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یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
کــز هـر زبان کـه یم شنوم، نا مکّرر است

حافظ

	پیش نگار
َهِ  ��َتنرِْقَذ ِعباَدَك ِم��َن الرَْجهالِه َو َحيرْ َجَتُه فيَك لَِيسرْ در زیـارت اربعـن یم خوانـم: »َوبََذَل ُمهرْ
اللِهو ]حسـن[ جان خویش ثنار وت رکد تـا نبدگانت را از ناداین و سـرگرداین  الضَّ

گمراهی نجات بخشـد«. این فقره از فقرات زیـارت اربعن به حقیقت، هدف 
از قیـام سـید الشـهداء7 را آشـکار یم سـازد. یب تردیـد هنضـت خونـن امـام 
امـام  و  اسـام9  نیب مکـرم  و  اهلـی  ابنیـای  هنضـت  امتـداد  در  حسـن7 
یلع7 و امـام حسـن7 اسـت و از ایـن رو هـدف هنضـت مه مهـان هـدف 
بعثت پیامـران و امامت امامـان خواهد وبد. نجـات نبدگان از جهل و نـاداین و 
رساندن آنان به چشمه های خروشان خرد و روشنایی هدیف بسیار بزرگ و 
غاتیی بس ارزنهد اسـت. ارزمشندی احیای شعائر حسیین و عزاداری ساالر 
شـهیدان نیـز بـدان سـبب اسـت کـه یم وتانـد زمینـه جهل زدایـی و روشـنایی 
حسـیین  شـعائر  و  عاشـورایی  عـزاداری  آین هـای  آورد.  فـرامه  را  بـخــی 
مهواره باید در مسری اعتای خرد و عقل و ناوبدسازی ناداین و جهل و پایان 
دادن بـه گمراهی ها قرار گرید و بسان چشـمه ای، زالل معرفت و معنویت را 
میهمان جان و دل تشنگان حقیقت سازد. این آین ها باید نقش احیاگر 
داشـته باشـد و مهـواره آن جلـوه از عـزاداری مـورد نظـر اسـت کـه در جهـت 
حقایق روشن عاشورایی و نجات نبدگان اهلی و مصباح منری وبدن قرار داشته 
باشـد؛ چـه بسیـار انسان هایـی کـه به گواهـی تاریـخ در مجالـس حسـیین و محافل 
عـزاداری عاشـورایی، موفق به وتبه و بازگشـت شـدند و راه حقییق خـود را با 

هبره مندی از چراغ هدایت حسیین بازیافتند و بر کشیت نجات او سوار شدند. 
این واقعیت، در اربعن حسیین جلوه دو چندان دارد.

اربعن بازگشت به ارزش های عاشورایی و تجدید عهد با راه شهیدان و زنهد 
نگاه داشنت یاد و خاطره آنان و تاش برای حرکت در مسری آنان است. از 
این رو احیـای اربعن، احیای ارزش های واالی اهلی و ایستادگی در مسـری 
معنویـت و معرفـت یم باشـد. اجـامع عظـم زائـران حسـیین در ایـام اربعـن، 
فرصـیت تاریخی برای احیـای باورها و ایجاد آمادگی برای عصر ظهور اسـت. 
اربعن، خط بطان کشیدن بر پندارهای خیایل دمشنان در سیطره بر جهان 
و تـداوم اسـتکبار اسـت. اربعـن تاش بـرای خـدا محـوری به جـان انسان 
محـوری، نزدیـک سـاخنت دل هـا بـه معنویـت بـه جـای مادّیـت و نشـان دادن 
جلـوه ای از جامعـه آرمـاین همـدوی بـه جـای دهکـهد ادعایـی جهـاین غرب 

است.
اسـاس متـدن غـرب، محوریـت انسـان و غفلـت از خـدا و دوری از معنویـت 
حقییق است. از این رو غرب یم کوشد تا با ظاهری فربیکارانه، جهان را در 
آستانه متدین با محوریت خود جلوه دهد. برخی از اندیشمندان غریب در طی 
سال های اخری سخن از دهکهد جهاین یم گویند. جهاین شدن و دهکهد جهاین 
در اندیشـه غـریب، بـر محـور پرسـتش و معنویـت نیسـت؛ بلکـه صرفـًا ایجـاد 
ارتباطـات گسـرده و تاش بـرای تجارت و دریافت سـود بیشـر و هبره کی 
از مسـتضعفان اسـت. دهکـهد جهـاین غـرب کدخـدا یم خواهـد نـه خـدا، و 
کدخـدای آن نیز قدرت های مسـتکر و زورگویند نـه آزادی خواهان و 
عدالت طلبـان. چنن اسـت که حرکت هـای عظم معنوی مهاننـد راهپامییی 
اربعـن، چشـم آنـان را خـریه یم سـازد و رؤیـای آنـان در سـلطه مهـه جانبه بر 

جهان را آشفته یم سازد.
اربعن حسیین، ظرفیت بسیار عظیمی برای متدن سازی اسایم بر محوریت 
و  جهـاین  جامعـه  حقیـیق  الگـوی  ارائـه  بـرای  تـاش  و  معنویـت،  و  خـدا 
مقدمه ای بس دل انگیز بر جامعه جهاین و االهی همدوی اسـت. براسـاس 
آموزه های اسـایم در جامعـه همدوی، عبودیـت و نبدگی خدا، معنویت، 
معرفـت و محبـت اراکن حیـات آدیم خواهـد وبد و افراد جامعـه ضمن تاش، 
از مهـه مواهـب معنـوی و مـادی برخوردارنـد. در جامعـه جهـاین همـدوی، 



هیچ کـس بر دیگری برتری نـدارد و افـراد از نژادها، یتره هـا و اقوام مختلف با 
محوریـت تعـایل و بالندگی معنـوی، گـرد مه یم آیند و بـرای معرفـت و عدالت 

تاش یم کنند.
راهپامییی عظم اربعن حسیین، قطعه ای دل انگیز و جلوه ای از روزگار 
خوش ظهور حضرت همدی )عج اهلل تعایل فرجه الشریف( است. این اجامع 
مک نظـری، الگویـی بـس گویـا بـرای متـدن عظـم اسـایم و پنجـره ای بـه بـاغ 
دلگشای عصر تکامل خردها و احیای معرفت و محبت است. در اربعن 
حسـیین، کدورت ها زائل یم شـود، اندوه های یب حاصل رخت بریم نبدد، 
کینه هـا جای خـود را به محبت یم دهـد، جهل هـا و ناداین ها به روشـین و خرد 
مبـّدل یم گـردد، و مهـه و مهـه در رضایـت و خشـنودی از پـروردگار روزگار 
شـب  گرسـنگی،  تشنگـی،  امکانـات،  کمبـود  راه،  سخـیت  یم گذراننـد. 
بیـداری، ضعف و ناوتاین بدن، سـرما و گرما، و... هیـچ کدام باعث اندوهگن 
رضایـت  بـه  و  دارنـد  رضایـت  مه  از  مهـه  اربعـن  در  منی شـود.  دل هـا  شـدن 
پروردگار از خود امیدوارند. آری، به واقع اربعن حسـیین، پنجره ای به باغ 

دلگشای متدن عظم اسایم و جامعه آرماین همدوی است.
بـر ایـن نبیـاد، ثبت و ضبـط وقایـع تاریخـی اربعـن و حفـظ و نگهداشـت این 
سـرمایه عظـم امهیـت بسیـار دارد. آنچـه امروز نگاشـته یم شـود، سـفرنامه و 
گزارش و خاطره است، اّما آنچه در آینهد پدید یم آید، تاریخی ژرف و پر ماجرا 
و محاسـه هایی فراموش ناشـدین اسـت. این ونشـته ها در آینهد مبنای بسیاری از 
تحلیل ها و برداشت ها در عرصه های مختلف جامعه شنایس، مردم شنایس، تاریخ 
شنایس و... است. چنن است که ثبت و ضبط این حوادث تاریخ ساز باید با دقت 
و فراست بسیار انجام پذیرد و حقایق معنوی را بتوانند با قلمی رسا به منایش گذارد.

در پایان، به چند نکته همم اشاره یم کمن:
1. آنچـه یم خوانیـد قطـره ای ازدریـای مـّواج و خروشـان اربعـن حسـیین و 
ارادت خالصانه مؤمنان به سـاحت حضرت سیدالشهدا7 است و حقیقت 
ایـن حادثـه عظـم در واژه و عبـارت در نخواهـد آمد، چه رسـد به آنکه قمل 
الکـن ایـن ونیسنهد بـه بیـان آن صتمم بگـرید. حـیت اگـر ده ها میلیـون زائر 
اربعن حسیین، مهه قمل به دست گریند و بخواهند خاطرات اربعن را نبویسند، 

باز انبوهی از حقایق اربعیین پنهان خواهد ماند. اندوها و دریغا که تاریخ عظم 
اربعن از چشـم بسیاری از جهانیان و نیز نسل های آینهد پنهـان یم ماند؛ با این 
مهه، آنچه بر اکغذ آمهد تاش ناچیز این نبهد است که امیدوارم خواننهد محرم 

ضعف های آن را به بزرگی صاحب اربعن بر حقری ببخشاید.
2. در البـه الی خاطرات اربعن، قطعه های ادیب و دل ونشـته های بسیاری 
وجـود دارد کـه پـاره ای از آهنـا حاصـل ایـن سـفر، و بعضـی حاصل سـفرهای 
دیگر و برخی نیز پیش تر به قمل آمهد و منتشر شهد است. مناسب دانسمت تا این 
قطعه های ادیب و دل ونشته ها را در البه الی سفرنامه بیاورم تا شاید خواننهد 

را در دل انگیزی فضای اربعن مشایعت کند.
3. در ونشـته ها کوشـیهد ام بـه مختصـات کشـور عـراق، تاریـخ عظـم آن، نباها و 
معماری ها، شخصیت های تاریخ سـاز، روحیـات مردم و ظرفیت هـای امروز 
آن وتجه داشته باشم و بدین منظور اطاعایت را در البه الی صفـحـات ذرک 

رکده ام که خواننهد به امهیت موضوع رهنمون شود.
4. در سفر اربعن دوستاین در ثبت و ضبط حوادث و گفت وگو کمک رکدند 
که آقایان سید محمدهمدی رضوی پور و محمد غفاری از آن مجله اند که بدین 
وسیله از زمحات و تاش های آنان صمامینه سپاسگزارم و کمک های مشفقانه 

آنان را ارج یم مهن.
5. در پایان از مشـّوقان، بانیان و زمینه سـازان ایـن اکر فرهنگی در بعثه مقام 
ـ وبیژه از جناب حجه االسام واملسلمن دکر امحدی، ریاست  معظم رهری 
ـ کمال  محـرم کمیتـه فرهنگی اربعـن و تـاش و عنایت و بـذل محبت ایشـان 
سـپاس و امتنـان را دارم. خداونـد متعال را که وتفیق این سـفر معنـوی و ذخریه 
اخـروی را ارزاین ام رکد، شـکر یم گـومی و بـه درگاهـش جبـن محـد و سـپاس 

لحمد محد الشاکرین. یم سامی. اللهم لک ا

جواد محمدزماین





ت
هش

 تا ب
اده

پی

ت
هش

 تا ب
اده

پی



رزومندی
آ
سحـر با بـاد می �ـفـتـم حـدیث �

مد که و�ثق شو به �لطاف خد�وندی
آ
خطاب �

حافظ

	)1438 پنج شنبه 95/8/20 )10 صفر
عطر زیارت، مشــــــام جانم ر� پر کرده �ســــــت. فرد� قر�ر �ست ر�هی عتبات شوم. قر�ر �ست 

کودک های �حساسم میهمان لحظه های سبز �جابت شوند. وعده دید�ر نزدیک �ست. سر 

به سجده می �ذ�رم. �للهم لک �لحمد حمد �لشاکرین....

�ز مشــــــرق �حســــــاس طلوع می کنم، با شعله های �رم عشــــــق. خانه �م ر� پشت باز�ر تجرد 

می سازم، رو به دریا؛ می خو�هم بی کر�نه باشم.

چشم به ر�هم! چشم به ر�ه لحظه های سبز �جابت. چشم به ر�ه پرو�ز تا شفاخانه ی وصل. 

بوی عروج، لحظاتم ر� پر کرده �ســــــت. به بلوغ شاخه ها قسم، دلم لبریز �شتهای سیب 

تجلی �ست �ز دست باغبان. جانم، مست تشرف به تماشاخانه ملکوت �ست. می خو�هم 

به روستای فطرت بروم و در کنار قنات شهود، دست و رو بشویم. می خو�هم مرغابی های 

لوده ی »ریا شــــــهر« خســــــته �م. می خو�هم 
آ
�حســــــاس ر� به برکه حضور ببرم دیگر �ز هو�ی �

سمان برود.
آ
قنوت بگیرم تا پرنده پرنده ندبه �ز دستانم به �

ورم. 
آ
ــــــاد می � نگاه که �ذشــــــته ی روزهایم ر� فر� ی

آ
ــــــر�وش می کند، � پیشــــــانی �م، عرق شــــــرم ت

�ونه هایم بازی �اه کودکان �شک می شود، هر وقت سابقه تباهم ر� به ذهن می کشانم. 

بی توبه، شنا کنم.
آ
باید �ل �ستغفار ر� به لب هایم بنشانم و در حوض �

ن �ونه پرو�زم ده که حتی پر شهود ر� فر�موش کنم و تنها به بی شماری 
آ
فرید�ارم، �

آ
و تو �ی �

تو در ذر�ت بیندیشم. همیشه بر لب هایم �ل های مناجات بنشان و دستانم ر� به سمت 

خورشــــــید پرو�ز ده. مر� همســــــایه �ت قر�ر ده و در پناه سایه �ت. �ز قفس روز رهایم کن تا به 

�ـفتگو با تو، �یسو�ن شب ر� شانه بزنم.

نگاه که سر بر خاک نیایش تو می سایم، خود ر� در کهکشانی بی �نتها می یابم. 
آ
معبودم! �

ــــــش می خو�نی �م! هر  ــــــاور نمی کنم کــــــه �ز در�اهت بر�نی، وقتی �ین �ونه به ســــــمت خوی ب

صبح، در میان مردمان، به �ین که بنده ی تو�م مباهات می کنم و هر شــــــام، در نســــــیم 

دلکش صلو�ت، مناجات می کنم. تو، تنها کســــــی هســــــتی که در همیشه ی درماند�ی به 

تقاضای مالقاتم جو�ب مثبت د�ده �ی!

موز�نم 
آ
مهربانم! توحید ر� با �صطالحات حکمت �ثبــــــات نمی کنم؛ با فر�و�نی کر�مت می �

نگاه که در دســــــت هایم شــــــوق قنوت سبز 
آ
و مهم ترین برهانم ر� تپش های دلم می د�نم، �

می شود.

فرید�ارم! دلم می خو�هد چشــــــم �شر�قی �م ر� بگشایــی و جلوه جلوه، خودت ر� بنمایانی. 
آ
�

دلم �ز و�ژه های خشک سلبی و �ثباتی �رفته �ست. کمی �ز کلمات ملکوت در دهانم بریز، 

تا تن مرده �م ر� روح بخشد.

فتاب ر� در 
آ
ینه د�دی تا �

آ
نَّ که مهربانی �ت بی نظیر �ست. تو بودی که مر� �

َ
شــــــَهُد �

َ
دلد�رم! �
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ه که دیگر کجا 
آ
لوده �ش کردم. �

آ
ن به تماشا بنشینم، �ّما من، غبار�

آ
ن قاب کنم و تو ر� در �

آ
�

می تو�نم شکرخند تو ر� مات و مبهوت بمانم؟

سمانم ر� بی ستاره مگذ�ری و مر� در چشم به ر�هی سپیده 
آ
پرورد�ار من! �ز تو می خو�هم که �

ن قیامت قامتی که �ز مکه طلوع 
آ
ــــــدن � نمیر�نی. من به �میدی نفس می کشــــــم. به �مید دی

خو�هد کرد و �سب خود ر� به سمت همیشه ی روشنایــی خو�هد ر�ند!

معبودم! �ز تو می خو�هم �ین سفر ر� ذخیره روزهای تنهایــی �م کنی و مر� عاشق حسین7 

بمیر�نی و با �و و یار�نش محشور فرمایــی!
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چه �ویمت که به میخانه دوش مست و خر�ب
سـروش عالـــم غیبــم چـه مژده ها د�ده ست

حافظ

	)1438 جمعه 95/8/21 )11 صفر
حرکت ما �ز قم در قالب دو �تومبیل بود. ساعت یک و نیم بعد�ز ظهر به همر�ه برخی 

دوســــــتان که قر�ر بود در �یام �ربعین فعال باشــــــند حرکت کردیم. برخی نیز تهر�ن بودند 

ــــــن رو کمی نگر�ن بودیم که  ــــــود که خود ر� به فرود�اه �مام خمینی برســــــانند. �ز �ی و قــــــر�ر ب

ن ها در دســــــت ما بود. پرو�ز ساعت 5 بعد �ز ظهر 
آ
ن ها به موقع نرســــــند؛ چون �ذرنامه �

آ
�

بود. در مسیر فرود�اه کمی �ز حال و هو�ی �ربعین های سال های قبل سخن می �ـفتیم. 

 بزرگ ترین 
ً
فتابی و کمی هم �رم بود. به فرود�اه رسیدیم. ساک من تقریبا

آ
� 

ً
هو� هم کامال

ورده بودند یا کوله پشتی به همر�ه 
آ
 کوچک �

ً
ســــــاک همسفر�نم بود. بقیه یک کیف نســــــبتا

د�شتند تا هنگام پیاده روی �ربعین خیلی �ذیت نشوند؛ با خودم فکر کردم که �ین ساک 

نجا وســــــایل 
آ
ر�مش می د�دم که به هرحال �

آ
بزرگ بر�یم دردسرســــــاز نشــــــود؛ ولی به خودم �

مده �م! حتی ماشین �صالح 
آ
بســــــیاری نیاز د�ریم و من در میان �طر�فیانم �ز همه مجهزتر �

ورده �م و به مقد�ر کافی لباس د�رم تا چند�ن به شستن لباس های کـثیف شده نیاز 
آ
ر� هم �

نباشــــــد. خوشـــــــحـال بودم که کاغذ، دفترچه، رو�ن نویس ، و دیگر وســــــایل کـتابت ر� به 

ورده �م؛ چون در عر�ق لو�زم �لتحریر خیلی یافت نمی شود یا دست کم در �طر�ف 
آ
همر�ه �

حرم باید کلی بگردی تا بتو�نی یک رو�ن نویس خوب و مقد�ری کاغذ مناســــــب پید� کنی. 

ر�مش بخش بود.
آ
�ین ها بر�یم �

ن با �نبــــــوه جمعیت مو�جه 
آ
ــــــود که �ل و�رد محوطــــــه فرود�اه شــــــدیم. �مان من �ین ب

 فرود�اه خیلی خلوت بود! کمی فکر کردم. یادم �فتاد که 
ً
می شویم. �ّما چنین نبود. �تفاقا

فرود�اه چند�ن نباید شلوغ باشد؛ چون هنوز نزدیک به نه روز تا �ربعین فاصله د�ریم و 

ماده رفتن می شوند. 
آ
�غلب مســــــافر�ن �ربعین در حدود یک هفته یا چهار روز به �ربعین �

من به یاد �ربعین سال �ذشته بودم که چهار پنج روز قبل �ربعین حرکت کرده بودیم و 

فرود�اه شلوغ تر �ز حال بود. �ز تهر�ن قر�ر بود محمد غفاری هم بیاید. �و هم قر�ر �ست در 

نگارش وقایع �ربعین کمک کار ما باشد. حال نگر�ن بودم. نیامده بود. تلفن های همر�ه هم 

نتن نمی د�د. ر�ننده ر� فرستادیم تا برود و محمد ر� �ز 
آ
خیلی کیفیت ند�شت و به �صطالح �

ن به فرود�اه می رسید و ر�ه دیگر به قم می رفت بیاورد. قر�ر بود 
آ
ســــــر دور�هی که یک ر�ه �

همان جاها �ز �توبوس پیاده شود و با ر�ننده هماهنگ شود. بعد �ز کلی نگر�نی سر�نجام 

مد و با هم به محوطه بال رفتیم.
آ
غفاری �

در فرود�اه بـخـشی ر� با چوب و وسایلی که به نام پارتیشن معروف �ست، به صورت 

ن نصب 
آ
ورده بودند و پارچه های مشــــــکی و منقش به نام �مام حســــــین7 بر �

آ
�تاقکی در�

کرده بودند. جلوی در �تاقک میزی قر�ر د�ده بودند و فردی با کـتری و قوری �یستاده بود 

تا به ز�ئر�ن �ربعین چای بنوشاند. لیو�ن ها هم یک بار مصرف بودند. صد�ی مد�حی میثم 

ــــــود. بر�یم جالب بود که در فرود�اه  مد. به و�قع �ینجا نخســــــتین موکب ب
آ
مطیعی هم می �

 رسمی ترین جا بر�ی �مثال من )که مدیریت و ریاست جایــی ر� برعهده ند�رم!( 
ً
که معمول

 در سکوت و بهت خاصی ر�ه می روند، 
ً
محسوب می شود و �فر�د �توکشیده و مرتب و معمول

 
ً
می شود حال و هو�ی �ربعین عر�ق ر� حاکم کرد و عطر خوش زیارت ر� پر�کند. جو�ن نسبتا

قدبلندی در د�خل �یستگاه صلو�تی �یستاده بود و با �حو�ل پرسی �رم و تعارف چای، به 
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مد می �ـفت. جلوتر رفتم. چای ر� �ز روی میز برد�شــــــتم. با من �حو�ل پرسی 
آ
ز�ئر�ن خوش �

 �ز پاسد�ر�ن 
ً
کرد و �لتماس دعا د�شت. من هم �ز �و و �ین کار فرهنگی تشکر کردم. ظاهر�

د�خل فرود�اه بود که �ین �یام �فتخار خدمت به ز�ئر�ن �ربعین ر� د�شت. با خودم �ـفتم 

یادم باشد در حرم �مام علی7 یا �مام حسین7 �ز �و یاد کنم.

بر روی صندلی نشستم و با محمد غفاری و حامد نگارش )دیگر دوستی که با �و همر�ه 

قای ســــــید مهدی رضویـ  دیگر دوســــــت ما که قر�ر 
آ
ــــــودم( �ـفت و�و کردم. یادم نرود که � ب

�ســــــت �و هم در وقایع نگاری به ما کمک کندـ  زودتر �ز ما یعنی حدود ظهر به عر�ق رفته 

بود. طاقت نیاوردم که بنشینم. رو به رویم بوفه �ی بود. با خودم �ـفتم کمی پسته و تنقالت 

بگیرم تا در عر�ق ساعت های بیکاری سر�رم باشیم. جلوی بوفه رفتم. قیمت ها ر� که دیدم 

دمی ز�د به جای �ول باز�شتم.
آ
منصرف شدم و مثل �

خیرهای هو�پیما کالفه کننده �ست. بر�ی همین یک 
أ
 در ســــــفرهای هو�یــی، تا

ً
معمول

کـتاب جیبی به همر�ه برمی د�رم تا در �ین ساعت ها مطالعه کنم. در خود هو�پیما هم چاره 

همین �ست. چون کار دیگری نمی تو�ن کرد. فقط باید لحظاتی ر� که میهمان د�ر�ن هو�پیما 

پذیر�یــی می کنند �ســــــتثنا کرد. �ّما چند�ن حوصله مطالعه هم ند�شــــــتم. �لحمدهلل پرو�ز ما 

ن روی صندلی هو�پیما نشســــــته �یم. میهمان د�ر هم مد�م �یر 
آ
خیر ند�رد. چون �ل

أ
خیلی تا

می دهد که میز صندلی �م ر� ببندم و �ز �ین رو مجبورم دیگر ننویسم.

دل تنگی های روز جمعه را نمی ش���ود فراموش کرد. دل تنگی های تو ای یار س���فرکرده! در 

ن چنگ می زن���م، تو ای 
آ
ژرف تری���ن چاه ه���ای اندوهم، نام تو تنها ریس���مانی اس���ت ک���ه به ا

لود می کند و کودک روحم از 
آ
همیشه اجابت! برکه کوچک شادی ام را باران دوری ات گل ا

رعدوبرق ابرهای هجران می ترسد. قدم های خسته ام، هر غروب، با نفس گرم جاده می دود 

تا شاید افق حضور تو را بیابد، ای پیدای پنهان!

ویزان اس���ت؛ ب���ه دنبال س���تاره دنبال���ه دار ظهورت. 
آ
س���مان ا

آ
نگاه���م، هر ش���ب از س���قف ا

م���ن از قاصدک ه���ا توق���ع دارم دل تنگی های���م را به گ���وش گل های باغ تو برس���انند؛ همان 

دل تنگی های�����ی ک���ه هر غروب، دل خورش���ید را خ���ون می کند؛ همان که ابره���ا برایش گریه 

ن، سر به صخره می کوبند، همان که ماهی های حوض 
آ
می کند، همان که موج ها از شنیدن ا

مسجدمان، از شرمندگی اش قرمز شده اند، همان که خواب را از چشمان ماه گرفته است 

باد 
آ
رامش را از توفان؛ و همان که بادبادک صبرم را از زندان دستانم می رماند و به ناکجاا

آ
و ا

فریاد می رساند.

ای همیشه ناگهان!

ما را به ناگهاِن همیشه خود برسان.

ای مسیح!

در ما شب ماندگان فراق، سپیده دمان را بدمان.

ای کلیم!

چشمان ما را از نور دستاِن خود بنوشان.

ای ابراهیم!

تش غربت را بر ما گلستان کن
آ
ا

ای نوح!

ما را به کشتی حضور خود نجات بخش

و ای قائم مقام پیامبر رحمت!

ظهورت را به ما مرحمت کن!

بغض گلویم را می فشارد؛ وقتی که مفاتیح را ورق می زنم و به دعای عهد می رسم. این ها که 

می گویم، خطبه نیس���ت، ندبه است! هر شب، سررس���ید دلم را ورق می زنم و روزهای بی 

خرین مسافر! به این 
آ
سمان شوِق مرا تاریک مخواه. ای ا

آ
تو بودن را می شمارم. ای ستاره! ا

عاش���قانه ترّنم، تبّس���م کن و از کوچه های س���اده ما عبور کن. بی تو، بهارم هم با اکراه گل 

هوی خیال ما را به دشت دلواپسی می رماند.
آ
می شکوفاند و انتظار، ا

ای اقیانوس! بیابان تشنه انتظار را فراگیر. ای طاووس بهشتی! باغ مبهوت خاکیان را پر 

سمانی! نزوِل سبِز خود را میهمان کوه نور کن و ای 
آ
ی کن. ای روح القدس شعرهای ا

ّ
از تجل

 و یعقوبستان چشم ها را روشنی بخش.
آ
یوسف! از مشرق چاه غیبت به درا

ب���ی ت���و، زانوان دختران عاطفه بی رمق اند و بهار، ادامه زمس���تان اس���ت. ب���ی تو، گل های 

سجاده پژمرده می شود و مسجد نیایش، در انتظار امام جماعت خواهد گریست. بی تو، 
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ینه ها در بی شماری زنگارها، کدر خواهد شد. بی تو، ماهی های برکه زندگی، سربه زیر سنگ 
آ
ا

خواهند کرد و ماسه های خیس ساحل احساس، خود را به تالطم دریا می سپارند. بی تو، 

شب های شعر، در شب های خاطره ادغام خواهد شد و دست هنرمندان، به واگویه فراق 

ری! بی تو طعم تلِخ »بی تو بودن« را می چشیم.
آ
تو بر کاغذ خواهد لغزید. ا

اکنون، ای مظهر اسما و صفات زیبای��ی! دیگرگونه تجلی ات را به چشم های ما ارزانی دار 

و ما را به تماش���ای جمال جبروتی ات امیدوار کن. به دنبال س���احل امن ظهورت، سال ها 

کشتی عمر راندیم؛ بیش از این اسیر توفانمان مپسند.
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سـتان نهادم روی
آ
ن زمان که برین �

آ
�ز �

فر�ز مسند خورشید تکیه �اِه من �ست

حافظ

	)1438 شنبه 95/8/22 )12 صفر
در فرود�اه نجف چند�ن معطل نشدیم. تصمیم �رفتیم نماز ر� همان جا د�خل فرود�اه 

مدیم. در 
آ
بخو�نیم و خو�ندیم. بعد هم یکی دو ماشــــــین کر�یه کردیم و �ز فرود�اه بیرون �

ــــــد خیلی مر�قبند که   �فر�د �ز نرخ تاکســــــی ها �طالعی ند�رن
ً
خــــــارج �ز �یر�ن، چــــــون معمول

 �ز چند نفر سؤ�ل می کنند تا معدلی �ز قیمت ها بگیرند 
ً
سرشان کاله نرود و �ز�ین رو معمول

ن با یک تاکسی همر�ه شوند. �ین �ونه بود که سر�نجام با یکی �ز ر�ننده ها کنار 
آ
و پس �ز �

مدیم و سو�ر شدیم. �ین ر�ننده دوستی د�شت که برخی دیگر �ز دوستان ما بر �تومبیل �و 
آ
�

 شرجی نجف خاطر�ت �ذشته �ین سرزمین ر� 
ً
سو�ر شدند. حال پنجره �تومبیل و باد نسبتا

غاز می کند، 
آ
بر�ی �نسان زنده می کند. ر�ننده به رسم معمول عرب ها چاق سالمتی ر� با ما �

و من نمی د�نم که چر� به محض ورود به عر�ق، شوق عربی سخن �ـفتن سر�سر وجودم ر� 

ید که روز�اری کالس مکالمه عربی می رفتم. وقتی می پرسیدم که چر� 
آ
فر�می �یرد. یادم می �

پیشــــــرفتم در یاد�رفتن �ـفت و�وهای عربی خوب نیست به عنصر فضا �شاره می کردند. 

می �ـفتند شما هنوز در فضای زبان عربی قر�ر نگرفته �ید. ��ر به یک کشور عربی بروید و در 

فضایــی قر�ر �یرید که ر�ننده ماشین، رهگذر�ن، تابلوهای مغازه ها و هشد�رهای ر�نند�ی 

و... عربی باشند، خیلی زود زبان ر� یاد می �یرید. حال و�رد جاده �ی شدیم که همه عالئم 

�طر�ف ما، و همه �طر�فیان، ما ر� و�د�ر به عربی ســــــخن �ـفتن کرده �ند. به نزدیکی جایــی 

ن بحر�لنجف می �ویند. در کنار �ین منطقه پله های برقی بزر�ی قر�ر د�رد 
آ
رسیده �یم که به �

ن سو�ر می شوند تا به سمت حرم بروند. �ز تاکسی که پیاده می شویم، 
آ
که ز�ئر�ن بر روی �

�نبوهی �ز ز�ئر�ن ر� مشاهده می کنیم که با پرچم های کارو�ن خود در حال بال رفتن هستند. 

ــــــد. در �طر�ف پله های برقی، �نبوهی �ز  مده �ن
آ
برخی هم معلوم �ســــــت به صورت �نفر�دی �

سازه ها قر�ر د�رد که معلوم �ست مسکن و موکب ز�ئر�ن در �یام �ربعین خو�هد شد. برخی 

�ز �ین خانه های پیش ساخته هم به �مور �د�ری حرم و �د�ر�ت عر�ق مربوط می شود که �ز 

ن ها به خوبی می تو�ن فهمید.
آ
تابلوی سردر �

�ز پله های برقی تا »فندق �لرســــــل« ر�ه چند�نی نیست. فندق �لرسل، هتلی �ست که 

نجا مستقر �ست. �ین هتل در نزدیکی حرم و در کنار صحن 
آ
بعثه مقام معظم رهبری در �

ن �ست که �ز لحظه 
آ
فاطمه زهر�3 قر�ر د�رد. �ز ویژ�ی های �ین هتل، �تاق های کوچک �

ن که باید 
آ
ن �ستر�حت خو�هیم کرد! ضمن �

آ
حرکت به نجف در فکر بودم که چگونه در �

پـی �ین مســــــئله ر� به تن بمالیم که �ربعین �ست و شدت جمعیت حاضر باعث می شود 

�تاق های دو یا ســــــه نفره در قالب هفت یا هشــــــت نفره پذیر�ی میهمانان عزیز باشد. ولی 

بســــــیار خرسندیم چون در جو�ر مول هســــــتیم و می خو�هیم بهترین صحنه های روز�ار ر� 

شنا پید� کردیم و قر�ر شد 
آ
ثبت و ضبط کنیم. و�رد فندق �لرسل که شدیم، یکی دو نفر �

تا تمام نشدن شام، �بتد� خوردن غذ� ر� سرلوحه کار خود قر�ر دهیم! �ول �مان می کردم 

که باید به غذ�خوری در زیرزمین برویم، �ّما متوجه شــــــدم سیســــــتم تغییر کرده و در �یام 

نجا رفتیم و 
آ
�ربعین در �تاق هایــی که در کنار ورودی هتل هست، باید غذ� ر� بخوریم. به �

قای سید مهدی رضویـ  دوست عزیز ر� که قر�ر �ست در �ین سفر ما ر� کمک کند و 
آ
جمال �

مدیم 
آ
 به یک �تاق �

ً
مده بودـ  زیارت کردیم. پس �ز شام، �جمال

آ
�مروز زودتر �ز ما به نجف �

و وسایل خود ر� در همان جا قر�ر د�دیم. بر سر سفره غذ� و نیز در لبی هتل همه جا سخن 

ن ها نسبت به سال های �ذشته بود. در 
آ
�ز کـثرت ز�ئر�ن �ربعین �مســــــال و بیشتر بودن �

نکه می د�نستیم همه �ین 
آ
�تاق هم همین مباحث به شکل نظام مند پـی �یری می شد و با �

ت
هش

 تا ب
اده

پی

ت
هش

 تا ب
اده

پی



غازی بر�ی 
آ
 �ین مباحث، �

ً
ن ر� تکر�ر و مرور می کردیم. معمول

آ
مســــــئله ر� قبول د�ریم باز �

 
ً
غاز مباحث جدی تر �ست. �طر�ف حرم هم �نصافا

آ
شــــــنایــی های بیشتر �فر�د با هم و ســــــر�

آ
�

ت دم زدن �ز زیارت و تصمیم بر�ی رفتن به حرم ر� ند�شت. �ّما مگر 
أ
شلوغ بود و کسی جر�

می شود �ز حرم مول �ذشت. �ین بود که به یک زیارت مختصر بسنده کردیم. �ستر�حت 

ــــــاق هتل همان �ونه که فکر می کردیم با زحمت فر�و�ن �نجام شــــــد. خیلی دوســــــت  در �ت

نجا �ذ�شتیم، سرخوشان 
آ
ن که وسایل ر� در �

آ
د�شتیم که زودتر به کربال برویم و پس �ز �

باز به نجف بر�ردیم و کارها ر� دنبال کنیم. �ین مسئله ر� با دوستانی که نیمه شب قر�ر بود 

موزش بعثه 
آ
ــــــه کربال بروند مطرح کردیم ولی �ز طرف جناب دکـتر �حمدیـ  مدیر محترم � ب

مد که نه، و هر چقدر خو�ســــــتید در نجف بمانید 
آ
و به و�قع رئیس ما در �ین ســــــفرـ  پیغام �

مدید دیگر دوباره به نجف باز نگردید. همین بود که ما تصمیم �رفتیم 
آ
ولی ��ر به کربال �

 در نجف بمانیم.
ً
فعال

ــــــا خودم فکر می کردم که چــــــه جایــی بهتر �ز  چقــــــدر خوب شــــــد که در نجف ماندیم. ب
ر�م �رفته و منزل �بر�هیم خلیل �لرحمان7 

آ
نجا �

آ
نجف. شــــــهری که کشــــــتی نوح7 در �

ن سکنی �زیده �ند و حال �ز 
آ
بوده �ســــــت، و بسیاری �ز بزر�ان شــــــیعه و عالمان ربانی در �

ُحســــــن �تفاق من هم چند روزی ر� میهمان کر�مت مول علی7 هســــــتم و ریزه خو�ر �ین 

خو�ن �سترده خو�هم شد.

نجف، به کوفه متصل �ست. �ّما در قدیم دو شهر جد� �ز هم بوده �ند. �ز زمان حضرت 

 مخّفف 
ً
ن ر� فر� نمی �رفته �ست. نجف ظاهر�

آ
ب �

آ
نوح، نجف، سرزمین بلندی بوده که �

ن »غّری« �ست. �ز �ین رو به ساکنان 
آ
« �ست. یعنی دریا خشک شد. نام دیگر � »نی َجفَّ

�ین شــــــهر »غروی« هم می �ـفته �ند. ساد�ت غروی، در میان ساد�ت، سلسله عظیمی �ز 

ن ها در نجف ساکن بوده �ند. �ینکه 
آ
فرزند�ن �مام علی7 و کســــــانی �ند که خود یا پدر�ن �

ن حضرت بازمی �ردد. 
آ
چر� بدن �مام علی7 در �ین منطقه دفن شد، به تشییع پنهانی �

�ز بیم جسارت خو�رج به بدن مبارک �مام علی7 مرقد �یشان تا سال ها پنهان بود. بدن 

مبارک �مام ر� در تابوتی نهادند و بر شــــــتری بســــــتند تا و�نمود کنند، به مدینه می برند. در 

مناطقی نیز چند قبر کندند و بدین شکل، جز �هل بیت �مام: و برخی �ز خو�ص کسی 

شــــــکار 
آ
�ز مدفن �مام �طالع ند�شــــــت. در زمان هارونـ  خلیفه عباســــــیـ  قبر بر�ی همگان �

ن ها فرستاد. 
آ
هو�نی ر� دید سگ ها و بازها ر� به دنبال �

آ
شد. هارون به شکار مشغول بود. �

هو�ن پس �ز مدتی به تپه �ی پناهنده شدند. بازها و سگ ها باز�شتند. هارون شگـفت زده 
آ
�

هو�ن 
آ
ن ها رفتند. �

آ
هو�ن �ز تپه، بازها و سگ ها بار دیگر به دنبال �

آ
بود. پس �ز باز�شتن �

ن تپه پناه بردند و ســــــگ ها و بازها منصرف شــــــدند. سه بار �ین کار تکر�ر شد. 
آ
باز هم به �

ن منطقه یافتند و ماجر�ی تپه ر� �ز �و پرســــــیدند. �و �بتد� �مان 
آ
پیرمردی �ز بنی �ســــــد ر� در �

خو�ســــــت و سپس به نقل �ز پدر�نش �عالم کرد که �ینجا قبر �مام علی7 �ست که حتی 

 �ز همان سال ها 
ً
ورند. صرف نظر �ز �ین د�ستان، نجف تقریبا

آ
ن پناه می �

آ
حیو�نات نیز به �

مد شیعیان و �ر�دتمند�ن به مول شده �ست. صدسال �ذشت و فقط 1900 
آ
محل رفت و�

نفر �ز ساد�ت علوی در نجف می زیستند. شیخ طوسی در قرن پنجم حوزه علمیه نجف ر� 

ن پس تا روز�ار ماـ  یعنی در حدود هز�ر سالـ  هز�ر�ن عالم و فقیه در �ین 
آ
سیس کرد و �ز �

أ
تا

شهر پرورش یافته �ند و علم علوی ر� در عالم �ستر�نده �ند. در عظمت نجف و عالم پروری 

ن همان بس که �مام خمینی پایه های فقهی و علمی حکومت �سالمی ر� در مباحث درس 
آ
�

غاز کرد و به برکت �میر�لمؤمنین7 نظام �سالمی در �یر�ن 
آ
خارج ولیت فقیه در �ین شهر �

شکل �رفت.

�کنون نجف در 160 کیلومتری بغد�د )پایتخت عر�ق( در غرب شــــــهر کوفه و متصل 

 چهل متر بلندتر �ز سطح 
ً
ن قر�ر د�رد. نجف بر روی یک تپه مرتفع  قر�ر د�رد که تقریبا

آ
به �

ب رسانی به نجف همو�ره دشو�ر بوده �ست. 
آ
 رودخانه فر�ت در کوفه �ست و �ز همین رو �

ــــــاز نجــــــف به بهجت ز� بودن شــــــهرت د�رد. �فر�دی که و�رد  نجف می شــــــوند �ین ر�  �ز دیرب

تصدیق می کنند و �عتر�ف می کنند که به محض و�رد شــــــدن به �ین شــــــهر، شــــــور و شوق 

ن ها ر� فر��رفته �ست.
آ
عجیبی سر�سر وجود �

نکه قر�ر شــــــد �ز »فندق �لرسل« به »فندق �مجاد �لضیافه« برویم، وسایل ر� 
آ
پس �ز �

 �ین هتل، �تاق های بهتر و �مکانات متنوع تری ر� د�شت. �تاق سه 
ً
با خود بردیم. �نصافا

ت
هش

 تا ب
اده

پی

ت
هش

 تا ب
اده

پی



مده 
آ
نفره �ی ر� �رفته بودیم. مسئول هتل هم یک �یر�نی بود که مدت زمان زیادی به عر�ق �

 خوبی 
ً
و هتل ر� به طور یکجا کر�یه کرده بود و �تاق �تاق و��ذ�ر می کرد. غذ�خوری نسبتا

هم د�شت و غذ�ها به سبک �یر�نی طبخ می شد.

قای رضوی به سمت حرم 
آ
شــــــب پس �ز نماز مغرب و عشــــــاء به همر�ه دکـتر �حمدی و �

حرکــــــت کردیم تا در برنامه صحن فاطمه زهر�3 شــــــرکت کنیــــــم. صحن فاطمه زهر�3 

محوطه بســــــیار وسیعی در پشــــــت حرم �مام علی7 �ست که با همت برخی شرکت های 

ــــــی و با کمک های مردمی در حال ســــــاخت �ســــــت. توســــــعه حرم �مام  ــــــی و غیــــــر �یر�ن �یر�ن

ن �ست. و�رد صحن که می شدی 
آ
علی7بیشتر �ز سمت صحن فاطمه زهر�3 و �طر�ف �

باید پله های متعدد ر� طی می کردی تا به بام ســــــاختمان می رسیدی. بر روی بام، محوطه 

نکه نماز صبح، 
آ
ماده شده بود. در �ین محوطه، ضمن �

آ
بزرگ بر�ی عز�د�ری ز�ئر�ن �یر�نی �

ظهر، عصر، مغرب و عشاء برقر�ر �ست، پس �ز نماز، مر�سم سخنر�نی و عز�د�ری بر�ز�ر 

می شــــــود. جمعیت در حدود هز�ر نفرند و ســــــخنر�ن محفل، حجه �لســــــالم و�لمسلمین 

مدرسی ـ �ز خطبای مشهور �یر�نی ـ �ست. سخن �و بیشتر حول موضوعاتی چون محبت 

خرت �ســــــت. در محفل حجه �لســــــالم و �لمســــــلمین 
آ
ن در دنیا و �

آ
�هل بیت: و نقش �

مد �ویــی مجری 
آ
علم �لهدی، مسئول بعثه رهبری در نجف حضور د�رد. �ین ر� �ز خوش �

مده بود هم �کنون در نزدیک منبر نشسته 
آ
برنامه فهمیدم. دکـتر �حمدی هم که به همر�ه ما �

قای محمدحسین پویانفر، به ذکر مصیبت �هل 
آ
قای مدرســــــی، �

آ
�ســــــت. قر�ر بود پس �ز �

قای محسن درستکار ر� به عنو�ن مد�ح محفل �عالم 
آ
بیت: بپرد�زد، �ّما نمی د�نم چر� �

 جابه جایــی رخ د�ده �ســــــت. سخنر�ن محفل د�شت درباره 
ً
کردند. با خودم �ـفتم �حتمال

وضعیت شیعیان مول در قیامت و مسئله شفاعت سخن می �ـفت که نگاهم به �نبد و 

قای ذ�کرینـ  �ز مسئولن هیئت 
آ
ن حضرت که �ز �ین بال خیلی دیدنی �ست �فتاد. �

آ
بار�اه �

مد و 
آ
 مسئول برنامه های صحن فاطمه زهر�3 بودـ  به کنارمان �

ً
رزمند�ان مشهد که ظاهر�

شروع به سخن �ـفتن کردیم.

قای ذ�کرین خدمات برنامه های مجتمع �لحسین7)چند هیئت شهر مقدس مشهد( 
آ
�

ر� تشــــــریح می کرد و می �ـفت: بر�ی حضور در �ین صحن مشــــــکالت فر�و�نی ر� پشت سر 

ــــــم و بر�ی و�رد کردن هر  ــــــد �مکانات صوتی ر� به �ین صحن و�رد می کردی �ذ�شــــــتیم. ما بای

قطعــــــه �ی باید جد��انه �ز عتبه علویه مجــــــوز دریافت می کردیم. حتی به میز�ن صوت ما 

نیز �شکال و�رد می کردند و ما باید پاسخگو می بودیم. �ین مکان، در �صل �جازه فعالیت 

فرهنگی ند�رد و به طور غیررســــــمی و با مو�فقت شــــــفاهی به ما �جازه فعالیت د�ده شــــــده 

تی �جازه فعالیت در �ین مکان ر� ند�شته 
آ
�ســــــت. �ز�ین رو بعید نیست که در ســــــال های �

باشــــــیم! �مســــــال هم به رغم تمام مشکالت، سر�نجام تو�نســــــتیم برنامه ها ر� برقر�ر کنیم. 

حتی تو�نســــــتیم با �ستفاده �ز شبکه های �جتماعی و مجازی، �خبار �ین فعالیت ها و نیز 

ــــــز ما بود که با  ــــــی �ز برنامه هــــــا ر� منعکس کنیــــــم. �ین هم به همت خادمان عزی بخش هایــ

لب تاپ و �مکانات �لکـترونیکی در صحنه حاضر شــــــدند. پیشنهاد می کنم بخش هایــی �ز 

ماده کرده در فضای �ینترنتی منتشر کنند تا در میان ز�ئر�ن 
آ
ســــــخنر�نی های �ین صحن ر� �

ثیر�ذ�ر باشد.
أ
محترم تا

ــــــن می �ـفت: در بخش خو�هــــــر�ن، هفت خادم د�ریم که �ز پاســــــخ �ویــی  قــــــای ذ�کری
آ
�

به مســــــائل شرعی تا ســــــاماندهی خو�هر�ن ر� برعهده د�رند. در بخش بر�در�ن هم خادمان 

بسیاری فعال هستند. هم �کنون صبح و ظهر و شب در �ین مکان، برنامه برقر�ر �ست و 

غاز به ما �جازه فعالیت 
آ
با �ستقبال فر�و�ن ز�ئر�ن روبه رو شده �ست. حتی عتبه علویه در �

همیشــــــگی ر� نمی د�د و فقط سه روز می تو�نستیم جلسه د�شته باشیم که به حول و قوه 

قای ذ�کرین �ز دل �نگیز بودن �ین مکان و نیز �مکان 
آ
�لهی �ین مشــــــکل نیز مرتفع شــــــد. �

ن ر� در حضور ز�ئر�ن مؤثر 
آ
رؤیت �نبد و بار�اه �مام علی7�ز �ین مکان ســــــخن �ـفت و �

د�نست.

�ز صحن خارج شــــــدیم و به ســــــمت پله های برقی در نزدیکی صافی صفا و بحر�لنجف 

رفتیم. می خو�ســــــتیم به مجموعه فر�هم شده توسط ز�ئر�ن مشهد سری بزنیم. �ز پله های 

برقی که خارج شــــــدیم، چندین و چند ساختمان با ســــــازه های مختلف رخ نمایــی می کرد. 

برخی چادرهای �نفر�دی هم به چشم می خورد که معلوم بود ز�ئر�نی هستند که جا ند�رند 
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و خو�بیدن در چادرهای چهار یا هشــــــت نفره ر� �نتخاب کرده �ند. �ول �ز چند نفر نشــــــانی 

نجا ر� پید� کنیم. 
آ
موکب موردنظر ر� پرسیدیم، هیچ کد�م بلد نبودند. �ّما سر�نجام تو�نستیم �

 �ین سوله ها 
ً
سوله هایــی بسیار بزرگ با مســــــاحت باورنکردنی در پیش روی ما بود. ظاهر�

ماده شده بود. 
آ
با همت برخی نهادهای مســــــتقر در مشهد و با کمک پیمان کارهای �یر�نی �

ن و�حد د�شت. بسیار حیرت زده بودیم. 
آ
ماد�ی پذیر�یــی �ز چند هز�ر نفر ر� در �

آ
ســــــوله ها �

�مــــــان نمی کردیم چنین مجتمع عظیمی در کنار صافی صفا برقر�ر باشــــــد. طبق برنامه، 

�مشــــــب می بایست حجه �لسالم و �لمسلمین حائری ز�ده در �ینجا سخنر�نی کند و حاج 

�بر�هیم قانع، به ذکر مصائب �هل بیت: بپرد�زد. �ّما چنین نبود و حتی �فر�دی که در 

کنار منبر نشســــــته بودند، �ز برنامه خبری ند�شتند و �ستر�حت می کردند. با کلی پرسش 

نجا مستقر 
آ
 مسئول یا مسئولن موکب در �

ً
ما ر� به سمت سوله �ی هد�یت کردند که ظاهر�

بودند. و�رد سوله شدیم. �نبوهی �ز پتوها و بالش ها در فر�روی ما بود. تعد�دی �ز جو�نان 

ــــــاره خود و کاری که  مد. ما درب
آ
هــــــم مشــــــغول کار بودند. یکی �ز جو�نان به �ســــــتقبال ما �

قای 
آ
می خو�هیم �نجام دهیم، توضیح د�دیم. سپس با مشایعت �و در �وشه �ی نشستیم. �

مد و پس �ز ســــــالم و �حو�ل پرسی، �ز ویژ�ی های 
آ
شــــــریفی مســــــئول موکب بود. به نزد ما �

موکب می �ـفت. �و می �ـفت: �مشــــــب قر�ر نبوده در �ینجا برنامه �ی بر�ز�ر شــــــود، ضمن 

�ینکه �نبوهی �ز کارها و مباحث حاشیه �ی د�ریم که تو�ن بر�ز�ری مر�سم های بزرگ ر� �ز ما 

�رفته �ســــــت. می �ـفت ده روزی هست که و�رد عر�ق شده �یم و متوجه شدیم پیمان کار، 

ماده 
آ
فضا ر� نیمه کاره رها کرده و رفته �ست. ناچار شدیم خود دست به کار شویم و فضا ر� �

کنیم. با چهل نفر خادم و هفتاد هشــــــتاد نفر بّنا و کار�ر مشــــــغول کار شدیم. �مکاناتمان 

ن چند روز �ست که به حمام نرفته �یم. �مروز تازه تو�نسته �یم 
آ
 �ل

ً
بسیار محدود �ست. مثال

نجاکه مشغول بیل 
آ
ماده کنیم و در �ختیار خو�هر�ن خادم قر�ر دهیم. �ز�

آ
برخی حمام ها ر� �

ن چنانی �نجام دهیم. با �ین همه نماز جماعت 
آ
زدن و بنایــی بودیم نتو�نستیم کار فرهنگی �

ب رســــــانی د�ریم و معضل بزر�ی �ست، �ّما 
آ
ن مشــــــکل �

آ
ر� در ســــــه وقت بر�ز�ر کردیم. �ل

نمی د�نیم با چه کسی و چگونه مطرح کنیم و چاره بیندیشیم. در مقابل رفتار عر�قی ها با ما 

شپزخانه دو روز �ست 
آ
ن ها همه �ونه خدمتی به ما �رز�نی د�شتند. در �

آ
خوب بوده �ست. �

ورده �یم. قر�ر بود روز�نه هفتاد یا هشــــــتاد غذ� بپزیم، �مام �کنون بر�ی دویست 
آ
شــــــپز �

آ
که �

قای شاهســــــون 
آ
قای فخر و حاج �

آ
ماده پذیر�یــی هســــــتیم و غذ� توزیع می کنیم. حاج �

آ
نفر �

مد. لهجه مشهدی �و بسیار شیرین 
آ
قای فخر نزدیک �

آ
روحانی های �ین مجموعه هستند. �

ن �له کرد که سخت �یری های �ضافی در �مر پذیرش 
آ
بود. �بتد� کمی �ز بعثه و روند �د�ری �

روحانی مبلغ د�رند و به مسئله مدرک خیلی �همیت می دهند و همین باعث شده بسیاری 

ـ �ز جمله منـ  به دنبال تشکیل پرونده در بعثه بر�ی �عز�م نرویم. بعد �ـفت �ینجا هم به 

مدم ولی نماز جماعت ر� به پا کردیم و شبها برنامه توسل د�ریم. حتی قر�ر 
آ
عنو�ن خادم �

بود �روهی بر�ی تبلیغ به �ینجا �عز�م شــــــوند �ّما نیامده �ند. �ین �روه قر�ر �ســــــت چهل نفر 

باشند. مردم خودجوش به ما کمک می کنند و هیچ توقعی ند�رند. �ّما �مکانات ما خیلی کم 

ن مشکل پتو د�ریم و باید چاره �ی �ندیشیده شود. به نظرم یکی �ز نکات مهم 
آ
�ســــــت. �ل

کید شود حضور بانو�ن �ست. من نمی �ویم خانم ها ر� �ز سفر �ربعین 
أ
که باید تحلیل و تا

شنا نیستند و رسوم 
آ
محروم کنیم ولی باید بد�نیم که �اهی زن های �یر�نی با فرهنگ عر�ق �

حجاب زنان در عر�ق ر� نمی د�نند �ز �ین رو �ین باعث تنش می شــــــود. خودم دیدم که زن 

عر�قی به دختر �یر�نی تشر می زد و می �ـفت حجابت ر� رعایت کن. خو�ستم به زن عر�قی 

بگویم بر�ی �مر به معروف، دچار منکر مشو! �ز �ین رو معتقدم ل�قل دختر�ن جو�ن ر� به 

ن ها تذکر 
آ
نکه مباحث مورد نیاز درباره حجاب ر� به �

آ
ســــــفر در �ربعین تشــــــویق نکنیم یا �

دهیم.

کم کم می خو�ستیم رفع زحمت کنیم که سرد�ر سعید قاسمی و�رد شد. رزمنده �ی که 

بارها نام �و ر� در شــــــب های خاطره و در صد� و ســــــیما شنیده �یم. به �حتر�م �و می بایست 

وردم و مشتاقانه به دنبال تصویری 
آ
چند لحظه دیگر می نشستیم. موبایلم ر� �ز جیب در�

می �شتم و سر�نجام یافتم. تصویر مربوط به بیش �ز پانزده سال پیش بود. زمانی که حاج 

ســــــعید قاسمی ر� بر�ی خاطره �ویــی درباره ســــــال های جنگ و نیز درباره حزب هللا لبنان 

ن مشــــــغول به تحصیل 
آ
و مبارز�ن لبنانی به مدرســــــه علمیه حقانی )که خود ســــــال ها در �

وردی؟ تو 
آ
ــــــن ر� �ز کجا � بودم( دعوت کردم. حاج ســــــعید نگاهی به عکس کرد و �ـفت: �ی
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کد�مشان هستی؟ خودم ر� در تصویر نشان د�دم و ماجر� ر� �ـفتم. �ـفت: بله، �ین مربوط 

مده بودم. خیلی خوشـحـال شد و �ـفت عکس ر� با 
آ
به سال هایــی �ست که تازه �ز بوسنی �

بولوتوث بر�یم بفرست. بعد هم درباره دید�ر چند شب پیش خودش به همر�ه جمعی �ز 

قا سخن �ـفت و سپس �ز �ینکه ما هنوز ضعف د�ریم و به قدر 
آ
فعالن فرهنگی با حضرت �

وسعمان کار نکردیم و باید بیش �ز �ین ها تالش کنیم. بعد هم �ز �عجاز بچه های مشهد 

�ـفت و �ینکه چگونه تو�نسته �ند در 35 روز 8 سوله بزرگ ر� ر�ه �ند�زی کنند.

حال �ز بچه های مشهد جد� شده �یم و به سمت هتل در حال حرکت هستیم. در هتل 

مستقیم به سالن غذ�خوری رفتیم تا زودتر  غذ� ر� بخوریم. دیدیم دوستمان محمد غفاری 

نجا �ز�رش تهیه کند. 
آ
نجاســــــت. محمد قر�ر بود که به مقبره شــــــهید حکیم برود و �ز �

آ
 هم  �

�ز همان ســــــر ســــــفره شروع کرد به شــــــرح ماجر�های مقبره شهید حکیم  و کیفیت بر�ز�ری 

نجا تعریف و تمجید کرد که مشتاق  شدیم 
آ
ن قدر �ز برنامه های فرهنگی  �

آ
نجا. �

آ
برنامه ها در �

قای پناهیان و مد�ح مهدی رسولی بوده 
آ
نجا �

آ
 سخنر�ن �

ً
نجا برویم. ظاهر�

آ
 یک سر به  �

ً
حتما

�ست.

حال شــــــام ر� خورده �یم و درباره تعیین قبله با هم ســــــخن می �وییم. در �تاق ما جهت 

ن کمد ر� جابه جا کرد. �ز �ین رو 
آ
قبله به روی کمدی چسبانده شده بود که می شد به ر�حتی �

ن �عتـماد کرد و باید خودمان جهت قبله ر� می یافتیم. به عمارت نبات �لحسن 
آ
نمی تو�ن به �

ن تو�نستیم جهت صحیح قبله ر� تشخیص بدهیم.
آ
در کنار هتل رفتیم و سر�نجام بر�ساس �

ــــــم که خو�ب مــــــن، خو�ب ر� �ز چشــــــمان  ــــــم. �ّما می د�ن خســــــته هســــــتم و باید بخو�ب

ن قدر زیاد �ست که خو�بیدن 
آ
هم �تاقی هایم خو�هد �رفت. می د�نم شدت خروپف من، �

ر� مـحـال خو�هد کرد. �ین ر� بارها همسرم به من �وشزد کرده بود. �ّما چه می شود کرد. به 

هر حال باید بخو�بم. برخالف دیگر�ن، شب ها خیلی زود می خو�بم تا شاید بعد �ز چند 

ساعت بید�ر شوم و دیگر�ن فرصت خو�بی بیابند.
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ســـتان پیـرمغان ســر چـــر� کشـیم؟
آ
�ز �

ن در �ست
آ
ن سر� و �شایش در �

آ
دولت در �

حافظ
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ساعت هشت صبح

بی به صورت بزنم و بروم حرم بر�ی زیارت؛ به دو 
آ
ســــــحر �ز خو�ب بید�ر شــــــدم. �ـفتم �

دلیل: هم �ین ســــــاعت �حتمال خلوت بودن حرم بیشــــــتر �ســــــت و هم �ینکه بچه ها در 

ز�رشــــــان می دهد. 
آ
�تاق بتو�نند کمی �ســــــتر�حت کنند. شــــــب ها صد�ی خروپف من خیلی �

بیچاره ها خیلی دم نمی زنند �ّما خودم می د�نم که در �تاق با وجود خروپف من، خو�بیدن 

 شب ها زود می خو�بم، �ین ها دیگر 
ً
 مـحـال �ست. حال حساب کن من که معمول

ً
تقریبا

ن ها هم مجبورند �طاعت کنند. �ز �ین رو 
آ
خو�بشان نمی برد و صبح زود هم برپا می �ویم و �

ن ها هم �جازه خو�ب بدهم. به جلوی در حرم که رسیدم غافلگیر 
آ
فرصت خوبی بود که به �

ن چیزی بود که �مان می کردم. مانده بودم چگونه 
آ
شدم! جمعیت بسیار بسیار بیشتر �ز �

نکه کـفش هایم ر� کجا بگذ�رم. به زحمت جایــی بر�ی کـفش هایم پید� 
آ
به د�خل بروم. دیگر �

کردم. �ز باب �لقبله می خو�ســــــتم و�رد شــــــوم. �ز لبه لی د�ربست ها به سختی و�رد شدم. 

