 تثاءب،و أعیاءً، أغمض صدیقی عینیه! لست أدری لم یمضی الزمان ببطء؟

ألنّ لحظة الزیارة قریبة . أنام الو تثقل جفونی أیضاً، ولکن یجب أن أستیقظو

کلّما نقترب من مدینة مشهد أینما ننظر، نری أنّ کلّ شیء یأخذ عالمة من . جداً

فی لحظة وقع نور مصابیح السیارات علی جبل بالقرب من (. ع)اإلمام الرضا

السالم علیک یا علی بن »: قد سجّل فیه مدینة مشهد، لفت نظری مکتوب

 إن تنظر إلی أی مکان تری أن کل شیء من الوردة،! نعم. «موسی الرضا

 (.ع)یلقی تحیة علی اإلمام... الجبل وو الشجرة،و
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لَم استطع أن و ما إن تعدّینا من شُرطة المرور لمدینة مشهد، فقد نفد صبری

فکّراً فی تلک السنوات التی مضت مو أقف علی قدمی منتظراً الوصول إلی الحرم

کیف یمکن لی  .تلک السنوات التی مَرّت عَلیّ دون تمتع الزیارةو الفراق،و بالبعد

 .فی هذه الدقائق قد اجتمعت کُلُّ هذه األحاسیس فی مشاعری !أن أشکره؟

رکّاب . تتالمع أنوار مصابیح المدینة الرابضة بین جبلَی طوس... مِن بعیدو

قد قطعوا مسافات بعیدة، تسبقهم أشواقهم لهذه الزیارة التی کانت  الحافلة کانوا

آخر ال یفتأ یُدیر بیده و بین نفسه بدعاء،و أحدهم یُتَمتِم بینه: أُمنیة فی القلب

 .ثالث یتلو ما یحفظ من آیات القرآن الکریمو التهلیل،و المسبحة بالذّکر

النائمون منّا إثر صالة  مع وصولنا إلیها استیقظو إلی مشهد،أخیراً وصلنا  و

هذه هی المرة األولى التی أسافر فیها إلى مشهد مستثمراً أیّام  .آلهو علی النبی

ها أنا أرى ألول مرة هذه المدینة التی کنت أتمنّى زیارتها من و العطلة الربیعیة،

  .قبل

نصل ساحة طبرسی التی و نمرّ بعدة شوارع حتی ندخل شارع طبرسی

الذهبیة قد وقعت فی ( ع)قبة اإلمام. جماالً بفوّراتها الملوّنةو ةتعطی المدینة روع

ساعة وصلنا  71أخیراً بعد و .تزول ظالمهو یتألأل فی کبد اللّیلو شارع طبرسی

( ع)کلّنا نلقی تحیة طیبة علی اإلمامو یزول تعب السفر عنّا( ع)برؤیة قبتهو إلیها

 .«!اإلمام الغریبالسالم علیک أیها »: واضعین أیدینا علی صدورنا
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ذهب رئیس . النصف صباحاًو وصلنا أمام فندق فی الساعة الخامسة

الحافلة إلی صاحب الفندق کی یتَسلَّمَ مِفتاح الغرف التی کان قد استَأجرَها لنا 

 دخلنا الفندق. قال لنا احملوا حقائبکمو رجع بعد خمس دقائق،. لبضعة أیّام

صباح الغد . استرحنا قلیالًو نا فیها أغراضنابعد تعیین حجرتنا وضع. کلّنا تعبانو

 ...قبل القیام بأی عملٍ( ع)ذهبنا لزیارة اإلمام

73/27/2131  

سرعان ما و فی صباحه الباکر تناولنا الفطور. 131  هو الیوم األخیر من سنة و

الفُندق، أقلّ من خمس و کانت المسافة بین الحرم الرضوی. هیّأنا أنفسنا للزیارة

وصلنا . ذهبنا إلیه مشیاً علی األقدامو قة فلم نحتاج إلی تأجیر سیارة،عشرة دقی

الحرم الرضَویّ یموج بنفحات معنویّة آسِرة تجتذب إلیها . إلی الحرم الشریف

لمّا رأیت القبة الذهبیة  .قلوب الوالهین الذین اجتمعوا لزیارة اإلمام الرؤوف

کان . الحرم من باب الطبرسی بعد أن تمّ التفتیش بنا، دخلنا. اغرورقت عینای

الحرم ملیئاً بزوّارٍ قد جاءوا من جمیع أنحاء إیران، کَی ترحّبوا بالسنة الجدیدة 

 ....السرورو البرکةو عام جدید ملیء بالنعمة(. ع)فی حرم اإلمام الرضا

تأتی رائِحةُ عطر غریب المدینة، فَهِمتُ هذا من رائحة التفاح التی کانت قد 

عند دخولی هذا . العیون باکِیَةٌو القلوب والهةٌ. رم الرضویانتشرت فی الح

الصَّحن، رأیتُ شاباً حافیاً إلی جنبی یتلو بنبرة حزینة دعاء الزیارة؛ حیث أبکی 
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خُدّام الحضرة فرشوا األَرض لرسم أَجمل و حان وقتُ أذان الظّهر. من کان حوله

! یا إلهی. ف الصالةزوّار اإلمام یتوافدون إلی صفوو معالم صالة الجماعة

(! ع)العظمة الذی نراه فی حرم اإلمام الرِّضاو االخوةو ماأجمل هذا اإلتِّحاد

یقع علی یمینی صحن (. ع)أردتُ أن أتشرّف لخدمة اإلمامو صلَّیتُ بالجماعة

آزادی الّذی تأتی منه نسمات باردة تنتشر رائحة التّفاح من حرم اإلمام إلی کل 

 .ول القُبَّة الذَّهَبیَّة وهدیلها یسمعتدور الحمامات ح. مکان

بعیون باکیة، و .أسلّمُ مرَّة اُخری علی اإلمام الذی ألطف من لحظات الرَّبیع

اللّیل یقطف ألف ألف نجمة، لیحتفلَ مجیئها فی و !أنظر إلی أقصی البعیدات

ة للتوفیق الذی أصلّی علیه مَرَّة بعد مرّو (ع)أنا أتَرَنَّم بزیارة اإلمام الرِّضاو السَّماء

 «کوهرشاد»أذهب إلی مسجد و أَقوم. ال أدری ماذا أفعل؟ الوقت ضیق. وهبنی

للهجرة بأمر من   17بنی فی عام و (ع)الّذی وقع فی جنوب حرم اإلمام

یُعتبر من أغنَی المعالم و کوهرشاد، زوجة شاهرخ، ملک من ملوک التیموریین

ونوع العمارة  الجمال و لظرافةالتی بقیت من ذلک العصر، والسبب یعود إلی ا

 .المستفاد فیه

الشیخ حسنعلی »دخلت صحن إنقالب من مدخل الطبرسی؛ حیث یقع قبر 

إن تحاضر علیه . الَّذی یقال فی شأنه أنه یلبّی الحوائج« نخودکی اإلصبهانیّ

المبارکة « یس»تقرأ سبع مرّات سورة و سبعة أسابیع متوالیة؛ خاصّة یوم األربعاء

 ....حاجتکفستقضی 
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فی صحن إنقالب، لفت نظری جمع غفیر اجتمعوا فی مکان یسمّی 

یطلبون شفائهم و هم یربطون علیه مرضاهم بحبل أو بخیطو الشبّاک الفوالذیب

ممّا یؤلمنی أنی وجدت أطفاالً صغاراً بین هؤالء المرضی، اللهم اشف . من اهلل

 .قلبی استشفیت لهم من صمیم(. ع)کلّ مریض بحق اإلمام الرضا

أوثقت و کانت تشدّ طرف حبل فی عنق صبیّتها، هناک، شاهدت امرأة

تبوح بآالم و جلست فی جوارها تتضرّعو طرفه اآلخر فی الشبّاک الفوالذی،

لم تکن . سألت عن علّتها، فقالت بعیون ماطرة، إنّها أصیبت بالشّلل. القلب

فکان کلّ . کان واحدالصبیّة قد رأت مِن قبلُ مثلَ هذه الجموع المتحشدة فی م

کلّهم مشغولون . الرحمةو ترسم علی قسماته أمارات الشفقةو من یراها یرقّ لها

 ونور جالل، و المکان کلّه هیبة. المناجاة رافعین أیدیهم إلى السّماءو بالدعاء

کانت الصبیّة تنظر حولها إلى الوجوه المکروبة المتعَبة لهؤالء المرضى ... معنویةو

تنخرط فی و تخشع الصبیّة. الرجاءو مثلها إلى هنا یحدوهم األملالذین جاءوا 

یعنی ممکن أن یتفضّل علَیها اإلمام : قلت فی نفسی. بکاء خافت طویل

اإلمام نفسه قد أراد منها أن تأتی : بعد لحظة حزنتُ من حُمقی؛ فقلتُو !بالشفاء؟

 .إلى مشهد، فالبدّ أنّ هناک أمالً من وراء هذا المجیء
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 وضعت األمّ رأس الصبیّة على رکبتها،. حتّى أخذها النوم. بیّةصبکت ال

