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 آفتاب شرق

پیشگفتار
به اعتقاد بیشتر مورّخان و محدّثان ،یازدهم ذیالقعدهی سال  841هجری ،میالد
مسعود امام رضا(ع) ،امام هشتم شیعیان جهاان اسا  .شاهاد نن ضرار در
سال  302هجری و در سن  55سالگی به وسیلهی مأمون رخ داده و پیکار پاا
و مطهرش در طوس به خاا

سادرده شاده اسا  .لقا

مشاهور نن ضرار ،

«رضا» و کنیهی معروفش «ابوالحسن» باوده اسا  .مقاارن ضیاا مراار
رضا(ع) درخ

علم و معرفا

گسترش قرار گرف
مذه

اماام

جواهاه زد و فرهناي دینای در مسایر وساعه و

و مسّک به عقل و منطق در اماور دینای و ساازگارکردن

با فلسفه نغاز شد .رجمهی کتابهای یوهاهی ،هندی و ...زمینهی اهتقاال

فرهني یوهان و عقایاد یهاود و مسایحی

باه جهاان اساالم را فاراهم نورد .در

واقع ،رجمه از عهد امویان شاروع شاد و در دورهی خالفا

عراسایان باه او

رسید.
امام رضا(ع) در چنین اوضاعی در برابر اماوا ساهمگین فرهناي بیگاهاه
اضساس مسئولی

میکرد؛ زیرا مو

رجمهی کت

و اهتقال مفاهیم و محتاوای

ننهااا «اسااالم» را هدیااد ماای همااود .از ایاان رو ،در چااارچوب یااک برهامااهی
فرهنگی و با سفر باه مراکام مهام فرهنگای نن دوره چاون «بصاره» و «کوفاه»،
عالوه بر رویج دین مرین اسالم ،از مکت

شیع و امام خویش دفاع کارد و
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در سافر باه خراساان زمیناهی حاوّل بمرگای در مکتا

شایع را فاراهم نورد.

مناظرهی امام با علما و اهدیشمندان ادیان و فرقاههاای متتلا  ،بر اری مکتا
شیع را به وضوح عیان ساخ
امام

و سران بمرگ ادیان و فار نن دوره ،در برابار

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

متنوع بود.
بیشتر دوران امام

ایشان در شهر مدینه باه مااباهی پایگااه الالی ارویج

فرهني الیل رضوی سدری شد .امام رضا(ع) هیام ماهناد اجاداد طااهرینش در
مسجد مدینه کالس درس و بحث شکیل میداد؛ نن گوهه که بعری مورخاان
از «مسجد الرنی» به عنوان ضوزهی علیمهی امام(ع) یاد کردهاهد.
اشاره شد که سفر امام به مراکم علمی از جمله بصره ،کوفاه و خراساان و
دیدار با مردم نن شهرها ،زمینهی برپایی محافل علمی را فراهم مینورد و اماام
رضاا(ع) بااا اسااتفاده از هاار فرلااتی ،باه اادریی علااوم قرنهاای و بیااان ضاادیث
میپرداخ  .جلسا مناظره هیم از جمله محاافلی باود کاه اماام رضاا(ع) بارای
رلیغ دین جد اطهرش ،رساول خادا(ص) ،از نن بهارهی فاراوان بارد و مکتا
شیع را به جهان اسالم معرفی فرمود.
به یقین بیان فصیل فعّالیّا هاای فرهنگای اماام از ضولالهی ایان مقدّماه
خار اس  .از این رو ،به همین بسنده می کنایم و غاور و فهام مطلا در ایان
باره را به اهل نن می سداریم.
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مجموعهی ضاضر از دو بتش شکیل شده اس  ،یکی خاطرا و دیگار
سفرهامهها که هرکدام از نهها در بتشهای متفاو ی برگمار شدهاهد؛ بنابراین به
ضرور و برای سامان و هظم بیشتر در هف فصل جداگاهه به شارح زیار ارا اه
گردید:
 فصل اول :شامل بیاهیهها و ستنراهیهاا و پیاامهاایی کاه باه مناساربرگماری جشنواره لادر یا ارا ه گردید.
 فصل دوم :سفرهامههویسی باالی هجده سال؛ فصل سوم :سفرهامههویسی زیر هجده سال؛ فصل چهارم :خاطرههویسی باالی هجده سال؛ فصل پنجم :خاطرههویسی زیر هجده سال؛ فصل ششم :زیار اولیها؛ فصل هفنم :بتاش عربای؛ شاامل خااطرا و سافرهامههاای باه زباانعربی.
برای دوام بتشیدن به فعّالیّا هاا و اجارای برهاماهی سراسار خیار و
برک ا

پنجمااین جشاانوارهی خاطااارههویساای رضاااوی از ساااری برهامااههااای

چهاردهمین جشنوارهی بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) ،االش زیاادی
شده و موارد زیر از نن جمله اس :
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 سدردن امور اجرایی جشنواره به یکی از مؤسسا فرهنگی هنری باسابقه؛ طراضی ،چاپ و وزیع  82همار هسته فراخوان ،پوساتر و ساایر اقاالم رلی ایدر مراکم و مؤسسا نموزش عاالی ،داهشاگاههاا ،مؤسساا فرهنگای هناری،
سازمانها و ههادهای دولتی و غیر دولتی کشور؛
 اهتشار فراخوان در هشریا محلّی؛ شکیل ا ا فکر جشنواره باا ضراور اساتادان و لااضبرگماری هش

هظاران فرهنگای و

جلسه در طول سال؛

 -جلسا مشارک

ادارا و ههادهای دولتی و غیردولتی؛

 شکیل شعرهی فرعی دبیرخاههی جشنواره در شهر مرزی مهران؛ عامل و پیگیری دساتورالعملهاا و بتشانامههاای وزار فرهناي و ارشااداسالمی و بنیاد بینالمللی امام رضا(ع)؛ الرته موسسهی فرهنگی و هناری عصار
پیام و همکاران اداره کل فرهني و ارشاد اسالمی اساتان ایاالم ،بارای اجارای
ننها زضما زیادی متحمل شدهاهد .از ایاان رو ،خاضاعاهه از خادای رضماان
منااا دارم مااا را در مسیااار هاااور فاااروزان نماااوزههااای قاارنن و اهاال بیاا
طاهرین(علیهم السالم) قرار دهد ا در این دهیا «راه» را از «چااه» بشناسایم و در
سایهی وضاد  ،ماود و یاکرهگای زهادگی نرام و دور از هیااهویی داشاته
باشیم و در روز قیام

از شفاع

امام ر وف برخوردار باشیم .
علی محمدهیاکان
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فصل اول
پیام ،سخنرانی و بیانیهها
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پیام وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی جناب آقای علی جنتی به
چهاردهمین جشنواره بینالمللی امام رضا(ع)
بسماهلل الرحمن الرحیم

پلک خورشید به فرمان و برمیخیمد
لرح از سم

خراسان و برمیخیمد

هور هر لرح میافتد به در خاههی و
بعد ،از گوشهی چشمان و برمیخیمد
مام کساهی که در سرزمین پا

ایران زیس

میکنند ،خراسان را قرلهی خود

میداهند .همهی ایراهیان شیفتهی ضریم امن علیبنموسیالرضا(ع) هستند.
مگر میشود ،عاشق پیامرر اکرم(ص) بود و به فرزهدش در خا
هورزید؟ و در نگناها و مصا

و مشکال

خراسان عشق

از او مدد هگرف ؟ مگر میشود،

دل به ضریم ضرر ش سدرد و از معارف و فرهنگش بیبهره ماهد؟
مل

بمرگ ایران افتتار دارد که میمبان میهماهی عمیم از رار اهل بی

پیامرر(ص) اس

که فرمود« :قُل ال أسئَلُکُم عَلَیهِ أجراً إالَ المَودَّهَ ذی القُربی»
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دوستی اهل بی (ع) برای ما ایراهیان وظیفهی بمرگ دینی و
میهمانهوازی ،نیین دیرینهی ایراهیان اس  .عشق و اراد

ما ایراهیان به

ثامنالحجج علیه نالف التحیّه و السالم ،عشق و اراد ی پایانهاپذیر اس

که

هموههی نن را در برگماری جشنوارهی امام رضا(ع) میبینیم .در طول سیمده
دورهی گذشته هر سال بر جمع عاشقان نن امام همام و گسترهی ج رافیایی
جشنواره افموده شده و به بیشتر شهرها و برخی روستاهای کشور رسیده اس
و امسال به یمن هیا پا

و خالصاههی شما و رر

این جشنواره گسترده ر و مسئولیّ

عنوان دورهی چهاردهم،

دس اهدرکاران برگماری نن در گوشه و

کنار کشور سنگین ر شده اس .
این روزها نیینهای مربوط به برهامههای موضوعی جشنوارهی امام
رضا(ع) در سراسر کشور در ضال برگماری اس

و همهی خادمان فرهني

رضوی ا رسیدن روز موعود و میالد فرخندهی نن ضرر

لحظه شماری

میکنند.
شما دس اهدرکاران برگماری این جشنواره ،شایستگی نن را داشتهاید
که در شهر و دیار خویش به افتتار خدم گماری ضرر

ثامنالحجج(ع)

ها ل شده و در دایرهی بمرگ خادمان فرهني رضوی قرار گرفتهاید.
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فرهني رضوی در این سالها به همّ

و اراد

شما هشر و همو یافته و

معارف اهل بی (ع) در خاههی دلها بارور شده اس  .به همهی شما عمیمان
رریک میگویم و برایتان در این مسیر هوراهی عمّ و سربلندی نرزومندم.
الزم میداهم از همراهی و دلسوزی مدیران اجرایی نن نستان ،بویژه
هماینده ی محترم ولی فقیه در استان ،استاهدار محترم ،همایندگان محترم مجلی
و الحاب اهدیشه و فرهني و هنر که پشتواههی این ضرک

فرهنگی بودهاهد،

لمیماهه شکر و سداسگماری هموده ممید وفیق همگان را از درگاه خداوهد
متعال خواستارم.
علی جنتی
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خوشامدگویی آقای علی محمدنیاکان ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان ایالم

ای هام و بهترین سرنغاز
ضمن عرض سالم ،ادب و اضترام خدم
مهماهان معمز ،دههی کرام

بیهام و هامه کی کنم باز
ضرار ارجمند و خیرمقدم محرر

را به همهی سروران رریک و هنی

میکنم و خدای یگاهه و مهربان را از لمیم قل

عرض

شکر میگمارم که وفیق

برگماری پنجمین جشنوارهی ملّی سفرهامه و خاطرههویسی از سری برهامههای
چهاردهمین جشنوارهی بین المللی امام رضا(ع) را به خادمان فرهني رضوی
در استان ایالم عطا فرمود .ابتدا ،متن پیام وزیر فرهیتته و داهشمند فرهني و
ارشاد اسالمی جناب نقای دکتر علی جنتی به چهاردهمین جشنواره بینالمللی
امام رضا را قرا

میکنم.

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

ضال ،به رسم ادب و اضترام اعالم میکنم :این جشنوارهی با شکوه در
سایهی ضمای های بیدریغ و رهنمودهای دکتر سیدعراس لالحی معاون
محترم امور فرهنگی وزار فرهني و ارشاد اسالمی ،دکتر سیدجواد جعفری
مدیر عامل محترم بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) ،ضمای

مادّی و معنوی مهندس
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محمدرضا مروارید استاهدار محترم ایالم و معاوهان پر الش ایشان ،عنای
ویژهی ضرر

ضج االسالم و المسلمین ضا نقای لطفی همایندهی محترم

ولی فقیه در استان و همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی و ضوزههای
مردم ههاد به اسامی زیر شکل گرفته اس :
 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استاهداری ایالم، اداره کل نموزش و پرورش استان ایالم، لدا و سیمای مرکم ایالم، کاهون پرورش فکری کودکان و هوجواهان استان ایالم، جهاد داهشگاهی استان ایالم، شهرداری و شورای اسالمی شهر ایالم، ضوزهی هنری استان ایالم، دبیرخاههی کاهونهای فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم، ضوزهی علمیهی خواهران استان ایالم، مؤسسا قرنهی استان ایالم، باهک قوامین شعره استان ایالم، مؤسسه ی فرهنگی هنری عصر پیام که مجری جشنواره بود و هقشمحوری ایفا همود.
باز خاضعاهه و به هشاههی قدرشناسی ،ضرور گرم و لمیماههی هماینده
معمز ولی فقیه در استان و امام جمعهی ایالم ،دکتر همایون امیرزاده مشاور
محترم معاون امور فرهنگی وزیر ،استاد دکتر سنگری ،استاد قاسمی قاری بین
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المللی و مهندس کالهتری معاون محترم سیاسی امنیّتی استاهداری ایالم و همهی
مدیران و مسئوالن دستگاههای اجرایی ضاضر در این نیین باشکوه را ار
میههم و سالم  ،عمّ و بهروزی نهان را از خدای بمرگ مسئل
از ضمای

میهمایم.

و الطاف بیدریغ داوران نثار و بویژه دبیر تصصی و اعرای

محترم ا ا فکر جشنواره هیم سداسگمارم.
دعا میکنم امام ر وف و مهربان به کرمش ،این خدم

را از ما

«ایالمیان» خادم فرهني رضوی پذیرا باشد.
«نمین»
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خالصهی سخنرانی حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ محمدنقی لطفی
نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعهی ایالم در افتتاحیه جشنواره

االسالم محمدهقی لطفی ،امامجمعه ایالم ،در مراسم اختتامیه جشنواره

ضج

سفرهامه و خاطرههویسی رضوی ،در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ایالم ،اظهار
کرد :مراسما ی که به عنوان عظیم و کریم امامان معصوم(ع) برگمار
میشود ،بسیار ارزشمند اس  .وی صریح کرد :نشنایی بازهدگاهی پربار امامان
معصوم(ع) به عنوان رهرران و مربیان دینی یک ضرور
نشنایی ،یک نشنایی کامل با ابعاد متتل
این اس

اس

و باید این

زهدگی نهان باشد و از همه مهم ر

که الگوپذیری از سیره ا مهی اطهار(ع) در همهی ابعاد زهدگی

داشته باشیم.
امامجمعهی ایالم ،با اشاره به این که زهدگی و سیرهی ا مه اطهار(ع)
بهترین الگو و سیره برای زهدگی اس  ،یادنور شد :اگر میخواهیم که راه
سعاد

را طی کرده و از مشکال

و اهحراف از مسیر ضق ،دور باشیم ،باید

الگو و اسوه داشته باشیم و بهترین الگو و اسوه سیرهی ا مهی اطهار(ع) اس .
ضج

االسالم لطفی ،با أکید بر این که همه ما بویژه باهوان جامعهی

اسالمی باید با سیرهی علمی و اخالقی ضرر

معصومه(س) هیم نشنایی پیدا
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کنند ،یادنور شد :این سفرهامهها و خاطرهها بسیار خوب و ارزشمند اس

و

أثیر بسمایی در زمینهی نشنایی هرچه بیشتر افراد جامعه با سیرهی ا مهی اطهار
و بویژه زهدگی امام رضا(ع) دارد.
وی با اشاره به این که امروز جامعه بهشدّ

هیازمند سیرهی اهلبی (ع)

اس  ،گف  :جهان امروز با یک بحران فطری و اخالقی مواجه اس ؛ اما
ا مهی اطهار(ع) راه را به ما هشان دادهاهد .ننها در طول ضیا

خود الگو

بودهاهد و امروز هیم سیره و زهدگی نن بمرگواران برای بشر در همه طول اریخ
راهگشا و الگو اس .
ضج

االسالم محمدهقی لطفی ،با بیان این که باید هسر

به زهدگی امام

رضا(ع) نشنایی و نگاهی داشته باشیم ،افمود :فلسفهی اللی این جشنوارهها،
نشنایی با زهدگی اهلبی (ع) اس

و نها راه هجا

هم همین اس

و اگر

بتواهیم جامعهی خود را با امامان معصوم(ع) نشنا کنیم ،باید از سیره و
زهدگی نن بمرگواران در جامعه الگو بگیریم.
امامجمعهی ایالم ،با أکید بر اینکه یکی از کارهای بمرگ امام
رضا(ع) در خراسان معرفی جایگاه امام

و والی

در نن زمان بوده که

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

که اسالم هاب محمدی(ص) را که برگرفته از زهدگی

اهلبی (ع) اس  ،به جهان معرفی کند.
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وی بیان کرد :امروز وهابی

با دالرهای سعودی علیه ارزشها و

باورهای اسالمی کار میکند و با دیدلماسی دالر الش میکند که فرهني
اهلبی (ع) را در جهان کمرهي کند و رهرر اهقالب اسالمی بهدرستی
فرمودهد که روسیاه رین دبیر کل در اریخ سازمان ملل همین دبیر کل فعلی
اس

که سعودیها را از لیس
ضج

هاقران ضقو بشر ضذف کرده اس .

االسالم محمدهقی لطفی ،خاطرهشان کرد :علیرغم همهی

رلی ا مسموم علیه اهقالب اسالمی که در دهیا و از سوی هظام استکرار جهاهی
اهجام میشود ،باید گف
ایران اسالمی امروز به برک

که شنگان و طالران ضقیق

فراوان هستند و اقتدار

فرهني اهلبی (ع) ،فرهني ضسینی و فرهني

رضوی اس .
ضج

االسالم لطفی ،با بیان اینکه باید هسر

به زهدگی امام رضا(ع)

نشنایی و نگاهی داشته باشیم ،افمود :فلسفهی اللی این جشنوارهها ،برای
نشنایی با زهدگی اهلبی (ع) اس

و نها راه هجا

هم همین اس

و اگر

بتواهیم جامعهی خود را با امامان معصوم(ع) نشنا کنیم باید از سیره و زهدگی
نن بمرگواران در جامعه الگو بگیریم.
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خالصهی سخنرانی دکتر محمدرضا سنگری
از نویسندگان و پژوهشگران برجستهی کشور

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

دکتر محمدرضا سنگری بهعنوان ستنران ویژهی پنجمین جشنوارهی سفرهامه
و خاطرههویسی رضوی در ایالم ،اظهار کرد :استان ایالم در دوران اهقالب
اسالمی و هش

سال دفاع مقدس دارای دوره درخشان اس

و از چهرههای

شاخصی در ضوزهی ادبی بهره میبرد.
وی ،با بیان اینکه استان ایالم در ادوار گذشته مرکم مدن بشری بوده
اس  ،صریح کرد :ایالم سرزمین فرهني و هویسندگی اس

و یکی از

قط های ادبی در عصر اهقالب به شمار میرود که دارای استعدادهای
درخشاهی در عرله ادبیا و شعر اس .
این پژوهشگر و هویسنده مطرح کشوری ،با اشاره به برگماری جشنواره
سفرهامه و خاطرههویسی رضوی در ایالم ،ابراز کرد :اهتظار میرود که در سال
نینده مجموعهای از اشعار رضوی به هم

شاعران ایالمی نمادهی چاپ شود
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و یک کتاب ویژه سفرهامههای دریافتی در قال

این جشنواره در یک

مجموعه گردنوری شود.
دکتر سنگری با ذکر سیر اریتی زهدگی امام هشتم(ع) یادنور شدهد که
ضرور نن ضرر
دعو

در ایران منشأ برکا

مردم به شیع بوده و این برکا

فراواهی از جمله کتاب

قرنن و

همچنان استمرار دارد و همگان در

کنار این چشمهی جوشان و کوثر زالل هشسته اهد و استفاده میکنند.
سنگری ،با بیان اینکه امام رضا(ع) را با عنوان «امام غری » میشناسیم،
صریح کرد :امام رضا(ع) نها امامی اس

که در زمان شهاد  ،هیچیک از

اعرای خاهواده و خاهدان بمرگوارش در کنار نن ضرر هروده اس
دلیل به ایشان امام غری

و به این

میگویند.

وی بیان کرد :عصر امام رضا(ع) مصادف با وجود و ظهور اهدیشههای
متتل

و مسلکهایی بوده اس

و در نن دوران خراسان در مسیر و به منمله

چهارراهی از این ادیان قرار داشته اس

و امام رضا(ع) بهعنوان عالم نل

محمد(ص) با مام اهدیشههای التقاطی ،با علم و داهش مرارزه کرده و هقش
اللی را در رویج فرهني شیعه در هقاط متتل

ایران اسالمی داشته اس .
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سنگری ،با بیان اینکه امام رضا(ع) در جلسا
اهدیشمندان ادیان متتل

پرسش و پاسخ عالمان و

با عنوان اضتجا ضرور داشتند و با زبان علم و

داهش به همه پرسشهای نهان پاسخ میدادهد و این هنر امام رضا(ع) بود که
بهعنوان عالم نل محمد(ص) معروف گردید.
وی در پایان با بیان اینکه عاشقان و دوستداران امام رضا(ع) باید سیرهی
زهدگی اخالقی ،علمی و عملی نن ضرر را الگوی زهدگی خود قرار دهند،
خاطرهشان کرد :امام رضا(ع) به مطالعه و اهدوختن علم و داهش بسیار اهمّیّ
میدادهد و امروز هیم باید همهی جواهان و هوجواهان ایران اسالمی با الگوگیری
از نن ضرر در مسیر کس

علم و داهش بکوشند.
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خالصهی سخنرانی جناب آقای همایون امیرزاده
مشاور محترم معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مشاور اجرایی معاون فرهنگی وزار

فرهني و ارشاد اسالمی ضمن قدرداهی

از دس اهدرکاران برگماری جشنوارهی سفرهامه و خاطرههویسی رضوی طی
ستناهی اظهار داش  :جشنوارهی بینالمللی امام رضا(ع) در بتشهای متتل
فرهنگی و هنری برگمار میشود و در سال جاری ضدود  565همار هفر در
سراسر کشور و دیگر هقاط جهان در جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) شرک
کردهاهد.
همایون امیرزاده ،با بیان اینکه هرساله شاهد استقرال بیهظیر هنرمندان و
فرهنيدوستان کشور و جهان از این جشنواره هستیم ،یادنور شد :جشنوارهی
رضوی هقش مهمی در زمینهی رویج فرهني ا مهی اطهار(ع) و بویژه
فرهني رضوی ایفا میکند.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری هنرمندان  28استان کشور و 77
کشور جهان نثار خود را به دبیرخاههی جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) ارسال
کردهاهد ،گف  68 :درلد نثار ارسالی به این جشنواره از داخل کشور به
لور

ملّی و  23درلد نثار در بتش بینالمللی بوده که از این میمان 28
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درلد در بتش هنری 33 ،درلد فرهنگی 83/6 ،درلد پژوهشی و 3/2
درلد ؟؟ بوده اس .
مشاور اجرایی معاوه

فرهنگی وزار

چنین خاطرهشان کرد :درمجموع باید گف

فرهني و ارشاد اسالمی هم
یک همار و سیصد و ده هفر کار

داوری نثار این جشنواره را در کشور اهجام دادهد و  566هفر عرو ا ا فکر
جشنواره بودهد و  70هاظر تصصی هیم در برگماری این جشنواره مشارک
داشتهاهد.
ایشان در پایان ضمن نرزوی موفقیّ

برای برگمارکنندگان جشنواره

کلیپ پتش شده در مراسم را با مرمون اراد
ضرر

اقشار متتل

مردم به

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

هموده و

قول مساعد دادهد که برای هیه کنندگان کلیپ جوایمی لحاظ همایند.
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بیانیهی هیأت داوران پنجمین جشنوارهی بینالمللی سفرنامه و خاطرهنویسی رضوی

هوشتن ه مه زیستن اس  ،نهگاه که درگذر زمان ،ضرور ضیا
مفاهیم به صویر میکشد .هوشتن ،هوای هویّ
گذر زمان اس  ،سفر اما سلو

را بر بوم

یافتن اهدوختههای ذهنی در

نشنایی دل و چشم ،با جهان ازگیهاس ،

دل در گرو سفر بسداری ،در اهروه نیینهای سرم و سفید دیدار رها میشوی و
راوی نموزههای بسیار میگردی .درس

هماهند سفر دلدادگان کوی دوس

اقلیم نسماهی خورشید ،جایی که در نن نفتاب سایهسار زالل معنوی

اس

و

قرص ماه ،جلوهگر اهوار ماشاییاش.
بیر پنجمین جشنوارهی بین المللی سفرهامه و خاطرههویسی رضوی ،در
ضالی در اقلیم ایالم در اهتماز اس
مقصود سالم
کرام

که در نن کاروان کرام

به سرمنمل

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

نن امام همام بسته اس

قصد قرب  ،زا ر زیرایی رأف

و در میعادگاه مهر او ،در ضلقهی همدلی به
او هستند.
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هیأ

داوران پنجمین جشنوارهی بین المللی سفرهامه و خاطرههویسی

رضوی ،ضمن قدیر بیکران از کلّیهی شرک
به روای

رضای دوس

کنندگاهی که در این راه ،دل

سدرده اهد ،هکا ی چند را یادنور میشود:

 با وجه به استقرال گسترده داهشنموزان از این جشنواره ،هیأ

داوران

پیشنهاد میکند ا به منظور گسترش فرهني رضوی در بین جامعهی
داهشنموزی ،شعرهای از دبیرخاهه در بین مدارس دایر هماید و از طریق
معاوهین پرورشی و مربیان مدارس ،در خصوص چگوهگی هیه و دوین
خاطرا و سفرهامه ،داهشنموزان را هدای

و یاری همایند.

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

جامعه اس  ،الزم اس

که بسیار از سازمانها و ههادهای

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

داوران پنجمین جشنوارهی بینالمللی سفرهامه و خاطرههویسی

رضوی ،ضمن استقرال از فراگیر شدن دامنهی جشنواره و مشارک
عالقهمندان مسلمان در اقصی هقاط جهان از این ضرک

معنوی ،ضمای

خود را از نثاری که به زبان کردی و عربی به رشته حریر در نمده،
اعالم میدارد و امیدوار اس

که در دوره بعدی ،مشارک

در این

بتشها پررهي ر شود.
 با وجه به مؤلفههای سفرهامههویسی و ویژگیهای نن و جربه چهارده
دورهی گذشته جشنواره ،هیا

داوران معتقد که بتش سفرهامههویسی

 آفتاب شرق

27

در گروه سنی زیر  81سال از نن قابلیّ های الزم برخوردار هروده و
پیشنهاد میشود ،در دورهی بعد ،لرفاً بتش خاطرههویسی با معرفی
برگمیدگان بیشتر لحاظ شود.

اعرای هیأ داوران پنجمین جشنوارهی بینالمللی سفرهامه و
خاطرههویسی رضوی:
الف) داوران بخش فارسی :

 دکتر علیضسن سهراب هژاد ظاهر سارایی محمدعلی قاسمیب) داوران بخش عربی:

 دکتر محمدرضا شیرخاهی دکتر مینا پیرزادهیا -سیدمهدی ضسینی هژاد
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فصل دوم
سفرنامهنویسی(باالی  81سال)
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از توبه تا رضا
رضا ضسیننبادی
(استان خراسان شمالی)
مطال

پیشِ روی یادداش های روزاههی داهشجویی  25ساله اس .

یادداش هایی که در دیماه سال  8238هنگامی که با یک کاروانِ پیاده از
شهرستان «اِسفَرایِن» در استان خراسان شمالی به سم

مشهدالرّضا همراه بوده،

در پایان هر روز وقایع سفر نن روز را به رشتهی حریر درمینورده اس .
هویسنده میگوید که روای ِ بنده ممکن اس

با روای ِ همسفراهم متفاو

باشد؛ زیرا بنده در این سفر نهچه را که بر جسم و چشم و ذهنِ «خودم»
گذشته را هگاشتهام و اگر اضیاهاً برخی لطا

و زیراییهای این سفر را دریاف

یا مُنتقل هکردهام ،پیشاپیش از همسفرانِ لاضردلِ خود عذرخواهی میهمایم.
«وَ ما وفیقی إلّا بِاهلل»

32

پنجمین جشنوارهی سفرنامه و خاطرهنویسی رضوی

اِسفَرایِن
ق سم

ا مشهد(مسیرِ پیادهروی شده) -----------

هایی که به خاطر اریکی هوا کارواهیان با ماشین به محلّ اسکان مُنتَقل شدهاهد.

روز اوّل :جمعه  = 5935/51/51توبه

5

مال خیلی از شهرستانهای خراسان شمالی ،شهرستان اسفراین هم این
نمادگی و افتتار را پیدا کرده بود که امروز قری

 .8هگارهده معتقد اس

این سفر هف

به سیصد هفر از ساکنینش را

روزهی ظاهری را می وان با یک سُلو ِ عرفاهی طریق داد .سُلوکی که با

« وبه» در روز اوّل شروع میشود( وبه اولین مقام یا وادی عرفاهی اس ) و در روز هفتم با رسیدن به مقامِ
«رضا»(الرتّه به هام امام هشتم هم ایهامی دارد ).که در عرفانِ اسالمی از باال رین مقاما
هگارهده به منظورِ ضفظِ سالسَ
پرهیم کرده ا متاط

در روای ِ سفرهامه از ورود در سایر مقاما

را درگیرِ الطالضا اختصالی هنماید.

اس  ،خا مه مییابد.

عرفاهی در روزهای دوم ا شِشُم
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به هیابَ

از اهالی محجوب و بالفای خود پای پیاده به پابوس امام رضا علیه

السالم بفرستد.
قویمِ روی میم ،جمعه پاهمدهمِ دی ماه یک همار و سیصد و هود و یک
شمسی و عقربههای ساع

 7:85لرح را هشان میدادهد .پی از خداضافظی از

اهل منمل ،پیاده به راه افتادم و در دل این گوهه میگُذراهدم که« :خدایا روی به
درگاه و نوردهام .نهني و کردهام .پی نهچه را که به من عطا کردهای و
خاهواده و دارا یم را به خود

میسدارم و به و اِطمینان دارم .ای کسی که

هااُمید همیکنی ،اُمیدواران را وای کسی که ضایع و راه همیسازی! نهچه که به
و میسدارهد».

8

با همین ضال و هوا پیادهروها را پش

سر گذاشتم و به مسجد امام رضا

علیهالسالم رسیدم .کاروان کمکم نمادهی ضرک

میشد .بیرون مسجد

ضالوهوایی بود .راهندگان در ضال حویل گرفتن سا ها و پَتوهای بچّهها
بودهد .برخی خاهوادهها برای بدرقهی عمیماهشان ا مسجد نمده بودهد .باهوانِ پا
به سن گذاشته  -با این ردید که نیا شوهرانِ سالتوردهاشان اب و حمّل این
سفرِ ست

را خواهند داش

یا هه -با دلهگراهی همسراهشان را بدرقه

میکردهد .زهانِ جوان که گاهی به هظر میرسید ،هنوز جوهرِ عقدشان خشک
 .8برداشتی نزاد از ندابِ زیار ِ امام رضا علیهالسّالم که در مفا یحالجنان نمده اس « .اَللّهُمَ اِلَیکَ وَجَّه ُ وَجهی،
وعَلَیکَ خَلَّف ُ اَهلی ومالی وما خوَّلتَنی ،وبِکَ وَثِق ُ ،فَال ُتَیِّرنی یا مَن ال یُتَیِّ ُ مَن اَرادَهُ وال یُرَیِّعُ مَن ضَفِظَهُ،

للِّ عَلی مُحَمَّدٍ ونلِ مُحَمَّدٍ ،وَاضفَظنی بِحِفظِکَ فَاِهَّهُ ال یَریعُ مَن ضَفِظ َ»(ر : .قمی ،عراس ،کلیّا مفا یح-
الجنان ،رجمه مهدی الهی قمشهای ،مشهد ،باربد ،8214 ،ص .) 187
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هشده ،نمده بودهد ا «ضَنظَله»هایشان را بدرقه کنند .اشکهای پیوستهی نهها
که گاهی با عر ِ ضُج

و ضیایِ دخترِ ایراهی نمیتته میشد ،نبی بود که پش ِ

سرِ مسافرِ هازهینشان بر زمین ریتته میشد .مادراهی هیم بودهد که به شکراههی
داشتن پسراهی برومند با چشماهی پر از اشک شو  ،پارههای نشان را با افتتار
راهی این سفر میکردهد .عمیماهی هم که وفیقِ سفرِ امسال را از دس

داده

بودهد ،همسفرانِ سالهای قرلِ خود را که امروز مجدّداً عازم بودهد ،گرم در
نغوش گرفته و التماس دعا میگفتند .دود اسدندها با چاوشخواهی پیرغالمان
اهل بی

علیهمالسالم که هنوز ه لدایی داشتند ،وأمان بلند بود و بر معنویّ

فرا میافمود .شاید برای ایاارگران و خاهوادههای معظّمِ ایشان این لحنهها،
اعمام هیرو به جرهه را در دههی شص
باالخره ضدود ساع

داعی میکرد.

 3لرح کاروان پی از عرور از زیر قرنن ،در دو

ستون به راه افتاد .عداد زیادی از مردم – بویژه خاهمها -پای پیاده ا اوّلین
روستا ،کاروان را همراهی کردهد .کمکم از جادّهی نسفالته جدا شده و وارد
کورهراهی شدیم .از اینجا به بعد همهی جمعیّ

کارواهیان بودهد و

بدرقهکنندگان برگشتند.
می واهستم ا ضدودی ضدس بمهم دوستاهی که برای اوّلین بار همراه ما
شده بودهد ،در ذهنشان چه میگذش  .کفشهای هامناس
برخی از نهها به وضوح میگف

و بیپروا راه رفتنِ

که ایشان این سفر را بسیار سهل پنداشتهاهد و

از دیگر سو سؤالهای بیشماری که امروز برخی سالِ اوّلیها از با جربههای
کاروان میپرسیدهد ،ضاکی از این بود که نهها این راهِ هرفته را بسیار دشوار
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پنداشتهاهد .الرتّه اینکه نهها اآلن چه فکری میکردهد ،خیلی مهم هرود ،بلکه
مهم این بود که نهها قرل از ضرک  ،باید پایِ لحر

با جربهها میهشستند و

نموزههای ارزشمندشان را نویمهی گوش میکردهد .ماالً اینکه بهتر بود
کفششان را یک شماره از همرهی معمولِ پایشان بمرگ ر اهتتاب میکردهد.
اینکه کاش به جای یک کَفی معمولی ،دو عدد کِفی هَرم در کفششان
میگذاشتند .دیگر اینکه روزهای اوّل بهتر بود ،با هفرا ِ ابتدای کاروان
ضرک

کنند؛ امّا به هیچ وجه عجله هکنند و به پاهایشان فشار هیاورهد؛ به

طوری که اگر از دوستاهشان عق
به مقصد برسند و این می واهس

افتادهد ،الاقل بتواهند با هفرا

نخرِ کاروان

هستهی هر روزشان باشد .که به قول سعدی:

به چشم خویش دیدم در بیابان

کاه نهسته سارَاق بُرد از شتابان

سمَندِ بادپای ،از َک فُروماهاد

شُتُربان همچنان نهسته میراهد

در طولِ مسیر گاهی برای جدید قوا شکال  ،کیک و نب میوههای
هذری و اهدایی مردم را استفاده میکردیم؛ الرتّه بهتر اس  ،بگویم متأسفاهه
گاهی مشاهده میشد ،برخی از دوستان زبالههای خوراکیها را در مسیر رها
میکردهد .به هظرم این زبالهها را میشد ،در جایی مال جی ِ لراس گذاش
در اوّلین محلّ اسکان به سطل زباله اهداخ
علیه و نله نمده اس « :خداوهد پا
پاکیمه اس

و پاکیمگی را دوس

اس

و

که از رسول خوبیها للّی اهلل
و شتص پا

را دوس

دارد،

دارد» 8.چقدر خوب میشد که از همین

« .8إنّ اهلل طَیِّ ٌ یُحِ ُّ الطَّیِّ َ ،هَظی ٌ یُحِ ُّ النِظافَه»(.محمّدی ریشهری ،محمّد ،منتت

میمان الحکمه با رجمه

فارسی ،رجمه ضمیدرضا شیتی و لتیص سیّدضمید ضسینی ،قم ،دارالحدیث ،8212 ،لص .)560-8
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روز اوّل که « وبه» را اراده کرده بودیم ،همممان «خود» را به «لفا ِ الهی» هیم
مینراستیم .ضاال که ضرک

از «رضایِ خود» به «رضایِ ضق» را شروع کرده

بودیم ،شایسته بود ضقّالنّاس را هم رعای
ساع

میکردیم....

 88بود .قریراً  83کیلومتر پیادهروی کرده بودیم .به اوّلین

وقّ گاهِ هرساله یعنی مسجدِ روستای «ایمی» رسیدیم .وق
مؤذّن باهي برداش  .لُفوف هماز جماع

اذان که شد،

شکیل شد و بالفالله هماز به

امام ِ روضاهی کاروان اقامه گردید.
بعد از هماز عصر با «علی نقا» که یکی از بچّههای با لفای کاروان بود،
هم لحر

شدم .من از سالها پیش او را میشناختم .در سن  31سالگی ،پدر

دو فرزهد شده بود .او به والدینش وجّه خالّی داش  .به قول خودش اگر هر
روز به خاههی پدر و مادرش سر همهد ،روزش غروب همیشود .به هقل از
خودش چند روز قرل از ضرک ِ کاروان ،بین او و یکی از برادراهش کُدور ی
جُم ی پیش نمده بود و از این باب
ضاللی

هاراض

بوده و صمیم میگیرد از برادرش

بطلرد؛ بنابراین امروز در مسیر مشهد به برادرش زهي میزهد که از

برادرش دلجویی کند .او در ضین لحر

لفنی ب ض میکند و میزهد زیر

گریه .او از این طرف اشک میریمد و طال
طرف البهالی هقهقِ گریههایش مُلتَمِی دعاس
نموخ

ضاللیّ
و طالِ

اس

و برادرش از نن
عَفو .علی نقا به من

که دل مکدّرِ از برادر را موالیِمان همیپسندد .معنی ضرفهایش این

بود که ا در راهیم و هنوز به نستانِ مقدّس و بینالیشِ نقا هرسیدهایم ،باید دل
را از هرچه کدور اس  ،پا

کنیم.
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این لحر های علی نقا مرا به یاد مطل
خصل هایی از دیگر ضیواها

زیرایی اهداخ  .اینکه خداوهد

را هیم ،در کنارِ وجودِ الهیِ اهسان قرار داده

اس  .خصل هایی که برای زهدگی دهیاییِ او ضکمِ ابمار و وسیله را دارهد؛
ماالً خشم در وجود اهسان به او کمک میکند که در موقع خطر از خود دفاع
کند .شَهوَ

در اهسان ،قُوّهای اس

که دوام و بقای هسل ندمی را رمین

میکند .قدر بدهی و زورِ بازو به اهسان کمک میکند ا اُمورِ روزمرهی خود
را سر و سامان دهد؛ امّا همین اهسان زماهی که به مُالقا ِ ضرر ضق میرود،
باید مامی این خصل های دهیایی و ضیواهی را که به وجودِ الهیاش ضمیمه
شده را در همین دهیا ر
از این خصل ها منمّه و پا

کند ا الیقِ دیدارِ ضرر

ضق شود .به عرار ی ا

هشود ،شایستگی و استحقا ِ مالقا ِ محروب را

پیدا همیکند و این مایل را «نذریِ اسفراینی» 8چه زیرا به هظم درنورده اس :
ماااحااارمِ بااارگاااااهِ ربّااااهای

هاااشااوی ااا شااریاکِ ضیواهی

کَل را در باهاشاا ِ جااویدان

هااگُاااذارهااد هاماارهِ اهاسااان

هرکه خواهد شدنبه ضرر ِ شاه

هارارد خار به خویاشتن هاماراه

اُشااتاار از باهارِ راهِ ضااج باشاد

بااردهااش در ضاارم ضر بااشد

اشااتاار و خاار بارای باار باود

سااي پیِ دشامان و شاکار باود

جمله را کردهاهاد با او شریااک

چااره هاراود ساداااه را زِ چِریاک

 .8فترالدین ضممه بن علی ملک اسفراینی( ) 166-714معروف به شیخ نذریِ اسفراینی ،شاعر ،عارف و
هویسندهی پارسیگوی شیعی که نثاری به هظم و هار در ضوزهی ادب و عرفان فارسی به رشته حریر درنورده
اس (.جه

اطّالعا بیشتر رجوع کنید به :مجترایی ،فتح اهلل« ،نذری طوسی» ،دایره المعارف بمرگ اسالمی ،به

کوشش کاظم موسوی بجنوردی ،چاپ پنجم ،هران ،مرکم دایره المعارف بمرگ اسالمی ،8 ،8212 ،لص -1
.)366
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لاایااک ماقاراولِ ضارر ِ ضاق

هاشاوی جام به قطعِ این شرک

چون رسیدی به لدرِ دول ِ بت

هارارد کای ساتاور را بار اتا

ااا هاگَردی جاادا از این اَشراه

هادهاند باه قاربِ وضااد

علی نقا پسر بالفایی اس  ،او  3سال اس

راه

که پیاده به مشهد میرود.

خوشا به سعاد ش او ضتّی همین امسال با درنمدِ اهدکش کربال هم رفته اس .
لفا و لداقتی که در کالم علی نقا بود ،رضای مندی و ضال

شُکری که در

بیاهش بود ،رفتار بمرگواراهه و ضکیماههاش با برادرش ،دلم را شکسته بود و
ضال غریری داشتم.
هاهار شد .هاهاری که با هاهارهای منمل متفاو

باالخره وق

اهرژی این غذا قرار هرود ،به لور

بود .ماالً

ودههای چربی در بدن ذخیره شود و

اضتماالً مامی کالُری ضالل از نن ا غروبِ نفتاب ضمن پیادهروی باید
مصرف میشد .از دیگر فاو ها این که این سفره با للوا
مجدّداً با ذکر للوا

و قرا

شروع میشد و

سورههای فا حه و اخالص خا مه مییاف .

دیگر این که بتشی از مواد اوّلیّهی این هاهار ،هذورا مؤمنین بود که به عشق
ا مّهی معصومین علیهمالسالم به کاروان اهدا شده بود .پی طعامی متفاو
میل میکردیم؛ هه امروز که روزهای نینده هیم وضع به همین مِنوال بود.
پی از هاهار به سم

روستاهای «هَصرنباد» و «دَهَنهی اُجا » به راه

افتادیم .از جادّهی اللی خرری هرود؛ بنابراین باز هم از کورهراهی شِنی
ضرک

میکردیم .در طول مسیر ،جاهایی که برفهای بهمن ماه نب شده

بود ،زمین همنا

بود؛ ولی چون بیشترِ راه ماسهای بود ،مشکلِ زیادی در
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پیادهروی هداشتیم .به هُدر

در جاهایی که راه ماسهای هرود ،زمین گلنلود

بود و پا در گل فرومیرف  .طریعتاً در این هقاط ،ضرک ِ کارواهیان کُند
میشد.
اگر به همین «گل» و «نلودگی» و «کُندیِ ضرک » هگاهی عرر نموز
میداشتیم ،اینها خود می واهستند درسهایی برای ما باشند .به طوری که
«گل» و «نلودگی» و «کُندیِ ضرک » را میشد با «گناه» و «نلودگی» و «کُندی
ضرک ِ سالِک» طریق داد .پی اگر سالِک بودیم ،باید از غفل

و گناه « وبه»

میکردیم و چه خوب میشد ،اگر پی از « وبهی» امروزمان که شروعِ یک
سلو ِ عاشقاهه و عارفاهه بود ،پایمان دیگر در گل «گناه» فروهمیرف  .نری
دیگر «گل» را دوس

هداشتم؛ در واقع «گناه» را دوس

هداشتم .نمده بودم که

از زهدگیم که عُمری بر اساس «رضای هفسم» بود « وبه» کنم .دوس

داشتم با

سفر به سوی بارگاه قدس رضوی دیگر هه بر اساس «رضای خود» که بر اساس
«رضای الهی» عمل کنم .صمیم ستتی بود؛ چرا که شیطان بر گمراهکردن ما
بنیندم عمم جدّی داش .

8

میداهستم که من ضعیفم و هفسم بسیار امّاره؛ امّا من خود را مکلّ
کلی

به

میداهستم که وبه بود و در رسیدن به هتیجه ،به یاری خدا امید داشتم.

امروز صمیم داشتم که وبه کنم ،هه از این باب که شایستهی بتشش و وبهام.
بلکه از این باب

که از پیامررم(ص) شنیدهام که خدا وبهی بندگاهش را بسیار

 .8اشاره به سورهی مرارکهی ضجر ،نیهی « :23قالَ رَبِّ بِما أَغْوَیتَنی لَأُزَینَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ ولَأُغْوِینَّهُمْ أَجْمَعین».
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دوس

میدارد ،به طوری که« :رضای ِ خداوهد از وبهی شتص وبهکار ،از

رضای

شنهای که به نب میرسد و عقیمی که بچّهدار میشود و گمکرده

راهی که [راهش را] مییابَد ،بیشتر اس » 8.پی اگر به مصدا این ضدیث
شری  ،وبهی من خشنودی خالقم را در پی داش  ،وبه میکردم.
بهتر اس

به مسیر پیادهروی برگردیم .کمکم داشتم خسته میشدم .روز

اوّل بود و من مدّ ها بود ،چنین مسافتی را در یک روز هدیموده بودم83 .
کیلومتر دیگر را پش

سر گذاشته بودیم که به «هَصرنباد» رسیدیم .روستایی

که برای بچّههای کاروان با هام «بیبی» داعی میشد؛ پیرزن بالفایی که هر
ساله در ایام اربعین چشم اهتظار کاروان پیادهی اسفراین میماهد ا از نهها در
عصر اوّلین روز سفرشان ،با یک چای داغِ هذری پذیرایی کند .او به این امید
که زا رین امام رضا علیهالسالم دقایقی را برای لرف چای و استراض

در

منملش اُ را کنند ،ا ا های منملش را نب و جاروب و بساط چای و قندش
را نمادهی پذیرایی میکرد .مسئولین کاروان هم هرساله دقایقی را با «بیبی»
بالفا ،چای هوشیده و با او با گویش «کرماهجی» هملحر

میشوهد .غیر از

خاههی «بیبی» برخی خاهههای مجاور هم در ضیاطشان به روی ما باز بود که
در لور

لموم می واهستیم در نهها جدید وضو کنیم .با این وقّ

کو اه

ضالم بهتر شده بود.

« .8هلل أفرَحُ بِتَوبَه التّا ِ

مِن الظَّمآن الوارِدِ ومِن العَقیم الوالِدِ ،ومِنَ الرّال الواجِد» .محمّد بن عرداهلل ،پیامرر

اسالم(للّی اهلل علیه) ،ههجالفصاضه[کلما
نفرینه ،8233 ،لص .316-7

قصار پیامرر اکرم(للّی اهلل علیه)] ،رجمه کاظم عابدینی مطلق ،قم،
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هصرنباد را با اهالی خوب و «بیبی» بالفایش ر

کردیم .در خروجی

هصرنباد با امید به «هصر ِ» الهی در وبهی امروزمان و امید به «اِشرا ِ» الهی در
فرداهای زهدگیامان ،در همانجادّهی خاکی رو به مشر به راه افتادیم ....هوا
کمکم اریک میشد .نفتاب غروب کرده بود که به مسجد امام ضسین
علیهالسالم روستای «بام» رسیدیم .در نبدارخاههی مسجد وضو گرفتیم .هماز
م رب و عشا را به امام
چلوگوش

ضا نقا «خورشیدی» اقامه کردیم .شام را به لرفِ

در مسجدِ امام ضسین علیهالسالم ،مهمان یکی از اهالی محترم «بام»

بودیم .سفره با ذکر للوا
استراض

گسترده و با قرا

و خواب بود ....ساع

از نن ساع

فا حه جمع شد .ضاال وق

 38 :20دقیقه اضتماالً خواب رفته بودم؛ چون

به بعد چیمی در خاطرم هماهده اس .

روز دوم :ماجرای «خواجهآباد»
ساع

 5 :40دقیقه بود که چشماهم را باز کردم .قریراً همه بیدار بودهد .این

روزا را هم چون روزهای دیگر با پیادهروی به سم

مشهد و بارگاه امام هشتم

علیهالسالم سدری کردیم.
روز سوم :درسهای کاروان
بیدار که شدم ،گردیِ چشماهم به جستجوی گردیِ ساع
مسجد غلتید؛ امّا وقتی که با مستطیلِ یکی از ساع ها متوقّ

روی دیوارهای
شد ،عقربهی

ساع شُمار در نستاههی گامِ پنجم بود و دقیقه شُمار پنجاهُمین گامش را در
سراباالییِ ساع

هفیهفی زهان برمیداش  .سر که از بالش برداشتم ،سرهایی

در اطرافم به سجود بودهد و از است فارهای پایاهیِ همازِ ش ِ لاضراهشان
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میکردهد .من هیم ا دیر هشده بود ،باید وضو ساخته و از این هور قَرَسی

برمیگرفتم .نن روز پی از ادای مقدّما ی به فُرادا ،هماز لرح را به جماع
اقامه کردیم و باز هم «السالمُ عَلیَ الحُسینِ» بعد از هماز ،وفیق دیگر لرح
امروزمان بود.
لرحاهه شیر و پنیر داشتیم .ساع
کودکان خواجهنبادی هیم کی
خروجی روستا وقّ

 7:85بود که از مسجد خار شدیم.

و کتاب در دس

عازم مدرسه بودهد .در

کردیم .رو به مشهدالرّضا ایستاده ،دس

ادب بر سینه

گذاشته و للوا خالّهی ضرر را همتواهی کردیم.
برفی از نسمان همیبارید؛ امّا دش ِ پوشیده از برفِ مقابلمان با زبانِ
بیزباهی میگف

که دیش

نسمان سیر گریسته اس  .پی پیادهرویِ

امروزمان بر ضَریرِ برف بود .چشم بر سدیدی برف ،به امید زدودن یرگیهای
قلرم ،وکّل کرده و با بچّهها راه افتادم .مال روزهای گذشته همدمِ من گوشی
لفنِ همراهم بود که به وسیلهی نن به ر یلِ نیا ِ قرنن گوش میدادم .گاهی
هیم جلسا ِ درس ضرط شدهی کالس استادم را گوش میدادم که بسیار
عرفاهی و لذّ بتش بود.
قریراً  84کیلومتر را بدونِ وقّ

و بدین ر ی

پیمودیم .ساع

80:20

بود که وارد روستای «ضَسننباد» شدیم .ضسننباد روستای بُنبستی بود؛
بنابراین مجرور بودیم در نخر روستا ،از یک جادّهی خاکی و پوشیده از برف
طیّ طریق کنیم .کورهراهِ لَع العروری بود .گاه راه پیدا بود و گاه هاپیدا .در
جاهایی که باد ،برفها را روی هم اهراشته بود ،ار فاع برف به  40ساهتیمتر
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میرسید .گاهی مجرور بودیم ،از دّههایی باال برویم و مجدّداً از دّه سرازیر
شویم .با این اضوال خدا را شکر میکردیم که هوا نفتابی بود و برف
همیبارید.
در چنین شرایطی بیش از یک ساع

دیگر رو به مشر راهپیمایی

کردیم که باالخره به یک نبادی رسیدیم .اسم این نبادی «کال ه اضمد» بود.
بعدها که با رایاههام به اینتره

متّصل شدم «گوگل ارث» به من گف

از

ضسننباد  -یعنی روستای قرلی  -ا کال هی اضمد قریراً  6کیلومتر راه رفته
بودیم .رودخاههای در ورودی کال ه اضمد قرار داش

که نب هسرتاً زیادی از

ننجاری بود .مسجد روستا هیم در همین سم ِ رودخاهه قرار داش  .پی فعالً
مجرور هرودیم با این خستگی از رودخاهه عرور کنیم.
بیرون مسجد ن شی برپا بود .بله! بچّههای دارکا

مال همیشه زود ر

رسیده بودهد .نهها یک دیيِ بمرگ را پُرِ نب کرده و با هیمم و ن ش ،جوشی
بر دل نن اهداخته بودهد .اشتراه هکنید! این دیي غذا هرود! نهها غذا را در مسجد
و در دیيهای دیگری نماده کرده بودهد .این دیي نبِ جوش برای این بود
که بچّههای کاروان برای دستشویی و وضو نبِ گرم داشته باشند .از سلیقهای
که به خر داده بودهد ،خوشم نمد .خوشحال شدم .نفتابهای پر از نبِ گرم
برداشته و به سم

سروییهای بهداشتی رفتم .سروییها هوساز بودهد .هه!