فشــــــار جمعیت لحظه به لحظه بر من بیشــــــتر می شــــــد. �مان می کنم ��ر به جای من، 

 �ستخو�ن هایش خرد شده بود. بـخـشی �ز �ین 
ً
کودک یا سالخورده �ی قر�ر د�شت، قطعا

�زدحام جلوی در به دلیل بازرسی هاســــــت. عر�قی ها معتقدند در هر شر�یطی باید بازرسی 

یا به �صطالح خودشــــــان تفتیش صورت بگیرد. د�خل که می روی نفس ر�حتی می کشی؛ 

�ّما �نبوه جمعیت خیره �ت می کند. بیشترین �زدحام در د�خل، روبه روی �یو�ن طال قر�ر 

�رفته �ست. �یر�نی ها عالقه فر�و�نی به �یو�ن طال د�رند. در �شعار هم �ین �یو�ن به �یو�ن 

نجف شــــــهرت د�رد. �غلب مد�حانی که در حرم به مدیحه ســــــر�یــی می پرد�زند، �ین مصرع 

مشهور ر� که »�یو�ن نجف عجب صفایــی د�رد« می خو�نند. �نگار �ین شعر تبدیل به شعار 

ن ر� فریاد می زنند. 
آ
سازمانی �یر�نی ها در نجف شده �ست که �اه به صورت دسته جمعی �

 هم همین �ســــــت. معماری �یو�ن در ســــــطح بالی هنری و با شــــــگـفتی و جذ�بیت 
ً
�نصافا

ز�ئد�لوصفی همر�ه شــــــده �ســــــت. �ز زمانی که �مام صادق 7�ین قبر ر� نمایان کرد و پس 

مده �ند و تالش 
آ
ن حضرت مشتاقانه به �ین سو �

آ
ن در دوره هارون عباســــــی، عاشقان �

آ
�ز �

ن حضرت بنا کنند. �ـفته �ند در زمان هارون �لرشید سنگ 
آ
ن �

ً
کردند �نبد و بار�اه درخور شا

ن حضرت بوده �ســــــت، �ّما متوکل عباسی، سال ها بعد، �ین قبر 
آ
ســــــفید رنگی، ضریح �

ر� ویر�ن کرد. با �ین همه، پنجاه ســــــال بعد، �نبد با عظمتی بر فر�ز �ین قبر بنا شد. حرم 

ل بویه، حرم �مام 
آ
فرش شد و چند سال بعد، هفتاد حجره، در صحن بنا شد. در دوره �

ل بویه به �مور شعائری �همیت بسیار می د�دند و به 
آ
علی7 توسعه فر�و�نی یافت؛ زیر� �

نکه شیخ طوسی، در حدود هز�ر سال پیش 
آ
دنبال پرشور کردن �ین بار�اه بودند. پس �ز �

سیس نمود، تحول عظیمی در شهر 
أ
�ز بغد�د به نجف هجرت کرد و حوزه علمیه نجف ر� تا

مدند تا �ز محضر �مام علی7 
آ
نجف رخ د�د و طالبان علم �ز شهرهای مختلف به نجف �

ب رسانی به نجف 
آ
کسب فیض کنند و بتو�نند علوم دینی ر� فر� �یرند. یکی دو قرن بعد، �

نیز �نجام پذیرفت و زمینه مهاجرت شــــــیعیان ر� بیشتر کرد. با �ین همه در دوره صفویه، 

ن حضرت تغییر �ساسی یافت و توسعه ز�ئد�لوصفی 
آ
رونق نجف خیلی بیشتر شد و بار�اه �

پید� کرد. کم کم زمینه طالکاری حرم فر�هم شد و در دوره نادرشاه، �نبد و �لدسته ها �ز 

حالت کاشــــــی کاری به حالت طالکاری تغییر پید� کرد. خشــــــت های طالیــی حال و هو�ی 

حرم ر� عوض کرد.
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ضریح نقره �ی با رویکردهای �مروزی نیز در دوره قاجار ساخته شد و تا به �مروز، مرحله 

ن حضرت ر� و�له و شید�ی خود کرده �ست.
آ
به مرحله حرم توسعه یافته و عاشقان �

ن هم با �ین �زدحام خیره کننده ز�ئر�ن، بر�ی 
آ
�ین روزها، نزدیک شــــــدن به ضریح، �

 مـحـال �ست. �ّما �ز �وشه های �یو�ن به د�خل سرک می کشم 
ً
من و �مثال من �مری تقریبا

تا حال و هو�ی ز�ئر�ن ر� تماشا کنم و �وشه �ی بر�ی خو�ندن نماز و دعا بیابم. بسیاری �ز 

ز�ئر�ن در �طر�ف ضریح فریاد »حیدر حیدر« سر می دهند. به نظرم �ین مسئله با �حتر�م به 

یه » لترفعو� �صو�تکم فوق صوت �لنبی« 
آ
مقام �مام منافات د�رد. بال بردن صد� به مفاد �

ن هم در کنار �ین ضریح ملکوتی که �قتضا د�رد �فر�د با �حتر�م 
آ
چند�ن جالب نیســــــت. �

فر�و�ن تری بایســــــتند. حیدر حیدر �ـفتن ها ر� می تو�ن در صحن یا شبستان پشت ضریح 

�نجام د�د، همان �ونه که بســــــیاری دیگر �ز ز�ئر�ن چنین می کنند و حتی سینه زنی هم به 

ر�ه می �ند�زند. به نظر من، شبستان پشت ضریح که �ین روزها، توسعه فر�و�نی هم پید� 

کرده و نیز صحن حرم، جای مناسبی بر�ی مد�حی سینه زنی و عز�د�ری �ست. با �ین همه 

ثیر هم نمی دهم.
أ
ت تذکر به ز�ئر�ن ر� ند�رم؛ ضمن �ینکه �حتمال تا

أ
جر�

در صحــــــن، ســــــینه زنی های صبح زود هم صفای خاص خــــــود ر� د�رد، هر چند تعد�د 

ن، به �سترد�ی و حال و هو�ی سینه زنی شب ها نمی رسد. در حدود 
آ
سینه زنان و کیفیت �

ساعت هفت صبح کمی �ز فشار جمعیت کاسته می شود. نخستین شعاع های خورشید 

به ضریح و �یو�ن �مام علی7 می تابد و چشم همه ر� خیره می کند. معماری شگـفت �نگیز 

شیخ بهایــی ر� نمی تو�ن در قالب و�ژه ها بیان کرد.

دم و نوح: نیز کنار بدن 
آ
بر�ساس رو�یات �ئمه: در منابع حدیثی شیعه، حضرت �

مطهر �مام علی7 دفن شده �ند؛ �ز جمله در چند رو�یت �ز �مام محمد باقر7 و نیز �مام جعفر 

 صادق7 نقل شده �ست که �میرمؤمنان7 در قبر نوح7 یا کنار پدرش نوح7، یعنی 

در جایــی که پیش �ز �یشان حضرت نوح7 دفن شده، به خاک  سپرده شد.

ــــــه مفّضل می �وید که ��ر قبر �میرمؤمنــــــان7 ر� در نجف  �مــــــام صادق7 خطاب ب

دم و نوح7 ر� نیز زیارت می کنی. در �ین رو�یت، کیفیت �نتقال 
آ
زیارت کردی، بد�ن که �

دم7 �ز مسجد�لحر�م به نجف، �ین �ونه نقل شده �ست:
آ
بدن حضرت �

خد�وند متعال به حضرت نوح7 در حالی که در کشتی بود، وحی فرمود که هفت 

نچه به وی وحی شــــــده بود، طو�ف نمود. ســــــپس 
آ
ن جناب طبق �

آ
بار، طو�ف خانه کند. �

ن، �ستخو�ن های 
آ
ب، فرو رفت. تابوتی ر� که در �

آ
مد و تا ز�نوهایش در �

آ
�ز کشــــــتی بیرون �

ن ر� به د�خل کشــــــتی حمل کرد و ســــــپس مطابق 
آ
ورد و �

آ
ب بیرون �

آ
دم بود، �ز �

آ
حضرت �

ن، �ز دِر کوفه که وسط مسجد 
آ
خو�سته حق تعالی، دور خانه خد� طو�ف نمود و پس �ز �

بِلعی ماَءِک«؛ 
َ
کوفه هست، و�رد �ردید. در �ین وقت بود که حق تعالی به زمین فرمود: »�

بش ر� �ز مسجد کوفه فرو برد؛ همان طوری که 
آ
بی که دربرد�ری، فرو ببر«. پس زمین �

آ
�«

پیش تر �ز همین مسجد، ظاهر ساخته بود. �روهی که با نوح، در کشتی بودند، متفرق 

�شتند. سپس نوح، تابوت ر� در َغری )نجف( دفن کرد.

دم7 
آ
در ضمن زیارت نامه �میرمؤمنان7، بخش ویژه �ی نیز بر�ی زیارت حضرت �

و حضرت نوح7 �ختصاص یافته �ســــــت. در زیارت نامــــــه دیگری نیز پس �ز زیارت �مام 

َدَم َو نوٍح«.
آ
دم و نوح، چنین سالم د�ده می شود: »�لسالم علی َضجیَعیَک �

آ
علی7، بر �

�بن بطوطه در ســــــفرنامه خود، �شــــــاره کرده �ســــــت که در زمان بازدید �ز بار�اه �مام 

ن حضرت، دو قبر برجسته دیگر ر� که �ز حضرت 
آ
علی7 در نجف، �فزون بر قبر شریف �

دم و حضرت نوح: بوده، دیده �ست1.
آ
�

 �ز جای دو �نگشت بر روی صندوقچه مطهر می پرسند؛ د�خل 
ً
ز�ئر�ن در حرم معمول

ــــــی روی قبر و روبه روی صورت  ــــــح مطهر �مام7، روی ضلع جنوبی صندوقچه چوب ضری

ــــــک دریچه کوچک، میان یک صفحه فلزی به شــــــکل  حضرت، نشــــــانه �ی به صورت ی

محر�ب وجود د�رد که به نام موضع �لصبعین )جایگاه دو �نگشــــــت( شــــــناخته می شود. 
در �رتباط با �ین جایگاه، د�ســــــتان عجیبی مبنی بر وقوع کر�متی �ز �میرمؤمنان علی7 

نقل شده �ست.

1 . زیارتگاه های عراق، ج1، ص 33- 34.
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»شیخ جعفر نقدی« و دیگر�ن، �ین د�ستان ر� به تفصیل �ز کـتاب »تذکره �لمومنین« 

چنین نقل کرده �ند: »مّره بن قیس«، مرد فاجر و فاســــــقی بود که �مو�ل فر�و�نی د�شت. 

ورد. به �و �ـفتند که 
آ
روزی نزد قوم خود، سخن �ز پدر�ن و �جد�د و بزر�ان خویش به میان �

نان به دست علی بن �بی طالب7 کشته شدند. �و �ز مدفن علی7 پرسید 
آ
بسیاری �ز �

و پاسخ د�دند که در نجف �ست. �و با لشکری دو هز�ر نفره، به نجف حمله کرد و �هالی 

نجا، �ز شهر دفاع کردند و میانشان جنگ در�رفت. پس �ز شش روز، بـخـشی �ز حصار 
آ
�

نجف، تخریب شــــــد و متجاوز�ن، و�رد شــــــهر شدند. »مره« و�رد حرم مطهر شد و خطاب 

به �مام7 �ـفت: »تو پدر�ن و �جد�د من ر� به قتل رساندی!«. خو�ست نبش قبر کند که 

�ز ضریح مطهر، دو �نگشــــــت شبیه شمشــــــیر ذو�لفقار، خارج شد و �و ر� به دو نیم کرد و 

دو نیمه بدن �و، به دو ســــــنگ سیاه رنگ تبدیل شد. �ین سنگ ها ر� بیرون درو�زه نجف 

مد، با پایش به �ین سنگ ها لگد 
آ
�ند�ختند و هرکس که به زیارت بار�اه �میرمؤمنان7 می �

ن ها ر� به مسجد 
آ
ن بول می کردند. تا �ینکه روزی �نسان جاهلی، �

آ
می زد و چهارپایان روی �

ن ر� ببیند، �ز �و مبلغی بگیرد 
آ
ن، کسب روزی کند هر کس بخو�هد �

آ
کوفه برد تا �ز طریق �

و به مرور زمان، ســــــنگ �ز بین رفت. هم چنین �ز شــــــیخ قاســــــم کاظمی، صاحب کـتاب 

»شــــــرح �لستبصار« نقل شده �ست که کســــــی ر� که �ین دو سنگ ر� �ز نجف بیرون برد، 

نفرین می کرد و می �ـفت: »خد� نیامرزد کســــــی ر� که �ین دو ســــــنگ ر� �ز �ین بار�اه مقدس 

شکار ر� مـخـفی کرد«. 
آ
بیرون برد و �ین معجزه �

عان« �شــــــاره کرده �ســــــت که لعــــــان کنار �ماکن 
َ
مرحــــــوم صاحب جو�هر در مبحث »ل

مشــــــرفه، �ز جمله بین رکن و مقام در مســــــجد�لحر�م، نزد قبر پیامبر9 در مدینه منوره 

و صخره بیت �لمقدس و موضع �لصبعین، بالی ســــــر مقدس �میرمؤمنان7 شــــــدیدتر 

می شود2.

2  . زیارتگاه های عراق، ج1، ص 41-40.
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ن به دیـــر مغانــم عـزیـز می د�رند
آ
�ز �

تشی که نمیرد همیشه در دِل ماست
آ
که �

حافظ

	                                     )1438 یکشنبه 95/8/23 )13 صفر
ساعت 2 بعداز ظهر

یت هللا سید محمد هاشمی شاهرودی )رئیس سابق قوه قضائیه( 
آ
ساعت ده و�رد دفتر �

ن 
آ
در نجف شــــــدیم. �ین دفتر به و�قع مدرســــــه �ی بزرگ و چند طبقه �ســــــت که دو طبقه �

یعنی همکـف و زیرزمین حالت حســــــینیه د�رد و بسیار بزرگ �ست. �ین مکان در یکی �ز 

فرعی های نزدیک به خیابان بنات �لحســــــن قر�ر د�رد. ورودی ســــــاختمان چند پله د�رد و 

ن تصاویر شــــــهد�ی مد�فع حرم نصب شــــــده �ست. �ین حسینیه در �یام �ربعین 
آ
در کنار �

ستانه 
آ
ستانه �شرفیه قر�ر �رفته �ست. مردم شمال کشور و به ویژه مردم �

آ
در �ختیار مردم �

ن د�شته �ند. همین 
آ
�شــــــرفیه سهم فر�و�نی در بزر�د�شــــــت �ربعین و برنامه های مرتبط با �

نها شویم.
آ
مسئله ما ر� و�د�شت تا بر�ی �طالع �ز کارهای �نجام یافته و�رد محل �ستقر�ر �

مده �یم ما 
آ
ن که مطلع شدند بر�ی چه کاری �

آ
و�رد ساختمان شدیم. چند نفر به محض �

ر� به سمت زیرزمین مشایعت کردند. �ز پله ها که پایین می رفتیم بوی خوش برنج �یر�نی، 

مشام جان ر� می نو�خت. در زیرزمین خادمان سخت مشغول کار بودند. همان �بتد� بر�ی 

شپزخانه شدیم. چندین دیگ برنج در حال 
آ
شــــــپز�ن و خادمان و�رد �

آ
خد� قوت �ـفتن به �

 ناهار هم خورش قیمه بود.�ین ر� �ز برد�شتن در 
ً
ماده ســــــازی بود. ظاهر�

آ
ب کش کردن و �

آ
�

دیگ خورش فهمیدیم. معلوم بود در پختن غذ� �ز بهترین برنج و �وشت و لپه �ستفاده 

شپزخانه مشغول 
آ
قای رمضانی که مسئول �ین موکب بزرگ بود، خود در �

آ
شــــــده �ست. �

مد. همگی 
آ
ن �

آ
شپزخانه خارج شد و به محلی در نزدیکی �

آ
کمک کردن بود. با دیدن ما �ز �

دور هم نشستیم.

قای رمضانی می �ـفت �ین مکان ر� با هماهنگی عتبه تحویل �رفته �یم و همه �مکانات 
آ
�

ن کم بود شب �ذشته با کمک های مردمی 
آ
ما صددرصد مردمی �ست. حتی پتو که تعد�د �

کید کرده �یم که 
أ
به تعد�د کافی خرید�ری شد و در �ختیار ز�ئر�ن قر�ر �رفت. به خادمان تا

بر�ی ورود و خروج ز�ئر�ن به هیچ وجه ســــــخت �یری نکنند. ما محدودیتی در پذیرش ز�ئر 

نان خدمت رسانی می کنیم. مع �لسف 
آ
ند�ریم و به هر میز�ن که تو�ن د�شــــــته باشــــــیم به �

موریت ما �ســــــکان و غذ� بود. �ّما به 
أ
بر�ی فعالیت فرهنگی روحانی نیاورده بودیم چون ما

شــــــکل خودجوش، برخی طلبه های جو�ن حاضر شــــــدند که نماز جماعت ر� به پا کنند و 

ــــــر�ی مردم حدیث و نکـته �خالقی بگویند. �ین مجموعه به برکت شــــــهد� و بر�ی خدمت  ب

ســــــتانه �شــــــرفیه دعای ندبه هفتگی د�ریم 
آ
مده �ند. ما در �

آ
به حضرت حجت]�رد هم �

و در کنار صد و سی شهید، هر هفته با نام �مام زمان] هیئت بر�ز�ر می کنیم. �ز �بتد� 

هیچ پولی ند�شــــــتیم و در حدود ســــــی سال �ست �ین کار ر� �د�مه د�ده �یم. تا به �مروز هم 

�مام زمان] کمک ما کرده �ست و هیچ نگر�نی مالی ند�شته و ند�ریم. بر�ی پذیر�یــی ده 

روزه و هر روز ســــــه وعده �ز ز�ئر�ن، هزینه �ی معادل سیصد و شصت میلیون تومان نیاز 

ن به بیش �ز هز�ر نفر د�ریم خدمت می کنیم و �لحمدهلل 
آ
مین کردیم �ّما �ل

أ
ن ر� تا

آ
د�شتیم و �

نگر�نی مالی ند�ریم. همه پول �ین موکب ذره ذره و ریال ریال �ز مردم شهر و روستا جمع 

وری شده �ست. بر�ی �ین کار با ماشین به روستاها می رفتیم. �اه بانی های صد میلیون 
آ
�

ن ر� د�شتیم که فرد� توقع د�شته باشد، بر�ی همین به 
آ
تومانی وجود د�شت ولی خوف �

کمک های �ندک مردم بهای بیشتری د�دیم.
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مد و دو تخم مرغ، دو 
آ
نکه برخی �ز �ین ماجر�ها ر� فیلم برد�ری نکردیم. پیرزنی �

آ
حیف �ز �

پیاز و چهار سیب زمینی تقدیم کرد. با �حتر�م فر�و�ن قبول کردیم و باور د�شتیم که �رزش 

ن بانی صد میلیون تومانی بیشتر �ست. بر�ی شروع کار در نجف، نخستین 
آ
کار �و �اه �ز �

کاری که کردیم �ز همان هدیه پیرزن �ستفاده کردیم تا کار ما تبرک بیشتری د�شته باشد. �ز 

غاز شد. مردم بیش �ز سه تریلی، 
آ
�ین رو پخت وپز ما در �ینجا �ز همان هدیه و نزد پیرزن �

وری شد. حتی مردم رضایت د�دند که ��ر 
آ
هد�یای خود ر� �رسال کردند. سه ُتن برنج جمع �

خو�ستید می تو�نید برنج ها ر� به دیگر لو�زم موردنیاز تبدیل کنید. �کنون که �ینجا هستیم، 

هنوز پیام های هد�یای مردمی به تلفن همر�ه من �رسال می شود.

بان و�رد عر�ق شــــــدیم. می خو�ســــــتیم مجموعه 47 نفری خادمان ر� نخست به 
آ
ما 20 �

غاز کنیم و تا ده روز 
آ
بان کار خود ر� �

آ
زیارت کاظمین، سامر� و کربال ببریم و سپس �ز 24 �

در نجف خدمت برسانیم؛ �ّما با ورود به نجف و مشاهده سیل خروشان مردم مشتاق، 

غافل �یر شدیم و صالح ر� در �ین دیدیم که �ز همان روز �ول به خدمت رسانی بپرد�زیم. 

همان روز �ول �ز حدود پانصد نفر پذیر�یــی کردیم و رفته رفته جمعیت ز�ئر بیشــــــتر شد تا 

�ینکه در شب �ذشته در حدود دو هز�ر و پانصد نفر ر� �سکان و غذ� د�دیم. تا �کنون هم 

مده �ست. کمی نگر�ن 
آ
کســــــی نیامده �دعا کند که �رسنه �ست یا مشــــــکلی بر�ی �و پیش �

کمبود پتو بودیم که دیشــــــب نزدیک به هز�ر پتو �ز خّیرین به دستـمان رسید. بسیاری �ز 

ن ها پتو کافی 
آ
ز�ئر�ن بر �ثر کمبود جا در ر�ه پله ها و ر�هروها �ستر�حت می کردند که به همه �

ــــــم. صبـحـانه �مروز حلیم بود که بین دو هز�ر ز�ئر �یر�نی و عر�قی در د�خل حســــــینیه  د�دی

ن در بیرون حســــــینّیه هم توزیع شــــــد. در �ین خدمت رسانی فقط 
آ
توزیع شــــــد و عالوه بر �

بچه های �یالن و مازندر�ن به ما کمک نکردند، بلکه همد�نی ها هم خیلی کمک کردند. 

ن ها تریلی ها ر� به ر�یگان در �ختیارمان قر�ر د�دند تا تجهیز�ت ر� به عر�ق برسانیم.
آ
�

یند و در کنار ما می نشینند. نام هر دو 
آ
ن ها می �

آ
قای رمضانی دو جو�ن ر� صد� می زند. �

آ
�

ب سوخته �ست. �ین دو جو�ن فعالیت های رسانه �ی 
آ
علی �ست و یکی دستش با بخار �

و فرهنگی ر� مدیریت می کنند و با وجود سوزش دست، با صالبت تمام سخن می �ویند. 

قا که دســــــتش ســــــوخته دیشــــــب تا صبح در کنار دیگ غذ� بوده و در 
آ
 همین علی �

ً
ظاهر�

ن قدر 
آ
ن ها در �ستفاده �ز کمک های مردمی �

آ
نکه �

آ
همان جا دستش سوخته �ست. شگـفت �

�هل مر�عات �ند که حتی خودکار ر� بر�ی کارهای مشخصی �ستفاده نمی کنند.

یا روحانی یا مد�ح 
آ
دغدغه ما �ین بود که موکبی به �ین مهمی و با �ین همه فعالیت، �

ثابت هم د�رد یا نه. مســــــئولن موکب می �ـفتند که به ما �ـفته شــــــده بود فقط �ســــــکان و 

وردیم 
آ
پذیر�یــی با شماست، �ز �ین رو همین بلند�و و دستگاه صوتی ر� هم �ز باب �حتیاط �

ید! با �ین همه با �ستفاده �ز روحانیان و مد�حان 
آ
و �ینجا متوجه شدیم چقدر به کارمان می �

قای رمضانی می �ـفت: 
آ
حاضر در نجف، برنامه های فر�و�نی بر�ز�ر کرده بودند. �ز �ین رو �

مده بود و برنامه 
آ
در شب �ذشته، روحانی عزیزی �ز قم به همر�ه ز�ئر�ن جو�ن یزد به �ینجا �

بسیار عالی و مفیدی �جر� کرد.
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ز روی دوست دِل دشمنان چه دریابد
فتـاب کجا؟

آ
چـــر�غ مرده کجا شمع �

حافظ

 یکشنبه 95/8/23 )13 صفر 1438( ساعت 9 شب	
ــــــم. کوفه همــــــان شــــــهر تاریخی و  بعد�زظهــــــر تصمیــــــم �رفتیــــــم به مســــــجد کوفه بروی

شگـفت �نگیزی �ست که مدفن بسیاری �ز �نبیا، �ولیا و �وصیای �لهی و نیز بسیاری �ز علما 

 در 
ً
ن �ست که �ـفته شده �ّما ظاهر�

آ
و صلحاست. به حتم قدمت �ین شهر بسیار بیشتر �ز �

سال 17 ق پس �ز فتح قادسیه و مد�ئن ساخته شده �ست. �ین شهر که به قبله �لسالم 

شهرت یافت، محل مهاجرت بســــــیاری �ز مسلمانان شد و سال ها مرکز فرهنگ �سالمی 

نچه کوفه ر� در مرکز 
آ
و شــــــاهد حو�دث تلخ و شــــــیرین فر�و�ن بوده �ســــــت. با �ین همه، �

ن حضرت در سال 36 
آ
تصمیم �یری ها و د�ر�ی جایگاه و�ل کرد �قد�م �مام علی7 بود. �

ق ، �ین شهر ر� مرکز حکومتش قر�رد�د.

ن دو رکعت نماز در 
آ
درباره خاک کوفه هم که رو�یات بســــــیار وجــــــود د�رد و بر طبق �

ن بر�بر با صد رکعت نماز �ست. حرم بودن کوفه، و محل حکومت �مام مهدی )عج هللا 
آ
�

ن، و جایگاه شــــــیعیان بودن �ین ســــــرزمین، �ز جمله �ین 
آ
تعالی فرجه �لشــــــریف( بودن �

نقل ها در رو�یات �ســــــت. در کوفه، مســــــجدی قر�ر د�رد که �همیت بسز�یــی د�رد. مسجد 

دم7 ، محل نزول 
آ
کوفه محل ســــــجده و عبادت بسیاری �ز پیامبر�ن خد�، محل توبه �

مالئکه و... �ست. نماز فر�دی در مسجد کوفه �ز 70 نماز جماعت در مساجد دیگر �فضل 

�ســــــت. نماز و�جب در مســــــجد کوفه معادل یک هز�ر نماز و نماز مستحبی معادل 500 

نماز �ست. در مسجد کوفه مقام ها و جایگاه های مهمی قر�ر د�رد. مقام �بر�هیم7، مقام 

دم7، مقام جبرئیل7، مقام نوح7، مقام �مام زین �لعابدین7، 
آ
خضر7، مقام �

مقــــــام و محر�ب �مــــــام صادق7، محر�ب شــــــهادت �مام علی7، بیت �لطشــــــت، دکه 

�لقضاء، سفینه نوح بـخـشــــــی �ز مقام ها و جایگاه هاست. نیز مرقد مسلم بن عقیل7، 

هانی بن عروه، و مختار ثقفی در �ین مسجد �ست.

�ین جایگاه و�ل و ثو�ب عظیم هر ز�ئری ر� به ســــــوی خود می کشاند و شوق دست کم 

دو رکعــــــت نمــــــاز در �ین مســــــجد بافضیلت ر� در دل �و شــــــعله ور می کند. ر�ننــــــده ما ر� به 

ن توجه 
آ
ســــــمت مسجد کوفه می برد و چند�ن به ســــــرعت مجاز، عالئم ر�نند�ی و �مثال �

نمی کند. به نزدیک مسجد رسیدیم. �ز تاکسی که پیاده شدیم، چند �یستگاه صلو�تی یا 

به قول عر�قی ها موکب مشاهده کردیم که �غلب با چای �ز ز�ئر�ن پذیر�یــی می کردند. �مان 

نمی کردم با چنین جمعیت �نبوهی در �طر�ف مســــــجد مو�جه شــــــوم. �غلب ز�ئر�ن �یر�نی 

مده بودند. �ز عمده ضعف ها �ین بود که هیچ �ونه 
آ
بودند که به شــــــکل فردی یا کارو�نی �

تابلویــی بر�ی ر�هنمایــی ز�ئر�ن نصب نشــــــده بود. به شــــــکلی که ز�ئر�ن �اه حتی به دنبال 

�صل مسجد می �شتند! یعنی می پرسیدند مسجد کوفه کجاست! ما هم به عمارت بلند و 

ستون های عظیم روبه رو �شاره می کردیم و می گـفتیم مسجد همین جاست! پرسش بعدی 

 �ینجاســــــت. 
ً
�ین بود که حال دِر مســــــجد کجاســــــت! و باز باید ر�هنمایــی می کردی که مثال

قای رضوی 
آ
ن ها باعث شد که دوستمان �

آ
فر�و�ن به ز�ئر�ن �مشده برمی خوردیم که یکی �ز �

به دنبال ستاد �مشد�ان بر�ی معرفی �و برود. �ز�ین رو قر�رمان د�خل مسجد همان �بتد�ی 

در ورودی بود. حال به د�خل مسجد رفته �یم و همان �بتد�، جلوی در نشسته �یم. مردم 

یا نماز در مسجد 
آ
ن ها �ین �ست که �

آ
هم با دیدن طلبه های مثل من، نخســــــتین پرسش �
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قصر �ســــــت یا کامل. نمی د�نم چه وسو�ســــــی در دل ها �یجاد شده که همین پرسش ر� در 

حرم �مام حســــــین7 می پرســــــند و برخی �مان می کنند ��ر نماز خود ر� به قصر بخو�نند 

باید �عاده کنند. حال باید یکی یکی بر�ی همه توضیح بدهی که ��ر نماز ر� شکسته بخو�نید 

یا �ین 
آ
هیچ �شــــــکالی ند�رد. بالفاصله هم می پرســــــیدند حدود شرعی مسجد تا کجاست و �

یا صحن هم جزء 
آ
بخش هایــی که به مســــــجد �ضافه شــــــده هم حکم مســــــجد ر� د�رد یا نه. �

مسجد �ســــــت یا نه. بعد هم می پرسند که محر�ب شهادت �مام علی7 کجاست. درباره 

ن هم که تا دلت بخو�هد می پرســــــند. تابلوهای کوچک �طر�ف 
آ
د�ب مســــــجد و نمازهای �

آ
�

هم پاســــــخ �و نیست. یکی می پرسد مقام �بر�هیم7 کجاست، یکی می پرسد مقام خضر 

سان 
آ
کجاســــــت و.... نصب چند پالکارد و پوستر �طالع رسانی، می تو�نست کار ر� بسیار �

کند. با �ین همه، طلبه های فر�و�نی ر� می بینی که مشــــــغول �ـفت و�و با مردم و ر�هنمایــی 

 تالش های طلبه های �یر�نی در مســــــجد کوفه جــــــای قدرد�نی د�رد. 
ً
ن ها هســــــتند. �نصافا

آ
�

قای 
آ
نماز مغرب و عشاء ر� خو�ندیم و در �وشه مسجد با یکی �ز ذ�کر�ن �هل بیت: )�

محمدجو�د �حمدی( مشغول سخن �ـفتن شدیم.

مســــــجد کوفه، عطر دل �نگیز مناجات ر� در دل می پر�کند. مگر نه �ینکه �ین مســــــجد 
دم7، نمازخانه بسیاری �ز �نبیای بزرگ �لهی و محر�ب عبادت �مام علی7 

آ
محل توبه �

بوده �ست؟

�ز �ین رو لحظاتی با بهترین خودم خلوت می کنم و به �و می �ویم:

ش���ایان ش���کوه تو چیس���ت؟ این را به من بگو. مگر نه این که زبان ما از ستایش���ت ناتوان 

ن چنان که  آ
ری! تو هن���وز هم ا

آ
اس���ت؟ پ���س کدام زب���ان تو را به حقیقت س���تایش می کند؟ ا

شایس���ته است، پرستیده نشده ای و ناش���ناخته مانده ای: »ما َعَرفناَک َحقَّ َمعِرَفِتک َو ما 

َعَبدناَک َحقَّ ِعباَدِتک«.

ای تمامِت عرفان! مردمان روستای فطرت را به کوچه باغ های سرسبز معرفت خود برسان 

و در تماشای جمال و جاللت مبهوت گردان. کانون دل هاشان را سرشار عشق خودساز 

و پرنده اندیشه شان را از قفس اوهام وا رهان. دِر باغ مکاشفه را به روی عاشقانت بگشا و 

عطر خوش حضورت را میهمان خانه شان گردان.

اگر نبود پیاله پیاله مهر تو، دل به ساغر کدام میخانه باید می سپردیم؟ اگر نبود بی کرانه 

سمان پر 
آ
بِی مهربان تو، به کدام ا

آ
لطف تو، سر به کدام صخره باید می ساییدیم؟ اگر نبود ا

واز وامی داشتیم؟
آ
می گشودیم؟ اگر نبود احساِس با تو بودن، قناری روح را چگونه به ا

���اِبُقون«   ���اِبُقوَن السَّ لسَّ
أ
الم و دردهایمان، یاد توس���ت، ما را به دریای »ا

آ
اکن���ون ک���ه مره���م ا

ِئَک الُمَقّرُبوَن« امیدوارمان ساز. درختان مناجاتت را در   رزمین 
َ
ول

ُأ
برس���ان و به بهش���ت »ا

دلمان بکار   تا در فردای��ی سبز، شکوفه شکوفه تو را فریاد بزنیم. تاریکی تردیدمان را بزدا و 

به صبح روشن یقینمان برسان. سینه هامان   را از ماالماِل یاد خودت فراخ کن و با سحری 

رام بخش.
آ
پر از زمزمه،  ا

ن گونه که ب���ه خوبانت عطا فرمودی و دلش���ان را از هر چه غیر یادت  آ
ب���ه م���ا خّرمی بده؛ ا

بود، رها کردی.

ن ساختی.
آ
ن گونه که به مشتاقانت ارزانی داشتی و سینه شان را لبریز ا آ

به ما شوق بده؛ ا

ن گونه که به عبادت کنندگانت هدیه دادی و حالوِت عبادت خود را  آ
به ما شیرینی بده؛ ا

ن ِبه«!
آ
ن ِده که ا

آ
در کامشان فرو ریختی. و »به ما ا
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عاشق که شد که یار به حالش نظـر نکرد؟!
�ی خو�جه، درد نیست و�رنه طبیب هست!

حافظ

 دوشنبه 95/8/24 )14 صفر 1438( ساعت 6 صبح	
صبح به حرم رفتم. خیلی شلوغ بود. جد� �ز شلوغی یکی �ز پرسش های جدی مردم، 

ن �ست. با جو�نی مشغول سخن 
آ
نام درهای حرم، تاریخچه ساخت و �طالعات مرتبط با �

�ـفتن شدم. �و هم �ز همین چیزها می پرسید. �طالعات مورد نیازش ر� �ز روی کـتاب خو�ندم 

و �و خیلی خوشـحـال بود:

ســــــتان مقدس علوی، در زمان شــــــاه عباس صفوی، چهار درو�زه د�شت و در 
آ
صحن �

ن ها، پنج 
آ
دوره عثـمانی نیز، یک درو�زه دیگر �فزوده شــــــد. بدین ترتیب، �مروزه تعد�د �

درو�زه �ست که عبارت �ند �ز:

1. باب الس��وق الکبیر: به درو�زه �مام رضا7 نیز شــــــناخته می شود و ورودی �صلی 

ید. مناره بزرگ ساعت، بالی �ین درو�زه نصب شده و در ضلع شرقی 
آ
ستان به شمار می �

آ
�

ستان و روبه روی �یو�ن �صلی حرم مطهر و�قع �ست.
آ
�

ن، خیابان شیخ 
آ
ستان و�قع �ست و روبه روی �

آ
2. باب الطوس��ی: در سمت شمالی �

طوسی و مسجد و مرقد وی و�قع �ست.

ن، خیابان �لرسول7 
آ
ستان و�قع �ست و بیرون �

آ
3. باب القبله: در سمت جنوبی �

و باز�ر حویش قر�ر د�رد.

ستان و�قع �ست و به علت �ینکه در 
آ
4. باب الفرج یا باب سلطانی: در سمت غربی �

�یام سلطان عبد�لعزیز عثـمانی در سال 1279 هـ . ق باز شد، به درو�زه سلطانی شناخته 

ن، به مقام حضرت مهدی7 منتهی می شود، به 
آ
می شود. به علت �ینکه مسیر بیرون �

باب �لفرج نیز شناخته می شود.

ستان 
آ
5. باب مس��لم بن عقیل: �ین ورودی، در سمت ر�ست درو�زه بزرگ و �صلی �

قر�ر د�رد.

ن، به شــــــکل مربعی �ســــــت که طول 
آ
حــــــرم مطهر، میان صحن و�قع شــــــده و نمای �

ن، 169 مترمربع �ســــــت. �رد��رد حرم، رو�ق های 
آ
ن ســــــیزده متر و مساحت �

آ
هر ضلع �

ن، سی متر �ست در �ین رو�ق ها، چهار 
آ
مستطیل شکلی وجود د�رد که طول هر ضلع �

ورودی به صحن باز می شود که عبارت �ند �ز:

1. �لباب �لکبیر یا ورودی بزرگ که وسط �یو�ن طال قر�ر د�رد. دری که پیش تر در �ینجا 

وجود د�شت، »حاج محمدحسین خان �صفهانی«، صدر�عظم قاجار، در سال 1219 

ــــــن در با دِر طالکوب جدیدی  هـ . ق نصب کرده بود. ســــــپس در ســــــال 1373 هـ . ق، �ی

ــــــض �ردید که »حاج میرز� مهدی مقــــــدم« و بر�درز�ده های وی، با هزینه نیم میلیون  تعوی

ستان مقدس هدیه کرده بودند.
آ
تومان، ساخته و به �

2. ورودی مجاور مناره شمالی که به مقبره عالمه حلی متصل �ست و در سال 1373 

هـ . ق، �یجاد شده �ست.

ت
هش

 تا ب
اده

پی

ت
هش

 تا ب
اده

پی



3. ورودی شمالی رو�ق که روبه روی باب طوسی صحن مطهر، قر�ر د�رد.

4. ورودی جنوبی رو�ق که به باب �لمر�د شناخته می شود و روبه روی باب �لقبله صحن 

مطهر قر�ر د�رد و د�ر�ی در نقره �ی طالکوبی �ست که در سال 1341 هـ . ق، نصب شده 

�ست.

حرم مطهر د�ر�ی سه �یو�ن �صلی �ست که عبارت �ند �ز:

1. ایوان طال: زیباترین و باشــــــکوه ترین �یو�ن حرم �ســــــت که پایین پای مبارک و در 

ن، باب �لسوق �لکبیر قر�ر د�رد. �رتفاع �ین 
آ
ســــــمت مشرق حرم، و�قع شــــــده و روبه روی �

ن، 45 متر �ست. تمام نمای بیرونی �یو�ن، کناره ها و دیو�ره ها 
آ
�یو�ن، چهل متر و طول �

ن، با طالی ناب پوشش د�ده شده �ست. طالکاری �یو�ن، همزمان با 
آ
تا ســــــقف و طاق �

طالکاری �نبد و �لدســــــته های حرم، به دستور نادرشاه �فشــــــار صورت �رفته �ست. در 

جبهــــــه �یو�ن نیز کـتیبه �ی وجود د�رد که بیانگر طالکاری �یو�ن و �نبد، به دســــــتور �ین 

پادشاه، در سال 1156 هـ . ق �ست.

2. ایوان علما: �ین �یو�ن در ضلع شمالی رو�ق حرم مطهر قر�ر د�رد و به علت �ینکه 

عالمان زیادی در �ین �یو�ن دفن شده �ند، به »�یو�ن �لعلما« شهرت یافته �ست. کاشی کاری 

�ین �یو�ن که قدیمی ترین کاشی کاری باقی مانده در صحن مطهر �میرمومنان7 به شمار 

ید، �ز دوره نادرشاه �فشار �ست. در �ین �یو�ن، کـتیبه �ی وجود د�رد که قصیده �ی �ز 
آ
می �

ن نوشته شده �ست. در پایان 
آ
»قو�م �لدین«، در شانزده بیت، در مدح دو�زده �مام بر �

ن 1160 هـ . ق، 
آ
ن، کمال �لدین حسین �لستانه �صفهانی و تاریخ �

آ
کـتیبه، نام خطاط �

ن قر�ر د�رد و 
آ
ثبت �شته �ست و �یو�ن سوم قرینه �یو�ن علما �ست که در ضلع جنوبی �

ن ناود�ن طال نصب �ست3.
آ
بر روی �

سپس بر�یش �ز علمای مدفون در حرم �ـفتم. �ـفتم در �ین حرم مال �حمد مقدس �ردبیلی 

3  . زیارتگاه های عراق، ج1، ص 43-42.

در �یو�ن طال، در کنار قبر عالمه حلی دفن شده �ست. مقدس �ردبیلی �ز علمایــی �ست 

که حکایات متعدد درباره �و و شــــــدت تقو�یش نقل شده �ست. مال محمد مهدی نر�قی و 

ن ها 
آ
ثار �خالقی �

آ
فرزندش مال �حمد نر�قی، دو �ستو�نه در فقاهت و �خالق بودند. کـتب و �

زبانزد عام و خاص �ســــــت. �ین ها هم در �ین حرم دفن هستند. شیخ مرتضی �نصاری که 

معروف به شیخ �عظم �ست، بزرگ ترین فقیه شیعه �ست که پس �ز �ذشت قریب به دو 

قرن �ز رحلتش هنوز کـتاب هایش، کـتاب درسی حوزه های علمیه �ست، �و هم در همین 

حرم دفن �ست. مقبره �و در باب �لقبله و در در�اه )ورودی( حرم �ست. محدث نوری که 

کـتاب »لؤلؤ و مرجان« �و در سفارش های �خالقی و معرفتی به �هل منبر و روضه خو�نان 

شــــــهرت فر�و�نی د�رد، در همین حرم مدفون �ســــــت. ســــــید محمدکاظم طباطبایــی یزدیـ  

خوند 
آ
صاحب عروه �لوثقیـ  که کـتاب مورد رجوع همه فقهای ما در �عصار کنونی �ست، �

خر�سانیـ  صاحب کـفایه �لصولـ  که کـتابش متن درسی حوزه های علمیه در علم �صول 

یت  �هلل سید �بو�لحسن �صفهانیـ  مرجع بزرگ شیعیان در سامر�ـ  که بسیاری 
آ
فقه �ست، �

�ز فقهای بزرگ شــــــا�رد �و بودند، شیخ محمدحسین �صفهانی )کمپانی(، فقیه و �صولی 

بزرگ و شاعر تو�نا که شعر �و در وصف حضرت زهر�3 نقل مجالس ذکر �هل بیت: 

�ســــــت، و میرز� محمدحســــــین نائینی فقیه و �صولی برجسته شیعه همه و همه در همین 

حرم مدفون �ند. شــــــیخ عباس قمی ر� می شــــــناخت. به �و �ـفتم صاحب مفاتیح �لجنان که 

ن و نهج �لبالغه، بر طاقچه ها یافت 
آ
کـتــــــاب �و �مروزه در �یر�ن، در هر خانه �ی در کنار قر�

ن در �حیای 
آ
می شود، در همین حرم مدفون �ست. بر�یش �ز کـتاب »�لمر�جعات« و نقش �

ن حضرت، سخن �ـفتم و �ینکه صاحب �ین �ثر )سید 
آ
نام �مام علی7 و �ثبات ولیت �

عبد�لحســــــین شرف �لدین عاملی( در همین حرم دفن �ست. به �یو�ن طال �شاره کردم که 

قا مصطفی خمینی )فرزند �مام عزیز( �ست و حجره �ی ر� نشان 
آ
در زیر �لدسته قبر حاج �

یت هللا سید �بو�لقاسم خویــی بود.
آ
د�دم که قبر �

نچه بر�یش می �ـفتم شــــــگـفت �نگیز بود و بسیار مبهوت �ین همه تاریخ عظیم شیعه 
آ
�

ــــــار�اه ملکوتی مول  ن در حــــــرم علوی بود. چه ســــــتار�ان درخشــــــانی در کنار ب
آ
و علمــــــای �
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ن ها. �مان می  کنم هدیه �ی بهتر �ز �ین بر�ی 
آ
پرتو�فشــــــانی می کنند و خوشا به ســــــعادت �

ن 
آ
یک عالم شیعی نباشد که �و ر� در جو�ر بار�اه �مامش دفن کنند و �ز خورشید پرفروغ �

حضرت بهره مند باشد.

�ز ناود�ن طال پرسید، در �یو�ن ضلع جنوبی حرم. �ـفتم �ین   ناود�ن، تنها ر�ه خروجی  

بار�ن هایــی �ســــــت که بر �نبد، و ســــــقف �یو�ن  و حرم مطهر می بارد. برخی �ز ز�ئر�ن �ین 

 بار�ن ها ر� مثل بار�ن  ناود�ن طالی کعبه، جمع می کنند و به نیت تبرک برمی د�رند و به 

نجا نماز 
آ
ن �ســــــتفاده می کنند. برخی  هــــــم در �

آ
نیــــــت شــــــفای بیماری ها و بیمار�ن خود �ز �

می خو�ننــــــد و �ز �مام علی7 حاجات خود ر�  طلب می کنند. با �ین همه، هیچ رو�یت یا 

ن مانند همه جای 
آ
نقل قولی �ز علما، درباره  �ین ناود�ن و�رد نشده �ست و نماز در زیر �

حرم ثو�ب د�رد.

 
ً
�ز مســــــجدی که به حرم چســــــبیده پرسید. �ـفتم نامش مســــــجد�لخضر�ء �ست. ظاهر�

مده 
آ
مربوط به قرن هفتم هجری �ست که چند بار بازسازی شده و به شکل مسجد فعلی در�

یت هللا سید �بو�لقاسم خویــی بوده و هم �کنون بسیار 
آ
�ســــــت. �ین مسجد محل تدریس �

نزدیک به قبر �یشان �ست، به طوری که دیو�ر بین مسجد و قبر �یشان ر� برد�شته �ند و با 

پنجره هایــی پوشانده �ند.

نجا دفن �ست. 
آ
یا سر �مام حسین7 �

آ
درباره بالسر ضریح �میرمؤمنان پرسید و �ینکه �

�ـفتم مشهور میان علمای شیعه �ین �ست که سر �مام حسین7 به بدن شریفشان ملحق 

ن که 
آ
شد؛ �ّما �قو�لی وجود د�رد که سر �مام حسین7 در مدینه به خاک سپرده شد، یا �

سر �مام حسین7 در دمشق به خاک سپرده شد و پس �ز مدتی به محل نامعلومی برده 

س �لحسین7« وجود د�رد که بنا بر �قو�لی سر 
أ
شــــــد. در قاهره مصر هم مکانی به نام »ر�

ن �قو�ل بر�یش بگویم. کـتابی که 
آ
نجا دفن شده �ست. خیلی جویا شد که �ز �

آ
ن حضرت در �

آ
�

در دستم بود باز کردم و بخش مربوط به دفن سر �مام حسین7 در بال سر �مام علی7 

ر� بر�یش خو�ندم:

»قول دیگر درباره محل دفن سر �مام حسین7، شهر نجف �ست. مبنای �ین قول، 

رو�یاتی �ست که در برخی منابع حدیثی مهم شیعه نقل شده �ست؛ �ز جمله شیخ کلینی 

و �بن قولویه رو�یت کرده �ند که حضرت �مام صادق7 به همر�ه فرزندشــــــان �سماعیل و 

ــــــن عمر بن طلحه(، �ز حیره به قصد زیارت �میرمؤمنان7 به نجف رفتند  ــــــد ب ر�وی )یزی

نجا نماز خو�ندند. سپس �مام7 به فرزندش �سماعیل �ـفت: بایست و بر 
آ
و هر سه در �

یا �مام حسین7 در کربال 
آ
جدت حســــــین بن علی7 سالم بده. ر�وی �ز �مام پرسید: »�

وردند، 
آ
ن حضرت ر� به شام �

آ
نیســــــت؟« حضرت فرمود: »بلی. �ّما هنگامی که سر مطهر �

ن ر� ربود و کنار �میرمؤمنان7 دفن کرد4«.
آ
یکی �ز دوستان ما �

کلینی و �بن قولویه، رو�یت دیگری نیز نقل کرده �ند که »�بان بن تغلب« می �وید:

همر�ه �مام جعفر صادق7 بودم. �یشــــــان �ز پشــــــت کوفه عبور کــــــرد و در جایــی، �ز 

ــــــد. بعد �ندکی جلو رفــــــت و دو رکعت دیگر نماز  مرکــــــب پیاده شــــــد و دو رکعت نماز خو�ن

خو�ند. سپس کمی حرکت کرد و باز پیاده شد و دو رکعت نماز خو�ند. سپس فرمود: »�ینجا 

ن نماز 
آ
ن دو مکان که در �

آ
قبر �میرمؤمنان7 �ســــــت«. عرض کردم: »فد�یت شوم! پس �

خو�ندید چه بود؟« حضرت فرمود: »یکی مکان سر �مام حسین7 بود و دیگری، جای 

منبر قائم75«.

در رو�یت ســــــومی نیز �ز حضرت �مام صادق7 نقل شــــــده �ســــــت که فرمود: »وقتی 

ــــــه َغری )نجف( و�رد شــــــدی، دو قبر می بینی: قبر بزرگ و قبــــــر کوچک. قبر بزرگ، قبر  ب

�میرمؤمنان7 �ست و قبر کوچک، محل دفن سر حسین بن علی7 �ست6«.

همچنین در رو�یت دیگری �ز »یونس بن ظبیان« نقل شــــــده �ســــــت که به همر�ه �مام 

صادق7 �ز حیره خارج شــــــد و �مــــــام7 در دو نقطه نزدیک به یکدیگر، نماز خو�ند و 

4  . الکافی، الکلینی، ج 4، ص 571؛ کامل الزیارات، ص31؛ ترجمه کامل الزیارات، ص97.
5  . الکافی، ج 4، ص 275؛ کامل الزیارات، ص 13؛ ترجمه کامل الزیارات ، ص 89.

6  . کامل الزیارات، صص 13 و 23؛ ترجمه کامل الزیارات، ص 99.
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س 
أ
ــــــن دو جا، قبر �میرمؤمنان7 و دیگــــــری، مدفن ر� ــــــه ر�وی �ـفت که یکی �ز �ی بعــــــد ب

ن ر� 
آ
ن ر� پس �ز فرستادن به شام، به کوفه باز�رد�ندند و خد�وند �

آ
�لحسین7 �ست که �

به نزد �میرمؤمنان7 فرستاد. پس سر با جسد و جسد با سر �ست7. 

با �ســــــتناد به �ین رو�یات، برخی معتقدند که مدفن شــــــریف سر �مام حسین7 کنار 

س شهرت یافته �ست، قر�ر 
أ
قبر مطهر �میرمؤمنان7 و در محلی که �مروزه به مسجد �لر�

د�رد. �ّما بر �ساس دید�اه دیگری، محل دفن سر بریده �مام7 که در رو�یات فوق نیز به 

ن �شاره شده منطبق بر مسجد حنانه، در شرق نجف، د�نسته شده �ست که �مروزه در 
آ
�

نجا، ضریحی منسوب به سر �مام حسین7 وجود د�رد...
آ
�

همچنین �ـفتنی �ست، در کـتب �دعیه، زیارتنامه �ی بر�ی �مام حسین7 و�رد شده 

ن، به ویژه در حرم �میرمؤمنان7 مستحب �ست. برخی علما �فزون بر 
آ
�ست که خو�ندن �

رو�یات بیان شده، �ین زیارت نامه ر� نیز قرینه �ی بر وجود سر �مام حسین7 در روضه 

مطهر �مام علی7 در نجف د�نسته �ند8«.

7  . کامل الزیارات، صص 13 و 23؛ ترجمه کامل الزیارات ، صص 501 و 601.
8  . زیارتگاه های عراق، ج 1، ص 25-05.

ت
هش

 تا ب
اده

پی

ت
هش

 تا ب
اده

پی



نبود نقش دو عالـم که رنگ �لفـت بود
زمانه طرح محبت نه �ین زمان �ند�خت

حافظ

 دوشنبه 95/8/24 )14 صفر 1438( ساعت 11 شب	
با دوستان تصمیم بر �ین شد که به و�دی �لسالم برویم؛ همان قبرستانی که بزرگ ترین 

ن ها به شــــــمار می رود. �ز دیرباز 
آ
قبرســــــتان جهان �ســــــت و در قدمت نیز �ز قدیمی ترین �

ورند. 
آ
مرسوم بوده که مؤمنان ر� �ز شهرهای مختلف بر�ی دفن به نجف و �ین قبرستان می �

ن، رو�یات فر�و�نی �ست که درباره �ین قبرستان در کـتب حدیثی ذکر 
آ
شاید علت �صلی �

مده �ست که هر مؤمنی، در هر نقطه �ی �ز خاک بمیرد، به روح �و 
آ
شده �ست. در نقلی �

ن که و�دی �لسالم، قطعه �ی �ز بهشت 
آ
�مر می شود که به و�دی �لسالم ملحق شود؛ چه �

عدن �ست. 

فردی به �مام صادق7 �ـفته بود: بر�درم در بغد�د زند�ی می کند و می ترسم �جلش در 

نجا فر�رسد. �مام در پاسخ فرموده بود: �همیت مده. هر جا بمیردـ  چه در مشرق و چه در 
آ
�

مغرب عالمـ  خد� روحش ر� به و�دی �لسالم می فرستد. فرد می پرسد و�دی �لسالم کجاست 

و �مام می فرماید: پشــــــت کوفه، �نگار با چشــــــم خود می بینم که حلقه حلقه نشسته �ند و 

با هم ســــــخن می �ویند! بازهم �ز �مام صادق7 نقل شــــــده که در روز جمعه و عید فطر 

و عید قربان، به �رو�ح مؤمنان که در عرصه های بهشــــــت �ند، رخصت د�ده می شــــــود که 

نجا به 
آ
یند و �ز�

آ
ن ها در و�دی �لسالم فرود می �

آ
به خویشــــــان و دوستان در دنیا ســــــر بزنند. �

شنایان سر می زنند و سپس به جایگاه خود 
آ
شــــــهرها و بالد خود می روند و به خویشان و �

ن ها 
آ
نچه بیش �ز همه باعث شده که حتی بزر�ان و علما وصیت کنند تا �

آ
بازمی �ردند، �ّما �

ن، عذ�ب قبر و ســــــؤ�ل نکیر 
آ
ر� در و�دی �لســــــالم دفن کنند، رو�یاتی �ســــــت که بر طبق �

 و منکر �ز کســــــانی که در �ین قبرســــــتان و در جو�ر �مام علی7 دفن شــــــده �ند، برد�شته

دفــــــن  خــــــود  شــــــهر  همــــــان  در  ر�  مؤمنــــــان  جنــــــازه  �اه  ــــــم  قدی در  می شــــــود.    

ن ر� به نجف منتقل می کردند و در 
آ
می کردند و پس �ز سی یا پنجاه سال، �ستخو�ن های �

و�دی �لســــــالم به خاک می ســــــپردند. �زجمله �فر�دی که سر�ذشت �و چنین بود، »عمان 

یینی و صاحب منظومه مشهور »�نجینه �سر�ر« �ست. خاطرم 
آ
سامانی« شاعر مشــــــهور �

هست زمانی که به دنبال برپایــی کنگره عمان سامانی بودیم، به شهر سامان در نزدیکی 

شــــــهرکرد ســــــفر کردیم و خانه عمان ر� زیارت کردیم و مطلع شــــــدیم بدن عمــــــان ر� پس �ز 

�ذشت سی سال �ز دفن، به نجف و و�دی �لسالم منتقل کرده �ند، و �مثال �ین مسئله 

بارها �تفاق �فتاده �ست. نیز ��ر به و�دی �لسالم بروی برخی ر� می بینی که ناخن های خود 

ن که جزو کسانی باشند که �جز� یا جزوی �ز 
آ
ر� می �یرند و در خاک دفن می کنند به �مید �

بدنشــــــان در و�دی �لسالم دفن شده �ســــــت و در قیامت بدون عذ�ب قبر و سؤ�ل نکیر و 

منکر محشور و مشمول عنایت و شفاعت �مام علی7 شوند.

ــــــام �ربعین بســــــیاری �ز مردم پس �ز خو�ندن نماز صبــــــح در حرم �مام علی7 و  در �ی

غــــــاز می کنند و �ز 
آ
ن حضــــــرت و �ذن �رفتن �ز �و، پیاده روی به ســــــمت کربال ر� �

آ
ــــــارت � زی

و�دی �لسالم به سمت خروجی نجف و مسیر کربال حرکت می کنند. �ین �ست که در �و�یل 

صبح با جمعیت عظیمی در و�دی �لسالم روبه رو می شوی که در حال حرکت هستند. در 

و�دی �لسالم در �طر�ف قبرها خاک های فر�و�نی جمع شده �ست. خیابان های و�دی �لسالم 

ن �نباشــــــته شده �ست. 
آ
ســــــفالت خوبی ند�رد و خاک و �ردوغبار فر�و�نی روی �

آ
هم �غلب �
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چنین �ست که با حرکت ز�ئر�ن، �ردوغبار زیادی فضا ر� فر�می �یرد و �ین �ردوغبار غلیظ 

ر� به خوبی می تو�ن مشــــــاهده کرد. موکب هایــی هم مشــــــغول پذیر�یــی �ز ز�ئر�ن با حلیم یا 

ن هستند.
آ
عدسی یا �مثال �

ن، مغازه های متعددی وجــــــود د�رد. �ین 
آ
در �بتــــــد�ی و�دی �لســــــالم، یعنــــــی ورودی �

مغازه ها �غلب به فروش مو�د غذ�یــی، �الب، �ل های مصنوعی، ســــــنگ های تر�شــــــیده 

ن �ختصاص 
آ
ــــــر�ی قبر، جانماز و تســــــبیح و چفیه، لباس هــــــای مرد�نه و زنانه و �مثــــــال � ب

د�رد. برخی �ز �ین مغازه ها هم ســــــی دی های مد�حی می فروشند. در �غلب مغازه ها، بر�ی 

جلب مشتری، تلویزیون های بزرگ یا همان �ل سی دی نصب شده که تصاویر مد�حان 

هنگ های 
آ
نان ر� نشان بدهد. مع �لسف تصاویر مختلف �ز قمه زنی با �

آ
مشهور و کلیپ های �

تند مد�حی پخش می شــــــود. بســــــیاری �ز ز�ئر�ن هم به تماشــــــای �ین تصاویر و نماهنگ ها 

ن 
آ
 مو�فق �

ً
�یســــــتاده �ند. �لبته ز�ئر�نی که به �ین تصاویر و نماهنگ ها نگاه می  کنند، لزوما

ســــــف تکان می دهند. �ین تصاویر ر� فقط در و�دی �لسالم 
أ
نیســــــتند و �اه ســــــری �ز روی تا

ن برمی خوریم.
آ
مشاهده می کنیم و در سی دی فروشی های د�خل شهر کمتر به �

یک مشکل عمده در و�دی �لسالم، فقد�ن تابلوهای کافی بر�ی ر�هنمایــی ز�ئر�ن �ست. 