 راحت تتوسّلو أرسلت نظراتها من بین فتحات الشبّاک الفوالذی إلى الضریح،و

 . متبثّ الهموو

کطائر أُطلق ... وقفت متأمّالً عند النافذة الفوالذیّة، فشعرتُ أنّی کائن طلیق

نطقت فی . انخرطت فی البکاءو رة،فأسندت رأسی إلى نافذة الحض. من القفص

أنا اآلن أقسم علیک بمن أجرى اسمک على لسانی أن ال ! موالی: بکائی

 ...ما لی رجاء إالّ اهلل. ال أحد لی، علیل عاجز. أنا اآلن وحیدها  .تردّنی خائباً

ثمّ أصدرتُ أنّات محزونة ضاعت فی دویّ أصوات . إالّ أنت یا وسیلتی إلى اهللو

 .الزائرین

قد و دخلتُ الحرم مرسالً الصالة علی اإلمام الرؤوف، کان ملیئاً بالزّائرین،

ذهبتُ إلی األمام مع جهد کثیر عن طریق . عبیر ماء الوردو فاحَت رائحة العطور

أکن قادراً على  کنت تحت ضغط شدید من قبل الزائرین حیث لم. إرسال الصّالة

شعرت بطمأنینة ما و .کتُ بهأمسو لکنّی أوصلت نفسی إلی الضریح .التنفّس

حاجة جمیع اولئک و طلبت منه باکیاً کی یقضی حاجتی. أدرکتها من قبل

 بعد أن تمّت الزیارة، وجدتُ زاویة فارغة أوصلت نفسی إلی هناک. الزّائرین

بعد ماانتهیت من صالتی، مضیت إلى موضع حافظ أحذیة  .صَلّیتُ رکعتینو

 .خرجت ذاهباًو الزوّار، فأخذت حذائی
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لفتت نظری تلک الصبیة المشدودة علی النافذة الفوالذیة، رأیتها حین 

کان أبوها على مقربة یقرأ فی و .نامتو کانت األمّ قد أغفتو أفاقت من نومها

مدّت الصبیّة یدها إلى الحبل المشدود إلى . کتاب الزیارة مقابل الشبّاک العریض

ى طَرَفه المعقود بالشبّاک أخذت تسحبه على مهل، فهوو إلى الشبّاکو عنقها

نظرتُ ! سقط، فهل تکون قد بلغت المراد؟و لقد انحلّت عقدة الحبل! على األرض

البدّ أنّها فازت بنظرة رأفة من ! هما بدأتا تتحرّکانو إلی رجلیها المشلولتین

أفاقت . بدون اختیار انطلقت منها صیحة عالیةو ...شُفِیَت... شُفِیَت! نعم. اإلمام

تسمّر و تعالت أصوات النساء بالزَّغارید،و هرع األب مُقْبالً،و ن النوم،األمّ م

تحلّقت الجموع حول الصبیّة التی وجدت نفسها . العابرون فی أماکنهم ینظرون

فاضت الدّموع فی . وقعت األم قرب الجدار فی حالة إغماءو .تُرفَع على األکفّ

 ه الکرامة الرضویّة، فانتزع ابنتهاندفع األب تلقاء الجموع المنفعلة بهذو العیون،

 .مضى بها إلى داخل الروضة الشریفةو احتضنها راکضاً ال یلوی على شیء،و

خرّ و أنا تَبعتُه فلمّا جلس فی مقابل الضریح المقدّس، وضع ابنته على األرضو

اللّهمّ صلِّ على ». کان ثَمّة عطر روحیّ عجیب یغمر المکانو فی سجدة شکر،

 الداعی إلى دینکو الرضا المرتضى، ولیِّ دینک، القائم عبدِک، علیِّ بن موسى

مَن ذا یصدّق أنّ  «.دین آبائه الصادقین، صالةً ال یقوى على إحصائها غیرکو

إنّها نافذة ! کلّ هذا الحنان؟و نافذة فی جدار قادرة على أن تمنح کلّ هذه الرأفة

کلّ نقطة . ی لیس لها حدودالطلبات التو الحاجات المصیریّة الکثیرة المتنوّعة،
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أنا أیضاً وجدت آمالی معقودة بهذه . فی هذه النافذة تُعقّد علیها آالف اآلمال

تمتدّ و جئت إلیها أنتظر لحظةً تُفتح فیها،و النافذة التی کأنّها لیست على األرض،

 .الهناءو إلیّ منها ید قدسیّة تهبنی الشفاء

إنّ الغمّ المُمِضّ الذی . مها تضحکوحین فتحت األمّ عینها کانت ابنتها أما

سلبهما الراحة واالستقرار عدّة أشهر قد انزاح عن کاهلیهما فی لحظة رضویّة 

حمائم الحرم الرضَویّ . الهناءو بدأت تنعش حیاتهما نسمات المسرّةو مقدّسة،

أشدّ زرقة من و کانت السماء أشدّ زُرقةً من أیّ وقت مضى،و .تحلّق فی الفضاء

 .البحر

عشر و کان موعده فی الساعة الثانیةو نتُ أستعدّ لترحیب العام الجدید،ک

ذهبتُ فی الساعة الثالثة بعد الظهر إلی سوق وقع فی شارع . دقائق صباحاً

ألنّ معظمَ اإلیرانیین یذهبون إلی مشهدَ فی . کان السوق مزدحماً جدّاًو .الطبرسی

إلی أنفسهم بصوتٍ عال معرّفین أصحاب الدکاکین یجلبون الزبائن . عُطلة النیروز

یشجّع المصوّرون بلهجتهم المشهدیة الزبائن علی التقاط . سلعهمو عن األمتعة

بعد ذلک و اشتریت بعض حوائجیو جوّلت فی ذلک السویق. الصورة التذکاریة

رجع . کانت عقاریب الساعة تخبر عن الخامسة عصراًو عدتُ إلی الفُندُق،

بعد . تحدّثت معه حول ما جری الیوم. ئی بساعةصاحبی إلی الغرفة قبل مجی

بقینا حتی نهایة مراسیم ترحیب و تناول العشاء عدنا إلی الحرمو أداء الصّالة
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یتألف  .قبل أن تبدأ المراسیم، قمت بتجوال فی ساحات الحرم الرضوی. السّنة

 : هیو رئیسیة( صحون)ساحات ةالحرم الرضوی الشریف حالیاً من خمس

تسمى اآلن بساحة و (الصحن العتیق)حة القدیمةالسا :اوالً -

یبلغ طوله و یقع إلى الجهة الشمالیة من الحرمو ( صحن إنقالب)الثورة

أنشئ وسط هذا و یشتمل على أربعة أواوین،و م 41م وعرضه  01 

األیوان الشرقی أو أیوان النقارة، یقع فی شرق . الصحن حوض ماء

وان الغربی من أیوانین صحن إنقالب، یتشکل هذا األیوان کاألی

متراً بأمر من الشاه  74وقد بنی هذا األیوان البالغ ارتفاعه . مختلفین

تعلو هذا األیوان بنایة النقارة الجمیلة، حیث تسترعی . عباس الصفوی

من هنا جاءت تسمیة هذا و .السیاحین إلیهاو انتباه جمیع الزوار

العزف على األبواق و ولالضرب على الطب. األیوان بأیوان النقارة أیضاً

الطقوس المألوفة فی العتبة الرضویة المقدسة منذ و کانا من التقالید

 . زمن بعید

بنایة النقارة هی من أجمل أبنیة العتبة الرضویة المقدسة ولها 

 الطابق العلوی فهو مکان یستقر فیه الضاربون على الطبول: طابقان

فل فهو خصیص لوضع أما الطابق األسو العازفون على األبواق،و

یتکون فریق . االحتفاظ بهاو باقی المستلزماتو األبواقو الطبول

األربعة و ثالثة منهم یضربون على الطبول :النقارة من سبعة أشخاص
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المبارک أو « الرضا»اآلخرون ینفخون فی األبواق، مرددین فیها اسم 

 . «المولى الرضا»عبارة 

تسمى اآلن بساحة و (دالصحن الجدی)الساحة الجدیدة :ثانياً -

تبلغ ابعادها و تقع إلى الجهة الشرقیة من الحرمو (صحن آزادی)الحریة

یشتمل هذا الصحن على أربعة أواوین و م عرضاً 7/  م طوالً و 7/ 1

 . أیضا

وسميت بعد الثورة اإلسالمية ( صحن موزة)ساحة المتحف :ثالثاً -

والمكتبة  وتشتمل على بنايات المتحف( صحن إمام)بساحة اإلمام

 . والخزينة

التی ( صحن جمهوری اسالمی)ساحة الجمهوریة االسالمیة :رابعاً -

 الف متر مربع 77تبلغ مساحتها و اقیمت بعد انتصار الثورة االسالمیة

 . تتصل برواق دار السیادةو «کوهرشاد»تقع إلى جانب مسجد و

تمّ إنشاؤها بعد الثورة و (صحن قدس)ساحة القدس :خامساً -

تبلغ و مسجد کوهرشادو یة أیضا تقع أمام صحن اإلماماالسالم

 . الف متر مربع 40مساحتها حوالی 

 دار الحفاظ: هیو یشتمل الحرم الرضوی الشریف على خمسة عشر رواقاً

بناه أبو « باالسر»مسجد و الرواقین بنّتهما السیدة کوهرشادو دار السیادةو

بناه حاتم بیک أحد و یرواق حاتم خانو هـ ق، 173الحسن عراقی فی عام 
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أحد أمراء الدولة  «اهلل وردی»رواق وردی خان وبناه و أمراء الدولة الصفویة،