بهتر اس  ،بگویم بسیار هوساز بودهد! خوشحالیام خیلی به طول هینجامید.
دیوار دستشوییها فقط با بلو های سفالی باال رفته بودهد و بی .از ضفرههای
موجود در دیوار ،کامالً می واهستی بفهمی که در سرویی کناری کسی هس
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یا هه! هقش درها را هم کیسهگوهیها بازی میکردهد .نهها با وزش
کوچک رین هسیمی به رقص درمینمدهد و رقصِ نهها نرامش
میزد .چرا که بیرون سروییها چیمی قری

به  80هفر به اهتظار

را به هم
ایستاده

بودهد.
از سروییها بگذریم و به کنار رودخاهه برویم .با نب سرد

بهتر اس

رودخاهه وضو گرفتم .پاهایم را شُستم و به مسجد رفتم .هنوز ا اذان فرل
بود .در کنار یکی از ستونهای مسجد دراز کشیده و به بدن هحیفم استراضتی
دادم .شاید چند استکان چای ازه دم ،رَوَهدِ استراض

و جدیدِ قُوا را سریع

میکرد .پی بلند شدم و دو استکان چای هوشیدم.
باالخره اذان گفته شد .هماز امروز به امام

پمشک با لفای کاروان

اقامه شد .بعد از هماز ،ایشان ماجرای «الحاب رقیم» و «الحاب که » را هقل
کردهد .کمکم گرسنهامان میشد .پی للوا
بیاها

دو منظورهای که در خا مهی

دکتر فرستاده شد ،خود شروعی بود ،بر سفرهای که برای ههار مهیا

میشد .چلوگوش ِ خوشممهای بود .هر لقمهای که میخوردی اهگار هور
میشد و چشماه

را روشن ر میکرد .صوّر میکردی اهرژی این غذا مستقیماً

مال نمدول وَریدی وارد خوه

و از نهجا بیدرهي وارد ماهیچههای

میشد.

مال روزهای گذشته دعای سفره ،نیین اختتامیّهی این سفره بود.
ساع

 82:85بود؛ باید مسجد را ر

میکردیم .ابتدا باید از رودخاهه

میگذشتیم .نب رودخاهه اجازه همیداد که با یک پرش از نن عرور کنیم؛
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بنابراین چند سنيِ بمرگ که با فاللههای یک متری در عرض رودخاهه
گذاشته شده بودهد کمکمان کردهد که از نب عرور کنیم.
باید رو به مشر گام برمیداشتیم .باز هم پیش رویمان کورهراهی
پوشیده از برف بود .عصر بود و نفتابِ هیمهجان زمستاهی مام همّتش را لرفِ
نب کردنِ برفها میکرد .نهجا که الش نفتاب به ثمر هشسته بود ،کفشهای
ما وارد نب برف میشد .من که هیمپو ین داشتم فقط راه رفتن برایم دشوار ر
میشد؛ امّا دوستاهی که کفشِ زمستاهی هداشتند ،برف و گاهی نب وارد
کفشهایشان میشد و اذیّ

میشدهد .برخی از بچّهها روی جورابهایشان

چند الیه هایلون کشیده و بعد کفشهایشان را پوشیده بودهد ا بدین ر ی

از

رسیدن نب و برف به پاهایشان جلوگیری کنند .در چنین شرایطی  7/5کیلومتر
راه رفته بودیم که به «مَشکاهلو» رسیدیم.
از مَشکاهلو به بعد وارد جادّهای شِنی میشدیم .در قسم های سرباالی
جادّه که رو به نفتاب بودهد ،برفها نب شده و در گودیهای جادّه جمع شده
بود .باید مواظ

بودیم ا پایمان وارد این گودالهای کوچک نب هشود .این

جادّه هر طور که بود از کورهراه یک ساع

قرل ،قابل حمّل ر بود .بیش از

یک ساع  ،یعنی چیمی معادل  7/5کیلومترِ دیگر پیادهروی کرده بودیم که
از کنارِ روستایِ «ضِصار» گذشتیم .ضاال باید به سم ِ شمالِ شرقی میپیچیدیم
و به سوی «شُ لنباد» راهمان را ادامه میدادیم.
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امروز عصر نهچه در گوشم هجوا میشد یا نیا ِ قرنن بود و یا
لحر های اُستادم .الرتّه در قسمتی از مسیر هیم وفیق مصاضر

با دو هفر از

پیشکسو ان این کاروان ،یعنی ضا نقا «ضیدری» و ضا نقا «پرواز» را پیدا
کردم .موهای سدیدِ ایشان ضاکی از نن بود که چیمی ضدود  60سال از
خداوهد عمر گرفتهاهد .در عین ضال بیش از ده سال اس
کاروان پیاده عازم مشهد هستند .ضا نقا ضیدری کاس

که هرساله با این
و ضا نقا پرواز بنّا

هستند .به هظر میرسد ،نهها لذّ معنوی ضالل از  1روز بودن با این کاروان و
پیاده به پابوس نقا رفتن را به درنمد نن  1روز کاسری و بنّاییاشان رجیح
میدهند.
زا رین این کاروان از یک قشرِ خاص هیستند؛ بلکه از نوّع زیادی
برخوردارهد .در این کاروان از هوجوان  80ساله ا پیرمرد  70ساله مشاهده
میشد .داهشنموز ،داهشجو ،پمشک ،طلره ،کارمندِ ،بازهشسته ،کارگر،
کشاورز ،کاس

و از هر قشر دیگری که صوّر کنید و طیّ بیس

سالی که از

شکلگیری این کاروان گذشته ،وفیق ضرور در این سفر معنوی را داشتهاهد.
هر ساله کارمندِ زا ر قرل از سفر کارهایش را سرُک میکند ا بتواهد از
مرخّصی ساالههاش در این ایّام بهره بررد .کاس ِ اسفراینی از سود یک هفتهاش
میگذرد و با وکّل به «الرّزا » کرکرهی م ازهاش را پایین میکشد .کشاورزِ
زضمتکش ،کِش

و کارش را پی از خدا به همسایهاش میسدارد و راهی

میشود .داهشجوی کاروان غیر های مجاز سه هفدهمش را در این ایّام همینه
میکند .باالخره هر کی را که در این کاروان میبینی ،صمیم گرفته در این

47

 آفتاب شرق

یک هفته دغدغههایِ مامهاشدهیِ دهیاییاش را کنار گذاشته و در این ایّام در
یک سلو ِ عملی ،با خدایِ خود خلو ی خالصاهه داشته باشد .شریهِ نهچه در
مراسمِ اعتکاف ا ّفا میافتد؛ امّا هه در سکون که در سیر و ضرک  .ضرکتی
زاهداهه ،عابداهه ،عارفاهه و ههایتاً عاشقاهه از «خود» به «خدای خود»؛ از «رضای
خود» به «رضای الهی».
بهتر اس

به کاروان برگردیم .از روستای ضصار به بعد ضدود  2کیلومتر

دیگر رفته بودیم که به روستای «شُ لنباد» رسیدیم .ساعتم ،دقیقاً  4:85عصر را
هشان میداد .هنوز نفتاب غروب هکرده بود .خود را به مسجد روستای ضصار
رساهدیم .چفیه و کاپشنم را در قسمتی از مسجد گذاشتم .این بدان معنی بود
که محلّ استراض

و ضتّی خوابِ امش ِ من ،همین قسم

از مسجد خواهد

بود؛ این قراردادی هاهوشته؛ امّا پذیرفته شده بین کارواهیان اس  .ا هماز م رب
فرلتی برای استراض
ری

داشتیم .دراز کشیدم و چشمهایم را بستم .دقایقی بدین

گذش .
بعدها فهمیدم که امروز  21کیلومتر یعنی بیشترین مساف

را هسر

به

روزهای قرل پیادهروی کرده بودیم .ماهیچههای پش ِ پاهایم گرفته بود و
بسیار خسته بودم.
وق

اذان همدیک بود .جسمم همراهی همیکرد که برای وضو به ضیاط

مسجد بروم؛ امّا باید برمیخاستم و هر طور که بود برای هماز اوّل وق
میشدم.

نماده
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هماز م رب به امام

دکتر اقامه شد .ایشان بین دو هماز ماجرای ضرر

موسی علیهالسالم و هحوهی نشنایی او با ضرر

شعی

علیهالسالم و دختران

ایشان را از سورهی مرارکهی قصص بیان کردهد .در این ماجرا چند هکتهی
نموزهده وجود داش
این ماجرا ضرر
غری

که نقای دکتر به خوبی به نهها پرداخ  .اوّل اینکه در
موسی علیهالسالم وقتی در کمال خستگی وارد شهری

شد ،خستگیاش ماهع از این هشد که جواهمردی را کنار بگذارد؛ بلکه

در عین خستگی ،به دختران ضرر

شعی

علیهالسالم در نب دادن به

گوسفندان کمک کرد .این در ضالی بود که همیداهس  ،نهها دختران ضرر
شعی

علیهالسالم هستند .دوم اینکه پی از کمک به ایشان ،در زیر سایهای

هشس

هکرد؛

و در کمال گرسنگی و شنگی از خداوهد نب و هان درخواس

بلکه خیلی مؤدّباهه اینگوهه دس

به دعا برداش

که« :رَبِّ إِهِّی لِما أَهْمَلْ َ إِلَی

مِنْ خَیرٍ فَقیرٌ» 8.بدین مرمون که خدایا هر خیری را که خود

برایم لالح

میداهی ،من فقیراهه بدان محتاجم .به عرار دیگر او در دُعایش ،برای خداوهدِ
«لَطی ٌ خَریر» 3عیین کلی

هکرد و هیچ چیم مشتّصی از ضرر

ضق طل

هکرد و شاید در پاسخ به این دُعای مودّباههی ایشان بود که در ادامهی این
ماجرای شیرین ،خداوهد زمینههایی را فراهم کرد که ضرر
علیهالسالم هم سیراب شد و هم به غذا رسید .هم لاض

موسی

ش ل شد و هم

ازدوا کرد؛ نن هم چگوهه ازدواجی! همان طور که میداهید ایشان داماد

« .8پروردگارا ،من به هر خیرى که سویم بفرستى ست هیازمندم» .قصص.34 :
« .3دقیق و نگاه» .ضج.62 :
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شعی

ضرر

علیهالسالم شد .از دیگر هکا

دختران ضرر شعی

نموزهدهی این داستان ،ضیای

علیهالسالم در مواجهه با هامحرمان بود که خود قصّهای

ه م و شنیدهی بود.
بعد از هماز بتشی از فیلم کاروان پیادهی امسال و بتشی از فیلمهای
سنّوا

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

میکردم ،به ماشای فیلمها و جدید خاطرا

میپرداختم .گاهی فکر

میکردم که این کاروان با سابقهی قریراً بیس

سالهاش ،خود داهشگاهی

اس  .داهشگاهی که درسهایش را در کمتر جایی ارا ه میدهند .ماالً ضرکا
هماهني ل های جواهانِ کاروان با داهههای سریح در طول مسیر به من
مینموخ

که من هیم می واهم دا مالذّکر باشم .هماز ش های پیران کاروان

به من مینموخ

که ا دیر هشده من هیم می واهم از این هور بهرهای داشته

باشم .وقتی میدیدم بچّههایی که در طول روز همدای من پیادهروی کردهاهد،
ا سفرهی کارواهیان اهداخته همیشد و از دیگران پذیرایی همیکردهد ،خود ل
به غذا همیزدهد و بعد از شام هم ا ظرفها را همیشستند ،همیخوابیدهد ،به من
یادنوری میکرد که بازارِ ایاار و از خودگذشتگی هنوز از روهق هیفتاده اس .
وقتی دس هایی را میدیدم که با دیدنِ پاهایِ ورم کردهی بچّهها،
پاهایشان را ماساژ داده ،ضتّی از نهها میخواستند که دراز بکشند ا کَ
کولشان را مش

و

و مال بدهند ،میفهمیدم که هنوز هم دس های دس گیری

هس  .وقتی ضساب میکردم و میدیدم با مَرلغِ هاچیمی که به عنوان ثر هام در
کاروان دادهام ،فقط می واهم  2روز غذا بتورم ،نن وق

متوجّه میشدم که
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در این  1روز رزّا ِ واقعی که بوده اس

و من ازه میفهمیدم که در این ایّام

یک مهمان بیش هرودهام .وقتی میدیدم مسئولِ کاروان سیصد هفر را از
فاللهی سیصد کیلومتری پایِ پیاده به سالم

به مشهدالرّضا میرساهد،

مینموختم که هیروها و امدادهای غیری فقط مربوط و محدود به لدر اسالم
هروده و هیس  .وقتی میدیدم ،مسئول کاروان با مام مسئولیّ

سنگینی که بر

دوش داش  ،همیشه در نرامش عجیری به سر میبُرد ،وکّل کردن را
هاخودنگاه و در عمل از او مینموختم .وقتی میدیدم ،بچّهها علیرغم پاهای
اولزدهاشان لرتند را فراموش همیکردهد ،یاد میگرفتم که به عنوان یک
مسلمان چهرهی گشادهام باید سهم دیگران باشد و غم و غصّهها و گریههایم
برای خودم و اگر وفیقی شد ،در خلو

هیمهش هایم و شاید مال موالیم در

چاه.
قصّهها و ماجراهای این کاروان هیم خود دفتر و ضکایتی دیگر میطلرد.
مال ضکای

نن چوپاهی که چند سال قرل با دیدن بچّههای کاروان ،بالفالله

گوسفندی را از گلّهی کوچکش جدا کرده و قدیم کاروان کرد .یا ماجرای
نن خاهوادهی روستاییِ بالفایی که چند سالِ قرل ،هم خاههاشان را برای
اسکان شراهه به کاروان دادهد و هم با پت ِ فتیرِ ازه از میهماهان خود با «فَتیر
مَسکه» 8پذیرایی کردهد .یا ضکای

پسر جواهی که بیش از  30سال قرل ،یعنی

زماهی که هنوز از این کاروان منسجم خرری هرود ،به هیّ ِ شفایِ مادرش نها و
پیاده از اسفراین عازم مشهد شد؛ جواهی که اآلن خود مردی  40ساله اس
 .8غذایی سنّتی ،بسیار خوشممه و مُقوّی که از فَتیرِ ازه ،کرهی محلّیِ ازه و شِکر درس میشود.

و
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با شکلگیری این کاروانِ پیاده ،سالهاس  ،با این کاروان عازم پابوسی
موالیش میشود .ضکای

پیرمرد  60سالهای که ضاجتش را از نقا گرفته و

هیّ کرده ا وان داشته باشد ،هم پیاده با این کاروان عازم مشهد شود و هم هر
ساله یک گوسفند قرباهی قدیم کاروان و کارواهیان کند.
این کاروان که سالهاس

عازم مشهد اس  ،فراز و فرودهای زیادی
با ایّامِ

داشته اس  .گاه با جمعیّتی  800هفری و گاه در ایّامی که اریخِ ضرک

هوروز همراه بوده با جمعیّتی بالغ بر  600هفر به سوی معشوقش راه افتاده اس .
چند سالی اس

که یک کاروان پیادهی دیگر هیم از اسفراین عازم مشهد

میشود که منشأ نن هیم همین کاروانِ باسابقه بوده اس ؛ یعنی برخی
پیشکسو ان از همین کاروانِ باسابقه جدا شده و با ثر هام مستقل در قال
کاروان دیگر به دیگر زا رینِ پیادهی امام رضا علیهالسالم خدم

یک

میکنند.

گاهی پیش نمده که یک استاد داهشگاه داهشجویاهش را از شهرستان مجاور
یعنی «سرموار» به این کاروان ملحق کرده اس  .این کاروان رازها و ضکای -
های هاگفته و هاشنیدهی بسیار دارد .امیدوارم روزی کسی قلم به دس

گرفته و

این ضکای های شیرین را قلمی کند .چند سالِ بعد شاید دیر باشد ،چون
راویان ضکایا

ممکن اس  ،دیگر در بین ما هراشند و داستانهای شنیدهی و

هاگفتهاشان را با خود برده باشند.
للوا ی غرّا رشتهی افکارم را پاره کرد .ازه یادم نمد که گرسنهام و این
للوا

هوید شام لذیذی را میداد .چلوگوشتی که با گوش

هذری طرخ شده بود.

ازهی گوسفند
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بعد از شام کارِ خالّی اهجام هدادم .فقط مسوا

زدم ،وضویی ساختم و

نماده شدم برای خواب؛ امّا به دلیل فرای محدود مسجد مجرور بودیم
مهربان ر(!) از ش های قرل بتوابیم .ننقدر مهربان که در یک فرای سه
متری ،باید شش هفری میخوابیدیم! که اگر خستگی هاشی از پیادهرویِ امروز
هرود ،محال بود در چنین فرای نگی خوابم بررد؛ الرتّه هر وق

کسی دو هفر

ننطرف ر از من در خواب ضرکتی میکرد من هیم متوجّه میشدم .بدین
ری

که ضرک ِ او به ب ل دستی و از ب لدستی به من منتقل میشد .مال

نهچه که در مرحث اهتقال هیرو ،برای مهرههای متوالی در فیمیک ا ّفا میافتاد.
هر طور بود خوابیدم؛ در فرایی که مملوِ از زا رینِ یکی از بهترین بندگان
و اوّلیاء خدا ،یعنی امام رضا علیه نالف التحیّه و الاناء بود.
روز چهارم :انسان و دانهی گندم
ساع

 4لرح در ضالی که ش

قرل به دلیل فشردگی فرا خوب هتوابیده

بودم ،با لدای بچّهها از خواب بیدار شدم....
روز پنجم :زمین خطاب به انسان چه میگوید؟
لرح روز پنجم در ضالی بیدار شدم که اَذان میگفتند....
روز ششم :مسجد صاحبالزمان(عج) تداعیگر نام زینب(س)!
وقتی از خواب بیدار شدم ساع

مسجد میگف  4:85 « :بامداد اس »....
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روز آخر(پنجشنبه  - )18/81/18رضا
قریراً ساع

 4:20بود که بیدار شدم .پی از وضو ،رکعتی وِ ر خواهده و به

اهتظار اذان هشستم .هماز لرح به امام
فرل

8

روضاهی کاروان اقامه شد .ا لرحاهه

بود؛ بنابراین به کلیپهایی لو ی که از قرل از کتاب «کیمیای محرّ »

هیّه کرده بودم ،گوش میدادم .لحر های جالری بود .ماالً در یک کلیپ

نمده بود که بعد از دیدن هامحرم برای مصون ماهدن از وسوسهی شیطان ،شیخ
رجرعلی خیّاط ذکر شری ِ «یا خَیرَ ضَری ٍ و مَحروبٍ! لَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و نلِهِ» را
پیشنهاد میکند 3.ذکری که برای من همیشه این بی

زیرا از مولوی را داعی

میکند:
«ای دوس ! شِکَر بهتر ،یا ننکه شِکَر سازد؟
خوبیِ قَامَار بهتر ،یا ننکه قامار سازد؟»

و یا ابیا زیر را که زبانِ ضالِ معشو با عاشق اس :
کان که با ما رهِ سودا سادرد
هس

نیین دو بینی ز هوس

هیس

الیق که دگر جا هِگَرَد

قرلهی عشق یکی باشد و بای

اعالم شد لرحاهه نماده اس  .پی از لرف لرحاهه پتوها را جمع کرده
و ساکم را حویل واه

دادم .ساع

 7:40بود که از ضاشیهی بولوار وس راه

افتادیم .هوعِ پیادهروی در این مسیر با روزهایی که از طریع
 .8این کلمه که در کنارِ روزِ نخر نمده «ایهام» دارد؛ بدین معنی که هم ممکن اس
ذهن متاط
 .3ر.

داعی شود و هم مقامِ «رضا» که در عرفانِ اسالمی از باال رینِ مقامهاس

به :محمّدی ریشهری ،محمّد ،کیمیای محرّ

دارالحدیث ،8216 ،ص .813

میگذشتیم،

«امام رضا» علیهالسّالم در
به ذهن بیاید.

[یادهامه مرضوم شیخ رجرعلی خیّاط(هکوگویان)] ،قم،
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بود .در نهجا راض

کامالً متفاو
همراهم به نیا

ر می واهستم مرکم کنم و با گوشی لفن

قرنن یا ستنراهیهای با محتوا هوش و گوش بسدارم؛ امّا در

اینجا این امکان هرود .در اینجا مظاهر کنولوژی و لنع

در جوار ما

خودهمایی میکردهد .خودروها ،ساختمانها ،لدای بو  ،لداهایی که از
راشکاریهای مسیر به گوش میرسید؛ الرتّه از دیگر سو ،همدیکی به ضرم
مطّهر امام رضا علیهالسالم هیم ضی متفاو ی به اهسان میداد.
میادین و چهارراههای پیشِ رو را یکی پی از دیگری میپیمودیم .در
پیادهروها هگاهِ مردم به کاروان یکسان هرود .برخی بی فاو

بودهد .عدّهای در

قابِ خیی چشمهایشان چهرههای نفتاب خوردهی بچّهها را ماشا کرده و
التماس دعا میگفتند .عدّهای هیم وقتی از مردأ ضرک

کاروان نگاه میشدهد،

با هگاههایی متعجّ  ،شاید در ذهن خود به جستجوی اهگیمه و هدف کارواهیان
بودهد که چه اهگیمهای می واهد این سیصد هفر را از فالله سیصد کیلومتری
پایِ پیاده به مشهد الرّضا بکشاهد.
ساع

 88:45دقیقه به مسجد «خرّازان» واقع در خیابان «ضرّ عاملی» 85

رسیدیم .هماز امروز را در مَعیّ ِ مجاوران امام رضا علیهالسالم و ساکنینِ خیابان
ضُرّ عاملی اقامه کردیم .چیمی هگذشته بود که اعالم شد« :بفرمایید ههار!» .ههار
استامرولی با ماس

و هوشابه بود .ضواسم بود که در این وعدهی غذایی هراید

زیادهروی کنم ،چون امروز عصر به زیار

موالیمان ها ل میشدیم .پی هر

چه سرک ر بهتر.
اهادرون از طعام خاالی دار

اا در او هورِ معرف

بینی
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که پاری از طاعام ا بینی

اهی از ضکمتی به علّ ِ نن

پی از لرف ههار به مدرسهی محلّ اسکانِ ش  ،یعنی دبستان «شهید
محسن کاشاهی» واقع در ضاشیهی خیابان ضرّ عاملی ،رفتم .جدید وضو کردم.
ساع

 84:20بود که به سم

ضرم ضرک

کردیم« .مقصد» و «واسطهی

برنورهدهی مقصود» هر دو همدیک بودهد .ضی و ضال خالّی داشتیم .از کنار
سایر دستههای عماداری میگذشتیم .ذکّرا ِ مسئولین کاروان مرنی بر نهسته
رفتن ،برای زا رینی که هر لحظه خود را در نستاههی ورود به لحن و سرای
امامشان میدیدهد ،اثری هداش  .بیاختیار گامها کشیده ر برداشته میشد .هر
لحظه به ورودی غربی ضرمِ مطّهر همدیک و همدیک ر میشدیم .ا نستاههی
ورود به ضرم به سم ِ گنردِ نقا هگاه همیکردم .دوس

داشتم ،در همدیک رین

موقعیّ ِ ممکن چشم بر گنرد نقا بدوزم.
باران بسیار هرمی در ضال باریدن بود .لدای هِقهِقِ گریهی کارواهیان را
می واهستی به وضوح بشنوی .با ورود به اوّلین لحن ،هگاهِ خیسمان را بر گنرد
طالیی نقا دوختیم .شکر الهی به اهرمامِ سالمی مؤدبّاهه به نقا ،شاید ذکرِ
مشتر ِ همهی اهل کاروان بود .بالفالله دایرهای ضدوداً لد هفری شکیل
شد و بچّهها مش ول «ضسن -ضسین» کردن شدهد .من هیم در جایی دس
بر سینه ،رو به گنردِ طال ایستادم و زیر ل

ادب

به امام ر وف سالم میدادم.

نری این بچّهها نمده بودهد ا با بدنهای ریاض کشیده و لور های
نفتابخورده ،با پاهای اول زده و ورمکرده ،در قول و عمل با امام ر وفشان
همدردی کنند .نمده بودهد ا رضل

ضرر

رسول(ص) و سرطِ اکررشان را
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در همدیک رین محل به نستان قدس رضوی به سوگ بنشینند .نمده بودهد ا
بگویند:
اماما! ما را هیم در رهج و دردهای عمّهی بمرگوار ان ضرر

زین

سالم اهلل علیها

شریک بداهید .نمده بودهد ا بگویند هرچند در مسیرِ کاروانِ پیادهاشان ا مشهد
وسط اهالی هر شهر و روستا کریم میشدهد ،ولی باز هم این سفر ست

و

طاق فرسا بود؛ پی نمده بودهد ا بگویند که ستتیِ شرایطِ امام سجّاد علیهالسالم،
ضرر ِ زین

سالم اهلل علیها ،پارههای نِ امام ضسین علیهالسالم و بازماهدگانِ

واقعهی کربال ا شام را هفهمیده و هرگم هتواهند فهمید .نمده بودهد ا اعتراف
کنند که در مقابلِ لررِ دخترِ علی بن ابی طال

علیهماالسالم لررشان خیلی بی-

معنی اس  .نمده بودهد ا شاید ذرّهای از بمرگی وسعهی وجودیِ دختر
امیرالمؤمنین علیهالسالم را در
غیر مُعَلِّمه اظهار ضقار

کنند و در مقابلِ عظم ِ روحِ نن جلیله و عالمهی

کنند .نمده بودهد ا اظهار ولّی کنند و مجنونوار در

عشقِ لیلیِ خود بسرایند:
گف شرحِ ضُسنِ لیلی میدهام

خاطارِ خود را َسلّای میدهام

میهویاسم هامَاش اوّل و ز قافاا

مایهاگارم هاماهی عشاق و وَفاا

 ...هاچشیاده جارعهای از جام او عِاشاقباازی میکاُنام با هامِ او

8

دقایقی بدین منوال گذش  .با پایان یافتن نیین «ضسن -ضسین» ،همه
دورِ هم جمع شدیم .کارواهیان یکدیگر را به گرمی در نغوش میکشیدهد .از
هم ضاللیّ

میطلریدهد .اِلتماس دعا میکردهد .گویا دستانِ لطی ِ امام در

 .8اشاره به ضکایتی که در نن «مجنون» در فرا ِ «لیلی» بر ماسههای بیرون شهر هشسته و پیوسته هامِ لیلی را روی
ماسهها میهویسد و پا
نهها پاسخ میدهد(.ر.

میکند .وقتی مردم کارِ او را عرث پنداشته و او را سرزهش میکنند ،او با ابیا ِ مذکور به

به :جامی ،عردالرّضمن بن اضمد ،مانوی هف

اورهي ،صحیح و حقیق جابلقا

دادعلیشاه ،هران ،مرکم مطالعا ایراهی زیر هظر دفتر هشر میراث مکتوب ،8271 ،اوّل ،لص .)400-8
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قال ِ اشکهای شو

جلّی یافته بود و گوهههای نفتاب خوردهی بچّهها را

هوازش میکرد .ضال و هوای بچّهها به وضوح میگف

که امامِ ر وف سالمِ

زا رینش را جواب داده و به ایشان خیرمقدم گفته اس  .ضی و ضال عجیری
بود؛ یادنور خداضافظی بچّههای رزمنده قرل از عملیا در زمان جني بود.
دقایقی ا اذان م رب باقی بود .باالخره اذان را گفتند .هماز م رب و عشا
را در جوارِ بارگاه ملکو ی امام رضا علیهالسالم به جماع

اقامه کردیم.

زیرزمینیِ ضرم یعنی «دارُالحُجَّه» ،مقصدِ بعدیام بود .با ندابِ مکتوبی که برای
قرا

«زیار

جامعهی کریره» در مفا یح نمده ،زیرِ ل

گامهای نهسته ،خود را به همدیک رین قسم

کریرگویان و با

به مرقد مطّهر امام رضا

علیهالسالم رساهدم .هماهجا هشستم .راستش را بتواهید هر چه فکر میکردم در
این لحظا

ملکو ی از امام رضا علیهالسالم چه بتواهم ،چیمی به ذهنم

همیرسید .هه اینکه چیمی به ذهنم همیرسید ،میرسید؛ امّا وقتی الطاف و
محرّ هایی را که ا امروز در ضقّم شده بود و از طرفی کو اهی خود را در
شکرگماری این هعم ها در ذهنم مرور میکردم ،ضیا اجازه همیداد که هعم ِ
دیگری طل

کنم .پی دقایقی را علیالدَّوام با چشماهی خیی فقط «شُکراً لِلّه»

میگفتم .از این که نقا اجازهی زیار

داده بودهد ،ممنون و منّ دارِ ایشان

بودم.
عجیل در فر امامِ مُنتَظَر؛ عافی  ،لحّ

و سالم ِ ایشان؛ نرزویِ

وفیق برای همهی مسئولین دلسوزِ هظامِ مقدّس اسالمی؛ دعایِ قرنهیِ «رَبِّ
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ارْضَمْهُما کَما رَبَّیاهی لَ یراً» 8در ضقِّ پدر و مادر عمیمم و نرزوی عمرِ باعمّ
برای ایشان از دیگر خواستههای نن لحظا م بود .در همین ضال و هوا بودم که
یک لحظه لحر های مسئولِ کاروان به ذهنم خطور کرد .ایشان همین امروز
لرح أکید کردهد که در جوارِ دریای رضم

رضوی «گر گدا کاهل بود،

قصیر لاض خاهه چیس ؟» و به عریرِ من در این موقعیّ
بود ،قصیر لاض خاهه هیس !» .پی جسار

«گر گدا کاهل

پیدا کرده و دعای قرنهی «رَبِّ

إِهِّی لِما أَهْمَلْ َ إِلَی مِنْ خَیرٍ فَقیرٌ» 3را هجوا میکردم؛ با این یقین که خدا خود
بهتر از من خیر و لالح مرا میداهد .شاید فلسفهی این سفر هم همین بود که با
رسیدن به امام رضا علیهالسالم ما هیم رسیدن به مقامِ «رضا» را که در عرفان
باال رینِ مقامهاس  ،مرین کرده باشیم و چه خوش سروده اس

بابا طاهرِ

همداهی:
یاکی درد و یاکی دَرماون پاسانادد

یکی ولل ویکی هِجرون پسندد

مو از درمون و درد و ولل و هجرون

پسانادم نن چه را جاهون پسندد

چیمی کمتر از هیم ساع  ،فارغ از اطرافیان در ضالِ خوشِ خود
غوطهور بودم .صمیم گرفتم با معرف ِ بیشتر به زیار

ادامه دهم .پی برای

اینکه بفهمم[!] در جوارِ چه وجودِ با عظمتی به دعا هشستهام« ،زیار جامعهی
کریره» را باز کردم و مش ول خواهدن شدم .وقتی در فرازهای زیار جامعه به
اهدازهی فهمِ هاچیمم أمّل میکردم ،بمرگی و شأنِ بیهظیرِ ا مّه علیهمالسالم
« .8پروردگارِ من ،نهان را [یعنی پدر و مادرم را] برتش و بیامرز ،چناهکه مرا در کوچکى و خُردسالى ربی
و پرورش دادهد» .االسراء.34 :
« .3پروردگارا ،من به هر خیرى که سویم بفرستى ست هیازمندم» .قصص.34 :

کرده
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عالوه بر ضیر ی که برایم به بار مینورد ،دستاوردِ دیگری هیم داش  .اینجا بود
که هدبهها و گریههای شیعیان برایم هر چه بیشتر فسیر میشد .هدبهگماران
فهمیده بودهد که ما مردم در دورههای متعدّدِ اریخ اسالم با بد عمل کردهمان،
چگوهه وفیقِ زهدگی و نفُّی در ضکوم ِ ا مّه علیهمالسالم را از خود سل
کردهایم .اماماهی که کالمشان هور اس  .دستورا شان مایهی رشد .سفارش
همیشگیاشان قوی اس  .کارهایشان همه خیر و هیکی .عاد شان هیکی اس .
شیوه و منششان کرام
مدارای با مردم.
زیار
استراض
این فرل

و بمرگواری .رفتارشان همه ضقّ و لد اس

و

8

جامعه را مام کردم .دقایقی بینن که کارِ خالّی اهجام بدهم،
کردم .ش ِ جمعه بود و من در ضرمِ امام رضا علیهالسالم .میداهستم
و وفیق کمتر هصی

خواهد شد .پی «دعای کُمیل» را باز کردم.

در این دعا هیم نن چنان که امیرالمؤمنین علیهالسالم نموخته بود ،با خدای خود
ستن گفتم .خدای بسیار مهرباهی که برخی گناهانِ زش

بندگاهش را به

زیرا رین شکلِ ممکن و بُمرگواراهه میپوشاهد .به طوری که برخی اعمال
هاشایس

بندگاهش را ضتّی از چشمِ کِرامالکا رین که مأمورِ ثر

و ضرط اعمال

هستند ،هیم پنهان میکند .پی از چنین خدایِ کریمی بود که خواستم« :اَن

 .8برداشتی از «زیار

جامعهی کریره» نهجا که زا رین در بتشی از این زیار  ،با امامشان چنین هجوا میکنند:

«کَالمُکُم هورٌ ،واَمرُکُم رُشدٌ ،و وَلِیَّتُکُمُ التَّقوی ،وفِعلُکُمُ التَیرُ ،وعادَ ُکُمُ االِضسانُ ،وسَجِیَّتُکُمُ الکَرَمُ ،وشَأهُکُمُ
الحَقُّ والصِّد ُ والرِّفقُ»(.ر.
هورالمرین ،8216 ،ص .)316

به :قمی ،عراس ،منتت

مفا یحالجنان ،رجمه مهدی الهی قمشهای ،مشهد،
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َهَ َ لی فی هذِهِ اللَّیلَه وفی هذِهِ الساعَه ،کُلَّ جُرمٍ اَجرَمتُهُ وکُلَّ ذَه ٍ اَذهَرتُهُ...،
وکُلَّ س یِّئَه اَمَر َ بِاِثرا ِهَا الکِرامَ الکا ِرینَ اَلَّذینَ وَکَّلتَهُم بِحِفظِ ما یَکُونُ مِنّی،
وجَعَلتَهُم شُهوداً عَلَیَّ مَعَ جَوارِضی وکُن َ اَه َ الرَّقی َ عَلیَّ مِن وَرا ِهِم والشّاهِدَ
لِما خَفِیَ عَنهُم وبِرَضمَتِکَ اَخفَیتَهُ وبِفَرلِکَ ستَر َهُ» 8.در کنار دیگر زا رانِ امام
رضا علیهالسالم و در فرایی پُر از معنویّ  ،فرازهای دعا را یکی پی از
دیگری زمممه میکردم.
در فرازهایِ پایاهیِ دعا بود که به هیاب

از همه چنین به هجوا پرداختم:

«اَسئَلُکَ بِحَقِّکَ وقُدسکَ واَعظَمِ لِفا ِکَ واَسما ِکَ ،اَن َجعَلَ اَوقا ی مِنَ
اللَّیلِ والنَّهارِ بِذِکرِ َ مَعمُورَه وبِتِدمَتِکَ مَولُولَه واَعمالی عِندَ َ مَقرولَه،
ضتّی َکوُنَ اَعمالی واَورادی کَلَّها وِرداً واضِداً وضالی فی خِدمَتِکَ سرمَداً ،یا
سیِّدی یا مَن عَلَیهِ مُعَوَّلی ،یا مَن اِلَیهِ شَکََو ُ اَضوالی ،یا ربِّ ،یا ربِّ ،یا
ربِّ»....،

3

« .8که برتشی بر من در این ش

و در این ساع

سرزده ...و هر کار بدی را که به هویسندگانِ گرامی

هر جرمی را که مر ک
دستور یادداش

شدهام و هر گناهی را که از من

کردهش را دادی .همان هویسندگاهی که

نهها را مُوکّل بر ثر ِ اعمالِ من کردی .و نهها را به ضمیمهی اعرا و جوارِضَم گواه بر من کردی .و اضافهی بر
نهها خود

هیم مراق ِ من بودی و گواهِ اعمالی بودی که از ایشان پنهان میماهد و الرتّه به واسطهی رضمت

که نهها را پنهان داشتی و از روی فرل خود پوشاهدی(»...قمی ،عراس ،منتت

بود

مفا یحالجنان ،رجمه مهدی الهی

قمشهای ،مشهد ،هورالمرین ،8216 ،لص .)73-78
« .3از و میخواهم ،به ضقِّ خود و به ذا ِ مقدّس

و به بمرگ رین لفا و اسما  ،که اُوقا م را در ش

روز به یادِ خود مَعمور و نباد گرداهی و به خدمت پیوسته داری و اعمالم را مقرولِ درگاه
گفتارم همه یک جه

و

گرداهی ا اعمال و

برای و باشد و ضالم همیشه در خدم ِ و مصروف گردد .ای نقایِ من! ای کسی که

کیهگاهم او اس ! ای کسی که شکای ِ اضوالِ خویش به درگاه او برم! پروردگارا! پروردگارا!
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پی از دعای کمیل از دارُالحجّه خار شدم .با سالمی مودّباهه ضرم را
ر

کردم .به محلّ اسکان ،یعنی مدرسه برگشتم .از لحاظ جسمی خیلی

خسته بودم .امروز هم بیش از  30کیلومتر پیادهروی کرده بودیم .ضولهام را
برداشتم و در ضمّامی که مسئولینِ اسکان نماده کرده بودهد ،دوش گرفتم.
اضساس سرُکی میکردم .گویا بتش زیادی از خستگیهایم با این دوش از بین
رفته بود.
اآلن ساع

و من نمادهی خواب .خوابی نرام در مشهدالرّضا.

 32اس

در جوار امام خوبیها .نرامش این خواب را فقط نهوانِ پناه گرفته در جوارِ
ضامنِ نهو شاید جربه کرده باشند یا کودکی که در نغوشِ گرم و پر مهرِ
مادر با ضربنهنيِ ق ل ِ مادرش در خوابی شیرین فرو رفته اس  .از اینکه
این وفیق را هصیرم کرده بودهد ،بسیار خوشحال بودم.
***
فردا لرح هنوز فرل

داشتیم .چه خوب بود که از این فرل

استفاده

میکردیم و در یکی از هوراهی رین هقاطِ زمین ،عهدی را که با خدایمان
بسته ،ولی به فراموشی سدرده بودیم جدید میکردیم .عهدی که در قرنن
چنین نمده اس « :اى فرزهدان ندم ،نیا با شما عهد و پیمان هَرَستم که هرگم
پرستشِ شیطان هکنید ،زیرا او دشمن نشکار شماس

پروردگارا!(»....قمی ،عراس ،منتت
.)72 -4

و این که نها مرا پرستش

مفا یحالجنان ،رجمه مهدی الهی قمشهای ،مشهد ،هورالمرین ،8216 ،لص
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کنید که راهِ راس

و بی» 8.فردا باید در این مورد

و مستقیم همین اس

جدّی ر میاهدیشیدیم.
امّا فردا عصر باید برمیگشتیم .باید برمیگشتیم به زهدگی عادی؛ به
زهدگی  1روز قَرلِمان .بسیار امیدوار بودیم که ضداقل یک سال بیمهی امام
رضا علیهالسالم شده باشیم .امیدوار بودیم که در لَ مِشگاهها یادمان هرود که 7
روز زا ر پیادهی امام رضا علیهالسالم بودهایم؛ امیدوار بودیم که باقیماهدهی
عُمرِمان دیگر چراگاهِ شیطان هراشد که در این لور به علیمِ سیّد الساجدین
علیهالسالم از خداوهد میطلریدیم که خدایا« :مادامی که عُمرَم لرف در
طاع

و پیروی و باشد ،بر نن بیفما و زماهی که عُمرَم چراگاهِ شیطان گش ،

جاهم را بگیر و نن را به سوی خود ران ،پیش از ننکه دشمنیِ و به سوی من
پیشی گیرد یا خشم و بر من محکم گردد».

3

باید از همازهای اوّل وق ِ که به جماع

اقامه میشد خداضافظی

میکردیم .باید با سالمهای روزاهه و دستهجمعیامان به امام ضسین علیهالسالم،
اوّالد و الحاب ایشان که ضمیمهی هر هماز لرحمان و زهدگی این یک
هفتهامان بود ،وداع میکردیم .باید با للوا های خالّهای که هر لرحگاهان
مودبّاهه قدیمِ امام ر وفمان میکردیم خداضافظی میکردیم .باید با گامهایمان
« .8أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیکُمْ یا بَنی ندَمَ أَنْ ال َعْرُدُوا الشَّیطانَ إِهَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُرینٌ وأَنِ اعْرُدُوهی هذا لِراطٌ مُسْتَقیمٌ» یی-60 :
.68
 « .3وَ عَمِّرهی ما کانَ عُمری بِذلهً فی طاعَتِکَ ،فَاِذا کانَ عُمری مَر َعاً لِشَّیطانِ فَاقرِرنی إلَیکَ قَرلَ أن یَسرِقَ مَقتُکَ
إلیَّ ،أو یَستَحکِمَ غَرَرُکَ عَلَیَّ» .علی بن ضسین(علیهالسّالم) ،امام چهارم ،لحیفهی سجّادیّه ،رجمه محسن
محمودزاده ،هران ،محمّد ،8218 ،ص.73
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که هر روز در ظاهر به سوی امام رضا علیهالسالم بود و در معنی در جه
رسیدن به مقامِ رضای الهی بوده خداضافظی میکردیم .باید با نیا ی که هر
روز در گوشمان هجوا میشد ،وِداع میکردیم .باید با دوستاهی که هر
کدامشان َندیی یک خصل

هیک و گاه مجموعهای از چند فریل

اخالقی

بودهد ،خداضافظی میکردیم .باید با سکو های این یک هفتهامان که وأم با
فکر بود ،کالمِمان که بیشتر ذکر بود و هگاههایمان که بیشتر به جستجوی
عرر بود ،خداضافظی میکردیم.

8

امّا هه! خداضافظی شاید پایانِ خوبی بر این سفرِ معنوی هراشد؛ بلکه این
سفر خود می واهد سالمی باشد به یک زهدگی متفاو  .چرا که هماز اوّل وق
و متّصلِ به اذان را ،سالم به ا مّهی معصومین علیهمالسالم را ،دوستی و
همنشینی با برخی از بندگان خوب خدا را ،سکو ِ همراه با فکر را ،کالمِ

 .8اشاره به ضدیای از امیرالمؤمنین علی علیهالسّالم بدین مرمون که مامی خیر در سه خصل

جمع شده اس ؛

هگاهکردن و سکو کردن و ضرفزدن .پی هر هگاهی که در نن عرر گرفتن هراشد ،نن هگاه سهو اس
سکو ی که در نن فکّر هراشد ،نن سکو غفل
ل و و بیهوده اس  .پی سعاد

از ننِ کَسی اس

کالمش ذکر خدا باشد و کسی که بر اشتراها

اس

و هر

و هر کالمی که در نن ذکر(خدا) هراشد ،نن کالم کالمی
که هگاهش وأم با عرر نموزی و سکو ش همراه فکّر و

خود بِگِریَد و مردم از شرّ او در امان باشند« .جُمِعَ الْتَیرُ کُلُّهُ فِی

ثَلَاثِ خِصَالٍ؛ النَّظَرِ والسُّکُو ِ والْکَلَامِ .فَکُلُّ هَظَرٍ لَییَ فِیهِ اعْتِرَارٌ ،فَهُوَ سَهْوٌ .وکُلُّ سُکُو ٍ لَییَ فِیهِ فِکْرٌ ،فَهُوَ
غَفْلَهی .وکُلُّ کَلَامٍ لَییَ فِیهِ ذِکْرٌ ،فَهُوَ لَ ْوٌ .فَطُوبَى لِمَنْ کَانَ هَظَرُهُ عَرَراً ،وسُکُو ُهُ فِکْراً ،وکَلَامُهُ ذِکْراً .وبَکَى عَلَى
خَطِیئَتِهِ ونمَنَ النَّاسَ شَرَّهُ(.».مجلسى ،محمد باقر بن محمد قى ،بحار األهوار ،بیرو  ،دار إضیاء التراث العربی،
چاپ دوم ،61 ، 8402 ،ص.)375
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ممّین به ذکر را ،هگاهکردن عرر نمیم را ،شنیدنِ نیا ِ و ضی را ،سلو ِ
عارفاهه و عاشقاهه به سوی مقام «رضا» را و همهی این خوبیها را در این یک
هفته مرین کرده بودیم .پی این خود می واهس

شروعی و سالمی به یک

زهدگیِ مُمَیَّن به همهی این خوبیها باشد و چه خوب میشد ،این فرا ل را به
عنوان سوغا ِ این سفر و به منظورِ ههادینه کردن نهها در زهدگیِ روزهایِ
بعدمان با خود به شهرمان میبُردیم و اگر همه را همی واهستیم ،همّ

میکردیم

که الاقل بتشی یا یکی از این فریل ها را به برک ِ زیار ِ امام رضا علیه
السالم چاشنیِ زهدگیامان کنیم.
ضال در پایان این سفر ،هه نها به هیاب

از همهی همسفران که به هیاب

از

همهی مسافرانِ این کرهی خاکی که خواسته و هاخواسته به سوی خالق خود
در ضرکتند ،خالصاهه از درگاهِ ضرر ِ ضق میخواهم:
«خدایا! هَفی ما را هسر

به قدیر

خداوهدا! جانهایِ ما را هسر
اوّلیای برگمیدها

مُطمئن و هسر

به ذِکر و دُعای

به قرای

راضی بگردان.

ضریص کن و نن را دوس دارِ

قرار ده! ما را در بین زمینیان و نسماهیان محروب و

دوس داشتنی کن و در هنگام هُمولِ بالها لابر و شکیرا کن! ای محروبِ ما! ما را
افرادی شاکر بر هعم های روزافموه

و مُتَذَکِّر عطاهای فراواه

قرار ده! ای
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معشو ِ ما! جانهای ما را مُشتا به شادیِ دیدار
پاداش

و وشهاَهدوزِ قوی برای روزِ

قرار ده! پروردگارا! ما را پیرویکنندهی از سنّ ها و روشهای اوّلیای

اجتنابکننده از اخال اعدای

و

قرار بده و ما را به جای ننکه دا ماً مش ول اهجام

امورِ دهیوی باشیم ،متوجّه و مش ول ضمد و ثنای خود بگردان«8.
والسالمُ علی عِراد اهلل الصّالِحین»

 .8برداشتی نزاد از زیار

امیناهلل« :اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ هَفْسِی مُطْمَئِنَّهً بِقَدَرِ َ ،رَاضِیهً بِقَرَا ِکَ ،مُولَعَهً بِذِکْرِ َ

ودُعَا ِکَ ،مُحِرَّهً لِصَفْوَهِ أَوْلِیا ِکَ ،مَحْرُوبَهً فِی أَرْضِکَ وسَمَا ِکَ ،لَابِرَهً عَلَى هُمُولِ بَلَا ِکَ ،شَاکِرَهً لِفَوَاضِلِ
هَعْمَا ِکَ ،ذَاکِرَهً لِسَوَابِغِ نلَا ِکَ ،مُشْتَاقَهً إِلَى فَرْضَهی لِقَا ِکَ ،مُتَمَوِّدَهً التَّقْوَى لِیوْمِ جَمَا ِکَ ،مُسْتَنَّهً بِسُنَنِ أَوْلِیا ِکَ،

مُفَارِقَهً لِأَخْلَا ِ أَعْدَا ِکَ ،مَشْ ُولَهً عَنِ الدُّهْیا بِحَمْدِ َ وثَنَا ِک»(.قمی ،عراس ،کلیّا
الهی قمشهای ،مشهد ،باربد ،8214 ،ص .)571

مفا یحالجنان ،رجمه مهدی
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مسافر مهتاب زیر سایه خورشید
مهین وزیری
( استان هران)
پیشنهاد سفر میداد ،بنا به

ا نن زمان با پدرم به سفر هرفته بودم .هر وق

دالیلی از طرف مامان ،پیشنهاد او رد میشد .نن روز بابا زود ر از همیشه ،با
شور و اشتیا  ،به خاهه نمد و گف « :این دفعه با همیشه فر دارد .بلیط
ا وبوس هم گرفتم .مأموری
مامان گف

دو روزه به گرگان همراه با خاهواده!»

چی؟! گرگان؟! من که همینیم .وی این دههی کرام

هرکسی را برینی ،راهی مشهد و قم و شیرازه ،نن وق
پریدم وسط و گفتم :خ

ما به گرگان برویم؟!

مامان این دفعه برویم گرگان ا سفر بعدی هم

خدا بمرگ اس  .خالله به هر طریقی بود ،مامان را راضی کردیم .وسایل را
جمع و جور کردیم .ش
ساع

از شو خوابم همیبرد .خیلی خوشحال بودم .فردا

88لرح از رمینال ،بلیط ضرک

به سم

گرگان را داشتیم.

وارد رمینال شهید کالهتری کر شدیم .راهندهها و کمک راهندهها ،با
لراسهای فرم یکدس

که به لراس مهماهداران هواپیماها شریه بود ،هر کدام
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مش ول کاری بودهد .یکی جعرهی ماشین را مر

میکرد و دیگری فریاد

میزد« :اهواز! ساری! شیراز! ضرک ! کرماهشاه! جا هماهی! گرگان!»
جایگاه ا وبوس گرگان را پیدا کردیم .رفتیم و سوار شدیم .مسافرهای
دیگر هم نمدهد و سوار شدهد .چند خاهوادهی دیگر هم مال ما با بچّههای
بمرگ و کوچک بودهد .چند هفر هم مجردی نمده بودهد .بلیطها شمارهی
لندلی داش ؛ بنابراین هر خاهواده طرق شمارهی لندلی ،جای خود را پیدا
کردهد و هشستند .پی از پاهمده دقیقه با ذکر للوا  ،ضرک کردیم.
ا وبوس پی از پش
ا وبان شد .شهر قدس را پش
ردی

سرگذاشتن خیابانها و چهارراههای متعدد وارد
سرگذاشتیم و به سم

هران ضرک

کردیم.