نکه و�دی �لسالم روبه روی 
آ
ورودی های قبرستان هم چند�ن حال مناسب ند�رد و برخی با�

ن سؤ�ل می کنند. می تو�ن بر�ی �ین قبرستان باستانی و شگـفت �نگیز با 
آ
ن هاســــــت، �ز �

آ
�

نزدیک به ســــــه میلیون قبر و قدمت هز�رســــــاله، چند ورودی مناسب با سردرهای زیبا و 

سان 
آ
ن ر� �

آ
سنتی طر�حی کرد و با تابلوهای کافی، �طالع رسانی نسبت به �ماکن مختلف �

کرد.

به سمت مرقد یا مقام هود7 و صالح7 می رویم. در قبرستان و�دی �لسالم، قبرهایــی 

ن وجود د�رد. بیشترین تاریخ نگار�ن مسلمان، قبر 
أ
منسوب به �ین دو پیامبر عظیم �لشا

�ین دو پیامبر ر� در یمن د�نسته �ند، �ّما در منابع حدیثی ما، رو�یاتی مبنی بر حضور قبر 

�یشان در و�دی �لسالم وجود د�رد. نیز �میرمؤمنان علی7 وصیت کرده که �و ر� در قبر 

هود و صالح دفن کنند که نشان �ز قبر �ین دو پیامبر بزرگ در نجف د�رد. قبر هود و صالح 

به همت مرحوم سید محمدمهدی بحر�لعلومـ  عالم مشهور شیعی و مرجع تقلید شیعیان 

ن بنا شده �ست.
آ
شکار و ساخته شده که �لبته بعدها خر�ب و ساختمان نویــی بر روی �

آ
ـ �

عالمه بحر�لعلوم، عالوه بر �ین، مقام منسوب به �مام مهدی7 ر� نیز ساخته �ست. 

ن، 
آ
نجا می روند و در محر�ب �

آ
�ین مقام هم در و�دی �لسالم قر�ر د�رد و بسیاری �ز ز�ئر�ن به �

دو رکعت نماز به �مام زمان7 هدیه می کنند و ظهور �و ر� �ز خد�وند می خو�هند. در کنار 

 
ً
�ین مقام چاهی نیز وجود د�رد و نیز �تاقی که به مقام �مام صادق7 شهرت د�رد. ظاهر�

�ین مکان، مکان نمازخو�ندن �مام صادق7 بوده �ست.

با دوستان به سمت قبر عارف مشهور، مرحوم سید علی قاضی حرکت می کنیم. مرحوم 

حاج سید میرز� علی قاضی طباطبایــی تبریزی، فرزند مرحوم سید حسین قاضی طباطبایــی 

�ست. پدرش �ز عارفان مشهور و �ز عّباد روز�ار بود و مرحوم قاضی در چنین خانو�ده �ی 

مد و در حوزه علمیه تبریز به تحصیل علوم 
آ
و در محضــــــر چنین پدری در تبریز به دنیــــــا �

خوند خر�سانی، شیخ محمدحسن 
آ
ن به نجف رفت و �ز محضر �

آ
دینی پرد�خت. پس �ز �

ــــــی یزدی )صاحب عروه �لوثقی( بهره مند شــــــد و در  مامقانی، ســــــید محمدکاظم طباطبایــ

27 ســــــالگی به درجه �جتهاد رســــــید. مجاهدت کم نظیر �و در مباحث �خالقی و عرفانی، 

مد عارفان عصر خود و �ستاد بزر�انی چون عالمه طباطبایــی )صاحب میز�ن(، 
آ
�و ر� ســــــر�

یت هللا دســــــتغیب و بسیاری �ز بزر�ان حوزه کرد. مرحوم قاضی، خود 
آ
یت هللا بهجت، �

آ
�

سرسلســــــله بســــــیاری �ز عرفای پس �ز خود شــــــد. �و ر� پس �ز رحلت در و�دی �لسالم دفن 

ــــــد. �لبته �و خود در زمان حیات به حضور در قبرســــــتان و�دی �لســــــالم عالقه و�فری  کردن

مد و به تفکر و عبادت می پرد�خت. 
آ
د�شــــــت و هر روز یا در هفته چند بار به قبرستان می �

قبر �و در و�دی �لســــــالم، محل حضور بســــــیاری �ز ز�ئر�ن و مشتاقان به عرفان و سلوک و 

نجا که خود ســــــر�غ د�رم در طی چندین ســــــفر به عتبات، 
آ
طی مقامات معنوی �ســــــت. تا �

مدیم چند نفر سر�غ قبر �یشان 
آ
هیچ �اه قبر �و خالی �ز ز�ئر نبوده �ست. در ر�ه هم که می �
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ر� می �رفتند. مع �لســــــف چند تابلوی مشخص کننده قبر �یشــــــان وجود ند�رد و بسیاری 

�ز ز�ئر�ن پرســــــان پرسان باید قبر �و ر� بیابند. در کنار قبر حاضر شدیم. طلبه های فر�و�نی 

ن 
آ
ن بود و �فر�د به �حتر�م قر�

آ
حضور د�شــــــتند و فردی با صد�ی بلند مشــــــغول خو�ندن قر�

سکوت کرده بودند. فضای معنوی خوبی حاکم شده بود.

نها پیشنهاد کردم 
آ
�ز قبرستان و�دی �لســــــالم خارج شدیم. دوستان �رسنه بودند. به �

صبـحـانه خوبی بخوریم. به دنبال یک رستور�ن یا به قول عرب ها مطعم تروتمیز می �شتیم 

تا سد  جوعی کرده باشیم. چشم   می چرخاندیم. مطعم ها یا تمیز نبودند یا بسیار شلوغ 

بودند. با بچه ها ســــــخن �ین بود که چر� عر�قی ها �ین قدر کارها ر� با شــــــدت و حّدت �نجام 

ن به نیمرو چقدر 
آ
ــــــل � ن و تبدی

آ
 مگر پختن یک تخم مرغ یا ســــــرخ کردن �

ً
می دهنــــــد. مثــــــال

تش عظیم با شعله های سرکش و 
آ
تش �ســــــت که ماهی تابه ر� بر روی یک �

آ
نیازمند شــــــعله �

 بر�ی کارهای 
ً
تش ها در �یر�ن معمول

آ
ســــــمان رفته می �ذ�رند! �ین شعله ها و �

آ
زبانه های تا �

سنگین مثل صافکاری ماشین یا تغییرد�دن ورقه های فلز�ت با حجم بال به کار می رود!

ن نشستیم. 
آ
ن بروند. بر صندلی �

آ
�شاره �ی به مغازه روبه رو باعث شد دوستان به سمت �

ن به مغازه د�ر �شاره کردیم که �وجه هم به 
آ
ما نیمرو خو�سته بودیم ولی در حین پخت �

ن ر� 
آ
ــــــکان د�د و ما هم � ن �ضافه کند. مغازه د�ر هم به نشــــــانه فهمیدن موضوع ســــــری ت

آ
�

یید �رفتیم. ولی ســــــر�نجام همان نیمرو )بدون �وجه( ر� جلوی ما �ذ�شت و ما 
أ
نشــــــانه تا

 به همدیگر نگاه کردیم و پس �ز چند لحظه به کسی که غذ� ر� جلویمان �ذ�شته 
ً
هم صرفا

بود �عتر�ض کردیم. �و هم �ـفت �وجه تمام شده �ست. در میز کناری ما چند عرب �ول 

صبح مشــــــغول خوردن کباب بودند که ما ر� هم به وسوســــــه �ند�خت و یک ســــــیخ کباب 

ســــــفارش د�دیم. صبـحـانه ر� به �مانم با چای خوردیم. حال باید به ســــــمت شــــــارع مدینه 

حرکت می کردیم و برنامه روز�نه ر� پـی �یری می کردیم. �ین بود که با شتاب حرکت کردیم.

ن جا بودیم. 
آ
در شارع مدینه، به حسینیه �ی رفتیم که سال �ذشته یکی دو شب در �

نجا ســــــاکن بودند و �غلب هم عــــــز�د�ری بر�ز�ر می کردند. 
آ
عــــــده �ی �ز جو�نان �ز تهر�ن در �

محاسن بلند، �نگشترهای منحصر به فرد، �ردن بند و دست بندهای نقره �ی یا مسی که 

�غلب با حرز و نام معصومان: همر�ه �ست، شلو�رهای کردی، و سیگارهای روشن �ز 

غوش �شاده و چهره 
آ
نان بود. در عین حال صفای باطنی فر�و�نی د�شتند و با �

آ
ویژ�ی های �

متبّسم با ما روبه رو می شدند. �ز ویژ�ی های بچه های هیئتی، تفویض �مور به �هل بیت: 

ن ها رخ نمی دهد می باشد.
آ
و قائل بودن به �ینکه هیچ کاری �ز بند�ان بدون رخصت �

قای قلی، مســــــئول هیئــــــت، �ز کرم مول علی7 و 
آ
چنیــــــن بود که در �ولین دید�ر با �

قای قلی می �ـفت 
آ
مد. �

آ
ماده کردند سخن به میان �

آ
�ینکه خودشــــــان همه کارها ر� بر�ی ما �

ن هم غذ�یــی مثل ماکار�نی بر�ی 
آ
شپز نیستم، �ّما �ینجا با مدد مول غذ� پختم. �

آ
� 

ً
من �صال

ن طرف خیلی خشک و نپخته 
آ
�فر�د فر�و�ن که باید بسیار مر�قب باشی تا شفته نشود و �ز �

هم نباشد. همه �ین کارها با مدد مول �نجام می شود. بعد می �ـفت: �ین مغازه روبه رویــی در 

ن فقیر بود. با �ین همه در �یام �ربعین، �جناس ر� 
آ
مد ند�شت و صاحب �

آ
قدیم خیلی در�

به ر�یگان در �ختیار مردم قر�ر می د�د. به سبب همین خدمت به زو�ر �مام علی7 و �مام 

حسین7 چنان برکـتی زند�ی �ش ر� فر��رفت که تو�نست دو مغازه کنار خود ر� هم بخرد 

و حال ثروت عظیمی د�رد. هنوز هم در خدمت ز�ئر�ن �ست.

قای قلی می �ـفت چند وقت پیش بر�ی �ربعین برنج تهیه کردیم. پولی ند�شتیم. �ّما به 
آ
�

دوستان �ـفتم برنج ر� نسیه می خریم، خود مول پولش ر� جور می کند. نمی تو�نیم منتظر 

بمانیم تا پولش جور شود و بعد بخریم. �ربعین ز�ئر�ن غذ� می خو�هند. �ین بود که برنج ر� 

ن ر� جور کرد و پرد�خت کردیم و بـخـشی باقی 
آ
وردیم. مول هم پول �

آ
تهیه کردیم و به عر�ق �

ن هم ردیف خو�هد شد.
آ
مانده که �

بعد قلی �ز عالم طلبگی ســــــؤ�ل کرد و �ز �ینکه در نجف طلبه بودن خیلی صفا د�رد. 

می �ـفت کســــــی که در نجف طلبه هســــــت خیلی نمی خو�هد درس بخو�ند! ��ر به مول و 

زیارت �و و کرم �و �عتقاد د�شــــــته باشــــــد، مول خودش سینه طلبه ر� پر �ز علم می کند و �و 

عالم خو�هد شد و مثال هایــی هم می زد.
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ــــــود و �فر�د هم همــــــه �و ر� کمک می کردند  ــــــی نظم خوبی در حســــــینیه برقر�ر کرده ب قل

ماده کردن غذ� در جلوی حســــــینیه یعنی 
آ
ن ها ر� د�رد. در �ین حســــــینیه �

آ
و �و هم هو�ی �

ــــــان �نجــــــام می پذیرد. در همان خیابان منبری قر�ر د�رد که شــــــب ها فردی بر روی  در خیاب

ن می نشیند و ضمن بیان فضایل �هل بیت: روضه مختصری می خو�ند و سپس در 
آ
�

مدیم. بوی غذ�ی �یر�نی �نســــــان ر� مست 
آ
دیِگ غذ� ر� باز می کنند. �ز در حســــــینیه بیرون �

ماده شود و ناهار ر� همان 
آ
قای قلی خیلی �صر�ر می کند که بمانیم تا وقتی که غذ� �

آ
می کند. �

جا بخوریم. با �ین همه نمی تو�نیم و باید زودتر برویم. �ز �و خد�خافظی می کنیم. هنگام 

یم.
آ
خد�حافظی به من می �وید ل�قل شب به �ینجا بیا و منبر برو. �ـفتم ��ر تو�نستم می �

در نزدیکی پل ثوره �لعشرین و مقبره شهید حکیم، مجموعه بزر�ی با عنو�ن »�حباب 

�لرضا« قر�ر د�رد. مکان �ین موکب به و�قع سالن ورزشی بزر�ی �ست که به نام شهید حکیم 

نامگذ�ری شده �ست. �ین سالن در �ختیار ز�ئر�ن و خادمان �یر�نی قر�ر د�ده شده �ست. 

قایان 
آ
ن وسیع �ست. فضای پایینی سالن در �ختیار �

آ
سقف بسیار بلندی د�رد و محوطه �

ن هم، جایگاهی 
آ
�ست و طبقه فوقانی ر� در �ختیار خو�هر�ن قر�ر د�ده �ند. در بـخـشی �ز �

ماده شده که ما به همر�ه برخی خادمان به همان جا می رویم. 
آ
بر�ی پـی �یری کارهای �جر�یــی �

قای حسینی سید جلیل �لقدری �ست که نماز جماعت و �مور فرهنگی �ین موکب ر� 
آ
حاج �

برعهده د�رد. �و جو�ن و �هل خوزستان �ست و به دلیل عرب بودن ر�بط خوبی بین ز�ئر�ن 

 مســــــئولن عر�قی �ست. مردی با محاسن سفید و�رد می شود 
ً
�یر�نی و ز�ئر�ن عر�ق و �حیانا

قای �صفهانیان �ست 
آ
و ما به �حتر�م �و برمی خیزیم. �و در کنار ما می نشــــــیند. نام �یشــــــان �

 هیئت رزمند�ان شهرستان ساوه، �ین 
ً
که مجموعه با همت �و تشکیل شده �ست. ظاهر�

 مفصلی کردیم. شربت و میوه هم بر�ی پذیر�یــی 
ً
موکب ر� برپا کرده �ند. �حو�ل پرسی نسبتا

در جلوی ما قر�ر د�ده �ند. کمی هم نخود و کشــــــمش و نبات در بســــــته هایــی در جلوی ما 

ن شدم. مسئول موکب 
آ
�ذ�شتند که توجه ما ر� به خود جلب کرد و من مشغول خوردن �

قای �صفهانیانـ  می �ـفت: �ین موکب در سال �ذشته نیز برقر�ر بود و همین باعث شده 
آ
ـ �

که ز�ئر�ن سال �ذشته که در �ین موکب مستقر بودند، �ین مکان ر� به دیگر ز�ئر�ن معرفی 

کنند و �مسال با حجم بیشتری �ز ز�ئر�ن مو�جه شویم. حجم کار ما بسیار بال رفته �ست. 

درمجموع حدود هفت هز�ر صبـحـانه، ناهار و شام تد�رک دیده �یم. در پشت �ین سالن، 

شپزخانه سه 
آ
ماده می کند. خادمان، در �

آ
 بزر�ی، نان های د�غ ر� بر�ی ز�ئر�ن �

ً
نانو�یــی نسبتا

ش جو بود. 
آ
 مفصل �ست. �مروز صبـحـانه، �

ً
نوبت مشغول کار هستند. غذ�ها هم نسبتا

ماده کردن صبـحـانه، دیشب بسیاری �ز خادم های ما نخو�بیدند.
آ
بر�ی �

ما بر�ی بهتر �د�ره کردن و خدمت رســــــانی بیشتر، چند کمیته تشکیل د�دیم. هشتاد 

خــــــادم ر� در کمیته های مختلف به کار �رفتیم. نخســــــتین کمیته، کمیته �ســــــتقبال بود. 

چون به لحاظ �منیت، تشکیل �ین کمیته ضروری بود. کمیته دوم �سکان بود که پتو و 

جای �ستر�حت هر ز�ئر ر� مشخص می کند. کمیته نظافت و خدمات، مسئولیت نظافت 

مین 
أ
موکب و سرویس های بهد�شتی ر� برعهده د�رد. کمیته پشتیبانی، مایحتاج موکب ر� تا

می کند. کمیته 25 نفره خو�هر�ن، به خو�هر�ن خدمت رسانی می کند. کمیته پذیر�یــی، پهن 

کردن ســــــفره و توزیع غذ� ر� برعهده د�رد. خو�هر�ن خادم در کارهایــی مثل پوســــــت کندن 

سیب زمینی و پاک کردن سبزی مشارکت د�رند. در کنار همه �ین کارها، �یستگاه صلو�تی 

ر� د�یر کرده �یم که چهار وعده در روز، خدمت رسانی می کند.

�صفهانیان می �ـفت: کمک های مردمی هم چنان به دستـمان می رسد. ساعت قبل، 

پولی ر� بر�ی ما فرســــــتادند تا در �مور ز�ئر�ن مصرف کنیم و مشــــــغول تصمیم �یری درباره 

ن بودیم. �ّما توجه د�شته باشید که نیازهای ز�ئر�ن، فقط غذ� و �سکان 
آ
نحوه هزینه کردن �

نیست، بلکه نیازهای فرهنگی و معنوی �همیت فوق �لعاده د�رد.

قای حسینی زحمت 
آ
ما بخش کمیته فرهنگی ر� با تمام تو�ن برنامه ریزی کرده �یم و حاج �

ن ر� برعهده �رفته �ند و نماز جماعت، سخنر�نی و توسل ر� بر�ز�ر می کنند. نیز باید توجه 
آ
�

مین مکان نیست. مشکالتی مانند �م 
أ
د�شــــــته باشید که فقط نیازهای ز�ئر، خور�ک و تا

کــــــردن پول، �ذرنامه، همر�هان و در�یری ها و مشــــــکالت دیگر هــــــم وجود د�رد که باید 

ماده باشیم. همین دیروز خانمی �ز منطقه حیدریه باز�شته و بسیار نگر�ن و 
آ
ن ها �

آ
بر�ی �

ت
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 تا ب
اده

پی
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پی



مضطرب بود. ساک و همه وسایلش ر� در موکبی در همان حو�لی �م کرده بود. صاحب 

موکب که مرد عربی بود بسیار نار�حت شده بود و بر�ی خودش عار می د�نست که وسایل 

ز�ئری در موکب �و �م شــــــود. لذ� کل �فر�د موکب ر� بســــــیج کرده بود و پس �ز نا�میدی �ز 

ن ها 
آ
پید� شدن، حدود پانصد و پنجاه هز�ر تومان به �ین خانم د�ده بود. بعد �ین خانم �ز �

جد� شده بود. با �و تماس �رفته بودند که کیفت پید� شده �ست. �ین خانم مانده بود که 

پول ر� چه طور به صاحب موکب بر�رد�ند. من شماره موکب ر� پید� کردم و تماس �رفتم 
و مطلب ر� به �طالع صاحب موکب رساندم. �و �ـفت: �ین پول ر� در ر�ه �مام حسین7 

هزینه کنید. خد� ر� شکر �مور بسیار عالی پیش می رود.

وردیم. پنج هز�ر 
آ
قای �صفهانیان می �ـفت: �مســــــال صد و پنجاه تخته فرش به همر�ه �

آ
�

ن ر� 
آ
ن نیمی �ز هزینه �

آ
پتو و یک دســــــتگاه پخت نان به قیمت 25 میلیون )که صاحب �

وردیم. فرش ها و پتوهای 
آ
ــــــی، به همر�ه � نگرفــــــت(، نزدیک به 6 بار حبوبات و مو�د غذ�یــ

ســــــال �ذشته ر� به دو قالی شــــــویــی در ساوه د�دیم تا بشویند، هزینه شست وشو نزدیک 

ن ر� نگرفتند. من پیش �ز حرکت و پیش �ز 
آ
به بیســــــت میلیون تومان شــــــد، �ّما ریالی �ز �

خد�حافظی با مادرم، به �لز�ر شــــــهد� رفتم تا �ز شــــــهید�ن عزیز تشــــــکر کنم. چون عقیده 

نجا پیرمرد ســــــیدی ر� 
آ
د�رم نعمت زیارت �مروز ما، به برکت خون شــــــهد�ی ماســــــت. در �

دیدم که هم پدر شهید و هم بر�در شهید بود. با �و �حو�ل پرسی کردم و حاللیت طلبیدم. 

�ـفت: به کربال می روی؟ �ـفتم: بله! در جیب هایش مشــــــغول �شــــــتن شد. تر�ول پنجاه 

ن ر� به من د�د و �ـفت: �ین ر� خرج ســــــید علی، فرزند شهیدم کن. 
آ
هز�ر تومانی پید� کرد. �

ن قدر برکت د�رد که ما جمع می شویم و �ـفت و�و می کنیم 
آ
همین کمک های خالصانه، �

ن دســــــت یابیم. بحمدهلل نعمت فر�و�ن �ســــــت. 
آ
تا به تصمیم درباره نحوه هزینه کردن �

ســــــال �ذشــــــته، �ز بندرعباس در همین مکان ز�ئر د�شتیم. �مســــــال همان ها، ده حلب 

ن قدر نذری 
آ
ــــــع کنیم. � وردند تا بین ز�ئر�ن توزی

آ
ــــــول نقد � خرمــــــا و ده دّبه ترشــــــی به همر�ه پ

د�ریم که می ترسیم بماند و خر�ب شود. سیدی �ز دماوند، یک کامیون سیب �رسال کرد. 

شــــــخص دیگری چهارصد کیلو برنج �یر�نی هدیه کرد. فردی پانصد هز�ر تومان پول هدیه 

قا مبنی 
آ
ــــــازه مد�م عذرخو�هی می کرد! در مجموع، تالش کردیم فرمایش حضرت � کرد و ت

ن که می تو�نســــــتیمـ  �فر�د متمّول 
آ
بر مردمی بودن �ین فضا ر� حفظ کنیم، و �ز �ین روـ  با �

و ســــــازمان هایــی مثل شــــــهرد�ری ر� و�رد کار نکردیم. سعی کردیم با عر�قی ها و موکب های 

مجاور تعامل د�شته باشیم، و خد� ر� شکر �ز حضور ما ر�ضی �ند و همدلی خوبی بین ما 

قای حسینی:( سال �ذشته 
آ
حاکم �ست و در مسائل مختلف به هم کمک می کنیم. )حاج �

ورده بودیم و هدیه می کردیم. �مســــــال یکی �ز 
آ
بر�ی دختر بچه ها، �یره های فانتزی ســــــر �

مده بود و �ز �ینکه مر� دوباره می بیند خوشـحـال بود.
آ
همان دختربچه ها با همان �یره سر �

وری �مکانات پس �ز �ربعین می �ـفت: کانکس هایــی تهیه 
آ
قای �صفهانیان درباره جمع �

آ
�

کردیم که در بین ر�ه نجف و کربال در نزدیکی عمود 403 قر�ر د�رد و همه �مکانات پس �ز 

نجا بر�ی سال بعد نگهد�ری می شود.
آ
�ربعین در �

قای �صفهانیان �الیه هایــی �ز متو�زن نبودن تعد�د مبلغه ها نسبت به 
آ
در پایان �لبته �

�فر�د حاضر در موکب و برخی مشــــــکالت در تبلیغ هم ســــــخن �ـفت و �عالم کرد که شب 

�ذشته بدون هماهنگی و به شکل نا�هانی، �روهی مبلغه به �ینجا فرستادند که �لبته با 

ن ها مرتفع شد.
آ
کمک خادمان، مشکل �سکان و غذ� و �ستر�حت �

قای �صفهانیان و دیگر خادمان تشــــــکر کردیم و �ز موکب خارج شــــــدیم. حال �ذ�ن 
آ
�ز �

قای رضوی خو�ندیم. 
آ
مغرب شده و نماز ر� در �وشه �ی در کنار موکب کوچکی به �مامت �

به سرعت بسیاری �ز �یر�نی ها پشت سر ما �یستادند و صفوف نماز �سترده و به هم فشرده 

شد.

در نزدیکی پل ثوره �لعشــــــرین، فضایــی وســــــیع �ست که پر �ز چمن کاری �ست. چند 

ن ها که تصاویری �ز �مام و شهد� 
آ
موکب کوچک هم بر روی چمن ها وجود د�رد که یکی �ز �

د�شــــــت، چشم دوســــــت ما محمد غفاری ر� به خود جلب کرد و مشغول سخن �ـفتن با 

ن ها شد. حال قر�ر �ست به سمت مسجد حنانه برویم. �یستگاه صلو�تی بزر�ی در نزدیکی 
آ
�
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ن نقش بسته �ست. 
آ
بشار عاطفه ها« بر �

آ
مســــــجد وجود د�رد که نام »ســــــازمان مردم نهاد �

ن نصب شده �ست. چند تصویر �ز مقام معظم 
آ
تصاویری �ز شهد�ی مد�فع حرم در �طر�ف �

 �ین موکب به همت جو�نان �ستان لرستان برپا 
ً
ن نصب شده �ست. ظاهر�

آ
رهبری هم در �

شــــــده �ست. جو�نان با �شتیاق فر�و�نی مشغول پذیر�یــی �ز ز�ئر�ن هستند. حال به مسجد 

حنانه رسیده �یم.

�ین مســــــجد در شرق شــــــهر نجف، نزدیک مرقد کمیل بن زیاد قر�ر د�رد و �ز مساجد 

ید. درباره علت نام �ذ�ری �ین مسجد، چند قول وجود د�رد:
آ
تاریخی نجف، به شمار می �

ــــــده �مام   ــــــد هنگام عبــــــور کارو�ن �ســــــر�ی �هل بیت:، ســــــرهای بری برخــــــی معتقدن

ــــــر زمین �ذ�شــــــتند   و �ز زمین، ناله و شــــــیونی  ــــــن محل ب ــــــش ر� در �ی حســــــین7 و یار�ن

برخاست. �ز �ین رو �ین محل، به حنانه معروف شد.

بر �ســــــاس قول دیگر، در �ین محل، میل یا ســــــتونی وجود د�شته �ست که به �ـفته 

شوب«، هنگام عبور جنازه مطهر �میرمؤمنان7 �ز کوفه به نجف، به نشانه 
آ
»�ین شهر �

سف و نار�حتی، کج شد.
أ
تا

برخی نیز معتقدند که کلمه حنانه، �ز نام یک دیر مسیحی به نام »حّنا« )�ز دیرهای 

قدیمی منطقه حیره(، �رفته شــــــده که پیش تر در محل مســــــجد، وجود د�شــــــته �ست و 

ن �شاره شده 
آ
می تو�ند بر میل یا ستونی منطبق باشد که در رو�یت �مام صادق7، به �

�ست.

�مروزه در �ین مســــــجد، ضریحی منســــــوب به سر �مام حســــــین7 وجود د�رد که به 
ید.9

آ
ن حضرت7 به   شمار می �

آ
قولی، محل دفن سر شریف �

در حیاط مسجد حنانه، جمعیت فر�و�نی نشسته �ند و با هم مشغول صحبت کردن 

9  . زیارتگاه های عراق، ج 1، ص 72.

هســــــتند. برخی هم �ســــــتر�حت می کنند. �ز لبه لی جمعیت به شبستان مسجد می رویم. 

جمعیــــــت د�خل شبســــــتان به دو بخش تقســــــیم شــــــده �ند: جمعیتی کــــــه در کنار ضریح 

 فر�و�نی 
ً
منســــــوب �یستاده �ند و مشــــــغول زیارت یا نمازخو�ندن هستند و جمعیت نسبتا

که پای منبر حجه �لســــــالم و�لمسلمین حائری ز�ده �ز و�عظان و سخنر�نان مشهور تهر�ن 

نشســــــته �ند. �لبته طبق برنامه �ی که ما در بعثه دیده بودیم، می بایســــــت حجه �لسالم 

و�لمســــــلمین و�ضحی در �ین شــــــب به منبر بروند، در هر حال ما به �وشــــــه �ی نشستیم 

و ضمن پرس وجو، متوجه شــــــدیم که مســــــئول هیئت شباب �لخمینی در جلسه حضور 

مد و 
آ
 �یشــــــان جلســــــه مســــــجد حنانه ر� رتق وفتق می کند. �و به �ســــــتقبال ما �

ً
د�رد و ظاهر�

 کمی 
ً
در �وشــــــه �ی نشستیم و مشغول سخن �ـفتن �ز کم و کیف برنامه ها شدیم. ظاهر�

�ز برنامه ریزی های �مســــــال �له د�شــــــت و می �ـفت به تبع، برنامه های ما هم کمی �فت 

کرده �ست. می �ـفت در سال های قبل تمام مسجد و حتی حیاط و صحن پر �ز جمعیت 

 مشتاق ســــــخنر�نی و مد�حی بود �ّما �مســــــال چنان که مالحظه می کنید، نیمی �ز مسجد 

قای   جو�د �حمدی به �ینجا 
آ
پر شــــــده �ست. شب �ول می بایســــــت حجه �لسالم ثمری و �

مدند که هنوز به عر�ق نیامده بودند!   مد�م شاهد تغییر برنامه های سخنر�نی و مد�حی 
آ
می �

 بوده �یم. بر�ی ما خوب نیســــــت که هر شب سر�فکنده مردم باشیم در حالی که برنامه ها 

ر� پیش تر تبلیغ کرده �یم. تولیت مســــــجد حنانه، نهایت همکاری ر�  با ما د�شــــــته �ست و 

ن بر�ز�ری نمایشگاه عکس شهد�ی 
آ
فعالیت های فرهنگی خوبی �نجام د�ده �ست.   نمونه �

حشد�لشعبی �ست که در صحن مسجد می تو�نید مشاهده کنید. تولیت مسجد در بر�ز�ری 

برنامه ها هم نهایت همکاری ر� د�شته �ست و هر زمان که درخو�ست برنامه و جابجایــی در 

فضای مسجد بوده، �مام جماعت مسجد که سید بزر�و�ری �ست با ما همر�ه بوده �ست. 

 �ز معجز�ت �نقالب �سالمی �ست که 
ً
بادند. طبیعتا

آ
�ین مجموعه، جو�نان بروجرد و خرم �

دو شهری که �اه به جد�ل و نز�ع در پیش �ز �نقالب مشهور بودند، در �ین مسجد بر�در�نه 

با هم کار می کنند و به ز�ئر�ن �ربعین خدمت می رسانند.

قای غفوری نژ�دـ  مسئول هیئت شباب �لخمینیـ  می �ـفت: نباید فضا به سمت تحّکم 
آ
�
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ن ها 
آ
وردن �

آ
ــــــم. � پیــــــش رود. قر�ر شــــــده بود قاری و مجــــــری برنامه ر� با خود به همر�ه بیاوری

مدیم متوجه شــــــدیم که خودشــــــان مجری 
آ
ــــــر�ی مــــــا هم هزینه می برد. �ّما وقتی به نجف � ب

ن ها �ستفاده کنیم. بچه های لرستان به دلیل حجم بالی کار، 
آ
ورده �ند و باید �ز مجری �

آ
�

�اه در شبانه روز سه ساعت می خو�بند و به عشق �مام حسین7 کار می کنند. برخی �ز 

دوســــــتان ما به زحمت تو�نستند �ز شرکت نفت مرخصی ده روزه بگیرند. برخی دیگر که 

ن وقت، چنین مشکالتی 
آ
نظامی بودند بر�ی مرخصی �رفتن بســــــیار به دردسر �فتادند. �

بر�ی خادمان ما خیلی �ر�ن تمام شد. ما در سال �ذشته، هنگام خد�حافظی به خادمان 

د�ئمی �ین مسجد، هدیه �یـ  هرچند ناچیزـ  �هد� کردیم. هدیه ما در حّد بسته �ز و برخی 

سوغات های �یر�نی بود. �ّما �مسال همین جزئیات ر� فر�موش کردند حتی ما مقد�ری عسل 

وردیم که لب مرز �ز ما �رفتند و حال من نمی د�نم چگونه محبت های عر�قی ها 
آ
به همر�ه �

ر� جبر�ن کنم. �ین �مور ستادی �ست و نباید به ر�حتی نادیده �رفته شود. �لبته ما در حد 

 خانو�ده های برخی �ز شهد�ی 
ً
خودمان تو�نایــی هایــی د�شتیم و کارهایــی �نجام د�دیم. مثال

ن ها پذیر�یــی کردیم و می د�نیم �ین، ضامن 
آ
حشد�لشعبی ر� به مشهد دعوت کردیم و �ز �

�رتبــــــاط عمیق تر ما با ملت عر�ق خو�هد شــــــد؛ ولی �ین کـفایت نمی کند و توقع �ز ســــــتاد 

�ربعین، بیش �ز �ین هاست. درباره سخنر�نان هم باید تالش کرد �فر�دی که بیشتر �یجاد 

قای پناهیان یا دکـتر رفیعی که چهره های 
آ
�نگیزه می کنند و مخاطب فر�و�ن تر د�رند، مثل �

ثیر�ذ�ری بیشتر شود.
أ
محبوب و رسانه �ی �ند، دعوت شوند تا تا

قای حائری ز�ده به پایان نزدیک می شــــــد، �ز مستمعان می خو�ست که همه 
آ
ســــــخنر�نی �

دست ر�ست خود ر� به نشانه بیعت با �مام حسین7 بال بیاورند و سپس با صد�ی بلند، 

ماده بود و طنین لبیک یا حسین، شبستان مسجد ر� 
آ
لبیک یا حسین بگویند. مستمع هم �

ن ر� در �ین چند روز کمتر دیده بودیم. 
آ
پر کرد. حال و هو�ی هیئتی، مسجد و جمعیت جو�ن �

تزئینات محفل �عّم �ز پارچه های مشکی، پرچم ها، لمپ های قرمز، طر�حی جایگاه و... همه 

قای غفوری نژ�د می �ـفت: سخنر�نی و عز�د�ری 
آ
ل د�شــــــت. �

آ
و همه نشــــــان �ز یک محفل �یده �

قایان میثم مطیعی و مهدی رسولی 
آ
قای پناهیان، و �

آ
�ین مسجد ر� در سال های قبل به نام �

می شناختند، �ّما �مسال �ز سخنر�نان دیگر هم �ستفاده شده �ست.

د�ب زیارت و فضایل �مام علی7 بود، به پایان 
آ
ــــــری ز�ده که درباره � قای حائ

آ
بحــــــث �

مد و شروع به خو�ندن قطعه 
آ
ن مجری به جایگاه �

آ
رسید و روضه �رمی هم خو�ند. پس �ز �

�دبی عاشور�یــی کرد و حضار �ریه می کردند. سپس مردم به شعارهای لبیک یا حسین و 

ل سعود پرد�ختند. مد�ح محفل محمدحسین پویان فر بود که 
آ
لبیک یا عباس و مرگ بر �

ن، لحظاتی با 
آ
نخســــــت شعری در مدح نجف خو�ند. �ز مسجد خارج شدیم و در حیاط �

ید �ز مسجد خارج شوم. مسجدی 
آ
ن، �حو�ل پرســــــی کردیم. حال دلم نمی �

آ
تولیت محترم �

که عطر و بوی عاشور� و محرم ر� د�رد.

باران های عاشورای��ی، تنها در محّرم چشم ها نمی بارد؛ هرگاه   دلی به عشق می اندیشد، پر 

از ابرهای احساس و حماسه می شود و می بارد.

کربال، سرزمین عشق و احساس و حماسه و درد است. کربال، گستره ی عاطفه های پاک، 

نان که عشق و حماسه را به هم 
آ
جان های تشنه ی افالک و دلیرمردان سینه چاک است؛ ا

میختند و به کام بشر ریختند.
آ
ا

امروز، تمام هس���تی، به حسین7می بالد. امروز، تمام اقیانوس ها، عطش خیمه های او 

فتاب، � متواضعانه � از 
آ
را دارند و تمام کوه ها، در برابر گودال قتلگاه، زانو می زنند. امروز ا

رام می گیرد.
آ
غوش فرات، ا

آ
خرمن گنبد حسین، خوشه می چیند و مهتاب، هر شب در ا

حس���ین7، زره ش���هادت پوش���ید و شمش���یر ش���جاعت حمایل کرد و پای در رکاب اسب 

اعت�ماد، بر دشمن تاخت و سر فتنه را برید و نیزه در پهلوی ستم کرد. کدام دلیرمرد او را 

سمان بلرزد؟
آ
ورد، زمین و ا

آ
می ماند که هرگاه به پیشانی، چین ا

حسین، راز سرخی است که روز عاشورا برمال شد. حسین، تجلی »ما عرفناک حق معرفتک« 

است. او ابراهیمی است که با شنیدن نامش، بت ها به زمین می افتد. اوست که شمشیرها را 

به بوسه بر تن خود، فرامی خواند و اوست که عاشقی را می تواند.

ی���د، درختان به رک���وع می رون���د و برگ ها، به 
آ
ای حس���ین، وقت���ی س���خن از ت���و به میان می ا

ید، خورشید از 
آ
نش���انه ی س���جده، از ش���اخه ها فرومی ریزند. وقتی س���خن از تو به میان می ا

ت
هش

 تا ب
اده

پی

ت
هش

 تا ب
اده

پی



تش می گیرد. وقتی سخن از تو به میان 
آ
پشت کوه ها َسَرک می کشد و از حرارت شوق تو ا

ید، نسیم کوچه به کوچه می دود و عطر تو را در خانه های شهر می پراکند.
آ
می ا

ن، بال 
آ
بی تر می ش���ود و پرنده ها در بی کرانه ی ا

آ
س���مان ا

آ
ید، ا

آ
وقتی س���خن از تو به میان می ا

ید، »س���خن« به ناتوانی خود اعتراف 
آ
اش���تیاق می گش���ایند. وقتی سخن از تو به میان می ا

می کند و ُکمیت واژه ها، از حرکت بازمی ایستد.

ب 
آ
سمان ها، ترجمه می شود. به زالل حقیقت تو، ا

آ
نام تو، فرا واژه ای است که تنها در فرهنگ ا

غوش می کشد.
آ
رشک می برد و خاک، شادمان است که قدم گاه تو را در ا

نجا که شمشیر تو از غالف سر برمی کشد، ستم، عجز خود را فریاد می زند و خواب نفاق 
آ
ا

ش���فته می ش���ود. وقتی که نام تو بر دفتر تاریخ، تکرار می ش���ود، قلم از پا می افتد و مرّکب، 
آ
ا

همچو دریا متالطم می شود.

ور، با یاد 
آ
فت���اب، طاق���ت گرم���ی هنگام���ه ی عش���ق ت���و را دارد و ک���دام رزم ا

آ
ای س���زاوار! ک���دام ا

غوش می کشد، مرحب ها سپر 
آ
نجا   که رکاب، پای تو را در ا

آ
حماسه هایت، از هوش نمی رود؟ ا

ستین پیراهنت می بری، دل یزیدها می لرزد.
آ
نجا که عرق پیشانی را به ا

آ
می اندازند. ا

پس از تو خون، س���رخ ماند و ش���هادت پایدار. پس از تو   بزم عاش���قان رنگ الله گرفت و 

غروب، با دل های گرفته به  نجوا پرداخت.

اینک، هیهات گویان جهان، به نماز ظهر عاش���ورا اقتدا می کنند و با یاد تو، حماس���ه به پا 

رزو دارند، از مرگ نمی هراسند و عاشقانه، در 
آ
فرینی یارانت را ا

آ
نان که حماسه ا

آ
می سازند. ا

خون خود گلچرخ می زنند. زمانه رس���تم ها گذش���ت. اکنون، در شهر عّزت و افتخار، سّکه 

به نام تو می زنند!

نجا هم شــــــب ها �جتماع عظیمی �ز 
آ
به ســــــمت مقبره شــــــهید حکیم حرکت کردیم. در �

ــــــد. و�رد حیاط مقبره شــــــهید حکیم شــــــدیم. جو�نان زیادی  ــــــر�ن به عــــــز�د�ری می پرد�زن ز�ئ

ــــــا مگر کســــــی ر� بیابیم و با �و ســــــخن  ــــــد. به شبســــــتان رفتیم ت مــــــد بودن
آ
در حــــــال رفت و�

ن در�ز کشــــــیده 
آ
ــــــر �ز پتوهایــی بود که برخــــــی �ز �فر�د بر روی � بگوییم. سرتاســــــر مســــــجد پ

قای 
آ
 ســــــیصدنفری در حال �ــــــوش د�دن به ســــــخنر�نی حــــــاج �

ً
ــــــد و �جتمــــــاع تقریبــــــا بودن

ــــــه �تمام بود و مهدی رســــــولی مشــــــغول به مد�حی شــــــد.  ــــــد. ســــــخنر�نی رو ب ــــــر�در�ن بودن ب

ســــــعید غضنفــــــری ر� که در �ربعین ســــــال �ذشــــــته بســــــیاری �ز کارهای کمیتــــــه فرهنگی 

ر� برعهده د�شــــــت یافتیم و در �وشــــــه �ی مشغول به صحبت شــــــدیم. بحث بر سر حال 

 و هــــــو�ی �ربعین �مســــــال و نحوه بر�ــــــز�ری برنامه ها و نقاط قوت و ضعــــــف بود. به �صر�ر 

سید مهدی رضوی هنگام سینه زنی �ز مسجد خارج شدیم و به سمت هتل حرکت کردیم.

نچه �مان می کردیم، هنوز سفره شام برقر�ر بود. 
آ
حال و�رد هتل شــــــده �یم و برخالف �

در رستور�ن هتل متوجه حضور جمعی �ز ورزشکار�ن جو�ن ما مثل بهد�د سلیمی و کمیل 

ن ها 
آ
قای رضوی و غفاری خیلی به ورزشکار�ن عالقه مند بودند و به کنار �

آ
قاسمی شدیم. �

ن ها مشغول صحبت شدند و من هم به دلیل مکالمه تلفنی با همسرم مجبور 
آ
رفتند و با �

به ترک رستور�ن هتل شدم!
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خیال روی تو در هر طریق همره ماست
�ه ماست

آ
نسیم مـــوی تو پیوند جـان �

حافظ

	95/8/25 سه شنبه
ــــــس �ز نماز صبح، بچه ها ر� به ضرب وزور بید�ر کردم تا خیلی ســــــریع به ســــــمت پل  پ

ن ها 
آ
ثوره �لعشــــــرین برویم. بچه ها خســــــته بودند و شــــــب ها هم صد�ی خروپف من �مان �

ماده شــــــدند و حرکت کردیم. ثوره�لعشرین نام پلی در 
آ
ر� �رفته بود. درهرحال خیلی زود �

غاز �ستقالل عر�ق در 1920 میالدی بوده �ست و ثوره  
آ
�بتد�ی مسیر نجف به کربالست. �

�لعشرین )�نقالب 20( �شاره به همان سال د�رد.

در سال های �ذشته، در کنار �ین پل، مر�سم �فتتاحیه پیاده روی بر�ز�ر می شد و �فر�د 

فر�و�نی در �ین مر�ســــــم شــــــرکت می کردند. �ز �ین رو بر�ی ما شــــــرکت در �ین برنامه و ثبت 

ن �همیت ویژه �ی د�شت. تفاوت برنامه �مسال با سال های قبل �ین بود که سه روز 
آ
وقایع �

برنامه �فتتاحیه پیاده روی ر� در مکانی نزدیک به پل بر�ز�ر کرده بودند. �لحمدهلل فاصله 

میان هتل ما تا ثوره �لعشرین هم کمتر �ز نیم ساعت بود و می تو�نستیم پیاده خود ر� به 

نجا برسانیم. با دوستان حرکت کردیم و به نزدیکی ثوره �لعشرین، مکان بر�ز�ری برنامه 
آ
�

�فتتاحیه رسیدیم. با کمال ناباوری، جمعیت مستقر شده بسیار بسیار کمتر �ز سال های 

�ذشته بود. به �مانم جابه جایــی مکان �ثر مهمی در �ین مسئله د�شت. چون مکان قبلی، 

بر ســــــر ر�ه ز�ئر�ن پیاده �ربعین بود و �ین مکان چند�ن ســــــر ر�ه نبود. سخنر�نی تمام شده 

بود و مهدی رسولی ـ مد�ح جو�ن زنجانی که �ین روزها و به ویژه پس �ز دهه محرم �مسال 

ــــــی جاهــــــا پیچیده و طرفد�ر�ن فر�و�ن تری پید� کردهـ  مشــــــغول نوحه ســــــر�یــی  و�زه �ش خیل
آ
�

ــــــن رو صد�ی �و بر�ی  بود. نغمه های مناســــــبی بر�ی محفل خــــــود �نتخاب کرده بود و �ز �ی

جمع حدود دویســــــت نفر حاضر، دلنشــــــین بود. �غلب جمعیت ســــــر پا �یستاده بودند. 

در �طر�ف جایگاهـ  که مثل جایگاه های نماز جمعه کمی مرتفع بنا شــــــده بودـ  نمایشــــــگاه 

ماده شده بود که تصاویر شهید�نـ  به ویژه تصاویر شهید صدر و شهید نمر و شهید 
آ
عکسی �

میزی و سلیقه درخشان در نصب تصاویر، 
آ
ن می درخشید. �ز نوع رنگ �

آ
عماد مغنیهـ  در �

متوجه می شدی که باید کار �روه های جهادی خودمان باشد؛ چر� که تصاویر با سلیقه ها 

ماده شده بود. در هر حال، مر�سم تمام شد و زودتر �ز موعد هم 
آ
و تذهیب خاص �یر�نی �

تمام شد. ما هم باید به سرعت حرکت می کردیم و به جاده می رفتیم تا موکب ها ر� بررسی 

و �ز�رش تهیه کنیم.

ســــــو�ر بر مینی بوس شدیم. می خو�ستیم به عمود 657 برویم. �ّما مینی بوس تا عمود 

600 بیشــــــتر نرفت و �عالم کرد که بیش �ز �ین به �و �جازه رفتن ند�ده �ند. حال باید در 

ن ر� 
آ
ــــــی مازندر�ن � حــــــدود 57 عمود ر� پیــــــاده می رفتیم. در ر�ه به موکبی برخوردیم که �هال

 
ً
بشــــــار عاطفه ها« بود. و�رد موکب شــــــدیم. موکب نســــــبتا

آ
ــــــد. نام موکب »� بنــــــا کرده بودن

ن �ضافه شــــــده بود. �ز �فر�د حاضر در موکب، ســــــر�غ 
آ
ــــــود که چند موکب نیز به � بزر�ــــــی ب

ن ر� �رفتیم. �ـفتند: خانم شــــــعبانی مسئول موکب �ســــــت. بر�ی ما �ینکه یک 
آ
مســــــئول �

ثیر�ذ�ری مانند �ین موکب بشود، 
أ
زن �یر�نی بتو�ند عهده د�ر مســــــئولیت موکب بزرگ و تا

جای شــــــگـفتی د�شت. به همر�ه مرد جو�نی و�رد موکب کناری شدیم. موکب با �ونی های 

سبزرنگ پالستیکی پوشیده شده و با تابش خورشید بسیار �رم شده بود. زیلوهای کـف 

ن 
آ
ورد تا بر روی �

آ
نیز نامرغوب بود و �ز�ین رو یکی �ز خادمان با شــــــتاب، پتویــی به همر�ه �
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ثیری 
أ
بنشینیم. �وشه چادر موکب ر� هم کنار زدند تا کمی هو� ردوبدل شود، �ّما چند�ن تا

ند�شت.

وردند و ما همه دو ز�نو نشسته بودیم تا 
آ
ســــــرکار خانم شعبانیـ  مدیر موکبـ  تشریف �

ن هم مدیریت موکبی که بیش �ز پنجاه خادم د�شت. 
آ
مدیریت زنان �یر�نی ر� باور کنیم. �

بشار عاطفه ها یک مجموعه مردم نهاد �ست که 
آ
�ز سخنان �و متوجه شدیم که مجموعه �

ن ها با کمک مردم �د�ره می شود. می �ـفت قر�ر بود که ما 
آ
شعبه های فر�و�نی د�رد �ّما همه �

مدیم و با کمک عر�قی ها، 
آ
در عمود 202 موکب د�شته باشیم. �ّما چنین نشد و به �ینجا �

تو�نستیم موکب ر� سرپا کنیم. می �ـفت: چهار روز �ست که غذ� می پزیم و �ز ز�ئر�ن پذیر�یــی 

می کنیم. دستگاه نان پزی د�ریم و نان تازه به ز�ئر�ن می دهیم. شب ها نیز بیش �ز پانصد 

نفر ر� جا می دهیم تا �ستر�حت کنند. �لبته مشکل پتو و �مکانات �ستر�حت ز�ئر�ن د�شتیم 

ــــــر�در�ن عر�قی به ما کمک کردند و مقد�ری پتو در �ختیار ما �ذ�شــــــتند. بر�ز�ری نماز  کــــــه ب

جماعت، و پخش جزوه ها و پیام های فرهنگی �ز کارهای دیگر �ین موکب بود.

نجا بحِث نبوِد �ینترنت ر� مطرح کرد. می �ـفت بیش �ز یک 
آ
�ز نگر�نی ها و مشــــــکالت �

هفته �ست که با خانو�ده هایمان �رتباط ند�ریم؛ چون خطوط تلفن همر�ه عر�قی در بین 

ر�ه به خوبی جو�ب نمی دهد و هزینه های تماس هم زیاد �ست. مشکل مهم دیگری که به 

ن �شاره کرد بحث خدمات درمانی بود. می �ـفت سال �ذشته کمبود �مکانات درمانی و 
آ
�

ن ها تمام شد! 
آ
وردم ولی همه �

آ
د�رو ر� به چشم دیدم. �مسال یک پاکت د�رو بر�ی خودم �

حال بر�ی تهیه چند قرص مسّکن ناچاریم تا عمود 900 برویم! می �ـفت پیرمردی دچار 

�یست قلبی شد و مجبور شدیم �و ر� تا عمود 900 برسانیم. معجزه �مام حسین7 بود 

که زنده ماند! �مکانات بهد�شــــــتی ما نیز �ندک �ســــــت. برخی �ز خادمان موکب ما، بر�ی 

ن ها در �ین �زدحام 
آ
مد �

آ
�ســــــتحمام مجبورند تا عمود 202 بروند و باز�ردند که �اه رفت و�

�ربعینی، یک روز طول می کشد! �ز �ین �ذشته هیچ �مکاناتی بر�ی �ستحمام زن ها وجود 

ند�رد و �ین هم مشــــــکل بســــــیار جدی �ست! �لبته خانم شــــــعبانی می �ـفت: �ین ها دلیل 

نمی شــــــود که کار نکنیم یا بخو�هیم �له کنیم؛ �ّما می �وییم تا �ن شاءهللا بر�ی سال های 

 مردمی 
ً
بعد چاره �ندیشی شود و �مکانات بهتری فر�هم شود. ما به شکل خودجوش و کامال

وردیم �ّما معتقدم نهادها و سازمان ها با توجه به �عتبار�تی که 
آ
�ین �مکانات ر� بر�ی ز�ئر�ن �

در �ختیار د�رند، می تو�نند کمک کنند و مشکالت ر� مرتفع سازند.

 وجود چنین 
ً
سخنان �یشان تمام شد و با چای و شیرینی �ز ما پذیر�یــی کردند. حقیقتا

 مردمی، جای شکر فر�و�ن د�رد. مجموعه هایــی که با عشق 
ً
مجموعه های خودجوش و کامال

کار می کنند و بیشــــــتر بار خدمت رســــــانی به ز�ئر�ن ر� صد�لبته همین مجموعه ها بر دوش 

رزوی توفیق کردیم و �ز موکب خارج شدیم. حال باید زودتر به عقب 
آ
ن ها �

آ
می کشند. بر�ی �

بر�ردیم و �ذ�ن ظهر در عمود 285 موکب �مام رضا7 باشیم. کمی معطل ماشین شدیم. 

ماشین ها یا پر �ز مسافرند یا هم مسیر ما نیستند. ماشینی فریاد می زد: بصره، بصره. رضوی 

 �ز میانه ر�ه به جاده دیگری 
ً
خر به مســــــیر ما نمی خورد و حتما

آ
�ـفت ســــــو�ر شویم. �ـفتم �

می رود. �ـفت: سو�ر شویم، مشکلی ند�رد. به حرفش �عتـماد کردیم و سو�ر شدیم. نزدیک 

 همان نزدیکی پیاده کرد. خیلی خوشـــــــحـال 
ً
عمود 285 به جاده کناری رفت و ما ر� دقیقا

بودیم. پید� کردن تاکسی در �ربعین �اه نیاز به نذرونیاز د�رد، ولی ما به ر�حتی نزدیک به 

پانصد عمود ر� در مسیر عکس طی کرده بودیم و حال به عمود 285 رسیده بودیم. پرچمی 

با �رتفاع بسیار بلند در کنار موکب نصب شده بود. پل هو�یــی شبیه پل های عابر پیاده )و 

 بر�ی ر�حتی کار عکاسان و فیلم برد�ر�ن( در جلوی در موکب نصب شده بود. بر سر 
ً
ظاهر�

در موکب نیز نام �مام رضا7 به زیبایــی نقش بسته �ست. در روبه روی موکب، فضایــی 

ن می شود 
آ
ن درســــــت شــــــده که هر کس و�رد �

آ
باحال و هو�ی حرم �مام رضا7 و تصاویر �

ماده شده �ست. و�رد موکب �مام 
آ
به یاد مشهد می �فتد و در د�خل نیز فضای نمایشگاهی �

رضا7 می شویم. خیل جمعیت در د�خل حیاط و محوطه موکب نشسته �ند. به �مانم 

بیش �ز سه چهار هز�ر نفر باشند. خادمان موکب نیز به مهربانی، �فر�د ر� به د�خل موکب 

و مکان های خالی بر�ی نماز یا �ستماع سخنر�نی هد�یت می کنند. موکب، ساختمان عظیم 

و دو یا چند طبقه د�رد. �غلب ز�ئر�ن، �یر�نی �ند. مســــــتقیم ســــــر�غ �تاق مســــــئول موکب ر� 
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 چون طلبه 
ً
مور �یستاده �ند �ّما ظاهر�

أ
می �یریم و به طبقه فوقانی می رویم. در ر�هرو چند ما

معمم هســــــتیم با ما خیلی کار ند�رند. در طبقه فوقانی دورتادور �تاق �ســــــت و �روه های 

مختلف مثل فیلم برد�ر�ن، صد�برد�ر�ن و... مشغول کار هستند. به سمت �تاق مدیریت 

قای پناهیان نشسته �ست. با 
آ
می رویم. می �ویند مدیر، هم �کنون در حسینیه پای منبر �

ــــــن همــــــه ما ر� به �تاقش و�رد می کنند. ما هم ضمن وضو �رفتن، و�رد �تاق می شــــــویم و  �ی

نماز می خو�نیم. �تاق یک میز کنفر�نس بزرگ د�رد و مقد�ری مبل و صندلی هم در �طر�ف 

ن ها می نشــــــینیم ، نشریه �ی نظر ما 
آ
ن و چســــــبیده به دیو�ر وجود د�رد. بر روی یکی �ز �

آ
�

ر� به خود جلب می کند. نشــــــریه درباره �ربعین و خدمات ز�ئر�ن و مباحثی �ز �ین دســــــت 

می باشــــــد. تصویری �ز حضرت �مام و مقام معظم رهبری بر دیو�ر نصب شده �ست. �تاق 

نها می تو�ن خیل ز�ئر�ن 
آ
 تر و تمیز و نوساز �ست و پنجره هایــی به بیرون د�رد که �ز �

ً
نسبتا

ب روی میز، �رمای عطش 
آ
ر� تماشــــــا کرد. نســــــیم مالیمی نیز می وزد که به همر�ه ظروف �

ز�ی تن ما ر� می �یرد و نفس ر�حتی می کشــــــیم. کم کم متوجه می شــــــویم که مســــــئول �ین 

موکب همان حجه �لسالم و�لمسلمین سید حمید حسینیـ  روحانی مشهور عر�قیـ  �ست. 

یا به ما ناهار هم 
آ
به �نتظار �و نشســــــته �یم. یکی �ز دغدغه های دوســــــتان ما �ین �ست که �

می دهند یا باید خودمان به بیرون برویم و به نوعی سّد جوع کنیم تا �ینکه یکی �ز خادمان 

قای 
آ
و�رد �تاق می شــــــود و می �وید ناهار ر� �لن میل می فرمایید یا صبر می کنید و با حاج �

ر�م و همر�ه با �طمینان 
آ
� 

ً
حسینی میل می فرمایید. خیالمان ر�حت می شود و با لحن نسبتا

قلبی می �وییم: �ن شاءهللا با �یشان غذ� ر� می خوریم! �لبته �ین �ـفت و�و به �مانم با زبان 

عربی �نجام شــــــد! سید حمید حسینیـ  با قامت بلند و محاسن سفیدـ  و�رد �تاق می شود. 

 می �وید. به همر�ه �یشان نیز برخی 
ً
 و سهال

ً
غوش می کشد و �هال

آ
متو�ضعانه همه ما ر� در �

شنا و چهره تلویزیونی 
آ
�ز مسئولن موکب های خر�سانی و سرد�ر سعید قاسمی )رزمنده نام �

ورند و سید تعارف می کند. بر سر سفره 
آ
ثیر�ذ�ر در �ین سالها( و�رد می شود. ناهار ر� می �

أ
تا

می نشــــــینیم. ناهار قورمه سبزی �ست که به سبک �یر�نی طبخ شده و بسیار لذیذ �ست، 

ن غذ�ی �ضافی وســــــط سفره �ست. در �ین 
آ
طوری که برخی بر ســــــر ســــــفره چشمشان به �

قای حسینی نشان 
آ
حین، سعید قاسمی، تلفن همر�هش ر� روشن می کند و تصویری ر� به �

می دهد. تصویری که چند شــــــب پیش در موکب خر�ســــــانیها در نجف به �و نشان د�دم و 

بر�یش فرستادم. تصویر مربوط به حضور �و در حدود پانزده سال پیش در مدرسه حقانی 

ن 
آ
قا �ز �

آ
قم و خاطره �ویــی دفاع مقدس در جمع طالب بود. سپس به سید می �وید با �ین �

یا 
آ
ن در قم چه کار می کنید و �

آ
شنا بوده �یم. سپس رو به من می کند و می �وید �ل

آ
سال ها �

تشکیالتی د�رید یا نه. من هم جسته �ریخته �ز فعالیت های قم می �ویم و سعید قانع نمی 

مدها به �تاق سید فر�و�ن 
آ
شود و می �وید باید بیش �ز �ین ها فعالیت د�شته باشید. رفت و �

�ست و مد�م بر�ی پـی �یری مسائل به �تاق و�رد می شوند. فرزند�ن �و هم مد�م درباره کارها 

با �و مشورت می کنند. �ّما ما موضوع مصاحبه ر� با �و �ـفته �یم و �ز �ین که قصد د�ریم وقایع 

�ربعین ر� ثبت و ضبط کنیم خوشـحـال �ست. بر�ی همین مد�م عذرخو�هی می کند که �تاق 

نهاست. �ین بر�ه ها 
آ
شلوغ �ست. بر روی میز یک دسته بر�ه قر�ر د�رد و مشغول �مضای �

ن طور که خودش می �وید باج نام د�رد و به و�قع بر�ه تردد خبرنگار�ن و عکاسان �ربعین 
آ
�

ن ها ر� �مضا کند. یکی �ز مســــــئولیت های �و در عر�ق، ریاســــــت �تحادیه 
آ
 �ســــــت که باید �

شبکه های تلویزیونی عر�ق �ست. منتظر �ست تا �تاق خلوت شود و همه بروند تا بتو�ند 

ر�حت تر سخن بگوید. کم کم سعید قاسمی، موسویان )رئیس موکب مشهدی ها( و بقیه 

خد�حافظی می کنند و می روند. سید شروع به سخن می کند.