 أنشأه على أصغرخان اتابک فی العهد القاجاری،و دار السعادةو الصفویة أیضاً،

بنی بعد قیام و دار الوالیةو انشئ فی العهد القاجاری أیضاً،و دار الضیافةو

 هناک أروقة عدیدة أخرى بنیت خالل عدة عصورو .الجمهوریة اإلسالمیة

 دار السالم،و دار العزة،و دار السرور،و دار الذکر،: من هذه األروقةو حکوماتو

 ...دار الفیضو دار الشکر،و

أکبر صحن الحرم الرضوی الذی ینعقد فیه « جامع الرضوی»یُعَدُّ صحن 

 . ام الحرمحصلتُ علی هذه المعلومات عَبرَ خدّ. أکثر اإلحتفاالت

الصحن الرضوی غاصّ بالزائرین  .کانت الصحون کلّها ملیئة بالزائرین

 بین الحینو .وجد قدسیّو الذین یدخلون فیه أفواجاً، مجذوبین بأشواق معنویّة

اآلخر تُفلِت صیحات من لواعج القلوب یسری تَردادها فی أرجاء باحة و

فی تلک اللیلة . لرضوی مباشراًتمّ بثُّ البرامج التلفزیونیة من الصحن ا .الصحن

. بقیت فی الساحة الرضویة لترحیب العام الجدید. کان الجوّ بارداً إلی حدّ ما

؛ کأَنَّه یعرف هؤالء (ع)هو فی عتبة اإلمام الرضاو الیشعر االنسانُ بأیّ غربة

  .الناس کلّهم

یب أقرأ برامج الحرم الخاصة بشأن ترح. اقتربت الساعة إلی الثانیة صباحاً

کنت أسمع همهمات . بقی عشرون دقیقة لبدء العام الجدید. عید النیروزو الربیع
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أنیس و ضراعات الحاضرین الالئذین مثلی بعتبة شمس الشموسو أدعیة

جاءوا جمیعهم إلى محضر حجّة اهلل ثامن أئمّة الهدى یسکبون الدموع . النفوس

کلّ الناس واقفون . عبید اهلل لینالوا مرادهم على ید خیرو الصفاء،و ابتغاءً للطّهر

 مع کلّ أفراحه 31متّجهین إلی القبّة الذّهبیة یدعون ربّهم حتّی ینتهی عام 

فی فضاء الحرم إعالناً « ...یامقلب القلوب واألبصار»ینتشر صوت . أتراحهو

 السّرور أرجاء الحرم الرضویّ،و اجتاح الفرح. 131 لبدء العام الجدید؛ عام 

کلّ شخصٍ یهنّئ السنة الجدیدة و علی رؤوس الزائرین،تقذف الحلویات و

 . بجاره

بعد ختام الحفل، ذهب الناسُ معظمهم إلی بیوتهم، لهذا أصبح الطریق 

مزدحماً جدّاً؛ حیثُ الطریق الذی قطعتُه صباحاً فی أقلّ من ربع ساعة، فاجتیازه 

الزوجیة رأیتُ أثناء الطریق عروسین ابتدئا حیاتهما . استغرق حوالی ساعة

 .سیارة العروس تُستصحب بمرافقة صالة الزائرینو بجوار الحرم المطهّر

2/2/2131 

کان من المقرّر أن قائد الثورة سماحة آیة اهلل الخامنئی سیلقی خطاباً فی الصحن 

هیّأنا و الرضوی بمناسبة السنة الجدیدة؛ إذن بعدما استرحنا قلیالً أکلنا فطورنا،

دخلنا الصحن، کانت أضواء الزیارة . ن الجامع الرضویّأنفسنا للذّهاب إلی صح

 بعض األحیان کان یحلّق طائر قلوبنا. صدیقیو األولی تتألأل فی روح أنا
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علیل یهب من کل جانب مدعوّاً أوجهنا و یرفرف جناحیه فی نسیم ودیعو

 .المتعبة إلی الهدوء المعنوی

العصر، أخذنا و هرقضینا صالة الظو بعد أن تمّ الخطاب من قبل سماحته،

. إذن، عُیِّن سوق الرضا مقصدنا األول. القرار أن نزور عدداً من أسواق المدینة

، (الزرشک)کان الزعفران، البَرْبارِیس. کبیراًو دخلنا السوق؛ فرأیناه مسقوفاً

حجاب الصالة تعدُّ من الهدایا التّذکاریة الخاصة و سجادة الصالة، المسبحة

هناک، شاهدنا أطفاالً . وجودة فی کثیر من حانات السوقلمشهد المقدسة التی م

لم یتوقفوا عن و سنة یقومون ببیع سلعهم 0 -7 صغاراً یتراوح عمرهم بین

نحن جُلنا فی السوق فی بدایة األمر حتّی و کان السوق مزدحماً. اإلصرار لبیعها

ها أرخص ثمّ، قمنا بالشراء من المتاجر التی کان سعر. اطلعنا علی سعر البضائع

بما أنّ السوق کان کبیراً جدّاً فبقینا هناک لمدة ثالث . من المتاجر األخری

تناولنا شطیرة کوجبة الغداء خالل . ساعات لکنّنا أبداً ما أدرکنا مرور الزمن

قبل التفرّق، اتّفقنا علی المیعاد قبیل غروب و بعد الشراء. تجوالنا فی سوق الرضا

فتقابلنا فی ساحة بیت المقدس، . «ألماس شرق»ذلک الیوم للذهاب إلی سوق 

هذا السوق مجمع حدیث یتکوّن  .ثمّ استقلنا تاکسیاً فبلّغنا إلیه بعد عشرین دقیقة

أدوار على شکل حلزونی یعنی تنتقل من دور إلى دور دون أن تشعر،   7من 

 .مطاعمو مالهی أطفالو وبه بضائع راقیة



 نویسی رضوی ی سفرنامه و خاطرهپنجمین جشنواره 232

 

 

 األسواق فی مدینة مشهد،و لتجاریهیُعدّ هذا المجمع من أجمل المجمعات ا

. دخلنا السّوق من المدخل الثانی. راقیةو متاجر فخمةو یشتمل علی محالّتو

. معظم الذین یزورونه، یستخدمون السلّم الدّوار للذهاب إلى الطوابق االخرى

بما أنّ أسعار السّوق هذه . ألنّ التسلّق من خمسة طوابق، أمر یؤدی إلی التّعب

عندما خرجنا . اکتفینا بأخذ بعض الصور التذکاریةو فماشترینا شیئاً غالیة جدّاً

 .منه استقلنا تاکسیّاً فترکنا السوق قاصدین إلی الفندق

7/2/2131 

عند . للزیارة قبیل صالة الصبح لهذا خلدتُ إلی النوم قرّ عزمی على الذّهاب

ایحاء من الرّغبة لکن بو منتصف اللّیل، استیقظت بال استعانة من منبّه أو غیره،

هیّأت نفسی، و توضّأت. أمانةو التی أبیتُ علیها فتواظبت علی إیقاظی فی دقّة

کانت الشوارع مزدحمة . ثمّ غادرت الفندق إلی الحرم فی الساعه الرابعة صباحاً

بحر موّاج من زائری الحضرة  .دخلت صحن إنقالب. کما کان شأنها فی النهار

حتّى ... غبت فی زحمة الجموعو ی أمواج البحریمأل الصحون، فألقیت نفسی ف

أنا أُجرّبه ألوّل مرّة ـ مصدرَ و کان هذا کلّه ـو .وقفتُ فی قبالة النافذة الفوالذیّة

قَصَدوا العتبة و وجوه الزائرین الذین ترکوا النوم فی هذا اللّیل. إعجابو محبة

کانت و الصفاء،و رکانت مغمورة بالنو... المسرّةو الطاهرة بقلوب مِلؤها األمل

 ماء الورد تمأل الصحنو رائحة العطر. مناجاتهم فی هذه الساعة أحلى مناجاة

( ع)تنبعث األصوات الخاشعة التی کانت تتوجّه إلى اإلمام الرضاو أنحاء الحرم،و
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وقفتُ مستقبل و ذهبت إلى زاویة. بالقراءة فی کتاب الزیارة بصوتٍ مسموع

 کانوا یَموجون بمشاعر روحانیة. وه الزائرینرُحتُ أتطلّع إلى وجو الضریح،

تهبّ نسمة نقیّة من . کانت هذه المشاعر تزداد لحظةً بعد لحظةٍو معنویة عالیة،و

رجال عند حوض الماء فی وسط . یرتفع من المئذنة نداء األذانو نسمات الفجر،

سرداب  ذهبت إلی قسم. تنتظم صفوف صالة الجماعة. الصحن الکبیر یتوضّأون

حوالی ثالثین سُلّماً وصلت إلی مصلّی  نزلت لمّا. حرم کی أصلّی بالجماعهال

السّرداب الذی کان کبیراً جدّاً حیث یستغرق أکثر من ثالثة آالف من الزّائرین 

ولکن الیربطون علیها  الشبّاک الفوالذیتوجد نافذة فی السّرداب تشبه . تقریباً

 .المرضی هناک، بل یزورونها فقط

اقترحت له أن نذهب إلی الزیارة، فهزّ و الفجر وجدت صاحبیبعد صالة 

هو یداری و نظرتُ إلی عینیه المحدقتین ثم غضّ بصرهو رأسه باإلیجاب

ذهبنا معاً، لکن الصحن کان مزدحماً جدّاً حیث لم نقدر علی الذّهاب . ابتسامة

 النصف رجعنا إلیو فی الساعة السادسةو لذلک زرناه من بعیدو إلی األمام

قرّرنا فی ذلک الیوم أن نذهب مع أصدقائنا اآلخرین إلی األماکن . الفندق

تحرّکت الحافلة فی الساعة الثامنة . المذهبیة الموجوده فی مشهدو السیاحیة

ذهبنا . فریمان -توقّفت علی بعد عشر کیلومترات من طریق مشهدو صباحاً،

بعد و (ع)المام الرضاالذی کان من الخدام الخصیصین ل «أباصالت»لزیاره مرقد 

. «الخواجه مراد»ذهبنا لزیارة و أن تطرّقنا کیلومترین وقفت الحافلة مرّة أخری
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بعد الزیارة ذهبنا للتسویق، کان هناک . وجدنا سویقاً بالقرب من البقعة المبارکة