جلوی ما خاهم و نقایی هشسته بودهد ،با دو دختر یک ساله به هام سارا و

چهار ساله به هام سحر .بچّهها به سم
شدیم .پدرشان هم مر

من هگاه میکردهد و با هم دوس

با لفن همراهش لحر

میکرد .به همهی

بستگاهش وضیح میداد که« :دیگه صمیم خودم رو گرفتم ،چند روز اس
که اطّالعا خوبی به دس

نوردم .سینا رو به بهمیستی گرگان حویل دادهد؛

دارم به گرگان میروم .هر طور شده سینا را حویل میگیرم .از همانجا هم
یک راس

به مشهد میروم؛ پابوس نقا امام رضا(ع) .از خودّش خواستم

کمکم کنه .نخه زماهی اشتراها ی داشتم؛ امّا ضاال که هستم میخوام بچم رو
خودم هگه دارم».
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این نقا ننقدر با لفن لحر

میکرد و جمال ش ننقدر گرم و با اهدوه

بیان میشد که من الالً هفهمیدم کی از هران خار شدیم و وارد جادّهی
دماوهد شدیم.
ابلوی کنار جادّه ،مساف

ا گرگان را ،سیصد کیلومتر هشان میداد.

جادّهای که هر چه جلو ر میرفتیم ،پیچ و خمی دوباره ،ما را به سوی خود
میخواهد.
عظم

کوه دماوهد ،چشم مرا خیره کرد .کوهها و کوهها که از کودکی

فریحگاه خوب من و خاهوادهام بودهد؛ گویی این کوهها هقشی در قصّهی
زهدگی من دارهد.
کوهها و کوهها که همودی از بمرگی خدای مهربان هستند .یاد شعر
دماوهدیهی ملک الشعرای بهار افتادم:
ای دیو سدید پای در بند

ای گنرد گیتای ای دماوهد

از سیم به سریکی کله خود

زنهن به میان یکی کمربند...

کوهها ،باغها ،زمینهای هموار و هاهموار و چوپانها با گلههایشان ،با
سرع

از جلو چشمهای ما میگذشتند .دیدن کندوهای عسل اطراف جادّه و

چهارپایان عشایر ،اطراف جادّه ،هشاط براهگیم بود.
اضساس غریری داشتم .کمی هم هیجان زده بودم .با شنیدن کلمهی
بهمیستی ،کنجکاو شدم .بعد از مدّ ی متوجّه شدم که این نقا چهار سال پیش،
اعتیاد داشته و به عل

جدا شدن از همسر اوّلش و نوارگی ،پسر پنج سالهاش
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را بهمیستی هگهداری میکرده؛ امّا ضاال مدّ ی اس

که به خودش نمده و

زهدگی خوبی را شروع کرده اس  .عشق دیدار پسرش سینا ،روز و ش

را از

او گرفته اس  .میخواهد به هر طریقی شده پسرش را بریند و او را همد خودش
هگهداری کند .با خودم گفتم امیدوارم پسرش را پیدا کند .چقدر خوب اس
که هر فرزهدی ،پیش پدر و مادر خودش زهدگی کند؛ ضتّی اگر زهدگی خوبی
هم هداشته باشد .هم به ضرفهای نن نقا ،فکر میکردم ،هم به جادّه و
ماشینها و ،...الالً متوجّه هشدم کی از فیروزکوه و قا م شهر گذشتیم و وارد
جادّهی ساری شدیم.
در قسمتی از جادّه ،کارگران مش ول سنيفرش کردن جادّهی فرعی
بودهد .کوهستان ،چون هگین متمل چشم را به خود معطوف میکرد .در
قسمتی پا ین ر از جنگل ،در شی
میشد؛ با چراگاهی پراز عل

دامنههای نن ،زمینهای کشاورزی دیده

با گلههای دامدارن؛ در هرگوشهای از دامنه

پرمهر نن ،چشمههای زالل و خنک جاری بود.
به شهر ساری رسیدیم .گنرد هرمی شکل امامماده عراس 8هظرم را به خود
جل

کرد .سق

خاهههای ساری خیلی جال

بود .ساقهی خشک غال

همچون طال از البالی گل سفال ،درخشش خالّی داشتند .ا چشم کار
میکرد ،باغهای میوه و مرکرا

دیده میشد .از ساری خار شدیم و وارد

 .8امامماده عراس ،درضاشیه شمالی ورودی ساری قرارگرفته و دارای گنرد هرمی شکل و لاندوقی چاوبی هفایی
اس

که یکی از بناهای معروف استان مازهدران اس  .مقررهی سه امامماده باه هاام عرااس ،محماد و ضسان در نن

قرار دارد .این بنا در بلوار امام رضا(ع) ،در منطقهای به هام «نزادگله» ساری قرارگرفته اس .
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جادّهی بهشهر شدیم .از خستگی خوابم برد و دیگر هیچ چیم را هدیدم ا این
که با لدای مامان بیدار شدم« :برین چه طریعتی! چه جنگلهایی! بیدار شو! هگاه
کن! دیگه از این مسافر ها پیش همینیدها!»
چشم بازکردم ،واقعاً که طریع

بکر گرگان ،درختان بلند و ودر وی

جنگلهای نن ،صاویر زیرایی را در ذهنم ایجاد کردهد.
نبشارهای مصفا و چشمهسارها ،در ضاشیه غنی رین ذخیرهگاه
جنگلهای بلوط ،جاذبهی چشم هوازی را ایجاد کرده بودهد .رکیری از
کوهستان ،رودخاهه و دش  ،طراو

خالّی به وجودم بتشید .ا وبوس کم

کم وارد شهر شد .به رمینال رسید .پیاده شدیم .خوشحال و سرضال به سم
ایستگاه اکسی رفتیم.
بابا ندرس میهمانسرای روستای «هاهارخوران» را به راهنده اکسی داد.
سا ها را لندو عق

گذاشتیم و هشستیم داخل ماشین .خاهوادهی پدر سینا

را دیدم که کمی عالف بودهد و از دو سه هفر ،سئواال ی میپرسیدهد .اکسی
از رمینال خار شد و به سم

روستای هاهارخوران راه افتاد .به میهمانسرای

دو ستارهی هاهارخوران ،رسیدیم .سو ی های خوبی داش  .اینجا یکی از
زیرا رین و مهم رین اقامتگاههای وریستی گرگان اس .
هاهارخوران درس
شکیل شده اس .

روبروی کوه و جنگل اس

و از کلرههای جنگلی،
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هوای مه گرفته ،بوی چوب ،هم برگها و گیاهان ،منظرهی زیرای
منطقه ،نفتابی که لرح از البالی درختان طلوع میکند و همدیک غروب از
همان مسیر به پا ین میرود ،همه و همه خاطرهی ماهدگاری برای ذهن من
شدهد .ده کیلومتر بعد از هاهارخوران ،روستای زیار
در بیس
مسیری اس

اس  .روستای زیار

کیلومتری گرگان ،هیم ایستگاه دیگری برای طریع گردی اس .
که پیادهروی دارد.

در گوشه گوشهی کوچههای این ده ،زهان مش ول پتتن هان بودهد .هاهی
خوشطعم و خوشممه! مقررهی امامماده عرداهلل ،در این روستا قرار دارد که
عل

هامگذاری این روستا هم به خاطر وجود این امامماده اس .
مدّ

دو روز ننجا بودیم .لرح از عصر قشني ر و غروب از لرح

قشني ر؛ واقعاً که جای دیدهی و جالری بود .باالخره عصر روز دوم وسایل
خود را جمع کردیم و باید برمیگشتیم.
به رمینال رفتیم .مامان ساک

بود؛ همیداهم چرا ضرف همیزد .فقط

برای یک لحظه هگاهی به بابا اهداخ

و گف  :خیلی دلم میخواهد به مشهد

برویم .بلیط بگیر به مشهد برویم .یک روز بماهیم و از همانجا برگردیم .پدر با
لرتندی ،رضای

خود را اعالم کرد .به یکی از عاوهیهای رمینال رف

وقتی برگش  ،هگاهی به من و مامان اهداخ
ضاال که خودش طلریده ،چرا هرویم؟ هیم ساع

و

و گف « :این هم از بلیط مشهد!
دیگر وق ضرک اس ».
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ساع

شش بعدازظهر ،با اعالم راهنده و کمک راهنده ،به سم

ا وبوس

رفتیم .وارد ا وبوس شدیم .وای خدای من! چه میدیدم ،پدر سینا هم راهی
این سفر بود .از سینا ،خرری هرود .ا وبوس نرام نرام ،به راه افتاد .پدر سینا،
نرام و بدون هیجان ،سر جایش هشسته بود .لفن همراهش هم به لدا در
همینمد .الالً همیداهم گوشی ،همراهش بود یا هه؟ هم هم باران و مه ههشین
در پیچهای جادّههای جنگلهای گرگان ،افسون همار و یک ش

قصههای

کهن را یادنوری میکردهد؛ ضی میکردم که در فرای خیال اهگیم جنگل
جای چیمی و کسی خالی اس  .اضساس میکردم قدم به قدم به سرزمین
نرزوها همدیک میشوم.
از گرگان خار شدیم .وارد جادّهی مشهد شدیم .ضی زیرایی داشتم؛
الرتّه میداهستم از قلعه و بر و پار

نبی هم خرری هیس ؛ امّا اضساس هیجان

و شو سراسر وجودم را گرفته بود .کمکم به غروب خورشید همدیک
میشدیم .ابلوی کنار جادّه ،علی نباد 8کتول 44 ،کیلومتر را هشان میداد.

 .8علی نباد برگرفته از هام علی محمد خان کتولی ،ضاکم کتول در دوره هالرالدین شاه ا محمد علی شااه اسا .
کتول واژهای اوستایی اس

و به مجموعه نبادیهاایی گفتاه مایشاود کاه درون درّه و کاوه قراردارهاد .از هقااط

گردشگری این شهر ،می وان به نبشاار ماام خامهای کراودوال ،پاار
فرا تته ،هام برد .ده باستاهی چینو با قدم

جنگلای و دهکادههاای ییالقای چیناو و

اریتی  7000ساله در مرکم شهر قرار دارد .وجود باف های ارزشامند

روستایی با معماری سنّتی درروستاهای کوهستاهی ،جمو نثاار ااریتی منحصار باه فارد ایان شهرساتان محساوب
میشود .لنایع دستی باکیفیّ

بیهظیر این شهرستان و جاذبههای طریعی فاراوان همچاون روساتاهای کوهساتاهی،

نبشار ،غار ،چشمههای نب معدهی و مناطق بکر جنگلی ،از ویژگیهای این شهرستان اس .
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من هم که از چهرهی مامان متوجّه شادی و شع

او شده بودم؛ خیلی

خوشحال بودم .الالً هفهمیدم کی مسیر را طیّ کردیم .هاگهان ابلوی «به علی
نباد کتول ،سرزمین اریخ و طریع  ،خوش نمدید» ،را دیدم .ا وبوس کنار
پلیی راه وق
برگش

کرد ا ساع

بمهد .بابا هم پیاده شد ا کمی راه برود .وقتی

یک بروشور دستش بود .کمی نن را هگاه کرد؛ بعد بروشور را به من

داد .اطّالعا

خوبی از این شهر ،متوجّه شدم در مورد وجه سمیه ،هقاط

گردشگری و باف

شهر علی نباد کتول ،مطال

جالری هوشته بود .یکی از

مسافران گف  :نبشار روح افمای کرودوال درننجا قراردارد .برای رفتن به
نبشار ضدود  400پله را که در مسیر کنار رودخاهه اس

و درختاهش شیری به

باال دارد ،باید طیّ کنیم .در مسیر جادّه به سم

نبشار ،سدّ نبگیر هم

سم

وجود دارد که محلّ بالفایی اس  .ا وبوس همچنان درضال ضرک

بود؛ از

دور گلدستههای امامماده هارون بن موسی بن جعفر ،برادر امام رضا(ع) ،چشم
مرا به خود خیره کرد.
خوب که هگاه کردم ،جمعیّتی را دیدم .ننجا پراز ندم بود .مردم با
پرچم و اسدند دود کرده و ...به اهتظار ایستاده بودهد.
همه جا هوراهی بود .اهگار لدها خورشید می ابید .بوی عطر و گالب
مینمد .هاگهان لدای مسافران بلند شد .هرکی چیمی میگف « :یا ضامن
نهو! یا امام ر وف! نقای راهنده! و را به خدا هگهدار! هگهدار ا ما هم پیاده
شویم و به استقرال کاروان خادمان ضرم امام رضا(ع) برویم!»
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ا وبوس نرام نرام ،ایستاد .هرکی برای پیاده شدن عجله داش  .بابا،
مامان ،همه و همه پیاده شدیم .پدر سینا از همه جلو ر پیاده شد؛ رف
او را هدیدم .مردم ساع ها به اهتظار این کاروان ل
شو میریتتند .گاهی کنترل جمعیّ

ست

و دیگر

کشیده بودهد .اشک

میشد .ننها ننقدر شور

معنوی گرفته بودهد که گویی در لحن و سرای ضرر هستند.
دس

کشیدن به پرچم ضرم نقا ،التماس دعاهای هیازمندان ،گرفتن

سوغا ی بستههای همک و هرا  ،لحنههای کان دهندهای را به همایش
میگذاش .
خادمان هرکدام به کاری مش ول بودهد .مداضی ،ستنراهی و ضمل پرچم
ضرم امام رضا(ع) ،شور و اشتیا خالّی در همه ایجاد کرده بود .گویا عطری
از مشهد مقدّس به مشام میرسید .همه ا مشهد ،هوایی شده بودهد .یکی را
میدیدی که با واضع دس

پیرمردی را گرفته اس

ا به پرچم برسد .دیگری

پرچم را با اهدوه بر چشم میکشید و برنن بوسه میزد و «یا وجیهاً عنداهلل» سر
میداد.
اینجا کارواهی را دیدم که به رهي اراد
در دههی کرام

و با هام «زیر سایهی خورشید»

به راه افتادهد ،به مام شهرهای ایران ا از امام خوبیها

بگویند.
این جا کسی ش ل ،حصیال

و سن را از کسی همیپرسد و من هم

مرهو این دریای یک رهگی ماهدهام....
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یکی میگوید« :محروب رضاس هرکه دل ریش ر اس ».
دیگری میگوید« :از کعره لفای این ضرم بیشتر اس ».
شاید مرد روی ویلچر میان سکو ش به این فکر کند که« :اینجاس
طریری که هدارد هوب ».
و زا ر دیگر« :هر دل که شکسته ر بود ،پیش ر اس ».
یکی از خادمان زیار امیناهلل را میخواهد .باران هم هم میبارید و من به
باران رضم

امام رضا(ع) میاهدیشیدم .لدایی از بلندگو نمد« :ای ضاج

دار! ای مریض دار! ای هیازمند! امش

ش

ولّد نقاس  .اگه از ه دل با نقا

راز و هیاز کنی ،بیجواب همیماهی».
دس ها رو به باال بلند بود؛ من از ه دل برای برنورده شدن دعای بابای
سینا دعا کردم! هرکسی از گوشه و کنار اشک میریت .
ساع

هه ش

شد و ما باید بر میگشتیم ،راهی ا وبوس شدیم ا به مسیر

خود ادامه دهیم .مسافران همه یکلدا «اَ مَن یُجی  »...میخواهدهد .پدر سینا
هم با دلی اهدوهگین ،سریح میاهداخ
یُجی ُ اَلمُرطَرَ اِذا دَعاه ویَکشِ ُ لَا سوء»

و با سوز و گداز میگف  « :اَ مَن
8

لفن همراهش به لدا درنمد .گوشی را جواب داد .پدرخواهدهی سینا
بود .گف

فکرهایم را کردهام .جمعهی نینده همراه سینا به خاههی شما

 .8نیهی  68سورهی همل یعنی :نن کیس

که دعای بیچارگان گرفتار را به اجاب میرساهد.
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مین یم .سینا شما را بریند؛ ما با هم ضرفهایمان را میزهیم .هر صمیمی که
سینا گرف  ،همان را اهجام میدهیم .ما هم خوشبتتی سینا را میخواهیم.
پدر که از خوشحالی میخواس

پرواز کند« ،امن یجی » را بلند و

بلند ر ،خواهد.
هاگهان هماران همار پرواههی سفید از البالی دس هایش به سوی نسمان
پر کشید .هالهای از هور سرم دور پرواههها بود .به پدر سینا هگاه کردم ،هور
عجیری وی چشماهش بر میزد .ل هایش میلرزید.
فرای معنوی زیرایی بود؛ همه متأثر شدهد .عج

ابهتی داش  .عج

لفایی .شما را همیداهم؛ امّا من وقتی این لحنهها را دیدم یاد این شعر 8افتادم:
اینجا

بهر همه مژده و هوید اس اینجا

هومید مرو بحر امید اس

نن قفل غمی را که کسی هگشاید

اینجا

از مرضم

رضا کلید اس

ا وبوس نرام نرام از این فرای معنوی دور و دور ر شد .ابلوی 42
م ا شهر گنرد ،از جلوی چشمم گذش  .جادّهی جنگلی ،کم کم ضال

.

دش

پیدا کرد .استان بسیار زیرا و ول هاپذیر گلستان ،داشتیم ،خار میشدیم.
جایی که با شنیدن رکمن لحرا ،هاخودنگاه به یاد «گاالن اوجا» و «سولماز

 .8دوبیتی از سیدرضا مؤید از کتاب مهر ابنا  ،ص 80
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اوچی» بیبا

افتادم .یاد هادر ابراهیمی هویسندهی کتاب «ن ش بدون دود»،8

مرابه خود مش ول کرد.
ساع

ضدود دوازده ش

بود و ما از فرط شادی و شور و هیجان

کاروان رضوی ،ا نن لحظه هنوز هم شام هتورده بودیم.
کرد .بابا ،قرل از هر چیم سراغ

ا وبوس کنار یکی از رستورانها ،وق
غذای محلّی «گنرد کاووس» 3را گرف .

گفتند «چکدرمه» ،8غذای خوشممه و خوبی اس ؛ امّا متأسفاهه رستوران
این غذا را هداش  .جای شما خالی ،کوبیده و جوجه را لرف کردیم .بعد از
 .8ن ش بدون دود ،رمان بلندی اس

اثر هادرابراهیمی که در هفا

جلاد ،منتشار شاده و هویسانده در نن پای از

اشاره به زیراییهای رکمن لحرا ،در سه جلد اول و در چهار جلاد بعاد ،باه شایوهای داساتاهی -ااریتی باه بیاان
مرارزا اهقالب معالر پرداخته اس  .فیلمی با همین عنوان هیم وسط ابراهیمی هیه شاده اسا  .دوقریلاه بامرگ
لحرای رکمن ،یمو و گوگالن ،هام دارهد .گاالن اوجا ،پسر یازی اوجا کدخدای روستای اگری بوغاز ،یگاهه
پهلوان لحراس  .سولماز اوچی ،هم یگاهه دختر زیراروی لحراس  .گااالن از قریلاه یماو و ساولماز از قریلاه
گوگالن ،روزی گاالن از خوبیهای سولماز میشنود و عاشق او میشود .یمو و گوگالن با هم جني داشاتند.
این دوستی و نشنایی گاالن و سولماز ،باعث اختالفا و ضوادث اریتی دیگری میشود .قهرمان رماان ،گااالن
اوجا ،یک قهرمان اسطورهای رکمن باه شامار مایرود .در فصالهاای بعادی رماان ،نلنای ،هاوهی گااالن ،یاک
شتصیّ

واقعی به شمار میرود .او یک اهقالبیِ حصیل کرده اس

که بارای اعاتالی هاام وطان و رهاایی نن از

ظلم ،از هیچ کوششی فروگذار همیکند(.منرع :و یکی پدیا ،داهشنامهی نزاد)
 .3گنردکاووس به دلیل واقع شدن در جادهی ابریشم ،از اهمّیّ

بسیاری برخوردار اس  .دراین شهر اقوام متتل

رکمن ،سیستاهی ،نذری ،خراساهی و سمناهی ،زهدگی مایکنناد .بار گنراد کااووس ،معاروف ارین جاای ایان
شهراس

که ثر

جهاهی شده و بلند رین بر نجری جهان(قرن  4ه ) .محسوب میشود که درمرکم شهر قارار

دارد .از جاهای معروف گنرد ،مجموعه سوارکاری ،بنای گنرد کاووس ،االبهای الما گل ،اجای گال و االگال
که همدیک اینچه برون و بازار مرزی اس  .درضمن یک دیوار طویل و معروف ل مرز ایران و رکمنستان قارار
دارد.
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سوار ا وبوس شدیم .رکیری از کوهستان ،کوه ،رودخاهه و دش ،

هیم ساع

ابلوی زیرایی را همایان ساختند .گر چه ش

از هیمه گذشته بود؛ امّا دیدن چنار

و سرو که در نیین ما جایگاه خالّی دارد ،در اطراف جادّه همه را به وجد
نورده بود.
به سرزمین خراسان شمالی رسیدیم .خراسان شمالی را می وان مینیا وری
از اقوام ایراهی داهس ؛ کرد ،ر  ،بلوچ ،عرب و لر .سرزمین درخ های
که عطرشان همه جا را پر

سربه فلک کشیده ،باغهای درختان پربار سی

میکرد و نرامش نرمیده در پی رودخاهههای جاری سرزمین ،سرزمین
موسیقی الیل خراساهی ،سرزمین ورزشهای بومی و سرزمینی که باید
سفرکرد ا بتوان چشماهدازهای بکر و دلدذیر نن را در

کرد .به پرجمعیّ

رین شهر استان خراسان شمالی ،بجنورد رسیدیم.
کمک راهنده با طنم و شوخی گف ؛ «اگر دوس
مفتم ،3موزه مردم شناسی را برینید ،وق

 .8چکدرمه ،غذای سنّتی رکمنی اس

کاه باا پتا

دارید ،عمار

کنیم .مسافران هم که بدشان

هممماان بارهج ،گوشا  ،رب گوجاه ،پیااز ،روغان ،نب و

افمودهیهایی ماهند همک و فلفل ،به دس مینید .این غذا ا ضدّی به استامرولی پلو ،شراه

دارد.

 .3عمار مفتم(موزه باستان شناسی و مردم شناسی) ،شاخص رین اثر اریتی دورهی قاجار در اساتان خراساان
شمالی اس

که محلّ سکوه

محمدخان شادلو ،معروف به سردار مفتم ،ضااکم منطقاهی شامال خراساان باوده

اس  .این ساختمان با رهيهاای فیاروزهای ،زرد ،لاور ی ،بانفش و باا هقاشایهاایی از گال و گیااه و پرهاده ،باا
طرحهای هندسی چشم هر اهساهی را به ماشا فرامیخواهد .بنای عمار مفتم پای از مرمّا

و اضیاا باه ماوزهی

بمرگ باستانشناسی و مردم شناسی استان ردیل شده اس  .این بنا در شمال شهر بجنورد قرار دارد.
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همینمد .جای دیدهی دیگری را برینند ،جواب مار
که پاسخ همه مار

دادهد ».امّا اهگار هه اهگار

بود ،نقای راهنده به راه خود ادامه داد.

چشمهایم پراز خواب شده بود .دیگر همی واهستم یک لحظه بیدارباشم.
خستگی راه و سفر دو روزه ،بی طاقتم کرده بود ،دوس
بتوابم .خوابیدم ،عج
سفر! هم سیاض

لذّ ی داش

داشتم یک دل سیر

این خواب .واقعاً که هم سیر بود و هم

و هم زیار ! الالً متوجّه هشدم ،ا وبوس کی و چگوهه مسیر

بجنورد ا شیروان و قوچان ا مشهد را طیّ کرد.
با لدای نرام و با هشاط مامان از خواب بیدار شدم؛ امّا همچنان
چشمهایم گاهی باز بود و گاهی بسته .گردش و چرخش ا وبوس در
خیابانهای شهر هظرم را عوض کرد .چشماهم را باز کردم .خدایا چه میدیدم!
گنرد طالیی! گلدستهها! همه خیره شدهد به شیشهی جلوی ا وبوس ،دس ها بر
سینه ،ایستادهد و گفتند« :السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا(ع)!»
پی از چند لحظه ا وبوس به پایاهه ،رسید .پیاده شدیم ،سا
گرفتیم و همراه بابا به سم
ضرم برای هص

خروجی رفتیم .گرفتن یک مسافرخاهه ،همدیک به

روز ،اوّلین کاری بود که اهجام شد.

وارد مسافرخاهه شدیم .برای همان هص
پرداختیم .بهداش

را به دس

روز ،مرلغ پنجاه همار ومان

و همای مسافرخاهه هم که الالً جال

باالخره وارد شدیم ا پی از استراض
خوردیم ،نماده شدیم و به سم

و مورد قرول هرود؛ امّا

کو اهی بتواهیم به ضرم برویم .لرحاهه

ضرم راه افتادیم.
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مامان دل وی دلش هرود که برسد به ضرم .از همان خیابان؛ امّا رضا(ع)،
به سم

در درودی ضرم ،باب الرضا(ع) ،رفتیم.
وارد لحن جامع رضوی ،8شدیم .خورشید از نن سوی گنرد طالیی

خودهمایی میکرد .عج
این ضرم میشوی ،قلر

ابهتی دارد این ضرم! عج
را میدهند ،دس

لفایی! اهگار وقتی وارد

فرشتهها ا یاری

کنند.

از لحن اهقالب اسالمی ،3عرورکردیم .در ضلع جنوبی این لحن
چشمم به پنجرهی فوالد 2معروف امام رضا(ع) ،افتاد .دس هایی را دیدم که
در شرکههای نسماهی پنجره ،گره شده بودهد به امید باز شدن گرههای
زهدگیاشان!

 .8فراهای باز اطراف مرقد امام ،لحن هام دارد .نستان امام رضاا(ع) ،دارای  3لاحن مایباشاد :لاحن اهقاالب
اسالمی ،لحن نزادی ،لحن امام خمینی ،لحن قدس ،لحن جمهوری اسالمی ،لحن جاامع رضاوی ،لاحن
غدیر ،لحن کوثر و لحن هدای (.راهنمای سفر به خراسان رضوی ،ضمیدرضا ضسینی ،ص )15
 .3لحن اهقالب اسالمی ،قدیمی رین و باشکوه رین لحن ضرم اس

که ساخ

نن به سال  175ه .برمیگردد

ودر شمال روضهی منوره قراردارد .در ضلع جنوبی این لحن ،پنجرهی فوالدِ معروف امام رضا(ع) و ایوان طالی
ضرر قرار دارد.
 .2وقتی لحن اهقالب اسالمی در دورهی لفوی ،با طرح شیخ بهایی ساخته شد ،ماال محسان فایض کاشااهی کاه
ضکیم و فیلسوف نن دوره بوده ،پیشنهاد داد برای کساهی که به هر دلیل همی واهند وارد ضرم مطهر شوهد ،فرایی
طراضی شود که بتواهند در همدیک رین فالله از ضریح مطهر ،بایستند و زیار هامه بتواهند؛ بنابراین پنجره فوالد
در محلی که مشرِف به ضریح مطهر بود ،هص
فوالد ،از کرام های امام رضا(ع) اس

شد .شفا یافتن بیماران ،ضاج

گرفتن ضاجتمندان پش

پنجارهی

که سر شد ا مردم هگاه ویژهای به ایان پنجاره داشاته باشاند(.راهنماای

سفر به خراسان رضوی ،ضمیدرضا ضسینی ،ص )13

82

پنجمین جشنوارهی سفرنامه و خاطرهنویسی رضوی

به کفشداری شمارهی  80رفتیم .کفشدار ،پال

قفسهی کفشها را داد

و گف « :التماس دعا!» گفتیم« :محتاجیم به دعا!» به چشمان مامان هگاه کردم.
هوری عجی  ،وی چشماهش بر میزد .یادم به روزهایی افتاد که وق
وق

هماز،

اذان ،چندین و چند بار ،خدا را التماس میکرد ا زیار را هصیرش کند.

چهار چوب در را بوسیدیم .چشمها را روی هم گذاشتیم و از خدای مهربان،
رسول اهلل(ص) و امام رضا(ع) ،اجازهی ورود گرفتیم .اضساس عجیری داشتم.
هر کی با هر زباهی ،گوشه و کنار لحن و سرای ضرم ایستاده بود و راز و هیاز
میکرد.
یکی میگف « :نقا جان! دخیل شدم به بارگاه  ،به ضریح  ،به
گنرد !»
دیگری میگف « :اگر اینجا هرود ،کجا میرفتم نقا! به کجا پناه میبردم؟
کجا را داشتم برای کیه کردن؟ برای رهایی از دلرستگیهای دهیا؟»
رکی

زیرایی از زمممه ها ،قرنن خواهدنها و یا رضاها ...به گوش

میرسید.
هگاهم با «یا شفیع» ،ا سق
همیشه به گوش رسید ،سم
ضاشیههای فیروزهای ،ک

ضریح ،او گرف  .لدای اذان زیرا ر از
لحن اهقالب رفتیم .فرشهای سفیدی با

ضیاط اهداخته بودهد؛ رفتیم ا جایی برای هماز

خواهدن پیدا کنیم.
لدایی گف « :دخترم برام زیار هامه میاری؟»
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رفتم سم

قفسههای کتاب ،زیار هامه را دس

پیرزن مهربان دادم.

لرتندی حویل گرفتم و هگاهم ا گنرد و نسماهش باال رف  .بوی گل هرگی
مینمد .هماز را با عشق خواهدیم .پی از هماز دوباره مناجا

بود و هجوا! هجوا

بود و راز و هیاز !
وی لحن هشستیم و خوب هگاه کردیم به همه جا ،هوایش خوب بود.
هوای مام لحنها ،روا ها ،منارهها ،گویی ننجا همیشه بهاراس  .فرقی
همیکند در هیاهوی رفتن ثاهیهها ،پا یم باشد یا زمستان؛ روح زهدگی ننجا
همیشه نسماهی اس  .ضرم نسایشگاه فرشتگان و قرارگاه هماران قل
اس

عاشق

که قلرشان هجوایی جم «رضا! رضا!» هدارد.
برای لحظهای سرم را گذاشتم روی زاهوهایم ،چشمهایم را بستم .دهیایی

از طرح ،رهي ،هقش و دعا ،درکوچه پی کوچههای ذهنم پرسه زدهد و رها
شدم میان یک گنرد و دو گلدسته! با خود گفتم؛ مامان ضق داش
الرار به نمدن داش  .میداهس
دریای والی

بیاهتهاس .

که اینقدر

سفرهی مهتاب همیشه گسترده اس

و کرم
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ننجا کاشیها با مام وجود سرمهد و گاهی نبی ،ننجا بهار و باران و
هقوش زهدگی همراه با هجوای خوش زا ران و مجاوران ،غوغا میکنند و درون
این همه شیدایی ،نرامشی ههفته اس .
سرم را بلند کردم .هگاهم افتاد به ساع
بابا به سم

ما نمد و گف

بمرگ لحن اهقالب اسالمی.

برویم .من و مامان با لرتند اعالم رضای کردیم.

نماده شدیم که برگردیم ،برگردیم ا زهدگی بهتری را ادامه دهیم.
مامان با گریه و شور و شو هگاهی به ضرم نقا اهداخ

و نرام زمممه میکرد:

یا ضامن نهو! یا ضامن نهو!
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شوق دیدار
اضسان الفتی
(استان ایالم)
روزها به سرع

میگذش

و جای خود را به سالها میداد .دو سالی بود که

شو دیدن امام رضا(ع) شوری در دلم به پا کرده بود؛ امّا به دلیل پارهای از
مشکال هتواهسته بودیم ،به پابوس نقا برویم.
روزی در داهشگاه فرهنگیان استان ایالم بین دوستان متأهل همهمهای به
پا شده بود .دلیل این همه شور و شو این بود که رهرر عمیممان قرار اس  ،به
داهشجویان متأهل هدیه اعطا کند .نن هم هدیهای بمرگ! هدیهای از جنی
زیرایی! عشق و هر چیم زیرای دیگر! هدیهی رهرر رفتن هر زو داهشجو به
پابوس نقا امام رضا(ع) بود .به سرع

همد مسئول فرهنگی داهشگاه جناب

نقای شاه کرمی رفتم و قریه را جویا شدم .ایشان این خرر را أیید و زمان
اعمام به مشهد مقدّس را هیم به من اعالم کرد.
زمان ولال ما با امام رضا(ع) به خرداد ماه همان سال افتاده بود .هنوز
اردیرهش

ماه سال  8234بود ،همان زماهی که این خرر را شنیده بودم و همان
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زماهی که لحظه شماری میکردم ا کالسهای نن روز داهشگاهم مام شود؛
زیرا میخواستم به سرع

به همد همسرم بروم و این خرر مهم را به او بگویم.

بعد از گفتن این خرر به همسرم ،وی خیلی خوشحال شدهد؛ امّا این خوشحالی
دوام زیادی هداش

و جای خود را به مشکلی داد که ما را از رسیدن به پابوس

امام رضا(ع) باز میداش .
مشکل افتادن زمان اعمام به و سط امتحاها

خرداد ماه پیش داهشگاهی

همسرم بود .به هاچار در نن روزها همد مدیر مدرسه رفتیم ا با همفکری هم
چارهای بیاهدیشیم؛ امّا به عل

ههایی بودن امتحان برخی دروس و در پیش

بودن نزمون کنکور سراهجام به پابوس امام رضا(ع) هرسیدیم .هرفتن ما به مشهد
مقدّس باعث هاراضتی زیاد من و همسرم شده بود و با خود زمممه میکردم:
«خدایا چرا نقا امسال ما را هطلریده اس ».
از نن ماجرا ضدود هش

ماهی گذش

و دوباره همهمهای بین

داهشجویان متأهل به پا شد .قرار شده بود که امسال هیم داهشجو معلّمان سراسر
کشور در یک روز به مشهد مقدّس اعمام شوهد.
هاراضتی وجودم را فرا گرف ؛ زیرا من قرالً ثر هام کرده بودم و خود هیم
از اعمام به مشهد اهصراف داده بودم .ضال فکر میکردم که دیگر همی واهم
ثر هام کنم .به هر ضال با هاراضتی و اهدوهی عظیم همد مسئول فرهنگی داهشگاه
رفتم و از ایشان قرایا را جویا شدم .هاگهان در میان کالم ایشان به من اشارهای
کرد که چرا شما ثر هام همیکنید؟ و من جواب دادم که سال قرل ثر هام
کردم؛ ولی به دالیلی اهصراف دادهام .ایشان با کمال خوهسردی و نرامش
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جواب دادهد« :خوب اشکالی هداره!» و در ادامه گفتند« :مدارکتان را حویل
دهید شاید خدا قسم کرد که امام رضا(ع) شما را طلرید».
با شنیدن این خرر اضساسی ول

هشدهی وجودم را فرا گرف  .با

خوشحالی مام با همسرم ماس گرفتم و ماجرا را با ایشان در میان گذاشتم .او
هیم خیلی خوشحال شد .در روزهای نینده مدار

الزم را حویل دفتر ههاد

رهرری دادم .چند روز بعد دفتر ههاد رهرری مشهد مقدّس با من ماس گرف
زمان اعمام به مشهد ،ورود و ر

و

هتل را به من اعالم کردهد؛ همچنین متذکر

شدهد که هام و ندرس هتل را  34ساع

قرل از اعمام به مشهد مقدّس به ما

اطّالع میدهند.
با شنیدن این ستنان خوشحالی فراواهی وجودم را فرا گرف

و اشک از

چشماهم جاری میشد .نن هم اشکی از هوع ولال یار و با خودم میگفتم :این
بار امام ما را طلریده اس  .به سرع

به همسرم اطّالع دادم و ایشان هیم

خوشحال شد .در روز بعد به فکر ضساب خر و متار افتادم .از نهجایی که
من ضقوقی بجم ضق بورسیهام در داهشگاه هداشتم و بایستی قسط وام را هیم
میکردم .نها پولی که در این ماه برایمان میماهد ،فقط سیصد همار

پرداخ

ومان بود.
به همسرم گفتم« :عمیمم کل پول ما سیصد همار ومان اس » .ایشان در
جوابم با قاطعی
این اس

مام گف « :عمیمم اشکالی هدارد .خدا بمرگ اس

و مهم

که نقا ما را طلریده و مابقی چیمها مهم هیستند .ان شاءاهلل با وکل بر
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خدا همه چیم درس

میشود ».با شنیدن این ضرفهای همسرم قدر  ،وان و

ارادهی زیادی در من ایجاد شد و به خاطر این همسر مهربان شکر خدا را به
جای نوردم.
میداهستم سفر امسال ما با همهی سفرهای قرلیم به مشهد فر میکند؛
زیرا در این سفر خلو ی عظیم با امام خود و به دور از دغدغههای خرید در
پیش دارم .من و همسرم صمیم گرفتیم که یک روز زود ر برویم ا یک روز
بیشتر پیش نقا باشیم.
سراهجام در مورخ  8234/88/2من و همسرم به سوی مشهد مقدّس راهی
شدیم .همدیکیهای ساع

 83ظهر ،پدرم با ماشین خود ما را به رمینال ایالم

برد .در نهجا پدرم با ضساب کردن کرایه ما را راهی شهرستان کرماهشاه کرد.
پدر مهرباهم با این کار مرا بسیار شرمندهی خود کرد .ساع

 4:20بعدازظهر

قرار بود که با ا وبوسی معمولی راهی مشهد شویم .شکر خدا ما ساع
بعدازظهر به کرماهشاه رسیدم .ضدود دو ساع

3:20

در رمینال کاویاهی کرماهشاه

هشستیم.
همدیک ساع

ضرک

از مسافرین مشهد مقدّس خواستند که سوار

ا وبوس شوهد .لندلیهای ا وبوس خیلی راض

هرود؛ امّا عشق به امام رضا(ع)

ضال ما را بهتر میکرد و رواهه شدیم.
همدیکیهای مشهد مقدّس بودیم؛ امّا هنوز ندرس و هام هتلی را که دفتر
ههاد رهرری برای ما رزرو کرده بودهد ،همیداهستیم .استرس عظیمی وجودم را
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فرا گرفته بود .با ماسهای متعدد ،شمارهی دفتره ههاد رهرری مشهد را پیدا
کردم و ماس گرفتم .ننها به من گفتند :لط

کنید چند ساع

بگیرید ا ندرس را برای شما بگوییم .چند ساع

دیگر ماس

بعد ماس گرفتم و دو باره

همان جملهی قرلی را گفتند .گاهی ماس میگرفتم و کسی گوشی را بر
همیداش .
هاراضتی عظیمی وجودم فرا گرفته بود؛ امّا این هاراضتی را بروز همیدادم
ا بدین واسطه همسر هاراض

هشود .در او هاامیدی به خدا پناه بردم و به امام

رضا(ع) گفتم« :نقا جون این رسم مهمان هوازیه!»
در همین لحظه زهي پیامک لفنم به لدا در نمد .باورم همیشد .دوستم
که در راه مشهد بود به من پیامک داده و اسم و ندرس هتل را برایم فرستاده
بود .دقایقی بعد دفتر ههاد رهرری زهي زد و او هیم همان ندرس را داد.
نرامش عمیقی وجودم را فرا گرف  .ساع
مقدّس رسیدیم .از ا وبوس پیاده شدیم و به سم

 83:20بعدازظهر به مشهد
ایستگاه ا وبوس شهری

رفتیم و کار شهری(من کار ) که در سالهای قرل در مشهد خریده بودم را
شارژ کردم .دربارهی اقام

امشرمان در مشهد مقدّس با همسرم مشور کردم

و سراهجام صمیم بر این شد که ش

را در خاههی معلّم به سر برریم .سوار

ا وبوس شدیم .از مردم ندرس خاههی معلّم را پرسیدم .پی از یافتن ندرس به
سوی خاههی معلّم رفتیم.
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خوشبتتاهه خاههی معلّم در همدیکی ضرم نقا امام رضا(ع) قرار داش .
با ورود به خاههی معلّم و رزرو کردن ا ا  ،مهماهدار ما را به سم

اا

همراهی کرد .بعد از گرفتن دوش و اهدکی استراض  ،سراهجام به سم
شری

رین و مقدّس رین مکان کشور ضرک

کردیم .هنوز باورمان همیشد

که در مشهدیم و دقایقی دیگر امام رضا(ع) را زیار

میکنیم .با دیدن

گلدستهها و منارههای زیرای ضرم چشماهم خیی شده بود .اضساسی
ول هاشدهی وجودم را فراگرفته بود .کم کم به ضرم همدیک میشدیم .در
سر در ورودی ضرم با خطّی خوش هوشته بودهد« :باب الرضا» .ضال کم کم
داش

باورمان میشد که در ضرم هستیم .با خواهدن اذن دخول اشک از

چشماهمان میچکید .هوا سرد بود؛ امّا اهگاری حمّل ما زیاد شده بود.
نهستهنهسته و قدمزهان به همراه همسرم به در ورودی ضریح مطّهر ضرم
همدیک شدیم .در کنار ضوضی پرنب ،قرار گذاشتیم که بعد از زیار

و در

یک زمان مشتص همدیگر را در نهجا برینیم و از هم جدا شدیم .از در
ورودی متصوص نقایان وارد شدم .به اطراف میهگریستم .کفش داری را در
یک سو دیدم .کفش هایم را به اماه

دادم .قلرم از لحظهی ورود شروع به

دیدن کرده بود .در اعما وجودم ،شور و هیجاهی به پا شده بود .اهگار سرک
شده بودم .کم کم به جلو میرفتم.
هاگهان چشماهم به جمال ضریح زیرای نقا افتاد .اشک از لور م جاری
شده بود و این اشکهایِ مماضم ،ماهع بهتر دیدن ضریح بودهد .با اینکه
اطراف ضریح خیلی شلوغ بود؛ امّا از ه دل از خدا و امام رضا(ع) خواستم که
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بتواهم از میان شلوغی عرور کرده و این سینهی بیقرار را به ضریح بچسراهم.
راهی شدم .میدیدم به اذن خدا در میان ازدضام جمعیّ

فراهایی خالی برایم

ایجاد میشد .سراهجام واهستم خود را به ضریح برساهم.
با این کار نرامشی سراسر وجودم را فرا گرف  .بعد از گذش
خلو

با نقا برای خواهدن دعا و هماز ضاج

دقایقی و

از بین شلوغی بیرون نمدم .کم

کم نماده شدم که پیش همسرم در مکان عیین شده بروم؛ امّا دلم همینمد،
چشماهم را از ضریح دور کنم.
در بیرون ضرم به همراه همسرم بر روی فرشهای اهداخته شده در ضیاط،
برای راز و هیاز و ماشای زیراییهای ضرم هشستم .هاگهان لدای زیرای
هقارههای ضرم به گوش رسید .در نن لحظه مام ستتیهای سفر و زهدگیم از
خاطرم پا

شد .بعد از گوش دادن به لدای هقارهها ،طنین زیرای اذان به

گوش رسید که این لحنهی دلهشین ندم را مدهوش میکرد و با خود به
نسمانها میبرد.
در ضالی که هوا سرد بود؛ امّا مردم با شو و اشتیا فراوان مش ول وضو
گرفتن بودهد .به همراه جمعیّ

عظیمی از مردم در ضیاط ضرم ،هماز جماعتی

را که ا به ضال به این شکوه و زیرایی هدیده بودم ،ادا همودیم .این اقامهی هماز
باشکوه أثیر بسمایی در من گذاش

و ضی سرک بودن مرا دوچندان کرد.

بعد از خواهدن هماز به همراه همسرم به سم

روا امام خمینی(ره) رفتیم .در
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ننجا لدای زیرای روضهخواهی به گوش میرسید .لدای دلهشین مداح
درون هر اهساهی را پا
زمان به سرع

میکرد .به گوههای که گویا دوباره متولّد شده اس .
میگذش ؛ امّا من و همسرم فکر میکردیم ،هنوز

دقایقی بیش هگذشته و اضساس خستگی همیکردیم .گویا قرار گرفتن در این
مکان زمان را از هر دوی ما گرفته بود .سراهجام با بیمیلی زیاد به همراه همسرم
به سم

خاههی معلّم رفتیم .لرح روز بعد ،پی از خوردن لرحاهه کلید ا ا

را حویل پذیرش خاههی معلّم دادیم و به سم

هتل اللی که دفتر ههاد

رهرری برای ما رزرو کرده بود ،رفتیم .محل اسکان هتل «ویستا» بود .بعد از
دقایقی پیادهروی به هتل رسیدیم؛ امّا با کمال عج

به ما گفتند که دیگر این

هتل ا ا خالی هدارد! به هاچار ما را به هتل کناری ،یعنی هتل «نرامیی»
فرستادهد.
در ننجا سرپرس

گروه با بررسی مدار

ا اقی برای ما از طرف دفتر

ههاد رهرری در هتل نرامیی رزرو کرد .رزرو این هتل موج

هاراضتی ما شد؛

زیرا در ماسهای قرلی که با دوستاهم داشتم ،متوجّه شدم که همهی ننها در
هتل ویستا اقام

دارهد و فقط من و همسرم در این هتل بودیم .سرپرس

گروه

جناب نقای رمرانزاده بستهای را که در نن یک چادر سفید ،یک پیمانهامه
بین زوجین و یک برگه که در نن جدول برهامههای دفتر ههاد بود ،به ما داد.
چند ساع

بعد با وجه به جدول برهامهها به «البی» هتل نرامیی رفتیم.

هاگهان همهی دوستاهم را دیدم و با خوشحالی مام با همدیگر سالم و
اضوالپرسی کردیم .همهی افراد جمع شده در البی سوار ا وبوسهای بیرون
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دیده بود ،شدیم .قرار بود به زیار

هتل که دفتر ههاد رهرری دار

نقا

برویم .کنار ضرم امام رضا(ع) همهی خاهمها چادر سفیدهایی که همراه خود
نورده بودهد ،به سر کردهد .با ورود به ضرم خادمین از ما استقرال کردهد و
برایمان نرزوی خوشبتتی همودهد.
به همراه سایر زو ها به جایگاه خالّی که در روا امام خمینی(ره)
نماده کرده بودهد ،رفتیم .در نهجا برایمان برهامههایی چون واشیح ،ستنراهی،
قرا

پیمانهامه و ...دار

دیده بودهد .در نخر هماز جماعتی خواهدیم و من

و دوستاهم صمیم گرفتیم که با هم به زیار

و در ادامهی نن به بازارچههای

اطراف ضرم برویم .هنگام برگشتن به منمل مسیر باز گش

را گم کردیم.

سراهجام صمیم بر این شد که من با مکانیاب( )gpsگوشیم راه را پیدا
کنم .ابتدا همگی مرا مستره میکردهد؛ امّا به هاچار موافق
گذش

دقایقی راه رفتن به لط

کردهد .بعد از

خداوهد به هتل رسیدیم .با رساهدن ننها به

هتل اضساسی پرازشادی وجودم را فرا گرف  .لرح روز بعد در ضال میل
لرحاهه بودیم که جناب نقای رمرانزاده را به همراه خادمی از خادمین امام
رضا(ع) دیدم .در دس

این خادم عمیم دعو هامههایی برای لرف ههار

امروز در ضرم امام رضا(ع) بود.
خادم ضرم با کمال اضترام به من و همسرم دعو

هامهای داد .دادن این

دعو هامه ،شور و شوقی در دلم به پا کرد .چه لحنهی زیرایی بود .لحنهای
که نقا و را دعو

کند و میمبان شما باشد .زیرایی نن روز هیچگاه از یاد و
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خاطرم پا

همیشود .در نن روز لحظه شماری میکردیم که زمان به سرع

بگذرد ا موقع ههار برسد .همه شاد و خوشحال در ضرم ضاضر شدیم .بعد از
خواهدن هماز جماع

با ضال

غرور به سم

را حویل خادمین دادیم و نرام نرام ضرک

مهمانسرای ضرم رفتیم .برگهها
کردیم.

پلههای مهمانسرا را یکی پی از دیگری با قلری پر دش میپیمودیم .ا
اینکه همراه دوستم بر سر میمی که روی نن سفرهای چیده شده بود ،هشستیم.
در ول

نن سفره هر چه بگویم ،باز هم کم گفتهام .همه با ضالتی خوشحال

غذا را اهد

اهد

میخوردهد .گویا هرگم همیخواستند ،این غذا مام شود.

راستی قرل از نمدن ما به مهمانسرا همسرم از شدّ
خاهوادههایمان خرر دعو

خوشحالی به

امام رضا(ع) را داده بود .ننها با ضالتی خاشعاهه

منای اهدکی از نن غذا را از ما داشتند .به همین خاطر برای ننها اهدکی همک
و مقدار کمی هان نوردیم.
همهی مردم با ضالتی از مهمانسرا خار میشدهد که گویا دوس
هداشتند ،این مهماهی باشکوه پایاهی داشته باشد .در کنار در خروجی مهمانسرا
مردم زیادی جمع شده بودهد .ا اگر امام رضا(ع) ننها را الیق غذای خود
بداهد ،مقداری از غذایی که مهماهان به همراه خود نوردهاهد ،برای شفای
بیماران به دس

نورهد .من به واسطه منای زیاد مادری پیر مقدار هاهی که به

همراه داشتم .در میان او و چند ن دیگر قسیم کردم .ا مرهمی بر دل این
مادر پیر باشد.
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دوباره برای زیار امام رفتیم .گویا هر لحظه دلمان ني امام میشود و
به همراه دوستاهم در بازار رضا ،قدم زدیم و ش

بعد از زیار

باز گشتیم؛ امّا این ش

با ش های دیگر هتل فاو

هم قرار گذاشته بودیم ،امش
لحر

کنیم .نن ش

باید رأس ساع
قدر زمان به سرع

هنگام به هتل

داش  .همه دوستاهم با

را در کنار هم باشیم و از خاطرا

خوب

به خوبی و زیرایی سدری شد .فردایش روزی بود که ما

یک بعدازظهر هتل را ر

میکردیم .باورم همیشد که چه

میگذش  .نرزو میکردیم ،کاش زمان به عق

برگردد

و این ایام زیرا به طور پیاپی کرار شود.
بعد از حویل کلید ا ا به پذیرش هتل و شکّر کردن از مسئولین ههاد
رهرری و هتل از ننها خدا ضافظی کردیم .به همراه دوستاهم به سم
که در نن ضوالی بلیط قطار میفروخ

مرکمی

رفتیم .بعری از دوستاهم بلیط برگش

خود را از قرل هیه کرده بودهد و ضال فقط من و دوستم نقای عادل هصرالهی
ماهده بودیم .با مشور
سم

مسئول فروش بلیط سراهجام بلیط قطار درجه یک به

اهدیمشک خریدیم؛ زیرا نها محل همدیک به استان ایالم اهدیمشک

بود.
دوس

من مقداری پول به من قرض داد ا بدین واسطه با هم همسفر

شویم؛ زیرا پول کافی برای خرید بلیط قطار هداشتم .ساع
دوستان به شهر خود در ضوالی ساع
این لحظا

 80الی  88ش

ضرک

همهی

بود .پی همه با هم در

نخر صمیم گرفتیم ،برای وداع به پابوس امام رضا(ع) برویم.

وسایلمان را حویل اماها

دادیم .به راستی وداع با امام خیلی ست

بود.
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چشمان دوستاهم و دل خودم را میدیدم که همیخواهند ،امام و ضرم را ر
کنند .زمان به سرع

میگذش

و زمان راهی شدن به سم

شهر و دیار خود

همیک ر میشد .با چشمان گریان و دلی پر از اهدوه همه از محرر امام رضا(ع)
خدا ضافظی کردیم.
به همراه همسفرم جناب نقای هصرالهی ،به سم

ایستگاه قطار رفتیم.