سخنان سید چند محور کلی د�شت. نخست درباره �ربعین بود: رهبری درباره �همیت 

�ربعین به رئیس جمهوری دســــــتور د�دند �و هم به وزیر کشــــــور دســــــتور د�د و وزیر کشور 

قای ذو�لفقاری مسئولیت �مور ر� و��ذ�ر کرد. �و هم زحمت فر�و�نی کشید و کمیته 
آ
هم به �

هایــی تشکیل د�د که همه در چارچوب بتو�نند کارها ر� �نجام دهند. برنامه ها و چارچوب 

هایــی که بود در �یر�ن و بر �ساس سلیقه و فکر �یر�نی و �مکانات �یر�ن تنظیم شده بود و 

ن ها در عر�ق، نتیجه بخش نبود. بسیاری �ز �ین برنامه ها نهایت تا 
آ
�ز �ین رو بســــــیاری �ز �

مرز مهر�ن پاسخ �وی ز�ئر�ن �ست. �ّما در عر�ق پاسخ �و نیست. شیوه های فر�و�نی بر�ی 

ماده نشده �ست. 
آ
مد �

آ
ورود ز�ئر�ن به عر�ق مهیا شده �ّما بر�ی خروج ز�ئر�ن شیوه های کار �
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مردم به تدریج �ز مرز مهر�ن و�رد عر�ق می شوند، �ّما یک جا قصد خروج �ز عر�ق ر� د�رند. 

در د�خل عر�ق، �غلب خو�ســــــته ها و دســــــتورها جانب سفیر �یر�ن در عر�ق و �طر�فیان �و 

ــــــی �ندکی د�رند. �ز  نکه ســــــفیر و �طر�فیانش �مکانات مالی و غیرمال
آ
ر� �رفته �ســــــت. حال �

نکه 
آ
سوی دیگر فعالیت رسمی �یر�ن بر�ی �ربعین، پس �ز دهه محرم شروع می  شود حال �

�ربعین نیازمند ستاد سالنه و برنامه ریزی قبل �ز محرم �ست. مسئولن بر�ز�ری �ربعین، 

ن ها �ربعین �ست و ��ر بخو�هند 
آ
در �یر�ن مسئولیت های متعدد د�رند و یکی �ز کارهای �

نکه ظرفیت و�لی 
آ
 به �ربعین بپرد�زند، کارهای دیگرشــــــان بر زمین می ماند! حال �

ً
صرفا

قا، تالش و همت بیشتر �ز �ین ر� طلب می کند.
آ
�ربعین و تاکید�ت حضرت �

��ر �ربعین، منحصر به ز�ئر�ن عر�قی بود شــــــاید مشــــــکل خاصی وجود ند�شت، زیر� 

سال هاست که مردم می د�نند چگونه و با چه برنامه ای باید �ز ز�ئر�ن �ربعین پذیر�یــی کنند. 

�ّما �ربعین منحصر به ز�ئر�ن عر�قی نیست و ز�ئر�ن فر�و�نی �ز کشورهای دیگر دنیا به عر�ق 

یند. �ین ز�ئر�ن �اه روحیات متفاوت با عر�قی ها د�رند و همین �اه موجب مشــــــکالت 
آ
می �

عدیده می شــــــود. پس مســــــئولن �یر�نی باید �هتمام ویژه �ی د�شته باشــــــند. در مرز مهر�ن 

ن ها پذیر�یــی می کنند. �ّما 
آ
موکــــــب هایــی وجود د�رد که به هنگام ورود ز�ئر�ن به عــــــر�ق �ز �

پرســــــش مهم �ین �ســــــت که به هنگام خروج یک باره �ین همه ز�ئر �ز عر�ق چه �مکاناتی 

فرین باشــــــد. مــــــا در عر�ق در منطقه نود 
آ
فر�هم �ســــــت. �ین خروج نا�هانی می تو�ند خطر�

کیلومتری مهر�ن، منطقه �ی به نام کوت د�ریم که همانند شیر تنظیم کننده می تو�ند ورود 

و خروج ز�ئر�ن ر� تنظیم کند و �ز هجوم به مرز جلو�یری کند. �ستان کوت تو�نایــی �سکان 

دویست هز�ر نفر ر� د�رد. ما بر�ی هر �ستان، یک ستاد فرماندهی خدمت به ز�ئر�ن تشکیل 

نها سال قبل صد و پنجاه هز�ر 
آ
د�دیم که هر کد�م متشکل �ز هز�ر خادم �فتخاری �ست. �

نفر �ز ز�ئر�ن ر� در خانه های مردم �سکان د�دند. تجربه موفقی بود. �مسال �ین فرماندهی 

ماد�ی های لزم بر�ی شر�یط بحر�نی ر� د�رند. 
آ
ر� �سترده تر کردیم و بحمدهللا �ین ستادها �

��ر به مردم �عالم کنیم مرز شــــــلوغ �ست و در �ستان کوت �مکانات بر�ی �ستر�حت شما 

 صبر خو�هند کرد. �ین ها نیازمند مدیریت �ست و ��ر به ما �عتـماد 
ً
فر�هم �ست، مردم یقینا

کنند، مجموعه ما تو�ن مدیریت ر� د�رد. بســــــیاری �ز کمیته های تشــــــکیل شده در وز�رت 

ن کمیته حمل و 
آ
یــی لزم ر� ند�رد. نمونه �

آ
یــی د�رد، �ّما در عر�ق کار�

آ
کشــــــور، در �یر�ن کار�

نقل �ست که در عر�ق نمی تو�ند کاری کند. باید به مو�ز�ت کمیته های �یر�ن، کمیته هایــی 

در عر�ق نیز تشکیل شود. پس مدیریت �ربعین نباید کاری در کنار بقیه کارهای مدیر�ن 

باشــــــد و به تخصص و فر�ســــــت و وقت لزم نیازمند �ست؛ نیز نباید همه کارها ر� به عتبه 

علویه و عتبه حســــــینیه و عباســــــیه ســــــپرد. زیر� عتبه ها خود کارهای فر�و�نی د�رند و توقع 

ن ها در بخش های دیگر، نابجاســــــت. �ربعین در عر�ق و �یر�ن نیازمند مدیر�ن 
آ
مدیریت �

فارغ �لبال �ست.

سید حمید حسینی می �ـفت: با همه �نتقاد�تی که د�رم، کمیته فرهنگی خیلی خوب 

ر�مش خوبی ر� در بخش فرهنگی شــــــاهد هســــــتیم. سال 
آ
و درخشــــــان عمل کرد. �ز �ین رو �

�ذشته مشکل ما در �ین بخش فر�و�ن بود. �ّما �مسال چنین نیست و مشکالت ما مربوط 

به بخش های دیگر �ست. یکی �ز معضالت ما بحث �پر�تور های �یر�نی و �یجاد �ینترنت در 

بین ر�ه �ست که طرف �یر�نی �هتمام لزم ر� ند�شت و همین باعث شد که مسئله �ینترنت و 

و�ی فای با مشکل مو�جه شود. �لبته در کمیته فرهنگی هم برخی کار�روه ها ضعیف عمل 

ن یا �ز�رشــــــات )�ز�رش ها(. نیز کار�روه مر�سمات ضعیف عمل 
آ
کردند، مثل کار �روه قر�

کرد. شما ببینید مثال �ین موکب با �ین عظمت، شب ها نیازمند یک خطیب تو�ناست. 

قای پناهیان ر� به جای شــــــب، ظهر به �ینجا فرستاده اند. ظهرها، ز�ئر�ن خسته اند و 
آ
�ّما �

 بر�ی توقف در �ین موکب حاضر می شوند و حیف �ست خطیبی مثل �یشان، ظهر 
ً
صرفا

در �ینجا سخنر�نی کند و شب به موکبی برود که نه ز�ئر مثل �ینجا د�رد و نه �مکانات مانند 

�ینجا. شــــــب �ذشته بر�ی رسیدن �ز �ینجا به جلسه �ش مجبور شدیم �تومبیل دیپلمات 

ر� هماهنگ کنیم. �ین مسئله منحصر به موکب ما نبود و �غلب موکب ها نار�ضی بودند.

ــــــد�زی موکب �مام رضا7  قای حســــــینی درباره ر�ه �ن
آ
بخش دیگری �ز ســــــخنان حاج �

بود. می �ـفت: �ین زمین ر� با دو بانی دیگر خرید�ری کردیم. بیست هز�ر متر زیربنا د�رد 
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و بر�ی �سکان دو هز�ر نفر در طول سال مهیا شده �ست. می خو�ستیم �فر�د بی بضاعت 

نان به 
آ
ر� در طول ســــــال به �ینجا بیاوریم و �سکان دهیم. �توبوس هایــی هم بر�ی �نتقال �

 بیست میلیارد خرج کردیم و دیدیم کار �ز تو�ن 
ً
نجف و کربال و زیارت تهیه دیدیم. تقریبا

ما خارج �ســــــت. چــــــون �ز همان روز �ول به نام �مام رضا7 بنــــــا کرده بودیم به ذهنمان 

ستان قدس رضوی بدهیم و وقف کنیم. �ز �ین رو وقف نامه ر� با شروطی 
آ
رسید که تحویل �

ســــــتان قدس رضوی هماهنگ باشــــــد. نگاه من �ز �ول �ین بود که در 
آ
تنظیم کردیم که با �

تمام سال پذیر�ی ز�ئر�ن باشیم ولی در �ربعین ستادی بر�ی سایر موکب ها شویم. یعنی، 

ب، غذ� و پتو ر� به موکب های نیازمند بدهیم. هنگام �ین تصمیم بسیاری �ز موکب های 
آ
�

ماد�ی کردند که در خدمت �مام رضا7 باشند. یقین د�رم ��ر �ین کار 
آ
�طر�ف هم �عالم �

به سر�نجام برسد، مردم چنان حمایتی بکنند که قابل تصور نباشد. �ین چنین مردم هم 

سر سفره �مام رضا7 نشسته �ند و هم میهمان جد بزر�و�ر �مام رضا7 شده �ند. �مسال 

مدند و نبات حرم رضوی 
آ
خد�م �مام رضا7 با همان لباس های خدمت خود، به �ینجا �

ــــــه مردم تقدیم می کنند. در عر�ق چنین رســــــمی وجود ند�رد کــــــه چیزهایــی ر� بر�ی �مام  ر� ب

غاز یک حرکت بزرگ �ست؛ چون مردم عر�ق خیلی �مام 
آ
رضا7 وقف کنند. �ین کار سر�

رضا7 ر� دوست د�رند. تائتر نجم �لثاقب در سالهای پیش بسیار پربیننده بود، تالش 

کردیم �مســــــال در جاهای مختلف �جر� شــــــود. نیز تالش کردیم مر�کز خبری ر� با فعالیت 

بیشتر سامان بدهیم.

سید �ز دو مسئله هم خیلی نار�حت بود. یکی نفوذ جریان فردی که مدعی �ست سید 

یمانی �ســــــت )�حمد �لحســــــن( و دیگری کم �طالعی �یر�نی ها �ز نحــــــوه پذیر�یــی عر�قی ها. 

عر�قی ها نسبت به ز�ئر�ن دست و دل بازند و ز�ئر�ن �مان می کنند �ین کار �سر�ف �ست. 

ورده �ست و دوست د�رد باقیمانده غذ�ی 
آ
نکه عر�قی، د�ر و ند�رش ر� بر سر سفره �

آ
حال �

ز�ئر ر� به عنو�ن تبرک برد�رد.

قای حســــــینی به ســــــمت پنجره رفت و خاکریزهای پشــــــت موکب ر� به ما نشان 
آ
حاج �

موزش نبرد با 
آ
ــــــازی کردن، � ماده شــــــده بود تا ضمن ب

آ
د�د. �ین خاکریزها بر�ی نوجو�نان �

تکـفیری ها ر� بیاموزند. سپس به محوطه موکب رفتیم و �تاق های مختلف ر� به ما نشان د�د 

شنا شدیم. �ز سید تربت کربال خو�ستیم که 
آ
و ما هم با فعالیت های �روه های �ونا�ون �

وعده د�د در کربال در هتل بعثه بر�یمان بیاورد.

در حین �ـفت و �و، پیرمردی و�رد �تاق شــــــد که بسیار مورد تکریم سید قر�ر �رفت. 

سید می �ـفت: �ین پدر، فرزند جو�نی د�شته که سال �ذشته در همین موکب خادم بود؛ 

 
ً
مده �ســــــت. ظاهر�

آ
ولی مع �لســــــف بر �ثر تصادف �ز دنیا رفت. پدر به نیابت �و به زیارت �

پسر خیلی دوست د�شته �مسال هم بر�ی خدمت به موکب بیاید. پیرمرد می �ـفت: بر�ی 

همین در نجف به �میر�لمؤمنین7 عرض کردم خیلی دوست د�رم خو�ب پسرم ر� ببینم. 

دیشــــــب در خو�ب دیدم که بسیار خوشـحـال �ست و د�رد ضریح و ظرف های زیر �لد�ن 

ثر شــــــده بودیم. پیرمرد که رفت، سید می �ـفت ��ر کارها 
أ
ن ر� �رد�یری می کند. همه متا

آ
�

مردمی باشــــــد، ســــــاماندهی با خود �هل بیت: �ســــــت و با نظم پیش خو�هد رفت. ما 

در همان شــــــکل �ســــــتانی فعالیت خودمان، فرم هایــی درست کردیم که هم ز�ئر�ن و هم 

صاحب خانه ها کر�مات و معجز�تی ر� که به چشــــــم دیده �ند، بنویسند. بر�ه ها به دستم 

ن نوشته شده بود که هیچ کجا نشنیده و ندیده بودم. قصد د�ریم �ینها 
آ
رسید. �تفاقاتی در �

ر� در قالب کـتابی منتشر کنیم و به رهبری عزیز تقدیم کنیم.

�ز سفارش های سید به ما �ین بود که به موکب هایــی که تلفیقی بین عر�قی ها و �یر�نی 

هاســــــت، بیشتر سرکشی کنیم و �ین �نس دو ملت به برکت �مام حسین7 ر� بیشتر به 

تصویر بکشیم؛ �ین مسئله با سفارش رهبری به لزوم حفظ میزبانی عر�قی ها هم تطابق 

د�رد.

 رو به روی موکب، جایگاهی بر�ی پذیر�یــی �ز ز�ئر�ن تد�رک 
ً
�ز موکب خارج شدیم. دقیقا

قای میرز� محمدی �ز مد�حان تهر�ن و 
آ
قای میرز� محمدی شدم. �

آ
شده بود و متوجه حضور �

بر�در حجه �لسالم و�لمسلمین میرز� محمدی �ز خطبا و فضالی قم �ست. سال پیش نیز 
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�و ر� در همین جا مالقات کردیم. �ز تالش های صورت �رفته می �ـفت و �ینکه در شــــــبانه 

ماده می کنیم و در �ختیار ز�ئر�ن قر�ر می دهیم. کمی هم �ز خاطر�ت 
آ
روز 25 هز�ر پرس غذ� �

خودش و بر�درش می �ـفت.

حال نزدیک غروب بود و باید به نجف برمی �شــــــتیم. �زدحام شــــــدید ر�ه بر�شــــــت ر� 

ناهمو�ر کرده بود. در جلوی موکب، سید وحید موسویانـ  �ز �عضای ستاد �ربعین مشهد 

و مدیر برخی �ز �مور ز�ئر�نـ  �ـفت ما قر�ر �ســــــت با حاج سعید قاسمی به نجف بر�ردیم و 

ماشین هم د�ریم. �ین بود که مدتی معطل شدیم تا حاج سعید قاسمی بیاید و با ماشین 

به سمت نجف حرکت کردیم. ماشین مدل بال پالک حکومتی د�شت و ما می تو�نستیم 

�ز مسیرهای فرعی و �اه خالف جهت! حرکت کنیم. چنین بود که با سرعت فر�و�ن حرکت 

 پیش �ز 
ً
کردیم. حال حاج سعید قاسمی هم مز�حش �رفته بود و با ر�ننده عر�قی که ظاهر�

 به ر�ننده 
ً
�ین با �و مر�ود�تی د�شته شوخی می کرد و ما هم عقب ماشین می خندیدیم. ظاهر�

نکه �وشت �وسفندی به ما بدهی 
آ
می �ـفت ما ر� به میهمانی خودت دعوت کن. به شرط �

ن قدر �ـفت که ر�ننده به شــــــوخی در کنار جاده �یســــــتاد و �ـفت پیاده شو، و 
آ
و خالصه �

بعد دوباره با هم شوخی می کردند. همچنین ر�ننده با صفا �ز مقاومت عشیره �ش در مقابل 

تکـفیری ها سخن �ـفت و �عالم کرد که چهارصد شهید تقدیم کرده �ند! و چند هز�ر د�عشی 

ر� به هالکت رسانده �ند.

چشــــــم به هم زدیم به نزدیک بحر�لنجف و صافی صفا رســــــیدیم. �ز پله های برقی بال 

رفتیم و و�رد فندق �لرســــــل شدیم. بسیار شــــــلوغ بود. ر�ه هم تا حرم خیلی شلوغ بود. به 

رضوی و غفاری �ـفتم حال که برخی دوستانمان قر�ر �ست �مشب به کربال بروند، خوب 

ن ها بدهیم و کربال تحویل بگیریم. �ز �ول ر�ه هم �ین ها به من 
آ
�ســــــت ســــــاک بزر�م ر� به �

وردی و من هم توجیهات خودم ر� می �ـفتم. 
آ
ُغر می زدند که �ین ســــــاک بزرگ چیست که �

به هتل خودمان که رفتیم �ـفتم شــــــما ســــــاک ر� برد�رید و نزدیک ثوره �لعشرین یا �و�یل 

 به یک 
ً
جاده به �توبوس دوستانمان برسانید. بیچاره ها هم همین کار ر� کردند ولی ظاهر�

ر�ننده فس فس کنان رســــــیده بودند و وقتی رســــــیدند که �توبوس رفته بود و باز به هتل 

بر�شــــــتند. خسته و کوفته و نالن! کارو�نی �ز لبنانی ها در هتل بود که مشغول مصاحبه 

ن ها شدند.
آ
با �

مده �م، حال و هو�ی حرمش زنده شده و یاد »نجمه« 
آ
�کنون که �ز موکب �مام رضا7 �

مادر با فضیلتش وجودم ر� فر��رفته �ست. می خو�هم با مادر �ر�می �ش سخن بگویم:

تو ای مادر خورشید،

غ���وش گرمت، میزبان تجلی رضایت پ���روردگار و باغ پرفیض 
آ
ب���ه روزهای��ی می اندیش���م که ا

غوش���ت گهواره ی امامت بود، فرزندت با عطر دل 
آ
هدایت لیل و نهار بود. روزهای��ی که ا

س���مان را 
آ
رام می گرفت. روزهای��ی که دس���تان مهربانت، گیس���وان فرزند ا

آ
انگیز الالی��ی تو ا

ش���انه م���ی زد و به رایحه ی ب���اغ تجلی لبخند می زد. روزهای��ی که دس���تانت، گهواره ی تجلی 

اسماء و صفات االهی و روح بلندت در سایه شاخه های پرمیوه ی درخت رحمت پروردگار 

نشسته بود.

سمانیان و کبوتر بندگی خدا بود. دل تو، 
آ
دل تو، قاصدک باغ خوبی ها، پروانه ی محفل ا

بشاری از رحمت بی کران 
آ
باغی از گل های اشراق، سرزمینی پر از نسیم دلنواز سعادت، ا

پروردگار، کوه استواری در مسیر نامالیمات و خورشیدی درخشان در افق درنگ ها بود. 

دل تو لبخند را تقسیم می کرد، خوبی را می پراکند، سعادت را انتشار می داد. عشق را فریاد 

می زد و عاطفه را جاری می ساخت. دل تو، دل از خود گذشتن، از عشق ماالمال شدن، از 

اندیشه سرشار شدن، از عزت تنومند شدن و از عاطفه لبریز شدن بود. دل تو، دل شوکت 

ها، استقامت ها و شهامت ها بود. دل تو، دلی خدای��ی بود و خدا در دل تو خانه داشت.

تو مادر بودی! مادر، بهاری همیش���گی اس���ت که تبسم هایش شکوفه زاست. مادر، شب 

ن ناش���ناخته مانده اس���ت. مادر، عطیه ای االهی به زمینیان اس���ت 
آ
قدری اس���ت که قدر ا

که همیش���ه عطر و بوی ملکوت را به همراه دارد. مادر، فصل روش���نی از خوبی ها و نیکی 

ن قطع ناشدنی است. مادر، دریای شورانگیزی است 
آ
هاست که باران طراوت و صالبت ا

که کرانه هایش ناپیدا و ارتفاع امواجش از کوه ها فراتر اس���ت. مادر، حس پرواز اس���ت که 

ن، جانها را شیفته ی خود ساخته است. 
آ
سمان هستی را فرا گرفته است و دل انگیزی ا

آ
ا
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هنگین صبوری و شکیبای��ی، بهار مهربانی 
آ
مادر، الهه ی صبر و امید، شکوفه فطرت، تکرار ا

و پروازی تا معراج است. روزها می گذرد، ماه ها و سال ها شتاب می گیرد، دفتر تاریخ ورق 

می خورد. اّما نام مادر همیشه تازه باقی می ماند و خاطره ی حضورش از یاد نمی رود. اندوه 

مادر، اندوهی فراموش ناشدنی و داغی خاموش ناشدنی است. مادر، ستارهای است که 

دمی غروب نمی کند و ش���کوه یادش، از صف�ح�ات دفتر دل 
آ
س���مان خاطرات ا

آ
هیچ گاه در ا

ن ذات ناش���ناختهای اس���ت که اگر نب���ود، عاطفه رنگی به خود 
آ
پ���اک نم���ی گردد. مادر، ا

نمی گرفت، مهربانی طلوع نمی کرد، صداقت روشنای��ی نمی یافت، صفا شکوفه نداشت و 

ن چشمه ی جوشانی است که از زالل معرفت 
آ
احساس در باغ زندگی گل نمی کرد. مادر ا

ورد، 
آ
ن زمان که نامالیمات زندگی رو می ا

آ
و محبت سرشار است و بشارت همیشگی بهار. ا

دمی را فرا می گیرد، چون دریا بی کرانه 
آ
ن هنگام که دلتنگی ها ا

آ
چون کوه استوار است و ا

ن لحظ���ات ک���ه تندبادهای محنت و رنج، فض���ای دل را فرا می گیرد، چون 
آ
رام بخ���ش! ا

آ
و ا

غوش می گیرد. این شکوه بی مانند همان است 
آ
درختی تنومند گنجشک های بی پناه را در ا

که پیامبر9 بهش���ت را زیر پای او می دانس���ت و بدین گونه خط سرنوشت را در دفتر او 

رقم می زند و تو مادر بودی، مادر امامی که یاد خجس���ته اش، س���رزمین دل ها را فرا گرفته 

است.

اکنون تو ای بانوی فرزانه! به خود مباهات کن که زیباترین باغ عاطفه، ش���یداترین بلبل 

فطرت، دل انگیزترین رایحه معنویت، دل گشاترین حریم عشق، خوشبوترین گل هستی، 

فتاب برای منتظران صبح 
آ
ترین دست سخاوت، روئف ترین ا

 
زالل ترین چشمه صالبت، کریم

و بهترین بهترین ها را در دامن خود پروردی. اکنون به خود مباهات کن!

زردند، چه کسی پناه 
آ
در روزهای��ی که دشمنان شما با ارعاب و ستم دل های مؤمنان را می ا

ن روزها، روزهای سختی بود. دیوها و ددها حاکم بودند و سلیمان ها 
آ
ستمدیدگان بود؟! ا

سمان را 
آ
زردند، ا

آ
در غربت و تنهای��ی. دیوها هراس می افکندند، ستم می کردند، دل ها را می ا

شفته می ساختند و بندگان 
آ
بیمناک می ساختند، زمین را می ترساندند، دل ماه و ستاره را ا

خدا را دچار استخفاف می کردند. فضا، هولناک، وحشت زا، دهشت انگیز و مخوف بود. 

چ���ه روزه���ای مرگ باری بود. چه ش���ب های خوفناکی بود. چه صبح ه���ای مهیبی بود. چه 

سمان را پر کرده بود؛ اّما شما، خاندان 
آ
لودی ا

آ
وری بود و چه فضای غم ا

آ
غروب های خون ا

نور، سراسیمه نبودید، مضطرب نمی شدید، ترس نداشتید، شک نمی کردید، خود را نباخته 

مدید و صبور و استوار در معرکه ها 
آ
بودید، بر خود نمی لرزیدید، نمی هراسیدید، از پا در نمی ا

قدم می نهادید و از کیان فطرت دفاع می کردید. ش���جاعت ش���ما مثال زدنی بود، ش���هامت 

شما اسطوره گونه بود، دلیری شما سرمشق پذیر بود و حضورتان حضوری خجسته بود. 

ن بی باکی های هم چون 
آ
ن دلیری ه���ای هم چون رع���د، ا

آ
ن پویای�����ی ه���م چ���ون رود، ا

آ
ری! ا

آ
ا

ن ایس���تادگی های 
آ
ن تنومندی های هم چون درخت و ا

آ
زادگی های چون دریا، ا

آ
ن ا

آ
باران، ا

هم چون کوه، توانست عشق را از چنگال نفرت، و عاطفه را از دست خشونت برهاند و 

بهار را میهمان جان های همگان س���ازد. به راس���تی کدام زبان می تواند سلحش���وری شما را 

بیان کند؟! کدام قلم می تواند از حماسه شما بنویسد؟! کدام دل می تواند دلیری شما را 

یینه شود؟! و کدام چشم می تواند فضایل شما را شماره کند؟!
آ
ا

ورد. شکنجه ها 
آ
سال ها زندان و اسیری نتوانست همسر تو، موسی بن جعفر7، را از پا درا

فتاب 
آ
ن ا

آ
سیبی بزند. ا

آ
و س���تم های وارثان خزان نتوانس���ت به صالبت سرو رعنای بهشتی ا

روشنی بخش، حتی در سیاه چال ها هم توانست بندگان پرودگار را میهمان نور خود سازد 

زاد و شکوهی بی نظیر، 
آ
ن حقیقت ناب، با دلی ا

آ
و گوش���ه گوش���ه زندان را روش���ن س���ازد. ا

ری! موسای 
آ
نامالیمات را پش���ت س���ر می نهاد و دست از مبارزه با فرعون ها برنمی داشت. ا

ن 
آ
اهل بیت: ایستاد و ایستادگی کرد و مکر ساحران و ستم فرعونیان را برمال کرد و تو ا

فرین بر تو! که زن را به حماسه و عّزت و 
آ
همسر نمونه، او را در این راه نورانی یاری کردی. ا

شرف دعوت کردی و روایتی پرشکوه ازخود بر جای نهادی!

فری���ن ب���ر تو که جای خالی او را، صبورانه پر کردی و چراغ هدایت را در خانه اش روش���ن 
آ
ا

فری���ن بر ت���و که دعایت را بدرقه ی س���المتی اش کردی و التماس���ت به نزد 
آ
ن���گاه داش���تی. ا

فرین بر تو که در دامان مهرت، َمه 
آ
زادی اش ساختی. و ا

آ
پروردگار را غالم حلقه به گوش ا

و ِمهر را که همانا معصومه و رضایند پرورش دادی!
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در �نـدرون مــِن خسته دل ند�نـــم کیست
که من خموشم و �و در فغان و در غوغاست

حافظ

 چهارشنبه 95/8/26 )16 صفر1438( ساعت ده شب	
ن هم خســــــتگی بچه ها بود. 

آ
�مــــــروز صبــــــح کمی دیرتر �ز خــــــو�ب بید�ر شــــــدیم. علت �

بیچاره ها دیروز خیلی �ذیت شــــــدند. دیروز روز پرکاری بود. صبح، مطلع شــــــدیم برخی �ز 

مده 
آ
قایان �لیاســــــی، معماریان و روح هللا کاظمی به نجف �

آ
دوســــــتان طلبه مان �ز جمله �

ن ها در شارع �لرسول نجف، در مدرسه سّید بود. فرصت ر� غنیمت 
آ
بودند. محل �ستقر�ر �

ــــــا �ز �ین طریق، �ز حــــــال و هو�ی مد�رس علمیه نجــــــف در �یام �ربعین مطلع  شــــــمردیم ت

یت هللا 
آ
 روبه روی دفتر �

ً
شویم و هم سری به دوستانمان زده باشیم. �ـفتند مدرسه تقریبا

یت هللا سیستانی 
آ
�لعظمی سیستانیـ  حفظه هللاـ  �ست. با دوستان حرکت کردیم. به دفتر �

رسیدیم. خیل عظیم جمعیت جلوی دفتر �یشان جمع شده بودند و درخو�ست مالقات 

مور�ن �نتظامات هم به مردم 
أ
با �یشــــــان ر� د�شتند. بسیاری �ز جمعیت �یر�نی هســــــتند. ما

قا مالقات ند�رند. با �ین همه جمعیت متفرق نمی شدند و هم چنان 
آ
پاسخ می د�دند که �

جلوی کوچه �یســــــتاده بودند. یاد �یامی �فتادم که به دید�ر �یشــــــان رفته بودم. چند سال 

مده بودم. من روحانی کارو�ن بودم. در نجف مطلع شدم 
آ
پیش در قالب کارو�نی به عر�ق �

یت هللا سیســــــتانی، دید�ری ویژه طالب و روحانیون، هر روز در نزدیکی ظهر د�رند. 
آ
که �

شــــــرط ورود طالب �یر�نی هم د�شــــــتن �ذرنامه �ست. �ذرنامه ر� �ز مسئول هتل �رفتم و 

نجا در صف �یستادم و پس �ز بازرسی در طی چند 
آ
بر�ی دید�ر به شارع �لرسول رفتم. در �

نکه هیچ 
آ
نجا به مر�تب ســــــخت تر �ز �یر�ن بود؛ چه �

آ
مرحله به د�خل رفتم. بازرســــــی در �

شیئی نباید به همر�ه د�شته باشی. حتی کاغذ. �ین بود که لحظهای و�رد �تاق �یشان شدم 

کــــــه هیچ چیز در جیب هایم نبود و به معنای و�قعی طلبــــــه یک لقبا بودم. در �تاق �فر�د 

عادی مشغول دید�ر با �یشان بودند. �ّما به من که طلبه بودم �شاره شد که �وشه بنشینم. 

طلبه های دیگر هم در کنار من نشســــــته بودند. پس �ز رفتن کامل مردم عادی، طلبه ها 

مد به طالب، چند 
آ
یت هللا سیستانی ضمن خوش �

آ
 �رد��رد �تاق ر� فر��رفته بودند. �

ً
تقریبا

جملهای سخن �ـفتند و غنیمت شمردن فرصت زیارت ر� متذکر شدند. بعد هم تک تک 

بر�ی دست بوسی به محضرشان مشرف شدیم. لحظات شیرینی بود. حال در جلوی کوچه 

ن لحظات �فتادم.
آ
منتهی به منزل �یشان یاد �

با دوستان در جست وجوی مدرسه سید بودیم. نشانی مدرسه ر� �ز فردی پرسیدیم. �و 

ما ر� به �بتد�ی باز�ر حویش هد�یت کرد، به د�خل مدرسه رفتیم. ز�ئر�ن فر�و�نی در حیاط و 

د�خل مسجد مشغول �ستر�حت بودند. هر چه �شتیم دوستانمان ر� پید� نکردیم. نا�مید 

ن ها ر� پید� کنیم. یکی دو جای دیگر هم رفتیم، �ّما 
آ
قای رضوی �ـفت بعید �ست �

آ
شدیم. �

حاصلی نشد. نا�مید�نه در شارع �لرسول مشغول قدم زدن بودیم که دوستان ر� یافتیم. 

ن ها همر�ه شدیم 
آ
ن ها هم �ول صبح �رسنه بودند و به دنبال صبـحـانه �ی می �شتند. با �

آ
�

و به مدرسه سید کاظم طباطبایــی یزدی رفتیم. مدرسه سید �ز مدرسه های مشهور نجف 

یت هللا سید کاظم طباطبایــی یزدی بنا شده �ست. 
آ
�ست که به دست عالم ربانی مرحوم �

ن جمله می تو�ن مدرسه مال عبدهللا یزدی 
آ
در نجف مد�رس علمیه متعددی وجود د�رد. �ز �

)مؤلف حاشیه منطق �لتهذیب(، مدرسه غرویه، مدرسه صدر، مدرسه �یرو�نی، مدرسه 

خوند خر�سانی، مدرسه شیخ �لعر�قین، مدرسه 
آ
هندی، مدرسه میرز�ی شیر�زی، مدرسه �

عبد�لعزیز بغد�دی، مدرسه بشریه و مدرسه کاشف �لغطاء ر� نام برد.
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و�رد مدرســــــه سید شدیم. د�لن دل �نگیزی همان �بتد� دل ما ر� برد. بنا کامال قدیمی 

 کوتاه، حجره های خیلی 
ً
بود، �ّما مرمت شــــــده بود. کاشــــــی های فیروزهای، سقف نسبتا

جری، �لمیخ های نصب شده بر روی درها، همه 
آ
کوچک با درهای چوبی قدیمی، پله های �

و همه حال و هو�ی حوزه علمیه قدیم ر� تد�عی می کرد و حس خوبی به �نسان می بـخـشید. 

د�شتم به �ین موضوع می �ندیشیدم که �ز دل �ین حجره های ساده چه �نسان های بزر�ی 

ظهور کردند و چه خدمات بزر�ی ر� �رز�نی د�شتند. و�رد یک حجره شدیم که دوستانمان 

نجا که به زحمت 
آ
ن �ستر�حت کرده بودند. حجره بسیار کوچک بود تا �

آ
شب �ذشته در �

ن نشستیم و ساعتی سخن �ـفتیم. بعد به حیاط رفتیم. نماز ر� به جماعت 
آ
شش نفری در �

ــــــد. روضه که در حیاط  قای �لیاســــــی خو�ســــــتیم روضه �ی بخو�ن
آ
خو�ندیم. پس �ز نماز �ز �

 در حجره کناری حضور د�شت، به 
ً
یت �هلل کریمی جهرمی که ظاهر�

آ
مدرسه شروع شد، �

مد و در کنار ما نشست. محفل باصفایــی بود. بعد هم قر�ر شد شعرخو�نی باشد، 
آ
حیاط �

محمد غفاری چند بیتی خو�ند. من هم با مر�جعه به حافظه تو�نستم چند بیتی بخو�نم. 

ن هم با لحن عالمانه و دل �نگیز 
آ
یت هللا کریمی جهرمی و�قع شــــــد، �

آ
�شــــــعار مورد تفّقد �

 یت هللا 
آ
�یشــــــان؛ بعد هم قر�ر شــــــد یک عکس دســــــته جمعی با هم بگیریم. �ز همر�هان �

ن ها درباره شعر حوزه و 
آ
کریمی جهرمی کسانی بودند که در شعر عرب دستی د�شتند و با �

طالب شاعر و رویش های حوزه در عرصه شعر و �دبیات در سال های �خیر صحبت شد. 

ن ما �نبوهی �ز شاعر�ن حوزوی د�ریم که در همایش ها و کنگره ها و مسابقات 
آ
من �ـفتم �ل

کشوری، �غلب جزو بر�زیده ها هستند و �ین �ز �فتخار�ت حوزه �ست که باید تقویت شود. 

یت هللا کریمی جهرمی �ز شنیدن �ین خبرها خوشـحـال شد. به �تفاق دوستان 
آ
حس کردم �

ن جا �رفتیم. به سمت 
آ
�ز مدرسه سید خارج شدیم در حالی که چندین عکس یاد�اری �ز �

قای حاج منصور �رضی و همر�هانش ر� که بر�ی �ربعین 
آ
خیابان بنات �لحسن رفتیم. در ر�ه �

مده بودند، مالقات کردیم. می �ـفت �مشــــــب ر� در نجف هستند و فرد� 
آ
ن �

آ
و برنامه های �

به کربال می روند. �ـفتم به صورت پیاده یا با ماشین. �ـفت پیاده نمی تو�نم مریض حال 

هستم. بیماری قندم �ذیتم می کند. مجبورم سو�ره بروم.

خر حضور ما در نجف �ســــــت و کماکان مشــــــکل چمــــــد�ن حجیم من که 
آ
�مــــــروز روز �

قای جلیلیانـ  مسئول هتلـ  قر�ر �ذ�شتیم 
آ
ن ر� به همر�ه ببرم وجود د�رد. ولی با �

آ
نمی تو�نم �

ن ر� به کربال ببرد و به هتل جو�هرـ  محل �ســــــتقر�ر بعثه رهبریـ  تحویل 
آ
کــــــه �و �مشــــــب �

دهد. خوشـــــــحـال شدیم که ســــــاک ما زودتر و بدون دردســــــر به کربال می رسد. �لن دیگر 

قای �لیاســــــی هم با ما همر�ه شــــــده �ست و با هم در مسیر حرکت می کنیم. می خو�هیم تا 
آ
�

نجا هم به مســــــیر 
آ
شــــــب خود ر� به منطقه حیدریهـ  در نزدیکی خان �لنصـ  برســــــانیم. �ز �

شط یا همان مسیر سبایا برویم و �مشب ر� میهمان منزل زید�لیاسری باشیم. زید�لیاسری 

شنا شدیم. سال �ذشته با دوستان �ز مسیر شط فر�ت 
آ
فردی بود که ســــــال �ذشته با �و �

ن مسیر به دلیل حضور نخلستان های فر�و�ن و هم جو�ری با 
آ
)سبایا( پیاده روی کردیم. �

شــــــط فر�ت دل �نگیزی خاصی د�رد. �ین مسیر در قدیم مسیر پیاده روی علما و بسیاری 

�ز ز�ئر�ن عر�قی �ربعین بوده �ســــــت. بســــــیاری �ز ز�ئر�ن �یر�نی و غیر �یر�نی �ز وجود چنین 

مســــــیری �طالع ند�رند و �ز �ین رو، �ین مســــــیر بسیار خلوت �ست. یک نو�خت نبودن و 

حضور روستاهای متعدد در مسیر، نیز �ز نکات ویژه مسیر �ست. �ز منطقه خان �لنص 

ر�هی به �ین مســــــیر وجود د�رد که می تو�ن در کمتر �ز نیم ساعت و�رد مسیر شط شد. با 

مدن زید هستیم 
آ
زید�لیاسری در عمود 610 قر�ر �ذ�شته �یم. به سر قر�ر می رسیم. منتظر �

ــــــه �ش برویم. در همان مکان وعده موکبی که متعلق به  تا با �تومبیل دوســــــتان �و به خان

شیعیان کشور تایلند �ست توجه ما ر� به خود جلب می کند. در مقابل موکب، جمعیت 

ن ها �ســــــتفاده کنند. مساحت موکب چند�ن 
آ
�نبوهی صف کشــــــیده �ند تا �ز طعام نذری �

وسیع نیست و حالت �تاق های پیش ساخته )کانتینر( ر� د�رد. در د�خل چند نفر مشغول 

قای رضوی بر�ی �ـفت و �و با �فر�د 
آ
ماده کردن کباب کوبیده یا کـتلت )شامی( هستد و �

آ
�

و�رد موکب می شــــــود. �ینکه �فر�دی �ز تایلند در مســــــیر نجف به کربال حاضر باشــــــند و �ز 

ز�ئر�ن پذیر�یــی کنند بر�ی ما شگـفت �نگیز �ست. �ین شگـفت �نگیزی پس �ز پرس و جوی 

 �ز طلبه های جامعه �لمصطفی �ست و �ز �ین 
ً
ما شگـفت �نگیزتر می شود. فردی که ظاهر�

نان ر� به موکب دعوت می کند. با 
آ
رو به فارسی تسلط د�رد، به ز�ئر�ن خیر مقدم می �وید و �
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�ـفت و �و متوجه می شویم پایه �ذ�ر �ین موکب که پنج سال �ست در �یام �ربعین د�یر 

می باشــــــد، چند طلبه تایلندی مقیم در قم هســــــتند. �ین چند نفر که �ز طلبه های جامعه 

�لمصطفی هســــــتند، در یکی �ز ســــــال ها در حین پیاده روی �ربعیــــــن، با هم �ـفت و �و 

 نیست و متعلق به همه مردم جهان 
ً
می کردند که �مام حسین7 متعلق به عرب ها صرفا

�ست. �ز �ین رو مردم تایلند هم می تو�نند در ر�هپیمایــی �ربعین و پذیر�یــی �ز ز�ئر�ن سهیم 

باشــــــند. �ز �ین رو بنا به بضاعت خود �ین موکب ر� پایه �ذ�ری می کنند و �ز مســــــلمانان 

تایلندی می خو�هند کمک های خود ر� به حسابی و�ریز کنند. پس �ز مدتی سیل کمک های 

مردمی سر�زیر می شود. جمعیت پانزده میلیونی تایلند، دویست هز�ر نفر شیعه د�رد و �ین 

وری می شود.
آ
نان برپا شده �ست. کمک ها هم در طول سال جمع �

آ
موکب به نمایند�ی �

نار�حتی �و �ز �ین بود که مردم مسلمان، تایلند ر� به پاتایا می شناسند و �ز جنبه های 

نکه، تایلند شیعیان عفیف و محترم و عاشق 
آ
نجا سخن می �ویند، حال �

آ
منفی و فساد �

و دلد�ده �مام حســــــین7، بســــــیار د�رد و کمک های همان شیعیان باعث شده که �ین 

موکب در سه نوبت پذیر�ی ز�ئر�ن �ربعین باشد.

ــــــه �خالص جو�ن تایلندی و دوســــــتانش غبطه می خورم و �ینکه فــــــرد�ی قیامت، با  ب

ن ها در مسیر تعظیم شعائر دینی و �حیای 
آ
توجه به �خالص چنین جو�نانی و تالش و�فر �

نکه نعمت عظیم 
آ
معنویت عاشور�یــی، �مثال من دست خالی و شرمنده خو�هیم بود. چه �

ن �ونه که 
آ
�نقالب �سالمی و حضور در کشوری با �کـثریت جمعیت شیعه ر� د�ریم، �ّما �

باید در �ین مســــــیر قدم نگذ�شــــــته �یم و تقصیر و قصور فر�و�ن د�ریم. �ز جو�ن تایلندی و 

دوستانش خد�حافظی می کنیم.

ســــــو�ر بر �تومبیل دوستان زید�لیاســــــری، به سمت منزل �و در حرکت هستیم. نو�ی 

دل �نگیز نوحه های عربی که �ز طریق دستگاه ضبط ماشین پخش می شود در دل �ین 

نخلستان �نبوه، بسیار شنیدنی �ست. در جلوی در منزل، پدر و بر�در زید همانند سال 

مدند و به نا�اه همه خاطر�ت سال �ذشته سر�سر 
آ
غوش �رم به �ستقبال ما �

آ
�ذشته، با �

وجودمان ر� فر� �رفت. زید د�نشــــــجوی رشته �دبیات عرب د�نشگاه نجف و بر�درش فارغ 

�لتحصیل حقوق �ز د�نشگاه موصل �ست.

پدرشــــــان، بزرگ عشیره، مردی د�نشــــــمند و برخورد�ر �ز قریحه شعر، بسیار متین و 

مده 
آ
با شــــــکوه �ست که مانند ســــــال �ذشته چفیه و عقال بر سر، دشد�شه و کت بر تن �

�ســــــت. پذیر�یــی ز�ید�لوصف �ین خانو�ده در ســــــال پیش، بسیار ما ر� شرمنده ساخت. �ز 

وردن پزشک بر�ی معاینه با 
آ
تهیه غذ�های فر�و�ن، میوه های شیرین، چای دل �نگیز، تا �

د�روهای فر�و�ن، تا حتی تهیه چندین شارژ تلفن همر�ه، ما ر� مبهوت عشق �ین خانو�ده 

ن ها �ویــی تمام هستی خود ر� 
آ
ن ها کرده �ست. �

آ
به ز�ئر�ن �مام حســــــین7 و خدمت به �

نثار ز�ئر�ن �مام حســــــین7 می کنند. با �ینکه خانو�ده های عر�قی، �غلب چند�ن متمّول 

و متمّکن نیستند، �ّما هر چه د�رند بر سر سفره ز�ئر حسینی قر�ر می دهند و �ز هیچ چیز 

دریغ نمی کنند. یادم نمی رود که سال �ذشته بر سر �ینکه ما به خانه کد�م یک �ز �فر�د �ین 

روستا برویم، دعو� و منازعه بود و زید تو�نست بر رقیبان چیره شود. و�قعا در �ین دنیایــی 

که بسیاری بر سر پول و مال با یکدیگر مشاجره و منازعه د�رند، �ین �ونه عشق و محبت 

ــــــه می تو�ن تفســــــیر کرد؟ خانو�ده زید �ز عشــــــیره های معروف عرب و �ز ســــــاد�ت  ر� چگون

منتسب به زید فرزند �مام سجاد7 )زیدبن علی( هستند. نام پدر زید هم علی �ست و �و 

ن ها در �ین روستا به کشاورزی و د�مد�ری مشغول هستند.
آ
به زید بن علی شهرت د�رد. �

ن حضور د�شتیم. جو�نی 
آ
به د�خل منزل رفتیم. د�خل همان �تاقی که سال پیش در �

 بلند قامت، لغر، با دشد�شه مشکی و�رد شد. �و �ز دوستان زید �ست. نام �و حیدر 
ً
نسبتا

�ســــــت. ظاهر حیدر و ســــــخنان �و نشان می دهد �ز جو�نان پرشور عر�قی �ست. �ین ر� بعد 

بیشتر حس کردیم. زیر� سخن �ز حشد �لشعبی و حضور جو�نان عر�قی در مبارزه با د�عش 

شــــــد. می �ـفت دو ســــــال پیش �ز د�نشــــــگاه به خانه رفتم. حو�لی ظهر، مشغول تماشای 

تلویزیون بودم که نا�هان برنامه های رســــــمی تلویزیون قطع شد و شیخ مهدی کربالیــی، 

یت هللا سیســــــتانیـ  حفظه هللاـ  در یک کنفر�نس خبــــــری زنده، فتو�ی تاریخی 
آ
نماینــــــده �
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�یشــــــان درباره لزوم جهاد با د�عشی ها ر� قر�ئت کرد. کمی پول در زیر فرش، ذخیره کرده 

نکه به خانو�ده هم �طالع دهم، به سمت بغد�د حرکت کردم 
آ
نها ر� برد�شتم و بی �

آ
بودم. �

نجا نیز به سمت پاد�ان های �رتش رفتم. چون فتو� تازه �عالم شده بود، بسیاری �ز 
آ
و �ز �

�رتشــــــی ها �طالع ند�شــــــتند و کاری بر�ی جذب جو�نان �نجام نمی د�دند. خودم به سمت 

�ستان �لنبار حرکت کردم. سو�ر �تومبیلی شدم که چند مسافر دیگر هم در صندلی عقب 

ن نشسته بودند. در مسیر، ر�ننده ر�دیو ر� روشن کرد و با شنیدن �خبار، شروع به ناسز� 
آ
�

�ـفتن به شــــــیعیان کرد. مسافر�ن صندلی پشــــــتی من هم با �و همصد� شدند. تازه متوجه 

شدم در جمع طرفد�ر�ن د�عشی ها �رفتارم. در �طر�ف جاده هم ، پرچم د�عش ر� در دست 

�فر�دی می دیدم.

هنگ 
آ
هندزفری موبایلم ر� د�خل �وشــــــم �ذ�شــــــتم و خودم ر� مشغول �وش کردن �

ــــــا �ین حال ر�ننده �ز من پرســــــید: �هل کجایــی؟ چر� ســــــاکـتی؟ من هم با  نشــــــان د�دم. ب

شــــــهامت �ـفتم شیعه �م و بر�درم در حمالت �مثال شما به شهادت رسیده �ست و د�رم 

می روم جنازه �ش ر� تحویل بگیرم. ر�ننده �ـفت: �مروز خطرناک �ست و نمی تو�نی بروی. 

تو میهمان مایــی! من هم خود ر� کامال ر�سخ نشان د�دم. مسافر�ن عقب در �وشی سخن 

می �ـفتند و می خندیدند. به �یســــــتگاه بازرســــــی رســــــیدیم. ر�ننده و ســــــه نفر عقب خود ر� 

مد و 
آ
د�عشــــــی معرفی کردند و من خودم ر� شیعه معرفی کردم. یک ماشین نظامی جلو �

همه ما ر� ضمن پیاده کردن �ز �تومبیل خود، سو�ر کرد و به پاد�ان نظامی برد. به سمت 

ن سالن با ناباوری و حیرت تمام، پرچم حزب هللا ر� مشاهده 
آ
سالنی حرکت کردیم. در �

 مبهوت بودند. مــــــن ر� �ز همر�هانم جد� کردند و به 
ً
کــــــردم! ر�ننده و مســــــافر�ن، هم کامال

�تاقی بردند و فردی بر�ی بازجویــی من و�رد شد. پرسش های متعدد و �ز جمله پرسش �ز 

محل تحصیلم در د�نشگاه و پاسخ های �سترده من باعث شد که �ـفته هایم ر� صادق 

 ر�ننده و همسفر�نم هم �عتر�ف کرده بودند که قصد کشتن من ر� د�شته �ند. 
ً
بد�ند. ظاهر�

نان بر�ی 
آ
مده بود و�

آ
ــــــن منطقــــــه به تصرف نیروهای مردمی و حزب هللا عــــــر�ق در� ری، �ی

آ
�

ن ها در همان منطقه به بازرسی �د�مه د�ده 
آ
رصد دشــــــمن با لباس د�عشــــــی و پرچم های �

بودند. �ین ر� لطف خد� به خودم می د�نم.

سخنان حیدر، عمق پافشاری جو�نان بر �صول و �رزش های دینی ر� در ذهنمان زنده 

باد�نی و ر�سخ در مبارزه با دشمنانمان �میدو�ر می کند.
آ
می سازد و ما ر� به عر�قی سر�سر �

 مفصل و لذیذ که در سینی ریخته شده �ست. 
ً
ماده غذ� شــــــده �یم. غذ�یــی کامال

آ
حال �

برنج، �وشت �وسفند، مرغ، خورش ترش، میوه ها، نوشیدنی ها، و جو�نان عر�قی که 

ماده خدمت رسانی �ند. بر�ی هر دو نفر یک سینی بزرگ پر �ز 
آ
با �شتیاق بر سر پا �یستاده و �

برنج و �وشت قر�ر د�ده �ند. مطمئن هستیم که دو نفری نمی تو�نیم �ین غذ� ر� تمام کنیم. 

ن ها هم می د�نند �ّما �ین رسم عرب �ست که غذ�ی فر�و�ن در جلوی میهمان می �ذ�رند و 
آ
�

بعد باقیمانده غذ�ی �و ر� به عنو�ن تبرک بر می د�رند. عرب ها لذت می برند که میهمان یک 

ن که 
آ
ن ها بخورد و �شتهای خود ر� به غذ� نشان بدهد؛ به ویژه �

آ
شکم سیر �ز غذ�ی سفره �

�ین میهمان، ز�ئر سید�لشهد�7 باشد.

ن قدر لذت 
آ
پاســــــی �ز شــــــب �ذشته �ست. شب نخلســــــتان دل �نگیزی خاصی د�رد. �

ســــــمان ر� 
آ
ید تا بخو�بی. می خو�هی به بیرون �ز �تاق بروی و �

آ
بخش �ســــــت که دلت نمی �

تماشــــــا کنی. می خو�هی ســــــکوت نخلســــــتان و همهمه باد ر� که به دنبال بر هم زدن �ین 

ر�مش 
آ
سکوت �ست حس کنی. �ین �ست که در شب نخلستان، دلت در بین �لحرمین �

شوب �رفتار می شود. فرصت ر� مغتنم می شمارم تا لحظاتی با خد�ی خودم نیایش کنم 
آ
و �

و دفترم ر� بگشایم: 

ن کیس���ت که یادش 
آ
رام می گیرد و جان ها قرار می یابد؟ ا

آ
ب���ا یاد کیس���ت که دل ه���ا ا

ن پاک 
آ
هماره بزرگ داش���ته می ش���ود و در هر زمان و هر مکان پرس���تیده می ش���ود؟ ا

ن داننده سترگ کیست که 
آ
کیست که روح ها در زالِل نیایش، با او تطهیر می یابد؟ ا

سایش را به 
آ
ن همدم کیس���ت که در کنار او بودن، ا

آ
ِخَردها در برابرش ُخرد اس���ت؟ ا

بی کیس���ت 
آ
ن بی کران ا

آ
ورد؟ ا

آ
ورد و در نیایش با او، دل، پر و بال در می ا

آ
دنبال می ا

رامش ساحل، موج خیِر بی قراری اش می گردد؟ 
آ
که دریا با یادش توفان می شود و ا
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ن عطوف کیس���ت که چون یادش کنی، یادت می کند و چون ش���ادمانش س���ازی، 
آ
ا

ن کیس���ت که چون وعده می فرماید، وفا می کند و چون وفا می کند، دل 
آ
ش���ادت؟ ا

ن پیدا 
آ
ن پنهان کیس���ت که در خانه جان، همیشه پیداست و ا

آ
را مصّفا می س���ازد؟ ا

ن بی همتا کیست که به پاک ستای��ی 
آ
کیست که در همه ذرات جهان پنهان است؟ ا

ن زالل 
آ
ش���کار؟ ا

آ
اش، کمال پدیدار می ش���ود و به جلوه خدای��ی اش، عش���ق و حال ا

کیس���ت که هر گاه نامش بر زبان جاری می ش���ود، کوثری از اش���ک را از گونه ها فرو 

ن سبز کیست که به یادش، هوای خانه روح، بهاری می شود و باغچه 
آ
می چکاند؟ ا

ن همیشه کیست که در خلوت و جلوت، در شب 
آ
تنهای��ی، پر از شکوفه و قناری؟ ا

س���ایش و سختی و در بهار و 
آ
و روز، در ناگهان و هماره، در س���کوت و بی قراری، در ا

ید، ُبهت 
آ
ن شکوهمند کیست که چون ذکرش به گوش ا

آ
پاییز، جلوه کرده است؟ ا

سمان، صبح و شام، 
آ
ن بزرگ کیست که فرشتگان ا

آ
عظیمی، نگاه را فرا می گیرد؟ ا

ن گشاده دست کیست که چون نیازمند به درش 
آ
به بردن نامش مباهات می کنند؟ ا

ن مهرورز کیست که محبتش 
آ
ورد، پیش از سخن، از عطایش لبریز می گرداند؟ ا

آ
رو ا

ن کیست؟
آ
ری! ا

آ
خاص و عام را در برگرفته و کون و مکان را لبریز ساخته است؟ ا

بی همتا!

نهال های دوس���تی ات را در س���رزمین دل های خس���ته مان بکار و گلستان جانمان 

را غنچه باران حضور خودت س���از. ما را به سرخوش���ی بخشش���ت امیدوار کن و به 

مرزشت کامکار گردان. خاطرمان را هماره رنجور مخواه و چشمانمان را از  
آ
دلکشی ا

بی کرانه دیدارت دور مپسند. پرچم خود پرستی را بر بام وجودمان افراشته مگذار و 

روحمان را به خاک، با گناهانی انباشته مسپار. ما را بادلواپسِی فرود مگذار و تنمان 

شنا مساز.
آ
تش و دودت ا

آ
را با عذاب ا

مهربان!

بی مهربان���ی ات را 
آ
س���مان ب���ی کرانه ات می گش���ایم، ش���عر ا

آ
ه���ر صبح که چش���م به ا

می ُس���رایم. هر ش���ب که چش���م فرو می بندم، به ش���وق دیدار تو در خواب، خشنود 

می ش���نوم. ه���ر نفس ک���ه می کش���م،   ریه  هایم به حض���ور تو س���وگند می خورند و هر 

پل���ک ک���ه می زنم، ظهور تو را در همه اجزای عالم، س���پاس می گوی���م. در هر نمازم، 

فت تو، دل را ُمش���کبو می س���ازم. در 
أ
رزو می کنم و در هر روزه ام، با را

آ
عصمت تو را ا

سمان دیده به 
آ
هر مناجات، با خیاِل وصاِل تو دل خوش می دارم، و در هر ناله، از ا

استقبالت، چون ژاله می بارم.

بخشنده!

زنده نباشم روزی که مرا از درگاه خود دور بداری و از نگاهداری خود تهی بگذاری. 

شنا نباشد که مرا در پرتگاه های تباهی، تنها بخواهی، و در دلم 
آ
ن لحظه ا

آ
خاطرم به ا

ن ش���بی را که دس���تم از دامن 
آ
هی. چش���مم نبیند ا

آ
بنهی از امید دیدارت، حس���رت و ا

ن بلند درگاه.
آ
عفوت کوتاه باشد و ناله ام نارسا به ا

معبودا!

ما بیماران دوری از تو، به سالمت خانه وصال تو امیدواریم و به مهرورزی تو روز را 

به شب می سپاریم. ما مستمندان همیشه تو، به ناگهان عفو تو دل خوش داشته ایم 

فت تو را در دل کاشته ایم.
أ
و سال هاست که بذر را

ری! ما بنده ایم، 
آ
اکنون، این خوب! دل از همه بریده ایم و تنها مهر تو را برگزیده ایم ا

پناهنده ایم.

ت
هش

 تا ب
اده

پی

ت
هش

 تا ب
اده

پی



ت
هش

 تا ب
اده

پی



�د�ی کوی تو �ز هشت خلد مستغنی �ست
ز�د �ست

آ
�سیر عشق تـو �ز هـر دو عالــم �

حافظ

	)1438 پنج شنبه 95/8/27 )17 صفر
ماده 

آ
ماده رفتن شــــــدیم. صاحب خانه فی �لفــــــور صبـحـانه ر� �

آ
صبــــــح �ز خو�ب بید�ر و �

کرد. مو�جه شدیم با تخم مرغ و کره و پنیر و... و صبـحـانه دلچسبی خوردیم و بر ماشین 

دوســــــت زید نشســــــتیم تا ما ر� به طریق �صلی برســــــاند و کار �ـفت و �و و وقایع نگاری ر� 

�د�مه دهیم. به مسیر �صلی می رسیم. �روهی با پرچم کشور �ستر�لیا در حرکت �ند. بچه ها 

مدن به کربال ر� 
آ
 یکی �ز جو�نان �ستر�لیایــی که قصد �

ً
با �ین �روه مصاحبه می کنند. ظاهر�

ن ها �مان کرده بودند �و �ز �عضای 
آ
د�شــــــت در فرود�اه کشور خود بازد�شت شده بود. �

�روه های تروریستی �ست. �و هم سه ساعت تمام درباره شیعیان، �ربعین، کربال، قصد 

نها هم سر�نجام قانع شده بودند 
آ
ن ها توضیح د�ده بود و �

آ
خود و مباحثی �ز �ین قبیل به �

ــــــود. �ز �ین رو با  ــــــد. �ّما کار �ز کار �ذشــــــته بود و هو�پیما پرو�ز کرده ب ز�دش کــــــرده بودن
آ
و �

قیمت �ر�نی بلیط تازه �ی تهیه کرده بود. �ین جو�ن که علی نام د�رد، �ز ویژ�ی های �ربعین 

می �وید و شــــــوق و شــــــور خود ر� در �ین سفر بیان می د�رد و �لبته �ز زیارت �مام رضا7 و 

میهمان نو�زی �یر�نیان هم بسیار سخن می �وید. عکس مقام معظم رهبری ر� به سینه خود 

چسبانده �ست و می �وید �و رهبر من �ست و در کشورم به ر�حتی نمی تو�نم عکس �و ر� 

بر لباسم نصب کنم. ولی �ینجا می تو�نم. پرچم �ستر�لیا ر� هم به دست می �یرم تا به دنیا 

�ثبات کنم �ربعین جهانی �ست.