کان مالکوها یرغبون الزائرین ألخذ و بعران مزینة،و وجدنا أحصنة. ضوضاء

 .ق ظهورهاالصورة التذکاریة فو

هذا المتنزه الذی یقع فی غرب  .المحطة التالیة لرحلتنا هی بارک ملّت

بحیث ال یمکنک . مشهد بصراحة أحد أکبر متنزهات ایران إن لم نقل أکبرها

مدینة و یشتمل هذا المتنزه بمسبح مکشوفو .کبرهو تفقد المتنزه بأکمله لوسعه

هذا المتنزه یبعد قریب . ی العالمألعاب یوجد بداخلها ثالث أکبر دوالب الهواء ف

 .من الحرم نصف الساعة

مضینا . هناک، وقفتُ فوق قنطرة تأمّلتُ الماء المسقوف بأوراق الشجر

بعد تناول الغداء، شدّ العزم علی الذّهاب إلی البقعة المتبرکة و ساعتین من الزمان

م، من أوالد اإلمام موسی الکاظم علیه السال هماو ناصرو للسیدین یاسر

لما سمعا بهجرة أخاهما الرضا إلی . مدفونین فی قریة جلستان فی منطقة طرقبة

یأتی . حتی توفّیا هناک طوس فجاءا مع أنصارهما إلی أرض خراسان للقائه

الدول و من مختلف مناطق إیرانو إلی هذه البقعة المبارکة آالف من الزائرین

 .ما من غیر اختیارعندما تدخل البقعة تذرف الدموع لغربته .العربیة

الزیارة، و عند مواصلة السیاحة. العصرو بعد الزیارة صلّینا صالة الظهر

وکیل »ذهبنا إلی متنزه الغابة الذی قد وقع فی انتهاء ساحة و رکبنا الباص جمیعاً
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عندما وصلنا إلی وکیل آباد ذهب بعض . فی أعاله وقعت حدیقة الحیوانو «آباد

اشترینا بطاقة . زمیلی ذهبنا إلی حدیقة الحیوانو ن أناالمسافرین إلی المتنزه ولک

 .الطیور المختلفةو ملیئة بالحیواناتو حدیقة الحیوان کانت کبیرة. ثمّ دخلناها

تجوّلنا فی جمیع أماکن متنزّه وکیل . هناک عربات مزیّنة یعطونها لألجره

 رصیففی امتداد ال. لفت نظرنا سوق بجوار الحدیقة. آباد، مستأجرین عربة

 أمام المتاجر، وجدنا حوالی مائة فوّال کانوا قدبسطوا سلعهم جنب بعضٍ،و

عشرین، بوجوه ملیئة و أکثرهم فتیات یضاهی عمرهّن نحو العشرین إلی خمسةو

 .کن یتفائلنو بالوشم

قال . لیس لدینا وقت کاف للتنزه أکثر من هذاو کادت الشمس أن تغیب،

لیس لدینا . أسرعوا. أسرعوا: نفاد صبره رئیس الموکب بشیء من الحدة دل علی

رجعنا إلی الفندق حوالی الساعة و وقت کاف، ثمّ ذهبنا إلی الحافلة رویداً رویداً،

 .الثامنة

شددت عزمی . بعدما انتهیت من التّجوال، تناولت العشاء، ثمّ ذهبت للزیارة

أتصوّر  لم. کان االزدحام شدیداً جدّاً. أن أمسک الضریح بیدی بأیّ نحو کان

مضیت مصلّیاً علی  .أنّی أستطیع أن أقترب من الضریح لکثرة ازدحام الزوّار

 فی الحقیقة کان الطریق یفتح أمامی. فی کل صالة أمضی قدماً إلی األمامو النّبی
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أخیراً أوصلتُ و .آلهو مانع عن سبیلی بالصالة علی النبیّو یزول کل حائلو

 . رقت عینایو اغرو یدی إلی الضریح

 أقولها هذه المرّة! فداء لک أیّها اإلمام الرّضا. نت قد تمسّکتُ بالضریحک

. زحمة لم أرَ مثلها قبل الیوم. أنا أرمق ضریحه، ملتصقاً به فی زحمة الزّائرینو

فی حنان ... عند الضریح شعرتُ أنّی فی أمان. آتٍ من مکان بعید... غریب أنا

لم أشعر و کنت مستغرقاً فی مناجاتی،. هو أحبّ إلیّ من حنان أبی الذی وَلَدنی

أتضرّع من و أنا أبوحو لم أشعر بمدى الوقت الذی مرّ علیّ. ممّا حولی بشیء

 ساد الصّمت. انتبه الناس فزعین إلی مصدر الصراخ. فجأة تعالی صراخ .القلب

لألسف الشدید توفّی زائر عجوز إثر ضغط . ارتسمت األسئلة فی األعین القلقةو

 .کل الذّین شاهدوهو هذا الحدث أزعجنی. وجودین فی الحرمالجماعة الم

 کانت الساعة تقترب إلی العاشرة. بعد الزّیاره جئت إلی صحن إنقالب

مُضاءٌ بأنوار بیضاء حَوّلت ( ع)الجو الروحانیّ فی عتبة اإلمام الرّضا. النصف لیالًو

فیما حول القبّة  المنارات،و کأنّ شمساً تتألأل فی وسط الصحن،. اللّیل إلى نهار

علی رغم أنه قررنا أن . الذهبیّة المشرقة، تتألّق رشیقة ممشوقة فی جوف اللّیل

لم تکن لی و نذهب إلی السّوق اللّیلی، إالّ أنّه فی هذه اللّیلة قد حزنت کثیراً
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حینما کنت أمشی برهوة تذکّرت ذلک و هبّت ریحٌ باردة. رغبة فی أی عمل

 .إلی الفندقالعجوز المرحوم حتی وصلت 

1/2/2131 

عندما استیقظت فی . نستعدَّ للرجوعو علینا أن نغلقَ حقائبَنا. حان موعد رجوعنا

 کانت حالتی التُوصَف،. ذهبت إلى الحرم للوداع األخیرالصّباح الباکر 

نحضر فی الحرم قبل إتخذتُ القرار مع أصدقائی أن . أحاسیسی متدفّقة هائجةو

نطلب منه أن یمهّد الطریق لنا و (ع)، لنودّع اإلمامرجوعنا بساعة أو ساعَتَین

العصر بالجماعة، استأذنّا من و بعدما انقضینا صالة الظهر. لزیارته مرّة أخری

کان . النّصفو بقینا هناک حتَّی الساعَة الواحدةو دخلنا حرمه الشریفو اإلمام

لکنّی ما (! ع)امأصعب منه هو الوداع األخیر مع اإلمو الخروج من هنا أمراً صعباً،

کأنّ قوةً جاذبة قویّة تَشدُّنی إلى . کنت أقدر على ترک هذا المکان المقدّس

 . تجعلنی ال أُفارق هذا المکانو الحرم مثل المغناطیس،

ربّما جرَّبَ کلُّ الناس حالة وداع شخص . ال أدری کم مَرّ من الوقت

على اإلمام  مرةً أخرى سلّمتُ من صمیم قلبی! کم هی صعبة. عزیز حبیب

لنستعجل لنصل إلی و کان الوقت ضیقاً. عزمتُ على الرّجوع... أخیراًو .الرؤوف

ولکن عطر الضّریح کان . کانت أطراف الضریح ملیئة بالزّائرین. مرقده الشریف
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کنّا و رجعنا إلی الفندقو ماطرة أهدابٍسیّدنا بو دّعنا إمامناو .یعطینا هُدوءً غریباً

عندما وصلنا إلی . ماً حتَّی نری قُبَّة اإلمام الذَّهبیَّة مرّة أخریننظر إلی الوراء دائ

بعد دقائق أخذت الحافلة و .شدّوا رحال السّفرالفندق، رأینا زمالئنا اآلخرین قد 

 ....تبدأ رحلتها نحو کرمانشاه فی السَّاعَة الثانیة بعد الظهر مع ذکر الصَّالة
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 بغداد إلى مشهدرحلة الطائر األبيض من 
 باسم الشُمری

 (العراق -الکوت)

عدم  ،موسم الشتاء فی العراق خالل حقبة السبعینیات یختلف عن بقیة المواسم

واذا أمطرت السماء توقفت حرکة  ،توفر أجهزة التدفئة الحدیثة والطرق المعبدة

 حیث کانت عائلتی تسکن ،الحیاة فی الکثیر من المناطق خاصة الریفیة منها

إنا اسمع و منذ الصغر ،جتمع على الموقد القدیم الذی یعد ألجل التدفئةتو

أکثرهم أثار فضولی هو لقب و ،األشخاص ینادون بعضهم البعض بألقاب عدة

 ،عندما استفسرت فی إحدى اللیالی من جدتی عن معنى اللقبینو ،الزائرو الحاج

أما  ، الحرامأجابتنی بان لقب الحاج یطلق على من یؤدی مراسم حج بیت اهلل

الزائر فهو لقب یطلقه أهل العراق على من یزور مرقد اإلمام الرضا علیه السالم 

مما زاد و ،متراتن العراق بمئات اآلالف من الکیلوالتی تبعد عو ،فی مشهد

کیف وصل اإلمام علیه السالم الى و فضولی هو أن اسأل جدتی عن هذا األمر
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ی حکایات جدتی الى حلم بعید المنال قد دفعتنو ؟لماذا سافرو (طوس)مشهد