کوپهی ما یک کوپه  6هفره بود؛ امّا ما هنوز  4هفر بودیم .دقایقی بعد زن و
مردی عراقی همسفر ما شدهد .از مسئول خدمه قطار زمان رسیدن به اهدیمشک
را جویا شدیم .در کمال عج

دیدیم که ایشان زمان رسیدن را ،دو برابر

زماهی که مرکم فروش بلیط اطراف هتل نرامیی به ما اطّالع داده بود ،اعالم
کرد .با شنیدن این ضرف هاراضتی عمیقی در دل همهی ما ایجاد شد .از طرف
دیگر وضعیّ

هامناس

قطار با اینکه درجه یک هیم بود .وضعیّ

که بود ،نشفته ر میکرد .ش

را از این هم

را به لرح رساهدیم؛ امّا هنوز نشفته بودیم.

در همدیکیهای قم این نشفتگی در من و دوستم به طور غیرعادی بیشتر
شد .به طوری که الالً همهی ما در

شرایط همیکردیم .به همین دلیل در

شهر مقدّس قم پیاده شدیم .اهگار این نشفتگی غیرعادی بیضکم
ضکمتش این بود که ضرر
با زیار

این ضرر

هرود.

معصومه(س) ما را به پابوس خود خواهده بود.

بمرگوار نرامش عمیقی وجودمان را فراگرف

و دیگر

هیچ نشفتگی در ما وجود هداش  .همدیکیهای غروب نفتاب به سم

رمینال

شهر قم رفتیم.
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هکتهی جال

این جا بود که همهی مراکم فروش به جم یکی بسته بودهد

و او هیم میخواس

کند .از ایشان در رابطه با

زمان ضرک

در دقایق دیگر نهجا را ر

ا وبوسهایی که به سم

شهر ایالم میروهد ،پرسیدیم .در

جوابمان گف  « :مام ا وبوسهای ایالم رفتهاهد و نها یک ا وبوس به مقصد
کرماهشاه که اوهم نها  4لندلی خالی داره و ساعتی دیگر ضرک

میکنه،

باقی موهده» .شنیدن این ستن به ما هشان داد که گویا این لندلیها را از قرل
برای ما رزرو کرده بودهد.
ضدود یک ساعتی در رمینال ماهدیم و سراهجام سوار ا وبوس شدیم.
ا وبوس وضعیّ

هامناسری داش  .لندلیها به گوههای بود که گویا ننها را به

هم فشردهاهد .از طرف دیگر هوای سرد داخل ا وبوس که از لرههای شیشهها
هش

میکرد وضعیّ

را ست

ر میکرد .به هر ضال با لط

خداوهد در

همدیکیهای لرح به کرماهشاه رسیدیم.
بعد از پیاده شدن از ا وبوس با یک اکسی بین شهری که در نن ضوالی
بود ،راهی ایالم شدیم .چند ساعتی در راه بودیم ا اینکه به سرزمین اللههای
خون ،سرزمین دلیرمردان ،شهر زیرای ایالم رسیدیم .با خداضافظی از راهنده و
دوستم از هم جدا و راهی خاهه خود شدیم.
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فصل سوم
سفرنامه نویسی(زیر  81سال)
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ریحانه و راه حرم
ریحاهه ثاب

قدم

(استان فارس)
به دیدار یکدیگر بروید و هم دیگار را دوس بادارید .دس
یکدیگر را بفشارید و به هم خشم هگیرید(.امام رضا علیه سالم)

مدّ ها بود که قرار بود همراه خاهواده به سفر مشهد برویم؛ امّا راستش را
بتواهید ،امام رضا(ع) ما را هطلریده بود .ا اینکه در سال گذشته()8234
خالهام به ما گف « :در استهران مؤسسهی بی
مدّ

االضمان برای سفر به مشهد ،به

ده روز اقام  ،هام هویسی میکند ».ما هم با مشور

هم ،مرلغ را واریم

کردیم و نمادهی سفر شدیم .در این سفر زیار ی عالوه بر پدر ،مادر ،من و
برادرم ،عموی مادرم هیم ضرور داش .
ایشان موقعی که خیلی بچّه بودهد ،یک بار به سفر مشهد رفته بودهد و
ضاال در سن هفتاد دو سه سالگی همراه ما به مشهد مینمد.
ننقدر من و برادرم ذو زده شده بودیم که پدر و مادرم صمیم گرفتند
دو سه روز قرل از ضرک  ،به زادگاهشان یعنی استهران برویم .اریخ ضرک
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ما  8234/2/36بود و باید در اریخ  8234/2/37یعنی اوّلین روز ماه مرار
رمران در مشهد باشیم.
خالله وسایل سفر را نماده کردیم و قرار بود ساع
استهران ضرک

 2بعدازظهر از

کنیم؛ امّا به دلیل هقص فنی ا وبوس سفرمان به ساع

5

موکول شد.
باالخره ضرک

کردیم .در ا وبوس ،لحظهها به کندی میگذش  .ما در

بین راه از شهرها و روستاهای متتلفی مال طری ،هیریم ،یمد ،مروس  ،بیرجند
و ....عرور کردیم .شکر خدا در اریخ  8234/2/37لحیح و سالم به مشهد
رسیدیم.
در ساع

 6عصر به مهماهدذیری که کنار مجتمع جاری ،فریحی

«شارستان» بود رسیدیم .لاض
سو ی

نهجا هام هر خاهواده را میخواهد و کلید

را به نهها میداد.
ما در طرقهی سوم و در سو ی

استراض

شماره  208مستقر شدیم .پی از کمی
ضرم رفتیم .وقتی

همهی ما غسل کردیم و پرسان پرسان به سم

گنرد طالیی امام رضا(ع) را دیدیم ،از شو  ،اشک در چشمهایمان ضلقه زده
بود و ب ض غریری داشتیم .هیچ کلمهای همی واهد ول

نن لحظه را بکند.

پی از خواهدن اذن دخول وارد ضرم شدیم .شکوه و شوک
داش

و با ضیر

هگاه میکردم .اوّل کنار قاضی الحاجا

عجیری

رفتیم .سدی به

کنار ضریح امام رضا(ع) رفتیم؛ یعنی در فاللهی چند متری ضریح بودم .زهان
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عرب هم چنان با نرهجشان به بقیّه میزدهد و راه را برای خودشان باز میکردهد
که بقیّه جرأ
سدی دو رکع

همیکردهد ،جلو بروهد .با این ضال خود را به ضریح رساهدیم.
هماز زیار

خواهدیم و به لحن رفتیم ا هماز جماع

بتواهیم.
یک چیم هم وجّهم را خیلی به خود جل

کرد .از مادرم پرسیدم« :نیا

این نبتوری اسم هم دارد؟» مادرم جواب داد :اسم نن نبتوری سقاخاههی
اسماعیل طال اس ».
من در همان ش

اسم همهی لحنها را که کوثر ،غدیر ،اهقالب،

نزادی ،جمهوری اسالمی و امام خمینی(ره) بود ،ضفظ کردم .به داخل روا
هم رفتیم ،اسمش یادم هیس  ،ولی مال زیرزمین بود و پله برقی داش .
قرار بود ده روز نهجا باشیم و در این مدّ

ضرم را مال ک

دستم بلد

بودم .دیگر راه مهماهدذیرمان را از همهی بس ها ضفظ بودم؛ ولی بیشتر از
بس طررسی رف

ونمد داشتیم.

اوّلین گردش ما رفتن به باغ وضش بود .اوّل به مترو رفتیم و بعد از سوار
شدن به قطار در نخرین ایستگاه ،یعنی «وکیل نباد» پیاده شدیم .بعد هم پرسان
پرسان باغ وضش را پیدا کردیم .اوّلین بار بود که به باغ وضش میرفتم .همهی
ضیواها ی را که از همدیک میدیدم ،برایم جال
ضیواها

بودهد .بعد از اینکه همهی

را دیدیم ،چند عکی گرفتیم .بعد هم من و برادر و پدرم به داخل
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دیوار مرگ رفتیم و با عج

به مو ور سوار هگاه میکردیم .بعد از دیدن باغ

وضش به مهماهدذیر برگشتیم.
در جریان اقام

و گش

و گذار در مشهد ضمن دیدن جاهای متتل

عکی یادگاری هم میگرفتیم ا خاطرهی خوش نن روزها را برای خود ثر
کنیم.
لرح و عصر به ضرم میرفتیم و دو سه ساع

قرل از اذان نهجا بودیم.

یک روز ظهر که هماز مام شده بود و میخواستیم برگردیم ،فهمیدیم که
برادرم و عموی مادرم گم شدهاهد .همهی لحنها را گشتیم .به دفتر
گمشدگان هم مراجعه کردیم؛ امّا اهگار قطرهی نبی شده بودهد که در زمین
فرو رفته باشد که یک باره لفن همراه مادرم زهي خورد .وقتی مادرم لفن را
جواب داد ،فهمیدیم لاض

مهماهدذیر اس

و میگوید که پسر ان با پیرمردی

به اینجا نمدهاهد و سراغ شما را میگیرهد .ما هم سریع خودمان را به نهجا
رساهدیم و دیدیم که برادرم با عموی مادرم در سالن هشستهاهد و اهتظار ما را
میکشند.
فردای نن روز با هم به «خواجه ابا لل » رفتیم و بعد از زیار ایشان به
«خواجه ربیع» رفتیم .چند روز بعد هم با هم به کوه سنگی رفتیم؛ ولی من به
همراه نهان هرفتم و از دیدن نهجا محروم شدم .خالله ده روز ما لرف
زیار  ،گردش و سوغا ی خریدن شد .خیلی هم به من خوش گذش .
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روز نخر هم سریع به زیار

رفتیم و عصر با ا وبوس به طرف استهران

راه افتادیم .در راه برگشتن مادرم جایی را به من هشان داد که اوّلین بار بود،
قصهی نن را میشنیدم .مادرم گف

که در سال  8253بالگردهای نمریکایی

در نسمان ایران بودهد که به خواس

خدا به طوفان شن گرفتار شدهد و در نن

منطقه هابود شدهد.
فردای نن روز ساع

 3لرح به استهران رسیدیم؛ هیچ وق

خاطرا

این سفر زیرا را از یاد همیبرم و همیشه چشم اهتظار و به امید زیار دوباره امام
رضا(ع) هستم.
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از زمین و آسمان
امیرمهدی اسدی
(استان ایالم)
سفر کردن در زهدگی ،خیلی برای اهسان مفید اس ؛ زیرا هم بر اطّالعا
مسافر افموده میشود و هم زیار

و سیاضتی میهماید و عالوه بر اجر معنوی

لذّ ی مادّی هم برده میشود.
روزها طول کشید و ما صمیم خود را گرفتیم که به زیار
امام رضا(ع) برویم .ش

امام هشتم،

قرل از سفر ،وسایل مورد هیاز را نماده کردیم ،همه

چیم به کام من پیش هرف ؛ زیرا گلههایی از پدر و مادرم داشتم؛ چون از نهها
میخواستم ،با اهوبوس به ایالم برویم و از نهجا با هواپیما عازم مشهد شویم؛ امّا
ما با ا وبوس عازم مشهد شدیم؛ الرتّه سفر خوبی را شروع کردیم .مردأ سفر ما
درهشهر و مقصد ما فعالً هران بود .وقفگاه ما در شهرهایی بود که ا وبوس
برای مقصد بعدی داش  .استراض گاههای ما ،یا همان شهرهای در مسیر سفر
ما عرار

بودهد از پلدختر ،خرمنباد ،بروجرد ،ارا  ،قم و هران .در نهجا
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هنگامی که باهي اذان به گوش میرسید ،همه با هم هماز جماع

برپا

میکردیم.
در راه همیشه بیم زیادی در دلها مو میزد و همدیک بود ،این بیم به و
اقعیّ

بدیوهدد .راهندهی ا وبوس همدیک بود ،با یک سهلاهگاری کوچک

همهی ما را به کشتن بدهد .ضرک

ا رسیدن به مشهد سه روز طول کشید.

هنگامی که به مشهد رسیدیم ،خاهوادهها از هم جدا شدهد و هر جا میل نهها بود
به نهجا میرفتند و فریحا

زیادی اهجام میدادهد .از جمله رفتن شهربازی،

موزه ،نرامگاه هادری ،بقعهی پیر پاالهدوز ،نرامگاه شاعر و هویسندهی
شاهنامهی فردوسی ،بازاری که به الماس شر مشهور بود و...
هدف اللی ما زیار کردن امام رضا(ع) بود ،هنگامی که به ضرم مطّهر
نقا امام رضا(ع) همدیک شدیم ،غل لهای به پا بود .پیرزن بسیار فر و ی که در
گوشهای هشسته بود .خیلی نها بود .پدرم از یک مرد پرسید« :او کیس ؟» مرد
گف « :یه فالگیره .اون دیواهه اس  .کاری به کارش هداشته باشید» .همراه
خاهواده پیش او رفتیم ،با وجود هابینایی اهگار میداهس  ،ما نهجا هستیم .مال
شیر ژیان شعری را گف

که چیم زیادی از نن هفهمیدم؛ امّا مفهوم کلی نن

چین بود« :چشم در أثیر از زیرایی از ابرو کمتر اس  .مستی ابروی یار از
گیسوی او کمتر اس ».
از پیش پیرزن رفتیم و پدرم پول هاچیمی به او داد و وارد ضرم شدیم .در
نن مکان بوی معطری پیچیده بود .در همین لحظه افرادی بودهد که پاورچین
پاورچین راه میرفتند و سریح بر دس

داشتند .ما هم همین کار را اهجام دادیم
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و کارهایی چون رضیم برای افراد همدیک ،متعرّد و دعا کردن برای خود،
اقوام ،دوستان ،ایل وطایفه و همسایگان اهجام دادیم .بعد که از ضرم خار
شدیم دم در لحن رو به قرله ایستادیم و هماز را نهجا خواهدیم؛ هنگامی که
بلند شدم رو به منارههای رعنای ضرم امام رضا(ع) کردم که چلچراغهایی به
دور نهجا پیچیده بودهد .ننقدر منارهها رعنا بودهد که از دور دس ها
میگفتند« :اینجا ضرم مطّهر امام رضا(ع) اس ».
بعد از هماز ،پدر و مادرم در گوشهای با هم پچ و پچ میکردهد .نهجا
رفتم و به نهها گفتم چه میگویید .به من جواب دادهد که با هواپیما به خاهه
میرویم .ننقدر ذو کردم و خوشحال شدم که همه چیم از یادم رف  .ضتّی
یادم رف

که بدرسم کی به خاهه میرویم.

مردم مشهد ،مردمی مذهری ،پویا و پیشهور هستند .رفتن به مشهد و
زیار

امام هشتم(ع) فواید زیادی دارد که هراید این فرل

به این جای مقدّس باید سفر کرد.

را از دس

داد و
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فصل چهارم
خاطره نویسی(باالی  81سال)
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وقتی که امام رضا(ع) ترمزدستیام را کشید!
کرری لیفی
(استان خراسان رضوی)
یا غافر الخطیئات!
«آغاز خواهم کرد یادداشت تازهای را به وسعت احتیاج به او ،احتیاج
به کسی که در کویر سوزان مصائب ،تنها زالل مهر او بود که روی
لبهای ترک خوردهام لغزید و در زندان تنهایی ،انوار مهر هشتمش
بود که روشنی بخش لحظات ظلمانیم گشت».

قرل از این ا ّفا  ،نن طور که دلم میخواس  ،با یاد امام مهرباهیها خلو
هکرده بودم .هه اینکه جای ایشان در قلرم خالی باشد .هه! شاید فرلتی یا
لنگری مال این خاطره برایم پیش هیامده بود ا مرا با مام وجود متوجّه الطاف
سازهدهاش کند .الالً بگذارید ،سر کیسهی دلم را شل کنم و کمی خر کنم.
ضرفهایی را که روزی غرور اهرارشان کرده بود ....راستش چند لراضی
میشد که بعد از سالها ستتی ،زهدگی روی خوشش را به ما هشان داده بود.
از جمله اینکه همسرم بعد از مدّ ها بیماری دیسک کمر بهرودی هسری یافته
و مش ول به کار شده بود و ما واهستیم بعد از سالها یک دل سیر به مسافر
برویم .همچنین شاهد موفّقیّ های روزافمون فرزهداهم در درسهایشان بودم و
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از همه مهم ر ،بعد از سالها مستأجری در شرف خرید خاهه بودیم و خالله
پی از روزگاری مشق
شده بود و همه از این باب

بار ،مدّ ی میشد که خنده میهمان من و خاهوادهام
شکرگذار خداوهد بودیم.

باید اعتراف کنم که در این اوضاع و اضوال کم و بیش شیطان مرا
میفریف
اجاب

و شاخههای کرر و ریا را در وجودم جواهه زد و مدام لحظههای هاب
فراموشم میشد .ا نهجا که وقتی به ضرم امام رضا(ع) میرفتم با خودم

فکر میکردم خوب وسّل که جای خود؛ امّا اگر این زا ران گرفتار مال من و
اماال من ،برای رفع ضاج هایشان سعی بیشتری میکردهد ،شاید دیگر الزم
هرود ،فرسنيها راه بیایند و دخیل پنجرهی پوالد شوهد؛ الرتّه این ستن ممکن
اس  ،از هظر عقالهی کمی منطقی به هظر برسد؛ امّا ضقیق
در پی مشکال

ضکم ها و اسراری ههفته اس

این اس

که گاهی

که با محاسره و دو دو ا

چهار ای ما ندمها الالً جور در همینید و بدین شکل چند وقتی بود که در
میان زا ران بودم .ولی فارغ از ضی و ضال نهها ،ا اینکه اوایل زمستان 8234
همه چیم ییر کرد.
نبان ماه  8234بود که ما به خاههی استیجاری جدیدی هقل مکان کردیم
که نن هم به خاطر اینکه هر چه الش کردیم ،هتواهستیم خاههای مناس
بتریم .پی قرار شد ،یک سال دیگر هم مستأجر باشیم ا در این مدّ

پول

خرید خاهه کامل گردد .از این رو مام اهدوختهامان را جمع کرده و خاههای
مناس

و شیک رهن همودیم .از اینکه نخرین سال مستأجری را پیش رو

داشتیم ،ننقدر ذو زده بودیم که موقع عقد قرارداد هه هگاهی به قروض
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اهداختیم و هه پیگیر امرای لاض

ملک شدیم و به اینکه پسر بمرگ

لاض خاهه قولنامه را امرا کرده اکتفا کردیم .چند هفتهی اوّل ظاهراً همه
چیم عادی بود ا اینکه اوّلین قرض از راه رسید .قرض بر با بدهی قری

به

پاهصد همار ومان با مهر اخطار قطع بر روی نن .خوشبتتاهه با الشهای به
موقع موفّق شدیم این مرلغ را از پسر لاض خاهه بگیریم و خود و خاهوادهامان
را از ظلما ی که قرار بود در نن قرار بگیریم ،هجا

دهیم؛ امّا رفتار این

خاهواده کامالً برای ما شکبراهگیم شده بود ا اینکه دو قرض بعدی رسید.
قرض گاز با بدهی همدیک به پنج میلیون ومان با یک مهر اخطار قطع و قرض
نب با بدهی سه میلیون ومان که الرتّه بتش اعظم نن مربوط به طرح اگو بود.
با دیدن لفرهای این دو قرض در جا خشکمان زده بود و برای ما سؤال شده
بود که چطور طیّ این دو سالی که این قروض پرداخ

هشده شرک

گاز و

نب هیچ گوهه اقدامی هکرده اس ؟
خالله همسرم کار و کاسری را کنار گذاش
این معرل رف

که در اهد

و با جدّیّ

به دهرال ضل

زماهی متوجّه شدیم ،پسرلاض خاهه برای

بدهیهایش متواری شده و به الطالح دستمان را در پوس
اس  .ضال دیگر ما ماهده بودیم و مشکال

گردو گذاشته

این خاهه .با شنیدن این خرر اهگار

استار شکستن غرورم زده شد .همان روز با ضالتی ضمننلود راهی ضرم امام
ر وف شدم و بعد از مدّ ها زیار ی متفاو با دلی شکسته را جربه کردم و با
چشماهی اشکبار از نقا خواستم یاور مظلوماهی چون ما باشد .بعد از زیار
ا ضدودی اضساس سرکی به من دس

داده بود .همسرم را دلداری میدادم و
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میگفتم« :هگران هراش ،خ

قاهون برا همین روزاس  .ضتماً از طریق قاهون

ضقمون رو میگیریم»....
روز بعد وقتی برای نظیم شکای هامه به دادگستری رفتیم ،متوجّه
لتی شدیم و نن اینکه قولنامه چون به امرای لاض

ضقیق

پدر خاهواده هرسیده بود ،اعترار قاهوهی هداش  .در هتیجه پرداخ

ملک یعنی
قروض که به

خاهه هم به هیچ

کنار ،پول رهنمان هم روی هوا بود و شکای

از لاض

عنوان ممکن هرود .ازه پدر این جوان می واهس

هر لحظه با شکایتی ما را از

ملک خود بیرون کند .اوضاع وخیمی بود .یک طرف قریه ما بودیم و
سهلاهگاریهایمان و طرف دیگر قریه پسر جوان این خاهواده بود که خاهه
پدرش را در غیاب او به رهن داده و با پول نن گریتته بود .در واقع هر دو به
هوعی مسر

و مقصر این ضادثهی لخ شده بودیم.

نن روز با شنیدن این خرر گو ی کاخ نرزوهایمان به یک باره
فروریت  .همیداهستیم کدام یک دیگری را دلداری دهیم .واقعاً در نن
لحظا لدای خرد شدن شاخههای کرر و غرور را از دروهم میشنیدم .پی از
همان درِ دادگستری از همسرم خداضافظی هموده و به سرع
امام غری

خودم را به ضرم

هواز رساهدم .به محض ورود به لحن ،ا چشمم به گنرد طال افتاد،

به یک باره ب رم رکید و اشک ریمان زیار هامه را خواهدم و برای گشایش
کار همهی گرفتاران از جمله خودم دعا کردم .گو ی به یقین رسیده بودم که
از همان نغازین روزهای این مشکال

نقا طناب دلم را به پنجرهی پوالدش
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گره زده بود .نن چنان که هر چه عمق ستتیها بیشتر میشد ،طناب دلم بیشتر
و بیشتر به سم

ضریم یار کشیده میشد.

خالله چند هفتهای را با این بحران گذراهدیم ا اینکه یک روز از
گاز نمدهد و کنتور را کالً قطع کردهد و بردهد و در نن سرمای دی ماه

شرک

ما ماهدیم و این بحران که دیگر به او خودش رسیده بود .وقتی از مأمورین
گاز سوال کردیم که چرا طیّ این دو سال اقدامی هکردهاهد که ضاال

شرک

کنتور را میبرهد .گفتند که بارها به خاطر بدهی ،گاز را از «علمک» داخل
خیابان قطع کردهاهد؛ امّا هر بار یکی از اعرای این ساختمان نن را به لور
غیرقاهوهی ولل هموده و اکنون بعد از دو سال هوب

جمعنوری کنتور رسیده

که برای ولل مجدد نن باید عالوه بر مرلغ عیین شدهی قاهوهی ضدود 250
همار ومان هم جریمه ولل پرداخ

هماییم .در مورد قرض نب هم چند

روزی بیشتر ا قطع نن هماهده بود.
در نن شرایط گو ی از زمین و زمان برای ما میبارید .پسر لاض خاهه
که متواری شده بود .خود لاض خاهه هم چون طرف قرارداد ما هرود خودش
را از مشکال
او شکای

پیش رو کنار کشیده بود؛ از هظر قاهوهی هم که همی واهستیم از

کنیم و خودمان هم که مام دارا یمان را برای رهن این کلرهی

اضمان اختصاص داده بودیم .پی دیگر هه پولی برای پرداخ
وضشتنا

این قرضهای

داشتیم ،هه ضال قرض گرفتن و به دهرال نن شنیدن سرزهش این و

نن را و این شد که ما ،یک خاهواده پنج هفره ،ده روز مام در سرمای زمستان
با گرمای متتصر یک اجا «پیک هیک» زهدگی کردیم و دم همدیم.
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می واهم بگویم ست

رین روزهای زهدگیم در این ده روزه گذش .

روزهای غم باری که ضتّی مشابهاش را در خاههی پدری جربه هکرده بودم.
گرمای اجا پیک هیک خیلی زیاد هرود .وقتی هم که خیلی روشن میماهد،
گاز موهوکسید کربن ضالمان را بد میکرد .استرس عجیری زمان امتحاها
دامنگیر بچّههایم شده بود .همسرم هر چه الش میکرد ،همی واهس

از

عهدهی این مشکل برنید و خودم هیم ضالم خراب ر از همه بود .فقط ا موقعی
که خاهه بودم به ستتی مقاوم
زود درس

میکردم و به همه دلداری میدادم که خیلی

میشود و گریهام را کنترل میکردم ا بعدازظهرها که به ضرم

میرفتم .همین که از منمل پا به بیرون میگذاشتم ،ب رم می رکید و
میگریستم و اشک ریتتن همد امام مهرباهیها جای خود داش .
این گوهه ده روز مام هر روز شکسته ر از قرل به محرر نقا میرفتم
همچنین زیار م دیگر مال قرل هرود .گو ی با بند بند وجودم درد و رهج زا ران
را در

میکردم و به اجاب

دعایم هم امید داشتم؛ امّا اضساس میکردم نقا

میخواهند کمی روح و روان من و شاید هم ا ضدودی روح و روان شریک
زهدگیم را لیقل داده و نهگاه زهدگیم را از بن بس

هجا دهند.

روز دهم این بحران فرا رسید .نن روز به ا ّفا سه دخترم به ضرم رفتیم.
در یکی از روا ها هشسته بودیم که دختر شش سالهام گف « :مامآنجان! ضرم
امام رضا(ع) از خاهه ما گرم ر اس  .دلم همیخواهد از اینجا برویم ».با شنیدن
این ضرف بدجوری دلم شکس  .اشک هم که این روزها موهی چشمان من
شده بود .پی همانجا چادرم را روی سرم کشیدم و گریهکنان خطاب به نقا
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گفتم« :امام رضا جان! دیگر بی اس ! مدّ ی بود ،تته گاز میرفتم که رمم
دستیم رو کشیدی .طنابی به سر دلم اهداختی و نن را به لحن و سرای
همدیک و همدیک ر ساختی .نقا جان! ضی میکنم دیگر طنابی هموهده که نن
را بکشی و من ضاال گوشهای از دلم را به پنجره پوالد

گره زدهام .باور کن

همین جا از ضقّ خودم میگذرم و لاض خوهه و پسرش رو میبتشم .فقط به
ضق میوهی دل  ،میوههای دلم رو از سرما هجا بده! دیگر حمّل رهجشون رو
هدارم و مدام کرار میکردم :یا "معین الرعفا" کمکم کن!» بعد از
خداضافظی وقتی که از ضرم نمدیم بیرون با مام وجود اضساس سرکی و
بیوزهی میکردم و عجی
بعد از نن زیار

امیدوار به گشایش این مشکل شده بودم.
هاب همین که وارد منمل شدیم ،شاید ده دقیقهای

بیشتر هگذشته بود که زهي در به لدا در نمد .وقتی در را باز کردیم ،با کمال
عج

مرد لاض خاهه ،همسر و دخترش را دیدیم که با پای خودشان همد ما

نمده بودهد ا از همدیک وضع ما را برینند .قرل از اینکه ما چیمی بدرسیم،
خودشان بعد از کلّی عذرخواهی باب
کردهد و گفتند که ش

شرایط پیشنمده سر لحر

را باز

پیش پسر بمرگشان به منملشان نمده و بعد از کلّی

بحث و جدل از پدرش پول طل

میکند .پدر که مقاوم

هشان میدهد.

پسرش یک باره در اقدامی جنوننمیم خود و پدرش را به ن ش میکشد که
الرتّه خیلی زود نهها را خاموش میکنند؛ امّا در این فالله دستان پدر ا
ضدودی سوخته ،پسر هیم ا چهل درلد دچار سوختگی شده و راهی
بیمارستان میشود و نن ش

در بیمارستان با نن درد و رهج اوّلیه معلوم هیس ،
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در خواب چه میبیند که به محض بیدار شدن مدام از اطرافیاهش خواهش
میکند که همد ما بیایند و از ما ضاللیّ
هگذارهد ما به امام رضا(ع) شکای

بطلرند و مشکلمان را ضل کنند و

کنیم .همچنین پدرش عنوان کرد که

علیرغم خصوم هایی که با فرزهدش داشته بعد از این ضادثه صمیم گرفته
مام قرضهای فرزهدش منجمله قرضها را پرداخ

هماید و ضتّی پای

قولنامهامان را هیم امرا بمهد و مدام از ما خواهش میکرد که خود او و پسرش
را همانجا برتشیم.
نن ش

بعد رفتن نهها با خود اهدیشیدم که دقیقاً ش

پیش ،وقتی که

دیگر کارد به استتوان رسیده بود و من در شرایطی که گاز اجا پیک هیک
ا اقم مام شده بود و در سرما اشک میریتتم و ادعیه میخواهدم و رضا رضا
میکردم ،در نن لحظا

این عنای

روی داده و در نن زمان معلوم هیس

با

الطاف امام چه بر این جوان سیّد میگذرد که وقتی بیدار میشود ،میان نن
همه درد و رهج فقط ضاللیّ

ما را طل

میکند و با التماس از خاهوادهاش

میخواهد که هگذارهد ما به امام رضا(ع) شکای

کنیم .باز به این اهدیشیدم که

امام ر وف چه با شکوه قل های سنگی را هرم هموده و دلهای بیمار و
گریمپای را کرو ر خاهگی ضرم کرریا یش قرار میدهد و در پایان کمی هم به
گذشتهی خود اهدیشیدم که چند وق

پیش که دهیا بر وفق مرادم بود ،وقتی به

زیار مشرّف میشدم ،فارغ از ضی و ضال زا ران ،گشایش کارشان را بیشتر
در دستان خودشان میدیدم و عنایا

نقا به هوعی برایم کمرهي شده بود ا

اینکه این ا ّفا روی داد و به قول معروف امام رضا(ع) رمم دستیم را کشید،
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نن هم برای من و خاهوادهام به این شکل و برای لاض خاهه و پسرش به
شکلی دیگر.
خالله برای هر زا ر غافلی نقا به شکلی خاص عمل هموده و هدایتش
میکند و برکسی پوشیده هیس

که این از عنایا

بیبدیل امام رضا(ع) اس

که زا راهش را به ضال خویش رها همیکند و گاه در جادّهی زهدگی جلوی
تتهگاز رفتنشان را میگیرد .قرل از اینکه به پر گاه گمراهی سقوط کنند و
هابود شوهد....

خدا یا! یاریمان کن ات روزی هک زنده ایم ،افنوس کم سوی دنیا ما را از
منظوهمی فروزان اهل بیت(ع) جدانسازد.
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من ایستاده یك زائر هستم
فر اهلل لیدمحمدی
(استان ایالم)
دیماه سال  8213سرباز وظیفهی هیروی اهتظامی در پادگان نموزشی شهید
رجایی «سراب هیلوفر» کرماهشاه بودم .من و کاوه همسرباز و همخدمتی بودیم
و سربازان گروهان ایاار در گردان عاشورا ما را دوقلو خطاب میکردهد .زماهی
که در میدان یر ،اوّلین یراهدازی و هدفگیری ما به سیرل هتورد ،از هو
کوه ا محل یراهدازی غل

زدیم و لراسهایمان بوی نریه میداد.

از میدان یر ا پادگان با پای پیاده برگشتیم و به نسایشگاهی از جنی
سرما و سوز رسیدیم .سه روز از بارش سنگین برف در استانهای کرماهشاه و
ایالم میگذش  .غروب متمایل به هوای ده درجه زیر لفر پادگان سراب
هیلوفر کرماهشاه به شدّ سرد اس  ،گویی نسمان باد سرد و زوزهکش خود را
به درهای بمرگ نسایشگاه گروهان ایاار میکوبید ،دری که از زمین ا سق
نسایشگاه بلندی قامتش بود.
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غروب نفتاب سرد در ماه مرار

رمران برای من خرر داش  .بلندگوی

پادگان اسمم را چند بار کرار کرد .برای یک سرباز هیچ شویقی باال ر از
دیدن یکی از اعرای خاهواده هیس  .به دژباهی پادگان میرسم که یک روز با
لراس شتصی زهر چشمم را در نهجا گرفته بودهد .وارد سالن اهتظار شده و
برادرم با کاپشن و لراسهای گرم و شالگردهی متمل چهره خود را مملو از
خرر خوب هگهداشته بود .خوشحالی ،اوّلین اضساس من در میان هق

سرما بود.

او را ني در نغوش کشیدم ا هرچه سریع ر دلیل ضرورش را بگوید.
خرر پذیرفته شدن در نزمون سراسری در رشتهی زبان و ادبیا

فارسی

داهشگاه قم را با هشان دادن اسمم در قاب روزهامه به من رریک گف  .یادش
به خیر چند بار با ردید به اسم خود هگاه کردم ا مطمئن شدم که من باید
راهی سرزمین قم شوم .در پوس

خودم همیگنجیدم .دغدغه من پی از

بدرقهی برادرم ،چگوهگی عرور از گردههی «قالجه»ی برفگیر با پیچهای
ضادثهخیم در مرز بین دو استان ایالم و کرماهشاه بود .بعد از پایان نن دیدار به
خوابگاه برمیگردم .درزهای در نسایشگاه حمّل سرمای زیر لفر ش های
سراب هیلوفر را هداشتند و مدام لوالها را وادار به حرّ

میکردهد ا گرمای

درون ،بیرون هشود.
کاوه پسر عموی من بود که هنوز خستگی هاشی از نریه در میدان یر را
در بدن دارد .ذو را در چهرهی من میبیند و بی لرراهه میپرسد ،چه کسی
به دیدار نمده بود؟ روزهامه را در دستم دید و خرر قرول شدهم را متوجّه شد.
کاوه که میداهس

باید به زودی از هم جدا شویم ،چهره در هقاب نهایی
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کشید؛ ولی برای دلتوش ماهدن من لقمهای از «برژی برسا » ،سوغا ایالم و
هوعی شیرینی مقوی را که به عنوان شاباش به سربازان ایاار عارف زده بودم را
خورد و خمید روی تتتواب یک سرباز.
نن ش

برای من ،همه چیم خوبی بود و رریک .چند روز بعد ،استوار

یکم میرزاخاهی؛ فرماهده گروهان را از قرولیام در داهشگاه مطلع کردم .سرکار
استوار با قامتی بلند و کشیده و لور ی شکسته که محل زدوخوردی از یک
عقی

و گریم در جادّههای پاوهی کرماهشاه با اشرار و  6ماه در کما در

هچهرهاش مو میزد .طیّ هگاهی وأم با خرسندی به من گف
زود ر هگفتی؟» هنوز این جمله فرماهده گروهان را پی از گذش

«چلمني چرا
 82سال به

خاطر دارم .جملهای که یک فرماهده در شرایط بین اقتدار و خوشحالی به
سربازش گف .
لویمیون  38اینچ وسط نسایشگاه در اخرار هیمروزی ،ضادثهی دلتراشی
را پتش همود که قل

همه را به درد نورد 5 .دی ماه  8213زلملهی و یراهگر

 6/6ریشتری در شهر اریتی بم به وقوع پیوسته بود که در جریان نن  70همار
هفر از هموطنان عمیممان در چند ثاهیه به همراه ایر بسطامی خواهندهی
خوشهام و خوش لدای کشور کشته و زخمی شدهد .هوای غماهگیم «عج
رسمیه رسم زموهه» .هنوز هم ما را به یاد ضادثهی غیرمترقرهی زلمله بم
میاهدازد.
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من دو سال پش

درهای بسته کنکور چادر زده بودم و پی از قرولی در

داهشگاه یک مقدار بیشتر همد فرماهده گروهان ار و قرب پیدا هموده و با
مرخصی چند روزهی من که ارشد کالس بودم ،برای ثر هام در داهشگاه
شد.

موافق

از همان اوّلین مرخصی برای هص
نن سا

ا یک

هام و هام خاهوادگی که طیّ

سرمرهي بمرگ ضاوی لراسهای سربازیام را در «مینیبوس مشتی

ممدلی» که از جنی سرولدا و شریه «قارقار » بود جا گذاشتم ،بایستی
میفهمیدم که «من یک سرباز هیستم».
چند روز پی از قرولی در داهشگاه ،برای ثر هام عازم قم شدم ا دهیای
دیگری به جم دهیای سربازی را جربه کنم .شاید سنگرها یکی بود .ولی
ماهی

متفاو

بود .به همراه برادر ،ش هنگام در زمستان سرد اواسط دیماه

عازم شهر قم شدم.
ا وبوس ش  ،همان بنم قدیمی قرمم با لندلیهای «زهوار در رفته»ی
مندرس قهوهای رهي که در برابر سرما اب هداش
سرد ر بود ،در ساع

هش

ش

و از نسایشگاه پادگان

از رمینال کاویاهی کرماهشاه در میان هگاه

حقیرنمیم ا وبوسهای ولووی سفید و اسکاهیای زردرهي به سم

قم راه

افتاد.
به بیستون میرسیم ،پی فرهاد را از سلسله جرال سر به فلک کشیدهاش
میگیرم .همچنین در یک نن از طا بستان و فرهاد و یشه سراغ شیرین را
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میگیرم .به رستوران «بیدسرخ» میرسیم که از نن ش

ا چهار سال بیشترین

شامهای من در دوران داهشجویی در همان رستوران بین راهی سرو شد.
رستوراهی که فقط جوجه کرابش برای ذا قهی یک سرباز «نش خور» قریراً
مناس اس .
سه راهی کنگاور را به سم
طیّ بیش از  60کیلومتر مساف
سرباز اس

و پلیی راه وره -ارا

ههاوهد در استان همدان دور زده و پی از
به این شهر میرسیم .مالیر مسیر بعدی یک
را بسیار خوب به یاد دارم .از سرباز پلیی

راه پرسیدم که چند ماه خدمتی؟ و گویا این سؤال پرکاربرد رین سؤال در
برقراری ار راط دو سرباز اس .
راهندهی سدیدموی الغراهدام ا وبوس دستش را از روی فرمان برهمیدارد
و پی از عویض دهده سیگار میکشید و شاگردش برایش چایی ا وبوسی
میریت  .پاهای من در پو ینهای مشکی واکی زده و برا شده بیشتر از این
حمّل هداش ؛ امّا من یک سرباز هستم و باید کماکان نثار ضدّاقلی یک
سربازی در من باقی بماهد.
به استان مرکمی میرسیم .ارا
ماشین سازی ،پتروشیمی و داهشگاه اس

شهری سرشار از لنع

و وسعه،

که از همان کنارگذر شهر می وان به

وضوح نهها را دید؛ امّا استان مرکمی را بسیار بیشتر به دلیل ولّد امام
خمینی(ره) در یکی از شهرهای این استان به هام «خمین» میشناسند .زمممهی
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اهقالب اسالمی ایران از شهری در همین استان به گوش رسید .ایشان شهریور
 8318شمسی در خمین متولّد و ا سن  83سالگی در این محل زهدگی کردهد.
ا قم ضدود  820کیلومتر بمرگراه اس ؛ بمرگراهی که نن را

از ارا

در ایالم هرگم هدیده بودم .راهنده ا وبوس با چشم بسته هیم می واهس
مسیر را طیّ هماید .جدال ا وبوس بنم قرمم رهي با جادّه و ش

این

به پایان خود

همدیک میشد و «سلفچگان» و ضاشیهی شهر قم را میبینم با خاهههای کیدهی
کلنگی و نفتاب سوخته که گویی خورشید بیوقفه سالها بر نهها ابیده اس .
به میدان  73ن در قم میرسیم .اوّلین میداهی که سرباز وظیفهی سراب
هیلوفر کرماهشاه به قصد حصیل باید نن را دور بمهد .ساع
لرح اس
کاپو

بین چهار ا پنج

و راهندگان قمی با پیکانهای سفید و هوار سرم رهي روی در و
وقتی لدای رمم دستی ا وبوسها را میشنوهد ،چر شان پاره شده و

بیدرهي میگویند« :ضرم! نقا ضرم؟! ضرم! بیا! ضرم!»
بی ردید سوار ماشینهای ضرم شده و با نی خسته ،متورم و رهجور به
دیدار و زیار

باهو ضرر

معصومه(س) میرویم .خیابانها و میادین(به قول

قمیها فلکه) زیادی را رد هموده ا از دور ضرم مطّهر باهو را برینیم.
اولین دیدار
ابتدای پل ضجّتیه پیاده میشویم .راهنده عرض سالمی به خاهم میکند و
کرایهاش را میگیرد و میرود .دس فروشان را میبینم که در زیر پل در بستر
بینب رودخاههی ساضلی در کنار بساطشان به ستتی خود را در چادری

129

 آفتاب شرق

پیچیده و خوابیده یا خود را به خواب زدهاهد .چون سرمای قم استتواهی اس .
برف در همدان و ارا

باریده بود؛ ولی سرمایش برای قمیها بود.

به نرامی و با قدمهای یک سرباز درس

مال فیلم کمدی «دیدار دو

همسنگر» که در نن «لورل» پی از  30سال از ا مام جني ضهاهی اوّل هنوز
سنگرش را ر

هکرده اس  .پو ینهایم را در پا هگه داشتهام و فکر میکنم

در نماده باش هستم و اوّلین دیدارم را ثر

میکنم.

پاهایم را به هم میچسراهم و در اهتهای پل ضجّتیه که بیشراه

به پل

عابر پیاده در فیلم «خط ویژه» هیس  ،در همدیک یکی از ورودیهای لحن
ضرر معصومه(س) ادای اضترام به سرک هظامی میکنم.
الوالً هر وق

اسم «فاطمه» ضتّی فاطمه دختر کوچولوی مظلوم

همسایهامان مینید .مقداری با اضترام بیشتر و یک ب ض خفته از وی یاد
میکنم .مظلومی
اس

خالّی در این اسم ههفته و از مظلومی

باال ر معصومیتی

که در اسم باهو مو میزهد.
مام قد در شهر قداس

و قیام ،در لحن همدیک به ساضل به کریمهی

اهل بی (ع) سالم میکنم و ا بعد از اذان و دمدمههای لرح به زیار

مرقد

مطّهر این باهو ادامه میدهم.
خستگی مسافر

با ا وبوس اجازهی عرض اراد

خالصاهه را از من

گرفته اس  .در یکی از دفعا ی که دستم به ضریح مطّهر باهوی خوبیها رسید،
با خودم گفتم« :یا خاص علی!!» زود متوجّه شدم و از باهو عذرخواهی کردم.
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چون هنوز هم خودم را در زیار

امامزاده علی لالح ،یکی از امامزادههای

استان ایالم ،میدیدم .بعد از هماز زیار

و ....اوّلین لرح قم را میبینم .شهری

مذهری با عداد زیادی از طلرههای جوان ،اف اهیها و سیاهپوستان که در ابتدای
طلوع خورشید میشد ،چهرهی نهها را از ایراهی و غیر ایراهی میم داد .در
خیابان روبروی ضرم همدیک خیابان «چهارمردان» از یک خودرو ندرس
خاههی معلم(برادرم معلّم اس ) را میپرسیم .راهنده طل

دربس

میهماید.

خود را به خاههی معلّم و به ا ا دوخوابهای میرساهیم .تتتوابهای خاههی
معلّم قم خیلی بهتر از تتتوابهای خشک با هئوپانهای سرد نسایشگاه
پادگان سراب هیلوفر بود .پی از بیدار شدن نبی به لور

زده و برای اوّلین

بار متوجّه شوری نب قم میشوم.
فاللهی خاههی معلّم ا ضرم باهو خیلی زیاد هیس
ش

که در نن مکان فرهنگی جه

و با پای پیاده در دو

ثر هام و پذیرش در داهشگاه ماهده

بودیم ،به زیار مشرّف شدم.
بعد از پرسیدن ندرس داهشگاه قم از مردم ،سوار بر ا وبوس خطّ واضد
مهدیه» شدیم .داهشگاه قم در یک ایستگاه ماقرل شهر

«شهر

مهدیه واقع

شده بود.
داهشگاهی با سردری بمرگ با ضدود سه کیلومتر بلوار از ورودی ا
ساختمان نموزشی و اداری .در ورودی داهشگاه سرویی برای جابهجایی
داهشجویان دار

دیده بود .سوار میشویم ا به واضد ثر هام داهشجویان

جدیدالورود برسیم .یک خوشنمد روی پارچه زردهگی در بلوار همدیک
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ساختمان مرکمی داهشگاه که واضد اداری و ثر هام در نن قرار دارد ،برای
ورودیهای هیمه دوم سال حصیلی  8213 -12هص شده بود.
به سرع

روز به پایان میرسد .برادرم با

مراضل ثر هام من در هص

مسئول ثر هام داهشگاه گرم میگیرد و وعده میدهد ،زمینهی ضرورش در
مهران و سدی کربال را فراهم هماید و همین عامل بر سهول

اهجام ثر هام

میافماید.
ضرور من در داهشگاه مصادف با ضملهی امریکا به عرا به بهاههی
در سال  3002میالدی اس

مرارزه با روریس

و همین عامل فرلتی را برای

ایراهیان عاشق امام ضسین(ع) و عترا عالیا فراهم میهماید.
در نن برهه از اریخ در سال  8213و  ،8212مهران یکی از شهرهای
استان ایالم ،در گوشهای از جنوب غرب کشور و همدیک رین مرز به عرا و
کربال مشهور ر از هران ،به دروازه عترا

عالیا

ردیل شده بود؛ الرتّه ردد

متفیاهه لور

میگرف  .به همین بهاهه اطراف ضرم ضرر

مملو از جمعیّ

عاشق زیار امام ضسین(ع) اس .

معصومه(س)

دلتني دیار خود ،ایالم میشوم .به همراه برادرم به خاههی معلّم بر
میگردیم .اوّلین ش

ضرورم در قم ضال و هوای غریری بود .سرشار از غرب

بودم .به نهایی به زیار باهو رفتم.
از نن لرح که رسماً داهشجوی رشتهی زبان و ادبیا
ملّی قم شده بودم ،فکّر و أمّل من گل کرده بود .ش

فارسی داهشگاه

هنگام جستجویی در
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زهدگی باهوی اوّل ایران میکنم .در سال 872هجری در شهر مدینه اوّلین
دختر امام موسی کاظم(ع) متولّد میشود .ایشان اوّلین خواهر امام رضا(ع)
میباشد .امام هشتم لق

معصومه را به دلیل این که خواهرشان غر در عراد

و هیایش و پیراسته از زشتیها بودهاهد ،به ایشان دادهاهد .مگر این باهو
کیس ؟چرا امام رضا(ع) میفرمایند« :هرکی معصومه را در قم زیار
ماهند کسی اس

کند،

که مرا زیار کرده اس »؟

عالمهی غیر معلّمه و کریمهی اهل بی

ستتی راه دور و طاق فرسا را به

جان خریدهد ا به دیدار امام زمان خویش و برادرشان در مشهد بروهد؛ امّا در
ساوه بیمار میشوهد و پی از ورود به قم نها  87روز در این شهر در قید
ضیا ماهدهاهد و اکنون محل غروب ایشان میعادگاه و مطلع عاشقاهی از سراسر
جهان اس

که قم را قل

دندهی دهیای اسالم میداهند.

امام رضا(ع) در زمان ولّد ضرر معصومه(س)  35سال سن داشتهاهد و
ولّد یک خواهر که روزی کریمهی اهل بی
برایشان باعث افتتار بوده اس  .ضرر

میشوهد و شفیع شیعیان،

معصومه(س) در ههای

به دلیل

بیماری در سن  31سالگی در ضالی که مجرد بوده از دهیا رفتهاهد .برای مجرد
ماهدن ایشان دالیل متعددی ذکر شده اس

که بیان نهها در این مجال میسر

هیس  .فقط می واهم بگویم سالم بر ساالر زهان جهان و فرزهد پیام نوران مهر.
ضرم مطّهر دارای سه لحن و چهار روا اس  .من در لحن اللی نن
که در ورودی نن مقابل خیابان اللی شهر قم و روبروی بازار «گذرخان»(بازار
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محل جمع عراقیها) اس

ساع ها راز و هیاز و ررّع کردهام و بدین ر ی

من یک زا ر هستم.
برادرم در عصر یکی از روزهایی که به زیار رفته بود ،کی
را گم کرد .به لط
یک ماه کی

مدارکش

باهو و زا ران عمیم خاهم فاطمهی معصومه(س) کمتر از
او از طریق پس

مدار

به خاههی ما میرسد.

دلتنگیهای خودم را به همراه سوهان ،سوغا ی قم ،در ساکی از بیم و
امید میریمم و دوباره سوار بر ا وبوس ش

در رمینال مسافربری قم به

کرماهشاه برمیگردم.
بازگشت به پادگان و ادامه سربازی
پو ینهایم در این سه چهار روز من را سر پس
نن ش هایی که ا ساع
سرمای وضشتنا

هگه داشته بودهد .درس

مال

سه لرح در ضلع جنوبی پادگان شهید رجایی در

هگهران و سر پس

کرماهشاه اوّل به واسطهی زیار

بودم و چشم بر هم هگذاشتم ،از قم ا

و این که اکنون یک سربازِ داهشجوی زا ر

هستم ،خواب از چشماهم گرفته شد.
از برادرم در میدان نزادی(گاراژ) کرماهشاه به قصد ضرور در پادگان
سراب هیلوفر ،خداضافظی میکنم و با لراس شتصی که بر روی پو ین پوشیده
بودم به گروهان میرسم.
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در بدو ورودم به پادگان گواهی اشت ال به حصیل در داهشگاه را به
دژبان پادگان هشان دادم و اجازه داد ،با لراس شتصی وارد پادگان شوم.
هرسیده به گردان عاشورا دو سرباز مسئول غذا را دیدم که دیي «استاهرولی»
همیشگی را با ضال

افتان و خیمان ضمل میکردهد.