در �وشــــــه �ی پرچــــــم �یالت متحده �مریکا دیده می شــــــد. در کنار پرچــــــم، ز�ئر جو�نی 

�یســــــتاده �ست؛ �ّما چهره �ش به �مریکایــی ها نمی خورد! به ســــــر�غ �و می رویم. جو�ن 17 

 �هل پاکستان بوده �ند. �ّما �و به همر�ه خانو�ده �ش 
ً
ساله ُدّر علی نام د�رد. پدر�ن �و �صالتا

مده �ست. 
آ
در شیکا�و �مریکا ساکن �ست. �و بر�ی �ولین بار و به تنهایــی به زیارت �ربعین �

ســــــاک و وســــــایلش در فرود�اه �م شــــــده ولی با �ین حال، باز هم حاضر به باز�شت به 

�مریکا نشده و با همان پول باقیمانده، وسایل ر� تهیه کرده و خود ر� به ر�هپیمایــی �ربعین 

رسانده �ست. �و مثل بسیاری �ز ز�ئر�ن با دمپایــی ساده �ی به ر�ه قدم �ذ�شته و عاشقانه 

�ز کربال و �ین ر�ه شگـفت �نگیز سخن �ـفته �ست.

موکب پاکســــــتانی ها هم حال و هو�ی خاصی د�رد. مســــــئول موکب، حسن نام د�رد. 

شپزخانه ر� نشان می دهد و �ز �ینکه 35 خادم مشغول خدمت رسانی در موکب �ند سخن 
آ
�

ن ها 
آ
می �وید. می �وید مردم پاکســــــتان و هند، در غذ� و چای سلیقه خاصی د�رند. چای �

ن ها هم با 
آ
ســــــفید رنگ �ست و با چای های متد�ول �یر�نی و عر�قی متفاوت �ست. غذ�ی �

�دویه و فلفل فر�و�ن همر�ه �ست. هدف �ز برپایــی �ین موکب �ین بود که �مکانات رفاهی 

ن ها بتو�نند چای و غذ�ی دلچسب و مطابق 
آ
بر�ی مردم هند و پاکســــــتان فر�هم شــــــود و �

ســــــلیقه خود ر� بنوشــــــند و بخورند. با �ین همه بســــــیاری �ز �یر�نی ها در هنگام توزیع غذ�، 

نها �عالم می کنیم که غذ� د�ر�ی فلفل 
آ
مر�جعه می کنند و غذ� می خو�هند. ما هم پیش تر به �

ن ها می �ویند طوری نیست، مع �لسف چند لقمه �ی �ز غذ� که 
آ
و بسیار تند �ست، �ّما �

ن ر� �د�مه دهند و غذ� ر� به �وشه �ی می �ند�زند و می روند و 
آ
می خورند، دیگر نمی تو�نند �

�ین ما ر� کمی نگر�ن می کند؛ چون تهیه �ین غذ� با هزینه های فر�و�ن همر�ه �ست و �ینجا 

هم تنها موکب غذ�های محلی هند و پاکســــــتان �ســــــت. �و �ز ما می خو�هد �ین مسئله ر� به 
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 مردمی �ست و هیچ نهاد دولتی 
ً
ز�ئر�ن �یر�نی �وشزد کنیم. نیز می �وید که �ین موکب کامال

ن حمایت نمی کند. با �ین همه به برکت �مام حسین7 �مسال 25 
آ
در هند و پاکستان �ز �

مین کرده �ند.
أ
هز�ر دلر هزینه ما بوده که همه ر� مردم تا

هنگام نماز شده �ست و نماز ر� باید در حسینیه پاکستانی بخو�نیم. پیش �ز نماز با یکی 

وری نماز به �مام حسین7 در 
آ
یا یاد�

آ
�ز دوستان، سخن �ز �بوثمامه صائدی شد و �ینکه �

روز عاشور� کار درستی بود یا نه.

بر �ســــــاس برخی �ز �ز�رش ها، �و �ز یار�ن شجاع و دلور �مام علی7 بود و در جنگ 

هایــی که در دور�ن حکومت �یشــــــان �تفاق �فتاد، حضور د�شــــــته �ست و پس �ز شهادت 

�یشان، �ز یار�ن �مام مجتبی7 بوده �ست.

�بوثمامه، ســــــاکن کوفه بوده و یکی �ز �فر�دی �ســــــت که پس �ز مرگ معاویه، به �مام 

حسین7 نامه نوشت و �و ر� به قیام، دعوت کرد. هنگامی که مسلم بن عقیل7 ، به 

مامه، در زمره یار�ن مورد �عتـماد �و قر�ر �رفت و 
ُ
مد، �بوث

آ
نمایند�ــــــی �ز �مام7 به کوفه �

در تهیه سالح و �مکانات مالی، فعالیت د�شت. مسلم7 نیز �و ر� به فرماندهی سپاهیان 

قبیله ُربع تمیم َهْمد�ن �ماشت و سپاه �و بود که �بن زیاد ر� در قصر حکومتی، محاصره 

کرد. هنگامی که مردم کوفه، مســــــلم7 ر� تنها �ذ�شتند، �بو ثمامه، �ز کوفه خارج شد 

و خود ر� به �مام حسین7 رسانید و در صف عاشقان و جان نثار�ن وی، قر�ر �رفت.

میز �ین مرد بزرگ، نشــــــان می دهد کــــــه �و، �فزون بر 
آ
نگاهــــــی �ــــــذر� به زند�ــــــی �فتخار�

�ســــــتو�ری در �یمان، صالبت در ولیت �هل بیت: ، دلوری و شجاعت، �ز هوش و 

ذکاوت سیاسی و �طالعات �سترده �منیتی برخورد�ر بوده �ست. لذ� هنگامی که کـثیربن 

عبدهللاـ  که پیشنهاد ترور �مام حسین7 ر� به �بن سعد د�ده بودـ  می خو�ست تا به عنو�ن 

ح بر �مام7 و�رد شود، �و ممانعت نمود.
ّ
وری وی، مسل

آ
پیام �

�ز کارهای برجســــــته و درخشــــــان �ین مرد بزرگـ  که در تاریخ عاشور� ثبت شده �ستـ  

ن 
آ
ورِی فر�رسیدن وقت ظهر بر�ی �قامه نماز در بحبوحه نبرد در روز عاشور�ست. در �

آ
یاد�

هنگامه، �بوثمامه، خطاب به �مام �ـفت:

�ی �با عبدهللا! جانم فد�ی تو باد! من می بینم که �ینان، به تو نزدیک شــــــده �ند. نه. 

به خد� سو�ند، تو کشته نمی شوی تا �ین که منـ  به یاری خد�ـ  پیش روی تو کشته شوم 

و دوســــــت د�رم وقتــــــی که پرورد�ارم ر� مالقات می کنم، �ین نمازی ر� که وقتش رســــــیده، 

خو�نده باشم.

وری 
آ
�مام حسین7 ، با شنیدن سخن �بوثمامه، سرش ر� بلند کرد و فرمود: نماز ر� یاد�

ری، �ین، �ّوِل وقت نماز �ست.
آ
کردی. خد�وند، تو ر� �ز نماز �ز�ر�ِن �هل ذکر، قر�ر دهد! �

ن ها بخو�هید که �ز ما دست برد�رند، تا نماز بگز�ریم.
آ
سپس فرمود: �ز �

ُحَصین بن ُنَمیر، به �مام جسارت کرد و �ـفت: نماز شما، پذیرفته نمی شود! حبیب 

بن مظاهر، به �و پاسخ د�د و با �و در�یر شد به شهادت رسید. پسر عموی �بوثمامه نیز ـ 

که در ســــــپاه �بن ســــــعد بودـ  در �ین در�یری، به دست �و کشته شد. در نهایت، در ظهر 

عاشور� به پیشنهاد �بوثمامه، نماز جماعِت تاریخی �مام حسین7 در مید�ن نبرد، بر�ز�ر 

شد؛ نماز جماعتی به �مامت حسین7 ، که با پیکری خونین در مید�ن جنگ و در بر�بر 

تیرهایــی که �ز هر سو، �مام و یار�نش ر� نشانه می رفت، بر�ز�ر شد.

مد و در حالی که 
آ
�بوثمامه، پس �ز شهادت شماری �زیار�ن �با عبدهللا7 ، به مید�ن �

�شعاری ر� زمزمه می کرد، به صف دشمن حمله کرد. وی در نهایت، در در�یری با قیس 
بن عبدهللا به خیل شهد�ی کربال پیوست.10

وری نماز �شکالی ند�رد، ضمن �ینکه �و، �ز �ینکه 
آ
به دوستم �ـفتم که به نظرم، یاد�

ید و �ینکــــــه می خو�هد پیش �ز 
آ
ــــــل � دوســــــت د�رد پیش �ز شــــــهادت �مام، به شــــــهادت نائ

شهادت، نماز خود ر� �د� کرده باشد سخن �ـفته �ست، و �ین هیچ �ونه تحّکمی ر� به �مام 

و�رد نمی کند و �وج مقام �دب و صبر �و ر� نشان می دهد.

ن شهید عزیز، با قلمم ترنم کنم:
آ
ن �ست که به یاد �

آ
حال جای �

10  . دانشنامه امام حسین7 ، محمد محمدی ری شهری، ج 6، ص 187 ـ 191.
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ن هنگام که باران تیر و نیزه باریدن گرفته بود و به راز و 
آ
به نماز عشق می ورزید حتی ا

نیاز، وقتی که خنجرها و شمشیرها تشنه ی خوِن تازه بودند. همگان را فهمانده بود 

خر نماز � هم 
آ
ن که در سجده ی ا

آ
که در قنوت، سکوت جایز نیست و چه خوش تر ا

چون خورشید فروزان محراب کوفه � سّجاده الله زار شود. نماز، او را رستاخیزی بود 

ن »دائم الوضو« بود.
آ
بی که در زالِل ا

آ
که پنج نوبت در دلش به پا می شد و اشک، ا

شمش���یر زدن در رکاب حض���رت عش���ق نیز، ب���رای او نمازی بود ک���ه با هر ضربه باید 

»تکبی���ره االح���رام« گ�فت. هر زخم که بر بدنش می نشس���ت، پری از ش���هود بود که 

ملکوِت حس���ین7 را نش���انش می داد. ه���ر عطش که به س���مت او حمله می کرد، 

ن مردی جام به دست، به انتظارش ایستاده 
آ
کوثری را فرارویش می گستراند که در ا

ورد که باید هر چه پر 
آ
مد، جهنمی را به خاطر می ا

آ
بود. هر دشمنی که به سویش می ا

ش���تاب تر، او را بدانجا برس���اند و همهمه ی لشکریان خصم، برایش عربده ی فریب 

خورده های��ی بود که لحظه لحظه در گنداب خویش فرو می روند.

ستین تکبر و خود پرستی داشتند، به 
آ
نان که بت در ا

آ
نیایش خود را نشان داد به ا

نان که به نانی، خویش را به بازار 
آ
ن سوی خویش نمی اندیشیدند، به ا

آ
نی به ا

آ
نان که ا

آ
ا

ن قدر بت پرستیده بودند که مانند بت ها سنگ و چوب 
آ
نان که ا

آ
ورده بودند، به ا

آ
ا

نان که 
آ
نان که نمرودها و فرعون های خود را برانگیخته بودند، به ا

آ
شده بودند، به ا

نان« گ�فتن باید بسنده 
آ
نان که به »ا

آ
به ابراهیم7 و موسی7 ایمان نداشتند، به ا

نان که »خلق« بوده اند و هم اکنون تنها »حلق« ش���ده 
آ
ن ها را نام نبرد! به ا آ

کرد و ا

سانی از 
آ
نانی که به ا

آ
نان که روزی یکپارچه غریو بودند و هم اکنون دیو و به ا

آ
اند. به ا

قفا شوریدند و جفا پیشه ساختند.

ا  ن همیش���ه نیای���ش، او را از خویش وا رهاند و به دری���ای مّواج »َهیهات ِمنَّ
آ
و نم���از، ا

ه« کشاند. نماز، دستی شد و شمشیر به دستش داد تا در هماره ی یاری فرزند 
َ
ل ِ

ّ
الذ

پیامبر، بماند. نماز، دستی شد که او را به معرکه »َجاَء الَحقُّ و َزَهَق الَباِطُل« برساند. 

نماز، نیازی شد که او را به پر کشیدن وا بدارد، و نماز، بوسه ای بود که او بر پیشانِی 

مرگ با عّزت زد.

»ابوثمامه« عازم کوچه باغ شهادت شد؛ با ملکوتی از نیایش و بدنی که فردا روز، به 

شجاعت او گواهی خواهد داد!

پس �ز نماز و صرف مقد�ری غذ�، حرکت کردیم. در عمود 708 موکبی متعلق به شهر 

د�ری تهر�ن �ســــــت. �ین موکب هم موکب �مام رضا7 نام د�رد و مثل بســــــیاری دیگر �ز 

موکب ها �ز دور د�د می زند که موکب �یر�نی �ست. شکل سازه ها، رنگ های به کار �رفته 

ن در �هتز�ز �ست، همه و همه نشان �ز سلیقه �یر�نی 
آ
شده و پرچم بلندی که در نزدیکی �

د�رد. کمی جلوتر به موکب های بزر�ی برخوردیم که پرچم های متعدد ملل و کشــــــورهای 

ن نصب شــــــده و معلوم بود که قصد د�رند موکبی با حال و هو�ی وحدت 
آ
جهان در کنار �

سیس کنند. نیز موکبی که در �طر�ف عمود 756 با نام �لمقاومه �لسالمیه برپا 
أ
�سالمی تا

شــــــده بود، به همت جو�نان مقاومت کشورهای لبنان، سوریه، �فغانستان و پاکستان 

شکل �رفته بود و حال و هو�ی مقاومت و �یستاد�ی ر� زنده می کرد. نصب تصاویر شهد�ی 

هنگ های به �صطالح جبهه �ی و مارش های نظامی، شــــــوری ز�ید �لوصف 
آ
مد�فع حرم و �

در �ین منطقه �یجاد کرده بود.

در �وشــــــه و کنار جاده، �فر�دی �یستاده بودند تا �د�مه ر�ه ر� سو�ره طی کنند. چون، 

شب، شب جمعه بود و می خو�ستند در شب جمعه کربال باشند. ماشین ها هم همه پر 

ن می دویدند. نیز 
آ
بودند و �ز �ین رو به محض توقف یک ماشــــــین، ده ها نفر به ســــــمت �

مسیر با تر�فیک سنگینی همر�ه �ست. هو� هم تاریک شده �ست و باید به فکر باز�شت 

به منطقه حیدریه باشــــــیم. چون قر�ر بود شــــــب به منزل زید�لیاسریـ  دوستمان که شب 

ن حدود 
آ
نجا بودیمـ  برویم. به زحمت فر�و�ن ماشــــــینی پید� شد و سو�ر بر �

آ
�ذشــــــته ر� در �

نجا به موکبی برخوردیم که خانو�ده شهید تقویـ  که در عر�ق به 
آ
عمود 615 باز�شتیم. در �

ن نصب شده 
آ
ن شهید و�ل مقام در �طر�ف �

آ
شهادت رسیده بودـ  بر پا کرده بودند و تصاویر �

بود. همان جا �ـفت و �وی کوتاهی درباره شهید تقوی، حال و هو�ی �ربعین و �نگیزه های 

ن موکب، با خانو�ده شهید �نجام د�دیم.
آ
برپایــی �

زید�لیاسری منتظر ما بود. سو�ر بر ماشین دوست زید شدیم و به منزل زید رسیدیم. 

قر�ر بود برخی �ز دوســــــتان ما که سال �ذشته در مسیر با ما بودند، �مشب به منزل زید 
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بیایند تا خاطر�ت تجدید شود. �ین دوستان، �مسال هم مثل سال قبل، مسیر سبایا ر� 

ن ها می �ـفتند، خلوت بودن �ین مسیر، 
آ
بر�ی پیاده روی بر�زیده بودند. ســــــال �ذشته �

ر�م و در عین حال معنوی و کم 
آ
ب فر�ت، فضای �

آ
حال و هو�ی نخلستان و دل �نگیزی �

نظیری ر� �یجاد می کند که باعث ترجیح �ین مسیر به مسیرهای دیگر می شود. �مسال هم 

�ز خوبی های مســــــیر تعریف و تمجید می کردند. ضمن �ینکه �مسال، برخی �ز دوستان، 

ورده بودند و �ین بچه ها شور و شوق بسیار عجیبی د�شتند، 
آ
فرزند�نشان ر� هم به همر�ه �

با �ینکه �ز صبح پیاده روی کرده بودند، ولی هنوز با نشاط فر�و�نی مشغول جنب و جوش 

و حرف زدن بودند.

خانو�ده زید شام مفصلی ر� فر�هم کرده بودند و ما خجالت زده �ین همه تکریم بودیم. 

پس �ز شــــــام به خو�هش دوســــــتان، محفل روضه �ی به پا شــــــد و یکی دو نفر �ز دوستان 

ــــــت کردند. حال و هو�ی خوبی حاکم بود. حال پاســــــی �ز  ــــــح ومر�ثی دل �نگیزی قر�ئ مد�ی

ید. بی قر�رم. شب جمعه �ست و دلم 
آ
شب �ذشته �ست و من خو�ب به چشم هایم نمی �

ن 
آ
ن ند�ریم و فرد� یا پس فرد� میهمان �

آ
ــــــه حرمــــــی �ره خورده که دیگر فاصله چند�نی با � ب

هستیم. �ز �ین رو می خو�هم �ز �و یاد کنم و �ز �و بگویم. عاشور� حقیقتی �ست که نمی تو�ن 

ن �ذشت.
آ
ساده �ز کنار �

توحید در محراب طّف، نمازی دیگر گونه را شاهد است: نمازی که با تشّهد شفق 

و س���الم رمل ها پایان می یابد. گودال قتلگاه، لبریز مناجات اس���ت، و خون، مرّکبی 

که قطره قطره »الاله اال هللا« را بر گستره ی خاک می نویسد. باید از حلقوم بریده 

پرسید که چند رکعت تا معراج فاصله است!

ع���دل، ه���ر صب���ح رو به بی کران���ه ی عاش���ورا می ایس���تد و احیاگران خویش را س���الم 

می گوید. خون حسین، هر روز یزیدیان ستم را به دادگاه می کشد. هیئت منصفه ی 

بش���ریت، متهم را شایس���ته ی عذاب می داند و خداوند، ریاس���ت دادگاه، به فرزندان 

نمرود مهلت می دهد تا بر تباهی خود بیفزایند و شعله های کیفر را بر گرده ی خود 

انبوه کنند تا رستخیز فرا رسد. باید از خون به ناحق ریخته پرسید که چند مظلوم 

تا پایان ستم، راه است!

ستانه ی غار حرا می ایستد و به عاشورا، فرزند بعثت، سالم 
آ
نبوت، هر شامگاه، بر ا

می فرس���تد. جبرئیل، بال بر س���نگ فرش حرم حضرت عشق می ساید و عطر خوش 

فتاب می گس���تراند. اینجا، هر س���حر، س���وره ی »والفجر« 
آ
وحی را در صحن دلکش ا

فتاب، مهمان مردمان روستای فطرت است. باید از 
آ
نازل می شود. اینجا، کالُم هللا ا

ن ناطق نیزه ها پرسید که چند یحی��ی تا پایان پیامبری خون مانده است!
آ
قرا

امامت، قافله س���االر کاروانی اس���ت که به س���احل دلگیر فرات می رسد. در همیشه 

رزوی اقیانوس، لحظه ای قرار 
آ
فرین می گویند و در ا

آ
تم���ّوج، قطره ه���ا به رهبری رود ا

ن گون���ه که عباس پ���ا در رکاب بود؟ و 
آ
ندارن���د. کجا کس���ی امام���ت را لبیک گ�فت، ا

اکنون که عطِش امامِت گل در سینه هاست، باید از کعبه پرسید که چند انتظار، تا 

طلوع دوباره ذوالفقار باقی است!

ن، در دل عاشوراییان به پاست: رستاخیز همیشه بنی 
آ
شوبی است که هر ا

آ
معاد، ا

دم، بعثت هماره ذّرات در محرم، هزاره چندم الفت گل با شبنم. هر دل یا محفلی 
آ
ا

فتاب پرسید 
آ
که قیامت زده عاشوراس���ت، شایان »ارجعی الی رّبک« است. باید از ا

که چند تابش تا روز انتقام مانده است!
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ر�مگه یـار کجاست؟
آ
�ی نسیم سحــر �

ن مه عاشق کش عّیار کجاست؟
آ
منزل �

حافظ

	)1438 جمعه 95/8/58 )18 صفر
بر�ی نماز صبح که بید�ر شــــــده بودیم، همه شــــــکایت می کردند. شــــــکایت ها �ز فردی 

بود که دیشــــــب در بالی �تاق خو�بیده بود و صــــــد�ی خرو پف �و �مان همه ر� بریده بود. 

بودن یک سرویس بهد�شتی و �ینکه مجبور بودند د�خل یک صف بایستند، باعث شد 

که بحث �ز دیشــــــب و فردی که با صد�ی بســــــیار بلند خروپف می کرد د�غ تر باشــــــد. �تاق 

 
ً
کوچک بود و بعضی تا صبح نتو�نســــــتند بخو�بند. بعضی هم مثل من که خو�ب نســــــبتا

سنگین د�رند، کمی بیشتر خو�بیده بودند و فقط �هگاه �ز خو�ب پریده بودند. بچه ها به 

من تبریک می �ـفتند؛ زیر� تازه فهمیده بودند که صد�ی خر و پف من در شب های قبل 

ز�ردهنده نبوده �ست.
آ
چند�ن �

هو�ی نخلســــــتان در �ول صبح بسیار دل �نگیز �ســــــت. درختان �فر�شته، نسیمی که 

�هگاه می وزد، هو�ی خنک �ّما کمی شــــــرجی، و شبنم پر�کنده شده در همه جا، صبح ر� 

بسیار بر�یم خو�ستنی کرده �ست. جماعتی که دیشب نتو�نستند به خوبی بخو�بند، پس 

�ز نماز به سرعت به زیر پتو رفتند. �ّما من نتو�نستم �ز �ین صحنه های دل �نگیز طبیعت 

بگــــــذرم. چنیــــــن بود که تصمیم �رفتم به حیاط بروم و قدم بزنم. دل �نگیزتر �ز همه �ینها 

ن �مامی که تمام �ین مسیر، عطر و 
آ
�ینکه صبح جمعه �ست و لحظه های ندبه؛ ندبه با �

غاز کنم:
آ
بویش مشهود بود. دلم می خو�هد نجو�های عاشقانه �م با �مام زمان7 ر� �

سمان 
آ
... و حس���ین بن علی7، این بهای س���نگین عدالت و انسانیت، چشم به دروازه ا

ن زنده 
آ
دوخت���ه و امیدواران���ه از تو می گوید که: »خداوند توس���ط او زمین را بع���د از مردن ا

می سازد و دین حق را بر تمامی ادیان چیرگی می بخشد؛ هر چند مشرکان را خوش نیاید«.11

مدن تو، ای همه عدالت و ای تمام حقیقت هس���تی! ترجمان رفتن حس���ین7 اس���ت و 
آ
ا

سمان ریخته و پاشیده شد.
آ
تفسیر خون های پاکی که بر زمین و ا

م���دن ت���و یعنی س���بز ش���دن و جوانه زدن ش���عاری که هزار و اندی س���ال پی���ش، از انبوهه 
آ
ا

دالوری های پروا نشناخته به گوش می رسید.

رامش یافتن 
آ
رزوی بش���ریت! یعنی بزرگ ش���دن »اصغر« تاریخ و ا

آ
مدن تو این بزرگ ترین ا

آ
ا

مدن تو یعنی کاشتن لبخند بر 
آ
»سکینه« ای که نگرانی از چشمان بی قرار او هویدا بود. ا

خرین نفس را در این دنیا کش���ید؛ و یعنی انتقام از 
آ
لبان »عباس« که با حس���رت خیمه ها ا

ن، 
آ
شناسوز ا

آ
همه زخم های��ی که بر تن غمستان کربال نشست و التیام ناله های��ی که شعله ا

هنوز چهره تاریخ را می سوزاند؛ ناله های کودکان حسین7.

نان که 
آ
ما در انتظار تو هستیم، ای درمان تمامی دردهای انسانیت! اگر چه تیغ تیز نیشخند ا

در خمخانه بی خبری سر سپرده اند، بر تِن روحمان نقش زخم اندازد. ما منتظریم؛ اگر چه 

ن گونه که امام و موال ش���هیدان، حس���ین بن علی7 می گوید، ما را به تمسخر گیرند و 
آ
ا

باورهایمان را با خنده های ننگین خود انکار کنند.

ری! امام ما می فرمود:
آ
ا

ن مرتد می ش���وند و دس���ته ای بر دین 
آ
»او را غیبتی اس���ت که گروه های��ی از مس���لمانان در ا

نان ]از روی تمسخر[ گ�فته می شود: این 
آ
زار قرار می گیرند و به ا

آ
خود ثابت می مانند و مورد ا

وعده ای را که می گویید � اگر راست است � چه هنگام واقع خواهد شد«.

لود خواهیم ایس���تاد و از تو خواهیم گ�فت. ما باور داریم 
آ
ما در برابر این طعنه های غبار ا

11  . اکمال الدین، شیخ صدوق، ص 317.
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ی��ی و در دستان مهربان خود 
آ
ی��ی؛ حتی اگر تنها یک روز به قیامت مانده باشد. می ا

آ
که می ا

ورد و مرهمی می شوی برای زخم های کهنه 
آ
برای ما عدل و قسط و عشق را ارمغان خواهی ا

شریعت و بشریت. ما می ایستیم و منتظر می مانیم؛ چرا که موالیمان حسین7 در پایان 

زارها و تکذیب ها در زمان غیبت امام 
آ
گاه باشید! کسی که در برابر این ا

آ
سخنش فرمود: »ا

خود استقامت ورزد، همپایه مجاهد شمشیر زن در رکاب رسول خداست«.

رزوی م���ا این بود ک���ه نام خ���ود را در »ب���در« و »خیبر« و 
آ
ق���ای م���ن و م���والی منتظ���ران! ا

آ
ا

»حنین« می دیدیم و در رکاب رس���ول حق شمش���یر می زدیم؛ اکنون در برابر زخم زبان بی 

خردان و دشمنان تو می ایستیم تا نام خویش را در میان جنگاوران صدر اسالم ثبت کنیم.

ی��ی! این را نسیم، سِر گلدسته ی سرو فریادزده است و شکوفه ها باور کرده اند. هر 
آ
تو می ا

ماده 
آ
صبح قنارِی دل تنگی ام، بر ش���اخه ی نیاز می نش���یند و برای اس���تقبال از تو، س���رود ا

ل های نرگس بر رشته های چادِر مادرت بوسه می زنند تا فرزندش زودتر  ُ
می کند. هر غروب گ

ید. باور کن تماِم باغ تو را می خواهد؛ دیگر بی تو، عطِر سیب هم چنگی به دل نمی زند.
آ
باز ا

رزوها، تنهای 
آ
ی��ی! از پشِت زمانها، از البالی قرون، از سابقه ی تاریخ، از کنار برکه ا

آ
تو می ا

تنها و سوار بر اسبی به رنگ شکوفه ها. وقتی که بیای��ی، بهار به شوقت می ماند و نوبت 

س���تانه ی خانه ات 
آ
 میِخ ا

ْ
ید و گل

آ
س���مان پایین می ا

آ
به فصل دیگر نمی رس���د. خورش���ید از ا

می شود.

وری. بر منبر گل های امید می ایستی و خطبه 
آ
ی��ی! و به همراهت سبزینه ایمان می ا

آ
تو می ا

فتاب گردان می نویس���ند و 
آ
ن روز، متِن س���خناِن تو را بر برگ های گِل ا

آ
طراوت می خوانی. ا

ن طرف تر، خارهای ستم، از رعِد فریادت 
آ
ن نغمه خوانی می کنند. ا

آ
چلچله ها، با الهام از ا

تش می گیرند.
آ
ا

مدنی، از نس���ل بشارت، از نسل »جاء الحق و زهق الباطل«. 
آ
خر تو از نس���ِل ا

آ
ی��ی! ا

آ
تو می ا

ک  سمان در بی شماری پروازها، مشبَّ
آ
مدنت، هزاران پرنده از قفس می پرند و ا

آ
هم زمان با ا

می ش���ود. چش���م ها خیره ی بوس���ه های نس���یم بر تحت الَحَنک تو خواهد ماند وگوش ها، 

مین 
آ
ل، دعای باغبان خود را ا

ُ
ن روز، لش���کر لشکر گ

آ
جرعه جرعه، اذان خواهد نوش���ید. ا

خواهند گ�فت!

ــــــه ر� که خوردیم به ســــــرعت حرکت کردیم. به مســــــیر �صلی یا همان طریق یا  صبـحـان

مدیم. در مسیر �صلی سو�ر بر ماشین شدیم و تا خان �لنص ر� طی کردیم. ر�ننده 
آ
حسین �

ماشــــــین می �ـفت که بیشتر �ز �ین نمی تو�ند برود و ر�ه بسته �ست. حال بماند که همین 

مقد�ر کم ر� هم با چه بدبختی و بیچار�ی طی کردیم. �ز وســــــط بیابان و �ز میان رمل ها؛ 

چند بار نزدیک بود ماشــــــین در میان رمل ها �یر کند، همان طور که بعضی ماشــــــین ها 

�یر �فتاده بودند. �نبوهی �ز ماشــــــین ها در وسط بیابان، ر�ه های مارپیچ ر� طی می کردند 

که بتو�نند یکی دو کیلومتر جلو بیفتند. حال در حو�لی عمود 820 هستیم. چند موکب 

�یر�نی، نظرمان ر� جلب می کند. �ز سوی دیگر عجله د�ریم تا مسیر ر� طی کنیم و به کربال 

برسیم. موکب حضرت فاطمه معصومه3 نیز بسیار فعال و �غلب سر�رم توزیع غذ� بود. 

شنا بودند.
آ
ن �طر�ف می دیدیم. چهره ها بسیار �

آ
برخی �ز مردم قم ر� هم در �

نزدیکی سر در کربال، جمعیت لحظه به لحظه بیشتر می شود، موکب ها دو طرف ر� 

فر� �رفته �ســــــت. �مکانات موکب های �طر�ف کربال به مر�تب بیشتر �ز موکب های مسیر 

سانی رساندن �مکانات و تهیه مو�د غذ�یــی باشد. �ین �ست که در 
آ
ن، �

آ
�ست. شاید علت �

دوطرف خیابان شاهد پذیر�یــی �ز ز�ئر�ن هستیم. �مکانات درمانی نیز فر�و�ن تر شده �ست. 

چند موکب بزرگ که بر�ی درمان و پیش �یری بیماری های �حتمالی د�یر شــــــده در جلوی 

چشم ما قر�ر �رفته �ست.

ن ها نیز �ز 
آ
ــــــی � �ز بیــــــرون کــــــه نگاه می کنیم می تو�نیم حــــــدس بزنیم که �مکانات درمان

�مکانات مســــــیر بیشتر �ست. صد�ی نوحه خو�نی ها هم بیشــــــتر شده �ست. در دو طرف 

بلند�وها و وســــــایل مرتبط با پخش صد� به چشــــــم می خورد و �غلب هم صد�ی مد�حان 

ن قدر صد� زیاد �ست که صد�ی ما به یکدیگر نمی رسد؛ 
آ
عر�قی �ست. در برخی �ز جاها �

�ز�ین رو بیشتر باید مر�قب باشیم تا مباد� همدیگر ر� �م کنیم. کمی هم نگر�ن محمد غفاری 

هســــــتم. زیر� شب �ذشته، یک لنگه �ز کـفشش در جلوی دِر خانه زید�لیاسری �م شده 

مده بودند و یک لنگه کـفش ر� برده بودند. زید می �ـفت 
آ
 نیمه شب سگ ها �

ً
بود. �حتمال

ن ها ر� می برند و �غلب در همین �وشه و کنار پرت 
آ
کـفش ها بر�ی سگ ها جذ�بیت د�رد و �

می کنند. ولی ما فرصت �شتن ند�شتیم. با یک لنگه کـفش هم نمی تو�ن حرکت کرد. زید 

 نرم به محمد د�د و کلی هم معــــــذرت خو�هی کرد. در �ول 
ً
برومند و نســــــبتا

آ
ــــــک دمپایــی � ی
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طریق �صلی می خو�ست بر�یش کـفش بخرد که من �جازه ند�دم. بیچاره زید خیلی خجالت 

می کشید و ما هم �ز �ین همه محّبت �و بیشتر خجالت می کشیدیم.

به یکی �ز موکب ها بر�ی �ســــــتر�حت رفتیم. صاحب موکب ما ر� به پشــــــت موکب برد. 

�بوحمزهـ  صاحب موکبـ  به همر�ه چند خادم مشغول پختن غذ� بودند. می �ـفت کربالیــی 

یند. �ین زمین ر� پس �ز مدتی خریده و 
آ
هستند و هر ساله بر�ی پذیر�یــی �ز ز�ئر�ن به �ینجا می �

وقف کرده بودند و سپس با همت چند بانی ساخته بودند. می �ـفت: در سال پیش، ز�ئری 

نجا �ستر�حت کرده بود. صبح می �ـفت خو�ب دیده که حضرت 
آ
مده و شب در �

آ
به �ینجا �

خدیجه3 در �ین موکب �ز ز�ئر�ن پذیر�یــی می کند. ما هم تصمیم �رفتیم نام �ین موکب 

ر� موکب حضرت خدیجه3 بگذ�ریم. چون حضرت خدیجه3 خیلی غریب �ست و در 

�ین �طر�ف موکبی به نام �و نیســــــت. به �و�ـفتم: �مســــــال، �ربعین بسیار شلوغ تر �ز سال 

�ذشته �ست. �ین �فز�یش جمعیت، مشکلی بر�ی شما به وجود نیاورده �ست؟

�ـفت: نه، ما تو�ن پذیر�یــی �ز صد میلیون ز�ئر ر� د�ریم. ��ر بیشــــــتر �ز �ین هم شــــــود 

�ستقبال می کنیم! زیر� میزبان �صلی خود�هل بیت: هستند و ما تنها وسیله هستیم. 

 نگر�ن نیستیم.
ً
بر�ی همین �صال

�بوحمزه می �ـفت �ز همه �یر�نی ها تشکر می کنم. چون هم تعامل خوبی با ما د�شتند 

و هم در نظافت و شست و شو به ما کمک می کردند. حتی ��ر حسینیه پر شود، شب ها 

در منازل خودمان �ز �یر�نی ها پذیر�یــی می کنیم.

حال هنگام خد�حافظی �ز �بو حمزه �ســــــت. با �حساس وصف ناشدنی ما ر� مشایعت 

می کند. بسیار دوست د�رد تا غذ� میهمان �و باشیم. لبخندهای �بوحمزه هنگام خد�حافظی 

بر�یم فر�موش ناشدنی �ست. �نگار سال هاست �و ر� می شناسم و �و هم مر� می شناسد. �ین 

ورد. �ین عالقه ها �ز جنس دیگری �ست. کلمات 
آ
عالقه ها ر� به هیچ وجه نمی تو�ن در قلم �

ن ر� ند�رد و ترکیب ها و جمله ها در مقابل �ین همه عشق �لکن �ست.
آ
تاب �

در ر�ه پرچم بزرگ و زیبایــی با نام �مام حســــــن مجتبی7 چشــــــممان ر� خیره می کند. 

 موکب متعلق به مردم عربستان �ست. در �بتد�ی موکب تصاویری �ز عالم مجاهد 
ً
ظاهر�

مرحوم شــــــیخ عمروی، روحانی مشــــــهور شــــــیعی که به و�قع پشــــــت و پناه شیعیان مدینه 

بود مشاهده می شود. شهر مدینه شیعیانی د�رد که بسیار مظلوم هستند و سال هاست 

ل سعود ر� تحمل می کنند. در طی �ین سال ها، شیعیان مدینه بارها 
آ
حکومت خودکامه �

مورد تعرض، تعقیب و شــــــکنجه قر�ر �رفتند و مشهورترین چهره مبارز که ده ها سال در 

زند�ن و تعقیب به سر می برد، شیخ عمروی بود. مسجد �و در مدینه منوره، همو�ره مورد 

 �ز مســــــجد 
ً
ــــــر�ن �یر�نی قر�ر می �یرد و ز�ئر�ن �یر�نی خود ر� مقید می کنند که حتما توجــــــه ز�ئ

شیعیان بازدید کنند. �ین مسجد پایگاه �صلی فعالیت مرحوم شیخ عمروی بود. در جلوی 

 خوشمزه 
ً
در موکب سینی خرمایــی قر�ر د�ده شده بود و �فر�د مختلف �ز خرماهای �نصافا

مدینــــــه تناول می کردند. در پشــــــت موکب، حضور فردی روحانی که مشــــــغول کمک به 

شپزها بود، توجهمان ر� جلب کرده، ضمن �ینکه همه بر�ی مصاحبه �و ر� به ما معرفی 
آ
�

می کردند. با �حتر�م نزدیک و مشــــــغول �حو�ل پرســــــی شدیم. �ستقبال �رمی �ز ما کرد و ما 

ر� به د�خل موکب برد و بر روی صندلی ها نشــــــاند. ســــــپس دســــــتور د�د بر�یمان صبـحـانه 

 
ً
بیاورند. با �صر�ر به �و قبولندیم که صبـحـانه خورده �یم و �و ر� منصرف کردیم. حال تقریبا

متوجه شــــــدیم که �ین روحانی پر �نرژی و میهمان نو�ز، فرزند مرحوم عمروی �ست. شیخ 

کاظــــــم عمروی با همه �ین �ونه رفتار می کرد، خودش کوله پشــــــتی ها ر� �ز دوش �فر�د بر 

نها ر� بر سر سفره می نشاند، غذ� جلویشان می �ذ�شت و وسایل �ستر�حت 
آ
می د�شت، �

نان ر� فر�هم می کرد.
آ
�

ــــــم. �ّما �و مجبور بود در لبه لی ســــــخن �ـفتن به  ــــــا شــــــیخ کاظم �ـفت و �و می کردی ب

�مور ز�ئر�ن و میهمانان هم بپرد�زد. می �ـفت خو�ســــــتیم نام �مام حســــــن مجتبی7 ر� در 

�ین ســــــرزمین �حیا کنیم. �ین بود که نام موکب ر� موکب �مام حســــــن مجتبی7 نهادیم. 

شیخ کاظم �ز وضعیت سخت حضور ز�ئر�ن عربستانی در مر�سم �ربعین می �ـفت. شیخ 

می �ـفت وضعیت صدور ویز� در عربستان بسیار سخت شده �ست و ما به مشقت فر�و�ن 
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ــــــر�ن در �ربعین خیلی  تو�نســــــتیم به کربال بیاییم. با �ین همه شــــــیخ �ز حضور پرشــــــور ز�ئ

خوشـحـال بود و �میدو�ر بود �ین جمعیت در سال های بعد بیشتر و بیشتر شود.

�مــــــروز تصمیم د�ریم خودمــــــان ر� به هتل جو�هرـ  بعثه مقــــــام معظم رهبری ـ  در کربال 

برســــــانیم. بر�ی همین مجبوریم با شتاب بیشــــــتری �ز کنار موکب ها �ذر کنیم. جمعیت 

ر�م حرکــــــت می کنیم. در �ین میان 
آ
ر�م �

آ
�نبوهــــــی در ورودی های کربال حضــــــور د�رند و ما �

ن جمله کارو�نی با چندین شــــــتر بود که 
آ
کارو�ن هــــــای نمادین نیز در حال حرکت �ند. �ز �

ن ســــــو�ر بودند و ماجر�ی �ســــــارت �هل بیت: ر� به نمایش می �ذ�شــــــتند. 
آ
�فــــــر�دی بر �

نوع پوشــــــش های �هل کارو�ن، نیز پوشــــــش های �فر�دی که در �ین نمایش خیابانی نقش 

ور بود و جمعیت 
آ
نها �ز طبل و ســــــنج و... شگـفت �

آ
دشــــــمنان ر� د�شــــــتند و نوع �ستفاده �

فر�و�نی ر� به خود متوجه کرد.

قای هادی �لیاسی جد� می شویم و باز به 
آ
در نزدیکی یکی �ز دو ر�هی ها �ز دوســــــتمان �

ن سیطره می �ویند، خیلی وقت �یر 
آ
ر�ه �د�مه می دهیم. �یست های بازرسی که عرب ها به �

ن جمع شده �ند و درخو�ست عبور د�رند.
آ
�ست و جمعیت �نبوهی در �رد �

سر�نجام به نزدیکی بار�اه �مام حسین7 رسیدیم و چشممان به �نبد و بار�اه سید 

ن حضرت سالم می کنم و �ز �ینکه �ربعین 
آ
�لشهد�7 روشن شد. با چشمان پر �شک به �

دیگری من ر� قابل د�نست و به حرم با صفایش دعوت کرد تشکر می کنم. حال وقت ترّنم 

�ست، وقت نجو�ست:

... و ب���اد پرچم���ت را تکان خواهد داد، تا همیش���ه ی تاریخ! پرچمی به رنگ زخم های بی 

ش���مارت! پس از تو انقالب را با رنگ س���رخ می نویس���ند و خون، پرنده ای اس���ت در برابر 

همیشه ی شمشیر!

ه« را پروراند. 
ّ
نهضت تو، عشق را به عقد حماسه فرا خواند و نسلی از »هیهات من الذل

این، تو بودی که مس���یر تاریخ را عوض کردی. تاریخ، خوب می داند که چگونه درگلوی 

یزید، هل ِمن مزید س���تم را خفه کردی و روز کاخ س���بز اموی را س���یاه! تنها تو بودی که 

ابن زیادها و ابن سعدها را دست بسته تحویل مالئکه ی عذاب دادی. گودال قتلگاه، 

شهادت می دهد که چگونه سِر خشونت شمر را بریدی. تو بودی که تن ابوسفیان را در 

زاد 
آ
وردی!.. و تاریخ تو را لبیک گ�فت و ا

آ
قبر لرزاندی، وقتی که فریاد »هل ِمن عاشق« برا

مدند. سرانجام، خون تو رازی شد که در همه 
آ
مردان، گروه گروه به پذیرش سربداران درا

ن گونه که به هر جا می نگریم، تو را می یابیم. خون تو در هر گوشه 
آ
ذرات تبلور یافت؛ ا

ن، هر شب، هفتاد و دو ستاره سینه می زنند. کربالهای��ی 
آ
سمان ا

آ
فرید که در ا

آ
ای، کربالی��ی ا

ن جا 
آ
ن ش���لمچه ش���لمچه شهید، به قامت رسای علی اکبر تو، تکبیر می گویند. ا

آ
که در ا

که با یاد علی اصغر تو، دس���ته دس���ته اشک، دور کعبه چشم ها هروله می کنند و پشت 

قمقمه ها با یاد لب عّباست نوشته اند:

ور به دست«.
آ
ب کم جو،تشنگی ا

آ
»ا

در فاصله حرم �مام حســــــین7 تا خیمه �اه قر�ر �ست صحن جدیدی ساخته شود. 

�ز �ین رو بـخـشی �ز محوطه ر� با سازه هایــی بسته �ند. در کنار �ین سازه ها، موکب هایــی 

برقر�ر �ست. یکی �ز �ین موکب ها، موکب مردم مهدیشهرـ  شهری در کنار سمنانـ  �ست 

ن صف کشــــــیده �ند و خادمان با شــــــتاب 
آ
که خیل جمعیت بر�ی صرف ناهار در �طر�ف �

فر�و�ن غذ� ر� توزیع می کنند. خودمان ر� به مســــــئولن و خادمان موکب معرفی می کنیم و 

ن ها هم با �ســــــتقبال �رمی ما ر� به د�خل می برند. در همان ورودی چشممان به �نبوهی 
آ
�

ن روشــــــن می شود. حال و هو�، حال و هو�ی 
آ
�ز دیگ های غذ� و خادمان متعدد در �رد �

شپز�ن خد� 
آ
�ربعینی �ست و بوی قیمه �مام حسین7 فضا ر� پرکرده �ست. به خادمان و �

قای پارســــــا 
آ
� 

ً
ن ها �ذر می کنیم. ظاهر�

آ
قــــــوت می �وییــــــم و با هد�یت یکی دو خادم �ز کنار �

مســــــئول موکب �ســــــت. نام موکب هم موکب �مام زمان] �ست. پارسا می �وید پس �ز 

عید قربان، شــــــر�یط بر�ی �ین مکان فر�هم شــــــد و با لطف دوستان عر�قی تو�نستیم بر�ی 

نخســــــتین بار، موکب مردم مهدیشــــــهر ر� بر پا کنیم. �روه �ول خادمان �ز �ول ماه صفر 

مشــــــغول به کار شــــــدند. �لبته ما موکب دیگری به نام موکب حضرت ولی عصرـ  �رو�حنا 

ن نان سنتی مهدیشهر پخت 
آ
فد�ـ  د�ریم که در پشت کنسولگری �یر�ن برقر�ر �ست و در �

می شــــــود. همه خادمان هم د�وطلبانه حاضر شدند. به حول و قوه �لهی روزی 6 هز�ر غذ� 
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ر� در بین ز�ئر�ن توزیع می کنیم و با شلوغی جمعیت شاید به 8 هز�ر غذ� هم برسد. در ر�ه 

�ند�زی چادرها و نصب د�ربست ها، عتبه حسینیه کمال همکاری ر� د�شت و پیمان کار 

صحنی که قر�ر �ست به تاز�ی ساخته شود )صحن حضرت زینب3( با تمام تو�ن درکنار 

مین می شود. بعد �ز دهه 
أ
ما بود. کل هزینه های �ین موکب �ز طریق کمک های مردمی تا

وری کردیم. 
آ
�ول محــــــرم، با �عالم عمومی و در مــــــدت زمان کم، کمک های فر�و�نی جمع �

چیزی در حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان هزینه جاری ما بر�ی فعالیت ها بوده 

ن کمک های مردمی �ســــــت. همان طور که می د�نید بعد �ز �ربعین، موکب های 
آ
که همه �

عر�قی، به سرعت وسایلشان ر� جمع می کنند و می روند. �ز �ین رو تصمیم �رفتیم با �فز�یش 

خر بتو�نیم به ز�ئر�ن بیشتر خدمت برسانیم.
آ
حجم غذ�ی توزیعی در سه روز �

قــــــای پارســــــا �ز مباحث فرهنگی هم ســــــخن می �ـفت. می �ـفــــــت: در حوزه فرهنگی، 
آ
�

حجت �لسالم شیخ سائر مشهور به �بوعلی، �ز روحانیان جامعه �لمصطفی قم که عر�قی 

�ســــــت، با ما همکاری و نمازهای جماعت ر� برقر�ر می کند و به مباحث شرعی و �عتقادی 

ز�ئر�ن می پرد�زد. ما وصیت نامه شهید�ن ر� دسته بندی کرده �یم و در �وقات نماز قر�ئت 

می کنیم. به پیشنهاد دوستان، بر�ی برخی �ز کسانی که �قالمی مانند برنج ر� کمک کرده 

�ند، به طور ویژه دعا می کنیم. در روزهای �ول برنامه پرده خو�نی د�شــــــتیم ولی به دلیل 

ن شدیم. مهدیشهر20 هز�ر نفر جمعیت د�رد و 
آ
�زدحام کـثیر جمعیت مجبور به تعطیلی �

ما به عدد عمر �مام زمان )عج( 1183 نفر �ز مردم شهر ر� بر�ی کارهای فرهنگی و زیارت به 

وردیم. سال �ذشته هم دوستان ما �بتکار به خرج د�دند و طرحی ر� �جر� کردند که 
آ
کربال �

ن حضور هر ز�ئر به نیابت یک شهید بود که �ین مهم با کارت های مخصوص 
آ
فر��یر شد و �

�نجام می پذیرفت.

غاز و تهیه شــــــدن 
آ
ما هر روز کر�مات �مام حســــــین7 ر� مشــــــاهده می کنیم. �ز همان �

وری کمک های مردمی، پســــــری هفت 
آ
ــــــات ر� دیدیم. هنگام جمع � زمیــــــن موکب �ین عنای

هشــــــت ســــــاله چند ســــــکه دویســــــت تومانی هدیه کرد! بر�ی من خیلی با�رزش بود چون 

ورده بود. در منطقه ما �یل و عشایر فر�و�ن هست. عشایر 
آ
می د�نستم همه د�ر�یــی �ش ر� �

به صورت خودجوش با بضاعت خود به ما کمک کردند و �وشت و برنج ما در �ین روزها 

میــــــن کردند. در همان روزهای �ول، بر�ی هماهنگی با مضیف )مهمان ســــــر�ی( حرم 
أ
ر� تا

ــــــس �ز نماز به ما �ـفت:  ســــــید �لشــــــهد�7 به حرم رفته بودم. پیرمــــــردی در کنار ما بود. پ

ن ها 
آ
چند دوســــــت عر�قی د�رم. شــــــاید بتو�نند به شما کمک کنند و من هم �ز طریق شما �

ر� پید� کنم. حقیقت در �ول چند�ن �ستقبال نکردم و قضیه ر� جدی نگرفتم. به دوستم 

مد 
آ
�ـفتم: بر�ی �ینکه نار�حت نشود، شماره ر� بگیر. چند دقیقه بعد مسئول هماهنگی �

و به ما �ـفت بر�ی �د�مه صحبت ها به مضیف برویم و بر سر سفره بنشینیم. �ز ما پرسید 

�ین پیرمرد هم ��ر با شماســــــت بیاید. من �ـفتم نه ولی شــــــاید نیاز به کمک د�شته باشد. 

ن دوست عر�قی که �ـفتی �سمش ر� بگو تا ��ر �ین دوستان می شناسند 
آ
به پیرمرد �ـفتم �

قای �باذری. نا�هان همه تعجب کردیم! 
آ
نها ر� پید� کنی. پیرمرد �ـفت: �

آ
کمک کنند و بتو�نی �

مسئول هماهنگی �ـفت: �یشان رئیس ما هستند! پیرمرد ر� بسیار تکریم کرد و پیرمرد هم �ز 

خوشـحـالی به حدی �ریه کرد که بی حال شد. �ـفت: سال �ذشته در سفر زیارتی به همر�ه 

شنا شدم. �یشان خیلی محبت کرد. �مسال هم با دویست هز�ر 
آ
قای �باذری �

آ
کارو�ن، با �

نجا �ـفتند ��ر به شهرکرد 
آ
تومان �ز شهرم ـ بابا حیدر چهارمـحـال بختیاری ـ حرکت کردم. �

مــــــدم. دو روزی در 
آ
ــــــه کربال! ولی من حرکت کردم و � ــــــروی ر�ه ر� �م می کنی تا چه رســــــد ب ب

وردم و �لحمدهلل 
آ
قا پناه �

آ
و�ره بودم و ته مانده لقمه بچه ها ر� می خوردم. �مروز به �

آ
خیابان �

قا �ز 
آ
قا در حرم باشم. �ین پیرمرد به کر�مت �

آ
شما و�سطه خیر شدید تا میهمان سفره خود �

قا باشیم!
آ
ن روز میهمان ماست و �فتخار می کنیم که میزبان میهمانان �

آ
�

قای پارســــــا پیشــــــنهاد کرد که یک شــــــبکه مجازی بر�ی موکب های �یر�نی در 
آ
در پایان �

ــــــا با �طالع �ز فعالیت ها و برنامه هــــــای یکدیگر، بهتر و موثرتر  �ربعین ر�ه �ند�زی شــــــود ت

خدمت برســــــانند. نیز می �ـفت کیوســــــک ها و مر�کز ر�هنمای ز�ئر بر�ی هد�یت و �ســــــکان 

مناسب ز�ئر�ن لزم �ست.
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ــــــا در جمع مد�حان و  مده بودم ت
آ
قای پارســــــا �ـفتم که چندی پیش به مهدیشــــــهر �

آ
به �

شــــــاعر�ن سخن بگویم. نیز سخن �ز �مام جمعه ســــــمنان و فرزندشان بود. می �ـفت سید 

مده بود، 
آ
جعفر فرزند �مام جمعه ر� به خوبی می شناسد و �ز ما خو�ست که ��ر به کربال �

ن ها با قیمه کم نظیر و ته دیگ های 
آ
نشانی موکب مهدیشهر ر� به �و بدهیم. پذیر�یــی �رم �

خوشمزه هم هیچ �اه �ز خاطرمان نخو�هد رفت.

حال به هتل جو�هرـ  بعثه مقام معظم رهبریـ  رسیده �یم. �نبوهی �ز جمعیت در لبی 

مد و ما 
آ
مد بودند. حامد نگارش �ز دوستان فعال در بعثه، نزدمان �

آ
هتل در حال رفت و �

ر� بر�ی خوردن غذ� در رستور�ن هتل دعوت کرد. �ـفتیم غذ� خورده �یم ولی دوست د�ریم 

به رستور�ن برویم و دیگر دوستان ر� هم ببینیم. رستور�ن هتل چشم �ند�ز دل �نگیزی د�رد 

و بار�اه �مام حسین7 و حضرت عباس7 و تل زینبیه به خوبی مشاهده می شود. قر�ر 

نجا مستقر 
آ
شد در هتل کمی �ستر�حت کنیم و بعد به منزلی که برخی �ز کارکنان بعثه در �

بودند برویم و محل �ستقر�ر ما هم همان جا باشد.

نزدیک غروب، به همر�ه جو�نی که ر�ه بلد بود �ز پشت هتل جو�هر به سمت ساختمان 

نجا بیایند. �حساسم 
آ
�ستقر�ر حرکت کردیم. �حساس می کردم بچه ها خیلی رغبت ند�رند به �

قای رضوی �الیه می کرد و به جو�ن ر�ه بلد می �ـفت من پایم درد 
آ
درست بود. �و�خر ر�ه �

د�رد. مر� کجا می برید؟! جو�نک هم بی تقصیر بود و سکوت می کرد. و�رد ساختمان شدیم. 

وردیم و به طبقه بال رفتیم. یک ســــــالن و دو �تاق خو�ب فر�روی ما بود. ما 
آ
کـفش ها ر� در�

نجا بودند. وســــــایل ر� بر زمین 
آ
ر� به �تاقی ر�هنمایــی کردند که ســــــه چهار نفر دیگر هم در �

�ذ�شــــــتیم و من کماکان نار�حت �ز �ینکه چر� به جلیلیان در نجف �عتـماد کردم و ساک 

نجا �ذ�شــــــتم تا به کربال بیاورد و هنوز هم نیاورده �ست. ر�یزنی های بچه ها 
آ
و وســــــایل ر� �

ن شما 
أ
غاز کردند که �ین مکان در شا

آ
ن من �

أ
)رضوی و غفاری( با من شروع شد. �ول �ز شا

نیست و �ز دکـتر �حمدی بخو�ه جای بهتری به شما بدهند و من هم با خونسردی پاسخم 

منفی بود و به بچه ها می �ـفتم ما فقط �ینجا ر� بر�ی شب و �ستر�حت می خو�هیم. با �ین 

وردن مکان 
آ
ــــــاز �د�مه می د�دند و من هم می �ـفتم در �ین �ّیام، به دســــــت � حــــــال بچه ها ب

خیلی دشو�ر �ست و �لحمدهلل �ینجا هیچ مشکلی ند�رد.

ن هم پس �ز چند روز که حمام نرفته بودیم و من لباس 
آ
حال باید به حمام می رفتیم؛ �

کافی ند�شتم. لباس ها در نجف در د�خل ساک بودند و مع �لسف جلیلیان به وعده �ش 

عمل نکرده و ساک ر� نفرستاده بود. �ز �ین رو مجبور شدم لباس بچه ها ر� بگیرم و لباس 

خودم ر� بشویم و به پشت بام ببرم تا خشک شود.

 ســــــید مهدی رضوی خیلی �عصاب ند�رد. علتش هم �ین �ســــــت که مطلع شده 
ً
ظاهر�

مده و ر�هی کربال شــــــده �ست. می �ـفت خیلی به مادرم �ـفتم 
آ
مادرش به تنهایــی به عر�ق �

مده �ست. حال بر�ی �سکانش 
آ
که �یام �ربعین به عر�ق نیاید؛ �ّما دلش طاقت نیاورده و �

چه کار کنم؟ بر�ی غذ�یش چه کار کنم؟ �ـفتم غذ� که فر�و�ن �ست. �ـفت: مادرم غذ�های 

بیرون ر� نمی تو�ند بخورد و باید غذ� ر� یا خودش درســــــت کند یا در قالب های بسته بندی 

 بهد�شتی تهیه کند و بر�ی همین در �ین �یام به زحمت فر�و�ن خو�هد �فتاد. 
ً
شده و کامال

 مادرش در نزدیکی کربال بود. �ین بود که حرکت کرد. �ـفت بر�ی جا خیلی مشکل 
ً
ظاهر�

نها چند سال �ست 
آ
قای طبسی صحبت کرده �م که در مکانی که �

آ
نیســــــت. با دوســــــتمان �

ماده خو�ب می شوم. �مروز خیلی 
آ
�جاره کرده �ند مســــــتقر شــــــود. �و رفت و من هم کم کم �

خسته شدیم؛ �ّما مشکل عمده در �ینجا خروپف دیگر�ن �ست که صد�ی مهیبی ر� �یجاد 

 یکی که وحشــــــتناک �ســــــت و بعید می د�نم دیگــــــر�ن با صد�ی �و 
ً
کرده �ســــــت؛ خصوصا

بتو�نند �ستر�حت کنند.

حال �وشــــــه �ی نشســــــته �م و می خو�هــــــم �ز کربال، دلتنگی ها و حماســــــه ها بگویم. �ز 

حقیقت عاشور� و حسین:

ن کران که جان نثار می کنیم. 
آ
ن زمان که تالطم می کنیم. پاینده ایم تا ا

آ
زنده ایم، تا ا

فتابی هستیم که در همیشه ی تابش خود، جهاد را فریاد زد.
آ
ما از تبار ا
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ن چنان که مرد را می شاید. پا در رکاب کرد، همراه 
آ
ن چنان زیست که می باید، و ا

آ
او، ا

فتاب از هر صحرا که گذش���ت، ریگ های بی قرار، همچون 
آ
خانواده اش؛ فرزندان ا

س���مان، 
آ
س���پند عن���ان از ک����ف دادن���د. درخت���ان به قامت ب���رادرش س���جده کردند و ا

عزاخانه ی کودک شش ماهه اش شد. دریا، تمّوج قلب خواهرش بود و نسیم هروله 

گیسوی علی اکبرش.