هل من الممکن ان  ،هنا وجهت سؤالی الى جدتیو .بان ازور إمامی علیه السالم

 ،یحتاج الزوار الى أشهر حتى یصلوا إلیه بسالمو أجابتنی بأنه بعید ؟نزوره قریبا

 .أکثر الزوار یذهبون فی بدایة موسم الربیع حیث األجواء جمیلة جدا فی إیرانو

مر الذی زادنی شوقا لزیارة مشهد هو تلک الحکایة التی رأیت فیها شیء األو

من الغرابة لکنها کانت إحدى کرامات اهلل سبحانه تعالى الى اإلمام الرضا علیه 

اتفق عدد من رجال  :حیث حکت لنا جدتی عن لسان احد أقاربها قائلة ،السالم

أخته معصومة و علیه السالم القریة على السفر ألداء مراسم زیارة اإلمام الرضا

شیء من الزاد و هیئ الجمیع مالبسهم عدتهمو ،فی قم المقدسة  علیه السالم

أال إن الحاج صالح قرر التخلف عن  ،لرحلتهم الطویلة التی تمتد لثالثة أشهر

الرحلة متعلال بأنه یرید السفر فی موسم الصیف حیث تکون ثمار الفاکهة الصیفیة 

أال أن رفاقه أقنعوه بالسفر فوافق على  ،خاصة فی مشهدو قد أثمرت فی إیران

 ،وفق طریق الرحلة توقف الرکب ألداء صالة الظهر فی منطقة جبلیة ،مضض

لما و ،یجدد وضوئهو فذهب الحاج صالح الى الناحیة األخرى لیقضی حاجته

صاح بأعلى صوته منادیا و هناکو بحث هنا ،عاد لم یجد القافلة وال رفاقه

 ،فلم یحصل على أیة إجابة( حاج سلمان  ،حاج کاظم ،حاج علی)همبأسمائ

هو و ،هو حائر ماذا یفعل فی هذه األرض الجبلیة القاحلةو جلس الحاج صالح

 بعدها راح یبکیو قرر أداء الصالة ،الذی ال یعرف الطریق نحو اقرب قریة

ن شخص قرر المسیرة بحثا عو ،یندب حظه العاثر فی موافقته على هذه الرحلةو
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بات و ،حیث نفذ زاده ،استمرت مسیرته ألکثر من شهرو ،یدله على الطریق

اإلجهاد الى حد و قد وصل به التعبو ،میاه اآلبارو یتغذى على حشائش الجبال

إذا بعد لحظات أتى شخص یرتدی و فقد قرر الجلوس تحت ظل شجرة ،الموت

هل  :قائال له ،الحألقى التحیة على الحاج صو  بیده کیس اخضرو عباءة بیضاء

أجابه انا  ؟من أتیتو ولکن من أنت .أجابه الحاج صالح نعم ؟أضعت القافلة

ولکن قبل ذلک خذ هذا الکیس ففیه ماکنت تبحث  ،الذی سیؤصلک الى القافلة

حتى دفعه من  ،أغمض عینیکو أالن قف یا حاج صالحو ،عنه من ثمار مشهد

بیده کیس و من مشاهد مدینة طوسإذا بالحاج صالح بین رفاقه قریبا و ،ظهره

 هو على یقین انه اإلمام الرضا علیه السالمو اذ حکی لهم حکایته ،الفواکه

فراح یبکی ویعتذر لألمام  ،تعالى أوصله لهذا المکانو بکرامة من اهلل سبحانهو

 .فیما تجمع الزوار کل منهم یأخذ شیء من الکیس للبرکة ،علیه السالم

 حلم الطفولة  *

 .زیارة مرقد اإلمام علیه السالمو حکایة أججت فی داخلی حلم الوصولهذه ال

انتقالی الى مدینة أخرى و ولکن کانت هناک أمور عدیدة تمنعنی منها صغر سنی

بقی الحلم و .انقطاع العالقات مع الجارة إیرانو فی بدایة الحرب العراقیة اإلیرانیة

إنا انتظر و ن عامایعیش معی لسنوات عدة حتى شارف عمری على الخمسی

عودة العالقات مع جمهوریة إیران و بعد سقوط نظام صدامو .تلک اللحظة
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بدأت و قم المقدسةو اإلسالمیة بدأت قوافل الزائرین تتقاطر على مشهد

لکنی قررت التأنی حتى  ،تزیدنی شوقاو حکایات المسافرین تصل الى إسماعی

ت اهلل دائما بأن یسهل لی أمر ودعو .اعد نفسی أعدادا کامال للرحلة المنتظرة

إعالمیة عن مرقد و حیث کنت أتابع کل ما ینشر من مواضیع صحفیة ،الزیارة

أخرى إعالمیة و اإلمام الرضا علیه السالم ومن خالل عملی فی مؤسسة صحفیة

 بعد یوم یزداد شوقیو ،الکتب التی تصدر فی إیرانو حیث تصلنا الصحف

 .حلمی یکبرو

 شقفرح العاو السفر *

اذ ابلغنی رئیسی فی العمل بان هناک وفد رسمی سیسافر الى بیروت یوم  

لکنی  .ما علیک سوى احضار جواز سفرکو 0 70/  / 3 الثالثاء المصادف 

هذا األمر أطلق جرس التنبیه  ،اعتذرت بسبب عدم حصولی على جواز سفر

فر إنا لم احصل على جواز سو قلت کیف لی احلم بزیارة مشهدو ،لمشاعری

اهلل  شاء قلت انو ،فعال بعد أیام قلیلة اصدر لی جواز سفر رسمیو ،لحد اآلن

ستکون أول تأشیرة فی جوازی هی تأشیرة دخول جمهوریة إیران اإلسالمیة 

إذا و مر على هذا األمر تقریبا اقل من شهرو ،لزیارة اإلمام الرضا علیه السالم

یس تحریر الوکالة الخبریة األخر رئ  بجرس الهاتف یرن حیث کان على الطرف

لیبلغنی بأنی مرشح من الوکالة لمرافقة وفد نقابة الصحفیین  ،التی اعمل فیها

 ،العراقیین الذی سیقوم بزیارة طهران بعد اقل من أسبوع فی منتصف شهر شباط
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تسلیمه الى السفارة اإلیرانیة فی بغداد بغرض و علی أال احضر جوازی ماو

 .ولالحصول على تأشیرة الدخ

أن هذا األمر یعنی تحقیق حلمی الذی طال  ؟یا الهی هل إنا فی حلم آم حقیقة

فقد طرت من الفرح والسعادة تغمرنی ورحت اقفز فی غرفتی  ،انتظار تحقیقه

وقد  ،لقد استجاب اهلل إلى دعوتی الصادقة ،أنها فرحة ال توصف ،مثل األطفال

لین لی بعد عودتک بفترة یجب قائ ،أبلغت عائلتی باألمر الذی أفرحهم هم أیضا

ووافقت على طلبهم وقررت بعد  ،أن تصحبنا إلى زیارة اإلمام الرضا علیه السالم

 .عودتی أیضا إن اصدر جوازات سفر لهم جمیعا

سلمت جوازی لهم و ذهبت صباحا إلى بغداد حیث مقر السفارة اإلیرانیة

تحدد موعد سفرنا یوم  قدو ،برفقة اآلمر اإلداری الخاص بالوفد الصحفی العراقی

حیث عدت إلى منزلی فی محافظة واسط  ،الثالثاء انطالقا من مطار بغداد الدولی

ذهبت إلى و ،لملمت حاجاتیو المجاورة للشریط الحدودی اإلیرانی العراقی

حفظ بعض و عدد من األصدقاء استفسر منهم عن أهم األماکن فی ایران

 .حالة الطقس هناککذلک عن و المفردات الفارسیةو الکلمات
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 احالم اليقظةو رحلة الطائر االبيض *

فی الیوم المحدد سافرت فجرا إلى مطار بغداد حیث سبقنی زمالئی إلى  و

تعرفت على اآلخرین فی صالة و قد کنت اعرف عدد منهم سابقاو ،هناک

األماکن و المسافرین التی استمعت فیها إلى أحادیث کثیرة عن منهاج الرحلة

المدینة و م الوفد بزیارتها منها مقر وکالة اإلنباء الوطنیة اإلیرانیةالتی سیقو

حضور مؤتمر و بعض مقرات الصحف الناطقة باللغة العربیةو اإلعالمیة فی طهران

کل هذه األمور استمعت إلیها دون  ،لقاء بعض الشخصیات السیاسیةو صحفی

هنا و ،ه السالمذکر أن منهاج الرحلة یتضمن زیارة مرقد اإلمام الرضا علی

 قمو تعالى بان یسهل علی زیارة مشهدو توجهت بدعوة خالصة إلى اهلل سبحانه

حتى قطع دعائی صوت رئیس الوفد بالتوجه إلى  ،مراقد األولیاء الصالحینو

توجهت إلى حیث و حملت حقائبی ،إبراز التذاکر مع جواز السفرو صالة المغادرة

بهم من اإلیرانیین الذین انتهوا من زیارة یقف جمع من المسافرین الذین کان اغل

 هم محملین بالهدایاو ،المراقد المقدسة الئمة أهل البیت علیهم السالم فی العراق

أنا و کل هذا الذی جرى ،قطع القماش الخضراء التی تقدم لهم تبرکا فی المراقدو

ما زلت غیر مصدق أنی على بعد خطوة واحدة من التوجه إلى الطائرة التی 

هی تحط على ارض المطار کأنها طائر ابیض و اهدتها من نافذة صالة المغادرةش

 بعد لحظات تحرک المسافرین إلى حیث بوابة الصعود إلى الطائرةو ،عمالق

أنا أقف أمام طاقم ها  ،سعیدا أفکر فی تحقیق حلمی الکبیرو کنت وسطهم فرحاو
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حیث یرحبون  أجنبیةو الطائرة الذین کانوا من جنسیات مختلفة عربیة