من دیگر نن سرباز همیشگی که پی از یک ماه و هیم نموزش ،اسلحهی
ژ  2را در سه دقیقه با چشم بسته باز وبسته میکردم و پاهایم در لرحگاه
در هنگام رژه ا باالی سرش باال میرف  ،هرودم .من یک داهشجوی

مشتر

سرباز هستم که قرار اس  ،همدورهایهایی را که در نن دوران به شدّ
نهها وابسته شده بودم ،چند روز دیگر ر
استراض

به

کنم .در نسایشگاه ا غروب

میکنم و گروهان خسته ،امّا منظمی را دیدم که از زهدگی در

شرایط ست

برگشته بودهد و با دیدن نهها همهی خستگیهای راه را فراموش

کردم.
کاوه پسرعمویم را میبینم که ذوقش برای دیدار بیشتر از من بود .ب ض
میکنیم .دلتني میشویم؛ امّا یادم مینید ،داهشگاه هم یک هوع سربازی اس
و یک وظیفهی علمی.
چند روز در پادگان میماهم و روز سویه ضساب سربازان فرامیرسد.
لحظهی خداضافظی سربازان از یکدیگر غماهگیم رین لحظهای بود که اکنون
دیده بودم .سرکار استوار میرزاخاهی که ا نن روز بدون کمترین گذشتی به ما
ست

رین نموزشها را داده بود ،دستش را شالقی روی شقیقهاش گذاش

و
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در ضالی که اشک پلکهایش را خیی کرده بود ،به سربازان گروهان ایاار
که همهی نهها ایالمی بودهد ،ادای اضترام و سدی خداضافظی کرد.
اما هنوز یک امرا برای سویه ضساب و جواب هامه به داهشگاهم باقی
ماهده بود که روز خداضافظی اهجام هشد .کاوه به ایالم میرود و از هم جدا
میشویم .نن ش

مال «مرد نهای ش » به نهایی باید در گردان خالی از

سرباز بماهم .ساعا ی از ش

هگذشته بود که سربازان جدید وارد میشوهد و در

گردان عاشورا مستقر میشوهد .هوا خیلی سرد اس
ازگی لراس مقدّسی بر ن هموده در

و ضال سربازی را که به

میکنم .خیلی سردش شده بود .برای

دقایقی به جای او میایستم ا او کنار بتاری بمرگ که وسط نسایشگاه عریه
شده بود ،خودش را گرم کند .من هنوز هم یک سرباز داهشجو هستم.
لرح با سرمای استتوانسوز بر من می ازد و باد نخرین سوزش را بر
لور م میکوبد ا من بروم و سویه ضساب کنم .سویه ضسابی که طیّ نن
مام وسایلی که روز اوّل به من حویل داده بودهد ،از جمله پو ین و لراس و
پتو و ...را از من پی گرفتند .من با لراس شتصی و یک جف
امرای دوران سربازیام را گرفتم و پادگان را برای همیشه ر

دمدایی نخرین
کردم.

اولین کفشهای داهشجویی را در میدان نزادی کرماهشاه خریدم و در
میان هوای سرد و برفی قالجه وارد ایالم شدم .به خاهه میروم و اکنون من
دیگر سرباز هیستم.
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بازگشت به قم در بهمن ماه 8811
در یکی از روزهای بهمن دوباره از ایالم راه افتاده و به کرماهشاه رفتم .بلیط
ا وبوس در رمینال ایالم و در ساع

مناس

برای قم وجود هداش

و من به

هاچار باید ابتدا به سرابله و از نهجا به کرماهشاه میرفتم .از میدان ایاار در
کرماهشاه عرور میکنم ،میداهی که خیلی خوب به یادش دارم .در نن محل
ابلو زده بود« :سراب هیلوفر»؛ امّا من دیگر سرباز هیستم و باید به نهایی به
رمینال شهید کاویاهی برای رفتن به کالس درس و داهشگاه در شهر قم بروم.
چاییفروش رمینال را در مام نن چهار سال رف ونمد به داهشگاه یک
هواخ

دیدم با لدای همیشگی «چای! چایی! چایی داغ!» و سیگاری که

همیشه گوشهی لرش روشن بود .گدایان سمج رمینال برای دعا و بدرقهی
مسافران پول میگرفتند .درنمدشان خوب بود .در ضال هگاه کردن به ساعتم،
یادگار دوران سربازی هستم که یک هفر شریه خودم را از دور دیدم که خنده
از لراهش پیاده همیشد .کاوه همدورهایام در سربازی را در یک ا ّفا هادر در
رمینال شهید کاویاهی دوباره میبینیم .من سوی قم و او به سم

بندرعراس.

چه ا ّفا خوبی! خیلی زود با هم در رمینال شام میخوریم و به سرع

مام

شدن دوران نموزشی در سراب هیلوفر از هم جدا میشویم .لحظهی
خداضافظی من و کاوه از ا ّفاقا ی بود که ا قم یک لحظه از جلوی چشماهم
دور هشد.
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پالن آخر ،چهار سال دانشجوی زائر در قم
زیار در خاههی ما از جایگاه واالیی برخوردار بود .مادرم از شوقش در زمان
سفر زیار یاش به مشهد مقدّس با قطار ،در دوران کودکی من میگف (از
هران ا مشهد با قطار رفته بود) .هنوز هم ماشین اسراب بازیی را که مادرم در
دوران کودکی برای من نورده بود ،به خاطر دارم .وی از اوّلین کساهی بود که
امام رضا(ع) رفته بود و واژهی «مشهدی» برای

از محلّهی ما به مشهد و زیار

یک زن از ولّد یک پسر با ارزش ر و مهم ر بود .کی

مدرسهای که برای

سال اوّل ابتدایی من به همراه نورده بود ،بسیار باشکوه ر از کی
چمداهی بود که من در دس

سامسوه

و

داشتم و با نن به داهشگاه میرفتم.

چهار سال ضرور در قم متفاو رین دوران زهدگی من بود .در هیمسال
اوّل به ستتی می واهستم دو هفته این شهر را حمّل کنم یا این شهر به ستتی
من را حمّل میکرد؛ امّا در پایان دوران داهشگاه خیلی دوس
کارشناسی ارشد را هیم به لور

داشتم بماهم و

مستقیم و بدون کنکور در این شهر بتواهم

که به دلیل این که یک رم معدل من زیر  87شد ،امکاهش از بین رف .
از فرط دلتنگی در شهر قم ساع ها در پار
لندلی روبروی ضرم مطّهر ضرر
گفتهام .من هم مال ایشان غری

کوچک کنار نبشار روی

معصومه(س) هشسته و با وی ستن

بودم .در سال اوّل داهشگاه به دلیل شدّ

وابستگی به خاهواده هر دو هفته یک بار به ایالم بر میگشتم .چه روزهایی که
در رم اوّل داهشگاه من سعی کردم ،برگردم سربازی و دوباره پو ینهایم را
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بدوشم و «ایس

خرردار» و «از جلو هظام» و «غل » و «کالغ پر» و برای استوار

یکم میرزاخاهی فرماهده گروهان اضترام هظامی بگیرم.
اما دلتنگی من فقط یک رم طول کشید .شهر قم مشتمل میشود ،بر یک
خیابان و بلوار طویل از محل سکوه

ما در خیابان «چهارمردان» یک سال در

خوابگاهی در زهریل نباد ،یک سال در لفا یه و دو سال در چهارمردان ساکن
بودیم که روزی امام خمینی(ره) در فروردین سال  8251در نن مکان رای
خود را به جمهوری اسالمی دادهد ا میدان شهدا ،لفا یه ،زهریل نباد ،بلوار
امین ،داهشگاه ،مهدیه و پردیسان که هر روز باید نن را طیّ میکردم .هر روز
داهشجویی هستم که یک زا ر اس  .هر روز لرح ضتّی زماهی که سوار بر خط
واضد شلوغ میشوم ،ایستاده یک زا ر هستم.
بمرگترین افتتار دوران داهشجویی من در

نی اهلل بهج (ره) بود.

وی یک پدر معنوی بود .مسجد فاطمهی زهرا(س) را برای هماز لرح برگمیده
بود که عالقمندان و عاشقان وی برای دیدارش پی از اقامهی هماز لرح از هر
شهری به نن مسجد مینمدهد .کراما ایشان کمهظیر بود.
داهشگاه برای من واال رین مرضله و باال رین عرله از پتتگی یک جوان
اس

که دو سال پش

کنکور ماهده اس  .در قم همیشد ،از کنار کتابتاههی

بمرگ نی اهلل مرعشی که سومین کتابتاهه بمرگ جهان اسالم اس  ،رد شد و
عرو نن هشد و أثیر هدذیرف  .همیشد ،به منمل نی اهلل محمدی ایالمی
هماینده استان ایالم در خررگان رهرری در قم رف

و سادهزیستی وی را
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هیاموخ  .وی ر یی مجمع جهاهی شیعهشناسی در قم بود و ستنان ایشان برای
منِ داهشجوی ایالمی «اضلی من العسل» بود.
من که در کالس پنجم ابتدایی به ستتی و با رصرهی مادهی  81قرول و
در دبیرستان و پیش داهشگاهی همواره سطح درسی متوسطی داشتم .در
داهشگاه به لط

خداوهد و کریمهی اهل بی

در میان هاباوری خودم در چهار

رم اوّل داهشگاه با معدل «ال » استعداد درخشان داهشگاه قم میشوم و هنوز
هم ندیی نن را در گوشهای از منمل هر روز هگاه میکنم و یاد قم میافتم.
در او درس خواهدن من در رم چهارم ،دو هفر از اقوام از ایالم به دیدار
من مینیند .ضرورشان خیر هیس !! دو سه ش

پیش در خوابگاه واقع در

ورزشگاه ضیدریان در زهریلنباد خوابی بد دیده بودم .خواب دیدم هصفی از
محلهی ما با خا

یکسان شده بود .در شام غریران همان سال هیم وقتی به

عداد اعرای خاهواده شمع خریده و خواستم در اطراف ضرم ضرر معصومه
روشن کنم ،یکی از شمعها شکس

و من هتواهستم نن را روشن کنم و شاید از

نن روز من یک غم ههفته را با خودم ضمل میکردم.
نن دو هفر چیمی به من هگفته و فقط میگویند ،باید به ایالم برگردم.
گیتار و کالس درسم را ر
مادر

در یک مسافر

میکنم ا به ایالم بروم .نهها به من گفتند که

بینشهری دچار صادف شده و سراغ و را گرفته

اس  .اجازهی یک لفن را هم همیدادهد؛ زیرا در سال  14من موبایل هداشتم.
در لحن ضرر

معصومه(س) برای مادرم دعا کردم .ست

رین دوران

141

پنجمین جشنوارهی سفرنامه و خاطرهنویسی رضوی

زهدگی من این مسیر قم ا ایالم بود .مال کسی که اجازهی ضتّی سؤال پرسیدن
را هیم هداشته باشد .در شیشهی ا وبوس همهی ا ّفاقا

لخ زهدگیام مرور شد.

ه دلم قرص هرود؛ امّا با خودم گفتم که پدرم در شرایطی که فقط چهل روزه
بودم .در گذشته و مرا یتیم گذاشته اس  ،هراید غم دیگری برینم .کسی که با
ستتی و مرار

بمرگ شده اس

و مادرش هم مادر بوده و هم پدر ...هه! هه!.

امکان هدارد! خداوهد بتواهد یک بار دیگر عمیمی را از یک یتیم بگیرد؟!
امّا همهی اینها فقط هوعی گفتگو با خودم بود .مرا مال کسی که
ک بسته از شهری به شهر دیگر برده باشند ،به محلّهام رساهدهد .از ماشین پیاده
میشوم و پارچههای سیاه روی در و دیوار خاههی ما ضکای

از خرری هاگوار

داش .
شاید باورش ست
معصومه(س) که دیش

باشد؛ امّا پیش خودم گفتم خدایا و یا ضرر
به زیار تان نمده ام ،فقط مادرم زهده باشد.

برادر معلّمم را میبینم که ضجهزهان مرا در نغوشمیگیرد و برادر برادر
میکند؛ امّا من هنوز همیداهم که چه کسی را از دس

دادهام .قدری لرزان و

به زده جلو ر میروم و به کوچهای قدم میگذارم که هیچ گاه طعم خورشید
هداش  .برادرم را در یک ساهحهی صادف از دس

دادهام و سه روز از

صادفش میگذرد و من امروز لرح متوجّه میشوم.
به خاههای مملو از ضمن و اهدوه وارد میشوم .ولی
از گذش

یازده سال هنوز هم دردها

این لحظا

پی

اس  .خاههای سیاه ،خاههی مرگ و
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خاههی گریه و اشک .ب ض و ضیر
ست

فشرده و اشک ا چند ساع

هاباوری با ب ض طل

و خستگی  84ساع

مسافر

گلویم را

مجال بیرون نمدن پیدا همیکند .در عین

یک پتو میکنم ا در بین عماداراهی که در خاههی ما

جمع شده بودهد و برای عرض سلی

به من نمده بودهد ،استراض کنم.

به زیر پتویی از جنی یک برادر مرده میروم و لدای ا وبوس هنوز در
گوشم اجازهی شنیدن لدای گریهها را همیدهد .ساعتی را چشم بر هم
میگذارم .گني شدهام .دریغ از یک قطره اشک .نرام نرام به خود مینیم و
پی از اطّالع از وضعیّ
دوس

موجود از خاهه خار میشوم و دیگر زهده بودهم را

هدارم .خدایا من این همه درد را به که بگویم؟! .ماه رمران اس

و

برادرم در  32رمران در اثر صادف چشم از دهیا فرو میبندد ا غم و اهدوه
بیپایان فرا او ما را ا زهده هستیم همراهی کند؛ امّا هر اهدازه در باب لرر و
حمّل بر مصیر

گفتهاهد ،ضقیق

دارد.

یک هفته در خاهه پر از اهدوه و ضمن و اشک میماهم و دوباره به قم بر
میگردم ،صور این امر هیم قریراً غیر ممکن اس ؛ امّا لرر و حمّلی که
خداوهد داده بود ،این مصیر

را به اهحاء متتل

برای من نسان همود .از جمله

این که در برگشتم به داهشگاه خرردار شدم که به عنوان استعداد بر ر داهشگاه
معرفی شدهام و این که ا نن ایام باهوی ستتیها در شهر قم با همهی
خوبیهایش فقط عراد  ،نرامش ،نموزش و درس خواهدن به من نموخته
بود.
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زیار ها و اظهار عجم و مویههای من با خداوهد دو عالم و فاطمهی
معصومه(س) در قم از نن اریخ به بعد رهي و بوی دیگری به خود گرف .
کالسهای درس را عطیل و لرح ا ش
عمل

در خوابگاهی از جنی نهایی و

زاهوی غم در ب ل گرفته و اشک میریتتم .اکار ش های من در همان

لندلی سنگی کنار نبشار بیرون ضرم در روبروی خیابان «چهارمردان» با درد
دل و زاری و ستن گفتن با ضرر معصومه(س) سدری شد.
در ولی
لحظا

نن ش ها همین بی که دردها

زهدگی یک داهشجوی غری

رین و ست

ر ین

و نها در ضال سدری شدن بود .دوس

هداشتم برگردم به خاههای که بیشتر از من در نهجا اشک ریتته میشد .اهگار
من را در قم به چهار میخ کشیده بودهد .خا

قم دامنگیر بود .اجازهی

خرو همیداد.
در همین ایام خرر راه افتادن ور و اردوهای داهشجویی داهشگاه به مشهد
مقدّس به گوشم رسید .هر چقدر الش میکردم به این اردو بروم ،هتواهستم.
گویی یک هفر این کالم امام رضا(ع) رادر گوشم مدام زمممه میکرد:
«هرکی معصومه را در قم زیار کند ،ماهند کسی اس

که مرا زیار کرده

اس  ».به دوستم ضمید خداکرمی که متولّد گیالنغرب بود ،هامهای دادم ا از
طرف من در ضرم امام رضا(ع) بیاهدازد .سرشار از ردید بودم؛ امّا بیوقفه در
خودم واژهی لرر و حمّل را معنا کردم و در قم ماهدگار شدم و زیار
رضا(ع) برای من یک نرزو ماهده اس .

امام
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داهشجویی که چهار سال در قم درس میخواهد ،ضسر
معصوم از دلش بیرون میشود .مگر ضرر
هنگام برگش

زیار

ا مهی

معصومه(س) به زا ر هاامیدش ا

به زهدگی عادی و امیدوار شدن اجازهی خرو از شهر قم را

میداد؟
چهار سال در قم یک داهشجوی زا ر باقی ماهدم و با وجود مام غرب ها
و مصیر ها ر رهی اوّل داهشکده را در رشته و دورهی خودم ضفظ کردم و
بارها درخواس

کردم که خادم ایشان(ضرر

معصومه) شوم؛ امّا سعاد

هشد .هتواهستم به مشهد بروم گویی مال باهو ،ماهدن در قم و هرسیدن به امام
رضا(ع) برای من مقدّر شده بود.
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زائران ضریح رضا(ع)
علی اکرر امامی
(استان کرماهشاه)
ش

خاههی دامادم دور هم جمع شده بودیم .دعای وسّل از سیمای کرماهشاه

پتش میشد .همگی در سکو ی معنوی به دعای وسّل گوش میدادیم .بعد
از ننکه زمممهی «یا وجیهاً عِندَاهللِ اشفَع لَنا عِندَاهللِ! یا ابًا الحَسنِ! یا عَلِیَ بنَ
مُوسی! اَیُّهَا الِرّضا! یَا ابنَ رَسولِ اهللِ! یا ضُجَهَ اهللِ عَلی خَلقِهِ! یا سیِدَها ومَولینا اِها
َوَجَّهنا واستَشفَعنا »...به گوشم رسید ،یک مر ره ضال و هوای زیار
فیروزهی فردوس؛ ضرر
طلوع مهر زیار

هشتمین

ثامن الحجج امام رضا(ع) به ذهنم خطور کرد .با

در نسمان خاطرم ،به قول معروف سراچهی ذهنم نماس

کرد .بعد از ا مام دعای وسّل ،موضوع سفر به مشهد را در میان جمع به رأی
گذاشتم .همگی مس

از شمیم عطر دعای وسّل و کیه بر عصای عنایا

معصومین ،مشتاقاهه با این سفر موافق

کردهد.

همیداهم چرا ثاهیهها مال ساع ها میگذش ؟ لحظا

سنگین و دل

پرپر میزد .چشمان همه سوسو و پلکها دودو میزد .پاها به جهتی خاص میل
رفتن داشتند .سرها پر از شور رفتن بود .گویا دعاها مستجاب شده و هطلریدهی
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بیامید که ما باشم ،باالخره به اهگش
فراخواهده شدیم .ازین لحظا

اشارهی غری

سنگین که فارغ شدیم و هوس رفتن بر دل و

جان مستولی گش  ،هاگهان ساعا

چوهان ثاهیهها درگذر بودهد .دلواپی

شدیم که چقدر عمر گذراس  ،این میل از دل به دس
که لحظا

قری

ر از همه کی،

و پایمان فرمان میداد

را دریابیم .چون امر ،امر اوس  .در چشم بر همزدهی همگان پای

در رکاب سفری دلدذیر و نرماهی شدیم .میل دیدن میمبان عمیم ر از جان ،ما
ا جماعتی به امید ریمهخواری سفرهی کرم نقا و سرور

را به کاپو اهداخ

دهیا و نخر  ،راه طوالهی سفر را پرهیان هف

رهي صور کنیم .صمیم

گرفتیم به راهندهی اکسی وهی که چند سال پیش مستأجر خواهرم بود ،زهي
بمهیم و به او زهي زدم و همان ش
دوشنره ضرک

قرار گذاشتیم و صمیم بر نن شد که روز

کنیم.

روز دوشنره دهم شهریور ماه سال همار و سیصد و هود سه بعد از اقامهی
هماز لرح ضرک

کردیم .نن ش

ا دمدمههای لرح از سر شو خواب به

چشمهایم هیامد .چشماهم ازه گرم شده بود که زهي ساع

بیدارم کرد .هماز

لرح را خواهدیم و هاشتایی به سوی خاههی خواهرم که در همدیکی خاههی ما
بود ،راه افتادیم .وقتی به خاههی خواهرم رسیدیم ،نهها هم نماده بودهد .ماشین
نمد .وسایل و باروبنه را در باربند ون محکم بستیم و همگی سوار شدیم .فرا
را با همخواهی للوا

و زمممه نیهالکرسی عطرنگین کردهد .راهندهی ون هر

چند متأهل بود و بچّه داش ؛ امّا شور جواهی در سر داش
ممکن اس  ،عشق سرع

و اضساس کردم که

در سر داشته باشد .در همان هتستین لحظا

سفر،
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ذکر سف
ضرک

و ستتی به او دادم که مواظ

باشد و با ضولله راهندگی کند.

کردیم و بعد از چند ساعتی به اسدنباد همدان رسیدیم و وق

کردیم و بعد از لرف لرحاهه ضرک کردیم.
ون جادّههای طویل را سدری میکرد و همگی از سر شو با سریحهایی
که در دس

داشتیم ،مش ول ذکر للوا

و خواهدن ادعیه شدیم .در این میان

خواهرزادهی کوچکم داش  ،با لدایی رسا و نهنگین دعای زیار

عاشورا

را زمممه میکرد؛ فرا ،فرای معنوی و روضاهی بود .ماشین شهرها را یکی پی
از دیگری پش

سر میگذاش

و خیال من در شو رسیدن به دیار معشو در

ضال پرواز بود .همدیکهای ظهر بود که در بمرگراه کر خواهرزاده-
ام(محمّد) را که کارمند فنیوضرفهای اس

و برای شرک

در یک همایش به

کر رفته بود ،سوار کردیم .ضدود چهل کیلومتر از مسیر را پیمودیم و برای
ادای هماز ظهر و عصر و لرف ههار وق

کردیم .کرابی درس

دلی از عما درنوردیم و هماز را به جماع  ،به امام
نوردیم .به راه افتادیم .من در لندلی کنار دس
مش ول ذکر بودم .در ضین ذکر چون ش

کردیم و

ضقیر سر اپا قصیر به جا

راهنده هشسته بودم و با سریح

گذشته هتوابیده بودم .مدام چر

میزدم و پلکهایم سنگینی میکرد .گاهی اوقا

به خواب میرفتم که با

ویراژ رفتن راهنده ،سرم به شیشه میخورد و از خواب میپریدم و بعد از چند
دقیقه در سکو
غلره میکرد.

سراسر معنوی داخل ماشین ،سداه خواب بر قلمرو چشمهایم
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همین ضال

ادامه داش

و

ا اینکه در شهری برای خرید یخ ،بیسکوی

مایحتا ایستادیم .پیاده شدم و با زدن نب سردی بر لور  ،خواب همچون
پرهدهای سرکرال از چشمم پرید .بعد از خرید به راهمان ادامهدادیم .ا اینکه
ضدود ساع

 1 :20ش

به ابتدای شهر سمنان رسیدیم ،پرسانپرسان از مردم

هشاهی مرکم فنیوضرفهای را پیدا کردیم .جلوی در فنیوضرفهای منتظر ماهدیم
ا خواهرزادهام با هگهران اداره هماهنگی کند و پی از حویل کار شناسایی،
هگهران در را برایمان باز کرد و ما را به ساختماهی که برای استراضتمان در هظر
گرفته بودهد ،همراهی همود .بعد از پایین نوردن وسایل ،در محوطهی
ساختمان ،خاهوادگی گشتی زدیم و با دیدن گلها و فرای سرسرم محوطه،
خستگی راه از نمان بیرون رف  .همازخاهه را پیدا کردیم.
پی از ادای هماز ،نمدیم برای هیهی شام ،با خرید چند عدد هان
سنگک ،نبگوشتی لذیذ با دس پت

خواهرم لرف کردیم .بعد از لرف

شام برخی که اضساس خستگی کردهد ،خوابیدهد و بنده هیم چون در داخل
ماشین چر هایی زده بودم ،همراه طلریدم ا در شهر سمنان بگردیم .متأسفاهه
سرم بیکاله ماهد و ضتّی همسرم هیم همراهم هیامد .نهایی به گش وگذار در
شهر سمنان رفتم.
وقتی برگشتم همگی در خواب خوش خویش خروپ

میکردهد .الّا

خواهرم که با اینکه سواد هداش ؛ امّا قرنن را باز کرده بود و داش
للوا

ذکر

میگف  .جلو رفتم و قرنن را بوسیدم و هگاه کردم .دیدم سورهی

اهعام را باز کرده ،وفیق خواهدن چند نیه از نن هصیرم شد و ما هم خوابیدیم.
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با لدای هاب اذان که هماهند هسیمی سرم از گلراهي همازخاههی ادارهی
فنیوضرفهای بلند شد ،همه از خواب بیدار شدیم و با گرفتن وضو به ادای
فریره پرداختیم .با لرف لرحاههای متتصر ،نمادهی ادامهی مسیر شدیم و
صمیم بر نن شد که برای اینکه انشاءاللّه زود ر به مشهد برسیم ،هاهار را
داخل ماشین لرف کنیم .ماشین جادّه را میپیمود .من داشتم با محمّد سر و
کله میزدم ا مجرورش کنم ،هاهار مهمان ایشان باشیم؛ امّا از من الرار و از
ایشان اهکار.
بعد از چند ساع

به هیشابور رسیدیم .با دیدن هیشابور ذهنم چون

شاپرکی بازیگوش رف

به دوران کودکی و درس «خاهوادهی هاشمی» در

ذهنم داعی شد .زیر ل

با خودم لرتندی زدم .راهنده متوجّه شد .جریان خنده

را پرسید .خاطرهای از هنگام دریی درس نقای هاشمی در کتاب اجتماعی
سوم ابتدایی برایش عری

کردم .در همین موقع راهنده فهمید که بنمین

ماشینش در ضال مام شدن اس  .گشتی در داخل شهر زدیم ا پمپ بنمبن را
پیدا کردیم؛ الرتّه برای ما بد هشد .وفیق اجراری شد که شهر هیشابور را ا
ضدودی برینیم.
از شهر هیشابور که بیرون رفتیم موبایلم زهي خورد .گوشی را برداشتم.
یکی از داهش نموزان سال گذشته بود که امسال هم در امتحان ههایی درس
زبان فارسی همرهی  3گرفته بود .نن چنان ب ض کرده بود که هتواهس

ضرف

بمهد .کمکم نرامش کردم .بعد مشکل همره هگرفتنش را گف  .قول دادم
کمکش کنم و به دوستم که در ضوزهی صحیح اورا امتحاها

ههایی بود،
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زهي بمهم ا در لور

امکان ورقهاش را جدید هظر کنند .گوشی را قطع

کردم و به دوستم زهي زدم .ایشان از روی لط  ،قول داد برای رضای خدا
ورقهاش را به دبیران بدهد ا جدید هظر همایند....
ماشین پش

سرهم از شهرها عرور میکرد .ضدود ساع

به مشهد رسیدیم .ابتدا در فکر بودیم که جایی برای اقام

3ش

بود که

پیدا کنیم .هاگفته

هماهد که قرالً با ادارهی فنیوضرفهای مشهد هماهني شده بود .گفتیم اگر نهجا
هرود یا هشد ا خاههی معلّم یا هتلی را برای بیتو ه پیدا کنیم .راهنده با پرسوجو
از راهندههایی که شماره مشهد در پش

ماشینشان در شده بود .ندرس هتل

فنیوضرفهای مشهد را از نهها پرسید .در مسیر که میرفتیم ،هاگهان ماشین
پیکاهی که به علّ

رافیک سنگین داغ کرده بود ،کمک خواس  .راهنده فوراً

کنار زد و خواهرزادهام در پش

ماشین ،دو دبهی پالستیکی نب برایش برد.

الحمدهلل ا ّفاقی برایش هیفتاد و ما هم ،دبههای پالستیکی خالی را گرفتیم و راه
افتادیم؛ امّا وقتی به ندرسی که راهنده پرسیده بود ،رسیدیم .هتلی در کار هرود.
من به شوخی گفتم« :هگرد هیس

گشتم هرود .نن گشتنم نرزوس  ».همگی

خندیدهد .راهنده گف  :شاید اون نقا ندرس اشتراهی داده و گرهه من مشهد را
مال ک

دس

بلدم.

خواهرزادهام از ماشین پیاده شد .جلوی یک ماشین پراید را گرف

ا

هشاهی را از راهنده بدرسد .بعد از رد و بدل شدن چند کالم بین نهها ،محمّد با
دس

اشاره کرد که پش

سر ماشین پراید راه بیفتیم .بعد از گذر از چند

کوچه و خیابان فهمیدیم که نن بندهی خدا ندرس درس

داده؛ امّا نقای
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راهنده هابلد بوده .راهندهی پراید مرلغ دوهمار ومان گرف
داخل محوطهی هتل فنیوضرفهای وق

و رف  .ماشین ما هم

کرد؛ جای بسیار سرسرم و بالفایی

به هظر مینمد.
مسئول هتل پی از حویل گرفتن شناسنامهها و مدار  ،ما را به ا ا
شمارهی  303راهنمایی کردهد .بعد از خالی کردن وسایل و بردن نهها به ا ا ،
استراضتی کو اه و لرف چای ،هوبتی به ضمام رفتیم که هم غسل زیار
کرده ،هم هرزههای خستگی را از شاخسار ن هرس کنیم .از همان اوّل،
مشتص بود به علّ

به درازا کشیدن ضمام شام دیر نماده شود .من چون اوّل

هفر ضمام کرده بودم ،با نقای راهنده رفتیم ،م ازهی اطراف هتل برای هیّهی
هان .در میاههی راه مقداری اهگور هم خریدیم و برگشتیم .چند هفر که ضمام
کرده بودهد؛ نمدهد و اهگور را با هان لرف کردیم .همین هم شام ما چند هفر
شد .بقیّه هیم بعد از ضمام به قول خودشان کته درس

کردهد و خوردهد .راهنده

خداضافظی کرد ا در داخل ماشینش بتوابد.
از فرط خستگی راه ،زود تتتوابها را مر

کردیم .چون

تتتوابها کم بود و عداد ما زیاد ،برخی روی تتتوابها خوابیدهد و
برخی پتو اهداخته و روی زمین خوابیدهد .با گریهی دخترم همه از خواب بیدار
شدهد .همدیک اذان لرح بود .هماز لرح را خواهدیم و هنگام لرف لرحاهه
راهنده گف « :الستیک ماشینم پنچره .من همین ضوالی پنچرگیری میکنم و
بعد راه میافتیم سم ضرم».
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همدیک ساع

یازده ظهر بود که راهنده ماشین را روبهراه کرد و به

طرف ضرم راه افتادیم .من از سر شو چیمی همیگفتم .سکو ی سنگین
خودم هرود ضال و هوایی را که نن

سر اپای وجودم را فراگرفتهبود .دس
لحظه داشتم ،همی واهم به خوبی ولی

کنم .فقط می واهم بگویم ،ضال

خالّی بود که ا نن روز جربه هکرده بودم .در این ضال بودم که راهنده گف :
«اینجا پیاده شوید ا من جای پار
من که اوّلین بار وفیق زیار

پیدا کنم و ماشین را پار

کنم».

ثامن الحج رفیق راهم شده بود و به این

ضرم مطّهر مشرف میشدم ا ضدّی ما و مرهو شده بودم .قدمهایم سنگین
شده بود .هر گامی که بر میداشتم ،مال این بود که لد کیلو وزهه به پاهایم
ولل شده بود؛ الرتّه خواهرزادهام که دو بار وفیق زیار

را یافته بود ،گف :

شما اینجا بنشینیند ا من بروم چند ساهدویچ بیارم ا بتوریم و بعد برویم
زیار .
من هم رفتم م ازهای همان اطراف دو ا نب معدهی خریدم و از همان
دکان چند کار ن نوردم ،ا سایهای پیدا کنیم .نن کار نها را مال زیراهداز
گستردیم و در جوار ملکو ی بارگاه امام رضا(ع) غذایی ناول کنیم .ا
خواهرزادهام نمد ،سایهای پیدا کردیم .با عجله ساهدویچها را خوردیم ا زود ر
نمادهی رفتن به ضرم شویم .هیجان شدید راه هفیها را گرفته و اشکهاى
شو پىدرپى بر گوهه و رخسارهاى خیی عر فرومىغلتید .اشکى همراه با
شادى و عالقمندى و همراه با شو هشتمین اختر فروزان سدهر عشق وجودمان
را فرا گرفته بود.
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ضدود چند لد متری راه افتادیم که خواهرزادهام با اهگش

اشاره گف

که اینجا لحن اهقالب اس ؛ یکی از زیرا رین و باشکوه رین اماکن متعلّق به
نستان قدس رضوی .در این لحن چند ایوان به هامهای ایوان طال ،ایوان
هقارهخاهه و ایوان ساع

وجود دارد.

برای چند لحظه در فرای وجودم فقط فریاد سکو میپیچید که در نن
هنگام چند هفر جنازهی میّتی را برای زیار

به داخل محوطهی ضرم نوردهد.

فقط لدای هلیل و اهلل اکرر گفتن مردماهی که جنازه را به طرف ضرم
میبردهد ،در گوشم بود .من که ها و وا به لفای ضرم هگاه میکردم ،دیدم
سایرین هم مال من بودهد .فرای معنوی ضرم وجود همهامان را فرا گرفته بود.
بنابرنن شد که ابتدا من و خواهرزادهام محمّد برویم زیار  ،بعد خاهمها
مشرف شوهد ،در میان نن شلوغی ما برای زیار

رفتیم .فردا ،روز ولّد امام

رضا(ع) بود .وقتی چشمم به گنرد و بارگاه ملکو ی هشتمین اختر ابنا
امام

و والی

افتاد .بیاختیار با دیدن نن همه عظم

للوا

فرستادم .در

مقابل دیدگاهم ،دریایی از هور بود .گنردی از جنی نفتاب ،سایهبان شمی
الشموس .به رسم ادب دس

بر سینه ههادم و سر خم کردم« :السالم علیک یا

اهیی النفوس! السالم علیک یا سلطان! یا علی ابن موسی الرضا!»
همهی زا ران زیر ل

دعای «أَللَّهُمَّ إِهّی وَقَفْ ُ عَلى بابٍ مِن أَبْوابِ بُیو ِ

هَرِیکَ لَلَوا ُکَ عَلَیهِ وَالِهِ وقَد مَنَعْ َ النَّاس أَنْ یدْخُلُوا إِلّا بِإِذْهِهِ» را میخواهدهد و
میرفتند برای زیار ضریح مرار  .من هیم میخواستم خود را هماهند عاشقان
دیگر به ضریح برساهم؛ امّا در میان جمعیّ

اهروه عاشقان نقا ،گیر افتادهبودم و
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بیاختیار به این سو و نن سو میرفتم .دس

دلم به ضریح رسید؛ امّا جسمم

هنوز بیاختیار بود و بازیچهای بود ،میان اهروه عاشقان؛ یک نن دستم به ضریح
مرار

خورد .چند دقیقه حمّل فشار نن همه جمعیّ

ارزش نن را داش

که

بر ضریح مقدّس بوسه بمهم.
با نن ضال پی از دعا برای عجیل فر نقا امام زمان(عج) برای همهی
دوستان و نشنایان دعا کردم و نههایی که سفارش کرده بودهد .های المیاره
باشم ،به جایشان بر ضریح مرار

بوسه زدم.

دوباره در میان نن سیل جمعیّ
سوی و نن سوی بررد ،جمعیّ

هماهند درختی که بادی شدید نن را این

مرا با خود میبرد ،ا اینکه بعد از چند دقیقه به

جایی رسیدم که شلوغی کمتر شد و فرای ضرم با للوا ی که زا ران
میفرستادهد ،دعا و افاضا

معنوی ضرر

امام رضا(ع) که برای زا راهش

میکرد ،در زالل فرا و جو سیّال ضرم می وان با چشم دل و گوش جان دید و
شنید به هر لور نن لحظا را همی وان با قلم رسیم همود.
بعد از خواهدن هماز زیار  ،در لحن روی قالیهایی که خادمان ضرم
اهداخته بودهد ،هشستم و دخترم فاطیما که ضدود هف

ماه بود ،در کنارم

هشاهدم .او که همیشه گریه میکرد؛ از لفای معنوی ضرم فقط هگاه میکرد و
ضتّی دغدغهی شیر خوردن را هم فراموش کردهبود .در این موقع بود که
خواهرزادهام محمّد نمد و گف « :خاهمها ا یکی دو ساع
ازدضام جمعیّ

دیگه به علّ

همی واهند زیار کنند ،بیا ،برویم کنار پنجرهی فوالد».
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دخترم را ب ل کردم و راه افتادیم .کنار پنجرهی فوالد در گوشهای
هشستیم .همراه با خواهرزادهام دو کتاب ار راط با خدا نوردیم .محمّد شروع
کرد به خواهدن قرنن و من هم که عالقهی زیادی به ضدیث کسا دارم نن را
در نن فرای معنوی با چشم دل خواهدم .دوباره برگشتیم سر جای قرلی که
محل قرارمان با خاهمها بود .ما قرل از خاهمها رسیدیم و در جای قرلی روی
فرشها هشستیم .هگاه کردن به ذو و شو و دعاهای زا ران و نماده شدن
برای هماز م رب و عشا نها کاری بود که در نن لحظه از دستم برمینمد.
ضرم با لفای ضامن نهو را هگاه میکردم و از اینکه وفیق ضرور در
بارگاه ملکو ی ضریم عشق را پیدا کرده بودم ،در پوس

خود همیگنجیدم و

نرزوی این را داشتم که ای کاش در این فرای ملکو ی مادرم هم با ما بودهد.
به زا رین میهگریستم؛ یکی دعا میخواهد و نن یکی به ضریح میهگریس
همه در کنج نهایی خود به ایوان طال پناه برده بودهد .یکی دس

و

به دعا

برداشته بود و نن یکی هم قرنن میخواهد .به راستی هیچ چیم همی واهد ماهند
زار زدن در لحن و سرا و کنار پنجرهی فوالد و گنرد طال و کرو ران ضرم
ضال زا ران را ملکو ی کند .هیچ چیم به اهدازهی گره زدن اهگشتان بر
مشرکهای ضریح همی واهس
در همین وق

عاشقان ضرم را نرام کند.

بود که سروکلهی خاهمها هیم پیدا شد و چشمهای

همهاشان از گریه هماهند نهن درون کوره سرخ شده بود .با دیدن چشمهایشان
به نهان غرطه میخوردم و اضساس میکردم نهها بهرهی بیشتری از این فرای
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معنوی بردهاهد؛ چون من الالً گریه همیکردم و بیشتر ضال و هوای ب ض
داشتم ا گریه.
چند دقیقهای ماهده بود به اذان ،از بلندگوهای مناره لدای دلنشین قرا
قرنن بهسان هسیم روح بتشی میوزید و فرایی و ل هاپذیر را خلق کرده -
بود که این فرا هویسنده و شاعری را میطلرید که بسراید و بنگارد و من جم
افسوس چیمی برای گفتن هداشتم.
نفتاب ،نخرین رشتههای هورش را از هو
برمیپیچید .به همه که میهگریستم ،ضالی غری
معنادار در همه جای ضرم پراکنده بود .بعد از قرا
کرد .همگی سعاد

منارههای برافراشتهی ضرم
داشتند .قرا

قرنن سکو ی

قرنن مؤذن اذان را قرا

خواهدن اوّلین هماز م رب و عشا در نن مکان مقدّس

هصیرمان شد و بعد از خواهدن دعای فر از لحن اهقالب بیرون نمدیم و
سالهه سالهه از کنار م ازههای اطراف ضرم گذر کردیم .هگاهم در هگاه
خستهی پیرمردی با چهرهای ژولیده و چشماهی درش
فیروزهای خوش رهگی در دس

گره خورد که سریح

داش  .کنارش هشستم و سر لحر

را

بازکردم و از ضال و هوای ضرم پرسیدم؛ لرتندی خاکی کنج لران پیرمرد
نشکار شد و با زباهی فصیح گف :
«دس

و پا گم میکند جرر یل اینجا چون هسیم .نری پسرم وسّل به این

امام عمیم راه هر گمشدهای اس  .کاش من وان و لیاق

جارو زدن زیر پای

زا ران ضریح هقره رهي و گنرد طال و کاشیهای فیروزهای را پیدا میکردم .من
سالمتیم را از التجا به این امام ر وف دارم».
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علیرغم میل باطنی از نن پیرمرد دوس
چند بار لفن زدن محل پار

داشتنی خداضافظی کردم و با

ماشین را پیدا کردم ،سوار شدیم و به هتل

برگشتیم.
فردا لرح صمیم گرفتیم در بازارهای مشهد چرخی بمهیم و سوغا ی
بتریم .به بازار رضا و مرکم جاری الماس شر و خیام سری زدیم و ا
ننجایی که ذهنمان یاری میکرد برای نشنایان سوغا ی خریدیم .باز به هتل
برگشتیم .بعد از لرف هاهار و خواهدن هماز و چند ساع
پنج به طرف ضرم به راه افتادیم .به نقای راهنده گفتم« :زضم
برو که زود ر به ضرم برسیم .چون امش

استراض  ،ساع
بکش از مسیری
و ضرم بسیار

میالد امام رضا(ع) اس

شلوغه».
راهنده سرعتش را کمی زیاد کرد .این بار قرار شد ،از طرف ایوان طال به
داخل ضرم برویم .به همدیک ضرم رسیدیم .ضدود دو کیلومتر ماهده بود که
مأمورین پلیی ماهع از جلو رفتن ماشینها میشدهد .ما هیم پیاده شدیم ا بقیّهی
مسیر را پیاده برویم .من مش ول ضرف زدن با گوشی بودم که خواهرم با گفتن
للوا به گنرد زرد طال اشاره کرد.
این گنرد که در شمال ضرم مطّهر قرار دارد .با کاشیهای الوان و هقوش
گوهاگون و خطوط زیرا میین یافته اس

و دارای کمال ظراف

اس

و از نثار

هنری ارزهدهی ضرم به شمار میرود .گنرد طال ،گنرد بمرگ و درخشاهی اس
که بر فراز ضرم امام رضا(ع) قرار دارد .بمرگ رین و همایان رین شاخصه و
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مظهر مشهد مقدّس به شمار میرود .من با دیدن زیرایی و شکوه این منظره از
دوستم خداضافظی کردم .من که ا نن وق

چنین عظمتی را هدیده بودم،

هاخودنگاه ذکر سرحان اهلل بر زباهم نمد .زیرایی و لفای ضرم از این قسم
بسیار دیدهی و ول هاشدهی اس  .من به علّ
ول

هداشتن واژههای درخور ،در

چنین عظمتی ،به بیان همین کلما قصارگوهه بسنده میکنم .امید اس

که هویسندگان ،شاعران و ادیران ،واژههای شایسته بیابند و گنرد طال را با هنر
خویش ول

کنند و در این زمینه داستانها و شعرها ،بنویسند.

بعد از هظارهی نن همه شکوه و بمرگی به داخل لحن اهقالب رفتیم و
روی فرشها هشستیم .ا هقارهزهی به مناسر

ولّد هشتمین سدیده را به هظاره

بنشینیم .همدیک غروب نفتاب بود در شرقی لحن اهقالب در محل
متصولی که برای این کار ساختهشدهاس  ،هواختن هقاره شروع شد.
کنجکاو شدم از یکی از خادمین که اضساس کردم خیلی خوهگرم و لمیمی
اس  ،از هقارهزهی و نداب نن پرسیدم .ایشان در کمال متاه

گف « :در شراهه

روز دو هوب ؛ یکی همدیک طلوع و دیگری همدیک غروب نفتاب و در طول
سال جم در دو ماه محرم و لفر و سایر ایّام سوگواری همه روزه هقاره هواخنه
میشود .برای اهجام این کار یازده هفر به هوب

اهجام وظیفه میکنند .هقاره به

وسیله طرل و کرها هواخته میشود».
از خادم ضرم شکّر کردم و از بقیّه جدا شدم .به لحن امام خمینی(ره)
رفتم و کنار ضوض وضویی گرفتم و همانجا ل
قرا

ضوض هشستم .از مناره

قرنن پتش میشد .من که ا نن لحظه برایم پیش هیامده بود .ضتّی در
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ست

رین شرایط گریه کنم .با دیدن این همه عظم

و شکوه ضرم ب رم

رکید .هاخودنگاه در کنج نهایی خود به شکوه گنرد طال پناه بردم و دلم در
میان کرو ران ضرم که با لدای قرنن و اذان او گرفته بودهد ،نسماهی شد .در
این هنگام مردی با محاسن بلند و در ب ل دستم با لدای گرم و دلنشین زمممه
میکرد« :ز عطر ضاریم

ای امام غری ! اگر دوریم ،دلتوشیم به هسیم گاه-

گاه هگاه  .به ضلقههای ضریح

دلم گره خورده اس

خوب میداهم از هر

که اااو دل باردی ،خرابِ عشاق شد ».و ادامه داد:
این خراسان اس

یا نن که ضریم کرریاس
این بهش و سلسریل و یا که درار رضاس

فو فو از عرش مینید ملک در این زمین
خا این درگه به چشم قدسیان چون طوطیاس
هر که او در مشهد ،او در روضهی رضوان بود
ایاان ضدیث معترر از لعاال ختام اهریاس
ایان مکان را قرلهی هفتم بگوید شیعهاش
روضهی هشتم امامی کااو همااه قرلههماس
خوش به ضال نن خراساهی که دارد معرف
همجااوار پااور موسی هترااهی خیر النساس

من که این واژههای هاب را با گریه و زاری شنیدم ،برای اوّلین بار
سعاد گریهی معنوی را پیداکردم .بعد از چند دقیقه سکو با او گرم گرفتم.
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اسم شاعر را پرسیدم .ایشان با هگاهی معصوماهه گف
شاعر معالر اس

شاعرش محمود اضمدی

و بسیار زیرا این مکان معنوی را ولی

کرده اس .

ا چند روز که در مشهد بودیم همین طور لرحها میرفتیم ،گشتی در
بازارهای مشهد میزدیم و برخی روزها ظهر وق
و در جای خلو

هاهار پارکی پیدا میکردیم

و دلنشینی در پارکی خاهمها غذا میپتتند .خالله هم

زیار بود و هم سیاض .
از ظهر شنره یک روز بعد از ولّد نقا امام رضا(ع) بعد از لرف هاهار به
ضرم رفتیم؛ هماز ظهر و عصر را در ضرم به جماع

ادا کردیم و بعد از گش

و گذار مفصل در اطراف و اکناف ضرم ،به هتل برگشتیم .راهنده ما را پیاده
کرد؛ چون میخواس  ،روغن ماشین را عویض کند .ما هم رفتیم داخل هتل
و بعد از استراض
امش

و لرف چای به خواهرم گفتم که شام درس

زود بتوابیم ا قرل از اذان لرح در ضرم باشیم و بعد از زیار

کنید ا
به امید

خدا راهی شویم.
خاهمها شام را درس

کردهد .بعد از خواهدن هماز و خوردن شام،

رختتوابها را اهداختیم و خوابیدیم .گوشی موبایل را گذاشتم روی
ساع  2/20با لدای زهي موبایل همه بیدار شدیم .خیلی زود ا خواهرزادهام
همینه هتل را ضساب کرد ،وسایل و بار و بنه را داخل ماشین گذاشتیم و سوار
شدیم و به طرف ضرم ضرک
کردیم .پی از هماز جماع

کردیم .سم
زیار کردیم.

ضریح مطّهر رفتیم و عرض ادب
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ضاال دیگر لحظهی خداضافظی فرا رسیده بود .دل کندن از این لحن و
سرایی که در این چند روزه با نن اهی گرفته بودیم ،خیلی ست

بود؛ ولی

باید میرفتیم .به داخل ضرم رفتیم .هرکی به زبان خود دعایی میکرد و از
ضامن نهو خواستهای داش  .خالله همگی دعای وداع با امام رضا(ع) را
قرا

کردهد و با امام عاشقان خداضافظی کردهد.
دوباره مسیر بازگش

پش

را از سرگرفتیم و جادّهها را یکی پی از دیگری

س ر گذاشتیم ،ا موقع هاهار بدون وق

نمدیم و ضدود ساع

 3عصر

بود که به شاهرود رسیدیم؛ فوراً بساط ههار را مهیا کرده و با عجله غذای
متتصری فراهم شد و پی از خواهدن هماز ظهر و عصر دوباره راه افتادیم.
چون قصد داشتیم ،ش

در اطراف ضرم ضرر

امام خمینی(ره) بتوابیم.

شهرها و روستاها را به امید بوسه بر مرقد مطّهر رهرر کریر اهقالب یکی پی از
دیگری پش

سر گذاشتیم .دیگر هوا داش

گرگومیش میشد و من در

چشمان نقایراهنده خواب و خستگی را ضی میکردم به ایشان گفتم « :ا مرقد
امام خمینی(ره) چقدر موهده» .ایشان گف « :ضدود لد کیلومتری موهده» .با
خود اهدیشیدم و رو به همگان کردم و گفتم« :بهتر هیس

که امش

را در

همدیک رین شهر بماهیم و فردا ضرک کنیم».
راهنده که لحر

من باب میلش بود .قرل از همه موافقتش را اعالم کرد؛

الرتّه در این میان برخی بویژه خاهمها موافق هرودهد و ما نقایان صمیم خودمان
را گرفتیم .لحظهبهلحظه ،هور چراغهاى ا ومریلهایی که از جه
سرع

در جادّهی وسیع نسفالته راه مىپیمودهد ،در سق

مقابل با

و بدههی ماشین ما
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مى ابید و خستگی بر چشمان نقای راهنده بیشتر اضساس میشد .ماشینها با
سرسامنورى از کنار ما مىگذشتند .بعد از ضدود دو ساع

سرع

رسیدیم .هوا را مناس

به گرمسار

دیدیم و بنا را برنن گذاشتیم که پارکی را برای ش

ماهدن بیابیم .راهنده از جواهی فکلی که یپ فشنی داش  ،ندرس پارکی را
گرف  .راهنده داش  ،به ندرس همان جوان میرف  .من گفتم« :چشمم نب
همیخورد .این جوان با این ریت

و قیافه ندرس جای خوبی به ما هشان داده -

باشد».
محمّد هم در جوابم گف « :به امتحاهش میارزه ما میرویم .اگه دیدیم
خوب هرود میرویم هتل یا خاهه معلم».
پار
وضعیّ

را پیدا کردیم .مردمان زیادی نهجا بودهد .ابتدا مردها رفتیم ا
را برینیم و بعد از بررسی مکان ،جایی مناس

پیدا کردیم .بعد از پیاده

شدن خاهمها ،ا نهها همازشان را خواهدهد ،ما هر سه وسایل را از ماشین پیاده و
چادر مسافر ی را برپا کردیم .بعد رفتیم برای ادای هماز و خاهمها سراغ پت

و

پم غذا رفتند.
لرح روز بعد به طرف مسیر ضرم امام خمینی(ره) راه افتادیم ا سر به
نستان ضرم دوس

بساییم و با امام شهیدان جدید پیمان کنیم و عشق و اراد

خود را به بنیاهگذار اهقالب اسالمی ادا هماییم .به ضرم رسیدیم و ضسابی از
فرای معنوی ضرم بهره بردیم .هماز ظهر و عصر را در نهجا به جا نوردیم و به
راهمان ادامه دادیم .ساع

ضدود  88ش

بود که به محله فرهنگیان جلوی در
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خاههی خواهرم رسیدیم .وسایل را پیاده کردیم و پی از پرداخ
راهنده و از او طل

ضاللی

کرایه به

کردیم و با او هیم خداضافظی کردیم.

این سفر مقدّس براى همهی ما کالس درس بود؛ کالسى که درس
فریل

و اخال و اهساهی

مىنموخ .

خوش درخشید ،ولی افسوس که دول

مستعجل بود.
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فصل پنجم
خاطرهنویسی(زیر  81سال)
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دوست بچّهها
علی کاظمی
(استان ایالم)
بدون شک امام رضا(ع) همواره در جریان مشکال

ما قرار دارد .شاید

همیداهم این داستان که در زهدگی من ا ّفا افتاد ،می واهد پاستی برای این
پرسش باشد!
پدر من یک کارگر ساختماهی اس
باشیم .او همیشه دوس

و خیلی زضم

میکشد ا ما در رفاه

دارد که من درس بتواهم ا در نینده برای خودم

کسی باشم .یک روز لرح مادرم مرا از خواب بیدار کرد ا به مدرسه بروم.
خدای من هوا چقدر سرد بود! هیچ کسی همی واهس

پنج دقیقه وی نن سرما

دوام بیاورد .بعد از خوردن لرحاهه ،رواههی مدرسه شدم؛ ولی در راه چیمی را
دیدم که هاراضتم کرد .پدرم در نن سرمای شدید مش ول کار کردن و
هماکاری خاههی مردم بود.