باید از پنداره ها پند گرفت. باید چون »حبیب بن مظاهر« ها، حبیب باطن ها شد. باید 

در راه »مسلم بن عقیل«، مسلم بن قتیل شد.

ت، هیهات بود و در جاده ی س���بز ع���ّزت، اهل مباهات. باید به 
ّ
بای���د در ک���وره راه ذل

شناسنامه، ُمهر ثبت احوال عشق زد.

عاش���ورا، جشن تولد شجاعت اس���ت و عزت. کربال، روس���تای��ی است که رستم های 

ن می نوش���ند و دلیر می ش���وند. تمام هنگامه س���ازان راستین 
آ
ِب قناعِت ا

آ
روزگار، از ا

یند. هر سال، مردان روزگار، به یاد سال 60 هجری، 
آ
جهان، در ماه محّرم به دنیا می ا

از خ���ود هج���رت می کنند و در مدینه »هیهات من الذله« حکومت حس���ین7 برپا 

می کنند.

بر قله ی اس���تقامت ایس���تاده است، استوار اس���توار و در تالطم نگاهش، حماسه، 

ن سجاده پهن کرده 
آ
کشتی می راند. گیسوانش شب عارفانه ای است که تاریخ در ا

ن ها  آ
ل س���رخ میهمان اس���ت، و شبنم از ا

ُ
نماز می خواند. در گونه هایش، یک باغ گ

پذیرای��ی می کند. هر صبح، س���پیده در ملکوت پیش���انی اش به دعا مشغول است و 

رزوهای دل است.
آ
سمان تیره ا

آ
دندان هایش برقی در ا

در عرفات دست هایش همیشه نهم ذی الحجه جاری است و در خیبر پیشانی اش، 

حماسه های روز عاشورا! او قهرمان همیشه عرفان و حماسه است.

در محف���ل روحانی���ان ملکوت، ذکرش صلوات اس���ت و در مقتل دش���منان فرتوت، 

هیهات. چشم انتظار حدوث حادثه است و بی قرار »اذا وقعت الواقعه« عاشورای 

او ادام���ه ی »والفجر و لیال عرش« اس���ت. از ظهر روز عش���ق، که ب���ا یاران به نماز 

جماعت ایستاد تا شام که بر نیزه ها، نماز را فرادا بر پا کرد، لبریز از خدا بود.

... و او تا همیش���ه باقی اس���ت و هر حکایت غیر او همچنان فانی! هر صبح و ش���ام، 

دس���ت های عاش���قان، بر ش���بکه های ضریحش گره می خورد و دل ها، همچو پرچم 

سرخش، بی قرار است.
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مست بگذشتی و �ز خلـوتیان ملکوت
شوِب قیامت برخاست

آ
به تماشای تو �

حافظ

	)1438 شنبه 95/8/29 )19 صفر
صبح به هتل جو�هر رفتم. هتل پر بود �ز سخنر�نان، مد�حان و چهره های فرهنگی و 

رسانه �ی. در �ین میان محمدحسین پویانفر مد�ح جو�ن تهر�نی ر� دیدم. مر� به �تاق خود 

دعوت کرد. با هم به �تاقش رفتیم و �رم ســــــخن �ـفتن شــــــدیم. �ز �و درباره حال و هو�ی 

ــــــا عدم رضایت �و �ز  �ربعیــــــن، وضعیت محافلی کــــــه �ین چند روز برقر�ر بوده، رضایت ی

�مکانات بعثه در بر�ز�ری مر�ســــــم ها و مباحثی �ز �ین قبیل پرسیدم. در مجموع، �ز حال 

و هو�ی �ربعین خشــــــنود بود و �لبته به برخی نابســــــامانی ها به ویژه در حوزه حمل و نقل 

و �ینکه �اه همین مســــــئله باعث شده به برخی موکب ها بر�ی �جر�ی برنامه نرسد �ریزی 

ن که 
آ
هم زد. در �تاقش پســــــته و باد�م هم بود که در �ربعین بســــــیار مغتنم �ســــــت؛ چه �

باعث قوت و �یجاد �نگیزه خو�هد شــــــد! به ویژه بر�ی مــــــن که پیاده روی های مکرر و �رم 
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و ســــــرد شدن هو� ضعیفم کرده بود. �ز �تاقش خارج شدیم تا به محل �ستقر�ر دوستانش 

ر�ی دکـتر �حمدی مو�جه شدیم و به 
آ
در نزدیکی هتل سری بزنیم که نا�هان با جمال دل �

سرعت دست من و پویانفر ر� �رفت و به �تاق جلسات برد. ساعت یک بعد�زظهر بود و 

قر�ر بود کار �روه بررسی ر�هکارهای �سترش فرهنگ مهدویت بر�ز�ر شود. میهمان ویژه 

کار �روه هم دکـتر سعید جلیلیـ  عضو مجمع تشخیص مصلحت و ر�یزن سابق هسته �ی 

ـ بود. محمد حسین پویانفر هم به محض �ینکه ناهارش ر� در کنار من خورد، به بهانه �ی 

�ز محفل خارج شد و �ز من هم خو�ست به �و بپیوندم. �ّما �ز خجالت دکـتر �حمدی مجبور 

بودم تا پایان جلسه بنشینم. در حدود 20 نفر در جلسه کار �روه حاضر بودند.

�بتد� دکـتر �حمدی �ز ضرورت �ـفت و�وی نخبگان �یر�نی و عر�قی و �ستفاده �ز ظرفیت 

�ربعین بر�ی �سترش تعامالت فرهنگی سخن �ـفت. دکـتر �حمدی می �ـفت تاکنون تفاهم 

نامه های فر�و�نی در عرصه مباحث فرهنگی بین �یر�ن و عر�ق �مضا شده ولی در حد تفاهم 

نامه مانده و �جر�یــی نشــــــده �ســــــت، �ّما تجربه ما در حج نشــــــان د�د که �ین نشست ها و 

ن �ست 
آ
جلسات �ـفت و �و، به مر�تب مفیدتر و ر�هگشاتر �ست و �ین نشست به دنبال �

رمان مهدویت ر� فر�روی ما بنهد.
آ
که ظرفیت های مسئله مهدویت و ر�ه های رسیدن به �

قای دکـتر ســــــعید جلیلی ســــــخن �ـفت. دکـتر جلیلی 
آ
پس �ز ســــــخنان دکـتر �حمدی، �

می �ـفت: ده پانزده ســــــال پیش حرکـتی �ز ســــــوی غربی ها در قبال جهان �ســــــالم شــــــکل 

ن بود که 
آ
�رفت. ریچارد پر در ســــــال 2001 مقاله �ی نوشت که ویژ�ی �صلی �ین مقاله �

مبانی و سفارش های �و ر� رئیس جمهوری های �مریکا عملیاتی کردند! �ز �ین رو �ین مقاله 

ن مقاله �ـفته شده بود ما باید جهان �سالم ر� به سمتی ببریم 
آ
�همیت فر�و�نی یافت. در �

که دو �ســــــالم شــــــکل بگیرد و �فر�د فقط در �نتخاب �ین دو مخّیر باشــــــند: �سالم لیبر�ل و 

�سالم �لقاعده. �ولی بر�ی منافع ما ضرر ند�رد و دومی ر� می تو�ن با حرکات نظامی سرکوب 

کرد. رفتارهای بعدی �مریکایــی ها نشان د�د که به جّد به دنبال �یجاد �ین دو نوع �سالم 

هستند. �ز �ین رو �ربعین فرصتی �ست تا بتو�ن ترفندهای دشمن ر� خنثی کرد. هم �سالم 

همسو با منافع دشمن ر� به چالش کشید و هم �سالم �لقاعده و د�عش ر�.

پس �ز �و حجه �لســــــالم و �لمسلمین حسینی به ظرفیت های عظیم �ربعین و حالت 

پذیرنده �فر�د در �ین �یام �شــــــاره کرد و معتقد بود که �ندیشــــــکده �ی می بایســــــت بر �ین 

موضوع کار �ساســــــی �نجام دهد؛ زیر� هم �کنون در �ربعین جامعه سازی در حال شکل 

�رفتن �ست. نیز باید مر�قب بود تا �ربعین دچار �نحر�فات و تحریفات نشود و �ین همه 

به کار جدی در �ین مقوله نیازمند �ست.

دکـتر سعید عّزت که �ستاد �رتباطات بود به مبحث عقالنیت و شیعه، و هنر و شیعه در 

ماجر�ی �ربعین �شاره کرد و �ینکه ��ر تحولت �ربعین پـی �یری شود، با �ستناد به رو�یات 

درباره �مام حســــــین7 و زیارت �و و تحولی که در ز�ئر �یجاد می شــــــود، می تو�ن شــــــاهد 

جامعه �خالقی بر�ساس �ربعین بود. �و معتقد بود که در �ربعین باید بر�ی پرسش های مهم 

لود�ی های رفتاری 
آ
چاره �ندیشی کنیم. ��ر خر�فه ها غلبه پید� کرد چه باید کنیم؟ در بر�بر �

چه تدبیری بیندیشــــــیم؟ در بر�بر ترور بیولوژیک که ممکن �ست توسط دشمن طر�حی 

شود چه ر�هی پیش �یریم؟ بر�ی حفظ ثبات در �ربعین چه کار کنیم؟ و سر�نجام چگونه 

ظرفیت های عقالنی �ربعین ر� باز شناسیم؟

حجه �لســــــالم و �لمســــــلمین نجفی که نماینده بعثه رهبری بود �ز جهت دهی درست 

عشــــــق و محبت مردم در �یام �ربعین و ضرورت تبیین تفاوت های �ســــــالم ناب محمدی 

)�سالم حقیقی( با �سالم �موی بر�ی ز�ئر�ن سخن �ـفت.

دکـتر باســــــم کربالیــیـ  رئیس پژوهشــــــکده علوم �نسانی د�نشگاه کربالـ  در سخنانی به 

مارها، وقوع جرم �جتماعی در �یام �ربعین حتی 
آ
برکات �ربعین �شــــــاره کرد و �ینکه طبق �

�ز ماه رمضان نیز کمتر شده �ست و �ز �ین رو �ربعین ظرفیت های فر�و�ن بر�ی �سترش 

رمانی مهدوی د�رد.
آ
فرهنگ مهدوی و �یجاد جامعه �

قای �سدی �ز �عضای �صلی حشد �لشعبی هم به کمک های �یر�ن به حشد �لشعبی و 
آ
�

نقش پررنگ سرد�ر قاسم سلیمانی در پیروزی های رزمند�ان �شاره کرد و حمایت های �یر�ن 

ر� �رج نهاد و �ز بر�ز�رکنند�ان نشست هم بسیار تشکر کرد.

ت
هش

 تا ب
اده

پی

ت
هش

 تا ب
اده

پی



نشست بســــــیار باصفا و مفید بود و نام �مام زمان] حال و هو�ی جلسه ر� روحانی 

 عضو پروپا قرص همه نشست های 
ً
کرده بود. �ز خو�هر�ن هم خانم لله �فتخاری که تقریبا

علمی بعثه بود، حضور د�شت و �و هم سخن �ـفت، منتها حو�س من به چای و میوه بود 

قای دکـتر توکلی هم �غلب در لبه لی برنامه 
آ
و نتو�نستم �هم سخنانش ر� یادد�شت کنم. �

موضوعات مطرح شده توسط سخنر�نان ر� جمع بندی می کرد.

ن برخی �ز بچه های تهــــــر�ن و به و�قع �عضای 
آ
پس �ز جلســــــه به طــــــرف محفلی که در �

ن ها در �یر�ن و عر�ق 
آ
هیئت ریحانه �لنبی شــــــمیر�ن تهر�ن حضور د�شــــــتند و مد�ح ثابت �

نجا دیدم 
آ
محمد حسین پویانفر بود رفتم. محل �ستقر�رشان در نزدیکی هتل جو�هر بود. �

که پیمان طالبیـ  شــــــاعر�ن جو�ن �یالنی که مدت هاســــــت در تهر�ن ساکن �ستـ  حضور 

د�رد. بحث درباره شعر، شاعر�ن، وضعیت هیئت ها و... بود و یک ساعتی حرف زدیم. 

بچه های هیئت �ـفتند که می خو�هیم محفل روضه ر�ه بیند�زیم. با کمال میل به د�خل 

�تاق رفتم. جلســــــه با شــــــعرخو�نی شــــــروع شــــــد و من و پیمان طالبی و محمد غفاری شعر 

خو�ندیم و بعد هم پویانفر و یکی دو نفر مد�حی کردند و محفل با شــــــور و حال بســــــیاری 

وردند. نمی د�نم غذ�ی ســــــاعت 4 و 5 بعد�زظهر ناهار نام د�رد یا 
آ
تمام شــــــد. بعد هم غذ� �

شام. به هر حال غذ�ی خوشمزه �ی درست کرده بودند و طعم برنج �یر�نی و مرغ با طبخ 

�یر�نی ما ر� به خوردن مفصل غذ� دعوت کرد، ضمن �ینکه ساعت یک ناهار خورده بودم.

به سمت بعثه بر�شتم. دکـتر �حمدی می �ـفت �مشب �ز طرف شبکه های �ستانی �یر�ن 

برنامه زنده در کنار بار�اه �مام حسین7 بر�ز�ر می شود تا شبکه های �ستانی هر کد�م که 

ن ر� پخش کنند. بر�ی همین به یک شاعر نیاز د�ریم. �ـفتم خودم در خدمت 
آ
تو�نستند �

هستم. می د�نستم که ��ر قبول کنم، فرصت زیارت �ز فاصله نزدیک به �نبد هم نصیبم 

قای نجفی نماینده محترم بعثه به مکان �ستقر�ر خبرنگار�ن و فیلم 
آ
می شود. غروب با حاج �

برد�ر�ن رفتیم. مکان پشت بام هتلی در نزدیکی حرم �مام حسین7 بود که روز�اری بعثه 

مقام معظم رهبری هم بود. نماز ر� در پشت بام خو�ندیم.

 رؤیایــی کرده بود. 
ً
منظره شگـفت و دل �نگیز �نبد و �لدسته های حرم، شب ر� کامال

ن در منزلمان هست بگیرم و سالمشان 
آ
 �ل

ً
�ـفتم تماسی با همسرم و نیز مادرم که �حتمال

ن ها هم در حرم حضرت معصومه3 بودند. 
آ
� 

ً
قا برســــــانم. تماس برقر�ر کردم �ّتفاقا

آ
ر� به �

�شک چشمانم ر� فر� �رفت. وقتی به مادرم �ـفتم که رو به روی �نبد هستم بغض �لویش ر� 

قای تحویلد�ر 
آ
ماده می شدم. �

آ
�رفته بود و خیلی �لتماس دعا د�شت. حال باید بر�ی برنامه �

ر� دیدم. �ز مجریان خوب شبکه قم. خاطر�ت دل �نگیزی �ز �ربعین و حال و هو�ی ز�ئر�ن 

ن ها ر� ضبط کرده بودم.
آ
مسیحی �ربعین د�شت، �ی کاش �

 با یک دشد�شــــــه و عبا در جلوی تلویزیون حاضر می شــــــدم. �ز 
ً
�ولین بار بود که صرفا

دســــــت جلیلیان و وعده �ی که د�ده بود تا ســــــاک مر� با خودش به کربال بیاورد و نیاورده 

ن باید با دشد�شه 
آ
بود به خد� پناه می برم. چه کار کنم؟ لباده و قبا در ساک د�شتم ولی �ل

و عبا در مقابل دوربین باشــــــم. موبایلم ر� به یکــــــی �ز بچه ها د�دم تا چند تا عکس زیبا �ز 

�ین صحنه بگیرد. مجری برنامه خیلی شیو� سخن می �ـفت و من هم تالش می کردم حال 

و هــــــو�ی کربال ر� منتقل کنم. �ز خاطر�ت ر�ه �ـفتم و عشــــــق بی حد مــــــردم عر�ق و �یر�ن و 

شیعیان دیگر کشورها به �مام حسین7.

قای تحویلد�ر �ـفت ما در پشت بام کناری �ز شبکه 2 
آ
�ـفت و �وی برنامه تمام شد. �

پخش زنده د�ریم. بر�یت �مکان د�رد که �ینجا هم �ـفت و �ویــی د�شته باشیم. با کمال میل 

پذیرفتم. پشــــــت بام کناری، سه چهار متر بالتر بود و باید با نردبان بال می رفتیم. لحظه 

مد. مژده سرماخوردن 
آ
ن بال سرد بود و باد می �

آ
ترسناکی بود. �ّما سر�نجام بال رفتم. هو�ی �

ر� به خودم د�دم. مهدی عزیزیان �ز مد�حان جو�ن مشغول سخن �ـفتن با مجری برنامه 

ماده 
آ
بود. برنامه �ش تمام شد و چند دقیقه �ی با هم صحبت کردیم. بر�ی �جر�ی برنامه �م �

 طولنی ر� بر�ی خو�ندن �نتخاب کردم. سرمای هو� بیشتر می شد.
ً
شدم و شعر نسبتا

مد بروم. 
آ
مدم. �ّما دلم نمی �

آ
برنامه �م که تمام شــــــد به سرعت �ز پله های نردبان پایین �

لحظه ها زیبایــی بر�ی نجو� با �مام حسین7 بود:
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ای حسین!

هنگامی که ذوالفقار عمرت از مش���رق نیام طلوع کرد تا غروب عاش���ورا، که بر افق 

سمان به »هیهات من الذله« ی سرخت، شهادت داد.
آ
پیوست، ا

نان که یوس���ف حضور تو را، طعمه ی گرگ های کینه نمودند، باور نمی کردند که 
آ
ا

ی��ی و دیده های یعقوب بش���ریت را روش���ن س���ازی. امروز، 
آ
روزی از چاه تنهای��ی به درا

کنعان کنعان دل، به فرمان توس���ت. کدام عاقل می اندیش���ید که روزی این گونه، 

اهل میکده ی فطرت، جنون زده ات شوند؟

ینه ی دل ها زنگ می زند تا شاید ارتباط فطرت را با تو قطع کند، 
آ
شیطان، هر روز به ا

ورد. محرم تو رستاخیزی است تا 
آ
جمعین« را از پا در می ا

َ
ُهم ا ُغوینَّ

َ
اّما محّرم تو، »ال

ه���ر ک���س به اعمال خویش بنگرد و از محضر عش���ق، طلب مغفرت کند. محرم تو، 

سفره ی گسترده ای است با ناِن شفاعت و خرمای شهادت.

ت منصفه ی تاریخ، به مظلومیت تو 
أ
ندای عدالت تو، ستم را به دادگاه کشاند و هیا

گواهی داد. عاش���ورای تو نمایشگاه دائمی عبودیت است. خون تو، طریقه صحیح 

موخت. امروز، در هر دل عاش���ق، حس���ینیه ای اس���ت که 
آ
نماز خواندن را به بش���ر ا

ن سینه می زنند.
آ
کودکان احساس در ا

و ای زین���ب! برخی���ز! برخیز و باال را نگاه کن! ملک���وت را می گویم! راهت را بازیاب و 

فتاب گام برمی داری و سرش���ار از 
آ
غ���از کن! از این که به س���مت مش���رق ا

آ
قیام���ت را ا

روشنی می شوی و سنگالخ ها را در زیر گام هایت ِله می کنی، بر خود ببال!

ن گونه که نشستن و ماندن، پیش رویت دست و پا بزند و خواب، در بستر 
آ
برخیز! ا

ن گونه برخیز که برخاستن با تو برخیزد و قیام تو، بهار را از خاک  آ
تنهای��ی بیارامد. ا

ن گونه برخیز که چشمه ها، چون اشک، از چشمان، و اشک ها، چون 
آ
برخیزاند. ا

ب، از چشمه ساران برخیزند.
آ
ا

برخیز که نفس گرم پیامبران پیش���ین، به تو روح ب�خ�ش���یده اس���ت و خوِن شهیدان 

عش���ق، همراه با س���پیده، چهره ی تو را سرخ و سفید خواسته است. برخیز که قیام 

فریده اس���ت و هّمت دلیرمردان دش���ت جنون، تو را 
آ
مصلح���ان تاری���خ، تو را قامت ا

بازوان فراخ ساخته است. برخیز که خون دل های باغبان فضیلت، در سینه ی تو 

ش���قایق ش���ده است و ملکوِت نیایش شب زنده داراِن عش���ق، روح تو را پرنده کرده 

است.

برخیز! برخیز و پنجره ای رو به عاش���ورا بگش���ا؛ پنجره ای به حماس���ه پنجره ای به 

عرفان پنجره ای به احساس و پنجره ای به هر چه پنجره! برخیز و پای در خنکای 

تش بگیرد. برخیز و دس���ت در 
آ
ُف���رات ِن���ه تا دلت از گرمای نخل های س���وزان کربال ا

خاکهای تفتیده ی کربال فرو َبر تا به خنکای بی وفای��ِی نامرْد مردمان کوفه، نفرین 

روانه سازی. برخیز! برخیز که برخاسته بمانی.

ای کاش زمان به عقب برمی گشت و تو بار دیگر عباس را می دیدی که چون مهتابی 

از پش���ت خیمه ها تیغ برکش���یده، و عل���ی وار، غیرتش را وق���ف معصومیت کودکان 

می کند!

ت���و باالی گودال ایس���تاده ای و هنوز از بهت این واقع���ه بیرون نیامدی که، ناگاه، 

فریاد عمه جان کودکی، از میان هلهله ی شام، چنان ضجه سر می دهد و بار دیگر 

خاطره ی تازیانه های فدک، در نگاه زنده می شود.

... ایستاده ای و حاال خورشید را می بینی که بر پشت نیزه، تیغ کشیده است و این 

بار، تو هستی که زمان را به حرکت وامی داری تا فصاحت کالمت را به قامت چهل 

منزل استقامت، به گوش تمام تاریخ برساند.
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ستاِن حضرِت دوست
آ
ســِر �ر�دِت ما و �

که هرچه بر سر ما می رود �ر�دت �وست

حافظ

	)1438 یکشنبه 95/8/30 )20 صفر
ــــــا در عر�ق، فرد� �ربعین �ســــــت. صبح با  �مروز در �یر�ن �ربعین حســــــینی �ســــــت؛ �ّم

مدیم. �ز کشــــــورهای مختلف در 
آ
دوســــــتان به محل بر�ز�ری نشســــــت ها در هتل جو�هر �

 بر�ی من که خیلی به زبان غیرفارسی تسلط ند�رم و 
ً
نشســــــت �مروز حاضر هستند. طبعا

ور 
آ
فقط عربی دســــــت و پا شکسته بلدم، نشستن در �ین محفل، خسته کننده و مالل �

ــــــر�ن غیر�یر�نی حاضر در  قای رضوی به نزد ز�ئ
آ
ن �ســــــت که با کمک �

آ
�ســــــت. بهترین کار �

رنج دست به رضوی می زدم که زودتر 
آ
ن ها �ـفت و �و کنیم. �ز �ین رو با �

آ
جلسه برویم و با �

فریقای جنوبی مشغول 
آ
برخیز تا به مصاحبه ها بپرد�زیم. �ّما فردی به نام محمد فاروق �ز �

سخن �ـفتن �ست و تصاویری ر� هم بر روی پرده می �ند�زد. کالم �و بیشتر درباره ضرورت 

�لگوسازی �ز �ربعین بر�ی �یجاد جامعه جهانی �سالمی بود.
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در ر�هرو روبه روی محل نشست ها با دوستان صحبت کردیم و سر�نجام قر�ر شد �تاق 

 کوچکی بر�ی مصاحبه با �فر�د در نظر �رفته شود. �ین بود که تک تک �فر�د ر� �ز 
ً
نسبتا

ن ها ر� به ر�هرو هد�یت و سپس �ـفت و �و می کردیم. 
آ
جلسه بلند می کردیم و مثل بازجوها �

محمد عبدهللا �ز �تیوپـی مصاحبه ر� قبول کرد به شرطی که تصویری �ز �و منتشر نشود؛ 

چون �ز وهابی های کشــــــورش هر�س د�شت و می د�نســــــت با رسانه �ی شدن تصویرش، 

 سه 
ً
تعقیب خو�هد شد. به �و �طمینان د�دیم که تصویرش ر� منتشر نخو�هیم کرد. ظاهر�

سال �ست که شیعه شده و بر�ی �ولین بار به کربال مشرف شده �ست. می �ـفت �طالعاتم 

 می د�نستم عاشور� یکی �ز وقایع تاریخ �سالم 
ً
درباره کربال و عاشور� خیلی �ندک بود و صرفا

ثیر تفکر وهابی ها هستند و عالم شیعه خیلی کم 
أ
�ست. علمای کشورم هم خیلی تحت تا

د�ریم. خیلی خوشـحـال بود که تو�نسته با پای پیاده �ین ر�ه ر� بپیماید و �لبته �شعاری هم 

نوشــــــته بود که با صد�ی رســــــا می خو�ند. بر�یش حضور پیرمرد�ن و پیرزنانی که در حالت 

ن ها بر طی �ین مسیر به صورت پیاده 
آ
عادی تو�نایــی پیاده روی ند�رند در بین ر�ه و �صر�ر �

خیلی عجیب بود. نیز �ینکه جاده لحظه �ی �ز حضور مردم خالی نمی شد و �نبوه جمعیت 

ز�ئر �و ر� شگـفت زده کرده بود. می �ـفت هنوز باورم نیست که تو�نسته �م �ین ر�ه ر� پیاده 

ن در کنار حرم �مام حسین7 باشم. شاید همه �ینها که می بینم خو�ب �ست! 
آ
بیایم و �ل

یید می کند.
أ
باز هم شروع به خو�ندن �شعارش می کند. مضمون �شعارش هم سخنانش ر� تا

شــــــبیه سخن �و ر� فردی به نام حســــــن �ز ساحل عاج می �ـفت و �و نیز شاکر خد� بود 

که توفیق زیارت حرم �مام حسین7 نصیبش شده �ست. �ز مردم عر�ق هم خیلی تشکر 

می کرد و می �ـفت مهربانی هایشان عجیب بود.

مده بود. می �ـفت حقیقت �سالم در ر�هپیمایــی �ربعین مشاهده 
آ
علی نخبه �ز تایلند �

می شود و هر کس می خو�هد �سالم حقیقی ر� ببیند باید در �ربعین به کربال بیاید. می �ـفت 

مریکا و حال �ز د�عش. ولی با همه �ینها 
آ
مردم عر�ق زمانی �ز صد�م رنج می بردند، زمانی �ز �

ن هم به بهترین شکل ممکن. در مقابل �سالم 
آ
�ز بیست میلیون ز�ئر پذیر�یــی می کنند. �

عربســــــتان ر� ببینید که با بی تدبیری ســــــعودی ها، هز�ر�ن نفر دستخوش �تفاقات نا�و�ر 

مدم پولی ند�شتم. شخصی 
آ
می شوند و �ز دنیا می روند. من در �ولین سالی که به سفر کربال �

مین کرد، �ّما �مســــــال به هر شــــــکلی تالش کردم تا به 
أ
ن ر� تا

آ
تمام هزینه ســــــفر و نیازهای �

ینده هم همین برنامه ر� د�رم. �مام حسین7 �ز ما پشتیبانی 
آ
زیارت مشرف شوم و سال �

می کند و خود �و �ز ما پذیر�یــی می کند. ��ر �ین �عتقاد ر� د�شته باشید ضعف ها ر� نمی بینید 

و فقط زیبایــی و خوبی خو�هید دید.

ــــــم مصاحبه ها کـفایت می کند. �ز هتل خارج می شــــــویم و به ســــــر�غ ز�ئر�ن  �مــــــان کردی

می رویم. دســــــته های عز�د�ری در �شــــــکال مختلف با مردمان متفاوت در حال حرکت به 

 هر دسته �ی پرچم کشور خودش ر� به همر�ه د�رد.
ً
سمت حرم هستند. تقریبا

 �هل پاکســــــتان �ســــــت ولی هم �کنون در هلند به سر می برد. می �وید 
ً
علی �کرم �صالتا

کمک کردن �نسان ها به هم، زیباترین ویژ�ی �ربعین �ست. در هیچ جای جهان �ین روح 

نکه �ین �فر�د �ز ملیت ها و کشورهای 
آ
همدلی و محبت تا �ین �ند�زه وجود ند�رد. شگـفت �

مختلف با زبان های �ونا�ون هســــــتند. �و �ز ز�ئر�ن �یر�نی هم تشکر فر�و�ن کرد. می �ـفت 

کاش در کربال مثل مکه، دور تا دور حرم باز بود تا ز�ئر�ن به ر�حتی بتو�نند عز�د�ری کنند. 

�ربعین ســــــال به سال شلوغ تر می شود و باید بر�ی حضور ز�ئر�ن در کربال چاره �ندیشی 

کرد.

ذربایجان، خادم دسته عز�د�ری بود و می �ـفت مشکالت فر�و�نی بر�ی 
آ
مردی �ز کشــــــور �

ذربایجان وجود د�رد ولی �ز باکو موفق به حضور شده �م. خد� ر� شکر می کرد که 
آ
شیعیان در �

مده �ند و �میدو�ر بود خد� عز�د�ری ر� �ز همه قبول کند.
آ
ذربایجان به زیارت �

آ
مردم فر�و�نی �ز �

مده بود تا به حضرت زهر�3 تسلیت بگوید و در عز�د�ری عظیم 
آ
کمیل �ز ماد��اسکار �

�ربعین ســــــهیم باشد. می �ـفت در کشور ما مؤسسات و تشــــــکل های خودجوش فر�و�نی 

مدن به زیارت ر� ند�رند؛ �لبته بســــــیاری �ز کارهای فرهنگی ما 
آ
وجود د�رد ولی همه تو�ن �
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یید می  کند. دوستش 
أ
مده نیز تا

آ
در فر�نســــــه �نجام می پذیرد. �ین ر� رفیق �و که �ز فر�نســــــه �

می �ـفت پس �ز حمالت تروریســــــتی �روه های تکـفیری، نگاه ها به �ســــــالم و مســــــلمانان 

تغییر کرده �ســــــت. مردم �مان می کنند همه مســــــلمانان تروریست هستند. �لبته عده ای 

هم هستند که معقول می �ندیشند و بین تروریست های تکـفیری و مسلمانان حقیقی فرق 

می �ذ�رند. می �ـفت �ینکه �فر�دی همه زند�ی خود ر� بر�ی خدمت به ز�ئر�ن حسینی خرج 

ور �ست. پذیر�یــی عر�قی ها �ز مسلمانان با هر نژ�د و فرقه و �روهی 
آ
کنند، خیلی شگـفت �

 دیدنی �ست. �و �ز �ین موضوع خیلی خوشـحـال بود.
ً
و�قعا

حمــــــد جبــــــری �ز ترکیه نیز همین حرف هــــــا ر� می �ـفت و �ز �رتباط تنگاتنــــــگ ز�ئر�ن �ز 

کشورهای مختلف و با زبان های �ونا�ون �ظهار شگـفتی می کرد.

��ر فرصت د�شتیم همان جا می �یستادیم و تا شب فقط �ـفت و �و می کردیم. �ّما باید 

قای 
آ
به شارع علقمه برویم و در مر�سمی که ظهر برقر�ر �ست شرکت کنیم، ضمن �ینکه �

رضوی هم به مادرش که به شدت سرماخورده �ست سری بزند. شارع علقمه یا علقمی در 

پشت حرم حضرت عباس قر�ر د�رد. لحظاتی در کنار حرم حضرت عباس7 می نشینیم و 

به یاد وفاد�ری علمد�ر کربال می �فتم:

ه« 
ّ
از نس���ل نور اس���ت و فرزند حماسه. رگ های پیشانی اش، تورم »هیهات من الذل

عُتُموا َیمینی« را فریاد می زند. ابروانش، شمشیرزِن 
َ
است و دستانش »و هللِا ِاْن َقط

ن می سرانجامد. 
آ
پیکاِر عقل و عشق است و چشمانش، تالطم اقیانوسی که فرات به ا

قامتش هللا اکبر را فریاد می کند و چهره اش، قامِت ماه ش���ب چارده را خم می کند. 

دم سحِر خود.
آ
بنی هاشم َقَمر خود می داندش و بنی ا

فت���اب. در دام���ن ش���جاعت، 
آ
م���ادرش، ام البنی���ن اس���ت؛ صاح���ب فرزندان���ی از ا

ن گون���ه ک���ه در برابر خصم، 
آ
م���وزد؛ ا

آ
می پروراَن���َدش و درس هنگام���ه س���ازی اش می ا

چشمانش ذوالفقار باشد، دستانش گلوگاِه معرکه را بفشارد و پاهایش، گرد و خاک 

شوباند.
آ
را برا

سمانیان، کاسه های 
آ
ن هستند و ا

آ
او ساقی جامی است که مالئکه حسرت نوِش زالِل ا

باد تاریخ، چشم 
آ
رزو را به التماس���ش فرا می برند. او س���اقی جامی اس���ت که عطش ا

آ
ا

ن دارد. کودکان روزگار، همیشه چشم به راِه مشِک اویند.
آ
امید به ا

قای طبسی �جاره کرده �ند و مستقر شده �ند رسیدیم. 
آ
به منزلی که دوستان قمی و �قو�م �

قای میرباقری 
آ
� 

ً
نجا ســــــخنر�نی کند؛ �ّما ظاهــــــر�

آ
قای میرباقری در �

آ
قر�ر �ســــــت �مروز ظهر �

نیامده و �ین �ونه �ســــــت که �ز من خو�ستند چند کالمی صحبت کنم. سخت ترین کار 

ن �ست که بخو�هی جای فرد دیگری به منبر بروی. چون باید تمام همت خود ر� به کار 
آ
�

ن ر� بپذیرد؛ 
آ
بگیری تا سخنانت بتو�ند کمی شبیه سخنر�ن �صلی باشد و ذ�ئـقه عمومی هم �

قای میرباقری که جای پدر ما قــــــر�ر د�رد بخو�هی 
آ
نکه جای شــــــخصیتی مثل �

آ
ســــــخت تر �

ســــــخن بگویــی. تالش کردم مختصر و مفید در نیم ســــــاعت سخن بگویم. وسط عر�یضم 

قای سید محمد 
آ
وردند. من هم یک جمله کوتاه روضه خو�ندم و �

آ
قای میرباقری تشریف �

آ
�

قای میرباقری �ستفاده کنیم. 
آ
جو�دی به فیض رســــــاند و قر�ر شــــــد پس �ز �یشــــــان �ز منبر �

نکه ساعت 4 �ذشته بود که ناهار خوردیم. یادم نبود بگویم که پیش �ز منبرم، 
آ
خالصه �

ماده 
آ
ماده کنم که �ـفتم در جیبم �

آ
قای جو�دی �ز من خو�ســــــت نوحه �ی بر�ی �ربعین �

آ
�

د�رم و خیلی خوشـــــــحـال شد. �ـفت: در �بتد�ی همین کوچه، موکب بچه های کرمانشاه 

مده �یم و شب برنامه د�ریم. بر�ی منبر شما ر� در نظر �رفته �یم. 
آ
نها به کربال �

آ
�ست که با �

مد. �ین بود که چند ساعت باقی مانده ر� �ستر�حت کردم 
آ
 خو�هم �

ً
�ـفتم به چشم. حتما

نجا هم حال خوشی حکم فرما بود و 
آ
و شــــــب هنگام به موکب بچه های کرمانشــــــاه رفتم. �

ه بسیار همر�ه شد. وسط های سینه زنی تصمیم �رفتیم �ز موکب خارج 
آ
جلسه با �شک و �

نجا با بچه ها تصمیم �رفتیم به موکب 
آ
مدیم و �

آ
شویم. به همان خانه که ظهر مستقر بودیم �

قای حاج منصور �رضی سری بزنیم. چنین بود که پیاده به 
آ
بچه های هیئت حسین جان و �

سمت شارع میثم تمار و محله �ی که روبه روی هتل �یر�نیان بود رفتیم. در ر�ه با دوستان 

�ز خاطر�ت ر�ه می �ـفتیم و�ز �ین رو خیلی زود به موکب رسیدیم.
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مقـام عیش میـّسر نمی شود بی رنـج

بلی به حکم بال بسته �ند عهد �لست

حافظ

	)1438 دوشنبه 95/9/1 )31 صفر
عز�د�ری های شگـفت در روز �ربعین عر�ق، سر�سر شهر کربال ر� فر��رفته �ست. عده �ی 

ر� در �وشــــــه و کنار باز�ر می بینی که �شــــــک در چشمشــــــان حلقه بســــــته �ست و مشغول 

خو�ندن زیارت �ربعین شده �ند. سینه زنی ها و زنجیرزنی ها به سبک های فر�و�ن رو�ج د�رد. 

در �ین میان، عرض �ر�دت ترک های �یر�نیـ  یعنی مردم تبریز، �ردبیل، زنجان، �رومیه و... 

ـ حال و هو�ی خاص خود ر� پید� کرده و دل ها ر� عجیب شیفته خود کرده �ست.

نیــــــز عزد�ری یمنی ها، لبنانی ها و بحرینی ها بر�ی ما �یر�نی هــــــا تاز�ی د�رد؛ زیر� در غیر 

نها نصیب ما می شــــــود و نهایت �ز طریق 
آ
�ربعیــــــن کمتر فرصت دیدن لحظات عز�د�ری �

ن ر� مشاهده کنیم. با �ین همه مشاهده �ین عرض 
آ
رســــــانه ملی می تو�نیم �وشــــــه هایــی �ز �

�ر�دت ها �ز نزدیک لذت کم نظیری د�رد.

ــــــه در نزدیکی حرم �مام حســــــین7 رســــــیدیم. در دو طــــــرف خیابان  ــــــه شــــــارع �لقبل ب

قای سید صادق شیر�زی همر�ه 
آ
نها با تصاویر �

آ
 بزر�ی وجود د�رد که �غلب �

ً
موکب های نسبتا

شده �ست. نیز تصاویر کوچکی که حاوی دید�رهای وی با علما و شخصیت های مشهور 
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 درباره �و و مطالبی 
ً
�ست وجود د�رد. در �بتد�ی موکب ها، جزوه ها و کـتاب هایــی که ظاهر�

ن �ست، بر روی میزی قر�ر د�ده شده �ست. �ز نگاه های 
آ
�ز قبیل �حیای شعائر و �مثال �

نها نیز مثل ما طرفد�ر شیر�زی 
آ
کسانی که جلوی موکب ها حضور د�رند می تو�ن فهمید که �

مده �ند. یکی دو 
آ
نیستند و فقط محض جست و جو و �رفتن �خبار و �طالعات به �ینجا �

نها که و�رد می شوند 
آ
روحانی هم جلوی در موکب، �فر�د ر� بر�ی ورود تشویق می کنند و به �

�حتر�م می �ذ�رند. نیز چر�غ های متعدد که به سبک عر�قی چیده شده �ند، نور فر�و�نی ر� در 

�بتد�ی موکب ها �یجاد می کند. خیلی نیاز نیست که ما در �ینجا بایستیم و بخو�هیم با �فر�د 

�ـفت و �و کنیم. چنین �ست که حرکت می کنیم و به موکب هایــی می رسیم که مربوط به 

نها در حال تعطیلی �ست و دیروز یا �مروز، 
آ
کشورهایــی مثل کاناد� هستند؛ �لبته برخی �ز �

نها بوده �ست.
آ
روز پایانی کار �

 خلوت هستند حرکت می کنیم تا به سمت حرم حضرت 
ً
�ز کوچه های �طر�ف که نسبتا

عباس7 برسیم. در کوچه ها هم موکب ها و حسینیه های فر�و�نی وجود د�رد که مشغول 

نها با خرما و میوه های مختلف و نیز چای، �ز ز�ئر�ن پذیر�یــی 
آ
ــــــد. نیز در جلوی � عز�د�ری �ن

ن ماهی ر� به د�خل تنور می �ذ�رند، چشم ما ر� می نو�زد 
آ
می شود. چند ماهی فروش که در �

و یاد و خاطره ماهی خوری های سفرهای قبلی ر� زنده می سازد.

 رفتن به حرم �مکان 
ً
�طر�ف حرم حضرت عباس7 هم به قدری شلوغ �ست که ظاهر�

قای 
آ
پذیر نیســــــت. به حسینیه حضور دوستانمان در شــــــارع علقمی می رویم. قر�ر �ست �

 زیادی در د�خل 
ً
میرباقری ســــــخنر�نی کند و ســــــپس عز�د�ری برقر�ر باشد. جمعیت نسبتا

حســــــینیه حضور د�رند و بســــــیار �ز برنامه مســــــتفیض می شــــــویم. کمی پس �ز برنامه باید 

�ستر�حت کنیم. چون قر�ر �ست شب به سمت نجف حرکت کنیم. �لبته ما می تو�نستیم 

فرد� ر� هم در کربال بمانیم. �ّما با �نبوه ز�ئر�ن �مان نمی کنم بتو�نیم به زیارت برویم ولی در 

نجف �ین �مکان وجود د�رد و هم �کنون نجف کمی خلوت شده �ست.

�ـفتم به هر زحمتی شــــــده �مشــــــب به حرم بروم و �وشــــــه �ی بنشینم. همین هم شد و 

سر�نجام تو�نستم، �وشه صحن حرم �مام حسین7 که حال د�ر�ی سقف شده، بنشینم. 

جو�نی �ز بروجرد کنارم نشسته بود. خیلی با صفا بود و حال خوشی د�شت. �ز من درباره 

نچه مشهور �ست �ین �ست که پس 
آ
دفن �مام حسین7 در �ین سرزمین پرسید. �ـفتم �

�ز باز�شت لشکر �بن سعد به کوفه، برخی �ز مردم قبیله بنی �سد در منطقه »غاضریه« 

نها ر� دفن کردند؛ �لبته به 
آ
مدند و ضمن نماز خو�ندن بر �مام و یار�نش �

آ
به محل جنگ �

�عجاز �لهی، �مام ســــــجاد7 در �ین محل حاضر شــــــد و نماز و دفن �مام حســــــین7 ر� 

عهده د�رشد. نیز علی �کبر7 ر� در پایین پای �مام حسین7 دفن کردند و دیگر شهد�ی 

کربال در �طر�ف بدن مبارک �مام حسین7 دفن کردند.

ن و �ینکه �ز بزر�ان بنی �ســــــد بود، جد� �ز 
أ
حبیب بن مظاهر ر� به دلیل عظمت شــــــا

دیگر شــــــهد� دفن کردند. عباس بن علی7 ر� هم در همان جا که به شهادت رسیده بود 
دفن کردند. جو�ن پرســــــید: چر� بدن حضرت عباس7 ر� در کنار بدن �مام حســــــین7 

دفــــــن نکردند. �ـفتم در �ین باره دید�اه ها مختلف �ســــــت. برخی �ـفته �ند به دلیل کـثرت 

ن فر�هم نبود. برخی هم �ـفته �ند مشیت �لهی 
آ
ن بدن مطهر، �مکان جا به جایــی �

آ
جر�حات �

 و پناهگاه مؤمنان و 
أ
�ین بود که �ین بدن، در بار�اهی مجز� حضور د�شــــــته باشــــــد تا ملجا

حاجت مند�ن و وسیله تقرب همگان به سید �لشهد�7 باشد که سر�نجام چنین هم شد.

ن 
آ
جو�ن پرسید: پس چر� بدن ُحّر �ز دیگر شهد�ی کربال جد�ست؟ �ـفتم قبیله �و، بر �

نجا به خاک ســــــپارند. جو�ن �ز نخستین ز�ئر�ن 
آ
شــــــدند تا بدن �و ر� به نزد خود ببرند و در �

مده �ند پرسید. �ـفتم مناسب �ست 
آ
یا �هل سنت7 در �ربعین به کربال �

آ
�ربعین و �ینکه �

ــــــت �ین مطالب ر� �ز کـتــــــاب زیارتگاه های عر�ق بخو�نم. قبول کرد و با هم شــــــروع به  بر�ی

مطالعه کردیم:

برخی �ـفته �ند نخســــــتین ز�ئر �مام حســــــین7، »عبیدهللا بن حر جعفی« بود که به 

�ز�رش طبری تاریخ نگار، پس �ز و�قعه عاشور�، همر�ه یار�نش به کربال �ریخت و با دیدن 

�جساد یا قبور شهد�، �بیاتی در رثای �مام حسین7 و بیان پشیمانی خود �ز یاری نکردن 
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ن حضرت، سرود. �ما در �ین �ز�رش، به زیارت کردن عبیدهللا بن حر �ز قبر �مام7 و 
آ
�

یار�نش، �شاره تصریحی نشده �ست.

ن �ست که نخستین ز�ئر قبر شریف �مام7، 
آ
با �ین حال، مشهور میان علمای شیعه �

»جابر بن عبدهللا �نصاری«، صحابی بزرگ پیامبر9 بود که در نخستین سالروز �ربعین 

حســــــینی در 20 صفر ســــــال 61 هـ . ق، به زیارت �مام7 مشرف شد. �لبته منابع دیگر 

شیعه، جزئیات زیارت وی ر� دو �ونه �ز�رش کرده �ند:

نخســــــتین �ز�رش �ز عماد�لدین طبری )متوفای 525 هـ . ق( �ســــــت که زیارت جابر ر� 

ن، سخنی �ز مالقات وی با 
آ
همر�ه با عطیه عوفی، به تفصیل �ز�رش کرده �ست. �ما در �

�هل بیت:، به میان نیاورده �ست. خو�رزمی نیز شبیه �ین �ز�رش ر� با تفاوت هایــی نقل 

کرده �ست. �ز�رش دوم �ز سید بن طاووس �ست که زیارت جابر ر� بدون همر�هی عطیه 

ن مالقات جابر ر� با �سر�ی �هل بیت: که �ز شام 
آ
و به �ختصار بیان کرده و به دنبال �

ورده �ست. به هر حال، درباره تاریخ و جزئیات حضور جابر در کربال و 
آ
بازمی �شــــــتند، �

نان، 
آ
نیز �مکان باز�شــــــت �هل بیت: �ز شام به کربال در روز �ربعین و دید�ر جابر با �

میان علما و صاحب نظر�ن، �ختالف نظر وجود د�رد.12

درباره نخستین ساختمان بنا شده بر قبر شریف �مام حسین7، در منابع تاریخی 

معتبر، �طالق دقیقی در دست نیست. �ما نویسند�ان معاصر تاریخ کربال و بار�اه �مام 

حسین7، �قو�ل و �دعاهایــی ر� درباره تاریخ �حد�ث نخستین بنا روی قبر بیان کرده �ند 
که �ز �عتبار تاریخی، برخورد�ر نیست. برخی �ـفته �ند قبیله بنی �سد که �مام حسین7 

نان، تربتی 
آ
و ســــــایر شــــــهید�ن ر� به خاک ســــــپردند، نخستین کســــــانی بودند که بر قبور �

ساختند. �ما به نوشته برخی دیگر، مختار ثقفی، نخستین کسی بود که به ساخت و ساز 

بر قبر مطهر �قد�م نمود.

نها ر� پذیرفت، �ما 
آ
�رچه هیچ یک �ز �ین �قو�ل، مستند نیست و نمی تو�ن به ر�حتی �
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وجود سقیفه )سایبان( یا �نبد کوچکی روی قبر شریف �مام7، در قرن دوم هجری، دور 
�ز ذهن نسیت؛ زیر� در رو�یتی �ز �مام صادق7 درباره چگونگی زیارت �مام حسین7 

مدی، پس در 
آ
مده �ست: »��ر �ز سمت ورودی رو به مشرق �

آ
و بیان زیارتنامه �یشــــــان، �

ورودی بایســــــت و بگو...«. همچنین در �د�مه، پس �ز بیان زیارتنامه �مام7 و حضرت 

مده �ست که »�ز سقیفه خارج می شوی و مقابل قبور شهد� می �یستی«.
آ
علی �کبر، �

سید محسن �مین �ز �ین عبار�ت، چنین نتیجه �یری کرده �ست که بنای بار�اه �مام 

ن، سمت شرق قر�ر د�شته 
آ
ن زمان، شامل سقیفه �ی بوده که یک دِر �

آ
حســــــین7 در �

�ســــــت. �ما به هر حال، در یا درهای دیگری نیز وجود د�شــــــته �ســــــت. همچنین �ز �ین 

زیارتنامه، چنین �ســــــتنباط می شــــــود که قبر حضرت علی �کبر7 نیز د�خل سقیفه قر�ر 

د�شته �ست.

در رو�یت دیگری �ز �مام صادق7، �ز �یستادن بیرون �ز »�نبد«، پیش �ز ورود به 

مده �ست و �ین رو�یت، بر وجود �نبدی 
آ
روضه شریف �مام حسین7، سخن به میان �

بر قبر شریف دللت د�رد.

برخی �ز نویســــــند�ان معاصر، �ز تخریب بار�اه �مام7 به دســــــتور هارون �لرشــــــید، 

ســــــخن �ـفته �ند. �ما در منابع تاریخی، �شاره �ی به �ین موضوع نشده �ست و با توجه به 

�هتمام هارون به �حد�ث �نبد و بار�اهی بر قبر �مام علی7 در نجف، چنین �قد�می �ز 

وی، بعید می نماید.

�مــــــا متوکل کــــــه به تصریح منابع معتبــــــر تاریخی، کینه �ش به �هــــــل بیت پیامبر: 

شناخته شده بود، دستور د�د تا قبر �مام حسین7 ر� تخریب نمایند و ز�ئر�ن ر� �ز �رد 

خر، �ز 
أ
ن حضرت، متفرق سازند و �ز زیارت �یشان منع کنند. برخی نویسند�ان متا

آ
حرم �

چهار بار تخریب قبر �مام حسین7 در دوره متوکل، سخن �ـفته �ند. �ما �ز منابع تاریخی 

و کهن، چنین برد�شــــــت می شود که در دوره متوکل، قبر �مام حسین7 یک یا دو بار 

ن �ست که متوکل در سال 236 
آ
مده، �

آ
نچه در بیشتر منابع تاریخی �

آ
تخریب شده �ست. �

ن ر� شخم بزنند، بذرپاشی 
آ
هـ . ق، دستور د�د قبر �مام حسین7 ر� خر�ب کنند و محل �
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ن 
آ
نجا جلو�یری نمایند و با ز�ئر�ن قبر �

آ
مدن مردم به �

آ
ن ببندند. همچنین �ز �

آ
ب بر �

آ
کنند و �

حضرت، برخورد کنند.13

 در بر�بر یک تاریخ رشادت 
ً
�بتهاج شگـفتی وجود جو�ن ر� فر��رفته بود. می �ـفت و�قعا

ن ر� �ز من پرسید. 
آ
و عشــــــق قر�ر د�ریم و لحظات ر� قدر نمی د�نیم. نام کـتاب و �نتشار�ت �

بعد هم تشکر کرد و رفت. به �مانم به �وشه دیگر حرم رفت تا در خلوت و تنهایــی به �ین 

خری �ست که 
آ
 شب �

ً
نوشته ها فکر کند و با مولی خود نجو� کند. من هم �مشب �حتمال

سمانی ر� وصف کنم:
آ
در کربال هستم و تصمیم �رفتم دل به ترّنم قلم بسپارم و �ین بار�اه �

درهای چوبی، کاش���ی های فیروزه ای، س���نگ فرش نقره ای، ایوان زعفرانی. کبوتران 

ن جا که جبرئیل 
آ
خاکستری و پرچمی به رنگ دل های عاشق. حرمش را می گویم! ا

ن جا که گلدسته هایش، »قاَب َقْوَسیِن اْو 
آ
مد می گوید. ا

آ
کنار در می ایستد و خوش ا

ورد.
آ
ْدنی« را فریاد می ا

َ
ا

پش���ت کاش���ی های س���بزش، دغدغ���ه ای م���وج می زن���د. نرده ه���ای نق���ره ای ای���وان به 

تماش���اگران لبخن���د می زن���د و صحن حرم هم چ���ون دل زائران می تپ���د. دل ها مانند 

ْیَک« را حس می کنی. از ایوان 
َ
ْع َنعل

َ
کبوتران بال بال می زنند. در ک�فش داری »َفاْخل

وارد می ش���وی. س���الم می کنی و به ضریح ش���ش گوش���ه ای که سال هاست دلت به 

شبکه هایش گره خورده، خیره می شوی. خش خش بال فرشتگان را حس می کنی. 

نزدیک تر می شوی. دست به ضریح! بغضی گلوگیر! همین جاست که عقده ی دلت 

وا می شود. و سخن می گوی��ی! از کجا! از چه؟

این جا، طور تکلم اس���ت، س���کوی پرواز ققنوس های��ی است که تا ملکوت می روند. 

رامگاه کس���ی اس���ت که جبرییل هر روز به احترامش نازل می ش���ود و س���الم 
آ
این جا ا

سمان، حیرت زده وسعت قلب اوست. کسی 
آ
گرم خدا را به او می رساند. کسی که ا

ورد. هم او که خورش���ید هر روز به 
آ
که در حماس���ه ای ش���گرف، خون را به رقص درا

احترام او بر می خیزد و از گنبد زیبایش درخواست نور می کند. او حقیقتی است به 

نام »حسین«!

مدیم تا 
آ
به سمت محل �ستقر�ر، می رفتیم و وسایل ر� جمع کردیم و به هتل جو�هر �

�مشب به همر�ه دکـتر �حمدی و برخی دوستان بعثه به نجف باز�ردیم. دکـتر �حمدی، به 
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قای رضوی و برخی �ز دوستان، سه شنبه صبح زود بلیط د�شتند و باید به �یر�ن 
آ
همر�ه �

بازمی �شتند �ّما بلیط ما روز چهارشنبه بود.

نجا ماشین ها 
آ
 طولنی ر� به شکل پیاده طی کردیم تا به مید�ن برسیم که �

ً
مسافت نسبتا

ن چه می �ویند 
آ
حضور د�شتند. سر�نجام یک ماشین به نام َونـ  که نمی د�نم عرب ها به �

ن قر�ر د�دهـ  کر�یه 
آ
و نیز نمی د�نم فرهنگســــــتان زبان و �دب فارســــــی چه و�ژه �ی ر� معادل �

ن نشستیم. در ر�ه باز�شت به موکب های میان ر�ه خیره می شویم.
آ
کردیم و همگی د�خل �

نها تعطیل شده �ست. در حین نگاه کردن به موکب ها، خو�بم می برد تا وقتی 
آ
�غلب �

قای مروجی و یکی دو نفر دیگر و نیز محمد 
آ
که به �ول شــــــهر نجف می رســــــیم. به همر�ه �

غفاری �ز ماشــــــین پیاده می شــــــویم و �ز دوســــــتان خد�حافظی می کنیم. ماشین به سمت 

فرود�اه می رود و ما هم با یک ماشین سو�ری به سمت فندق �لرسل یا همان بعثه رهبری 

در نجف حرکت می کنیم.

حال حسابی خسته �یم و سرمای هو�ی نجف هم در نیمه شب بید�د می کند. �ز طرفی 

چشم �نتظار دیدن ساکم هستم که به دوستان بعثه �ـفته بودم �ز جلیلیان بگیرند و به 

خر �تاقی به من و محمد غفاری د�دند که �ستر�حت کنیم. 
آ
بعثه بیاورند. در بعثه در طبقه �

به �تاق رفتیم و حال خیلی خسته �یم و زود باید بخو�بیم.
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دمی و پری
آ
طفیل هستی عشقند �

�ر�دتی بنمـا تـا سعادتـی ببــری

حافظ

	)1438 سه شنبه 95/9/2 )22 صفر
وردم. 

آ
ــــــاق � ــــــس �ز یک هفته به �ت ن ســــــاکم ر� پ

آ
وردیم. همر�ه �

آ
ــــــاق � ــــــه �ت ــــــه ر� ب صبـحـان

ــــــس �ز یک هفته دوری  ماده رفتن به حمام شــــــدم. پ
آ
�ولیــــــن کاری کــــــه کردم �ین بود که �

ــــــودم که در �تاق ر�  ماده رفتن به حمام ب
آ
ــــــم، حمام �مروز خیلی می چســــــبد. � �ز لباس های

زدند. بعد با شرمند�ی درخو�ست کردند که به �تاق دیگر هتل برویم و �ین �تاق ر� بر�ی 

نها �جازه خو�ســــــتم که �ین کار ر� پس 
آ
مده بودند خالی کنیم. �ز �

آ
چند خانم که به تاز�ی �

�ز صرف صبـحـانه و حمام �نجام دهیم که قبول کردند و �ـفتند عجله نیســــــت و تا یکی 

دو ســــــاعت دیگر وقت هســــــت. پس �ز صــــــرف صبـحـانه و رفتن به حمــــــام، به �تاق تازه 

رفتیم. به محمد غفاری �ـفتم بیا فرصت ر� �ز دست ندهیم و به حرم برویم. �و هم با من 

همفکر بود. با هم به ســــــمت حرم رفتیم �ّما �نگشترفروشی �هی بین ر�ه نمی �ذ�شت تند 
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قدم برد�ریم و به حرم برسیم و به ناچار به �نگشترها دقت می کردیم. در نجف �نگشترها 

دمی ر� خیره 
آ
ن هم چشم �

آ
خیلی فر�و�ن �ســــــت. بویژه �نگشــــــتر ُدّر. بعضی �ز نمونه های �

می کند. محمد غفاری هم مثل من حوصله خوبی بر�ی دقت در �ین موضوعات د�شت. 

در هر حال به حرم رسیدیم و همان �ونه که �مان می کردیم حرم خلوت بود. به ر�حتی 

د�خل شدیم و زیارت کردیم. حرم �مام علی7 ویژ�ی های منحصر به فرد د�رد.

ن، هر عاشقی ر� مبهوت 
آ
صالبت �لدســــــته ها �نسان ر� فر�می �یرد و �یو�ن شور�نگیز �

ــــــژ�د، جو�ن و پیــــــر، کودک و  ــــــه تیره، نژ�د به ن می ســــــازد. مردمــــــان ر� می بینــــــی که تیره ب

نوجو�ن، عرب و فارس، �ز شهر و روستا، شادمان و غمگین به �ین حریم ملکوتی پناه 

ورده �ند و تو در �ین خیل عظیم خودت ر� �م می کنی. وقتی شوکت �ین حرم ر� می بینی 
آ
�

قا غافل می شوی و فر�موش می کنی که بزر�مرد تاریخ چگونه 
آ
�اهی �وقات �ز غربت �ین �

در مدینه تنها مانده بود.

در �وشه حرم سر به سجده می �ذ�رم و خد� ر� شکر می کنم که توفیق دوباره زیارت 

نها که �لتماس 
آ
�و نصیبم شد. نیز به یاد پدرم، مادرم، همسرم، مادربزر�م و بسیاری �ز �

دعا �ـفته بودند می رفتم و بر�یشان دعا می کنم.

ماده صرف ناهار می شویم. ناهار ر� می خوریم و کمی در 
آ
�ز در حرم خارج می شویم و �

�تاق �ستر�حت می کنیم. به محمد غفاری پیشنهاد می دهم که بعد�زظهر به و�دی �لسالم 

برویم و �و هم قبول می کند. در �تاق بحث دشد�شه پوشیدن می شود و محمد می �وید 

خیلی دوست د�رم یک دشد�شه د�شته باشم و بپوشم. �ـفتم �شکالی ند�رد. بعد�زظهر 

که بیرون رفتیم دشد�شه هم می خریم.

بعد�زظهر به و�دی �لسالم می رویم. هو� کمی سرد �ست. در لبه لی قبرها قدم می زنیم. 