 ،یوجهونهم إلى مقاعدهم مع اطالعهم على تعلیمات السالمة العامةو بالمسافرین

صوت کابتن الطائرة و قبل اإلقالع سمعت صوت المحرکات العمالقة تدورو

بعدها قرء دعاء السفر متمنیا للجمیع سالمة الوصول و الذی أمرنا بشد األحزمة

بدأت و .فی طهران (قده)الخمینی إلى وجهتنا التی کانت حیث مطار اإلمام

الطائرة بالدوران حول مطار بغداد بشکل حلزونی حتى ترتفع إلى المستوى 

المقرر بسبب عدم قدرتها على الطیران بمستوى تدریجی إلى خارج حدود 

ذلک للتهدیدات األمنیة المحیطة بالمطار من قبل بعض الجماعات و ،المطار

حمدیة استقر الطائر األبیض على ارتفاع أکثر وسط ذکر الصلوات الم ،اإلرهابیة

 .حیث انطلق صوب إیران ،من ألف قدم

 حديث العاشقينو النافذة *

التی حرصت على الجلوس قربها و کان وجهی ملتصق بالنافذة الصغیرة للطائرة 

بعد مرور تقریبا ربع ساعة حتى شاهدت فی و ،لکی أتابع المشاهد جمیعها

للطائرة المجسم الذی یبین وصول الطائرة إلى الحدود شاشة التلفاز الداخلیة 

 سبحان اهلل هنا بدأت األجواء المغبرة تمیل إلى االنفتاحو ،الفاصلة بین البلدین

ما أن اجتزنا الحدود حتى دخلنا أجواء فیها شیء کبیر من الوضوح و ،الوضوحو

هنا قلت فی و ،للمعالم األرضیة رغم االرتفاع الشاهق الذی کانت علیه الطائرة
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 کیف سرت کل هذه المسافة فی طرق ،موالی اإلمام الرضاو سیدی نفسی یا

من المدینة مرورا بالبصرة وصوال إلى  ،حیوانات مفترسةو صحارىو عرة جبالو

 أکید أنها أرادة اهلل سبحانه ،طوس تلک القریة الواقعة شمال إیران

حیث أصبحت قریة  ،مالداعیة إلى نشر مذهب أهل البیت علیهم السال  تعالىو

أنها مشهد المقدسة التی یؤمها مالیین الزائرین سنویا  ،أی مدینةو طوس مدینة

الحوزیة و معارف مدارسها الدینیةو من شتى بقاع الدنیا لینهلوا من برکات اإلمام

فجأة  .إضافة إلى مدینة قم المقدسة حیث مرقد السیدة معصومة علیها السالم

هتز جسدی بسبب المطبات الهوائیة التی مرت من انتبهت الى نفسی حیث ا

خاللها الطائرة حیث عدت من جدید إلى نافذتی معزوال عن اقرب زمالئی 

کیف تمر من و ،حیث شاهدت کتل السحاب وسط السماء ،الجالسین بجواری

قلت یا الهی اآلن و ،هنا دعوة اهلل أن یجنبنا کل مکروهو ،خاللها أجنحة الطائرة

 أرجوک یا الهی ارحمنی ،إلى السماء حیث أطیر محلقا بعنایتککم إنا قریب 

 حیث اشتاق قلبی ،حقق حلمی فی زیارة مرقد اإلمام الرضا علیه السالمو

ما أن انتهیت حتى و ،لقاء الحبیب غریب طوسو جوارحی لتحقیق هذه الزیارةو

وط فی تناهى إلى سمعی صوت کابتن الطائرة وهو یشیر إلى إننا بدأنا اآلن بالهب

بعد اقل من ربع ساعة هبط و ،(قده)طهران العاصمة حیث مطار اإلمام الخمینی

نزلنا بعد إن تسلمنا حقائبنا إلى قاعة و الطائر األبیض على مدرج المطار

برفقتهم أیضا مترجم و االستقبال اذ کان هناک عدد من المسئولین اإلیرانیین

لتوجه إلى قاعة المطعم حیث تناولنا أشار علینا با ،الفارسیةو یجید اللغة العربیة
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ما إن  ،بعد االنتهاء کان هناک باص بانتظارنا خارج المطارو ،طعام الغداء

خرجت حتى لسعنی البرد فیما کان الوفر الثلجی ینزل علینا مزینا األجواء فی 

 .حالة جمیلة أشهدها ألول مرة فی حیاتی

 المفاجأة الكبرى  *

إذ أعلن مرافق الوفد أننا سنتوجه إلى محطة  ،لی هنا کانت المفاجأة الکبرىو 

ان و یا الهی قفزت فرحا ،القطار الرئیسیة لکی نستقل القطار المتوجه إلى مشهد

 ،حتى أن زمالئی اآلخرین انتبهوا لحالة الفرح التی انتابتنی ،اصرخ نعم نعم

هل لدیک أقارب  ؟سألونی ماذا هل هناک شخص ینتظر قدومک فی مشهدو

إذ من المعروف أن عدد کبیر من العراقیین المسفرین فی زمن صدام  ؟هناک

الن من ینتظرنی هو  ،ال ذاکو قلت لهم کال ال هذا .استقر بهم المقام فی مشهد

ثامن أئمة أهل البیت انه و سیدیو انه إمامی ،اعز إلى نفسیو اکبر من هؤالء

 من لحظة تبلیغی حیث کنت ادعوا اهلل ،اإلمام علی بن موسى الرضا علیه السالم

   .بالسفر إلى اآلن بأن یحقق أمنیتی فی زیارة مرقده الطاهر

شاهدنا و ما أن انطلق الباص إلى محطة القطار حیث مررنا بمنظار جمیلة و

کذلک الحدائق المزینة بأنواع الزهور ونافورات و جمال الشوارع العامةو نظافة

الشعب اإلیرانی فی التعامل مع  أکثر األمور التی أثارت إعجابی هدوءو ،الماء

وجهی الزال و کل مسافة الطریق  ،کذلک االحترام الکبیر لجمیع الزائرینو معنا
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ملتصق بنافذة الباص الکتشف معالم المدینة التی تعد من أکثر المدن ازدحاما 

بعد فترة وجیزة توقف الباص أمام مبنى کبیر حیث المحطة الرئیسیة و ،بالسکان

انتشرنا فی قاعة االنتظار بسرعة حیث توجه قسم  ،ات فی إیرانلحرکة القطار

محاولة البعض منا و مخالطة المسافرینو المکسراتو منا إلى محال بیع العصائر

لکننا سرعان  ،أن یثیر انتباهنا من خالل حفظه لعدد من مفردات اللغة الفارسیة

بعد اقل من و ،ما نکتشف تلک الحقیقة من خالل المترجم وسط قهقهات الجمیع

نصف أشیر للوفد بان یتوجه إلى البوابة المؤدیة إلى رصیف االنتظار و ساعة

کأنه أفعى فی و حیث یمتد القطار أألفعوانی بعرباته الخضراء على سکة حدیدیة

إذ وجدنا غرف  ،أشار مرافقنا علینا بالصعود ،غابات األمازون تنتظر فریستها

أسرة و أجهزة تلفازو شراب ساخنو ن طعاممجهزة لنا فیها کل وسائل الراحة م

حیث نصل إلى مشهد  ،الن الرحلة تستمر ألکثر من اثنتی عشر ساعة ،للمنام

  .صباح الیوم التالی

انطلق القطار مودعا محطته الرئیسیة  ،بعد أن استقر الجمیع فی أماکنهم و

 ةبینما یلوح مراقب المحط ،بصوت وداع أطلقه الکابتن من البوق الرئیسی

بعد فترة زمنیة قلیلة خرجت من  ،حراسها بأیادیهم متمنین لنا رحلة سعیدةو

 ،کذلک استطلع عربة القطارو غرفتی ألزور اآلخرین من زمالئی أعضاء الوفد

حیث وجدت بعض الزمالء من اخرج کتابا یتصفحه أو من کان یستخدم جهاز 

جدها فرصة البعض األخر وو ،الحاسوب لیدون به بعض المالحظات والصور



 249                                                        آفتاب شرق 
 

 
 