168

پنجمین جشنوارهی سفرنامه و خاطرهنویسی رضوی

دلم به ضال پدرم سوخ ؛ ولی همی واهستم برای او کاری بکنم .وقتی به
مدرسه رسیدم مام بچّهها خوشحال و سرضال بودهد؛ ولی من مدام پدرم
جلوی چشماهم بود .من بهغیر از درس خواهدن ،عالقهی خیلی زیادی به
ورزش داشتم و در رشتهی کواهدو فعّالیّ
خوب بود ،مرا خیلی دوس
مربیامان گف

داشتم .مربی ما چون خیلی کارم

داش  .غروب همان روز وقتی به باشگاه رفتم.

که هفتهی نینده برای مسابقا

هوههاالن کشور نماده باشید.

ولی به دلیل کمرود بودجه همینهی ایاب و ذهاب به عهدهی خود ان میباشد.
هر هفر باید سیصد همار ومان پرداخ

کند.

پسرخالهام که هم سن و سال من اس  .هم کالس بودیم و با هم در
رشتهی کواهدو فعّالیّ
برای مسابقا

داشتیم .گف « :نخ جون! علی چکار میکنی؟ میای

کشوری؟» ولی من زیاد مایل هرودم .هه به خاطر سیصد همار

وماهی که باید پرداخ

میکردیم .مربی به من گف

که و خیلی عالی

هستی؛ ضتماً باید بیایی .ولی من زیاد مایل هرودم و به او گفتم نقا شرمنده من
همی واهم بیایم .با عج

پرسید :یعنی چه؟ چرا؟ مگه چیمی شده؟ گفتم :هه

نقا! چیمی هشده! فقط نمادگی هدارم .مربی گف « :مسابقا
برگمار میشه ،چرا هیای و می وهی به غیر از شرک

وی مشهد

در مسابقا به زیار امام

رضا(ع) هم بری ،میدوهی چه سعاد یه زیار امام رضا(ع)».
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وقتی این ضرف را شنیدم خیلی خوشحال شدم .ولی باز هم چیمی هگفتم.
وقتی به خاهه رفتم دربارهی این موضوع چیمی هگفتم .با خودم فکر کردم که
پدرم هاراض

میشود .نخر من چه جوری سیصد همار ومان از پدرم بگیرم؟!

وقتی با این همه ستتی در سرما کارگری میکند.
ش

که شد خالهام با خاهواده برای ش هشینی به خاههی ما نمدهد.

کیاهوش پسرخالهام که همکالسی و همباشگاهیام بود ،هم همراه نهها بود و
یک دفعه خالهام از مادرم پرسید« :راستی علی هم برای مسابقا
میره؟» مادرم عج

به مشهد

کرد و گف « :کدوم مسابقه؟! علی به ما چیمی هگفته!»

مادرم از من پرسید :علی! قراره و هم بری؟ منم گفتم :نره؛ ولی دوس

هدارم

که برم.
پدرم با عج

گف « :چرا؟» و که خیلی دوس

داری؟ ولی سکو

کردم و چیمی هگفتم .وقتی مهمانها رفتند ،به مادرم گفتم :نخه سیصد همار
ومان پول میخواد از کجا بیارم؟! مادرم گف  « :و هاراض

هراش من پول رو

برا جور میکنم».
روز بعد وقتی به باشگاه رفتم .مربی باز به من گف « :چکار کردی؟
صمیم خود و گرفتی؟ به هفر اوّل پاهصد همار ومآنجایمه میدهند».
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میگی؟

وقتی این را شنیدم ،خیلی خوشحال شدم و گفتم« :نقا! راس
گف « :نره» و فوراً گفتم« :ضتماً میام».

متأسفاهه در نن زمستان سرد مرلغ سیصد همار ومان پول کمی هرود .یک
برهی دوس

داشتنی در اهراری خاههامان داشتم که همیشه با او بازی میکردم.

هامش را قندی گذاشته بودم .خیلی دوستش داشتم .صمیم گرفتم که برخالف
میل باطنیام ،نن را بفروشم؛ ولی دلم براش خیلی ني میشد .مادرم هم
میداهس

که خیلی او را دوس

پرسید« :علی جان! چرا

دارم .با عج

میخوای قندی رو بفروشی؟» گفتم« :واسه این که پول شرک

در مسابقه جور

بشه».
ش
اس
مراقر

که شد عمهام به خاههی ما نمد .وضعیّ

مالی نهها خیلی خوب

و فوری خریدار قندی شد .به عمهام گفتم ،به شرطی که به خوبی ازش
کنی .سیصد همار ومان بهم داد و گف « :خیال

راض

باشه ».فردای

نن روز پدرم در ضین کار از دیوار پایین افتاد و متأسفاهه دستش شکس  .وقتی
به بیمارستان رفتیم ،فهمیدم که برای دس

بابام ،پول هیاز اس  .منم بدون

معطلی سیصد همار ومان را به مادرم دادم و گفتم« :دیگه در مسابقا شرک
همیکنم .این پول را خر دوا و دکتر بابام بکن ».مادرم خیلی هاراض
ولی وقتی این وضعیّ
بر خدا!» ولی من هاراض

را دید پول را از من گرف

و گف « :هاراض

شد.

هراش پناه

بابام بودم که دستش به خاطر ما شکسته بود.
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نن ش

را ا لرح گریه کردم و به فکر بابام بودم ،موقع هاهار مادرم

گف « :علی جان! بیا این هم سیصد همار ومان؛ برو واسه مسابقا
کن .پرسیدم پول از کجا نوردی؟» نره ضدسم درس
که خیلی دوس

داش

شرک

بود .مادرم اهگشتری را

فروخته بود .با هگراهی گفتم «مادر جان! چرا این کار

رو کردی؟» ولی او گف « :فوری برو ،پول رو پرداخ کن ا دیر هشده».
روز ضرک
ضرک

فرا رسید .همهی ما سوار مینیبوس شدیم و به سم

کردیم .همهی بچّهها ک

هگران بودم .دس

مشهد

میزدهد و شعر میخواهدهد؛ ولی من بسیار

شکستهی بابام ،اهگشتر فروخته شدهی مادرم و از دس

دادن قندی ،برهی دوس

داشتنیام ،همهاش مرا عذاب میداد که به یک باره

و بیاختیار زدم زیر گریه .مربی با عج

پرسید« :چیمی شده؟» ولی من فقط

گریه میکردم.
وقتی به مشهد رسیدیم ،خیلی خسته بودیم و فوری خوابیدیم .لرح که
شد ،مربی گف

برای رفتن به زیار

نماده باشید .چون فصل سرد زمستان

بود ،قریراً ضرم خلو بود .چه نرامشی به ندم دس

میدهد ،وقتی وارد ضرم

امام رضا(ع) میشود .محکم ضریح نقا را گرفتم و خطاب به نقا گفتم« :پدرم
ا کی باید زضم

بکشه؟ و را به خدا از این کار هجا ش بده!» و از امام

رضا(ع) خواستم که برهدهی مسابقه باشم .ا با پول جایمه واسهی مادرم اهگشتر
بترم .یک ضال عجیری به من دس

داده بود .فکر کردم کسی مرا لدا
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میزهد .وقتی به مسافرخاهه برگشتیم ،دیگه الالً بی اب هرودم و به یک
نرامش واقعی رسیده بودم.
روز مسابقه فرا رسید با اعتماد به هفی باال ضری
همهی دوستاهم از گردوههی مسابقا
رسیدم .در فینال ضری

اوّلم را شکس

ضذف شدهد؛ ولی من با اقتدار به فینال

بسیار قدر مندی داشتم؛ ولی من الالً همی رسیدم؛

چون اضساس میکردم ،امام رضا(ع) لدای مرا شنیده اس  .زیر ل
میگفتم « :و را دوس

دادم.

همهاش

دارم! ای ضامن نهو!»

باور کردهی هرود؛ ضریفم بدجوری کم نورده بود و من برهدهی مسابقه
شدم .مربی مرا در نغوش گرف  .ولی من راستش فقط بتاطر پاهصد همار
ومان خوشحال بودم .جایمه را که گرفتم فوراً به ضرم امام رضا(ع) رفتم و
خطاب به نقا گفتم« :نقا جان! خیلی هوکر م .چه جوری از
فقط می وهم بگم ،ورو دوس

شکر کنم؟ ولی

دارم! ای ضامن نهو!» بعد به جای بابا و ماماهم

هم زیار کردم.
وقتی به ایالم رسیدیدم ،پدر و مادرم خیلی خوشحال بودهد .فوراً به مادرم
گفتم« :بگو اهگشتر

را به کی فروختی؟» گف « :علی جان! فدای سر ! و

باعث افتتار منی!» قرول هکردم و گف

که به عمهام فروخته اس  .به خاههی

عمهام رفتم و اهگشتر را از او پی گرفتم .قندی را در خاههی نهها دیدم خیلی
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هاراض

شدم؛ ولی چون اهگشتر مادرم را پی گرفته بودم .خیلی خوشحال

شدم.
شوهر عمهی من پمپ بنمین دارد .ش

به خاههی ما نمدهد و به پدرم

گف « :من به یک هفر هیروی خوب مال خود هیاز دارم .پی می وهی به من
کمک کنی و در پمپ بنمین من مش ول بشی .ضتّی بیمها

رو هم واریم

میکنم ».من خیلی خوشحال شدم و گفتم« :نخ جون!» بابام هم قرول کرد
مدّ ی پدرم در نهجا مش ول کار بود .یک روز من و مادرم به پمپ بنمین رفتیم
یک باره چیمی هظرم را به خود جل

کرد .مادرم گف « :چیمی شده؟!» گفتم:

«برین چی هوشته!» اسم پمپ بنمین «جایگاه اختصالی ثامنالحجج» بود .فوراً
فهمیدم از امام رضا(ع) چی خواستم و او چه جوری خواستههای مرا اجاب
کرده اس .
روز میالد امام رضا(ع) که شد عمهام گف

که به مناسر

رضا(ع) میخواهیم قندی را قرباهی کنیم .اوّلش هاراض

میالد امام

شدم؛ ولی وقتی برای

امام رضا(ع) بود ،هه قندی بلکه ضاضر بودم که خودم هم قرباهی امام رضا(ع)
شوم؛ زیرا فهمیده بودم ،امام رضا(ع) وجّه خالّی به بچّهها دارد و بیشتر به
خواستههای نهها وجه میهماید.
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تولد عشق به رضای رضا(ع)
هازهین ضسنوهد
(استان ایالم)
چه ست

اس  ،مرور خاطرا ی که ننقدر لتند که قلر

را به درد مینورهد

و چشماه را پر از اشک میکنند؛ امّا بیاهشان چه شیرین اس .
مادرم در استکانهای کمر باریک چایی به خوشرهگی گلهای بهاری
برای من و خودش ریت  .خوب میداهستم ،موضوع مهمی را میخواهد ،به
من بگوید .اهتظارم طولی هکشید که گف  « :دخترم دیگه وقتش رسیده که
بدوهی و با اسکندر پسر عموی

از وقتی به دهیا اومدی هشون شدی؛ یعنی

اینکه و و اسکندر در نینده زن و شوهر میشوید ».با خشمی که درون خود
پنهان کرده بودم ،گفتم« :ولی مادر جان ،نخه »....مادرم که اهتظار این رفتارم
را داش  ،ضرفم را قطع کرد و گف  « :و همی وهی در این باره هظر بدی و باید
دیر یا زود به عقد اسکندر در بیایی».
روزهای سال هفتاد و سه میگذشتند و اسکندر مینمد و با من ضرف
میزد ا بیشتر همدیگر را بشناسیم .من هوجواهی پاهمده ساله و او جوان
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برازهدهی بیس

سالهای بود .به شتصی

این عالقه در قلرم ،با گذش

محجوبش عالقهمند شدم و ریشهی

زمان محکم ر و استوار ر میشد .با گذش

زمان

من و اسکندر با قل هایی مملو از عشق همدیگر را میخواستیم .او به سربازی
رف

و من با عالقه بیشتری به درسم میرسیدم؛ زیرا به اسکندر قول داده بودم،

داهشنموز زرهگی باشم.
دو سال گذش  ،چهرهی مرد نیندهی زهدگیام را دیدم .با چشماهی پر
از شو دیدار به استقرالش رفتم؛ امّا از لور مهرباهش غم میبارید .علّتش را
پرسیدم .او نها گف « :اگر کل دهیا با ازدوا من و و متالف
هم با و ازدوا خواهم کرد ».گفتم« :اسکندر جان ،کسی متال

کنند .من باز
ما هیس .

خاهوادههای ما خودشون ما را برای هم اهتتاب کردهد؛»؛ امّا از جوابش ،قلرم به
درد نمد .اسکندر گف « :پدرم با ازدوا ما متالفه» .من باید همین امش
راضیش کنم .برخاس
ر

و مرا با رس عجیری نها گذاش  .نن روز بعد از

من ،به خاهه رفته بود و با عموی من که پدر او میشد ،ضرف زده بود؛

امّا دل پدرش اهگار از سني شده بود که یک کالم میگف

هه.

نری رفتن همان و برگشتی در کار هرود .عمر مرد نرزوهای من دیگر به
دهیا هرود .یک هفتهای از غم از دس

دادن او گذش  .اکنون هیم با غم نهایی

و هرود اسکندر گوشههشین شده بودم و هیچ یک از اعرای خاهواده
همی واهستند مرا به نن دختر پرشور گذشته برگرداهند.
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در کنج ا ا

اریک ساع ها میهشستم و به غم خود فکر میکردم.

هیچ چیم مرا خوشحال همیکرد .هیچ اهگیمهای برای زهده ماهدن و زهدگی
کردن هداشتم .دهیای اریک و پوچی داشتم....
از گف وگوهای پدر فهمیدم که خشکسالی شده و زهدگی با نن همه
مشکال  ،ست

ر شده اس  .پدرم که به هر دری میزد و برای سالمتی و

شادابی من هر کاری میکرد ،کنارم هشس
که این خشکسالی موم شه ،بررم

و گف « :دخترم از خدا خواستم

پابوس امام رضا(ع) .دوس هدارم ،دختر

عمیمم جلوی چشمام پژمرده بشه .گل دخترم اهشاءاهلل خشکسالی موم بشه
همه محصولمان را میفروشم و با پولش و را میبرم زیار امام رضا(ع)».
هاامید بودم و الالً به نینده فکر همیکردم .دیدن اهدوه پدرم برای من
خیلی ست

بود؛ امّا چه کنم؟ همی واهستم فراموش کنم پدر اسکندر ،خودش

مرا هشان پسرش کرده بود و خود او باعث به وجود نمدن ن ش این عشق پر
ضرار

در قل

کوچک هوجوان من شده بود .مام غم من این بیرضمی بود

که به من و اسکندر شده بود.
باالخره خشکسالی طاق
زضم

فرسا ،به پایان رسید .به همراه پدرم با همار

به شهرستان اهدیمشک برای هیهی بلیط قطار رفتیم .ظاهراً مام

بلیطهای مشهد فروش رفته بود .در کمال هاامیدی به خواس

خداوهد دو بلیط

کنسلی گیرمان نمد .من و پدرم در قطار ،کنار هم هشسته بودیم .پدر با دلی
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قرص و محکم از اعتقاد به خداوهد و عنایا امام رضا(ع) میگف « :امام رضا
خودِش مارو طلریده که بیاییم پا بوسش ».من همچنان افسرده و مأیوس بودم.
بعد از ساع ها دیدم ،پدرم کنار پنجره قطار مر

للوا میفرستاد و

به من که در فکر بودم ،گف « :دخترم بلند شو! بیا! گنرد طالیی امام رضا(ع) را
میبینی؟» .باورم همیشد .نری به مشهد رسیدیم .به هر مسافرخاههای که
میرفتیم ،ا ا خالی هداشتند .باز هاامیدی به سراغم نمد .پدر همچنان با دل پر
لرور باش امام رضا خودش جا برایمان هیه میکند .خسته و کوفته

امید گف

به سوی نخرین مسافرخاهه رفتیم .مسئولش گف
اختیار یک کاروان از رریم اس  .ه دلم ریت
پدرم زیر ل

این مسافر خاهه ،کامالً در
و دیگر های راه رفتن هداشتم.

گف « :یا امام غری !»...

در همان هنگام یکی از مسئولین کاروان نمد و در کمال عج
پذیرف

ما را

و گف « :شما از راه خیلی دوری اومدین .من هرطور شده یه ا ا

برای استراض

و اسکان شما نماده میکنم ».خطاب به مسئول مسافرخاهه گف

که این دو مهمان من هستند و میخواهم در پذیرایی از نهان کم هگذارید.
خالله عج

من ،وقتی به او خود رسید که داشتم همراه پدرم به

طرف ضرم میرفتم؛ چون مسافرخاهه درس
دیگر هگران هیچ چیم هرودیم.

سه کوچه با ضرم فالله داش

و
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کم کم که به ضرم همدیک میشدیم ،اضساس عجیری در دلم داشتم .ا
قرل از این هیچ امید و اعتقادی هداشتم .یک ضی پرواز .ضسی که مرا از خود
بیخود کرده بود ،مرا به سم

دروازهی فوالد کشاهد .با عج

به زهاهی که

ضجه میزدهد ،هگاه میکردم .در یک لحظه من هم پرواز کردم و با مام
قدر داد زدم و گریه کردم .این ب ض چند ساله سر باز کرد و با لدای بلند
در کنار نقا امام رضا(ع) هق هق گریه میکردم.
دوس

داشتم همچنان گریه کنم .اهگار یک دوس

و همدم پیدا کرده

بودم .دوستی که با گریه کردهم ،مام عقدههای دلم را بیرون میریت
سرک میشدم .دوس
وجودش را دس

و

هداشتم از ضریح جدا شوم .او را همیدیدم؛ امّا

هوازشش را بر سرم اضساس میکردم .مو

جمعیّ

هاخواسته مرا از ضریح جدا کرد و...
نن ش

برای اوّلین بار بعد از مدّ ها با نرامش کامل به خواب رفتم.

بعد از چند روز اقام

در مشهد ،وقتی به خاهه برگشتیم ،من دیگر نن فریرای

پیشین هرودم .متفاو

بودن را با مام وجودم ضی میکردم .اعرای خاهواده

هیم با دیدن روضیهی شاداب من خوشحال شدهد .روزها در پی یکدیگر
میگذشتند و هر روز بیشتر غم گذشته را فراموش میکردم .ا اینکه هیچ
غمی درون سینهام به یادگار هماهد .من خوشحال ،شاداب و خندان بودهم را
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مدیون نقا امام رضا(ع) هستم .وابستگیام به قرصهای اعصاب از بین رف

و

این بار به رضای رضا(ع) وابسته شدم .یک وابستگی شیرین و نرامرتش.
ماهند هر دختر جوان دیگری ،خواستگارهای فراواهی داشتم .صمیم
گرفتم ادامهی زهدگیام را نها هراشم .پی به یکی از خواستگارهایم که از
خویشان و اقوام مادرم بود و به هظر میرسید که قصدشان جدّی اس ؛ زیرا با
وجود جواب منفی ،هم چنان بر سر ضرفشان بودهد ،جواب «بله» دادم و وارد
یک زهدگی جدیدی شدم.
سالها از نن روزها میگذرد .اکنون که من در کنار دو فرزهد و همسرم
هستم ،زهدگی سرشار از خوشبتتی و شادابی دارم و باز هم میگویم ،من
زهدگی و ادامهی عمر خود را ،نن هم با این همه ضی خوشبتتی مدیون امام
رضا(ع) هستم .مدیون نن سلطان عشق ،رب

بهش  .هر زمان که بتواهم به

پابوسش میروم ،هیچ گاه فراموشش همیکنم و یاد او و یاری او در قل
جایی محکم دارد.

من
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شفاءاالسقام
زهرا درختی
(استان ایالم)
غروب نفتاب ،روشن شدن لحن همراه با روشنی چراغها همه و همه در
مقابل چشمان اشکبار من ار دیده میشد و لحظهها با رفتنشان ب ض گلویم
را محکم ر میساختند و من هاامید از هرگوهه دعایی رو به روی گنرد طالی
امام هشتم کنار ضوض پرنب هشستم و دستاهم را دور زاهوهایم قفل کردم.
«یعنی میشود! میشود که دعایم را برنورده کنی؟! مگر خود

ما را

هطلریدی؟! میشود ،لدایم را به خدا برساهی؟ شاید ضرف و را که یکی از
عمیم رین بندگاهش هستی ،گوش کند و جواب دل مرا که ا نن موقع خدا را
در

هکرده بود ،بدهد».
لداهایی در گوشم هواخته میشد .لدای مادری را میشنیدم که شفای

بچّهی روشن دلش را میخواس

و با لدای بلند گریه میکرد و میگف :

«یا علی بن موسی الرضا» هگاهم را دوخته بودم به او که دختری جوان ضدوداً
 83 -81ساله نمد و به من هذرش را عارف کرد .من شیرینی را برداشتم و
وقتی او هاراضتی مرا دید از من ضاجتم را پرسید .لرتندی زدم و گفتم :مال این
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که و ضاجت

را گرفتهای که این قدر خوشحالی؛ امّا من هنوز چشم به راه

پاسخ امام رضا هستم که شفای دایی مریرم را بدهد .دختر گف « :اهشاءاهلل» و
رف .
کمی نرامش گرفتم و یاد خواب مادربمرگم افتادم .قرل از این که ما به
اینجا بیاییم؛ یعنی ضدوداً یک هفته پیش مادربمرگم مردی را در خواب دیده
بود که هامهای از طرف امام رضا(ع) نورده بود و امام هشتم در هامه هش
از ما را دعو

هفر

کرده بود و االن هم که امام رضا(ع) ما را طلریده بود ما هم

نمدیم .هاگهان لدای للوا

خالهی امام رضا(ع) در هوا پیچید و من به

طرف ضرم رفتم و در بی ن راه مادرم را هم لدا زدم که با او به زیار برویم و
نهجا سر هماز زیار ی که خواهدم خیلی دعا کردم؛ غافل از این که امام هشتم
همان موقع جواب مرا داده بود.
بعد از این که از ضرم خار شدیم خوشحال بودم و دیگر اثری از
هاراضتی در وجودم ضی همیکردم .پی از چند روز که به شهر خودمان
برگشتیم جواب نزمایش را که به ما دادهد ،داییام بهتر شده بود و ما امیدوار ر
شده بودیم .برای این که دایی من واهس

به زهدگی ادامه دهد و پی از

ضدوداً  4ماه اثری از سرطان خون او هرود و امام رضا(ع) بیماری العال وی را
شفا داده بود.
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فصل ششم
زیارت اولیها
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وقتی دندانم افتاد
طاها خدامی
(استان همدان)
این خاطره مربوط به سال  8232اس  .من ا نن موقع به مشهد هرفته بودم؛ ولی
پسرعمهام متین هر سال با پدر و مادرش میرف
بمرگ میگرف

به زیار

و یک عکی

که پشتش ضیاط ضرم بود .در همین نخری هم یک لراس

عربی پوشیده بود و دستش را گذاشته بود روی سینهاش .من خیلی غصه
میخوردم که هیچ وق

به مشهد هرفتهام.

دهدان جلوییم که شل شد .دوستم گف  ،هر وق
می واهی نرزویی بکنی و خدا نرزوی
خوشحالی بال درمینوردم .دوس

دهداه

بیفتد،

را برنورده میکند .من داشتم از

داشتم زود ر دهداهم بیفتد ا بتواهم نرزویم

را به خدا بگویم و به مشهد بروم .عکی ضرم امام رضا(ع) را در لویمیون
دیده بودم که یک گنرد طالیی داش

و کرو رهای سفیدی دورش پرواز

میکردهد.
هرش

که میخوابیدم دعا میکردم که دهداهم بیفتد .در طول روز هم

مدام کاهش میدادم ا شل ر شود .هر چقدر مادرم میگف  ،دهداه

کج در
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مینید گوش همیکردم .چون دلم میخواس  ،مال متین به مشهد بروم و برای
کرو رهای ضرم داهه بریمم.
یک روز از خواب بیدار شدم و وقتی میخواستم لرحاهه بتورم،
فهمیدم دهداهم افتاده؛ ننقدر رسیدم که همی واهستم لقمهام را قور

بدهم.

رفتم و همه جا را گشتم ولی خرری از دهداهم هرود .زدم زیر گریه .مادرم که
نمد و قریه را فهمید لور م را بوسید و گف « :مرارکه پسرم! اوّلین دهدوه
افتاده چرا داری گریه میکنی؟! مرد شدی دیگه!»
همی واهستم دلیل گریههایم را بگویم .همی واهستم بگویم که ضاال
چطوری نرزو کنم و از خدا بتواهم من را به زیار امام رضا(ع) بررد .خیلی
دلم گرفته بود .رفتم جلوی نینه و ایستادم و دستم را مال عکی متین گذاشتم
روی سینهام .جای خالی دهداهم را وی نینه دیدم و بیشتر غصه خوردم ،چشمم
خورد به دهدان کناریش باخودم گفتم ضاال چقدر باید لرر کنم ا این یکی
هم شل بشه ...شاید الال امام رضا منو دوس

هداره....

دهداهم موقع خواب افتاده بود و من قور ش داده بودم .اهگار که سفر به
مشهدم را خورده باشم .دیگر اشتهایی برای غذا هداشتم .همان روز ساع

دو

بعدازظهر لفنِ خاههامان زهي زد و از پایگاه بسیج با مادرم کار داشتند .مادر با
خوشحالی گف « :یه کاروان زهاهه برای مشهد ثر هام میکنند ،اگه بابا
بذاره با هم میریم».
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از خوشحالی همیداهستم ،چکار کنم ا ش

که بابا از سر کار برگردد.

همار بار با دوچرخه رفتم سر کوچه و برگشتم .دیگه غصه همیخوردم و فقط
دعا میکردم که رضای

بدهد .بابا که نمد با دوچرخه پش

سر مو ورش

رکاب زدم .به در خاهه که رسیدیم ،هنوز مو ورش را خاموش هکرده گفتم:
«بابا! و رو خدا ...و رو خدا! بذار بریم مشهد!»...
بابا با چشمای باز هگاهم کرد و گف « :کجا بری؟! با کی؟! چی میگی
و؟! بذار بیام و! برینم چی میگی!»
دوچرخهام را کنار کشیدم و بابا مو ورش را هل داد وی ضیاط .بابا رف
سر شیر نب که گوشهی ضیاط بود من هم کنارش هشستم و گفتم« :بابا!
میخوایم بریم مشهد ،اگه و بذاری .بابا بذار دیگه! وروخدا! برین متین هر
سال میره! من ا ضاال هرفتم!»
مادر با لدای ما به ضیاط نمد و همه چیم را برای بابا عری

کرد و

رضایتش را گرف  .از خوشحالیام در نن لحظه هر چه که بگویم باز هم شاید
کم باشد.
یک هفته بعد از همدان به طرف مشهد ضرک
میخواس

کردیم .فقط دلم

زود ر برسیم ا بتواهم کرو رهای ضرم را برینم .برویم زیار

عکی بگیریم .مادرم را با زضم
بشکنم و با پولهایش خرید کنم.

و

و التماس راضی کرده بودم که قلکم را
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ساع

دو و هیم بعدازظهر ا وبوس راه افتاد و هف

لرح روز بعد در

مشهد بودیم .من سواد هداشتم؛ ولی «سودابه» دختر همسایهامان که با مادرش
نمده بود ،کالس سوم بود .ابلوهای سرم داخل شهر را میخواهد و میگف ،
هوشته «به طرف ضرم مطّهر» و باز بعد از چند دقیقه این جمله را میگف  .من
فقط چشم میچرخاهدم ا زود ر ضرم را برینم .فکر میکردم ضرم مال مسجد
محلّهامان کنار خیابان اس  .فقط خیلی بمرگ ر اس .
بعد از اینکه وسایلمان را در خوابگاه گذاشتیم ،رفتیم ضرم .خیابانها
شلوغ بودهد و از م ازهها بوهای خوبی مینمد .من ضواسم به م ازهها بود که
چشمم خورد به گنرد طالیی امام رضا(ع) خیلی قشني بود و بر میزد.
مادرم دستم را میکشید و من فقط به روبرویم هگاه میکردم .وارد ضرم که
شدیم مال بهش

بود .پر از نینه و لوسترهای بمرگ .همه جا از سنيهای

سفید برا درس

شده بود و بوی خیلی خوبی مینمد.

بعد از هماز ظهر برای استراض

به خوابگاهمان رفتیم ،همدیک عصر

دوباره به ضرم برگشتیم .سودابه چادر پوشیده بود .من در ورودی بمرگ
طالیی را که رویش شیشه گرفته بودهد بوسیدم و گفتم« :امام رضا خیلی
دوستِ

دارم .ممنون که منو دعو کردی!»
بعد زباهم را زدم به جای خالی دهداهم و گفتم« :خدا جوهم! از شما هم

ممنون که نرزوی منو برنورده کردی!»
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در لحن رضوی بودیم و اذان میگفتند .همهی ضیاط پر از چراغهای
روشن بود و فرشهای قرمم ک

ضیاط را پوشاهده بود .من و سودابه قرل از

شروع هماز چند مهر برداشته بودیم و خاهه درس
میخواهد هماز بتواهد و رف
درس

میکردیم .سودابه گف

کنار مادرش ایستاد .من با مهرها یک خاهه

کرده بودم .به فکرم رسید که بروم و چند مهر دیگر بیاورم .از جایم

بلند شدم .همهی کساهی که هماز میخواهندهد به سجده رفته بودهد .خیلی
قشني بود .به طرف جاهری رفتم و چند مهر ریتتم ،گوشهی لراسم؛ ولی
وقتی برگشتم همهی زنها مال هم شده بودهد و دیگر هتواهستم مادرم را پیدا
کنم .به همهی ل ها رفتم؛ امّا هیچ کدامشان مادر من هرود .با خودم فکر
کردم ،اگر بروم پیش جامهری و از نهجا هگاه کنم ،شاید مادرم را پیدا کنم.
به طرف جامهری رفتم ولی نهجا هم غریره بود .بعد از چند دقیقه هماز
مام شد و ضیاط پر از زنها و مردهای جورواجور شد .رسیده بودم.
همیداهستم چکار کنم .چشمهایم پر از اشک شده بود و هور المپهای داخل
ضیاط پتش دیده میشد .هشستم کنار ضوض سنگی بمرگ و زل زدم به گنرد
طالیی امام رضا(ع) و گفتم« :امام رضا اگه من اینجا گم بشم ،مادرم غصه
میخورد .یا امام رضا و رو به جان کرو رای ضرم

قسم میدم که کمکم

کنی».
باز هم بلند شدم و دهرال مادرم گشتم .هر خاهمی را میدیدم میرفتم و
لور ش را هگاه میکردم؛ امّا مادرم هرود .همدیک خروجی باب الجواد بودم
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که نقایی با لراسی شریه پلییها به طرفم نمد و گف « :نقا کوچولو با بابا
اومدی؟!»
من ا او را دیدم بیشتر رسیدم و شروع کردم به دویدن .نن نقا پش
و مرا ب ل کرد و گف « :نرام باش پسرم!»

سرم نمد و نرام دستم را گرف

لراسش بوی گالب میداد ،کالهش را در نورد و گذاش

روی سر من

و گف « :الال ضاال شما خادم باش خ ؟! من گم شدم میشه کنارم باشی!»
من خندیدم و اشکم را پا
نقا من را پایین گذاش

کردم و کاله را روی سرم نظیم کردم .نن

و گف « :خ

ضاال که دوس

شدیم ،بگو برینم زا ر

نقا چرا چشماش گریون شده؟!»
من که نرام شده بودم گفتم مادرم را گم کردهام .نن نقا مرا به ا اقی برد
که چند خاهم بودهد و گف

همینجا بمون ا مادر

بیاد دهرال  .نهجا چند

بچّهی دیگر و یک عالمه وسایل هم بود که گم شده بودهد .من هم گفتم باشه.
ولی به شرطی که کاله مال خودم باشه .نن نقا خندید و دستی به سر کچلش
کشید و گف « :باشه مال و ولی وقتی دعا میکنی ،به نقا سفارش مارو هم
بکن».
چند دقیقه بعد مادرم با چشمهای گریان نمد دهرالم و مرا حویل گرف .
سه روز دیگری که در مشهد بودیم ،هر وق

به ضرم میرفتیم من کاله بمرگ

نن نقای خادم را روی سرم میگذاشتم و به همهی خادمها سالم میدادم.
وقتی دهدان بعدیام افتاد من از خدا خواستم وقتی بمرگ شدم من را خادم
امام رضا(ع) بکند.
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تندیس پربرکت
زین هظریان
(استان ایالم)
بهمن ماه  8211بود .نن سال رضم

و هعم

الهی ،یعنی برف فراوان باریده

بود .ا ننجایی که به یاد دارم ،اکنون چنین برفی را هدیده بودم .به یاد دارم
سر سفرهی شام بودیم که یک دفعه خواهرم که در سرابله زهدگی میکرد و
همسر او کارمند باهک ملّی بود .خوشحال و خندان وارد خاهه شد و با هگاهی
عجی

و غری

و لرتندگوهه مرا هگاه میکرد .یک لحظه به شک افتادم.

خدایا! مگر چه شده که خواهرم با این ضال
یکباره ل

عجی

به ستن گشود و برای خاهوادهام عری

دارم که امروز به من گفته که از خواهر

و غری

مرا هگاه میکند،

کرد که یک همکالسی

خیلی خوشمان نمده و اگر اجازه

بدهید ،پنجشنرهی همین هفته برای خواستگاری بیاییم .برادر بمرگم هگاهی به
من کرد و گف « :بذار فکرامون رو بکنیم ،بعد میگیم چکار کنیم».
خالله مدّ ی گذش

و خواهرم به داداش بمرگم زهي زد و پرسید که

باالخره چه کار کردید .من به همکالسیم چی بگویم؟ داداشم گف
خوب! بگو همین پنجشنره بیایند خواستگاری! من ها ووا

که خیلی
ماهده بودم.
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همیداهستم چکار کنم .خجال

میکشیدم .ولی بعری وق ها به خودم

میگفتم که دختر باید نخرش شوهر کند .من هم مال همهی دخترها شوهر
میکنم.
پنجشنره ش

فرا رسید .خیلی بیقرار بودم .اضساسی در دلم بود که این

پسر که قراره بیاید ،شوهر نیندهی من اس !
خاهوادهی داماد نمدهد ،من هنوز وی نشدمخاهه بودم که چایی بیاورم.
هنوز پسری و همسر نیندهام را هدیده بودم که خواهرم نمد دهرالم و گف :
«چرا منتظری؟ چایی بیار» .یواش یواش سینی چایی را دستم گرفتم و به سم
پذیرایی خاههامان رفتم .وای خدای من! فکر میکردم که فقط من خجال
میکشم؛ ولی دیدم داماد از خجال

قرمم شده و خشک ایستاده بود .ولی

وقتی به لور ش خیره شدم ،مهرش به دلم هشس  .من خجالتی و او هم بیچاره
خجال

میکشید .چند روز بعد از جلسهی خواستگاری خاهوادهی من با

ازدواجمان موافق

کردهد و در اسفند  8211رسماً وارد زهدگی متأهلی شدم.

شوهرم وی شرک

سیمان کار میکردم؛ ولی وی نزمون نموزش و پرورش

شرک

کرد و به شدّ

خودش را گرف

برای قرولی در نزمون درس میخواهد و ممد زضما

و وارد مرضلهی جدیدی از زهدگی شدیم.

سه سال از زهدگیمان میگذش

و شوهرم به من گف

که قرار اس

طرف اداره به من یک وام بدهند .اگه انشاءاهلل جور شد ،برای

از

طال میخرم.

خدای من! چقدر خوشحال شدم و بیلرراهه منتظر وام بودم .روز  33یر ماه
سال  8238وام به ضساب شوهرم واریم شد و فوراً به من زهي زد که «الوعده
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وفا» وام به ضسابم واریم شده ،نماده شو بیام دهرال  .شوهرم مام پول را به
لور

هقدی از باهک گرفته بود .وقتی وارد طالفروشی شدیم و چشمم به

طالها افتاد .داشتم فکر میکردم که وی خواب هستم .ولی هه واقعیّ

داش

به اهدازهی پنج میلیون طال خرید کردم و شوهرم به طال فروش گف

با اجازه

بروم از داخل ماشین پول را بیاورم .وقتی به ماشین مراجعه کرد ،دید که در
ماشینمون باز شده و از نن بد ر پولمان که به سرق
پریده برگش

و گف « :هیس ! هیس ! خا

ماهده بودم و از شدّ

رفته بود .شوهرم رهي

بر سر شدیم! من هم ها و وا

رس و دلهره به خود میپیچیدم ».شوهرم سراسیمه به

همد طالفروش نمد و به او گف

نقا شرمنده پولمون را بردهد .طالفروش که با

هظارهگر ماجرا بود .گف

هراش ،االن دوربین را چک میکینم.

عج

هاراض

شاید چیمی دستگیرمان شود ،دوربین را چک کردیم و دیدیم که دزد یواش
یواش دارد به در خودرو پراید همدیک میشود و خیلی نرام در را باز میکند
و پول را بر میدارد .طالفروش خیلی هاراض

شد .اون همه شو و ذو من را

واسه خرید طال دیده بود و بعد به ما گف

مشکلی هیس  ،طالها را بررید.

انشاءاهلل پولتان که پیدا شد ،مینیید ،ضساب میکنید .ولی من قرول هکردم و
طالها را از دستم بیرون نوردم .فردا شوهرم فیلم دزدی را به نگاهی حویل
داد .ولی هیچ کی هتواهس
به دس

دزد را شناسایی کند و هیچ سرهتی در این مورد

هیامد.
کم کم داش

هاامید میشدیم .من و شوهرم با این موضوع کنار نمدیم.

ولی ضربهی محکمی خوردیم .نخر پنج میلیون نن هم اوّل زهدگی پول کمی
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هرود .شوهرم به دلیل ضماه

چهل میلیون وام بندهی خدایی وی باهک ملّی

سرابله ،جلوی ضقوقش را بسته بودهد .فشار زهدگی و از اون بد ر اعصاب
خردی ،همه چیم را از یاد ما برده بود .نخر اون کسی که شوهرم ضامنش بود.
مجهولالمکان بود .اعرای خاهوادهی شوهرم برای سفر به مشهد مقدّس نماده
شده بودهد و به ما هم زهي زدهد و گفتند که ما قراره اوایل شهریور به مشهد
برویم ،شما هم اگر دوس

دارید ،با ما بیایید .راستش من خیلی دوس

که برویم .ولی با کدام پول؟! شوهرم به من گف
و خیلی دوس

هاراض

داشتم

هراش .میدوهم که

داری بری مشهد ،امام رضا(ع) هرطور که شده پول جور

میکنم.
فردای نن روز نقای ولدبیگیان مدیر سازمان داهشنموزی به شوهرم
زهي زد و گف

که یک مسابقه خاطره و داستانهویسی رضوی از سوی

ادارهی کل فرهني و ارشاد اسالمی قرار اس  ،برگمار شود که جوایم خیلی
هفیسی هم دارد .فرمهای شرک

در مسابقه همد من هستند .لطفاً بیا و از این

فرمها بین داهشنموزان وزیع کن .شوهرم وقتی برگش

خیلی خوشحال بود

و به من گف  ،مگر هگفتم امام رضا(ع) پول را جور میکند .پرسیدم مگر
چیمی شده و جوایم را برایم قرا

کرد .با خنده گفتم« :میدوهی خیلی دل

خوشه؟! و چه جور برهده میشی؟!» ولی با امیدواری زیاد فوراً قلم و کاغذ را
نورد و شروع کرد به هوشتن خاطره .من زیاد برایم مهم هرود .ولی او با شور و
شو بسیار داش

میهوش  .وقتی مام کرد ،خاطره را برایم از اوّل ا نخر

خواهد .به او گفتم :ضاال اسم داستاه

چیس ؟ گف « :دویدن ا بی ههای »
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راستش خیلی وی دلم به کار شوهرم امیدوار هرودم .ولی واقعاً او این کار را
جدّی گرفته بود.
وقتی خاطره «دویدن ا بی ههای » را خواهدم ،یک ضی عجی
دس

به من

داد .داشتم اضساس میکردم که امام رضا(ع) همین ضوالی ایستاده،

چون هوشتهی شوهرم خیلی کان دهنده بود.
مدّ ی از این ماجرا گذش  ،لرح روز  82مرداد شوهرم از خواب بیدار
شد و گف  :دیش

و غریری دیدم .گفتم :چه خوابی؟! گف :

خواب عجی

«اول بذار لرحاهه بتوریم .بعداً برا
بودم که خواب را برایم عری
عری

عری

میکنم ».من بی لرراهه منتظر

کند و پرسیدم« :خوب دیگه خوابتو برام

کن» .با نرامش خیال و اطمینان گف « :امش

خواب دیدم که یه

نقایی بهم گف  ،امام رضا(ع) پول سفر ون را جور کرده ».گفتم« :چه
جوری؟» گف « :امروز میفهمی!» و دیگه هدیدمش .به او گفتم « :و رو به
خدا! این قدر خوشخیال هراش .امروز برو برین می وهی خرری از اون بندهی
خدا که ضامنش شدی بگیری؟» ولی شوهرم ول کن هرود و به ارشاد اسالمی
ایالم سر زده بود و با هاامیدی به خاهه برگش  .پرسیدم« :باز چی شده؟» جواب
داد امروز رفتم ارشاد و از دبیر جشنواره نقای هلشی پرسیدم؛ ولی گف « :هه
فعالً داوری هشدن ،اگه داوری بشن فوراً روی سای

شمی وس اعالم

میکنیم .هیاز به مراجعه هیس  ».فردای روز بعد وقتی از خواب بیدار شد،
گف « :من باز میخوام برم ارشاد ».گفتم « :ورو خدا چرا ول کن این ماجرا
هیستی؟! چرا این قدر امیدواری؟!» امّا این بار به نقای هلشی که وی سالن
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بوده ،ا رسیده بود گفته بود« :نقای هلشی من مطمئن هستم که برهده شدم،
شما چرا این قدر لفتش میدین؟ چرا اعالمش همیکنید؟»
نقای هلشی وقتی سماج

شوهرم را دیده بود ،با شوخی به او گفته بود:

«مگه زوره! خوب برهده هشدی میگی چکار کنم؟» ولی بعد با خنده لور
همدیگر رو بوسیده بودهد و به او گفته بود که شما دوم شدید و از اینکه
همشهری خودمان دوم شده خیلی خیلی خوشحال هستیم.
ضدود ساع
گف

 88لرح همان روز شوهرم با من ماس گرف

با هفر دوم جشنواره خاطره و داستانهویسی رضوی لحر

و با شوخی
میکنید.

یک لحظه شوکه شدم .گفتم« :چی داری میگی؟!» باورم همیشد؛ ولی وقتی به
خاهه نمد غر در شادی بود و به من گف

هر چه میگفتم که مقام مینورم

باور همیکردی .ضاال باور می کنی؟ گفتم ضاال جوایم را کی اهدا میکنند؟
گف

 35مرداد.
روز اهدای جوایم من هم همراه او رفتم به سالن مجتمع فرهنگی هنری

ایالم و وقتی اسم شوهرم را خواهدهد به او افتتار کردم .چرا که او هظر کردهی
ضرر امام رضا(ع) بود .الالً باور کردهی هرود .ندیی جشنواره را به او اهدا
کردهد .ولی یک دفعه شروع کرد به ستنراهی و ندیی را قدیم کرد به شهید
گرانقدر و واال مقام ضا یادگار امیدی .این ندیی دیگر یک ندیی
معمولی هرود با هام این شهید متررّ

شد.
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در پایان مراسم نقای هیاکان به همد ما نمد و باب
این شهید مترر

اینکه ندیی را به هام

کردیم از ما شکّر کرد و نقای هلشی به من گف

که شوهر

خیلی جالری داری! مرلغ یک میلیون و لد همار ومان را به ما هدیه دادهد.
وقتی به خاهه برگشتیم ،برادر بمرگم با من ماس گرف

و گف

امش

میخواهیم ندیی را برینیم .ضتماً شام بیاید خوهه ما و در ضمن یک لندو
قرض الحسنه هم قراره شکیل بدیم .هفری لد همار ومان؛ دوس

داریم شما

هم در این لندو سهیم باشید.
ش

که شد ندیی را با اضترام به خاههی برادرم بردیم .همه محو ماشا

شده بودهد .ندیی جشنوارهی رضوی .به شوهرم رریک میگفتند .پول
لندو هم سه میلیون ومان شد و من از پول جایمه امام رضا(ع) که یک
میلیون و لدهمار ومان بود ،مرلغ لد همار ومان را با اجازهی شوهرم به
لندو اهداختم .قرعه کشی اهجام شد و اسم شوهرم از لندو بیرون نمد و
ما برهده سه میلیون ومان پول شدیم .دیگر داشتم از عج

شاخ در مینوردم.

گفتم« :یا امام رضا! داری چه می کنی؟ هه به اون همه مشکال

که پول

هداشتیم بیایم پابوس  ،هه به این همه پول که برامون ضواله میکنی! همه
میگفتند ،شما از جایمه و پول امام رضا وی این لندو شرک
پولتون رر

بود .کسی ضری

شما هشد .مرارکتان باشد ،ندیی هم باالی به

قول معروف اُپن نشدمخاهه بود و داش
نن سه میلیون به لط

کردید.

خودهمایی میکرد.

و کرم امام رضا(ع) بهرهی ما شد .نن ش

ا

لرح به راز و هیاز پرداختم و از اینکه سفر به امام رضا(ع) جور شده بود از
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خوشحالی هتوابیدم .ندیی را روی کمد دیواری خاههی کوچک اجارهایمان
گذاشتم .وی دلم میگفتم« :خدایا میشود ،روزی لاض خاهه شویم و از
دس

مستأجری هجا

پیدا کنیم ».سه روز ماهده بود که به مشهد عمیم

کنیم .بار و بندیل سفر را بسته بودیم ،شوهرم وی نگاهی یک هم سرباز به هام
نقای هالری دارد که لرح زود با شوهرم ماس گرف
هس

و گف

«اگه امکاهش

امروز یه سر به نگاهی بمن».
وقتی به نگاهی مراجعه کرد .یک ساع

بعدش برگش

و به من گف :

«دزد پولمون به دام افتاده و اعتراف کرده ».من هم با خوشحالی گفتم ،چه
چیمی از این بهتر! فردای نن روز همسر دزد پولمان به خاههی ما مراجعه کرد و
از ما خواس

که به شوهرش رضای

بدهیم .من به او گفتم میداهی که چه

فشار روضی به ما وارد شده؟ نن پول ،پول وام بود که ما هنوز داریم قسطش را
پرداخ

میکنیم .ولی چشمم به ندیی امام رضا(ع) افتاد و به یک باره گفتم:

«چشم شما پنج میلیون ما را پرداخ

کنید ،ضتماً به شوهر ان رضای

میدهیم».
او هم قول داد که ا فردا پول را جمع کند .همان طور هم شد و پول را
برای ما نورد .بالفالله شوهرم رضای

داد .سه میلیون پول قرعه کشی ،یک

میلیون و لد همار ومان هدیه جشنواره رضوی ،پنج میلیون پول که دزد از ما
برده بود و ضاال برگشته بود .این همه لط

و کرم امام رضا(ع) به برک

این ندیی که به محض ورود به خاههی ما معجمه کرد.