 عجیب �ست. �نگار �رو�ح مؤمنان ر� حس می کنی که با تو 
ً
حال و هو�ی قبرســــــتان و�قعا

ســــــخن می �ویند. بر�ی خرید دشد�شــــــه و ســــــوغاتی به باز�ر می رویم. من ترجیح می دهم 

که �ز قند�ن های مســــــی با روکش نقره �ی بر�ی مادرم و همســــــرم و مادر خانمم خرید�ری 

کنم. چون هم کم حجم �ســــــت و هم زیباســــــت و هم �ینکه هر وقت کنار �ستکان چای 

می �ذ�رند به یاد کربال و نجف می �فتند. محمد هم بر�ی همســــــرش یک �نگشــــــتر نقره �ی 

با نگین فیروزه می خرد. حال حجره به حجره به دنبال دشد�شــــــه هســــــتیم. مشــــــکل کار 

�ینجاســــــت که محمد به دنبال رنگ خاص دشد�شه �ست. به طوری که در شادی و عز� 

بتو�ند بپوشد. �ز �ین رو نه دشد�شه سفید می خو�هد و نه مشکی. رنگ های دیگر هم یا 

ید. سر�نجام 
آ
به �ند�زه �و نیست یا وقتی می پوشد در تنش ز�ر می زند و به �صطالح به �و نمی �

مد. �ز مغازه خارج شدیم و به 
آ
ر�ضی شــــــد که دشد�شه مشــــــکی بخرد و چقدر هم به �و می �

حرم رفتیم. در حرم �شــــــتیاق عظیمی وجودم ر� فر��رفت. �شــــــتیاق سخن �ـفتن با �مام 

قایــی که �مام حی و حاضر ماست و �ز �و غافلیم:
آ
زمان)عج( ؛ همان �

ش���وریده ایم و پِس دیوار خرابه ای نشس���ته ایم؛ تنها و بی اّدعا. ثانیه ها را پش���ِت سر 

سمانی را از 
آ
ن سو می کشانیم. باید جان ا

آ
لوده تن را به این سو و ا

آ
می نهیم و خاک ا

قفس تن برهانیم و به دست حضرت »موعود« برسانیم. باید به او برسیم؛ هم او 

که حقیقت »انا انزلناه فی لیله القدر« است. امشب بر اسب سپید ُندبه سوار 

فتاب.
آ
می شویم و تا خیمه دیدار می رانیم؛ تا حقیقت صبح، تا نهایت ا

فتاب 
آ
باد ُپلی بزنیم و روابط حس���نه خود را با کشور ا

آ
ش���نا ا

آ
باید به س���مت مش���رق ا

بیشتر کنیم. باید ِکشتی خود را به ساحل امن اجابت برسانیم و پشت ماسه های 

خیس س���احل احس���اس، دنب���ال رّد پای عابر تنهای ملکوت بگردی���م. باید از کلبه 

ییم و ب���ه مدینه فاضله عش���ق برویم؛ همان جا ک���ه کودکان 
آ
پوش���الی دنی���ا بی���رون ا

احساس، میان سبزه های مرطوب عاطفه می دوند.

باید روزی با غزلی س���بز، به اس���تقبال قصیده موزون مژگان یار برویم و شعر سپید 

غاز کنیم. باید س���جاده یاد را در 
آ
پیش���انی اش را زمزمه کنیم. باید تپیدن دیگری را ا

سراس���ر زمین بگس���ترانیم و تمام س���روها را به نماز دعوت کنیم. باید ایمان را وارد 

سماِن فکر پر بگشاییم.
آ
زندگی کنیم. باید به ژرفای ذکر برویم و به بلندای ا

ما، چشم انتظارات هر روز سپیده، شب را می پیماییم و حقیقت »والفجر« را روزی 

ن خورشید پشت ابر، فریاد خواهیم زد.
آ
به امامت ا
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نشس���ته ایم: بی قرار، خس���ته، چش���م به راه، بر کرانه دیدار، و همناله با موج س���ر 

ل���ود، نجواهای منجی طلبانه. 
آ
می دهی���م: ندبه های دلتنگ���ی، نیایش های هق هق ا

ن هنگام که خونابه ف���راق را در جگر خویش حس می کنیم. 
آ
همرن���گ ب���ا غروبیم، ا

لب هامان، َتَرک خورده عطش دیدار است. کبوتر تنهای��ی مان هر سحر، تا ملکوت 

»دع���ای عه���د« پ���ر می زند و »اللهم اکش��ف هِذِه الُغم��ه َعن هِذِه االُمه« س���ر 

می دهد. ناله هایمان، گسترده هجراندشت را پوشانده است و فرزندان انتظارمان، 

مده اند. کشتی شکستگانیم که تا ساحل، 
آ
از س���رمای زمس���تاِن فراق، به ِش���کِوه در ا

تشفش���اِن درد به س���ینه 
آ
ل« می خوانیم. چو کوهیم: اگرچه خاموش، ا »اللُّه��مَّ َعجِّ

داریم.

چشمانمان امیدوار روزی است که »تَعاَونُوا َعلَی البِّ َوالتَّقوی« را فرا رو ببیند و 

رزومند صبحی است 
آ
انهدام »اثم وعدوان« را به تماش���ا بنشیند. مشام جانمان، ا

ک���ه باد، عط���ر »اَنَّ االرَض یَرثُها عبادی الّصالِحون« را بپراکند. گوش هایمان دل 

ب���ه روزی خ���وش می دارن���د که مردمان »بَقیَه الله خی��ٌر لکم ان کُنُتم مؤمنین« 

ن لحظه 
آ
ن »والفجر عظی�م« اس���ت؛ ا

آ
را فری���اد زنند. س���ینه هامان چش���م ب���ه راه ا

ن، 
آ
ورد و همگان به حقیقت قرا

آ
ن« فری���اد »اَنا بَقیه الله« برمی ا

آ
ن »حامل قرا

آ
ک���ه ا

ورند: »ونری��د أَن َنُن علی الّذین 
آ
ک���ه ظهوری س���بز را م���ژده داده ب���ود، ایمان می ا

َعلَُهُم الوارثین«. َعلَُهم االَِئَه ونَجرْ ِعُفوا ِفی االرض ونَجرْ اسُتضرْ

ب���ه امی���دی زنده ای���م؛ امی���دی س���بز! هم���ان امید که ه���ر صب���ح، خانه هام���ان را در 

ن  ن سفر کرده دل را مژده می دهد؛ هان امید که دستان »اَمَّ
آ
مدن ا

آ
می کوبد و باز ا

سمان بلند می کند و دِل بی شکیبمان را به دالرام خوش 
آ
یُجیب«مان را به بی کرانه ا

می س���ازد؛ همان امید که س���تاره می ریزد؛ همان امید که فوران می کند؛ همان امید 
س����مان می زداید و چهره درخش����ان 

آ
که... ؛ همان امید که ابرهای هجران را، روزی، از ا

خورشید را نشانمان می دهد:

توی��ی بهانه این ابرها که می گ�ریند
بیا که صاف شود این هوای بارانی14

14  . قیصر امین پور.
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مر� در منزل جانان چه �من عیش چون هر دم
جـرس فــریاد می د�رد که بر بنـدید محمل ها
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فرصت کمی بر�ی  زیارت د�شــــــتیم. �ین بود که نماز صبــــــح ر� در حرم خو�ندیم. �مروز 

باید با نجف خد�حافظی کنیم. نجف و رؤیاهای همیشگی من! نجف و شوق بی حدی که 

یا 
آ
هر�ز در دل من نمی میرد! با حسرت فر�و�نی به در و دیو�ر حرم نگاه می کردم. نمی د�نم �

دوباره قسمتم می شود به �ین شهر رؤیایــی بیایم یا نه.

 باید ساعت هفت و سی 
ً
پرو�ز ما ساعت ده و سی دقیقه به وقت نجف �ست و قاعدتا

 ساعت هشت بود که با بچه های بعثه به سمت فرود�اه 
ً
دقیقه در فرود�اه باشیم. تقریبا

ن مطار �ســــــت حرکت کردیم. مثل همیشه در کنار صافی صفا چک و چانه �ی 
آ
که عربی �

با ر�ننده ها زدیم تا �رز�ن ترین ماشــــــین ر� ســــــو�ر شــــــویم. جلوی در فرود�اه هم کمی �سیر 

شــــــدیم. باید �ز ماشین پیاده می شدیم و �ز �یست بازرسی عبور می کردیم تا �تومبیل ما ر� 

ماده پرو�ز 
آ
خوب بازرسی کنند. �ّما خوشبختانه در د�خل محوطه فرود�اه معطل نشدیم و �
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 �ندکی پرو�ز کرد.
ً
خیر نسبتا

أ
شدیم. هو�پیمای ما با تا

در فرود�اه �یر�ن هم چند�ن معطل نشــــــدیم و خیلی زود سو�ر بر ماشین شدیم تا به 

قم برویم. در ر�ه به روزهای خوش �ربعین �مسال می �ندیشیدم و �ینکه چه خوب میهمان 

ن شدم. حال باید خد�یم ر� سپاسگز�ری کنم:
آ
ضیافت عاشقانه �

پروردگار من!

اکنون که احساس، باغچه ی مناجاتم را فراگرفته است، تیره روِز غربتم مخواه و پای 

ن می دانم 
آ
شوقم را به خورشید، خانه ی وصالت برسان. لطِف لطیِف تو را بیش از ا

که مرا شایسته ی قهِر خود بدانی.

پروردگار من! لب هاِی زمزمه، چشماِن اشک و دستاِن نیازم، به نیایش خوش ترند تا 

خواهش. مناجاتم، لبریز است از شکوه خداوندی ات، ِشکِوه از زمانه و ُشکر نعمت 

فراوانت، دلنوازی دوستدارانه ات و یاری مهربانانه ات. مرا محروم از وصالت مخواه.

پروردگار من! روزگار در هم مرا، جز مهرورزی تو س���امانی نیس���تو پریشانی گیسواِن 

سودنی نخواهد بود. بینوای��ی ام، بخشش گرِی همیشه 
آ
خیالم را، جز شانه ی لطفت ا

تو را می خواهد و خاکساری ام، فرمانروای��ی تو را طلب می کند. نیایشم، نوازِش تو را 

کم دارد و گدازش���م را امیدوارِی رحمتت، خاموش می س���ازد. غمناکی ام، در نجوا با 

تو، شادمانی است و رخنه ی هجرانم، با نگاه کریمانه ات، فرو بسته می شود، قلبم، 

زنگار زده ی دنیاس���ت و احساس���م، زخمی زخمه های نیس���تان جدای��ی است. مرا از 

کویر افسوس، به رطوبِت اقیانوس برسان!

پروردگار من!

رزومندان، ای صبح 
آ
ای اندوخته تهی دس���تان، ای فریاِد دادخواه���ان، ای تمامِت ا

دل انگیز شب ماندگان، ای ُمداِم همیشه خواهان، ای روزهاِی پس از باراِن در کویر 

افتادگان، ای اجابت خانه ی خواهشمندان، ای ساحِل امن کشتی شکستگان، ای 

سمانیان، ای غایِت شب زنده داران، ای همیشه ی منبِر بهاران، ای دغدغه ی 
آ
اوج ا

س���مان، ای باران و ای جاِن جانان! ما را از نوِر خود 
آ
دلتنگی های غروْب باران، ای ا

بباران!

پروردگار من!

اکنون که سفری دیگر به دیار عشق را نصیبم کردی و مرا از زالل اندیشه و حماسه 

و شور حسینی سرشار ساختی، تو را سپاس می گویم. اکنون که مرا به بهشت زمین 

و مط���اف روح االمی���ن و مع���راج فرزن���د پیامبر رحم���ه للعالمین بردی، تو را س���پاس 

می گویم. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین.

 ______________________  جو�د محمدزمانی  
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نچه 
آ
ر� تســــــریع بخشد. نیز رهنمودهای �یشــــــان به دولت عر�ق زبانزد عام و خاص �ست. �

�ـفته شد، به خوبی در �ـفت و�وهای مردم عر�ق با ز�ئر�ن �یر�نی ملموس و مشهود �ست. 

یت هللا سیســــــتانی، همو�ره جمعیت کـثیری �ز ز�ئر�ن عر�قی و 
آ
در نجف در �طر�ف بیت  �

یت هللا سیستانی ر� د�رند. 
آ
�یر�نی تجمع کرده �ند. �غلب �فر�د تجمع کننده تقاضای دید�ر با  �

یت هللا سیستانی در شارع �لرسول و�قع �ست و با حرم چند�ن فاصله �ی ند�رد.
آ
بیت �

ــــــر�ن ــــــم صــــــد�م، در ســــــاعات خاصــــــی ز�ئ ــــــس �ز ســــــرنگونی رژی پ ــــــن،  �ی �ز   پیــــــش  

یت هللا سیســــــتانی مالقات کننــــــد، �ّما در طی 
آ
ــــــی و عر�قیـ  می تو�نســــــتند با � ـ  �عــــــم �ز �یر�ن

سال های �خیر مالقات ها کمی محدود شده �ست و همین باعث شده که ز�ئر�ن به دنبال 

ر�هی بر�ی حضور در بیت �یشان باشند. در طریق نجف به کربال و در شهر کربال نیز در 

یت هللا سیستانی مشاهده می شود و موکب د�ر�ن �ز بالد و 
آ
بسیاری �ز موکب ها، تصاویر �

ن می د�نند.
آ
شهرهای �ونا�ون خود ر� مقّید به �

یت هللا سیستانی درباره �ربعین حسینی و �جتماع عظیم 
آ
در �ـفت و�وها، به بیانات �

ن نیز فر�و�ن �شاره می شود. �ینکه معظم له به ز�ئر�ن عر�قی فرموده �ند �ربعین 
آ
ز�ئر�ن در �

ــــــا نگاه دهه �ربعین بنگرند و به محض زیارت سید�لشــــــهد�7، زمینه ر� بر�ی حضور  ر� ب

دیگر ز�ئر�ن فر�هم سازند، و سفارش های فر�و�ن به �همیت �جتماع �ربعین و لزوم پرهیز �ز 

شعارها و رفتارهای وحدت ستیز و منافی با همگر�یــی و همدلی، و �رتباط وثیق معظم له 

با بســــــیاری �ز بر�ز�رکنند�ان، دست �ندرکار�ن، موکب د�ر�ن و فعالن �ربعین حسینی �ز 

ن سخن �ـفته می شود.
آ
جمله سخنانی �ست که در محاور�ت �ز �

یت هللا ســــــید 
آ
یت هللا ســــــید محمدباقــــــر صدر و �

آ
ــــــد کــــــه تصاویر شــــــهید � نا�ـفتــــــه نمان

محمدصادق صدر نیز به وفور در ر�هپیمایــی �ربعین مشاهده می شود. در موکب های بین 

ر�ه، به ویژه موکب هایــی که نزدیک به نجف هســــــتند، �لتز�م به حضور تصاویر �یشــــــان، 

ن ها با �حتر�م 
آ
دیدنی �ست. عر�قی ها �ین دو شهید ر� نماد صبر و �یستاد�ی می د�نند و �ز �

و تکریم فر�و�ن سخن می �ویند.

	مرجعیت
 مذهبی �ســــــت؛ �ز�ین رو مرجعیت شیعیان در عر�ق، 

ً
جامعه عر�ق، جامعه �ی کامال

�همیــــــت و �حتر�م فوق �لعــــــاده �ی د�رد. �ین �همیت و �حتــــــر�م ر� در �یام �ربعین به خوبی 

می تو�ن مشاهده کرد. تصاویر متعدد مرجعیت شیعه در بیلبوردها و تبلیغات خیابانی، 

در مغازه ها و معابر عمومی و دعاهایــی که عر�قی ها در �حو�ل پرسی ها و �ـفت و�وها نسبت 

ــــــن موضوع د�رد. در  ــــــه مرجع تقلید خود د�رند همه و همه نشــــــان �ز �همیت و �حتر�م �ی ب

یت هللا خویــی بوده �ســــــت. با رحلت �یشــــــان در 
آ
عــــــر�ق، پیــــــش �ز �ین، مرجعیت عام با �

هلل سید عبد�لعلی سبزو�ری مرجع �علی عر�ق بودند و پس 
آ
یت �

آ
سال 1371 ش، مدتی �

یت هللا 
آ
یت هللا سیستانی، مرجع �علی عر�ق معرفی و مطرح شدند. �

آ
�ز رحلت �یشــــــان، �

یت هللا 
آ
سیستانی هم �کنون محبوب تر و پر مقلدترین مرجع عر�ق �ست. در کنار �یشان  �

یت هللا �ســــــحاق فّیاض )�ز �هل 
آ
ســــــید محمدســــــعید حکیم )�ز خاند�ن شهید حکیم(، �

یت هللا شیخ بشیر نجفی )�ز �هل پاکستان( مقلد�ن فر�و�ن د�رند؛ با �ین 
آ
�فغانستان( و �

یت هللا سیستانی همر�ه �ست و عر�قی ها با تکریم و تعظیم خاصی 
آ
همه �قبال عمومی با �

یت 
آ
�ز �و سخن می �ویند. بـخـشی �ز �ین محبوبیت به تد�بیر حکیمانه �ین شا�رد برجسته �

ن زمان، 
آ
هللا خویــی در ساماندهی به وضعیت عر�ق پس �ز سقوط صد�م بازمی �ردد. در �

مریکایــی ها و �نگلیســــــی ها بود. تد�بیر حکیمانه �یشان تو�نست زمینه 
آ
عر�ق در �شــــــغال �

حضور نیروهای خارجی در عر�ق ر� کم کند و روند تدوین قانون �ساسی و بر�ز�ری �نتخابات 
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	محبت های مضاعف
ن ها به نیکی دیدن �ز 

آ
نچه در رفتار عر�قی ها بســــــیار مشــــــهود �ســــــت و�کنش مثبت �

آ
�

دیگر�ن �ست. کافی �ست فرد �یر�نی محبتی نسبت به فرد عر�قی نشان دهد، عر�قی تمام 

ن محبت ر� جبر�ن کند. �ین 
آ
تالش خود ر� به کار می �یرد تا به �ونه �ی و با بهترین کار، �

محبت �اه روی خوش نشــــــان د�دن، لبخند زدن، پاســــــخ د�دن به پرسش، هم صحبت 

شــــــدن، هم غذ� شدن، همر�ه شــــــدن و ... �ســــــت. به طورکلی، عر�قی ها دوست ند�رند که 

ن ها به �ونه �ی مشغول شود، 
آ
نسبت به محبت طرف مقابل، منفعل باشــــــند، یا ذمه �

�ز�ین رو قدری مهرورزی، دید�اه عر�قی ر� نســــــبت به ز�ئر تغییر می دهد و می کوشد تا تمام 

ــــــه جو�ن عر�قی �ظهار  ــــــی خــــــود ر� در �ختیار ز�ئر قــــــر�ر دهد. هنگامی که ز�ئر �یر�نی ب زند�ان

محبت می کند و �و ر� نمک �یر خود می سازد، جو�ن عر�قی �ز همه تو�ن خود بر�ی جبر�ن 

�ین خوبی بهره می �یرد و �ینجاســــــت که حتی تعصب هــــــای قومی و قبیله �ی، و تمایز�ت 

عربیـ  عجمی کنار می رود و عشق و عاطفه سر�سر وجود ر� فر�می �یرد.

عر�قی با محبت حاضر �ســــــت زن و فرزند�نش در یک �تاق کوچک تا صبح بمانند �ما 

ز�ئر �مام حسین7 در فضایــی مناسب و خانه �ی فر�خ بیارمد و �ندکی مالل ند�شته باشد. 

حتی زن و فرزند �و نیز همین ر� می خو�هند و به خدمت به ز�ئر عشق می ورزند. در �ـفت و�و 

نان با فردی عر�قی 
آ
شنایــی و رفاقت �

آ
با بسیاری ز�ئر�ن �ین مسئله عنو�ن می شد که سبب �

که شــــــبانگاه در خانه یا موکب �و �ستر�حت کرده �ند و بر سر سفره �ش نشسته �ند، همانا 

لبخندی یا �ظهار رضایتی کوتاه یا حد�کـثر �ـفت و�ویــی چند دقیقه �ی بوده �ست. همین 

ن د�شته که بهترین غذ� و بهترین مکان بر�ی �ستر�حت ر� بر�ی ز�ئر 
آ
مسئله مرد عر�قی ر� بر �

ماده خدمت به �و باشد. �ین محبت ها و بذل و بخشش ها 
آ
در نظر بگیرد و دست به سینه �

�اه �ز سوی �فر�دی صورت می �یرد که کمترین بضاعت مالی ر� د�ر� هستند و خود در فقر 

 در یک نگاه کلی مردم عر�ق مردمی 
ً
و تنگدستی به سر می برند و روز�ار می �ذر�نند. �صال

نان در طول سال ها جنگ 
آ
قانع و ساده زیست و بی �عتنا به تجمالت هستند و سختی های �

ورده �ست. ��ر در میان �روهی �ز عر�قی ها 
آ
نان به �رمغان �

آ
و خونریزی، �ین روحیه ر� بر�ی �

مصرف �ر�یــی و عالقه به تجمالت مشــــــاهده می شــــــود، بر �ثر تبلیغات فر�و�ن شبکه های 

ماهو�ره �ی و �بز�رهای مجازی �ست که صد�لبته �ین �روه، جمعیت �ندکی �ز مردمان عر�ق 

ر� تشکیل می دهند. �ز�ین رو �نفاق و بذل و بخشش مردم عر�ق به ز�ئر�ن حسینی و تالش 

نان، �رزشی مضاعف می یابد.
آ
مین نیازهای �

أ
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	پیوند با شعائر
 می تو�ن 

ً
یین های مذهبی در میان مردم عر�ق جایگاه ویژه �ی د�رد. تقریبا

آ
شعائر یا همان �

�ـفت در میان همه مباحث مرتبط با حوزه دین، هیچ موضوعی در میان توده های مردم 

ن 
آ
یین های مذهبی �همیت ند�رد و مردم �ز جان ودل نسبت به �

آ
عر�ق، به �ند�زه شعائر و �

همت می �مارند. در مناسبت هایــی چون �ربعین، رحلت پیامبر �کرم9 عاشور�، غدیر، 

نیمه شــــــعبان، سیزدهم رجب، بیســــــت ویکم ماه رمضان و ... همه مناطق شیعه نشین 

عر�ق و �اه حتی مناطق سنی نشین، در�یر برنامه های مذهبی و شعائر دینی هستند. �ین 

برنامه ها �اه پیاده روی تا کربال، نجف، کاظمین و سامر� �ست، �اه برپایــی مجالس عز� یا 

شادی �ست، و �اه �طعام کردن عموم مردم و رو�نه ساختن دسته های عز� یا شادی. به هر 

یین های مذهبی جزء لینفک دین مردم عر�ق �ست و در میان مردم، حتی مباحث 
آ
روی، �

ــــــا �عتقاد�ت در درجه دوم قــــــر�ر می �یرد. نیز �قبال یا �دبار مــــــردم به جریان ها و  مرتبــــــط ب

نان درباره 
آ
�روه های �جتماعی، علمی، دینی، یا حتی سیاسی، منوط به د�نستن دید�اه �

ن ر� �نکار 
آ
شــــــعائر �ســــــت. بنابر�ین در عر�ق، هر جریانی که به نوعی با شــــــعائر در�فتد یا �

کند، با و�کنش منفی عمومی روبه رو خو�هد شد. �ین مسئله در �ربعین تجلی فوق �لعاده 

نان ر� شــــــکوهمند بر�ز�ر 
آ
د�رد. چنین �ســــــت که در �ـفت و�و با مردم، مهم ترین دغدغه �

یین های �ربعین حسینی می یابی و �اه تمام دین ر� به ضمانت شعائر شایسته بقا و 
آ
کردن �

ماند�اری می یابی. در �غلب �ـفت و�وها مردم �ز فر��یر شدن �ربعین و توجه عام و خاص 

ن �ظهار رضایت می کنند و معتقدند که �حیای دین فقط و فقط �ز ر�ه تقویت شعائر 
آ
به �

�مکان می پذیرد. بر �ین بنیاد، جریان های تکـفیری که مخالفان سرسخت شعائر هستند 

نتو�نسته �ند در عر�ق نفوذ کنند و دل های شیعیان ر� مسخر خود سازند. حتی نخستین 

نگر�نی مردم �ز حضور جریان های تکـفیری مانند د�عش در بـخـشی �ز عر�ق، تعطیل شدن 

شــــــعائر، �نهد�م �ماکن مقدس و جلو�یری �ز برپایــی محافل عز�د�ری عنو�ن شــــــده �ست. 

شعائر چنان با دل های مردم �ره خورده که �ندک شبهه �ی با موضوع شرک بودن �شک 

ریختن یا بوســــــیدن قبور مطّهر و ... نتو�نسته در شیعیان سستی �یجاد کند. در میان ر�ه 

ن ها �ز �صول دین همانند توحید، نبوت و معاد 
آ
با �فر�دی برخورد می کنیم که �طالعات �

بســــــیار بسیار �ندک �ست. �ما مباحث مرتبط با شعائر مثل لزوم زیارت قبر �مامان:، 

ن دفاع 
آ
ن ها و ... ر� به خوبی می د�نند و �ز �

آ
نان، و�سطه فیض بودن �

آ
�عتقاد به شفاعت �

می کنند. نیز �ز �ـفت و�وها می تو�ن فهمید که �طالعات دینی �غلب مردم �ز مباحثی �ست 

موزش و پرورش عر�ق، ســــــهم چند�نی در 
آ
که پای منبرها و روضه خو�نی ها فر��رفته �ند و �

د�نســــــته های دینی مردم ند�رد. �ز�ین رو خطبایــی چون دکـتر شــــــیخ �حمد �لو�ئلی در میان 

ــــــگاه ویژه �ی د�رند، �ین ر� عالوه بر �ـفت و�وها، تصاویر �ین خطیب مشــــــهور  مردم جای

شکار می سازد. پیوند عمیق مردم با منبر نشان �ز 
آ
عر�قی در موکب های �ونا�ون به خوبی �

رشد و �سترش ز�ید�لوصف شعائر در میان مردم د�رد.
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	معنویت خواهی همگانی
در �ربعین، رفتارها، �خالق و نگرش ها تا حد زیادی د�ر�ون می شــــــود و به ســــــمت 

تعالی پیش می رود. �ین ر� کسانی حس می کنند که به غیر �ز �ربعین، در مقاطع مختلف 

نان به خوبی 
آ
ســــــال به عر�ق رفته باشــــــند و با مردم عر�ق، حشرونشــــــر د�شــــــته باشــــــند. �

درمی یابند که مردم عر�ق در �یام �ربعین، میزبانی ز�ئر�ن حســــــینی ر� مغتنم می شــــــمارند 

و می کوشــــــند با بهترین �خالق و رفتار، و با دل �نگیزترین و�ژه ها و ســــــخن ها به �ستقبال 

ــــــر�ن بروند. معنویت حاکم بر دل هــــــا در �یام �ربعین، �ز عر�قی میزبان، فردی صبور،  ز�ئ

رمان ها و �هد�ف بلند معنوی و �لهی ر� 
آ
مهربان، دلد�ده، پرشور و میهمان نو�ز می سازد و �

 ناشایست ر� �ز 
ً
در دل وجان �و زنده می سازد، به �ونه �ی که تالش می کند رفتارهای �حیانا

 ما 
ً
ن میزبانی ر� حفظ نماید. �ین رفتار مخصوص عر�قی ها نیست؛ مثال

أ
خود دور کند و شا

�یر�نی ها نیز در �یام عاشور� و تاسوعا در کشور خودمان یا هنگام حضور در �ماکن متبرکه 

نچه در بیرون �ز �ین فضا �ز ما سر 
آ
مانند حرم �مام علی بن موسی �لرضا7 تالش می کنیم �

می زده به کنار �ذ�ریم و در لباس یک شیفته و�قعی �هل بیت: ظاهر و حاضر شویم. 

در عر�ق، �ربعین فصل کنار نهادن کینه ها، بددلی ها، نیرنگ ها، تعّصب های بی معنا و 

همه چیزهای ناخوشایند �ست. در عر�ق، �ربعین فصل رویش جو�نه های �مید، صبر، 

غوش باز 
آ
�ر�دت، محّبت و همه چیزهایــی �ســــــت که ملکات فاضله محســــــوب می شــــــود. �

نان �ز �مو�ل خود 
آ
بسیاری �ز مرد�ن عر�قی در پذیر�یــی ز�ئر�ن، و بذل و بخشش ز�ئد�لوصف �

در ر�ه ز�ئر�ن حسینی، حال و هو�ی خاصی د�رد و با نزدیک شدن روزها به �ربعین شدت 

و حّدت بیشــــــتر می یابد. حتی تاجر�ن و مغازه د�ر�ن در �ربعین می کوشــــــند دل مشتری ها 

ورند و �اه در مقابل تخفیف خو�ســــــتن مشتری چند�ن مقاومت نمی کنند و 
آ
ر� به دســــــت �

خوشـــــــحـالی �و ر� بر هر �مر دیگری ترجیح می دهند. �ز�ین رو، جد� �ز همه برکات فرهنگی 

نان ر� تبدیل به �نسانی سرشار �ز 
آ
�ربعین، صرف شرکت �فر�د در مر�سم �ربعین می تو�ند �

معنویت، محبت، نوع دوستی و ملکات فاضله سازد. بسیاری �ز کسانی که در موکب ها 

مشغول فعالیت بر�ی ز�ئر�ن هستند، کسانی �ند که �ز مدرک بالی تحصیلی برخورد�رند و 

در شغل هایــی چون مدیریت مجموعه های مختلف کشوری، �ستادی د�نشگاه، وکالت، 

ن ند�رند 
آ
و ریاست کارخانه ها و مر�کز مهم �قتصادی خدمت کرده �ند؛ با�ین همه �بایــی �ز �

که در کسوت یک خادم ساده، �ز ز�ئر�ن پذیر�یــی کنند و �اه حتی به �ین خدمت خالصانه 

ن ر� مایه مباهات خود می د�نند. �ز�ین رو شایسته �ست که به �لگوسازی 
آ
عشق می ورزند و �

نان به سمت معنویت 
آ
ستانه �ربعین و حرکت �

آ
رفتاری �ربعین و تغییر محسوس مردم در �

توجه د�شته باشیم.
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	لهجه عراقی
نکه 

آ
�ـفت و�وی �یر�نی ها با عر�قی ها �غلب با زبان فصیح عربی صورت می پذیرد؛ چه �

نچه �ز زبان عربی در یاد د�رند، همان چیزهایــی �ست که در دوره 
آ
 ز�ئر�ن �یر�نی، �

ً
معمول

موخته �ند؛ طلبه ها هم 
آ
دبســــــتان تا دبیرســــــتان و �اه در چند و�حد زبان عربی د�نشگاه �

�غلب همان عربی ر�یج در کـتاب های درســــــی حوزوی ر� تســــــلط د�رند و تالش می کنند با 

همان و�ژه ها و ترکیب ها سخنان خود ر� به مخاطب �لقا کنند. چنین �ست که �اه معنای 

ن و�ژه 
آ
ن که �

آ
ــــــا �  متفاوت با و�ژه در عربی کهن �ســــــت ی

ً
ــــــی معاصر کامال ــــــک و�ژه در عرب ی

منسوخ شده �ست و چند�ن کاربردی ند�رد. با �ین همه کسانی که به لهجه فصیح عربی 

تســــــلط د�رند در کشــــــورهایــی مثل عربســــــتان می تو�نند با مردم به ر�حتی سخن بگویند و 

�رتباط برقر�ر کنند؛ �ما در عر�ق چنین نیست و عربی فصیح یا ُفْصَحه، چند�ن کاربردی 

میان توده های مردم ند�رد. حتی �اه �فر�د نخبه عر�قیـ  �عم �ز د�نشجو، طلبه و �ستادـ  نیز 

زبان فصیح ر� متوجه نمی شوند؛ در عر�ق �ستفاده �ز زبان فصیح در �ـفت و�وهای روزمره 

ی یا به تعبیر ر�یج تر شعبی سخن 
ّ
چند�ن متد�ول نیست. عرب عر�قی بیشتر به لهجه محل

ی یا شعبی، د�رجه نیز خو�نده می شود. حتی �شعار عربی متد�ول در 
ّ
می �وید. لهجه محل

مجالس مرثیه خو�نی و عز�د�ری نیز بیشتر به لهجه شعبی سروده شده و چنین �ست که 

 �غلب �شعار قر�ئت شده به نو�ی مال 
ً
مورد �ســــــتقبال مردم عر�ق قر�ر �رفته �ســــــت؛ مثال

باســــــم کربالیــی به لهجه محلی ســــــروده شده �ســــــت. بر �ین بنیاد، �اه با جو�ن عر�قی �ز 

ن ر� بر�یش می خو�نی �ما �و متوجه 
آ
شعر دعبل، کمیت یا فرزدق سخن می �ویــی و �بیات �

ن �رتباط برقر�ر نمی کند. لهجه محلی یا شــــــعبی عر�قی ویژ�ی های 
آ
نمی شــــــود یا چند�ن با �

 فرد 
ً
ن جمله کـثرت �ستفاده �ز حرف �اف به جای قاف �ست. مثال

آ
خاص خود ر� د�رد. �ز �

وقتی می خو�هد بگوید: �قوُل. می �وید: ��ول؛ چنین �ست که �اه �یر�نی تحصیل کرده و 

عربی خو�نده، متوجه سخن �و نمی شود. در عربی شعبی بسیاری �ز کلمات معانی جدید 

پید� می کنند یا حتی ساخته می شوند. �ز�ین رو کسانی که می خو�هند با مردم عر�ق �رتباط 

شنا باشند.
آ
برقر�ر کنند لزم �ست با عربی محلی یا شعبی نیز �

نچه �ـفتیم نباید �ین نکـته ر� �لقا کند که عربی شــــــعبی صد و هشــــــتاد درجه با عربی 
آ
�

فصیح تفاوت د�رد؛ بلکه در هر دو �ویش و�ژه های مشترک و �صطالحات و ترکیب های 

سان می سازد.
آ
متد�ول و مانند هم، به فر�و�نی یافت می شود که مفاهمه ر� �

ن کریم، 
آ
ــــــد قر� در �مان عمومی، پند�شــــــته می شــــــود که هر کس عرب زبان بود، بای

نهج �لبالغــــــه، رو�یات معصومــــــان: و �دعیه ر� به طور کامل متوجه شــــــود؛ �ّما چنین 

ن �ست که �مان کنیم هر کس فارسی زبان �ست می بایست 
آ
نیست؛ �ین مسئله مانند �

 با �شــــــعار 
ً
ــــــه قرن های چهارم تا ســــــیزدهم ر� به خوبی بفهمد و کامال متــــــون کهن مربوط ب

نکه چنین 
آ
ــــــب و ... �رتباط برقر�ر کنــــــد. حال � فردوســــــی، ســــــعدی، حافظ، مولنا، صائ

ن �ـفتیم که بســــــیاری �ز ز�ئر�ن �یر�نی، در عر�ق درباره معنای 
آ
نیســــــت. �ین نکـته ر� بر�ی �

یات و رو�یات با عر�قی ها سخن میگویند و توقع پاسخ �ویــی درست ر� د�رند.
آ
�
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	الحشد الشعبی
�ربعین �مسال در حالی بر�ز�ر می شد که بـخـشی �ز سرزمین عر�ق در تصرف �روه های 

تکـفیری بود. �روه تکـفیری د�عش )دولت �ســــــالمی عر�ق و شام( بخش هایــی �ز موصل و 

ز�دسازی �ین 
آ
رزوی �

آ
ن ر� در �شغال د�شت و �ز�ین رو، شیعیان در مر�سم �ربعین �

آ
�طر�ف �

 سخن �ز جنایات د�عش 
ً
مناطق ر� د�شتند. در �ـفت و�وهای ز�ئر�ن �یر�نی و عر�قی، معمول

ـ یا به قول عر�قی ها دو�عشـ  بود. ز�ئر�ن به هم می �ـفتند �ن شــــــاء هللا �ربعین سال بعد، 

نامی �ز د�عش باقی نباشد و �ربعین سال بعد با نابودی د�عش بر�ز�ر شود.

با �ین همه، نبرد با �روه های تکـفیری، روحی حماسی در میان جو�نان عر�ق �یجاد کرد 

ن ها ر� به مبارزه با فساد و ظلم و �شغالگری ترغیب کرده �ست. �ین مسئله ر� کسانی به 
آ
و �

ن ها به خوبی 
آ
مده باشند. �

آ
خوبی درک می کنند که �ربعین سال های �ذشته نیز به عر�ق �

درک می کنند که در �ربعین های �خیر، شور و شوق ز�ئد�لوصفی در میان جو�نان عر�قی 

نچه بانی �ین حماسه ماند�ار شد، 
آ
مده �ست. �

آ
فرینی و مبارزه با دشمن پدید �

آ
بر�ی حماسه �

نکه نیروهای 
آ
یت هللا سیستانیـ  مدظله �لعالیـ  در چند سال قبل بود. به محض �

آ
فر�خو�ن �

تکـفیری تو�نستند بخش هایــی �ز عر�ق ر� تصرف کنند، مرجع تقلید عر�ق با صدور بیانیه �ی 

�ز همه کســــــانی که تو�ن د�رند خو�ســــــت تا به کمک �رتش بیایند و مناطق �شغال شده ر� 

ن بود که جمعیتی با نام »�لحشد �لشعبی« یا همان بسیج مردمی 
آ
بازپس بگیرند. پس �ز �

شکل �رفت. جو�نان فر�و�نی �ز سر�سر عر�قـ  به ویژه �ز نجف و کربالـ  به �لحشد �لشعبی 

موزش های کوتاه مدت، رو�نه مناطق عملیاتی شدند. ویژ�ی �صلی �ین 
آ
پیوستند و پس �ز �

ن بود. �لحشد �لشعبی 
آ
تشکل، مردمی بودن، حماسی بودن و حضور پرشور جو�نان در �

هم �کنون نماد مقاومت جو�نان عر�قی در مقابل تجاوز دشمن �ست. در حرم های مطهر 

ن 
آ
در �یام �ربعین، �هگاه تابوت هایــی بر ســــــر دوش مردم قر�ر د�رد که پرچم عر�ق همر�ه �

ورند و ســــــپس بر�ی دفن �ز حرم خارج می کنند. 
آ
�ســــــت. �ین تابوت ها ر� به کنار ضریح می �

�ین تابوت ها حامل شــــــهد�ی عر�قی و به ویژه شهد�ی �لحشد�لشعبی �ست. عر�قی ها بر�ی 

شهد�ی �لحشد �لشعبی �حتر�م ویژه �ی قائل هستند.

در �ـفت و�وهای �ربعینی، به کســــــانی برمی خوریم که �اه عضو حشد شعبی هستند 

رزوی شــــــهادت و لزوم حر�ست �ز کیان 
آ
و �ز شــــــور و شــــــوق جو�نان در مناطق عملیاتی و �

عر�ق ســــــخن می �ویند. نیز بر�در�ن و فرزند�ن و �اه پدر�ن شهد�ی حشدشعبی ر� مالقات 

می کنیم که صبور و �ســــــتو�ر �ز حماسه ها سخن می �ویند. �ین مباحث، به �ربعین سال 

جاری حال و هو�ی ویژه �ی بـخـشیده �ست. نیز تصاویر شهد� در فو�صل مختلف ر�ه و بر 

روی هر ستون )عمود( نصب شده �ست. مردم بسیاری ر� مالحظه می کنی که �اه در روبه 

نکه تصویر �و ر� به 
آ
ن شهید ر� مطالعه می کنند یا �

آ
روی �ین تصاویر می �یستند و �طالعات �

همدیگر نشان می دهند.
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	مهدویت
در جو�مع شــــــیعی مبحث مهدویت و �رتباط قلبی با �مام زمان] بســــــیار برجســــــته 

نکه معتقدند �مام زمان] هم �کنون موجود �ست و در پرده 
آ
�ست. شیعیان به دلیل �

غیبت به سر می برد و بر �عمال و رفتار ما ناظر �ست، عالقه وثیق و شیفتگی کم نظیری به 

ن حضرت �غلب در محافل مذهبی و مو�کب 
آ
ن حضرت د�رند و بر�ی �و دعا می کنند. یاد �

آ
�

عز�د�ری جاری و ســــــاری �ســــــت؛ �ین یادکرد �اه با خو�ندن دعاهای مرتبط با فرج، �اه با 

ن حضرت، �اه با نثار صلو�ت بر�ی تعجیل در فرج و 
آ
جمع کردن صدقه بر�ی ســــــالمت �

ن حضرت �ســــــت. در �یام �ربعین، در �غلب موکب ها، و نیز در 
آ
�اه با بردن نام مبارک �

ن حضرت زنده 
آ
طریق نجف به کربال و در حرم های کربال و نجف و سامر� و کاظمین یاد �

می شــــــود. در شــــــهرهای مختلف عر�ق �ماکن خاصی به نام �مام زمان7 نام �ذ�ری شده 

ن حضرت مزین 
آ
�ست. خیابان ها، پل ها، کوچه ها، پاساژها و مغازه های بسیاری به نام �

�ست. نیز در بسیاری �ز شهرهای عر�ق، �ماکن خاصی به نام مقام �مام زمان] یا مقام 

صاحب �لزمان] وجود د�رد. �ین مقام ها �غلب جاهایــی �ســــــت که برخی �ز شیعیان یا 

ن جمله می تو�ن مقام 
آ
عالمان به محضر �مام عصر رسیده �ند یا لحظاتی �و ر� دیده �ند. �ز �

صاحب �لزمان] در شــــــهر کربال ر� نام برد. �ین مقام، در حاشیه یک مسیل که �مروزه 

ن ر� می شناسند می باشد. در د�خل شبستان، محر�بی 
آ
�اه به عنو�ن نهر علقمه یا علقمی �

ن می روند. در �یام 
آ
به نام �مام زمان نام �ذ�ری شده که �فر�د بر�ی تبرک جستن به نزدیک �

�ربعین، مقام صاحب �لزمان در کربال مملّو �ز جمعیت �ســــــت. نیز تابلوهای فر�و�نی که 

در بین ر�ه و در شــــــهرهای زیارتی به نام حضرت مهدی7 مزّین �ســــــت نشان �ز �همیت 

ن ها مهم ترین دعا 
آ
موضوع مهدویت در نزد مردم عر�ق د�رد. در �ـفت و�وها با مردم نیز �

شپزخانه موکب ها، 
آ
ر� دعا بر�ی ســــــالمت و تعجیل در فرج �مام مهدی7 می د�نند . در �

غاز پختن غذ�، یا برد�شــــــتن دِر دیگ ها و توزیع غذ�، بر�ی سالمت �مام مهدی و 
آ
هنگام �

تعجیل در فرجش دعا می شود و �غلب با صلو�تی همر�ه می �ردد.

عشق به مهدویت و �رتباط با �ین موضوع مهم در میان عر�قی ها، باعث شده که �اه 

جریان های �نحر�فی و مهدویت نما، �ز عو�طف و �حساسات پاک مردم سوء�ستفاده کنند 

ن 
آ
و شخصیت های خود ر� سید یمانی، سید حسنی، وکیل �مام زمان7 و �اه حتی خود �

حضرت جلوه دهند و �فر�دی ر� مجذوب و مرید خود سازند. چنین �ست که تب �ین �ونه 

�فر�د و سخنان در عر�ق بال �رفته �ست. �ین �فر�د �ز فرصت �ربعین بر�ی پـی �یری کارهای 

خود و جذب مخاطب بیشتر �ستفاده می کنند و به تبلیغ می پرد�زند. �ین تبلیغ ها �اه به 

نز�ع و در�یری نیز منتهی می شود.
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	نماز جماعت
�هتمام ز�ئر�ن به شــــــرکت در نماز جماعت همو�ره زیاد �ســــــت. در عر�ق، هنگام نماز 

جماعت، حرم ها باشکوه ترین و پرجمعیت ترین ساعات ر� د�رد. �فر�د مختلف مقیدند که 

 در نماز جماعت شرکت کنند. 
ً
مد خود ر� طوری به حرم برنامه ریزی کنند که حتما

آ
رفت و�

 نیم ساعت پس �ز �تمام نماز جماعت، حرم بسیار خلوت 
ً
شــــــاهد سخنم همین که تقریبا

می شود؛ یعنی �غلب می کوشند تا زیارت خود ر� به شکلی برنامه ریزی کنند که منتهی به 

نماز جماعت شود. در حرم هاـ  به ویژه نجف و کربالـ  �غلب دو یا چند نماز بر�ز�ر می شود. 

�ین نمازها به شــــــکل همزمان و �اه با دقایقی فاصله بر�ز�ر می شــــــود. نیز به �فر�د فر�و�نی 

برمی خوریم که به نماز جماعت دیر رسیده �ند و پشت سر طلبه �ی �یستاده �ند تا �ز فیض 

نماز جماعت محروم نمانند. �اه نیز �فر�د در پشت سر روحانی کارو�ن خود نماز ر� بر�ز�ر 

می کنند. در �طر�ف حرم ها در �یام �ربعین، به دلیل �زدحام جمعیت، �فر�د چند نفر چند 

ن 
آ
نچه پرسش بسیاری �ز ز�ئر�ن �یر�نی �ست �

آ
نفر نماز جماعت بر�ز�ر می کنند. با �ین همه �

�ست که چر� در ر�ه نجف به کربال، و در میان موکب های مختلف، �هتمام جدی نسبت 

نچه �ـفتیم به معنــــــای نبود نماز جماعت در میان ر�ه 
آ
به بر�ز�ری نماز جماعت نیســــــت. �

نیست؛ در چند روز منتهی به �ربعین، در طریق نجف به کربال شاهد بر�ز�ری نمازهای 

ن �ســــــت که �اه در 
آ
جماعت متعدد و صفوف به هم فشــــــرده نماز�ز�ر�ن بودیم؛ ســــــخن �

مسیر، با موکب هایــی روبه رو هستیم که در هنگام �ذ�ن به پخش کردن غذ� و �طعام ز�ئر�ن 

نکه در هنگام �ذ�ن، عر�قی های فر�و�نی ر� می بینیم که به شکل فر�د� 
آ
مشغول هستند، یا �

نماز خود ر� می خو�نند.

ن �ســــــت که هنوز در عر�ق، �هتمامی که در �یر�ن یا بســــــیاری کشورهای 
آ
و�قع مطلب �

�سالمی به بر�ز�ری نماز جماعت ـ حتی در میانه ر�ه ها ـ وجود د�رد، نیست و �ین مسئله 

نیازمند کار فرهنگی �ســــــترده و فر��یر �ســــــت. در �یر�ن نیز روز�ار�نی �ین �هتمام جدی به 

بر�ز�ری نماز جماعت وجود ند�شت، �ما با همت بسیاری �ز متدینان و مسئولن و مر�کز 

مده و در 
آ
فرهنگی، و نیز �رشاد�ت عالمان دینی، �مور بر�ز�ری نماز به صورت فرهنگ در�

همه �رکان و مر�کز پرتو �ند�خته �ست. �ز�ین رو در کشوری مثل عر�ق که سال ها �ستبد�د 

ن سایه �ند�خته بود، نباید توقع د�شت �ین فرهنگ 
آ
حزب بعث و صد�م و صد�میان بر �

به ســــــرعت فر��یر شــــــود؛ �ما همین �هتمام ز�ئر�ن �یر�نی به نماز جماعت، خود می تو�ند 

ــــــزرگ فر�هم کند. نیز �ختالفات درونی میــــــان برخی �ز طو�یف  زمینــــــه ر� بر�ی �ین تحول ب

عر�قی بسیار فر�و�ن �ست؛ �ز�ین رو یافتن �مام جماعتی که بین دو طایفه محبوبیت کافی 

و مقبولیت لزم ر� د�شــــــته باشد کمی دشو�ر �ســــــت. �اه بر�ز�ری نماز جماعت به �مامت 

فردی که �ز طایفه �ی خاص �ســــــت به در�یری و مشــــــاجره می �نجامد؛ �ز�ین رو تبلیغ نماز 

جماعت در عر�ق باید با تدبیر لزم و مدیریت خاص �نجام پذیرد تا زمینه هر�ونه �ختالف 
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و دودستگی برطرف شود.

	تصاویر شهدا
تصاویر شــــــهد�، در �یام �ربعین، به کـثرت در نقاط مختلف شهرهای زیارتی و نیز در 

مســــــیرهای منتهی به کربال دیده می شد. �غلب �فر�د هم هنگام مشاهده �ین تصاویر، به 

ن ها می کردند. در میان تصاویر شهد�، چند 
آ
ن ها �حتر�م می �ذ�شتند و �اه صلو�تی نثار �

آ
�

شهید شاخص، بیش �ز دیگر شهید�ن، چهره نمایــی می کرد. �ز شهید�ن شاخص می تو�ن 

به شــــــهید سید محمدباقر حکیم �شاره کرد. �و رئیس فقید مجلس �عالی عر�ق بود که در 

سالیان جنگ تحمیلی حزب بعث با �یر�ن، در کشور ما به سر می برد و خدمات فر�و�نی ر� 

�نجام د�د. شهید حکیم شهید محر�ب بود. �و �مام جمعه نجف �شرف بود و در همان روز 

جمعه در حرم به شهادت رسید.

تصاویر شــــــهید سید محمدباقر حکیم به فر�و�نی در شــــــهرهای نجف و کربال و نیز در 

مســــــیر نجف به کربال بر درودیو�ر و بر تابلوهای بزرگ مشــــــاهده می شد. �ز دیگر شهید�ن 

یت هللا 
آ
یت هللا سید محمدباقر صدر  و �

آ
شــــــاخص و مشــــــهور در عر�ق، عالم مبارز شهید �

ســــــید محمدصادق صدر هســــــتند که هر دو به دست عو�مل رژیم بعث و با فرمان صد�م 

به شهادت رسیدند. عر�قی ها �ز �ین دو شهید بانام های صدر �ول و صدر ثانی یاد می کنند 

ن ها ر� �غلب در خانه ها، مغازه ها، مســــــیرهای عمومی، تابلوها و �اه بر روی 
آ
و تصاویر �

�تومبیل های خود نصب می کنند. به ویژه مردم نجف �حتر�م فر�و�نی بر�ی �ین دو شــــــهید 

قائل �ند. در کنار تصاویر �ین شهد� �مسال تصویر چند شهید نیز برجسته شده بود. شهید 

عماد مغنیه که �ز فرماندهان و مسئولن بلندپایه حزب هللا لبنان بود، با تصاویر فر�و�نی 

در �ربعین �مسال حضور د�شت. دیگر شهید شیخ باقر �لّنمر بود. روحانی مبارزی که چند 

ل سعود �و ر� در عربستان به شهادت رساندند. تصاویر شهید شیخ باقر �لّنمر 
آ
ماه پیش، �

در بسیاری �ز موکب ها نصب شده بود.

�مسال شاهد تصاویر فر�و�نی �ز شهد�ی �لحشد �لشعبی بودیم؛ شهید�نی که با �روه های 

مده بودند. 
آ
تکـفیری و �شغال کنند�ان عر�ق جنگیده بودند و به مقام شامخ شهادت نائل �

شــــــهد�ی �لحشد �لشعبی در عر�ق �مروز جایگاه ویژه �ی د�رند و �ز�ین رو �اه عر�قی ها حتی 

در مســــــیر پیاده روی تصاویر شهید�ن )�عم �ز شــــــهید�نی که �ز �عضای خانو�ده شان بوده 

ن، 
آ
ن ها �رتباط د�شتند( ر� حمل می کردند. جد�ی �ز �

آ
�ســــــت و شــــــهید�نی که به نحوی با �

بر کلیه عمود )ســــــتون( های ر�ه نجف به کربال )در حدود 1400 ســــــتون( تصاویر شهد� 

نصب شــــــده بود. �ین تصاویر با کادرهای متحد�لشــــــکل و در �ند�زه ها و �بعاد مشابه هم 

ن شهید بر روی عمودها نصب شده بود و تصویر دل �نگیز و حماسه سازی 
آ
به همر�ه نام �

ر� �یجاد کرده بود. نیز بیلبوردهای فر�و�نی مزین به تصاویر �ین شــــــهید�ن و �اه جمالتی 

�ز وصیت نامه شــــــان بود. �هگاه تصاویری �ز شهید�ن �یر�نی نیز دیده می شد. �ین تصاویر 

بیشتر بر کوله پشتی �فر�د بود.
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	نخستین زیارتگاه
ینــــــد. برخی ر�ه هو�یــی ر� �نتخاب 

آ
ز�ئر�ن غیر عر�قی �ربعین، �ز مســــــیرهای مختلف می �

کرده �ند، برخی ر�ه زمینی و عده �ی مسیر دریایــی ر�.

نان نیز متفاوت �ست. �غلب ز�ئر�نی که �ز مسیر هو�یــی به 
آ
�ز�ین رو نخستین زیارتگاه �

مده �ند، نخست به زیارت �مام علی7 نائل می شوند و سپس به شهرهای کربال، 
آ
نجف �

مده �ند، نخست به 
آ
کاظمین و سامر� می روند. �غلب کسانی که �ز مسیر هو�یــی به بغد�د �

ــــــی می روند؛ �ما درباره ز�ئر�ن زمینی  ن به دیگر شــــــهرهای زیارت
آ
کاظمین می روند و پس �ز �

�ربعین، مسیرها متفاوت �ست. بسیاری �ز ز�ئر�ن دوست د�رند به محض ورود به خاک 

عر�ق، نخســــــت به کاظمین و ســــــامر� بروند و پس �ز زیارت �ین شهرها، به نجف یا کربال 

بروند. برخی هم عالقه مندند �ول به نجف بروند و پس �ز زیارت �مام علی7 به کاظمین 

ن جا به کربال مشــــــرف شــــــوند. برخی نیز مقصد نخست خود ر� کربال 
آ
و ســــــامر� بروند و �ز �

�نتخاب می کنند و پس �ز �ستر�حت و توقف یکی دو روزه در �ین شهر به شهرهای کاظمین 

و سامر� و نجف می روند.

ن که مقّید 
آ
در �ین مسئله، بحث پیاده روی هم �همیت بسیار د�رد. بسیاری به دلیل �

ن برنامه ریزی 
آ
به پیاده روی در مسیر نجف به کربال هستند زیارت های خود ر� بر �ساس �

ــــــس �ز زیارت  می کننــــــد. برخــــــی نیز که �ز مســــــیر بغد�د به کربال قصد پیــــــاده روی د�رند، پ

کاظمین، عازم کربال می شوند.

در �ـفت و�و با ز�ئر�ن �ربعین، دید�اه های مختلفی درباره نخستین زیارت �اه وجود 

د�شت. بسیاری معتقد بودند که به دلیل �زدحام بیش �زحد در کاظمین و سامر�، نخست 

ن 
آ
ن به نجف و کربال مشرف شوند؛ �ما برخی زیارت �

آ
ن دو شهر بروند و پس �ز �

آ
باید به �

دو شــــــهر ر� به روزهای پس �ز �ربعین موکــــــول می کردند و معتقد بودند در روزهای پس �ز 

ن دو شهر بروند. بسیاری هم �یام �ربعین 
آ
ر�مش بیشــــــتری می تو�نند به زیارت �

آ
�ربعین با �

ــــــه زیارت نجف و کربال می کنند و عالقه مندند در غیر �ز �ین �یام به ســــــامر� و  ر� منحصــــــر ب

نکه در غیر 
آ
کاظمین بروند. �ما �غلب ز�ئر�ن �یر�نی، شوق سامر� ر� در سر د�رند و به دلیل �

�ین �یام، می بایست با کارو�ن های حج و زیارت به عر�ق بیایند و کارو�ن های حج و زیارت 

هم کمتر به سامر� می روند، دوست د�رند به هر شکل ممکن به سامر� بروند. �غلب کسانی 

هم که عالقه مند به سفر سامر� هستند لمـحـاله کاظمین ر� هم �نتخاب می کنند.

یند. �ما برخی هم هستند 
آ
 بر�ی زیارت به عر�ق می �

ً
نچه �ـفتیم درباره ز�ئر�نی بود که صرفا

آ
�

ــــــه ز�ئر�ن در قالب های مختلف مانند کمک های پزشــــــکی، کمک های  کــــــه بر�ی خدمت ب

یند. �ین �فر�د بنابر محل �ستقر�ر 
آ
ن به عر�ق می �

آ
�سکان و غذ� و کمک های �جر�یــی و �مثال �

خود و مدت زمان لزم بر�ی حضور و نوع خدمت رسانی خود، شهرها ر� �نتخاب می کنند 

ن هاست. 
آ
نان، شهر محل خدمت رسانی �

آ
و �غلب بنابر وظیفه خود، نخستین زیارتگاه �

ن ها �ندک �ست. در 
آ
�ربعین، ز�ئر�نی به دیگر شهرها هم چون مد�ئن نیز د�رد �ما تعد�د �

ن �یام به زیارت سلمان فارسی در 
آ
�ـفت و�و با ز�ئر�ن �ربعین، به فردی برنخوردیم که در �

مد�ئن رفته باشد.
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	مسیرهای پیاده روی
ن مسیری �ست که �ز نجف 

آ
مســــــیرهای منتهی به کربال چند مسیر �ســــــت. مهم ترین �

به کربال منتهی می شود. �ین مسیر به »طریق یا حسین« شهرت د�رد و مهم ترین مسیر 

پیاده روی در �ربعین �ست. �غلب مسافر�ن و ز�ئر�ن �ربعین، �ز �ین طریق به کربال مشرف 

می شوند. �ین مسیر �ز چند جاده تشکیل شده �ست. یکی جاده �ی �ست که خودروها در 

ن موکب ها در سمت ر�ست 
آ
ن تردد می کنند. در نزدیکی �ین جاده، جاده �ی �ست که در �

آ
�

ن پیاده روی می کنند. �غلب موکب های 
آ
و �اه در سمت ر�ست و چپ قر�ر د�رد و ز�ئر�ن در �

عر�قی در مسیر یا حسین قر�ر د�رد و حجم عظیمی �ز ز�ئر�ن �ربعین ر� در شب ها و روزها 

در خود ســــــاکن و پذیر�یــی می کند. ر�هپیمایــی ز�ئر�ن در �ین مسیر، بسیار باشکوه �ست. 

�غلب ز�ئر�ن عر�قی دمپایــی بر پا د�رند، �ما ز�ئر�ن غیر عر�قی �ز کـفش، یا کـفش های ورزشی 

سمان بلند 
آ
�ستفاده می کنند. چنین �ست که �اه �ردوخاک بسیاری �ز حرکت ز�ئر�ن به �

شده �ست. �ین مسیر بیش �ز 80 کیلومتر �ست. در مسیر عمودهای شماره �ذ�ری وجود 

 1400 
ً
د�رد. �ین عمودها با فاصله 50 متر �ز همدیگر نصب شده و تا �بتد�ی کربال تقریبا

عمود برپا �ردیده �ست. �هل کارو�ن میز�ن پیشرفت خود ر� با عمودهایــی که طی کرده �ند 

و شماره عمودها محاسبه می کنند.