أما إنا فقد عدت  ،للتدخین بالرغم من مخالفتهم لتعلیمات المشرف على العربة

اکتشاف معالمه و إنا أمارس هوایتی المحببة فی مراقبة الطریقو إلى مجموعتی

حیث  ،المعالم البعیدةو حیث یلتصق وجهی بالنافذة وعیونی تبصر المسافات

مع حلول المساء أصبحت الرؤیا و ،لالجباو األنفاقو المزارعو المدن الصغیرة

أن أتمدد فی سریری  ،الشایو فقررت بعد تناول طعام العشاء ،ضعیفة بالنسبة لی

حیث أشار البعض من معارفی  ،إنا احلم بموعد اللقاء المرتقبو محاوال النوم

 ،ببرکته سوف یستجیب اهللو علی بطلب تحقیق أمنیة أولى فی حضرة اإلمام

أغمضت و ،أمنیة أتمنى إن تتحقق على المدى القریب رحت أفکر فی أهمو

نعم أنها أمنیة  ،ماذا ماذا ماذا ،إنا ابحث فی ذاکرتی عن تلک األمنیةو عینی

سوف اطلب مساعدتی فی الحصول على قطعة ارض  ،لعائلتیو مشترکة لی

کنت أقول أنها أمنیة بعیدة المنال بسبب و ،البنی فیها مسکنا محترما لعائلتی

  ،ین القاتل فی تنفیذ بعض القرارات الخاصة بخدمة المواطن العراقیالروت

أتخیل فرحتی وسط إعالن اسمی ضمن قوائم و رحت أدعو اهلل فی سریو

مضت و ،کیف هی ستکون فرحة عائلتیو ،الحاصلین على قطعة ارض سکنیة

بانت علیهم مالمح التعب من طول و ساعات اللیل حیث انقطع همس زمالئی

هو یصیح یجب علینا التهیؤ و حتى سمعت نداء المشرف على العربة ،الطریق

مع و ،ألنه بعد اقل من ساعة سنصل إلى محطة قطار مشهد ،لمغادرة القطار

لحظات الفجر األولى لذاک الصباح الجمیل رحت أتطلع من خالل النافذة 
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ء إلى البیوت المتناثرة والمزارع الخضرا  الصغیرة التی غطتها قطرات الماء

ما ان توقف القطار حتى نزل و ،انه فجرا جدید فی حیاتی ،وحرکة العمال

تم نقلنا الى فندق قریب و ،حیث یقف فی انتظارنا باص لنقل الرکاب  الجمیع

 .جدا من المرقد الشریف لإلمام علیه السالم

 اللقاء المرتقب * 

اء مراسم االستحمام ثم االنطالق ألدو اتفق الجمیع على اخذ قسط من الراحة 

إنا الذی لحد اآلن لم أزل غیر و کیف ال ،لکنی کنت أتلهف شوقا للزیارة ،الزیارة

بقیت حتى غط الجمیع بالنوم قمت بالنزول إلى  ،مصدق بتحقیق حلمی

طلبت منه بطاقة تعریفیة لعنوان الفندق استخدمها فی حالة و استعالمات الفندق

الطریق الذی یوصلنی إلى المرقد  سالت عامل الفندق عنو ،فقدانی الطریق إلیه

دون إن التفت إلى الوراء  ،خرجت مسرعا حیث أحسست بلسعة برد ،الشریف

ما أن نظرت باتجاه الیسار حتى بانت معالم القباب و ،حیث الشارع الرئیسی

أحسست حینها أن قلبی یکاد یقفز من  ،المآذن العالیة للمرقد الطاهرو الذهبیة

حیث دخلت مع  ،واصلت الخطى حتى البوابة الرئیسیة ،تهلیالو بین أضلعی فرحا

ألنی ال اعرف معالم الدخول والوصول إلى  ،جموع الزائرین إلى حیث یتوجهون

ماهی أال مسافة قریبة دخلت من خالل بوابة أخرى حیث و ،الحضرة المقدسة

إنا اکبر هلل و صرت أسیر بخطى بطیئة ،وقعت عینای على شباک الضریح المقدس

حتى وصلت إلى الشباک  ،اله الطیبین الطاهرینو لى واصلی على نبینا محمدتعا
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السالم  ،تلمست معالمه بإطراف أناملی وإنا أقول السالم علیک یاسیدی وموالی

السالم علیک یوم تبعث و ،السالم علیک یوم استشهدتو ،علیک یوم ولدت

أال شفعت فیه  ،بحقیعارفا  ،مازارنی أحد من أولیائی) هو  القائلو کیف ال ،حیا

 ،حتى التصق کامل جسدی بالشباک أحسست حینها بدفئ عجیب( یوم القیامة

 وهنا تذکرت طلب أمنیتی التی ذکرتها هامسا ،کأن أمی احتضنتنی من جدید

رحت أطوف حول و ،منادیا هلل تعالى بان یحققها بحق اإلمام الرضا علیه السالمو

الثبات على والیة و المغفرةو قاء بالرحمةاألصدو ادعوا لألهل واألحبةو الشباک

 قمت بأداء الصالةو حتى جلست فی احد الزوایا ،أمیر المؤمنین علیه السالم

حیث راحت عیونی تجول فی سقف القبة  ،الشکر هلل تعالى على عظیم نعمتهو

کم عانى اإلمام  ،إنا اطرح السؤال الذی بقی فی ذاکرتیو التی تحتضن الضریح

استقر به المقام لکی ینشر علوم أهل و  حتى وصل إلى هذا المکانعلیه السالم 

فضائلهم فی هذه البقعة المبارکة التی اختارها اهلل سبحانه و أخالقهمو البیت

 ،مقرا لثامن أولیائه الصالحین من أئمة أهل البیت علیهم السالمو تعالى مشهدا

 لراحةبقیت هناک حتى أحسست أن جسدی یحتاج اآلن إلى شیء من او

واعدا بالعودة للزیارة بعد وقت و فنهضت مودعا مالئکة المشهد المبارکة .النومو

رمیت جسدی على  ذإودخلت غرفتی  حیث واصلت السیر إلى الفندق .قلیل

هو یقول و ،غطیت بنوم عمیق لم أصح منه أال على صوت زمیلی صالحوالسریر 

الجمیع یتهیأ لزیارة األمام و رکفى نوما الساعة اآلن شارفت على الثانیة بعد الظه
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ارتدیت مالبسی على عجل حیث الجمیع ینتظر فی و فنهضت  ،علیه السالم

حیث کنت الدلیل لهم بعد  ،قد توجهنا صوب المرقد الشریفو ،مدخل الفندق

ادینا و ،الروضة الرضویة فی زیارتی الصباحیةو اطالعی على معالم المرقد

 .ن الکریمآور من القرتالوة سو الصالةو مراسم الزیارة

من أهم األشیاء التی جذبت انتباهی هو الحرکة الدائمة لخدمة الحضرة 

التمل من العمل خدمة لزوار و کأنهم خلیة نحل التکلو ،بأزیائهم الموحدة

بعد االنتهاء من الزیارة عرجنا على زیارة و ،سیدها اإلمام الرضا علیه السالم

یه تحف نادرة تمثل مختلف الحقب إذ شاهدت ف ،متحف الحضرة الرضویة

رائعة و کذلک مخطوطات أثریة جمیلةو ،الزمنیة التی مرت على الشعب اإلیرانی

رقیة و عمالتو مع مسکوکات نقدیة ،الفنانینو خطتها أنامل أشهر الخطاطین

تم  ،إضافة إلى مصوغات ذهبیة نادرة مطرزة باأللماس ،أجنبیة متنوعةو وطنیة

  .من قبل شخصیات متنوعةإهدائها إلى المتحف 

أثارهم هو و بعد أن وجدت تلک الشخصیات أن خیر من یحفظ تراثهم

جمیل حیث یسهل من مهمة و المتحف الرضوی الذی تم تنظیمه بشکل رائع

من ثم أخذنا مرافقنا و .مشاهدة جمیع المعروضات فی المتحفو الزائر بالدوران

الن منهاج رحلتنا إلى مشهد  ،رفی جولة فی األسواق القریبة من المشهد المطه

علینا العودة إلى محطة القطار العائد إلى و ینتهی عند الساعة السادسة عصرا

 .العاصمة طهران حیث تنتظرنا مفردات منهاج مکثف
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بعد تناول طعام الغداء فی قاعة الفندق حزمنا حقائبنا متوجهین إلى المحطة 

حیث طلبت من اهلل  ،ه السالموعینای تودع مع قلبی مرقد اإلمام الرضا علی

  .زیارة لی لإلمام علیه السالمو أخر لقاءو سبحانه أن ال یکون هذا أول

األمنیات و ،جمال مشهدو فی طریق العودة کنا نتحدث عن جمالیة الزیارة

حتى استسلمنا  ،التی طلبها کل واحد منا فی حضرة اإلمام راجیا من اهلل تحقیقها

 .منها إلى الفندق المخصص لناو طهرانوصولنا إلى محطة و للنوم

 زيارة السيدة معصومة عليها السالم *

حیث منحنا راحة لیوم کامل على أن نبدأ مع صباح الغد بتنفیذ مفردات المنهاج 

ولکن قلبی کان یتلهف لزیارة  ،الذی أعده اإلخوة اإلیرانیین لناو الرسمی للوفد

الن زیارتی التکتمل دون  ،مقدسةمرقد السیدة معصومة علیها السالم فی قم ال

فی الصباح کانت لنا جولة فی مقر المدینة و ،زیارتها حسب اعتقادی الشخصی

عدد من مقرات الصحف الناطقة باللغة و مقر وکالة اإلنباء اإلیرانیةو اإلعالمیة

من ثم توجهنا إلى زیارة معلم حضاری رائع و ،العربیة من بینها صحیفة الوفاق

فقد کان فی استقبالنا  ،یالدی الذی ینتصب وسط العاصمة طهرانهو برج مو أال

األکثر و مدیر المشروع الذی قدم لنا وصفا تفصیلیا عن أنشاء البرج العمالق

األماکن الترفیهیة فیه التی وجدت و ،متر 100ارتفاعا حیث یصل إلى مایقارب 

ة فائقة بسرعو بعد لحظات انطلق بنا المصعد الکهربائیو ،لخدمة الزائرین
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 حیث وجدنا معرضا للفنون التشکیلیة ،ارتعدت فرائضنا منها إلى أعلى البرج