وجود
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روز موعود فرارسید و برای سفر مشهد نماده شدیم .دیگر خیلی
خوشحال بودیم .به محض ورود به ضرم امام رضا(ع) فوراً شروع به گریه کردم
و ضریح مرار

امام رضا(ع) را رها همیکردم .از او خیلی شکّر کردم .در

لحن جمهوری همدیگر را پیدا کردیم که نقای عارف سهرابی کارمند باهک
و گف

ملّی با شوهرم ماس گرف

که لرح امروز همان نقایی که ضامنش

هستی ،چهل میلیون به ضسابش واریم شده ما هم فوری مطلع شدیم و پول را
برداش

کردیم .ضاال شما بیس

میلیون که اکنون باب

ضقو به ضساب

واریم شده ،در مدّ سیمده یا چهارده ماه نزاد میشود و به شوهرم گف
خیلی و را دوس

دارد و گرهه ضاال ضاال ضقوق

خرر را به من گف  ،باز هم برای زیار به سم
متفاو

خدا

مسدود بود .وقتی شوهرم
ضرم دویدم؛ ولی این دویدن

بود .به قول شوهرم که داستان خودش را دویدن ا بی ههای

کرده بود .ولی من این دویدن را دویدن در نسمان میهامم .از خجال

معرفی
دیگر

همی واهستم وارد ضرم شوم .چون مدّ ی به طور کلی از امید به امامان زده شده
بود و فقط گریه میکردم.
خدا را شکر! وقتی به نرامی به سم
شوهرم را دیدم .به من گف

االن نن کسی که ضامنش بودم باهاش ماس

گرفتم و به او گفتم« :دیدی هیچ کی ضری
مرلسازی در هران داش

لحن جمهوری قدم میزدم،
خدا همیشود ».الرتّه او کارگاه

و بسیار سر و وضع مناسری داش ؛ ولی برای وام ما

کو اهی میکرد ».او هم در جواب به شوهرم گفته بود ،الالً همیداهم چرا
شماره ضساب باهک ملّی را به مشتری دادم .ولی من میداهستم خدای امام
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رضا(ع) این کار را کرده اس  .همانجا از شوهرم پرسیدم بیس
روی کار

میلیون پول

داریم ،سه میلیون پول قرعه کشی و پنج میلیون پول دزدیده شده

که خدا نن را برگرداهد .اگه قرول کنی یک واضد کوچک وی شهر خودمان
بتریم و به راضتی زهدگی کنیم .شوهرم فوراً به من گف

چه فکر خوبی! وقتی

به ایالم برگشتیم ،یک واضد خریداری کردیم .یک جای خالی در همان درِ
ورودی خاههامان وجود داش

که ننجا را کمد دیواری کردیم و ندیی امام

رضا(ع) را در ننجا قرار دادیم .ندیی پر برکتی که به روح بمرگوار شهید
گرانقدر ضا یادگار امیدی قدیم شده بود.
ضاال هم بسیار شاد و خرسندیم زیرا شوهرم برای میالد امام رضا(ع) و
اختتامیهی جشنواره به مشهد دعو
می واهد هصی

شده اس  .چه سعاد ی بیشتر از این

ندم بشود؟ ان شاءاهلل امام رضا(ع) به مام مسلمین جهان یاری

برساهد و ظهور امام زمان را همدیک سازد.
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جذبهی عشق
فا مه منتی
(استان ایالم)
لرح یک روز جمعه بود و همهی خاهواده در کنار هم مش ول لرحاهه خوردن
بودیم .که یک دفعه پدرم پیشنهاد غیرمنتظرهای داد .پدرم میگف  :چه خوب
میشود که برای میالد امام رضا(ع) به مشهد برویم .وقتی مادرم پیشنهاد پدرم را
شنید ،خیلی خوشحال شد و با کمال میل پیشنهاد پدرم را قرول کرد .من هم که
مدّ ی بود به سفر هرفته بودم ،این ا ّفا را فرل

مناسری داهستم و پیشنهاد پدرم

را قرول کردم .پی از مام شدن لرحاهه پدرم لراسهایش را پوشید و برای
خرید بلیط قطار از خاهه خار شد .پی از رفتن پدر ،مادرم مش ول شستن
ظرفها شد و من هم به ا اقم رفتم و خودم را با لفن همراهم سرگرم کردم.
یک دفعه جرقهای در ذهنم زده شد که امام رضا(ع) کیس ؟ چرا این
قدر مردم برای او اضترام قا لند .الرتّه میداهستم که امام رضا(ع) امام هشتم ما
شیعیان اس ؛ امّا هیچ اطّالعی در مورد اخال و رفتار او هداشتم .به همین دلیل
به وسیلهی گوشی همراهم کلمهی امام رضا(ع) را در اینتره

جستجو کردم و
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شروع کردم به مطالعه .بعری از مطال
داشتم نن مطال

بسیار جال

و جذاب بودهد .وقتی

را میخواهدم ازه فهمیدم که امام رضا(ع) چه اهسان پا

هجیری بوده اس  .در نن مطال

و

زیرا غر شده بودم که هاگهان زهي خاهه به

لدا درنمد .مطمئن بودم که پدرم اس  .به همین دلیل از لفحا

اینتره

خار شدم و در را برای پدرم باز کردم.
پدرم در ضالی که سه بلیط قطار در دس
را روی میم گذاش

داش

وارد خاهه شد و بلیطها

و با لحن زیرایی گف « :دخترم خود

رو برا دو روز

دیگه نماده کن .امام رضا(ع) با دستاهی باز پذیرای ما اس ».
از همان لحظه همهی اعرای خاهواده خود را برای سفر نماده میکردهد.
پدر و مادرم مش ول جمعنوری وسایل سفر بودهد .من هم وسایل شتصیام را
ماهند رژ ل  ،کرم ضدنفتاب و سایر وسایل نرایشی ،عینک نفتابی ،لفن
همراه و غیره را در سا

جای دادم .باالخره روز موعود فرا رسید و همهی ما

سوار ماشین شده و به سوی ایستگاه قطار به راه افتادیم .وقتی وارد کوپهی
خود شدیم همواگنی ما خاهوادهای سه هفرهای بودهد که یک دختر بچّهی شش
ساله داشتند .پی از مدّ ی قطار شروع به ضرک
دو خاهواده ساک
همه مش ول لحر

کرد .در چند دقیقهی اوّل هر

بودهد؛ امّا پی از مدّ ی شروع کردهد به لحر

کردن و

کردن بودهد که دختر بچّهی نهها که هامش «سارا» بود ،به

طرف من نمد و روی پاهایم هشس

و از من خواس

که سورهی وضید را

برایش بتواهم؛ ولی من هیچ چیمی در مورد قرنن همیداهستم و این موضوع
برای یک دختر  83ساله أس نور بود .دس

و پایم را مقابل یک دختر شش
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ساله گم کرده بودم و همیداهستم چه کاری اهجام دهم در همان لحظه من فقط
واهستم به او بگویم که ابتدا خودش سورهی وضید را بتواهد .سارا با لحن
بسیار زیرایی شروع به خواهدن کرد .وقتی دیدم سارا با شش سال سن می واهد
یکی از سورههای قرنن را بتواهد و من ضتّی همیداهم که قرنن چند سوره
دارد .خیلی خجال

کشیدم .به همین دلیل از سارا خواستم قرنهی را که کنار

مادرش اس  ،برای من بیاورد ا برای یک روز هم که شده بتواهم قرنن
بتواهم .سارا هم درخواس

مرا پذیرف

و قرنن را برای من نورد .با اینکه

فقط چند نیه از قرنن را خواهده بودم ،اضساس میکردم ،مام هکا ی که الزم
اس

ا یک زهدگی ایدهنل داشته باشم ،ضاال در اختیار من اس  .اضساس

خیلی عجیری داشتم .اضساسی که هه در هنگام درس خواهدن و هه در هنگام
موسیقی گوش دادن به من دس

داده بود .به همین دلیل خیلی مشتاقاهه شروع

کردم به خواهدن قرنن.
با الو هر نیه و معنی نن مطال

جدیدی را برای زهدگی مینموختم

و ازه فهمیدم که خدا چه کسی اس  .باالخره به مشهد رسیدیم .زماهی که
لدای سو

قطار به لدا درنمد .قرنن را به سارا دادم و از او بسیار شکّر

کردم و از قطار خار شدیم .ضی میکردم ،من هم مال همهی افرادی که در
مشهد هستند ،برای یک جشن بسیار بمرگ دعو

شدهام .به همین دلیل رژ

لرم را قرمم ر زدم و موهای زیرایم را از زیر شالم بیرون نوردم و با ضال
خالّی راه میرفتم؛ ولی ضی خوبی هداشتم .اضساس میکردم که مردم از
پوشش من خیلی خوششان همینمد و همه به طور عجیری مرا هگاه میکردهد.
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به همین دلیل نها کاری که می واهستم اهجام دهم ،این بود که موهایم را
بدوشاهم و رژ لرم را پا

کنم .کمکم داشتیم ،به ضرم امام رضا(ع) همدیک

میشدیم؛ امّا من همیداهستم که برای ماهتوی کو اه و ساپور

قرممم چه

کاری باید اهجام میدادم .خیلی استرس داشتم که یک دفعه چشمم به یک
چادر فروشی افتاد .خیلی خوشضال شدم .اضساس کردم که امام رضا(ع)
خوب میداهد کی و کجا هیاز به کمک داری ا مال نن نهو به و کمک کند
و و را از گرفتاری هجا

دهد .به همین دلیل از مادرم خواستم که برای من

یک چادر بترد .وقتی مادرم ستن مرا شنید ،خیلی عج

کرد و از من

پرسید« :دخترم مطمئنی که میخوای چادر بدوشی ».من هم با اطمینان کامل
جواب دادم« :بله! مامان میخوام به مهماهی امام رضا(ع) برم .با این لراسا که
همیشه ،به مهماهی رف  ».در همان موقع مادرم رو به ضرم کرد ،دستاهش را باال
گرف

و گف « :یا امام رضا(ع)! دارم هدایت

دستم را گرف

را ضی میکنم ».سدی مادرم

و به داخل نن م ازه برد و چادری زیرا برایم خرید .وقتی چادر

را سرم کردم ،شاید کمی پوشیدهش ست

بود؛ امّا اضساس نرامش میکردم.

اضساس میکردم ،دیگر زیر ذربین مردم و اطرافیاهم هیستم و می واهستم نزاداهه
قدم بردارم .بعد از چند دقیقه پیادهروی به ضیاط ضرم رسیدیم .همیداهم چرا
هاخودنگاه اشک از چشماهم جاری شد .هاخودنگاه ییرا ی که در این سفر
با کمک امام رضا(ع) در خودم به وجود نورده بودم ،به یادم نمد .ضیاط ضرم
خیلی شلوغ بود .به همین دلیل مادرم دستم را گرف

و به سوی لحن رفتیم.

وقتی وارد لحن شدیم برای اوّلین بار بود که با این گوهه جایی نشنا شده
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بودم .سق ها و دیوارهای ننجا پر از نیینههای زیرا و هقش و هگارهای جذاب
بود.
برای رسیدن به ضریح امام رضا(ع) باید مسیری را طیّ میکردیم .من و
مادرم به کمک خادمان امام رضا(ع) واهستیم مسیر را پیدا کنیم و خودمان را
به ضریح امام رضا(ع) برساهیم.
ضریح امام رضا(ع) بسیار زیرا بود و ماهند خورشید میدرخشید و افراد
زیادی اطراف نن بودهد و زیار

میکردهد .بعری از زهان الش میکردهد
و خواستههای خود را با امام رضا(ع) در

خود را به ضریح برساهند و مشکال

میان بگذارهد .بعری از ننها بچّهی مریرشان را همراه خود نورده بودهد ا
شاید امام رضا(ع) برای ننها کاری کند و بچّهاشان را شفا دهد.
نهسته نهسته داشتم جمعیّ
لدای یک زن از ضرک

را کنار میزدم که یک دفعه همه با شنیدن

ایستادهد و به دهرال نن زن میگشتند .کمی سرم را

این طرف و نن طرف کردم .باالخره واهستم نن زن را برینم ،او پاهای بچّهاش
را میبوسید و هر لحظه از امام رضا(ع) شکّر میکرد .موضوع را از یکی از
خاهمها پرسیدیم .او جواب داد« :امام رضا(ع) فرزهدش را شفا داده اس .
فرزهدش چندین سال اس

که فلج اس

و همی واهد روی پاهایش بایستد .ضاال

همان طور که میبینید ،روی پاهایش ایستاده اس ».
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نن خاهم با لدای بلند میگف « :بر محمد و نل محمد للوا !» و همه
با هم للوا ی فرستادیم .همهی خاهمها پی از رریک گفتن به نن مادر به
زیار خود پرداختند.
ما هم مال بقیّهی افراد به سوی ضریح میرفتیم .این دفعه خیلی راض
واهستم ضریح امام رضا(ع) را در دس

ر

بگیرم .ضی خیلی خوبی داشتم.

ضسی فرا ر از ضی نرامش و امنیّ .
سرم را روی ضریح گذاشتم و خواسته هایم را برای او بازگو کردم .او را
بوسیدم .یک للوا فرستادم و در گوشهای از لحن ضرم مطّهر امام رضا(ع)
هشستم .هرکی را هگاه میکردم خود را به گوههای مش ول میکرد .بعری با
دعا خواهدن بعری با ذکر گفتن و بعری هم با هماز خواهدن .من هم به وسیلهی
بندهای اهگشتاهم شروع کردم به للوا فرستادن .وقتی للوا هایم مام شد،
اضساس کردم ،باید وظیفهی بندگیام را اهجام دهم و هماز بتواهم؛ امّا در
بعری از جاها مشکال ی داشتم که ننها را پی از پرسش از مادرم به خوبی
یاد گرفتم و به همراه مادرم شروع به هماز خواهدن کردم.
وقتی هماز مام شد .مادرم لور م را بوسید و باب

خواهدن هماز به من

رریک گف  .من هم از اینکه واهسته بودم ،اوّلین سجدهام را در ضرم مطّهر
امام رضا(ع) به جا بیاورم خیلی خوشضال بودم .وقتی همهی اعرای خاهواده
به سوی شهر خود رفتیم ،من اضساس خوبی داشتم؛ چون واهسته بودم ،مام
عاد های بدم را کنار بگذارم و به سوی هیکی ضرک
سفر را فراموش هتواهم کرد.