 إذ شاهدنا شبکة الطرق الجمیلة ،نوافذ تطل على جمیع الجهاتو مطعما دواراو

بعد انتهاء  ،توزیع المجمعات السکنیة التی نسقت على طراز هندسی جمیلو

 .زیارة البرج توجهنا إلى الفندق عائدین

یحة الیوم التالی وجدنا باصا مکیفا یقف فی مدخل الفندق حیث فی صب

یا  ،أشار علینا مرافق الوفد بالصعود ألننا سنتوجه الیوم إلى مدینة قم المقدسة

 ةکلمات أطلقتها من قلبی بصدق وعفویة الن زیارتی لمرقد السید ،الهی یاالهی

 ،دون البوح به لزمالئیهذا ماکنت أریده و ،معصومة علیها السالم ستتم بعون اهلل

نصف وصلنا إلى مدخل مدینة قم و بعد مسیر ساعةو فعال توجه الباصو

من ثم إلى ضریح السیدة معصومة علیها السالم حیث أدیت مراسم و ،المقدسة

ما ان تقربت من شباک المرقد الطاهر و ،شکرت اهلل على تحقیق حلمیو الزیارة

الشکر له على نعمائه التی و یق للجمیعحتى همست فیه داعیا اهلل سبحانه التوف

 ،اطلعنا على معالمه الجمیلةو قد تجولنا فی صحن المرقد الطاهرو ،أسبغها علی

 من أکثر األمور التی تشد االنتباه هو کثرة المدارس الدینیة فی قم المقدسةو

  .کثرة طلبة العلم فیها من مختلف الجنسیاتو

الحلویات التی و نا شیئا من الهدایاوخالل جولتنا فی أسواق المدینة تبضع

من ثم تناولنا طعام الغداء فی إحدى المطاعم القریبة و ،تشتهر بصناعتها المدینة

قبل توجهنا إلى الباص الذی أعادنا مرة أخرى إلى العاصمة طهران  ،من المرقد
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حیث تم تنظیم رحالت سیاحیة عدیدة لنا من خاللها زرنا مرقد اإلمام 

 جمال المنطقةو منزله فی منطقة شمال إیران حیث البیئة الرائعةو (قده)الخمینی

من ثم عرجنا على زیارة أماکن سیاحیة أخرى قبل العودة و ،هدوئها الخالبو

 .إلى بغداد على نفس الطائرة التی أقلتنا سابقا

 كرامة االمام الرضا عليه السالم و االرض *

 ،حقیق جزء من حلمی الکبیرصعدنا إلى متن الطائر األبیض الذی ساهم فی ت

افترقنا کال إلى مکان و قد وصلنا مساء إلى بغداد حیث ودعنا بعضنا البعضو

بعد مرور أکثر من أسبوعین اتصل احد زمالئی بی طالبا منی جلب و ،سکنه

مراجعة مقر بلدیة المدینة الن قرار تملیک قطع و مستمسکاتی الشخصیة

إعالن و بعد المراجعةو ،جبة األولىان اسمی من ضمن الوو األراضی قد وصل

متر مربع تقع  700حصلت على قطعة بمساحة  ،أرقام قطع األراضی السکنیة

حیث ان هذا الطریق یسلکه الزوار اإلیرانیین خالل  ،بدرة –على طریق کوت 

وقررت عند اکتمال  ،مراسم زیارة أربعینیة استشهاد اإلمام الحسین علیه السالم

فیه مقرا لراحة الزائرین قبل مواصلة رحلتهم إلى کربالء  إنشاء منزلی سیکون

 .المقدسة
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 (ع)ذكری زيارة اإلمام الرضا
  عبدالصاحب نوروزی 

 (استان ایالم)

( ع)کنا فی مشهد الرضا. الشمسیة 127 کان صباح أحد األیام الحارة سنة 

حوالی العاشرة . تنا المشترکةفی األیام االولی فی حیا( ع)قاصدا زیارة اإلمام

عندما تم العثور على مئذنة المرقد  .الزیارةو صباحا توجهنا الی الضریح للتحیة

کلما . کان تحت تأثیر قوة کبیرة اجتمع الدمع فی عینیو الشریف، دون الوعی

عندما . کان ضغطی الداخلیة یتزاید اکثر فاکثر ،تقترب سیارة االجرة الی المرقد

 .  مشینا نحو أحد المداخلو االجرة، سلمنا علی االمام توقفت سیارة

ان إذا قرب هذا المکان یفرغ یا الهی أیّ قوة أو أیّ سرّ یسبب أن االنس

اهلل، القرآن،  ،قلب اإلنسان هوو ما یحدث فی عقل ؟من أیّ شیء غیر اهلل فکره

ظن توجد فی الواقع، أ. ما یشابه ذلکو الجنةو النبی، اإلمام، القیامة، الحساب

یناسب هذا قلوب الناس من کل ما الو عقول ، تغسلغسالة عند مدخل الضریح
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!  النقاء فی تلک اللحظاتو ما أکثر إحساسی بالخفة. المکان قبل الدخول

  .باذن صاحبهو دخلت الضریح بإذن اهلل

لِکُلِّ امرئِ »لکن وفقا لما قرأت فی القران و علی الرغم أننی لم أر القیامة

یتکلم . کان داخل الضریح قد شبه القیامة( ـ عبس12)«هِیَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنی هُمْمِنْ

کنت . یخفض عند البعضو یرتفع الصوت عند بعضهم ،لهجةو کلّ شخص بلغة

فی جزء من . أقول بعض األشیاء أیضا دون إلتفات إلی أیّ شخص أو شیء

العزم و قات الماضیةالمخرجات، التوبة من الحلو الثانیة یتغیر ذهنی المدخالت

ملحقاتها، التمسک و علی أن کیف أکون فی المستقبل، اإلجتناب عن الدنیا

لکن لم أستطیع أن أقرب الضریح بسبب و إنقضی الوقت ...بالصالحات و

بعد الصالة، عندما . بدأت الصالة فی زاویةو حتی إرتفع صوت المؤذن. اإلزدحام

 ،من إزدحام الجمعیة من ناحیة اخریو ،کنت مغمورة فی هذه األفکار من ناحیة

کلما أقترب من الضریح کان یضاعف ضغط  .ذهبت نحو الضریح دون إختیار

ضغط إزدحام الجمعیة علی جسمی من ناحیة و أفکاری الذهنیة من ناحیة

هذه هی  .ینی دون اختیارتدفقت الدموع من عو کنت أقرب إلى الضریح. اخری

ولکن بدال  ،ال أشعر ضغط االزدحام اآلن .یالاللحظة التی کنت انتظرها زمنا طو

أعتقد کلما و کنت قد غلقت أجفانی  .من ذلک کان قد ضعف  ضغطی الروحیة
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 شیئا فشیئا  توقف لسانی عن الکالم. أغلق العیون الجسمانیة تفتح عینی الروحیة

 . الکالم مهمة القلبو أصبح العالقة مهمة العقلو

غارقا فی هذه الحالة عندما فُتحت عینی  ال أعرف کم ثانیة أو دقیقة کنت

  .قلبی اللذان کانا قد فصال من جسدی، انضما جسمیو شعرت بأن ذهنی  ،فجأة

ال أعرف أین کان قد . القلب السابقینو لکن ما کان الذهنو عندما فُتحت عینی

ولکن تجارب طفولتی ... و عند من کانا؟ أیّ شیء رأیا أو سمعا؟ ؟ذهبا

قلبی کإنائینِ من النحاس اللذان اصبحا أسودین و ل کان ذهنیتساعدنی أن أقو

فی هذه اللحظة، فجأة وقعت .  لمّعهما  النحّاس بعد ذلکو مع مرور الوقت

على قبر اإلمام أشیاء التی و أدرکت  أنه یوجد حولو عینای إلى داخل الضریح

 .ربما انه غیر راض  منها

عینای علیها خفضت حالوة یساعدنی علی صحة هذا الرأی أنه إذا وقعت 

األوراق النقدیة المختلفة من مختلف البلدان، . حالی التی حصلت علیها من قبل

کنت مشغوال بتحلیل هذه المسألة عندما ... األشیاء الثمینة وحتى تذاکر الحافلة و

کنا  ،إبتعدت عن الضریح مع اإلحترام .أدرکت أنه قد مضی زمن الوعد مع العائلة

کانت تصلی بالقرب منا  ،لقرآن الکریم فی مکان ما فی الساحةنتلو او نصلی
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کان فی یده . کان معهم طفل یبلغ عمره حوالی خمس سنواتو عائلة أخرى

  . کان قد قصد الصالة مع والدیهو تربة کبیرة

نادت الطفل ألخذ و معها علبة من الحلویاتو بعد دقائق جاءت امرأة

! سرع نحو الحلویات فقلت معی یا عجباأو الحلویات فجأة رمی الطفل التربة

ربما ! نسرع الیها؟و عند رؤیة فائدة قلیلة ننسی الهدف الرئیسی! فنحن هکذا

قل متاع الدنیا » بین آیات قرآنیة کهذه اآلیةو توجد عالقة بین هذا الموضوع

هناک لرؤیة متاع الدنیا أثر سلبی  .(ـ نساء 22)«االخرة خیر لمن اتقىو قلیل

بناء . ...مع اآلخرینو هنا أبعد الصبی عن هدفه الجمیلو الجمیلعلی حالی 

النذور إلی مکان آخر و علی هذه الذکریات أقترح أن ینتقل مکان جمع الهدایا

 .کمداخل الحرم

 

 

 