کنم .هیچ وق

این
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فصل هفتم
بخش عربی(القسم العربی)
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من مغرب الفراق إلی مشرق الوصال
الدکتور پیمان صالحی
کلّما أسمع شیئاً عن مشهد المقدسة ،أشعر بحسّ غریب .کأنک تفیض إلیک
اآلمال فی لحظة تخطر علی بالک السفر إلی مشهد وزیارتها! لم أعرف إنساناً
کئیباً محزوناً لم یحلّق طائر قلبه إلی زیارة اإلمام الرضا(ع) .أینما تکن فتشعر
بشعور خاصّ؛ کالحمائم التی لن تضلَّ طریق الحرم ،کذلک یعرف القلب کیف
یدرک طریقه بین نور مناراته .کفاک أن تدخل فی حرمه!
إلیکم تقریر رحلتی األولی إلی مشهد المقدّسة .أنا من أهالی قریة تقع
علی بعد أربعین کیلومتراً من مدینة کرمانشاه .کنت قد سمعت کثیراً عن مشهد
المقدسة وعن إمامها الرؤوف .کنتُ أشاهد عتبة اإلمام الرضا(ع) عن طریق
شاشة التلفزیون مرّات عدیدة؛ رأیت أمواج الناس التی تُهرَعُ هناک إلی ینبوع
النّور والرحمة .ولکن ما وفّقت أن أزور حرمه المطهّر ومرقده الشریف .األمر
 .استاذ مساعد فی فرع اللغة العربیة بجامعة إیالم(استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایالم)
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الذی کان یؤلمنی ویشغل بالی کثیراً .یا ربّ! متی ینتهی الفراق وأنا اآلن فی
الثالثین؟! کنتُ أفکّر فی هذه المسائل ،فجأة جاء عندی صدیقی أحمد – وهو
یقاربنی فی السن -وقال بحماسٍ وسرورٍ« :اتّصلت هاتفیاً برئیس موکب
وسجّلت اسمک لرحلة إلی مشهد المقدّسة .والسفر یکون بعد  1یوماً وبالضّبط
یوم  72إسفند».
عندما سمعتُ هذا الخبر فرحتُ کثیراً .فی الحقیقة کان أفضل خبر قد
تلقیته .أخذ قلبی یضطرم ،وفی نفسی جَیَشان الأقدر على وصفه .دُعیتُ بعد
ثالثین سنة .إلهی! أبداً لن یخطر علی بالی أنّی حاضر فی عتبة اإلمام الرضا(ع)
عند ترحیب السّنة الجدیدة! آه! یا ربّ! ما أروع اللحظة .فکرت بآمالی .ماذا
أدعو من الربّ وماذا آملُ فی ذلک المکان الملکوتی .إتکأتُ علی الحائط
ورحتُ أنزلق رویداً رویداً ....حتّی قعدتُ األرض .التفّ حولی أخواتی وإخواتی
یسألوننی :ما الخبر؟! ماذا حدث؟! فأخبرتهم بما جری .عندما سمعوا الخبر
أعربوا عن سرورهم وتمنّوا لی النّجاح والسعادة؛ ولکنّی کتمت آمالی ولم أخبر
بها أحداً .مضت األیام بطیئةً حتی وصلت أخیراً عجلة التاریخ إلی یوم 72
إسفند .کان موعد حرکة الحافلة فی الساعة الرابعة عصراً ویجب علیّ أن أحضر
هناک قبل ساعة.
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2131/27/72
کان مقرّ تجمّع الزوّار فی حدیقة عامة تُعرف باسم «شاهد» التی تقع وسط مدینة
کرمانشاه تقریباً .یتکلم أهالی کرمانشاه بلهجة کوردیة کرمانشاهیة .تُعرَف هذه
المدینة بطاق بستان الجمیل وبیستون الشامخ عادة .عندما وصلتُ إلی هناک
رأیتُ بین الزوّار من جمیع األعمار المختلفة :من شیخ کبیر ،ومن طفل صغیر،
و....
ازدحمت الحدیقة العامة هذه ازدحاماً کثیراً ومألت من زوّارٍ یذهبون مع
الحافالت األخری .لکلّ واحد منهم عنده همّ ونحن أیضاً عندنا همّ! کان رئیس
موکبنا شخصاً یُسمّی بسیّد مردانی الذی الیجاوز عمره من الخمسین .کان رجالً
قصیراً ضخم الوجه والرأس أصلع ویتکلّم ببطء شدید ولکنّه رجلٌ کفء ،وأمّا
سمعته الطیّبة فحقیقة أجمع الناس علیها.
حینما وصلت الحافلة التی لونها أزرق فاتح ،قرأ رئیس الموکب األسماء
حسب قائمة التسجیل حتّی انتهی إلی اسمی واسم أحمد .وکان یدلّ المسافرین
إلی داخل الباص کی یجسلوا مجلسهم .وبعد ساعة بدأت الحافلة تُعِدُّ سیرها
متّجهةً نحو الشرق البعید وقد سُمِعَ صوت صالة الزوّار.
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عبرنا عن بیستون وکنغاور وهما مدینتان تطلّ من أرکانهما عظمة غابرة
بما فیهما من معالم أثریة .وصلنا حوالی الساعة الثامنة إلی أسدآباد إحدی
أقضیة محافظة همدان .توقفت الحافلة لتناول العشاء وکان اللّیل بارداً جداً.
بعدما انتهیتُ من صالتی؛ تناولت عشائی الذی أتیتُ به .وما أعجب العَشاء؟!
أصبح قطعة من الثلج! بما أن الجوَ کان بارداً جدّاً رکب الزوّار مسرعین وعادوا
إلی مجلسهم .تحرّکت الحافلة مرّة أخری وتمضی فی المدینة التی کانت
شوارعها مزدحمة وکان الناس یستعدّون لترحیب السنة الجدیدة .بعد العبور من
عقبة أسدآباد ،وردنا مدینة همدان؛ مدینة بوعلی سینا .زادت الحافلة علی
سرعتها لکی تجبر بطء حرکتها فی عقبة أسدآباد ،کان سائقنا رجالً فی الستّین.
وکان ذا صحة جیّدة إذا قیس بعمره ،طویالً نحیالً ،وفی عینیه غارت نظرة تحت
قشادة باهتة التنعکس علیها مرئیات هذا العالم .ولکنّ لدینا سائقاً آخر .کلّ
سائق یشعر بالتّعب یستبدل مکانه شخص آخر ،وقصاری القول ،کالهما کانا
علی حذر ویسوقان مع االحتیاط الشدید.
کل شیء جیّد وعلی ما یرام .أنا مستیقظٌ طوال السفر تقریباً وأعالج بتفرّج
المدائن والقری و خطوط الطریق؛ خاصّة فی اللیالی ،تأللؤ مصابیح البیوت
القرویة تبدی جماالً رائعاً .قطعنا مدینة همدان وبعض المدائن والقری األخری
وحینما دخلنا اوتوستراد طهران -ساوه ،قلَّت برودة الجو.
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کدنا نقترب إلی ساوه .وهی إحدی أقضیة محافظة المرکزی وأما رمانها
فله صیتٌ ذائعٌ فی جمیع أنحاء إیران بل العالم .قد وُضِعَ بعض الرمان فی
منتصف ساحة لیکون رمزاً لمدینة ساوه .الساعة اآلن هی الواحدة بعد منتصف
اللّیل ،والمسافرون نائمون .قد ترکنا مدینة ساوه حوالی عشرین دقیقة حتّی
وصلنا إلی سهل رحب یمتدّ إلی قربِ طهران.
کنتُ أنا والسهل ،کنتُ أنا والصمت ،کنتُ أنا والظّالم ...الظّالم المطلَق
المطبِق على کلّ شیء ...أغمضتُ عینیَّ فشعرتُ بشیء من الراحة ولکن ضوضاء
الطریق ضایقتنی کما ضایقتنی من قبل ،فوددت لو یغرق کل شئ فی الصّمت!
2131/27/78
وصلنا إلی طهران شیئاً فشیئاً ،وهی مدینة اجتمع فیها کلُّ اإلمکانیّات
والتسهیالت .طوبی لِمُقیمی العاصمة! کانت طهران غارقة فی نوم هناء .المدینة
الکبیرة تنفض النعاس فی صمت السحر ،وقبیل الشروق تخضب األفق بجمرة
قانیة .رأیتُ أقضیتها المعروفة منها :رباط کریم ،نسیم شهر ،کلستان ،اسالم شهر
وباکدشت .کل هذه المدائن تقع فی بُعید عن األخری ،بل هی متالصقة بعضها
ببعض تقریباً وکلّها جمیلة .آه! ...السبیل إلی االستمتاع بالمناظر الخالّبة فی
الخارج.
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کانت ساحة آزادی رمزاً لطهران منذ عشرات سنوات وکلُّ مَن یأتی إلی
طهران لیأخذ صورة تذکاریة بجانب الساحة هذه .لکنَّ برج المیالد الذی یَشُقُّ
عنان السماء قد أصبح اآلن رمزاً لهذه المدینة .عندما أنظر إلی المدائن التی
قطعناها حتّی اآلن ،نشعر بطقس معتدل ونیروزی فیها.
فی مسافات معیّنة کانت الحافلة تتوقّف فترة قصیرة ،ثمّ تُجدِّد مسیرها بعد
عدّة دقائق .فی إحدى المحطّات بالقرب من مدینة طهران لمّا توقّفت الحافلة
ـخالل الظّالم ـ ارتفعت صوت رئیس الموکب :صالة! هذا وقت الصالة!
أسرعوا! لیس لدینا وقت! صالة! صالة!
المسافرون المتعَبون المستغرقون فی نوم عمیق نهضوا بسرعة بدون
اعتراض على مَن قَطَعَ علیهم النوم اللذیذ .شَمَّر کلّ منهم عن ذراعیه ،ومضى
سریعاً ینزل من الحافلة ،وما هی إالّ دقیقة واحدة حتّى کان عدد کبیر من
المسافرین قد تجمّعوا حول حوض ماء کبیر فی المحطة .توضّأوا کلّهم کباراً
وصغاراً ،ثمّ صلّوا صالةَ الصبح .بعد أن قضیت الصالة قرّ قرارنا علی الذهاب
لمدینة «ری» کی نزور حرم عبد العظیم الحسنی ونتناول فطورنا هناک.
یعتبر السیّد عبد العظیم من أحفاد اإلمام الحسن(ع) وقد استشهد فی مدینة
الری فی القرن الثالث الهجری ،ودفن فی الموضع الحالی .وإلی جوار هذا الحرم
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المقدس یوجد مرقد کل من السید حمزة شقیق اإلمام الرضا(ع) ،والسیّد طاهر
من ابناء اإلمام السجاد(ع).
تشتمل مجموعة أبنیة هذا المکان المقدس علی باب ،وأیوان مرایا ،وعدد
من االفتیة ،وقبة ذهبیة ،ومئذنتان مزینتان بالقاشانی ،والرواق ،والضریح،
والمسجد .ویعتبر الصندوق النفیس المصنوع من الخشب أقدم أثر تاریخی فی
هذا الحرم .و علی کل من جوانب هذا الصندوق النفیس توجد لوحة تأسیسة
منقوشة بخط النسخ والثلث البارز ،وفی نهایة اللوحة کتب تاریخ  277للهجرة
واسم الصانع وهو یحیی بن محمد اإلصفهانی .ویعتبر أیوان ،ورواق ،وباب هذا
المبنی من آثار الشاه الصفوی طهماسب األول .تُعَدُّ کسوة صندوق المرقد من
أعمال التذهیب النفیسة ،وقد أُعِدَّ ونُصِبَ الضریح الفضیّ بناء علی أمر من الشاه
القاجاری فتح علی .ویعود تاریخ تزیین القبة بالمرایا ،وأعمال الرسم والتذهیب
فیها إلی القرن الثالث عشر الهجری .ویقع مرقد السید طاهر فی الجانب الشرقی
مِن مرقد السید عبدالعظیم.
لمّا وصلنا إلی الروضة المبارکة هذه فعندنا فرصة حوالی ساعتین .عبرنا
عما یقرّب من ثالث باحات متالصقة .ثمّ وصلنا إلی مدخل الحرم ،سلّمنا
األحذیة إلی کشوانیة(موضع حافظ األحذیة) وسلّمنا علی الحضرة ثمّ استأذنّا
منه .إن اإلنسان ینقلب کلّ اإلنقالب عند زیارته األماکن المقدّسة وتسودُ علیه
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حالة معنویة وأنا شعرتُ بهذه األحاسیس الجیاشة فی تلک اللحظات .وقعت
ثورةٌ فی نفسی .کان الحرم مزدحماً لکنَّ ازدحامه لم یسبب أالّ أقدرَ أن أستلم
الضریح المقدّس.
کان قد بقی عشرون دقیقةً إلی األذان .کنتُ قد تعرّفت علی معظم رکّاب
الحافلة تقریباً وعرفت أکثر المسافرین بأسمائهم ،جلسنا مع أشخاص أصبحوا
اآلن أصدقائی ،وقرأنا بعضَ السور القرآنیة ثمَّ تحدّقنا فی زخرفة المرایا التی
کانت قد زیّنت خارج الحرم وداخله والتی تبهر األبصار .حمائم تحلّق عالیةً
فوق رؤوسنا وتختفی وراء منارات الحرم ،وتهبّ نسمة عذبة.
ما إن تمّت زیارتنا حتّی رُحنا إلی سوق کبیر بجوار الحرم .اقترح لی
أحمد أن نتناول کباب وریحانَ .مکانکم یذکرکم بالخیر .ماأعجب الکباب
والریحان! وما ألذّه! مضت الساعتان وعلینا أن نراجع إلی الحافلة .أمامنا طریق
طویل .رکبنا الباص وقصدنا سمنان .کنت أحسّ بالتّعب والنوم والبدّ أن نغفو
لمدة قصیرة .آه! ما أهنأ الرّقاد بعد التّعب! إتکأتُ علی الکرسیّ وماهی إالّ
لحظات حتّی أخلدتُ إلی النوم ،وبعد ساعة عندما استیقظتُ کنّا علی شرف
الدخول فی مدینة «سمنان» ،وهی مدینةٌ ذات المیاه المالحة والمنازل الّتی بُنِیَت
مدوَرّة کَالقبَّةِ محافظةً من حرارة الجو فی فصل الصیف .مَرَرنا فی طَریقنا بمدینة
«دامغان» إحدی أقضیة محافظة سمنان التی معروفة بفُستُقها .کان قد وضع
الدامغانیون عدداً من الفستق الکبیر ،وسط إحدی ساحات المدینة لیکون رمزاً
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لمدینتهم .وَصَلنا إلی «سرخه» وکان الجَوُّ معتدالً إلی حدٍّ ما .وسرخه تُعَدُّ من
أقضیة محافظة سمنان أیضاً .شغل السائق مذیاع السیّارة وحان وقت أذان الظهر.
کنت أستمع إلی صوت األذان .قد وافت المنیة اآلن عدداً من المؤذنین الذین
کنت قد سمعتُ أصواتهم منذ نعومة أظفاری؛ حینما کان ألبی مذیاع ذات ثالث
موجات ،فطیب اهلل أرواحهم .توقّفت الحافلة بالقرب من إحدی مطاعم سرخه.
ترجّل الرکّاب .بعد الصالة ،تغدّیتُ مع صدیقی وکان ینظر إلی أشجار باسقة
یترنّم الهواء بین أغصانها کترنّم األطفال.
بعد نصف ساعة رکبنا واستمرنا الطریق .رأیتُ بساتین الفستق الکثیرة الّتی
کانت قد انقذت الصحراء من الجدب .ونحن نری أن هذه األشجار تنمو فیها.
لیت شعری کیف ینموُ الفستق فی الصحراء والمستنقعات المالحة؟! وکیف تکیّفت
هذه الثمرة مع ترابها؟ هذا شیء عجاب!
تخوض الصحراء فی ظالم اللّیل شیئاً فشیئاً .ألقى اللّیل عباءته السّوداء
على النّهار ،فغطّاه من أقصاه إلى أقصاه ...حافلةُ الرکّاب تمضی قُدُماً فی الطریق
المعبَّد ،یتقدّمها ضوء مصابیحها کأنّما هو مشوق إلى الوصول .وهو الضوء الوحید
فی الصحراء .فی ذلک الوقت وصلت إلی نتیجة وصل إلیها الذین قد شاهدوا
لیالی الصحراء؛ بأنّها جمیلة جدّاً .نعم! رأیتُ بأمّ عینی أنَّ سَماءها مرصّعة بنجوم
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التحصی! بعدما عبرنا عن الصحراء ،وقضاء «جاجرود» ،خرجنا من محافظة
سمنان.
الساعة اآلن هی الثامنة لیالً تقریباً .توقّفت الحافلة بالقرب من إحدی
المطاعم فی مدینة «سبزوار» ببضعة کیلومترات وللمسافرین فرصة حوالی ساعة
کی یصلّوا ویتناولوا العشاء .الجوُّ باردٌ والمطعم مزدحم جداً ،وکما یقولون :ال
یوجد فیه حتى موضع إبرة .کان من األفضل أن نصلّی فی الوهلة األولی وبعد
ذلک نتناول العشاءَ .قُضیت الصالة ولکن لم یخلُ المطعم .بما أن الجوّ کان بارداً
جداً فرجعتُ إلی الباص وجلست مجلسی وتناولت مقداراً من البسکویت
والمأکول الذی کان عندی بدالً من العشاء .رجع المسافرون کلّهم إلی الحافلة،
فمنهم من تناول العشاء ومنهم من لم تتح له الفرصة کی یتناول شیئاً .تحرّک
الباص ونحن أصبحنا مسافرَ طریقٍ معطیین قلوبنا إلیه.
نصل إلی مشهد حوالی ستة أو سبعة ساعات أخری .نعم! طریق مشهد
یأخذ یومین .ظننتُ أن رِجلیّ تورّمتا ،فکان من األفضل أن أرتدی نعالی.
خرجنا من سبزوار وأمامنا طریق یوصل العاشق إلی المعشوق .هو الطریق
الذی بدایته تقع حمامة قلوبنا وفی نهایته قد وقع حرم المحبوب .کانت السّیارة
تقترب بنا من مدینة نیشابور إحدی أقضیة محافظة خراسان الرضویة وهی
مدینة العلم واألدب والثقافة .فیها ترعرع األدباء الکثیرون کعمر الخیام ،فضل بن
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شاذان ،الشیخ فرید الدین عطار وکمال الملک وهکذا أصبحت بیتهم األبدی.
هذه المدینة معروفة بمقدم اإلمام رضا(ع) .قد نُقش أثر قدمه(ع) علی حجارة
والناس أخرجوه بحذر تامّ ودقّة بالغة ووضعوه فی ضریح صغیر فی مسجد
مسمّی ب«قدمکاه» وکل یوم یأتی کثیر من الناس إلی هنا لتقبیل أثر قدم ملک
خراسان .بُنِیَت غرفة صغیرة بالقرب من المسجد هذا والتی تصل مساحتها إلی
 7×7متراً .حینما تنزل عشرین سلّماً باتجاه السرداب تصل إلی عین انفجرت
تحت قدمه(ع) وأصبحت متبرکة والزائرون یأخذون من مائها تبرّکاً به .ما إن
وصلنا إلی قدمکاه حتّی زرناه ثمّ سرعان ما حّرکنا نحو مشهد المقدّسة.
هل تصدّقُ؟! بعد بضع ساعات تقرّ أعیننا برؤیة قبة اإلمام(ع) الذهبیة.
لست أدری لم یمضی الزمان ببطء؟! أغمض صدیقی عینیه أعیاءً ،وتثاءب،
وتثقل جفونی أیضاً ،ولکن یجب أن أستیقظ وال أنام .ألنّ لحظة الزیارة قریبة
جداً .کلّما نقترب من مدینة مشهد أینما ننظر ،نری أنّ کلّ شیء یأخذ عالمة من
اإلمام الرضا(ع) .فی لحظة وقع نور مصابیح السیارات علی جبل بالقرب من
مدینة مشهد ،لفت نظری مکتوب قد سجّل فیه« :السالم علیک یا علی بن
موسی الرضا» .نعم! إن تنظر إلی أی مکان تری أن کل شیء من الوردة،
والشجرة ،والجبل و ...یلقی تحیة علی اإلمام(ع).
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ما إن تعدّینا من شُرطة المرور لمدینة مشهد ،فقد نفد صبری ولَم استطع أن
أقف علی قدمی منتظراً الوصول إلی الحرم ومفکّراً فی تلک السنوات التی مضت
بالبعد والفراق ،وتلک السنوات التی مَرّت عَلیّ دون تمتع الزیارة .کیف یمکن لی
أن أشکره؟! فی هذه الدقائق قد اجتمعت کُلُّ هذه األحاسیس فی مشاعری.
ومِن بعید ...تتالمع أنوار مصابیح المدینة الرابضة بین جبلَی طوس .رکّاب
الحافلة کانوا قد قطعوا مسافات بعیدة ،تسبقهم أشواقهم لهذه الزیارة التی کانت
أُمنیة فی القلب :أحدهم یُتَمتِم بینه وبین نفسه بدعاء ،وآخر ال یفتأ یُدیر بیده
المسبحة بالذّکر والتهلیل ،وثالث یتلو ما یحفظ من آیات القرآن الکریم.
و أخیراً وصلنا إلی مشهد ،ومع وصولنا إلیها استیقظ النائمون منّا إثر صالة
علی النبی وآله .هذه هی المرة األولى التی أسافر فیها إلى مشهد مستثمراً أیّام
العطلة الربیعیة ،وها أنا أرى ألول مرة هذه المدینة التی کنت أتمنّى زیارتها من
قبل.
نمرّ بعدة شوارع حتی ندخل شارع طبرسی ونصل ساحة طبرسی التی
تعطی المدینة روعة وجماالً بفوّراتها الملوّنة .قبة اإلمام(ع) الذهبیة قد وقعت فی
شارع طبرسی ویتألأل فی کبد اللّیل وتزول ظالمه .وأخیراً بعد  71ساعة وصلنا
إلیها وبرؤیة قبته(ع) یزول تعب السفر عنّا وکلّنا نلقی تحیة طیبة علی اإلمام(ع)
واضعین أیدینا علی صدورنا« :السالم علیک أیها اإلمام الغریب!».
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وصلنا أمام فندق فی الساعة الخامسة والنصف صباحاً .ذهب رئیس
الحافلة إلی صاحب الفندق کی یتَسلَّمَ مِفتاح الغرف التی کان قد استَأجرَها لنا
لبضعة أیّام .رجع بعد خمس دقائق ،وقال لنا احملوا حقائبکم .دخلنا الفندق
وکلّنا تعبان .بعد تعیین حجرتنا وضعنا فیها أغراضنا واسترحنا قلیالً .صباح الغد
ذهبنا لزیارة اإلمام(ع) قبل القیام بأی عملٍ...
2131/27/73
و هو الیوم األخیر من سنة  . 131فی صباحه الباکر تناولنا الفطور وسرعان ما
هیّأنا أنفسنا للزیارة .کانت المسافة بین الحرم الرضوی والفُندق ،أقلّ من خمس
عشرة دقیقة فلم نحتاج إلی تأجیر سیارة ،وذهبنا إلیه مشیاً علی األقدام .وصلنا
إلی الحرم الشریف .الحرم الرضَویّ یموج بنفحات معنویّة آسِرة تجتذب إلیها
قلوب الوالهین الذین اجتمعوا لزیارة اإلمام الرؤوف .لمّا رأیت القبة الذهبیة
اغرورقت عینای .بعد أن تمّ التفتیش بنا ،دخلنا الحرم من باب الطبرسی .کان
الحرم ملیئاً بزوّارٍ قد جاءوا من جمیع أنحاء إیران ،کَی ترحّبوا بالسنة الجدیدة
فی حرم اإلمام الرضا(ع) .عام جدید ملیء بالنعمة والبرکة والسرور....
تأتی رائِحةُ عطر غریب المدینة ،فَهِمتُ هذا من رائحة التفاح التی کانت قد
انتشرت فی الحرم الرضوی .القلوب والهةٌ والعیون باکِیَةٌ .عند دخولی هذا
الصَّحن ،رأیتُ شاباً حافیاً إلی جنبی یتلو بنبرة حزینة دعاء الزیارة؛ حیث أبکی
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من کان حوله .حان وقتُ أذان الظّهر وخُدّام الحضرة فرشوا األَرض لرسم أَجمل
معالم صالة الجماعة وزوّار اإلمام یتوافدون إلی صفوف الصالة .یا إلهی!
ماأجمل هذا اإلتِّحاد واالخوة والعظمة الذی نراه فی حرم اإلمام الرِّضا(ع)!
صلَّیتُ بالجماعة وأردتُ أن أتشرّف لخدمة اإلمام(ع) .یقع علی یمینی صحن
آزادی الّذی تأتی منه نسمات باردة تنتشر رائحة التّفاح من حرم اإلمام إلی کل
مکان .تدور الحمامات حول القُبَّة الذَّهَبیَّة وهدیلها یسمع.
أسلّمُ مرَّة اُخری علی اإلمام الذی ألطف من لحظات الرَّبیع .وبعیون باکیة،
أنظر إلی أقصی البعیدات! واللّیل یقطف ألف ألف نجمة ،لیحتفلَ مجیئها فی
السَّماء وأنا أتَرَنَّم بزیارة اإلمام الرِّضا(ع) وأصلّی علیه مَرَّة بعد مرّة للتوفیق الذی
وهبنی .ال أدری ماذا أفعل؟ الوقت ضیق .أَقوم وأذهب إلی مسجد «کوهرشاد»
الّذی وقع فی جنوب حرم اإلمام(ع) وبنی فی عام  17للهجرة بأمر من
کوهرشاد ،زوجة شاهرخ ،ملک من ملوک التیموریین ویُعتبر من أغنَی المعالم
التی بقیت من ذلک العصر ،والسبب یعود إلی الظرافة والجمال ونوع العمارة
المستفاد فیه.
دخلت صحن إنقالب من مدخل الطبرسی؛ حیث یقع قبر «الشیخ حسنعلی
نخودکی اإلصبهانیّ» الَّذی یقال فی شأنه أنه یلبّی الحوائج .إن تحاضر علیه
سبعة أسابیع متوالیة؛ خاصّة یوم األربعاء وتقرأ سبع مرّات سورة «یس» المبارکة
فستقضی حاجتک....
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فی صحن إنقالب ،لفت نظری جمع غفیر اجتمعوا فی مکان یسمّی
بالشبّاک الفوالذی وهم یربطون علیه مرضاهم بحبل أو بخیط ویطلبون شفائهم
من اهلل .ممّا یؤلمنی أنی وجدت أطفاالً صغاراً بین هؤالء المرضی ،اللهم اشف
کلّ مریض بحق اإلمام الرضا(ع) .استشفیت لهم من صمیم قلبی.
هناک ،شاهدت امرأة کانت تشدّ طرف حبل فی عنق صبیّتها ،وأوثقت
طرفه اآلخر فی الشبّاک الفوالذی ،وجلست فی جوارها تتضرّع وتبوح بآالم
القلب .سألت عن علّتها ،فقالت بعیون ماطرة ،إنّها أصیبت بالشّلل .لم تکن
الصبیّة قد رأت مِن قبلُ مثلَ هذه الجموع المتحشدة فی مکان واحد .فکان کلّ
من یراها یرقّ لها وترسم علی قسماته أمارات الشفقة والرحمة .کلّهم مشغولون
بالدعاء والمناجاة رافعین أیدیهم إلى السّماء .المکان کلّه هیبة وجالل ،ونور
ومعنویة ...کانت الصبیّة تنظر حولها إلى الوجوه المکروبة المتعَبة لهؤالء المرضى
الذین جاءوا مثلها إلى هنا یحدوهم األمل والرجاء .تخشع الصبیّة وتنخرط فی
بکاء خافت طویل .قلت فی نفسی :یعنی ممکن أن یتفضّل علَیها اإلمام
بالشفاء؟! وبعد لحظة حزنتُ من حُمقی؛ فقلتُ :اإلمام نفسه قد أراد منها أن تأتی
إلى مشهد ،فالبدّ أنّ هناک أمالً من وراء هذا المجیء.
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بکت الصبیّة .حتّى أخذها النوم .وضعت األمّ رأس الصبیّة على رکبتها،
وأرسلت نظراتها من بین فتحات الشبّاک الفوالذی إلى الضریح ،وراحت تتوسّل
وتبثّ الهموم.
وقفت متأمّالً عند النافذة الفوالذیّة ،فشعرتُ أنّی کائن طلیق ...کطائر أُطلق
من القفص .فأسندت رأسی إلى نافذة الحضرة ،وانخرطت فی البکاء .نطقت فی
بکائی :موالی! أنا اآلن أقسم علیک بمن أجرى اسمک على لسانی أن ال
تردّنی خائباً.ها أنا اآلن وحید .ال أحد لی ،علیل عاجز .ما لی رجاء إالّ اهلل...
وإالّ أنت یا وسیلتی إلى اهلل .ثمّ أصدرتُ أنّات محزونة ضاعت فی دویّ أصوات
الزائرین.
دخلتُ الحرم مرسالً الصالة علی اإلمام الرؤوف ،کان ملیئاً بالزّائرین ،وقد
فاحَت رائحة العطور وعبیر ماء الورد .ذهبتُ إلی األمام مع جهد کثیر عن طریق
إرسال الصّالة .کنت تحت ضغط شدید من قبل الزائرین حیث لم أکن قادراً على
التنفّس .لکنّی أوصلت نفسی إلی الضریح وأمسکتُ به .وشعرت بطمأنینة ما
أدرکتها من قبل .طلبت منه باکیاً کی یقضی حاجتی وحاجة جمیع اولئک
الزّائرین .بعد أن تمّت الزیارة ،وجدتُ زاویة فارغة أوصلت نفسی إلی هناک
وصَلّیتُ رکعتین .بعد ماانتهیت من صالتی ،مضیت إلى موضع حافظ أحذیة
الزوّار ،فأخذت حذائی وخرجت ذاهباً.
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لفتت نظری تلک الصبیة المشدودة علی النافذة الفوالذیة ،رأیتها حین
أفاقت من نومها وکانت األمّ قد أغفت ونامت .وکان أبوها على مقربة یقرأ فی
کتاب الزیارة مقابل الشبّاک العریض .مدّت الصبیّة یدها إلى الحبل المشدود إلى
عنقها وإلى الشبّاک وأخذت تسحبه على مهل ،فهوى طَرَفه المعقود بالشبّاک
على األرض! لقد انحلّت عقدة الحبل وسقط ،فهل تکون قد بلغت المراد؟! نظرتُ
إلی رجلیها المشلولتین وهما بدأتا تتحرّکان! البدّ أنّها فازت بنظرة رأفة من
اإلمام .نعم! شُفِیَت ...شُفِیَت ...وبدون اختیار انطلقت منها صیحة عالیة .أفاقت
األمّ من النوم ،وهرع األب مُقْبالً ،وتعالت أصوات النساء بالزَّغارید ،وتسمّر
العابرون فی أماکنهم ینظرون .تحلّقت الجموع حول الصبیّة التی وجدت نفسها
تُرفَع على األکفّ .ووقعت األم قرب الجدار فی حالة إغماء .فاضت الدّموع فی
العیون ،واندفع األب تلقاء الجموع المنفعلة بهذه الکرامة الرضویّة ،فانتزع ابنته
واحتضنها راکضاً ال یلوی على شیء ،ومضى بها إلى داخل الروضة الشریفة.
و أنا تَبعتُه فلمّا جلس فی مقابل الضریح المقدّس ،وضع ابنته على األرض وخرّ
فی سجدة شکر ،وکان ثَمّة عطر روحیّ عجیب یغمر المکان« .اللّهمّ صلِّ على
علیِّ بن موسى الرضا المرتضى ،ولیِّ دینک ،القائم عبدِک ،والداعی إلى دینک
ودین آبائه الصادقین ،صالةً ال یقوى على إحصائها غیرک ».مَن ذا یصدّق أنّ
نافذة فی جدار قادرة على أن تمنح کلّ هذه الرأفة وکلّ هذا الحنان؟! إنّها نافذة
الحاجات المصیریّة الکثیرة المتنوّعة ،والطلبات التی لیس لها حدود .کلّ نقطة
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فی هذه النافذة تُعقّد علیها آالف اآلمال .أنا أیضاً وجدت آمالی معقودة بهذه
النافذة التی کأنّها لیست على األرض ،وجئت إلیها أنتظر لحظةً تُفتح فیها ،وتمتدّ
إلیّ منها ید قدسیّة تهبنی الشفاء والهناء.
وحین فتحت األمّ عینها کانت ابنتها أمامها تضحک .إنّ الغمّ المُمِضّ الذی
سلبهما الراحة واالستقرار عدّة أشهر قد انزاح عن کاهلیهما فی لحظة رضویّة
مقدّسة ،وبدأت تنعش حیاتهما نسمات المسرّة والهناء .حمائم الحرم الرضَویّ
تحلّق فی الفضاء .وکانت السماء أشدّ زُرقةً من أیّ وقت مضى ،وأشدّ زرقة من
البحر.
کنتُ أستعدّ لترحیب العام الجدید ،وکان موعده فی الساعة الثانیة وعشر
دقائق صباحاً .ذهبتُ فی الساعة الثالثة بعد الظهر إلی سوق وقع فی شارع
الطبرسی .وکان السوق مزدحماً جدّاً .ألنّ معظمَ اإلیرانیین یذهبون إلی مشهدَ فی
عُطلة النیروز .أصحاب الدکاکین یجلبون الزبائن إلی أنفسهم بصوتٍ عال معرّفین
عن األمتعة وسلعهم .یشجّع المصوّرون بلهجتهم المشهدیة الزبائن علی التقاط
الصورة التذکاریة .جوّلت فی ذلک السویق واشتریت بعض حوائجی وبعد ذلک
عدتُ إلی الفُندُق ،وکانت عقاریب الساعة تخبر عن الخامسة عصراً .رجع
صاحبی إلی الغرفة قبل مجیئی بساعة .تحدّثت معه حول ما جری الیوم .بعد
أداء الصّالة وتناول العشاء عدنا إلی الحرم وبقینا حتی نهایة مراسیم ترحیب
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السّنة .قبل أن تبدأ المراسیم ،قمت بتجوال فی ساحات الحرم الرضوی .یتألف
الحرم الرضوی الشریف حالیاً من خمسة ساحات(صحون) رئیسیة وهی:
 اوالً :الساحة القدیمة(الصحن العتیق) وتسمى اآلن بساحةالثورة(صحن إنقالب) ویقع إلى الجهة الشمالیة من الحرم ویبلغ طوله
 01م وعرضه  41م ویشتمل على أربعة أواوین ،وأنشئ وسط هذا
الصحن حوض ماء .األیوان الشرقی أو أیوان النقارة ،یقع فی شرق
صحن إنقالب ،یتشکل هذا األیوان کاألیوان الغربی من أیوانین
مختلفین .وقد بنی هذا األیوان البالغ ارتفاعه  74متراً بأمر من الشاه
عباس الصفوی .تعلو هذا األیوان بنایة النقارة الجمیلة ،حیث تسترعی
انتباه جمیع الزوار والسیاحین إلیها .ومن هنا جاءت تسمیة هذا
األیوان بأیوان النقارة أیضاً .الضرب على الطبول والعزف على األبواق
کانا من التقالید والطقوس المألوفة فی العتبة الرضویة المقدسة منذ
زمن بعید.
بنایة النقارة هی من أجمل أبنیة العتبة الرضویة المقدسة ولها
طابقان :الطابق العلوی فهو مکان یستقر فیه الضاربون على الطبول
والعازفون على األبواق ،وأما الطابق األسفل فهو خصیص لوضع
الطبول واألبواق وباقی المستلزمات واالحتفاظ بها .یتکون فریق
النقارة من سبعة أشخاص :ثالثة منهم یضربون على الطبول واألربعة
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اآلخرون ینفخون فی األبواق ،مرددین فیها اسم «الرضا» المبارک أو
عبارة «المولى الرضا».
 ثانياً :الساحة الجدیدة(الصحن الجدید) وتسمى اآلن بساحةالحریة(صحن آزادی) وتقع إلى الجهة الشرقیة من الحرم وتبلغ ابعادها
 7/1م طوالً و  7/م عرضاً ویشتمل هذا الصحن على أربعة أواوین
أیضا.
 ثالثاً :ساحة المتحف(صحن موزة) وسميت بعد الثورة اإلسالميةبساحة اإلمام(صحن إمام) وتشتمل على بنايات المتحف والمكتبة
والخزينة.
 رابعاً :ساحة الجمهوریة االسالمیة(صحن جمهوری اسالمی) التیاقیمت بعد انتصار الثورة االسالمیة وتبلغ مساحتها  77الف متر مربع
وتقع إلى جانب مسجد «کوهرشاد» وتتصل برواق دار السیادة.
 خامساً :ساحة القدس(صحن قدس) وتمّ إنشاؤها بعد الثورةاالسالمیة أیضا تقع أمام صحن اإلمام ومسجد کوهرشاد وتبلغ
مساحتها حوالی  40الف متر مربع.
یشتمل الحرم الرضوی الشریف على خمسة عشر رواقاً وهی :دار الحفاظ
ودار السیادة والرواقین بنّتهما السیدة کوهرشاد ومسجد «باالسر» بناه أبو
الحسن عراقی فی عام  173هـ ق ،ورواق حاتم خانی وبناه حاتم بیک أحد
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أمراء الدولة الصفویة ،ورواق وردی خان وبناه «اهلل وردی» أحد أمراء الدولة
الصفویة أیضاً ،ودار السعادة وأنشأه على أصغرخان اتابک فی العهد القاجاری،
ودار الضیافة وانشئ فی العهد القاجاری أیضاً ،ودار الوالیة وبنی بعد قیام
الجمهوریة اإلسالمیة .وهناک أروقة عدیدة أخرى بنیت خالل عدة عصور
وحکومات ومن هذه األروقة :دار الذکر ،ودار السرور ،ودار العزة ،ودار السالم،
ودار الشکر ،ودار الفیض...
یُعَدُّ صحن «جامع الرضوی» أکبر صحن الحرم الرضوی الذی ینعقد فیه
أکثر اإلحتفاالت .حصلتُ علی هذه المعلومات عَبرَ خدّام الحرم.
کانت الصحون کلّها ملیئة بالزائرین .الصحن الرضوی غاصّ بالزائرین
الذین یدخلون فیه أفواجاً ،مجذوبین بأشواق معنویّة ووجد قدسیّ .وبین الحین
واآلخر تُفلِت صیحات من لواعج القلوب یسری تَردادها فی أرجاء باحة
الصحن .تمّ بثُّ البرامج التلفزیونیة من الصحن الرضوی مباشراً .فی تلک اللیلة
کان الجوّ بارداً إلی حدّ ما .بقیت فی الساحة الرضویة لترحیب العام الجدید.
الیشعر االنسانُ بأیّ غربة وهو فی عتبة اإلمام الرضا(ع)؛ کأَنَّه یعرف هؤالء
الناس کلّهم.
اقتربت الساعة إلی الثانیة صباحاً .أقرأ برامج الحرم الخاصة بشأن ترحیب
الربیع وعید النیروز .بقی عشرون دقیقة لبدء العام الجدید .کنت أسمع همهمات
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أدعیة وضراعات الحاضرین الالئذین مثلی بعتبة شمس الشموس وأنیس
النفوس .جاءوا جمیعهم إلى محضر حجّة اهلل ثامن أئمّة الهدى یسکبون الدموع
ابتغاءً للطّهر والصفاء ،ولینالوا مرادهم على ید خیر عبید اهلل .کلّ الناس واقفون
متّجهین إلی القبّة الذّهبیة یدعون ربّهم حتّی ینتهی عام  31مع کلّ أفراحه
وأتراحه .ینتشر صوت «یامقلب القلوب واألبصار »...فی فضاء الحرم إعالناً
لبدء العام الجدید؛ عام  . 131اجتاح الفرح والسّرور أرجاء الحرم الرضویّ،
وتقذف الحلویات علی رؤوس الزائرین ،وکلّ شخصٍ یهنّئ السنة الجدیدة
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
استغرق حوالی ساعة .رأیتُ أثناء الطریق عروسین ابتدئا حیاتهما الزوجیة
بجوار الحرم المطهّر وسیارة العروس تُستصحب بمرافقة صالة الزائرین.
2131/2/2
کان من المقرّر أن قائد الثورة سماحة آیة اهلل الخامنئی سیلقی خطاباً فی الصحن
الرضوی بمناسبة السنة الجدیدة؛ إذن بعدما استرحنا قلیالً أکلنا فطورنا ،وهیّأنا
أنفسنا للذّهاب إلی صحن الجامع الرضویّ .دخلنا الصحن ،کانت أضواء الزیارة
األولی تتألأل فی روح أنا وصدیقی .بعض األحیان کان یحلّق طائر قلوبنا
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ویرفرف جناحیه فی نسیم ودیع وعلیل یهب من کل جانب مدعوّاً أوجهنا
المتعبة إلی الهدوء المعنوی.
بعد أن تمّ الخطاب من قبل سماحته ،وقضینا صالة الظهر والعصر ،أخذنا
القرار أن نزور عدداً من أسواق المدینة .إذن ،عُیِّن سوق الرضا مقصدنا األول.
دخلنا السوق؛ فرأیناه مسقوفاً وکبیراً .کان الزعفران ،البَرْبارِیس(الزرشک)،
سجادة الصالة ،المسبحة وحجاب الصالة تعدُّ من الهدایا التّذکاریة الخاصة
لمشهد المقدسة التی موجودة فی کثیر من حانات السوق .هناک ،شاهدنا أطفاالً
صغاراً یتراوح عمرهم بین 0- 7سنة یقومون ببیع سلعهم ولم یتوقفوا عن
اإلصرار لبیعها .کان السوق مزدحماً ونحن جُلنا فی السوق فی بدایة األمر حتّی
اطلعنا علی سعر البضائع .ثمّ ،قمنا بالشراء من المتاجر التی کان سعرها أرخص
من المتاجر األخری .بما أنّ السوق کان کبیراً جدّاً فبقینا هناک لمدة ثالث
ساعات لکنّنا أبداً ما أدرکنا مرور الزمن .تناولنا شطیرة کوجبة الغداء خالل
تجوالنا فی سوق الرضا .بعد الشراء وقبل التفرّق ،اتّفقنا علی المیعاد قبیل غروب
ذلک الیوم للذهاب إلی سوق «ألماس شرق» .فتقابلنا فی ساحة بیت المقدس،
ثمّ استقلنا تاکسیاً فبلّغنا إلیه بعد عشرین دقیقة .هذا السوق مجمع حدیث یتکوّن
من  7أدوار على شکل حلزونی یعنی تنتقل من دور إلى دور دون أن تشعر،
وبه بضائع راقیة ومالهی أطفال ومطاعم.
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یُعدّ هذا المجمع من أجمل المجمعات التجاریه واألسواق فی مدینة مشهد،
ویشتمل علی محالّت ومتاجر فخمة وراقیة .دخلنا السّوق من المدخل الثانی.
معظم الذین یزورونه ،یستخدمون السلّم الدّوار للذهاب إلى الطوابق االخرى.
ألنّ التسلّق من خمسة طوابق ،أمر یؤدی إلی التّعب .بما أنّ أسعار السّوق هذه
غالیة جدّاً فماشترینا شیئاً واکتفینا بأخذ بعض الصور التذکاریة .عندما خرجنا
منه استقلنا تاکسیّاً فترکنا السوق قاصدین إلی الفندق.
2131/2/7
قرّ عزمی على الذّهاب للزیارة قبیل صالة الصبح لهذا خلدتُ إلی النوم .عند
منتصف اللّیل ،استیقظت بال استعانة من منبّه أو غیره ،ولکن بایحاء من الرّغبة
التی أبیتُ علیها فتواظبت علی إیقاظی فی دقّة وأمانة .توضّأت وهیّأت نفسی،
ثمّ غادرت الفندق إلی الحرم فی الساعه الرابعة صباحاً .کانت الشوارع مزدحمة
کما کان شأنها فی النهار .دخلت صحن إنقالب .بحر موّاج من زائری الحضرة
یمأل الصحون ،فألقیت نفسی فی أمواج البحر وغبت فی زحمة الجموع ...حتّى
وقفتُ فی قبالة النافذة الفوالذیّة .وکان هذا کلّه ـ وأنا أُجرّبه ألوّل مرّة ـ مصدرَ
محبة وإعجاب .وجوه الزائرین الذین ترکوا النوم فی هذا اللّیل وقَصَدوا العتبة
الطاهرة بقلوب مِلؤها األمل والمسرّة ...کانت مغمورة بالنور والصفاء ،وکانت
مناجاتهم فی هذه الساعة أحلى مناجاة .رائحة العطر وماء الورد تمأل الصحن
وأنحاء الحرم ،وتنبعث األصوات الخاشعة التی کانت تتوجّه إلى اإلمام الرضا(ع)
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بالقراءة فی کتاب الزیارة بصوتٍ مسموع .ذهبت إلى زاویة ووقفتُ مستقبل
الضریح ،ورُحتُ أتطلّع إلى وجوه الزائرین .کانوا یَموجون بمشاعر روحانیة
ومعنویة عالیة ،وکانت هذه المشاعر تزداد لحظةً بعد لحظةٍ .تهبّ نسمة نقیّة من
نسمات الفجر ،ویرتفع من المئذنة نداء األذان .رجال عند حوض الماء فی وسط
الصحن الکبیر یتوضّأون .تنتظم صفوف صالة الجماعة .ذهبت إلی قسم سرداب
الحرم کی أصلّی بالجماعه .لمّا نزلت حوالی ثالثین سُلّماً وصلت إلی مصلّی
السّرداب الذی کان کبیراً جدّاً حیث یستغرق أکثر من ثالثة آالف من الزّائرین
تقریباً .توجد نافذة فی السّرداب تشبه الشبّاک الفوالذی ولکن الیربطون علیها
المرضی هناک ،بل یزورونها فقط.
بعد صالة الفجر وجدت صاحبی واقترحت له أن نذهب إلی الزیارة ،فهزّ
رأسه باإلیجاب ونظرتُ إلی عینیه المحدقتین ثم غضّ بصره وهو یداری
ابتسامة .ذهبنا معاً ،لکن الصحن کان مزدحماً جدّاً حیث لم نقدر علی الذّهاب
إلی األمام ولذلک زرناه من بعید وفی الساعة السادسة والنصف رجعنا إلی
الفندق .قرّرنا فی ذلک الیوم أن نذهب مع أصدقائنا اآلخرین إلی األماکن
السیاحیة والمذهبیة الموجوده فی مشهد .تحرّکت الحافلة فی الساعة الثامنة
صباحاً ،وتوقّفت علی بعد عشر کیلومترات من طریق مشهد -فریمان .ذهبنا
لزیاره مرقد «أباصالت» الذی کان من الخدام الخصیصین لالمام الرضا(ع) وبعد
أن تطرّقنا کیلومترین وقفت الحافلة مرّة أخری وذهبنا لزیارة «الخواجه مراد».
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وجدنا سویقاً بالقرب من البقعة المبارکة .بعد الزیارة ذهبنا للتسویق ،کان هناک
ضوضاء .وجدنا أحصنة وبعران مزینة ،وکان مالکوها یرغبون الزائرین ألخذ
الصورة التذکاریة فوق ظهورها.
المحطة التالیة لرحلتنا هی بارک ملّت .هذا المتنزه الذی یقع فی غرب
مشهد بصراحة أحد أکبر متنزهات ایران إن لم نقل أکبرها .بحیث ال یمکنک
تفقد المتنزه بأکمله لوسعه وکبره .ویشتمل هذا المتنزه بمسبح مکشوف ومدینة
ألعاب یوجد بداخلها ثالث أکبر دوالب الهواء فی العالم .هذا المتنزه یبعد قریب
نصف الساعة من الحرم.
هناک ،وقفتُ فوق قنطرة تأمّلتُ الماء المسقوف بأوراق الشجر .مضینا
ساعتین من الزمان وبعد تناول الغداء ،شدّ العزم علی الذّهاب إلی البقعة المتبرکة
للسیدین یاسر وناصر وهما من أوالد اإلمام موسی الکاظم علیه السالم،
مدفونین فی قریة جلستان فی منطقة طرقبة .لما سمعا بهجرة أخاهما الرضا إلی
طوس فجاءا مع أنصارهما إلی أرض خراسان للقائه حتی توفّیا هناک .یأتی
إلی هذه البقعة المبارکة آالف من الزائرین ومن مختلف مناطق إیران والدول
العربیة .عندما تدخل البقعة تذرف الدموع لغربتهما من غیر اختیار.
بعد الزیارة صلّینا صالة الظهر والعصر .عند مواصلة السیاحة والزیارة،
رکبنا الباص جمیعاً وذهبنا إلی متنزه الغابة الذی قد وقع فی انتهاء ساحة «وکیل
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آباد» وفی أعاله وقعت حدیقة الحیوان .عندما وصلنا إلی وکیل آباد ذهب بعض
المسافرین إلی المتنزه ولکن أنا وزمیلی ذهبنا إلی حدیقة الحیوان .اشترینا بطاقة
ثمّ دخلناها .حدیقة الحیوان کانت کبیرة وملیئة بالحیوانات والطیور المختلفة.
هناک عربات مزیّنة یعطونها لألجره .تجوّلنا فی جمیع أماکن متنزّه وکیل
آباد ،مستأجرین عربة .لفت نظرنا سوق بجوار الحدیقة .فی امتداد الرصیف
و أمام المتاجر ،وجدنا حوالی مائة فوّال کانوا قدبسطوا سلعهم جنب بعضٍ،
وأکثرهم فتیات یضاهی عمرهّن نحو العشرین إلی خمسة وعشرین ،بوجوه ملیئة
بالوشم وکن یتفائلن.
کادت الشمس أن تغیب ،ولیس لدینا وقت کاف للتنزه أکثر من هذا .قال
رئیس الموکب بشیء من الحدة دل علی نفاد صبره :أسرعوا .أسرعوا .لیس لدینا
وقت کاف ،ثمّ ذهبنا إلی الحافلة رویداً رویداً ،ورجعنا إلی الفندق حوالی الساعة
الثامنة.
بعدما انتهیت من التّجوال ،تناولت العشاء ،ثمّ ذهبت للزیارة .شددت عزمی
أن أمسک الضریح بیدی بأیّ نحو کان .کان االزدحام شدیداً جدّاً .لم أتصوّر
أنّی أستطیع أن أقترب من الضریح لکثرة ازدحام الزوّار .مضیت مصلّیاً علی
النّبی وفی کل صالة أمضی قدماً إلی األمام .فی الحقیقة کان الطریق یفتح أمامی
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ویزول کل حائل ومانع عن سبیلی بالصالة علی النبیّ وآله .وأخیراً أوصلتُ
یدی إلی الضریح واغر ورقت عینای.
کنت قد تمسّکتُ بالضریح .فداء لک أیّها اإلمام الرّضا! أقولها هذه المرّة
وأنا أرمق ضریحه ،ملتصقاً به فی زحمة الزّائرین .زحمة لم أرَ مثلها قبل الیوم.
غریب أنا ...آتٍ من مکان بعید .عند الضریح شعرتُ أنّی فی أمان ...فی حنان
هو أحبّ إلیّ من حنان أبی الذی وَلَدنی .کنت مستغرقاً فی مناجاتی ،ولم أشعر
ممّا حولی بشیء .لم أشعر بمدى الوقت الذی مرّ علیّ وأنا أبوح وأتضرّع من
القلب .فجأة تعالی صراخ .انتبه الناس فزعین إلی مصدر الصراخ .ساد الصّمت
وارتسمت األسئلة فی األعین القلقة .لألسف الشدید توفّی زائر عجوز إثر ضغط
الجماعة الموجودین فی الحرم .هذا الحدث أزعجنی وکل الذّین شاهدوه.
بعد الزّیاره جئت إلی صحن إنقالب .کانت الساعة تقترب إلی العاشرة
والنصف لیالً .الجو الروحانیّ فی عتبة اإلمام الرّضا(ع) مُضاءٌ بأنوار بیضاء حَوّلت
اللّیل إلى نهار .کأنّ شمساً تتألأل فی وسط الصحن ،والمنارات ،فیما حول القبّة
الذهبیّة المشرقة ،تتألّق رشیقة ممشوقة فی جوف اللّیل .علی رغم أنه قررنا أن
نذهب إلی السّوق اللّیلی ،إالّ أنّه فی هذه اللّیلة قد حزنت کثیراً ولم تکن لی
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رغبة فی أی عمل .هبّت ریحٌ باردة وحینما کنت أمشی برهوة تذکّرت ذلک
العجوز المرحوم حتی وصلت إلی الفندق.
2131/2/1
حان موعد رجوعنا .علینا أن نغلقَ حقائبَنا ونستعدَّ للرجوع .عندما استیقظت فی
الصّباح الباکر ذهبت إلى الحرم للوداع األخیر .کانت حالتی التُوصَف،
وأحاسیسی متدفّقة هائجة .إتخذتُ القرار مع أصدقائی أن نحضر فی الحرم قبل
رجوعنا بساعة أو ساعَتَین ،لنودّع اإلمام(ع) ونطلب منه أن یمهّد الطریق لنا
لزیارته مرّة أخری .بعدما انقضینا صالة الظهر والعصر بالجماعة ،استأذنّا من
اإلمام ودخلنا حرمه الشریف وبقینا هناک حتَّی الساعَة الواحدة والنّصف .کان
الخروج من هنا أمراً صعباً ،وأصعب منه هو الوداع األخیر مع اإلمام(ع)! لکنّی ما
کنت أقدر على ترک هذا المکان المقدّس .کأنّ قوةً جاذبة قویّة تَشدُّنی إلى
الحرم مثل المغناطیس ،وتجعلنی ال أُفارق هذا المکان.
ال أدری کم مَرّ من الوقت .ربّما جرَّبَ کلُّ الناس حالة وداع شخص
عزیز حبیب .کم هی صعبة! مرةً أخرى سلّمتُ من صمیم قلبی على اإلمام
الرؤوف .وأخیراً ...عزمتُ على الرّجوع .کان الوقت ضیقاً ولنستعجل لنصل إلی
مرقده الشریف .کانت أطراف الضریح ملیئة بالزّائرین .ولکن عطر الضّریح کان
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یعطینا هُدوءً غریباً .ودّعنا إمامنا وسیّدنا بأهدابٍ ماطرة ورجعنا إلی الفندق وکنّا
ننظر إلی الوراء دائماً حتَّی نری قُبَّة اإلمام الذَّهبیَّة مرّة أخری .عندما وصلنا إلی
الفندق ،رأینا زمالئنا اآلخرین قد شدّوا رحال السّفر .وبعد دقائق أخذت الحافلة
تبدأ رحلتها نحو کرمانشاه فی السَّاعَة الثانیة بعد الظهر مع ذکر الصَّالة....
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رحلة الطائر األبيض من بغداد إلى مشهد
باسم الشُمری
(الکوت -العراق)
موسم الشتاء فی العراق خالل حقبة السبعینیات یختلف عن بقیة المواسم ،عدم
توفر أجهزة التدفئة الحدیثة والطرق المعبدة ،واذا أمطرت السماء توقفت حرکة
الحیاة فی الکثیر من المناطق خاصة الریفیة منها ،حیث کانت عائلتی تسکن
وتجتمع على الموقد القدیم الذی یعد ألجل التدفئة ،منذ الصغر وإنا اسمع
األشخاص ینادون بعضهم البعض بألقاب عدة ،وأکثرهم أثار فضولی هو لقب
الحاج والزائر ،وعندما استفسرت فی إحدى اللیالی من جدتی عن معنى اللقبین،
أجابتنی بان لقب الحاج یطلق على من یؤدی مراسم حج بیت اهلل الحرام ،أما
الزائر فهو لقب یطلقه أهل العراق على من یزور مرقد اإلمام الرضا علیه السالم
فی مشهد ،والتی تبعد عن العراق بمئات اآلالف من الکیلومترات ،ومما زاد
فضولی هو أن اسأل جدتی عن هذا األمر وکیف وصل اإلمام علیه السالم الى
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مشهد(طوس) ولماذا سافر؟ وقد دفعتنی حکایات جدتی الى حلم بعید المنال
بان ازور إمامی علیه السالم .وهنا وجهت سؤالی الى جدتی ،هل من الممکن ان
نزوره قریبا؟ أجابتنی بأنه بعید ویحتاج الزوار الى أشهر حتى یصلوا إلیه بسالم،
و أکثر الزوار یذهبون فی بدایة موسم الربیع حیث األجواء جمیلة جدا فی إیران.
واأل مر الذی زادنی شوقا لزیارة مشهد هو تلک الحکایة التی رأیت فیها شیء
من الغرابة لکنها کانت إحدى کرامات اهلل سبحانه تعالى الى اإلمام الرضا علیه
السالم ،حیث حکت لنا جدتی عن لسان احد أقاربها قائلة :اتفق عدد من رجال
القریة على السفر ألداء مراسم زیارة اإلمام الرضا علیه السالم وأخته معصومة
علیه السالم فی قم المقدسة ،وهیئ الجمیع مالبسهم عدتهم وشیء من الزاد
لرحلتهم الطویلة التی تمتد لثالثة أشهر ،أال إن الحاج صالح قرر التخلف عن
الرحلة متعلال بأنه یرید السفر فی موسم الصیف حیث تکون ثمار الفاکهة الصیفیة
قد أثمرت فی إیران وخاصة فی مشهد ،أال أن رفاقه أقنعوه بالسفر فوافق على
مضض ،وفق طریق الرحلة توقف الرکب ألداء صالة الظهر فی منطقة جبلیة،
فذهب الحاج صالح الى الناحیة األخرى لیقضی حاجته ویجدد وضوئه ،ولما
عاد لم یجد القافلة وال رفاقه ،بحث هنا وهناک وصاح بأعلى صوته منادیا
بأسمائهم(حاج علی ،حاج کاظم ،حاج سلمان ) فلم یحصل على أیة إجابة،
جلس الحاج صالح وهو حائر ماذا یفعل فی هذه األرض الجبلیة القاحلة ،وهو
الذی ال یعرف الطریق نحو اقرب قریة ،قرر أداء الصالة وبعدها راح یبکی
ویندب حظه العاثر فی موافقته على هذه الرحلة ،وقرر المسیرة بحثا عن شخص
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یدله على الطریق ،واستمرت مسیرته ألکثر من شهر ،حیث نفذ زاده ،وبات
یتغذى على حشائش الجبال ومیاه اآلبار ،وقد وصل به التعب واإلجهاد الى حد
الموت ،فقد قرر الجلوس تحت ظل شجرة وإذا بعد لحظات أتى شخص یرتدی
عباءة بیضاء وبیده کیس اخضر وألقى التحیة على الحاج صالح ،قائال له :هل
أضعت القافلة؟ أجابه الحاج صالح نعم .ولکن من أنت ومن أتیت؟ أجابه انا
الذی سیؤصلک الى القافلة ،ولکن قبل ذلک خذ هذا الکیس ففیه ماکنت تبحث
عنه من ثمار مشهد ،وأالن قف یا حاج صالح وأغمض عینیک ،حتى دفعه من
ظهره ،وإذا بالحاج صالح بین رفاقه قریبا من مشاهد مدینة طوس وبیده کیس
الفواکه ،اذ حکی لهم حکایته وهو على یقین انه اإلمام الرضا علیه السالم
وبکرامة من اهلل سبحانه وتعالى أوصله لهذا المکان ،فراح یبکی ویعتذر لألمام
علیه السالم ،فیما تجمع الزوار کل منهم یأخذ شیء من الکیس للبرکة.
* حلم الطفولة
هذه الحکایة أججت فی داخلی حلم الوصول وزیارة مرقد اإلمام علیه السالم.
ولکن کانت هناک أمور عدیدة تمنعنی منها صغر سنی وانتقالی الى مدینة أخرى
فی بدایة الحرب العراقیة اإلیرانیة وانقطاع العالقات مع الجارة إیران .وبقی الحلم
یعیش معی لسنوات عدة حتى شارف عمری على الخمسین عاما وإنا انتظر
تلک اللحظة .وبعد سقوط نظام صدام وعودة العالقات مع جمهوریة إیران
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اإلسالمیة بدأت قوافل الزائرین تتقاطر على مشهد وقم المقدسة وبدأت
حکایات المسافرین تصل الى إسماعی وتزیدنی شوقا ،لکنی قررت التأنی حتى
اعد نفسی أعدادا کامال للرحلة المنتظرة .ودعوت اهلل دائما بأن یسهل لی أمر
الزیارة ،حیث کنت أتابع کل ما ینشر من مواضیع صحفیة وإعالمیة عن مرقد
اإلمام الرضا علیه السالم ومن خالل عملی فی مؤسسة صحفیة وأخرى إعالمیة
حیث تصلنا الصحف والکتب التی تصدر فی إیران ،وبعد یوم یزداد شوقی
وحلمی یکبر.
* السفر وفرح العاشق
اذ ابلغنی رئیسی فی العمل بان هناک وفد رسمی سیسافر الى بیروت یوم
الثالثاء المصادف  70 0 / / 3وما علیک سوى احضار جواز سفرک .لکنی
اعتذرت بسبب عدم حصولی على جواز سفر ،هذا األمر أطلق جرس التنبیه
لمشاعری ،وقلت کیف لی احلم بزیارة مشهد وإنا لم احصل على جواز سفر
لحد اآلن ،وفعال بعد أیام قلیلة اصدر لی جواز سفر رسمی ،وقلت انشاءاهلل
ستکون أول تأشیرة فی جوازی هی تأشیرة دخول جمهوریة إیران اإلسالمیة
لزیارة اإلمام الرضا علیه السالم ،ومر على هذا األمر تقریبا اقل من شهر وإذا
بجرس الهاتف یرن حیث کان على الطرف األخر رئیس تحریر الوکالة الخبریة
التی اعمل فیها ،لیبلغنی بأنی مرشح من الوکالة لمرافقة وفد نقابة الصحفیین
العراقیین الذی سیقوم بزیارة طهران بعد اقل من أسبوع فی منتصف شهر شباط،
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وما علی أال احضر جوازی وتسلیمه الى السفارة اإلیرانیة فی بغداد بغرض
الحصول على تأشیرة الدخول.
یا الهی هل إنا فی حلم آم حقیقة؟ أن هذا األمر یعنی تحقیق حلمی الذی طال
انتظار تحقیقه ،فقد طرت من الفرح والسعادة تغمرنی ورحت اقفز فی غرفتی
مثل األطفال ،أنها فرحة ال توصف ،لقد استجاب اهلل إلى دعوتی الصادقة ،وقد
أبلغت عائلتی باألمر الذی أفرحهم هم أیضا ،قائلین لی بعد عودتک بفترة یجب
أن تصحبنا إلى زیارة اإلمام الرضا علیه السالم ،ووافقت على طلبهم وقررت بعد
عودتی أیضا إن اصدر جوازات سفر لهم جمیعا.
ذهبت صباحا إلى بغداد حیث مقر السفارة اإلیرانیة وسلمت جوازی لهم
برفقة اآلمر اإلداری الخاص بالوفد الصحفی العراقی ،وقد تحدد موعد سفرنا یوم
الثالثاء انطالقا من مطار بغداد الدولی ،حیث عدت إلى منزلی فی محافظة واسط
المجاورة للشریط الحدودی اإلیرانی العراقی ولملمت حاجاتی ،وذهبت إلى
عدد من األصدقاء استفسر منهم عن أهم األماکن فی ایران وحفظ بعض
الکلمات والمفردات الفارسیة وکذلک عن حالة الطقس هناک.
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* رحلة الطائر االبيض واحالم اليقظة
و فی الیوم المحدد سافرت فجرا إلى مطار بغداد حیث سبقنی زمالئی إلى
هناک ،وقد کنت اعرف عدد منهم سابقا وتعرفت على اآلخرین فی صالة
المسافرین التی استمعت فیها إلى أحادیث کثیرة عن منهاج الرحلة واألماکن
التی سیقوم الوفد بزیارتها منها مقر وکالة اإلنباء الوطنیة اإلیرانیة والمدینة
اإلعالمیة فی طهران وبعض مقرات الصحف الناطقة باللغة العربیة وحضور مؤتمر
صحفی ولقاء بعض الشخصیات السیاسیة ،کل هذه األمور استمعت إلیها دون
ذکر أن منهاج الرحلة یتضمن زیارة مرقد اإلمام الرضا علیه السالم ،وهنا
توجهت بدعوة خالصة إلى اهلل سبحانه وتعالى بان یسهل علی زیارة مشهد وقم
ومراقد األولیاء الصالحین ،حتى قطع دعائی صوت رئیس الوفد بالتوجه إلى
صالة المغادرة وإبراز التذاکر مع جواز السفر ،حملت حقائبی وتوجهت إلى حیث
یقف جمع من المسافرین الذین کان اغلبهم من اإلیرانیین الذین انتهوا من زیارة
المراقد المقدسة الئمة أهل البیت علیهم السالم فی العراق ،وهم محملین بالهدایا
وقطع القماش الخضراء التی تقدم لهم تبرکا فی المراقد ،کل هذا الذی جرى وأنا
ما زلت غیر مصدق أنی على بعد خطوة واحدة من التوجه إلى الطائرة التی
شاهدتها من نافذة صالة المغادرة وهی تحط على ارض المطار کأنها طائر ابیض
عمالق ،وبعد لحظات تحرک المسافرین إلى حیث بوابة الصعود إلى الطائرة
وکنت وسطهم فرحا وسعیدا أفکر فی تحقیق حلمی الکبیر،ها أنا أقف أمام طاقم
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الطائرة الذین کانوا من جنسیات مختلفة عربیة وأجنبیة حیث یرحبون
بالمسافرین ویوجهونهم إلى مقاعدهم مع اطالعهم على تعلیمات السالمة العامة،
وقبل اإلقالع سمعت صوت المحرکات العمالقة تدور وصوت کابتن الطائرة
الذی أمرنا بشد األحزمة وبعدها قرء دعاء السفر متمنیا للجمیع سالمة الوصول
إلى وجهتنا التی کانت حیث مطار اإلمام الخمینی(قده) فی طهران .وبدأت
الطائرة بالدوران حول مطار بغداد بشکل حلزونی حتى ترتفع إلى المستوى
المقرر بسبب عدم قدرتها على الطیران بمستوى تدریجی إلى خارج حدود
المطار ،و ذلک للتهدیدات األمنیة المحیطة بالمطار من قبل بعض الجماعات
اإلرهابیة ،وسط ذکر الصلوات المحمدیة استقر الطائر األبیض على ارتفاع أکثر
من ألف قدم ،حیث انطلق صوب إیران.
* النافذة وحديث العاشقين
کان وجهی ملتصق بالنافذة الصغیرة للطائرة والتی حرصت على الجلوس قربها
لکی أتابع المشاهد جمیعها ،وبعد مرور تقریبا ربع ساعة حتى شاهدت فی
شاشة التلفاز الداخلیة للطائرة المجسم الذی یبین وصول الطائرة إلى الحدود
الفاصلة بین البلدین ،وسبحان اهلل هنا بدأت األجواء المغبرة تمیل إلى االنفتاح
والوضوح ،و ما أن اجتزنا الحدود حتى دخلنا أجواء فیها شیء کبیر من الوضوح
للمعالم األرضیة رغم االرتفاع الشاهق الذی کانت علیه الطائرة ،وهنا قلت فی
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نفسی یا سیدی وموالی اإلمام الرضا ،کیف سرت کل هذه المسافة فی طرق
وعرة جبال وصحارى وحیوانات مفترسة ،من المدینة مرورا بالبصرة وصوال إلى
طوس تلک القریة الواقعة شمال إیران ،أکید أنها أرادة اهلل سبحانه
وتعالى الداعیة إلى نشر مذهب أهل البیت علیهم السالم ،حیث أصبحت قریة
طوس مدینة وأی مدینة ،أنها مشهد المقدسة التی یؤمها مالیین الزائرین سنویا
من شتى بقاع الدنیا لینهلوا من برکات اإلمام ومعارف مدارسها الدینیة والحوزیة
إضافة إلى مدینة قم المقدسة حیث مرقد السیدة معصومة علیها السالم .فجأة
انتبهت الى نفسی حیث اهتز جسدی بسبب المطبات الهوائیة التی مرت من
خاللها الطائرة حیث عدت من جدید إلى نافذتی معزوال عن اقرب زمالئی
الجالسین بجواری ،حیث شاهدت کتل السحاب وسط السماء ،وکیف تمر من
خاللها أجنحة الطائرة ،وهنا دعوة اهلل أن یجنبنا کل مکروه ،وقلت یا الهی اآلن
کم إنا قریب إلى السماء حیث أطیر محلقا بعنایتک ،أرجوک یا الهی ارحمنی
وحقق حلمی فی زیارة مرقد اإلمام الرضا علیه السالم ،حیث اشتاق قلبی
وجوارحی لتحقیق هذه الزیارة ولقاء الحبیب غریب طوس ،وما أن انتهیت حتى
تناهى إلى سمعی صوت کابتن الطائرة وهو یشیر إلى إننا بدأنا اآلن بالهبوط فی
طهران العاصمة حیث مطار اإلمام الخمینی(قده) ،وبعد اقل من ربع ساعة هبط
الطائر األبیض على مدرج المطار ونزلنا بعد إن تسلمنا حقائبنا إلى قاعة
االستقبال اذ کان هناک عدد من المسئولین اإلیرانیین وبرفقتهم أیضا مترجم
یجید اللغة العربیة والفارسیة ،أشار علینا بالتوجه إلى قاعة المطعم حیث تناولنا
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طعام الغداء ،وبعد االنتهاء کان هناک باص بانتظارنا خارج المطار ،ما إن
خرجت حتى لسعنی البرد فیما کان الوفر الثلجی ینزل علینا مزینا األجواء فی
حالة جمیلة أشهدها ألول مرة فی حیاتی.
* المفاجأة الكبرى
وهنا کانت المفاجأة الکبرى لی ،إذ أعلن مرافق الوفد أننا سنتوجه إلى محطة
القطار الرئیسیة لکی نستقل القطار المتوجه إلى مشهد ،یا الهی قفزت فرحا وان
اصرخ نعم نعم ،حتى أن زمالئی اآلخرین انتبهوا لحالة الفرح التی انتابتنی،
و سألونی ماذا هل هناک شخص ینتظر قدومک فی مشهد؟ هل لدیک أقارب
هناک؟ إذ من المعروف أن عدد کبیر من العراقیین المسفرین فی زمن صدام
استقر بهم المقام فی مشهد .قلت لهم کال ال هذا وال ذاک ،الن من ینتظرنی هو
اکبر من هؤالء واعز إلى نفسی ،انه إمامی وسیدی وثامن أئمة أهل البیت انه
اإلمام علی بن موسى الرضا علیه السالم ،حیث کنت ادعوا اهلل من لحظة تبلیغی
بالسفر إلى اآلن بأن یحقق أمنیتی فی زیارة مرقده الطاهر.
و ما أن انطلق الباص إلى محطة القطار حیث مررنا بمنظار جمیلة وشاهدنا
نظافة وجمال الشوارع العامة وکذلک الحدائق المزینة بأنواع الزهور ونافورات
الماء ،وأکثر األمور التی أثارت إعجابی هدوء الشعب اإلیرانی فی التعامل مع
معنا وکذلک االحترام الکبیر لجمیع الزائرین ،کل مسافة الطریق ووجهی الزال
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ملتصق بنافذة الباص الکتشف معالم المدینة التی تعد من أکثر المدن ازدحاما
بالسکان ،وبعد فترة وجیزة توقف الباص أمام مبنى کبیر حیث المحطة الرئیسیة
لحرکة القطارات فی إیران ،انتشرنا فی قاعة االنتظار بسرعة حیث توجه قسم
منا إلى محال بیع العصائر والمکسرات ومخالطة المسافرین ومحاولة البعض منا
أن یثیر انتباهنا من خالل حفظه لعدد من مفردات اللغة الفارسیة ،لکننا سرعان
ما نکتشف تلک الحقیقة من خالل المترجم وسط قهقهات الجمیع ،وبعد اقل من
ساعة و نصف أشیر للوفد بان یتوجه إلى البوابة المؤدیة إلى رصیف االنتظار
حیث یمتد القطار أألفعوانی بعرباته الخضراء على سکة حدیدیة وکأنه أفعى فی
غابات األمازون تنتظر فریستها ،أشار مرافقنا علینا بالصعود ،إذ وجدنا غرف
مجهزة لنا فیها کل وسائل الراحة من طعام وشراب ساخن وأجهزة تلفاز وأسرة
للمنام ،الن الرحلة تستمر ألکثر من اثنتی عشر ساعة ،حیث نصل إلى مشهد
صباح الیوم التالی.
و بعد أن استقر الجمیع فی أماکنهم ،انطلق القطار مودعا محطته الرئیسیة
بصوت وداع أطلقه الکابتن من البوق الرئیسی ،بینما یلوح مراقب المحطة
وحراسها بأیادیهم متمنین لنا رحلة سعیدة ،بعد فترة زمنیة قلیلة خرجت من
غرفتی ألزور اآلخرین من زمالئی أعضاء الوفد وکذلک استطلع عربة القطار،
حیث وجدت بعض الزمالء من اخرج کتابا یتصفحه أو من کان یستخدم جهاز
الحاسوب لیدون به بعض المالحظات والصور ،والبعض األخر وجدها فرصة
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للتدخین بالرغم من مخالفتهم لتعلیمات المشرف على العربة ،أما إنا فقد عدت
إلى مجموعتی وإنا أمارس هوایتی المحببة فی مراقبة الطریق واکتشاف معالمه
حیث یلتصق وجهی بالنافذة وعیونی تبصر المسافات والمعالم البعیدة ،حیث
المدن الصغیرة والمزارع واألنفاق والجبال ،ومع حلول المساء أصبحت الرؤیا
ضعیفة بالنسبة لی ،فقررت بعد تناول طعام العشاء والشای ،أن أتمدد فی سریری
محاوال النوم وإنا احلم بموعد اللقاء المرتقب ،حیث أشار البعض من معارفی
علی بطلب تحقیق أمنیة أولى فی حضرة اإلمام وببرکته سوف یستجیب اهلل،
ورحت أفکر فی أهم أمنیة أتمنى إن تتحقق على المدى القریب ،وأغمضت
عینی وإنا ابحث فی ذاکرتی عن تلک األمنیة ،ماذا ماذا ماذا ،نعم أنها أمنیة
مشترکة لی ولعائلتی ،سوف اطلب مساعدتی فی الحصول على قطعة ارض
البنی فیها مسکنا محترما لعائلتی ،وکنت أقول أنها أمنیة بعیدة المنال بسبب
الروت ین القاتل فی تنفیذ بعض القرارات الخاصة بخدمة المواطن العراقی،
ورحت أدعو اهلل فی سری وأتخیل فرحتی وسط إعالن اسمی ضمن قوائم
الحاصلین على قطعة ارض سکنیة ،وکیف هی ستکون فرحة عائلتی ،ومضت
ساعات اللیل حیث انقطع همس زمالئی وبانت علیهم مالمح التعب من طول
الطریق ،حتى سمعت نداء المشرف على العربة وهو یصیح یجب علینا التهیؤ
لمغادرة القطار ،ألنه بعد اقل من ساعة سنصل إلى محطة قطار مشهد ،ومع
لحظات الفجر األولى لذاک الصباح الجمیل رحت أتطلع من خالل النافذة
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الصغیرة التی غطتها قطرات الماء إلى البیوت المتناثرة والمزارع الخضراء
وحرکة العمال ،انه فجرا جدید فی حیاتی ،وما ان توقف القطار حتى نزل
الجمیع حیث یقف فی انتظارنا باص لنقل الرکاب ،وتم نقلنا الى فندق قریب
جدا من المرقد الشریف لإلمام علیه السالم.
* اللقاء المرتقب
اتفق الجمیع على اخذ قسط من الراحة واالستحمام ثم االنطالق ألداء مراسم
الزیارة ،لکنی کنت أتلهف شوقا للزیارة ،کیف ال وإنا الذی لحد اآلن لم أزل غیر
مصدق بتحقیق حلمی ،بقیت حتى غط الجمیع بالنوم قمت بالنزول إلى
استعالمات الفندق وطلبت منه بطاقة تعریفیة لعنوان الفندق استخدمها فی حالة
فقدانی الطریق إلیه ،وسالت عامل الفندق عن الطریق الذی یوصلنی إلى المرقد
الشریف ،خرجت مسرعا حیث أحسست بلسعة برد ،دون إن التفت إلى الوراء
حیث الشارع الرئیسی ،وما أن نظرت باتجاه الیسار حتى بانت معالم القباب
الذهبیة والمآذن العالیة للمرقد الطاهر ،أحسست حینها أن قلبی یکاد یقفز من
بین أضلعی فرحا وتهلیال ،واصلت الخطى حتى البوابة الرئیسیة ،حیث دخلت مع
جموع الزائرین إلى حیث یتوجهون ،ألنی ال اعرف معالم الدخول والوصول إلى
الحضرة المقدسة ،وماهی أال مسافة قریبة دخلت من خالل بوابة أخرى حیث
وقعت عینای على شباک الضریح المقدس ،صرت أسیر بخطى بطیئة وإنا اکبر هلل
تعالى واصلی على نبینا محمد واله الطیبین الطاهرین ،حتى وصلت إلى الشباک
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تلمست معالمه بإطراف أناملی وإنا أقول السالم علیک یاسیدی وموالی ،السالم
علیک یوم ولدت ،والسالم علیک یوم استشهدت ،والسالم علیک یوم تبعث
حیا ،کیف ال وهو القائل( مازارنی أحد من أولیائی ،عارفا بحقی ،أال شفعت فیه
یوم القیامة) حتى التصق کامل جسدی بالشباک أحسست حینها بدفئ عجیب،
کأن أمی احتضنتنی من جدید ،وهنا تذکرت طلب أمنیتی التی ذکرتها هامسا
ومنادیا هلل تعالى بان یحققها بحق اإلمام الرضا علیه السالم ،ورحت أطوف حول
الشباک وادعوا لألهل واألحبة واألصدقاء بالرحمة والمغفرة والثبات على والیة
أمیر المؤمنین علیه السالم ،حتى جلست فی احد الزوایا وقمت بأداء الصالة
والشکر هلل تعالى على عظیم نعمته ،حیث راحت عیونی تجول فی سقف القبة
التی تحتضن الضریح وإنا اطرح السؤال الذی بقی فی ذاکرتی ،کم عانى اإلمام
علیه السالم حتى وصل إلى هذا المکان واستقر به المقام لکی ینشر علوم أهل
البیت وأخالقهم و فضائلهم فی هذه البقعة المبارکة التی اختارها اهلل سبحانه
تعالى مشهدا ومقرا لثامن أولیائه الصالحین من أئمة أهل البیت علیهم السالم،
وبقیت هناک حتى أحسست أن جسدی یحتاج اآلن إلى شیء من الراحة
والنوم .فنهضت مودعا مالئکة المشهد المبارکة وواعدا بالعودة للزیارة بعد وقت
قلیل .حیث واصلت السیر إلى الفندق ودخلت غرفتی إذ رمیت جسدی على
السریر وغطیت بنوم عمیق لم أصح منه أال على صوت زمیلی صالح ،وهو یقول
کفى نوما الساعة اآلن شارفت على الثانیة بعد الظهر والجمیع یتهیأ لزیارة األمام
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علیه السالم ،فنهضت وارتدیت مالبسی على عجل حیث الجمیع ینتظر فی
مدخل الفندق ،وقد توجهنا صوب المرقد الشریف ،حیث کنت الدلیل لهم بعد
اطالعی على معالم المرقد والروضة الرضویة فی زیارتی الصباحیة ،وادینا
مراسم الزیارة والصالة وتالوة سور من القرآن الکریم.
من أهم األشیاء التی جذبت انتباهی هو الحرکة الدائمة لخدمة الحضرة
بأزیائهم الموحدة ،وکأنهم خلیة نحل التکل والتمل من العمل خدمة لزوار
سیدها اإلمام الرضا علیه السالم ،وبعد االنتهاء من الزیارة عرجنا على زیارة
متحف الحضرة الرضویة ،إذ شاهدت فیه تحف نادرة تمثل مختلف الحقب
الزمنیة التی مرت على الشعب اإلیرانی ،وکذلک مخطوطات أثریة جمیلة ورائعة
خطتها أنامل أشهر الخطاطین والفنانین ،مع مسکوکات نقدیة وعمالت ورقیة
وطنیة وأجنبیة متنوعة ،إضافة إلى مصوغات ذهبیة نادرة مطرزة باأللماس ،تم
إهدائها إلى المتحف من قبل شخصیات متنوعة.
بعد أن وجدت تلک الشخصیات أن خیر من یحفظ تراثهم وأثارهم هو
المتحف الرضوی الذی تم تنظیمه بشکل رائع وجمیل حیث یسهل من مهمة
الزائر بالدوران ومشاهدة جمیع المعروضات فی المتحف .ومن ثم أخذنا مرافقنا
فی جولة فی األسواق القریبة من المشهد المطهر ،الن منهاج رحلتنا إلى مشهد
ینتهی عند الساعة السادسة عصرا وعلینا العودة إلى محطة القطار العائد إلى
العاصمة طهران حیث تنتظرنا مفردات منهاج مکثف.
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بعد تناول طعام الغداء فی قاعة الفندق حزمنا حقائبنا متوجهین إلى المحطة
وعینای تودع مع قلبی مرقد اإلمام الرضا علیه السالم ،حیث طلبت من اهلل
سبحانه أن ال یکون هذا أول وأخر لقاء وزیارة لی لإلمام علیه السالم.
فی طریق العودة کنا نتحدث عن جمالیة الزیارة وجمال مشهد ،واألمنیات
التی طلبها کل واحد منا فی حضرة اإلمام راجیا من اهلل تحقیقها ،حتى استسلمنا
للنوم ووصولنا إلى محطة طهران ومنها إلى الفندق المخصص لنا.
*زيارة السيدة معصومة عليها السالم
حیث منحنا راحة لیوم کامل على أن نبدأ مع صباح الغد بتنفیذ مفردات المنهاج
الرسمی للوفد والذی أعده اإلخوة اإلیرانیین لنا ،ولکن قلبی کان یتلهف لزیارة
مرقد السیدة معصومة علیها السالم فی قم المقدسة ،الن زیارتی التکتمل دون
زیارتها حسب اعتقادی الشخصی ،وفی الصباح کانت لنا جولة فی مقر المدینة
اإلعالمیة ومقر وکالة اإلنباء اإلیرانیة وعدد من مقرات الصحف الناطقة باللغة
العربیة من بینها صحیفة الوفاق ،ومن ثم توجهنا إلى زیارة معلم حضاری رائع
أال وهو برج میالدی الذی ینتصب وسط العاصمة طهران ،فقد کان فی استقبالنا
مدیر المشروع الذی قدم لنا وصفا تفصیلیا عن أنشاء البرج العمالق واألکثر
ارتفاعا حیث یصل إلى مایقارب  100متر ،واألماکن الترفیهیة فیه التی وجدت
لخدمة الزائرین ،وبعد لحظات انطلق بنا المصعد الکهربائی وبسرعة فائقة
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ارتعدت فرائضنا منها إلى أعلى البرج ،حیث وجدنا معرضا للفنون التشکیلیة
ومطعما دوارا ونوافذ تطل على جمیع الجهات ،إذ شاهدنا شبکة الطرق الجمیلة
وتوزیع المجمعات السکنیة التی نسقت على طراز هندسی جمیل ،بعد انتهاء
زیارة البرج توجهنا إلى الفندق عائدین.
فی صب یحة الیوم التالی وجدنا باصا مکیفا یقف فی مدخل الفندق حیث
أشار علینا مرافق الوفد بالصعود ألننا سنتوجه الیوم إلى مدینة قم المقدسة ،یا
الهی یاالهی ،کلمات أطلقتها من قلبی بصدق وعفویة الن زیارتی لمرقد السیدة
معصومة علیها السالم ستتم بعون اهلل ،وهذا ماکنت أریده دون البوح به لزمالئی،
وفعال توجه الباص وبعد مسیر ساعة ونصف وصلنا إلى مدخل مدینة قم
المقدسة ،ومن ثم إلى ضریح السیدة معصومة علیها السالم حیث أدیت مراسم
الزیارة وشکرت اهلل على تحقیق حلمی ،وما ان تقربت من شباک المرقد الطاهر
حتى همست فیه داعیا اهلل سبحانه التوفیق للجمیع والشکر له على نعمائه التی
أسبغها علی ،وقد تجولنا فی صحن المرقد الطاهر واطلعنا على معالمه الجمیلة،
و من أکثر األمور التی تشد االنتباه هو کثرة المدارس الدینیة فی قم المقدسة
وکثرة طلبة العلم فیها من مختلف الجنسیات.
وخالل جولتنا فی أسواق المدینة تبضعنا شیئا من الهدایا والحلویات التی
تشتهر بصناعتها المدینة ،ومن ثم تناولنا طعام الغداء فی إحدى المطاعم القریبة
من المرقد ،قبل توجهنا إلى الباص الذی أعادنا مرة أخرى إلى العاصمة طهران

 آفتاب شرق

255

حیث تم تنظیم رحالت سیاحیة عدیدة لنا من خاللها زرنا مرقد اإلمام
الخمینی(قده) ومنزله فی منطقة شمال إیران حیث البیئة الرائعة وجمال المنطقة
وهدوئها الخالب ،ومن ثم عرجنا على زیارة أماکن سیاحیة أخرى قبل العودة
إلى بغداد على نفس الطائرة التی أقلتنا سابقا.
* االرض وكرامة االمام الرضا عليه السالم
صعدنا إلى متن الطائر األبیض الذی ساهم فی تحقیق جزء من حلمی الکبیر،
وقد وصلنا مساء إلى بغداد حیث ودعنا بعضنا البعض وافترقنا کال إلى مکان
سکنه ،وبعد مرور أکثر من أسبوعین اتصل احد زمالئی بی طالبا منی جلب
مستمسکاتی الشخصیة ومراجعة مقر بلدیة المدینة الن قرار تملیک قطع
األراضی قد وصل وان اسمی من ضمن الوجبة األولى ،وبعد المراجعة وإعالن
أرقام قطع األراضی السکنیة ،حصلت على قطعة بمساحة  700متر مربع تقع
على طریق کوت – بدرة ،حیث ان هذا الطریق یسلکه الزوار اإلیرانیین خالل
مراسم زیارة أربعینیة استشهاد اإلمام الحسین علیه السالم ،وقررت عند اکتمال
إنشاء منزلی سیکون فیه مقرا لراحة الزائرین قبل مواصلة رحلتهم إلى کربالء
المقدسة.
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ذكری زيارة اإلمام الرضا(ع)
عبدالصاحب نوروزی
(استان ایالم)
کان صباح أحد األیام الحارة سنة  127الشمسیة .کنا فی مشهد الرضا(ع)
قاصدا زیارة اإلمام(ع) فی األیام االولی فی حیاتنا المشترکة .حوالی العاشرة
صباحا توجهنا الی الضریح للتحیة والزیارة .عندما تم العثور على مئذنة المرقد
الشریف ،دون الوعی وکان تحت تأثیر قوة کبیرة اجتمع الدمع فی عینی .کلما
تقترب سیارة االجرة الی المرقد ،کان ضغطی الداخلیة یتزاید اکثر فاکثر .عندما
توقفت سیارة االجرة ،سلمنا علی االمام ومشینا نحو أحد المداخل.
یا الهی أیّ قوة أو أیّ سرّ یسبب أن االنسان إذا قرب هذا المکان یفرغ
فکره من أیّ شیء غیر اهلل؟ ما یحدث فی عقل وقلب اإلنسان هو ،اهلل ،القرآن،
النبی ،اإلمام ،القیامة ،الحساب والجنة وما یشابه ذلک .فی الواقع ،أظن توجد
غسالة عند مدخل الضریح ،تغسل عقول وقلوب الناس من کل ما الیناسب هذا
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المکان قبل الدخول .ما أکثر إحساسی بالخفة والنقاء فی تلک اللحظات!
دخلت الضریح بإذن اهلل وباذن صاحبه.
علی الرغم أننی لم أر القیامة ولکن وفقا لما قرأت فی القران «لِکُلِّ امرئِ
مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنیهِ»(12ـ عبس) کان داخل الضریح قد شبه القیامة .یتکلم
کلّ شخص بلغة ولهجة ،یرتفع الصوت عند بعضهم ویخفض عند البعض .کنت
أقول بعض األشیاء أیضا دون إلتفات إلی أیّ شخص أو شیء .فی جزء من
الثانیة یتغیر ذهنی المدخالت والمخرجات ،التوبة من الحلقات الماضیة والعزم
علی أن کیف أکون فی المستقبل ،اإلجتناب عن الدنیا وملحقاتها ،التمسک
بالصالحات و ...إنقضی الوقت ولکن لم أستطیع أن أقرب الضریح بسبب
اإلزدحام .حتی إرتفع صوت المؤذن وبدأت الصالة فی زاویة .بعد الصالة ،عندما
کنت مغمورة فی هذه األفکار من ناحیة ،ومن إزدحام الجمعیة من ناحیة اخری،
ذهبت نحو الضریح دون إختیار .کلما أقترب من الضریح کان یضاعف ضغط
أفکاری الذهنیة من ناحیة وضغط إزدحام الجمعیة علی جسمی من ناحیة
اخری .کنت أقرب إلى الضریح وتدفقت الدموع من عینی دون اختیار .هذه هی
اللحظة التی کنت انتظرها زمنا طویال .ال أشعر ضغط االزدحام اآلن ،ولکن بدال
من ذلک کان قد ضعف ضغطی الروحیة .کنت قد غلقت أجفانی وأعتقد کلما
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أغلق العیون الجسمانیة تفتح عینی الروحیة .شیئا فشیئا توقف لسانی عن الکالم
وأصبح العالقة مهمة العقل والکالم مهمة القلب.
ال أعرف کم ثانیة أو دقیقة کنت غارقا فی هذه الحالة عندما فُتحت عینی
فجأة ،شعرت بأن ذهنی وقلبی اللذان کانا قد فصال من جسدی ،انضما جسمی.
عندما فُتحت عینی ولکن ما کان الذهن والقلب السابقین .ال أعرف أین کان قد
ذهبا؟ عند من کانا؟ أیّ شیء رأیا أو سمعا؟ و ...ولکن تجارب طفولتی
تساعدنی أن أقول کان ذهنی وقلبی کإنائینِ من النحاس اللذان اصبحا أسودین
مع مرور الوقت ولمّعهما النحّاس بعد ذلک .فی هذه اللحظة ،فجأة وقعت
عینای إلى داخل الضریح وأدرکت أنه یوجد حول وعلى قبر اإلمام أشیاء التی
ربما انه غیر راض منها.
یساعدنی علی صحة هذا الرأی أنه إذا وقعت عینای علیها خفضت حالوة
حالی التی حصلت علیها من قبل .األوراق النقدیة المختلفة من مختلف البلدان،
األشیاء الثمینة وحتى تذاکر الحافلة و ...کنت مشغوال بتحلیل هذه المسألة عندما
أدرکت أنه قد مضی زمن الوعد مع العائلة .إبتعدت عن الضریح مع اإلحترام ،کنا
نصلی ونتلو القرآن الکریم فی مکان ما فی الساحة ،کانت تصلی بالقرب منا
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عائلة أخرى وکان معهم طفل یبلغ عمره حوالی خمس سنوات .کان فی یده
تربة کبیرة وکان قد قصد الصالة مع والدیه.
بعد دقائق جاءت امرأة ومعها علبة من الحلویات ونادت الطفل ألخذ
الحلویات فجأة رمی الطفل التربة وأسرع نحو الحلویات فقلت معی یا عجبا!
فنحن هکذا! عند رؤیة فائدة قلیلة ننسی الهدف الرئیسی ونسرع الیها؟! ربما
توجد عالقة بین هذا الموضوع وبین آیات قرآنیة کهذه اآلیة «قل متاع الدنیا
قلیل واالخرة خیر لمن اتقى»( 22ـ نساء) .هناک لرؤیة متاع الدنیا أثر سلبی
علی حالی الجمیل وهنا أبعد الصبی عن هدفه الجمیل ومع اآلخرین ....بناء
علی هذه الذکریات أقترح أن ینتقل مکان جمع الهدایا والنذور إلی مکان آخر
کمداخل الحرم.