غاز می شود. 
آ
مسیر دیگر، مسیر سبایا �ست. �ین مسیر �ز کوفه و �ز کنار مسجد سهله �

�یر�نی ها کمتر �ین مسیر ر� می شناسند؛ در �ین مسیر تعد�د موکب ها خیلی فر�و�ن نیست 

یا دســــــت کم می تو�ن �ـفت به تعد�د مســــــیر �صلی )یا حســــــین( نیســــــت؛ �ما مبیت به 

ن ر� در �ختیار ز�ئر�ن 
آ
فر�و�نی موجود �ســــــت. مبیت به خانه هایــی �ـفته می شود که �فر�د �

قر�ر می دهند. یعنی در مسیر سبایا مردم عر�ق �ز ز�ئر�ن بیشتر در خانه های خود پذیر�یــی 

ن �ست. در بخش 
آ
می کنند. ویژ�ی دیگر �ین مســــــیر مناظر زیبا، خیره کننده و دل �نگیز �

وســــــیعی �ز �ین مسیر، فر�ت در سمت ر�ست ز�ئر�ن و نخلستان ها در سمت چپ ز�ئر�ن 

ر�مش بخش �ست. جاده 
آ
قر�ر د�رد. چنین �ســــــت که �ین مســــــیر باصفا، با نسیم مالیم و �

�غلب با پیچ های مالیمی همر�ه �ســــــت و همین باعث می شــــــود ز�ئر�ن چند�ن خستگی ر� 

حس نکنند. مسیر سبایا نســــــبت به مسیر یا حسین، چند کیلومتری طولنی تر �ست و 

 در روز�ار �ذشــــــته، بسیاری �ز علما و 
ً
ن کمتر یافت می شــــــود. ظاهر�

آ
�مکانات درمانی در �

فقها �ز �ین مســــــیر به کربال می رفته �ند. نیــــــز در روز�ار حاکمیت حزب بعث، که هر�ونه 

پیاده روی به کربال در �یام �ربعین ممنوع بود، بسیاری �ز ز�ئر�ن عر�قی به شکل مـخـفیانه 

نکه �ستفاده �ز فرصت شب، و وجود نخلستان های 
آ
�ز �ین مسیر به کربال می رفتند؛ چه �

ن ها به کربال ر� همو�ر می ساخت.
آ
فر�و�ن، پیاده روی �
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�ز دیگر مسیرهای پیاده روی به کربال، مسیر »مسیب« �ست. مسیر مسیب به و�قع 

ن ر� بر�ی پیاده روی 
آ
مســــــیر بغد�د به کربال �ســــــت که بسیاری �ز ز�ئر�ن همه یا بـخـشــــــی �ز �

ــــــن ر�ه، یعنــــــی �ز جایــی به نام  ــــــر�ن �ز میانه �ی �ربعیــــــن �نتخــــــاب می کنند . بســــــیاری �ز ز�ئ

غاز می کنند. مرقد طفالن مسلم7 در �ین مسیر قر�ر د�رد و 
آ
»�ســــــکندریه« پیاده روی ر� �

نجا شروع می کنند. �ین مسیر نیز در میان ز�ئر�ن �یر�نی کمتر 
آ
برخی نیز پیاده روی خود ر� �ز �

شناخته شده �ست.

بســــــیاری �ز موکب د�ر�ن عر�قی که �زلحاظ مالی تمکن بیشتری د�رند و نیز بسیاری �ز 

ــــــار عر�قی )و به ویژه تجار بغد�د( موکب خود ر� در �ین مســــــیر برقــــــر�ر کرده �ند. �ز�ین رو  تّج

�مکانات رفاهی �عّم �ز �سکان و غذ� در �ین مسیر بیشتر �ست. نیز به دلیل �طالع ند�شتن 

بسیاری �ز ز�ئر�ن غیر عر�قی، �ین مسیر خلوت تر �ست.
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	شیوه های حضور
شــــــیوه های حضور �فر�د در ر�هپیمایــی �ربعین متفاوت بود. برخی در قالب کارو�ن به 

مده بودند. کارو�ن های زیارتی نیز متفاوت بودند. برخی کارو�ن ها کارو�ن د�نشجویــی 
آ
عر�ق �

مده بودند. 
آ
ــــــه زیارت �  د�نشــــــجویان یک د�نشــــــگاه ثبت نام کرده و با هم ب

ً
بود. یعنی مثال

�صنــــــاف دیگر هم چنین بودند. یعنی بســــــیاری �ز �فر�د در قالب نهادها، مر�کز �شــــــتغال 

مده بودند. �غلب کارو�ن ها 
آ
دولتی یا شــــــخصی ضمن پرد�خت هزینه های ســــــفر به عر�ق �

ـ به غیر �ز کارو�ن های د�نشــــــجویــیـ  با �فر�د بالتر �ز ســــــی ســــــال همر�ه بودند. نیز برخی �ز 

ــــــد. بانو�ن به دلیل وضعیت �ســــــکان و �منیت و  کارو�ن هــــــا ر� خو�هر�ن تشــــــکیل می د�دن

مباحث دیگر، دوســــــت د�رند در قالب کارو�ن به عــــــر�ق بیایند؛ �لبته فر�و�ن �ند بانو�نی 

مده �ند؛ کارو�ن ها �ز شــــــهرهای مختلف �ست؛ بسیاری 
آ
که به صورت چند نفره به زیارت �

�ز �فر�د کارو�ن ها عالقه مند یاد و نامی �ز شهرشان در �ربعین باشد، �ز�ین رو پرچمی که بر 

ورده �ند؛ �اه �ز نوحه هایــی که با لهجه های 
آ
ن نام شهرشان نقش بسته �ست، به همر�ه �

آ
�

مده �ند.
آ
محلی خو�نده می شود می تو�ن حدس زد که �ز چه شهری �

�غلب جو�نان عالقه مندند که به شکل �نفر�دی به زیارت بیایند. �ین جو�نان �غلب با 

مده �ند. نیز برخی 
آ
دوستان، همشهریان، همسایگان یا همشا�ردی های خود به زیارت �

مده �ند. در �ـفت و�و با جو�نان، �ین نکـته 
آ
ــــــا بر�در�ن خود و فامیل های خــــــود به زیارت � ب

ن ها عالقه مند که با 
آ
مد که �غلب، به دلیــــــل خاطره �نگیز بودن �ین ســــــفر، �

آ
به دســــــت �

ن ها ر� دوست د�شته �ند، به سفر بیایند. جو�نان معتقدند که 
آ
کسانی که بیش �ز دیگر�ن �

ن ها نقش فر�و�نی در �نتخاب رفیق سفر د�شته 
آ
خوش ســــــفر بودن �فر�د و صمیمی بودن �

ز�دی عمل د�شتن در �نتخاب 
آ
�ســــــت. �ز دیگر دلیل �نتخاب سفر �نفر�دی در �ربعین، �

ن 
آ
مسیر، ساعت حرکت و مو�ردی �ز �ین قبیل �ست. سفر کارو�نی محذور�تی د�رد که �ز �

جمله، لزوم تابعیت �ز جمع در �سکان، �نتخاب مسیر، ساعت حرکت، ساعت توقف 

و �ســــــتر�حت و ... �ست. جو�نان دوست د�رند که در سفر �ربعین، خود درباره �ین �مور 

تصمیم بگیرند و ساعت توقف و حرکت و مکان �ستقر�ر و.. ر� خود �نتخاب نمایند.

نچه �ـفتیم، بسیاری �ز جو�نان معتقدند سفر �نفر�دی، هزینه کمتری د�رد. 
آ
عالوه بر �

نان معتقدند که سفرهای کارو�نی هزینه های بیشتری د�رد. �ما در سفر �نفر�دی می تو�نند با 
آ
�

�سکان �رز�ن تر، غذ�های �رز�ن تر و با کمترین هزینه، �ربعین ر� در کربال باشند. سفرهای 

 هزینه های فر�و�ن و دردسرهای بسیار د�رد �ما در �ربعین 
ً
�نفر�دی در غیر �ربعین، معمول

ســــــان �ســــــت و نیازی به 
آ
به دلیل حضور موکب های �ســــــکان و نذری های فر�و�ن، ســــــفر �

حضور در کارو�ن و ... نیســــــت. چنین �ســــــت که سفرهای �نفر�دی در �ربعین با �ستقبال 

بسیار روبه رو شده �ست.
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	احوال پرسی، تعارفات و دعوت ها
در عر�ق، �حو�ل پرســــــی ها و تعارفــــــات جایگاه ویژه �ی د�رد. �فــــــر�د هنگامی که به هم 

می رســــــند با لحن �رمی �حو�ل پرسی می کنند و لبخند می زنند. �ز ویژ�ی های �حو�ل پرسی 

ر�م و سرد کمتر یافت 
آ
به سبک عر�قی، بلند و رسا سخن �ـفتن �ست. در عر�ق لحن های �

هنگ دل نشــــــین با یکدیگر سخن بگویند. 
آ
می شــــــود و �فر�د مقیدند که با صد�ی رســــــا و �

نکه منظوری د�شته 
آ
چنین �ســــــت که �اه �ز سخن �ـفتن و سالم �ـفتن فرد �یر�نی که بی �

ر�م سخن می �وید دلگیر می شــــــوند و �مان می کنند �و عالقه �ی به �رتباط برقر�ر 
آ
باشــــــد، �

کردن ند�رد. �اه صد�ی رسای فرد عر�قی در �وشه باز�ر که رفیق خود ر� دیده و با �و سخن 

غاز کرده �ســــــت، طنین �ند�ز می شود و حو�س ها ر� به خود جلب می کند. لحن خنده ها 
آ
�

و مطایبه های عر�قی که با شور و حر�رت ز�ئد�لوصفی همر�ه �ست، کوچه ها و خیابان های 

 صرف 
ً
نکه �ین سخن �ـفتن در �ول صبح و هنگام مثال

آ
�طر�ف حرم ر� فر�می �یرد. به ویژه �

ن قدر �ین �ـفت و�و پرشور و حر�رت �ست که �مان می کنی منازعه �ی 
آ
صبـحـانه باشد. �اه �

رخ د�ده و فردی با فرد دیگر دست به �ریبان شده �ست؛ �ما وقتی دقت می کنی می بینی 

که جو�ن عر�قی مشغول شرح د�دن خاطره یا و�قعه �ی بر�ی دوست خود �ست. �ین ماجر� 

در طریق نجف به کربال و نیز در شهرهای زیارتی به وضوح مشاهده می شود. هنگامی که 

در طریق حرکت می کنی، لحن �رم میزبان عر�قی که کـتری و قوری چای ر� در دست �رفته 

و تو ر� به نوشــــــیدن چای �رم دعوت می کند، �ز فاصله چند متری به خوبی قابل شنیدن 

�ســــــت. کلمات رسای عر�قی چنان طنین �ند�ز می شــــــود که فرصت تفکر درباره �جابت یا 

ن 
آ
�اه به سمت میزی که �ستکان های چای بر �

آ
عدم �جابت ر� �ز ز�ئر می �یرد و �و ر� ناخود�

قر�ر د�رد می کشاند. ز�ئر �یر�نی در مقابل �ین همه شوق میزبان عر�قی، مبهوت می ماند و 

ن همه سخن، به زبان فارسی تشکری می کند و 
آ
نمی تو�ند سخن خاصی بگوید. در مقابل �

لبخند می زند. در عر�ق، �حو�ل پرسی ها و تعارفات و دعوت ها با �لفاظ و ترکیب های متنوع 

ن ها در �ربعین به شرح زیر �ست:
آ
همر�ه �ست که برخی �ز پرکاربردترین �

لکم �لدعاء/ 
أ
فنا/ حّیاکم هللا/ نسا  لکم/ َتَشرَّ

ً
مرحبا بزو�ر �لحسین/ هله بیکم ز�ئر/ هنیائ

 لمجیئکم/ �نا خادم لکم/ 
ً
/ شکر�

ً
/ عفو�

ً
صباح �لخیر/ مساء �لخیر/ کیف صحتکم/ شکر�

/ تفّضل مولی/ هللا ُیســــــاِعدکم / ســــــالمین 
ً
 وســــــهال

ً
یک/ �هال

ّ
ی عمرک/ هللا ُیَخل

ّ
هللا یتول

غائمین �ن شاء هللا/ �شرب مولی/ نحن بانتظارکم/ نحن منتظرون/
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	دانش آموزان
موز�ن در عر�ق سهم عمده �ی در بر�ز�ری مر�سم عظیم �ربعین د�رند. در میان 

آ
د�نش �

موکب هایــی که در شهرهای نجف و کربال بر پا شده و نیز موکب هایــی که در طریق نجف 

موز�ن و نوجو�نان فر�و�نی ر� مشــــــاهده می کنی که مشغول 
آ
ماده شــــــده، د�نش �

آ
به کربال �

خدمت رســــــانی به ز�ئر�ن هستند. �ین خدمت رســــــانی نیز �نو�ع �سترده �ی د�رد . �اه با به 

دست �رفتن کـتری و قوری و ریختن چای بر�ی ز�ئر�ن، �اه با توزیع غذ� و میوه در میان 

وردن پتو و مرتب کردن فضای د�خلی موکب ها، �اه با تهیه چوب و روشن 
آ
ز�ئر�ن، �اه با �

کردن زیر دیگ ها، و �اه با دعوت کردن �ز ز�ئر�ن بر�ی �ستر�حت در موکب هاست. د�نش 

موز�ن با شــــــور و شــــــوق خاصی به �ین خدمت خالصانه می پرد�زند و به کمک کردن به 
آ
�

نجا که خدمت 
آ
ز�ئر�ن �ربعین همانند پدر�ن و مادر�ن خود �فتخار می کنند. در عر�ق، �ز �

موز�ن و نوجو�نان هیچ �اه �ز کمک رسانی سر باز 
آ
به زّو�ر به فرهنگی تبدیل شده، د�نش �

نمی زنند؛ �لبته در ساعاتی نیز با دوستان خود به بازی در �طر�ف موکب ها می پرد�زند.

ــــــر�ن به مقاطع  سیســــــتم تحصیل در عر�ق، همانند سیســــــتم پیشــــــین تحصیل در �ی

دبســــــتان، ر�هنمایــی و دبیرستان تقسیم می شــــــود. با �ین همه تحصیل بر�ی نوجو�نان و 

جو�نان عر�قی، �مر مهم و و�جبی تلقی نمی شود و �ز�ین رو، نوجو�نانی که به مدرسه نمی روند 

بسیار فر�و�ن �ند. نیز بر مبنای تقسیماتی که در میان وز�رتخانه های عر�ق، �نجام پذیرفته، 

موزش و پرورش در �ختیار �هل سنت قر�ر �رفته �ست؛ و �ز�ین رو کـتاب های درسی 
آ
وز�رت �

موز�ن عر�قی موظف به 
آ
�غلب بر مبنای تفکر �هل ســــــنت نگاشته شده �ســــــت؛ و د�نش �

ن کـتاب ها، ذره �ی 
آ
ن ها هستند. با�ین همه خو�ندن �

آ
ن کـتاب ها و �متحان د�دن �

آ
خو�ندن �

نان نســــــبت به �مر ولیت و پیروی �ز مســــــیر �مام علی7 و فرزند�نش 
آ
تردید در دل های �

ن ها در ر�هپیمایــی عظیم �ربعین و خدمت 
آ
ن هم شــــــرکت �

آ
باقی نگذ�شــــــته �ست. شاهد �

یا در 
آ
موز�ن فر�و�نی �ـفت و�و کردیم �ما در نیافتیم که �

آ
به ز�ئر�ن حسینی �ست. با د�نش �

�یام �ربعین مد�رس شــــــهرهای کربال و نجف و حتی دیگر مناطق تعطیل �ســــــت یا خیر؛ 

نکه سیستم 
آ
موز�ن در مر�سم های �ربعین وجود ند�رد یا �

آ
 مانعی بر�ی حضور د�نش �

ً
ظاهر�

حضور و غیاب به شدت و حّدت �یر�ن در مد�رس عر�قی وجود ند�رد. نیز در دست نوجو�ن 

ن �یام کمتر کـتاب یا جزوه �ی مشــــــاهده می کنی کــــــه در �یام فر�غت، بخو�هد 
آ
 عر�قــــــی در �

 و�ضح 
ً
ن کامال

آ
ن چه   مشــــــاهده �

آ
ن ر� مطالعه کند تا �ز درس و بحث خود عقب نیفتد. �

آ
�

موز�ن و نوجو�نان بر�ی خدمت رسانی به ز�ئر�ن و 
آ
�ســــــت، شــــــور و شوق شــــــگـفت د�نش �

شــــــرکت در �ین مر�ســــــم  عظیم �ست. تردیدی نیست که هر تحول و ترقی در �مر �ربعین 

ینده بخو�هد رقم بخورد، می بایســــــت با هد�یت نســــــل نوجو�ن همر�ه �ردد که به 
آ
که در �

موز�ن �یر�نی در مر�سم �ربعین می تو�ند ر�ه 
آ
ینده ساز عر�ق هستند. نیز شرکت د�نش �

آ
و�قع �

ورد که �ین مهم بستگی به 
آ
�نتقال فرهنگ عظیم حســــــینی به نسل بعدی �یر�ن ر� فر�هم �

برنامه ریزی مسئولن �یر�نی د�رد.
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	احزاب سیاسی
حال و هو�ی عر�ق در �یام �ربعین خیلی سیاســــــی نیست. به �ین معنا که همه تالش 

می کنند تا فر�تر �ز نگاه ها و سلیقه های جناحی و سیاسی، �ربعین فر��یر و جهانی ر� رقم 

بزننــــــد. �ز�ین رو عر�قی ها خیلی خوش ند�رند تا مباحث جناحی و�رد �ربعین شــــــود. با �ین 

همه تبلیغات �فر�د و جریان های سیاســــــی در �یام �ربعین کم نیست. در عر�ق، در میان 

شــــــیعیان، دو حزب بیش �ز دیگر �حــــــز�ب طرفد�ر و خو�هــــــان د�رد. یکی »حزب �لدعوه 

 
ً
�لســــــالمیه« و دیگر جریان »مجلس �عالی عر�ق«. حــــــزب �لدعوه و مجلس �عال، تقریبا

رمان ها و �هد�ف مشترک د�رند و هر دو می کوشند تا قر�ئت سیاسی و حماسی ر� در میان 
آ
�

ن ها در طی سال های مختلف نیز �و�ه 
آ
شیعیان و مرم عر�ق رو�ج دهند. پیشینه مبارز�تی �

نان در طول ســــــال های حکومت حزب بعث و صد�م، بیشترین 
آ
همین مطلب �ســــــت. �

شهید ر� در ر�ه مبارزه �هد� کردند و تمام تالش خود ر� بر�ی بید�ر�ری در عر�ق �نجام د�دند. 

ن بود، در عر�ق بسیار فعال 
آ
یت هللا شهید سید محمد باقر صدر �حیا�ر �

آ
حزب �لدعوه که �

�ســــــت. مجلس �عالی عر�ق نیز �غلب با نام شــــــهید حکیم و خاند�ن �و شناخته می شود. 

خاند�ن حکیم نیز همانند خاند�ن صدر شهد�ی بسیاری تقدیم کرده �ند. در عر�ق مجلس 

ن در طول 
آ
ن هم حضور بســــــیاری �ز �عضــــــای �

آ
ــــــل به �یر�ن می د�نند. علت � �عــــــال ر� متمای

ســــــال های حکومت صد�م، در �یر�ن بود. �ین دو حزب در جریان �ربعین نیز �قد�مات و 

خدمــــــات مهم فر�و�نی �نجام د�ده �ند. در عرصه تبلیغات نیز هر دو حزب تالش کرده �ند، 

تا تصاویر شــــــهد�ی خود ر� در مسیرهای مختلف منتهی به کربال، و در شهر نجف نصب 

کنند. چنین �ست که تصاویر بی شماری �ز شهد�ی خاند�ن صدر و شهد�ی خاند�ن حکیم 

در �طر�ف قبرستان و�دی �لسالم نجف نصب شده �ست. نیز تصاویر فر�و�ن مقتدی صدر 

ـ فرزند شهید سید محمدصادق صدرـ  در عر�ق به فر�و�نی دیده می شود. عمده �ین تصاویر 

ن )جیش �لمهدی( در نجف پایگاه 
آ
در نجف �ست. جریان مقتدی صدر و شاخه نظامی �

ن سخن به 
آ
 �ز �

ً
ویژه �ی در میان طبقات مردم د�رند و در تاکسی ها و مینی بوس ها معمول

ن جا که عر�قی ها �نسان های شجاعی هستند و پوشیدن لباس های نظامی 
آ
ید. �ز �

آ
میان می �

و حمل �سلحه و حالت و روحیات حماسی ر� بسیار دوست می د�رند به شخصیت هایــی 

مثل مقتدی صدر مباهات می کنند. نیز همین مسئله درباره عمار حکیم فرزند شهید حکیم 

جریان د�رد.

با �ین همه تبلیغات حزبی در عر�ق، در �یام �ربعین، بیشــــــتر محور شــــــعائری د�رد و 

ن وجود 
آ
ن ها در �

آ
�حز�ب تالش می کنند با نصب تابلوهایــی که تصاویر رهبر�ن فقید یا زنده �

د�رد، ز�ئر�ن ر� به حرکت در مسیر نجف به کربال تشویق کنند. �غلب �ین تبلیغات نیز به 

زبان عربی �ست و کمتر نوشته �ی به زبان فارسی یا �ردو در �ین باره دیده می شود. �ز�ین رو 

�ین تبلیغات در عر�ق، بیشتر مصرف د�خلی د�رد و بر�ی تبلیغ �حز�ب در میان عشیره ها 

و قبایل �ونا�ون طر�حی شــــــده �ست. �ین تصاویر �اه بر سر در یا حتی د�خل موکب ها 

نیز دیده می شود. 
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	اصناف فعال
ن ها و 

آ
�صناف و �روه های فر�و�ن در �ربعین حســــــینی فعالیت می کنند که شــــــمارش �

نان کاری دشو�ر �ست. با�ین همه به چندین صنف مهم فعال در 
آ
برشمردن فعالیت های �

�ربعین �شاره می کنیم.

طــــــالب و روحانیان �ز جمله �صناف بســــــیار فعــــــال در �ربعین �ند. برخــــــی �ز طالب و 

روحانیــــــان، به همت ســــــازمان ها و نهادهــــــای فرهنگی مانند بعثه مقــــــام معظم رهبری، 

ــــــی مختلف به  ســــــازمان �وقــــــاف و �مــــــور خیریه به عر�ق �عــــــز�م شــــــده �ند و در �ماکن زیارت

ز�ئر�ن خدمت رســــــانی می کنند. برخــــــی �ز روحانیان نیز در قالب کارو�ن ها و �ز شــــــهرهای 

مده �ند و در موکب های مختلف مشــــــغول رتق وفتق �مورند؛ در 
آ
ــــــف �یر�ن به عر�ق � مختل

ــــــا در �ماکن زیارتی به  ــــــن میان، روحانیانی هم به شــــــکل خود جوش در فو�صل ر�ه، ی �ی

نان ر� پاســــــخ می �وینــــــد. با�ین همه نباید �ز 
آ
مردم خدمت می کنند و پرســــــش های مذهبی �

مده �ند غافل شد؛ 
آ
نقش روحانیان عر�قی، و روحانیانی که �ز دیگر کشــــــورهای �ســــــالمی �

ن هاست و تا حدود زیادی نیز 
آ
ن که پاسخ �ویــی و پـی �یری �مور ز�ئر�ن غیر �یر�نی با �

آ
چه �

مده �ند. حضور روحانیان در �ربعین، فقط منحصر به 
آ
�ز �ین مســــــئولیت سربلند بیرون �

پاسخ �ویــی مسائل شرعی، برپایــی نماز جماعت و سخنر�نی نیست. در ر�ه نجف به کربال، 

بسیار به روحانیان برخوردیم که دوشادوش فعالن موکب ها، به خدمت رسانی و کمک 

بر�ی تهیه غذ� یا نظافت موکب ها و دیگر �مور مشغول بودند و با �فتخار �ین �مور ر� �نجام 

می د�دند. جد� �ز �ین مطلب، صرف حضور روحانی در �ین صفوف باعث دلگرمی مردم و 

رونق �جتماع باشکوه �ربعین حسینی بوده و هست.

�ز دیگر �صناف فعال در �ربعین، پزشــــــکان، بهیار�ن و مددکار�ن بهد�شــــــت �ســــــت. 

تیم های پزشکی در شهرهای زیارتی و در ر�ه های نجف به کربال، با شدت و حّدت بسیاری 

مین سالمت ز�ئر�ن، جلو�یری �ز شیوع بیماری های مسری 
أ
مشغول به فعالیت بودند. تا

نان که در معرض حمله قلبی 
آ
نفلو�نز�، و �مد�د و نجات بیمار�ن �ورژ�نســــــی به ویژه �

آ
مثل �

ن قر�ر می �رفتند �ز کارهای مهم �ین صنف �ز خادمان �ربعینی بود. 
آ
و بیهوشــــــی و �مثال �

مبولنس های 
آ
�مسال، �مکانات بهد�شتی و پزشکی فر�و�ن تر، چادرهای �مد�د �فزون تر، و �

نکه در �ربعین �مسال �روه هایــی با 
آ
بیشــــــتری در �ختیار تیم های پزشکی بود. شــــــگـفت �

محوریت طب سنتی یا طب �سالمی و �یر�نی در بین ر�ه به فعالیت می پرد�ختند. حجامت 

ــــــر�ن، ماســــــاژهای حرفه �ی، دعوت ز�ئر�ن به نوشــــــیدن دم نوش هــــــای �یاهی �ز جمله  ز�ئ

کارهای �ین �روه بود.

�صحاب رســــــانه و هنر، در �ربعین حضور پرشــــــوری د�شــــــتند. خبرنگار�ن شبکه های 

مختلف صد�وســــــیما، تهیه کنند�ان، کار�رد�نان، مجریان تلویزیونی، تصویربرد�ر�ن، 

ــــــگار�ن و مدیر�ن  ــــــن �ــــــروه بودند. نیــــــز بســــــیاری �ز خبرن ــــــرد�ر�ن و ... بـخـشــــــی �ز �ی صد�ب

شــــــبکه های ماهو�ره �ی جهان �سالم به منظور پوشــــــش �خبار و تحولت �ربعین به عر�ق 

مده بودند. سردبیر�ن نشریات، مدیر مسئولن روزنامه های کـثیر�لنتشار، مدیر مسئولن 
آ
�

خبر�ز�ری ها، و پایگاه های �طالع رسانی، مدیر�ن شبکه های �جتماعی بزرگ، نویسند�ان، 

عکاســــــان، بازیگر�ن نقش های سینمایــی، مستندساز�ن، و بسیاری �ز هنرمند�ن در �ین 

�جتماع عظیم حضور د�شتند. نیز شاعر�ن و د�ستان نویسان مشهور، �هگاه در صفوف 
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ن �ونه که شایسته 
آ
ز�ئر�ن مشــــــاهده می شدند. با �ین همه، حضور �صحاب رسانه و هنر �

بود در رســــــانه ها بازتاب ند�شــــــت و حجم عظیم ز�ئر�ن، فرصــــــت تصویربرد�ری و ثبت و 

نان ر� �ز همه �رفته بود. عالقه بســــــیاری �ز جو�نان به چهره های مشــــــهور 
آ
ضبط حضور �

و رســــــانه های دید�ری و شــــــنید�ری و بازیگر�ن سینمایــی باعث شده بود که چند صف در 

نان حلقه بزند. �ز�ین رو بسیاری �ز �ین چهره ها ترجیح می د�دند تا با �ند�ختن چفیه 
آ
�طر�ف �

�ی بر ســــــر، بـخـشی �ز چهره خود ر� بپوشــــــانند تا ر�حت تر بتو�نند مسیرهای پیاده روی ر� 

بپیمایند یا در بیرون حرم ها به زیارت بپرد�زند. �صحاب رســــــانه و هنر نقش بسیار فعالی 

ن ها در 
آ
در بازتاب �خبار �ربعینی و شکر لحظه های معنوی د�شتند و �فزوده شدن تعد�د �

�ربعین �مسال زمینه ثبت و ضبط خاطر�ت و حو�دث مهم �ربعین ر� بیشتر کرده بود.

صاحبان حرفه های مختلف صنعتی �ز �صناف فعال �ربعین بودند. �ین �فر�د �عم �ز 

هنگر، تعمیرکار لو�زم برقی، کار�ر ســــــاختمانی، شیشه �ر، لوله کش، �چ کار و ... همه 
آ
�

و همــــــه در برپایــی �ربعین و خدمت به ز�ئر�ن شــــــریک بودند. �لبته بســــــیاری �ز �ین �فر�د 

مده بودند و به شکل خودجوش مشکالت �حتمالی ر� مرتفع 
آ
خود در قالب ز�ئر به عر�ق �

مدند.
آ
می ساختند. بـخـشی �ز �ین �فر�د نیز عر�قی بودند که در مو�قع لزوم به کمک می �

شپزها خود به شکل خودجوش 
آ
شپزها نقش مهمی د�شتند. بسیاری �ز �

آ
در موکب ها �

شپزها 
آ
بر�ی ز�ئر�ن غذ� طبخ می کردند و با زحمت بسیار پای دیگ می ماندند. در �طر�ف �

شپزخانه، جو�نان مشتاق فر�و�نی حضور د�شتند که بی چشمد�شت و فقط 
آ
و در فضای �

شپزها ر� کمک می کردند. �ین کمک ها در موقع 
آ
و فقط به شوق خدمت رسانی به ز�ئر�ن، �

ن( ظهور و بروز بیشتری د�شت. بـخـشی �ز �ین 
آ
ب کش کردن �

آ
طبخ برنج )یا در �صطالح �

جو�نان در هنگام توزیع غذ� نیز فعال بودند و �اه جمعیت های چندهز�ر نفری ر� �طعام 

می کردند.

نقش ر�نند�ان عر�قی نیز بسیار مشــــــهود بود. برخی �ز �ین ر�نند�ان، �اه 14 ساعت 

در مســــــیرهای مختلف، ز�ئر�ن یا خادمان یا �مکانات غذ�یــی و بهد�شــــــتی و ... ر� جابه جا 

می کردند. ر�نند�ان بســــــیاری حد فاصل شهرها ر� می پیمودند تا �مکانات ر� دست موکب 

د�ر�ن برســــــانند. ر�ننــــــد�ان فر�و�نی ز�ئر�ن ر� �ز مرز به شــــــهرهای زیارتی یا بالعکس منتقل 

می کردند. ر�نند�ان عر�قی، �غلب با نشــــــاط فر�و�نی همــــــر�ه بودند و به �ـفت و�و با ز�ئر�ن 

می پرد�ختند.

مین می کردند . 
أ
ماده باش بودند. در سیطره ها �مر �منیت ر� تا

آ
نظامیان در عر�ق، همه �

در میانه ر�ه ز�ئر�ن �مشده ر� به مقصد می رساندند، مو�رد مشکوک ر� بررسی می کردند و در 

مین کنند. نیز نیروهای �نتظامی و پلیس 
أ
تالشی خستگی ناپذیر تو�نستند �منیت ز�ئر�ن ر� تا

عر�ق در شــــــهرهای زیارتی و فو�صل شــــــهرها، عبور و مرور ر� سامان می د�دند و کمک کار 

نیروهای نظامی بودند.

ت
هش

 تا ب
اده

پی

ت
هش

 تا ب
اده

پی



	ایران
�ز مباحث شگـفت و خو�ندنی �یام �ربعین، �ـفت و�وهای مردم عر�ق با ز�ئر�ن �یر�نی 

درباره �یر�ن �ســــــت. در �وشــــــه و کنار حرم ها، در باز�رها و مغازه ها، در مســــــیر نجف به 

کربال، در بین موکب ها و در هر �وشه و کناری، نگاهت به �یر�نی هایــی می �فتد که با مردم 

عر�ق در حال �ـفت و�و هستند. �غلب موضوعاتی که در �ربعین بین �یر�نی ها و عر�قی ها 
تبادل می شود چندتاست؛ یکی �شتیاق عر�قی ها به زیارت �مام علی بن موسی �لرضا7 

ید، 
آ
ن �ونه که �ز سخنانشان برمی �

آ
�ست. عر�قی ها شیفتگی عجیبی به �مام رضا7 د�رند و �

کبوتر دلشان بر�ی رؤیت صحن و سر�ی �مام هشتم پر می زند. برخی �ز عر�قی ها در درون 

�تومبیل هــــــای خود تصاویری �ز حرم �مام رضا7 ر� نصب کرده �ند. �ین تصاویر کوچک 

ن نگاه کند. عر�قی ها 
آ
به �ونه �ی �ست که ر�ننده عر�قی هر زمان که دلش بخو�هد بتو�ند به �

�غلب �ز �یر�نی ها می پرسند که چند بار تاکنون به زیارت �مام رضا7 مشرف شده �ند یا 

ن که �ز تعد�د تشرف خود به �یر�ن و زیارت �مام رضا7 خبر می دهند. پس �ز زیارت �مام 
آ
�

رضا7، زیارت حضرت معصومه3 و زیارت �حمد بن موســــــی )شــــــاهچر�غ7( عمده 

ن می پرسند؛ شهر قم و حوزه علمیه و جایگاه مر�جع تقلید و 
آ
مباحثی �ست که عر�قی ها �ز �

نان عالقه د�رند �ز وضعیت شهرهایــی 
آ
طالب علوم دینی پرسش بسیاری �ز عر�قی هاست. �

مده �ند با �هو�ز 
آ
مثل مشــــــهد، قم و شــــــیر�ز بیشتر بد�نند. بیشــــــتر عر�قی هایــی که به �یر�ن �

ن ها در پـی بیماری خود یا یکی �ز �عضای خانو�ده، به منظور 
آ
شنا هستند. برخی �ز �

آ
نیز �

مده �ند.
آ
 به تهر�ن �

ً
درمان به �هو�ز رفته �ند یا نهایتا

ن، و دلپذیر بودن 
آ
ب وهو�ی مطبوع �یر�ن، به ویژه نو�حی شمالی �

آ
سخن �ز وضعیت �

مده �ند نیز بسیار ر�یج �ست. عر�قی ها �غلب �یر�ن ر� کشوری 
آ
ن بر�ی کسانی که به �یر�ن �

آ
�

ن، با جنگل های �نبوه دلربایــی می کند. نیز 
آ
ب وهو� می د�نند که مناطق شــــــمالی �

آ
خوش �

عر�قی ها �ز جاذبه های �ردشگری در �یر�ن، ساختمان های متنوع، بوستان ها، رودخانه ها 

ــــــر�ن زند�ی می کنند یاد  و... بســــــیار ســــــخن می �ویند. نیز �اه �ز فامیل های خود که در �ی

 صنعت 
ً
ــــــر�ز نارضایتی می کنند. مثال می کننــــــد. با�ین همه �هگاه �ز موضوعاتی در �یر�ن �ب

ــــــی در عر�ق ناله  ــــــر�ن ر� ضعیف می د�نند و �ز برخی ماشــــــین های �یر�ن خودروســــــازی در �ی

نان �ز کم مصرفی ماشین های �یر�نی در بنزین نیز به عنو�ن �متیاز 
آ
می کنند. �لبته برخی �ز �

ن می �ویند 
آ
نچه بســــــیاری �ز عر�قی ها در مو�جهه با ز�ئر�ن �یر�نی بســــــیار �ز �

آ
یاد می کنند. �

ن در 
آ
�قتد�ر �یر�ن، قدرت های �قتصادی، سیاسی، �منیتی و هسته �ی �یر�ن و درخشش �

ن ها بسیاری �ز فوتبالیســــــت ها و وزنه برد�ر�ن �یر�نی ر� 
آ
صحنه های بین �لمللی �ســــــت. نیز �

ن ها ر� �ز طریق ماهو�ره دنبال می کنند. 
آ
می شناسند و �عالم می کنند که همو�ره مسابقات �

نان �یر�ن ر� باعث مباهات تشیع می د�نند و معتقدند �قتد�ر �یر�ن، �قتد�ر تشیع در جهان 
آ
�

ن د�رد که در �ین عرصه 
آ
ن ها �ز �یر�ن �ندک �ســــــت و جای �

آ
�ســــــت. با�ین همه �طالعات �

کارهای فرهنگی �سترده �نجام شود.
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	پوشش مردان
پوشش مرد�ن در �ربعین، �غلب دشد�شه �ست. به فر�خور �یام عز�ی �هل بیت:، 

دشد�شــــــه ها مشکی رنگ �ست. در سال های �ذشــــــته و به ویژه در میان �فر�د بالی چهل 

ن همر�ه بود �ّما در �ربعین �مسال �ین 
آ
ســــــال، دشد�شه ها �غلب با کت هایــی همرنگ با �

ن شاید هو�ی نه چند�ن سرد �مسال باشد. �ربعین 
آ
مسئله کمی کمرنگ شده بود. علت �

کم کم به فصل �رم ســــــال نزدیک می شــــــود و طبیعی �ســــــت که پوشــــــیدن کــــــت بر روی 

ن هم بر�ی ز�ئری که قصد پیاده روی د�رد ـ کمی دشو�ر �ست و �رمای حاصل 
آ
دشد�شه ـ �

ــــــر ر� با ســــــختی روبه رو می کنــــــد. در �یام �ربعین �فر�د بالی چهل ســــــال عر�قی،  ن، ز�ئ
آ
�ز �

�غلب با دشد�شه ظاهر می شوند و در جو�نان زیر چهل سال ها هم �فر�د دشد�شه پوش 

فر�و�نی مشاهده می �ردد. با �ین همه عالقه به پوشیدن پیر�هن و شلو�ر و به ویژه شلو�ر لی 

نچه �ـفتیم مربوط به شهرهای کربال، نجف و 
آ
در میان برخی �ز جو�نان مشــــــهود �ست. �

کاظمین �ست �ما در پیاده روی، �غلب جو�نان با دشد�شه در حالت حرکت هستند. �ویا 

شکار پیر�ن و جو�نان، در 
آ
سان تر �ست. تفاوت �

آ
ر�ه رفتن با دشد�شه بر�ی جو�ن عر�قی �

چفیه و عقالی �ست که پیر�ن بر سر خود می �ذ�رند. چفیه های پیر�ن �غلب سیاه و سفید 

)تو�مان( �ســــــت و �اه به ندرت به رنگ های دیگر هم قابل مشاهده �ست. جو�نان عر�قی 

هم �اه چفیه د�رند �ما چفیه بدون عقال یا چفیه �ی که بر دوش خود �ند�خته �ند. کت و 

شلو�ر بیشتر لباس کسانی �ست که مسئولیتی بر عهده د�رند و �ز�ین رو در میان ر�ه کسانی 

 
ً
ر� مشــــــاهده می کنی که بی سیمی بر دســــــت د�رند و کت و شلو�ر سورمه �ی با پارچه نسبتا

�ر�ن قیمت و خوش �تو بر تن کرده �ند و به دنبال رتق وفتق �مور ز�ئر�ن هستند. به �ستثنای 

�ین �فر�د که �غلب جور�ب و کـفش و�کس زده مشکی به پا د�رند، پوشیدن جور�ب و کـفش 

 
ً
در عر�ق چند�ن �مر لزمی نیست. �ز�ین رو �فر�د فر�و�نی ر� می تو�ن دید که با ظاهری کامال

ر�سته، دمپایــی بر پاد�رند و جور�ب هم نپوشیده �ند. در پیاده روی هم �غلب �فر�د دمپایــی 
آ
�

به پا د�رند و به همین دلیل، مســــــیرهای پیاده روی با برخاســــــتن �ردوغبار فر�و�نی همر�ه 

�ست. همین مسئله باعث می شود که بسیاری �ز ز�ئر�ن غیر عر�قی، ماسک های بهد�شتی 

ن ها شود.
آ
و پارچه �ی بر صورت بزنند تا �ردوغبار کمتر و�رد حلق �

فر�موش نشود که ز�ئر�ن �یر�نی هم �اه هوس پوشیدن دشد�شه می کنند و دشد�شه �ی 

�ز باز�ر نجف می خرند تا مســــــیر پیــــــاده روی ر� ر�حت تر و با حال و هو�ی بهتری طی کنند. 

 
ً
ــــــوع دشد�شــــــه ها و نوع ر�ه رفتن �فر�د به خوبی می تو�ن حــــــدس زد که �ین ز�ئر �صالتا �ز ن

نکه چند روزی �ست به جماعت دشد�شه پوش پیوسته �ست.
آ
دشد�شه پوش بوده یا �
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	مشارکت زنان
مشــــــارکت زنان در بخش های مختلف �ربعین ستودنی �ســــــت. بسیار �ز زنان عر�قی، 

مده �ند؛ 
آ
همر�ه با کودکان خود، مســــــافت های بســــــیار طولنی ر� طی کرده �ند و به کربال �

ن عاجزند. با�ین همه زنان عر�قی با شور و شوق 
آ
مسافت هایــی که �اه مرد�ن �ز طی کردن �

فر�و�نی �ین مســــــیرها ر� طی می کنند. در مســــــیر به وفور زنانی مشاهده می شوند که کوله و 

�ثاث خود ر� بر سر نهاده �ند و بدون توقف حرکت می کنند. ویژ�ی �صلی �ین زنان، رعایت 

نان �غلب چادرهای بلند و کشیده با دوخت عربی �ست که 
آ
کامل حجاب �ست. حجاب �

بر سر می کنند و پوشیه هایــی �ست که بر صورت می زنند و دست کش های مشکی که در 

دســــــت می کنند. در ر�هپیمایــی �ربعین به ندرت زن عر�قی ر� مشــــــاهده می کنید که پوشش 

مناسب ند�شته باشد. پوشش زنان عر�قی حتی رنگارنگ نیست و �غلب به رنگ مشکی 

نان کمتر با مرد�ن سخن می �ویند و در مو�کب فقط به قدر ضرورت و غذ� خوردن 
آ
�ست. �

فتاب نیز به بخش زنانه 
آ
یا غذ� خور�ندن به کودکان خود حاضر می شوند و پیش �ز غروب �

نان، بر عظمت 
آ
موکب ها می روند و �ستر�حت می کنند. وقار زنان عر�قی و حجاب کم نظیر �

ن بسیار �فزوده و زمینه هر�ونه لغزش ر� دور ساخته �ست.
آ
ر�هپیمایــی �ربعین و معنویت �

�ز تالش زنان عر�قی در پذیر�یــی �ز ز�ئر�ن نیز نباید غافل شد. �غلب �ین زنان در پشت 

شپزی یا پخت نان �شتغال د�رند و �اه �ز بامد�د تا شامگاه به شکل 
آ
موکب ها در مطبخ به �

 به صورت جمعی �ست. مطبخ ها در مسیر 
ً
تو�ن فرسایــی کار می کنند. �ین تالش ها معمول

نان 
آ
�غلب فاقد �مکانات کافی �ســــــت. �ما �ین جلوی تالش های زنان عر�قی ر� نمی �یرد و �

با دل و جان می کوشند تا بهترین نان و غذ� ر� در �ختیار ز�ئر�ن قر�ر دهند. نیز بـخـشی �ز 

زنان عر�قی در بخش زنانه موکب ها ز�ئر�ن ر� پذیر�یــی می کنند. �ین زنان تالشگر �اه خود 

فرزند�ن کوچک د�رند، �ما به �ونه �ی تالش ها ر� مدیریت می کنند که در عین رسید�ی به 

فرزند�ن �ز خدمت به ز�ئر�ن باز نمانند.

ینده خادم حســــــینی شــــــوند، با خود همر�ه 
آ
نکه در �

آ
نیز �اهی فرزند�ن خود ر� با نیت �

موزش می دهند.
آ
نها �

آ
می سازند و خدمت به ز�ئر�ن ر� به �

با �ین همه در �غلب �ز�رش ها، فیلم های مســــــتند، تصاویر و ... �ز تالش زنان غفلت 

ن نادیده �نگاشته 
آ
نان در برپایــی �ربعین حسینی و شکوهمند ساختن �

آ
می شود و سهم �
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می شود.

	کوله بار
مسافر همیشه باری به همر�ه خود د�رد. �ین بار هنگام رفتن به سفر، �غلب وسایلی 

ن �ضافه 
آ
ن ها نیازمند می شود و در هنگام باز�شت، سوغاتی هم به �

آ
�ست که در سفر به �

می �ردد. �غلب بار مسافر�ن وسایلی چون چند دست لباس، وسایل �ستحمام و نظافت، 

د�رو و برخی مو�د غذ�یــی �ســــــت. �ین وسایل در غیر سفر �ربعین، در قالب یک چمد�ن 

حمل می شــــــود. چمد�ن ها هم در روز�ار ما �غلب چرخ د�ر و د�ر�ی دســــــته �ی �ســــــت که 

ســــــانی بتو�نند وســــــایل خود ر� جابجا کند. �ما در 
آ
کوچک و بزرگ می شــــــود تا مســــــافر به �

�ربعین �وضاع فرق می کند. در �ربعین بسیاری �ز ز�ئر�ن عالقه مندند تا مسافت نجف تا 

کربال ر� با پای پیاده طی کنند. �ز�ین رو طی کردن �ین مســــــیر با چمد�ن های بزرگ و حتی 

چرخد�ر کار بسیار دشو�ری �ست. �ز�ین رو �غلب می کوشند تا با کوله پشتی �ین مسیر ر� 

طی کنند. کوله پشــــــتی ها نیز �ند�زه و رنگ های متفاوت د�رد. تالش ز�ئر�ن �ین �ســــــت که 

 
ً
 سبک د�ر�ی بندهای زیاد و دوخت محکم �ستفاده کنند تا �ول

ً
�ز کوله پشتی های نسبتا

 با بستن چند بند چابک 
ً
ن ها پاره نشود و ثالثا

آ
 کوله �

ً
ن ها ر� �ذیت نکند ثانیا

آ
سنگینی بار �

تر و بدون �حساس درد در کـتف و کمر و بازو حرکت کنند . �ین کوله پشتی ها �اه جایــی 

ن ها ر� �ز ضربه های �حتمالی حفظ کنند.
آ
بر�ی لب تاب و وسایل �لکـترونیکی د�رند تا �

�ین، حال ز�ئر�ن غیر عر�قی �ست، �ما ز�ئر�ن عر�قی �اه در �ین حال و هو�ها نیستند 

و وسایل خود ر� در چمد�ن های چرخ د�ر، یا نایلون های دسته د�ر، یا حتی درون جعبه 

میوه می �ذ�رند و دنبال خود می کشند. زنان عر�قی نیز �اه �ز کیف های چرمی یا برزنتی زنانه 

�ستفاده می کنند و �اه کیف های خود ر� روی سر می �ذ�رند و مسافت ها ر� طی می کنند.

در �ین میان، عده �ی �ز ز�ئر�ن هم ترجیح می دهند تا وسایل و بارهای خود ر� زودتر به 

کربال ببرند و در هتل قر�ر بدهند یا در همان نجف در هتل سکونت خود باقی بگذ�رند یا با 

چرخ های حمل کیف همر�ه شوند؛ نیز فر�و�ن به ز�ئر�نی برخورد کردیم که وسایل چند�نی 

در هنگام پیاده روی ند�شــــــتند و می �ـفتند وســــــایل خود ر� به دوستان یا هم کارو�نی های 

ــــــر�ی حمل بار خود  خــــــود که قصد پیاده روی ند�شــــــته �ند، ســــــپرده �ند. �هگاه نیز �فر�د ب

نان 
آ
نان که فردی ســــــالخورده به همر�ه �

آ
ویلچر یا کالســــــکه �ی تهیه کرده بودند؛ به ویژه �

ن ها بود که 
آ
ن ها ر� بر روی پای خود بگذ�رد و یا کودکی همر�ه �

آ
بود و می تو�نســــــت کیف �

می تو�نستند بـخـشی �ز بارهای خود ر� در �وشه کالسکه �و جای بدهند. در دست برخی 

ن هاست. یعنی چند 
آ
مردم هم کوله های کوچکی بود که معلوم بود بـخـشــــــی �ز وســــــایل �

وســــــیله مورد نیاز ر� برد�شــــــته �ند و بقیه بار خود ر� به همســــــفر�ن خود که قصد پیاده روی 

ند�شته �ند، سپرده �ند.

ن ها در 
آ
ــــــود. برخی �ز � �مــــــا باز�ر کیف فروش ها و کوله فروش ها در نجف بســــــیار �رم ب

درون مغازه های خود �نو�ع کوله ها ر� د�شــــــتند و جلوی در مغازه شــــــاهد جمعیتی بود که 

مشــــــغول بررسی کوله مناســــــب بر�ی خود بودند. برخی �ز �ین کیف و کوله فروش ها هم 

ن ها هم �ستقبال 
آ
 مغازه �ی ند�شتند و �وشه خیابان یا کوچه بساط کرده بودند و �ز �
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خوبی می شد.

	موکب ها
 بر�ی �سکان و �ستر�حت 

ً
موکب ها در �ربعین تنوع فر�و�نی د�شتند. برخی �ز موکب ها صرفا

ز�ئر�ن خدمات رســــــانی می کردند. �ین موکب ها �غلب مجهز به پتو، بالش، فرش یا موکت، 

عایق بندی و سرویس های بهد�شتی متعدد بودند. برخی �ز موکب ها بیشتر در �مر �طعام ز�ئر�ن 

شپزی، 
آ
شپزخانه، دیگ و قابلمه و وسایل �

آ
 مجهز به �

ً
تالش می کردند. �ین موکب ها معمول

ن بودند. برخی �ز موکب ها در حد نوشیدنی ها مثل 
آ
ظروف یک بار مصرف و �مکاناتی �مثال �

ب به ز�ئر�ن خدمت می رســــــاندند. �ین موکب ها �غلب وسایلی چون کـتری و 
آ
چای، قهوه و �

قوری های متعدد، منقل ذغال، �ســــــتکان و نعلبکی، قاشق و ... د�شتند. �غلب تجهیز�ت 

مورد نیاز در پشــــــت موکب ها نگهد�ری می شد و فقط �قالم ضروری در جلوی موکب به کار 

�رفته می شد. کیفیت پذیر�یــی موکب ها نیز متفاوت بود. برخی غذ� ر� در سینی قر�ر می د�دند 

و در جلوی موکب به ز�ئر�ن تعارف می کردند و برخی غذ� ر� در د�خل موکب توزیع می کردند. 

درباره نوشیدنی نیز وضع همان بود.

جری و بتنی 
آ
نوع سازه های موکب ها تفاوت د�شت. برخی همانند ساختمان ها با سازه های �

ساخته شده بود. برخی دیگر با سازه های �مروزی و هم چون بناهای موقت، و برخی دیگر 

چادرهایــی با چند ستون بود. موکب هایــی که حالت ساختمان د�شت، �غلب بر�ی در�ز مدت 

نکه صرف هزینه کالن بر�ی 
آ
ن �جاره �ی نیست؛ چه �

آ
ســــــاخته شده و معلوم بود که زمین �

 
ً
ساخت در زمین �جاره �ی چند�ن معقول به نظر نمی رسد. مساحت �ین ساختمان ها معمول

بیش �ز پانصد متر بود. �ما ســــــازه های �مروز �غلب با ســــــقف سبک و به �صطالح قدیمی ها 

شــــــیرو�نی همر�ه بود و حال و هو�ی خاص خود ر� د�شــــــت. �ین ســــــازه ها �غلب حالت سوله 

د�شت و جمعیت های فر�و�نی ر� در درون خود جای د�ده بود. در نجف، در �طر�ف صافی 

صفا، و در کنار پله های برقی منتهی به �طر�ف حرم، ســــــوله های بســــــیار بزر�ی ساخته شده 

و جمعیت �نبوهی ر� پذیر� بود. ساده تر و فر��یرتر �ز همه موکب هایــی بود که حالت چادر 

هن به هم متصل شده و پارچه ضخیمی که بر 
آ
د�شت. �ین موکب ها با چند ستون و چند �

ن کشــــــیده شده بود، �ستو�ر می �شت. جنس چادرها �غلب برزنت و ضد حریق بود. نیز 
آ
�

چادرها �غلب به �ونه �ی بود که سرما به د�خل نفوذ نکند و �ز�ین رو با عایق هایــی همر�ه بود. 

در د�خل نیز پارچه هایــی �غلب به رنگ قرمز وصورتی فضای موکب ر� فر� �رفته بود. �لبته نوع 

برپا شدن �ین موکب ها به بضاعت برپا کنند�ان هم بستگی د�شت. �ز�ین رو �اه به موکب 

هایــی برمی خوردیم که حتی تشک های کافی بر�ی پوشاندن سطح موکب ها و �رم نگه د�شتن 

ن رد و بدل 
آ
زمین ر� ند�شتند. موکب های چادری در روزها �غلب �ز دو طرف باز بود تا هو� در �

 نام هیئت، 
ً
شود. �غلب موکب ها �ز نور کافی نیز برخورد�ر بودند. بر سر در موکب ها معمول

 »موکب �هل نجف« یا 
ً
یا شهر یا �روه برپاکننده بر پارچه �ی یا سازه �ی نقش بسته بود. مثال

ن شهر با نام موکب همر�ه بود. مثل »موکب شباب 
آ
»موکب مدینه دیاله« . �اه نیز نام جو�نان �

 »
ً
 و سهال

ً
مد�ویــی »مثل �هال

آ
سیس موکب یا جمله �ی در خوش �

أ
�هل نجف«. �اه نیز سال تا

یا جمله �ی در وصف زیارت �مام حســــــین7 یا �ربعین )مثل رحم هللا زو�ر �لحسین  7( 

نقش بسته بود.

موکب هــــــا به فر�خور ملیت برپاکننــــــد�ان نیز متفاوت بود. موکب هــــــای عر�قی، �یر�نی، 

پاکستانی، لبنانی و ... هر کد�م حال و هو� و ساختار خاص خود ر� د�شت. �اه نیز موکب ها 

مربوط به کشــــــورهای دوردســــــت مثل مالزی، تایلند و ... می شــــــدند. بر ســــــر در موکب های 
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غیرعر�قی �اه به زبان های دیگر مانند �نگلیسی نیز جمالتی نقش بسته بود.

نها یا در طرف 
آ
ن �ینکه بر سردر �کـثر �

آ
موکب های عر�قی، یک ویژ�ی مشترک د�شتند و �

نها، شمایل نصب شده بود. �ین شمایل ها �غلب تصویر منسوب به 
آ
ر�ست و چپ ورودی �

ن 
آ
�مام حسین7 یا �مام علی7 بود؛ �ما �ه �اه تصاویر دیگری �ز معصومان7 نیز بر �

نقش بسته بود. در عر�ق، شمایل جایگاه ویژه �ی د�رد و در �غلب حسینیه ها، موکب ها، 

مساجد و حتی معابر عمومی نصب شده �ست.

 �ز صدنفر ز�ئر 
ً
ظرفیت پذیر�یــی موکب ها متفاوت �ســــــت. موکب هایــی در بیــــــن ر�ه صرفا

نها ر� �سکان دهند، در مقابل برخی موکب ها تا ظرفیت پنج هز�ر 
آ
می تو�نند پذیر�یــی کنند یا �

ن موکب �مام رضا7 در نزدیکی عمود 285 �ست که 
آ
نفر یا بیشتر نیز ظرفیت د�رند. نمونه �

ظرفیت عظیمی بر�ی �سکان و پذیر�یــی ز�ئر�ن د�رد.

 �د�ره 
ً
برخی �ز موکب ها با همت نهاد، ســــــازمان یا مجموعه خاصی برپا شده �ست. مثال

ن، موکب های بزر�ــــــی در �یام �ربعین برپا کرده �ند؛ یا 
آ
�وقاف عر�ق یا ســــــازمان های �مثال �

ستان فاطمه معصومه3 و ... هر کد�م بنا 
آ
ستان قدس رضوی، �

آ
فعالن مسجد جمکر�ن، �

به تو�ن خود موکب هایــی د�یر کرده �ند؛ �ما �غلب موکب ها ر� مردم شهرها، روستاها، عشایر 

وری نذرها و هد�یای مردمی در طی 
آ
و قبایل مختلف عر�ق بر پا کرده �ند و با کمک مردم و �رد�

ن متفاوت 
آ
ن ر� �د�ره می کنند. تعد�د خادمان موکب ها نیز بنا به مساحت و ظرفیت �

آ
سال �

�ست و �اه بیش �ز پنجاه نفر دست �ندرکار برپایــی موکبی هستند.

نها موکب های کوچکی �ست که بیشتر بر�ی 
آ
برخی �ز موکب ها فقط صبح ها برقر�ر �ست. �

توزیع صبـحـانه ز�ئر�ن برقر�ر شــــــده �ست. برخی �ز موکب ها نیز �غلب در ظهر فعال هستند 

و ناهار ز�ئر�ن ر� تامین می کنند؛ �ما بســــــیاری �ز موکب ها در سه وعده صبح، ظهر، و شب 

نان ر� فر�هم می سازند.
آ
پذیر�ی ز�ئر�ن هستند و وسایل �ستر�حت �

در هر حال، بررسی وضعیت، شکل و موقعیت موکب ها، مقوله مفصل و شگـفت �نگیزی 

�ست که می تو�ند در ثبت و وقایع نگاری حو�دث �ربعین بسیار مهم باشد.
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	درمان
�ز دغدغه هــــــای مهم هر مســــــافری، وجــــــود مر�کز درمانی در محل مســــــافرت �و، بر�ی 

خطرهای �حتمالی �ســــــت. حادثه هیچ �اه خبر نمی کند و هر مســــــافری ممکن �ســــــت در 

مســــــافرت خود دچار ســــــانحه �ی دلخر�ش �ردد. �ز�ین رو به حکم عقل، می بایســــــت به 

موضوع درمان به شکل جدی نگریست و سالمت ز�ئر�ن ر� مر�قب بود. �مروزه در شهرهای 

زیارتی، بیمارســــــتان ها و درمانگاه های مجهز بسیاری وجود د�رد تا بیمار�ن ر� عالج کند و 

ن ها ر� برطرف سازد؛ �ما مسئله �ین �ست که با ورود بیش �ز سه 
آ
نگر�نی �طر�فیان و خود �

میلیون �ز دیگر کشــــــورها به عر�ق، و نیز سر�زیر شدن چندین میلیون عر�قی �ز شهرهای 

یا �مکانات درمانی نجف و کربال پاسخ �و هست یا خیر؟ 
آ
مختلف عر�ق به سمت کربال، �

مهم تر �ز �ین مســــــئله، دغدغه مسافر�نی �ســــــت که قصد پیاده روی د�رند و �ز مسیرهای 

یا �مکانات درمانی در بیرون شهرها و در حد فاصل نجف تا 
آ
مختلف عازم کربال شده �ند. �

کربال نیز به مقد�ر مورد نیاز وجود د�رد یا خیر؟ �مسال حجم �نبوهی �ز چادرهای �مد�د 

ــــــوط به جمعیت هالل �حمر در میانه ر�ه و حتی د�خل شــــــهرها وجود د�شــــــت تا در  مرب

لحظات حادثه خیز به د�د بیمار�ن برسند. رفتارهای کادر خدمت درمانیـ  �عم �ز پزشک و 

پرستار و ...ـ  نیز رضایت بخش بود؛ �ما ز�ئر�ن �غلب بر �ین باور بودند که هنوز �مکانات 

درمانی محدود �ست و بر�ی بیمار�نی که دچار بیماری های تنفسی، یا قلبی هستند، خطر 

نکه رساندن بیمار در �نبوه جمعیت به �ولین مرکز درمانی خود 
آ
فر�و�نی وجود د�رد؛ چه �

مبولنس و �تومبیل هایــی بر�ی مو�قع ضروری، کمبود 
آ
کاری بسیار دشو�ر �ست. کمبود �

پزشک و پرستار سیار و ... به خوبی مشهود بود.

عالوه بر �ین، باید �مکانات وسیع تر بر�ی لحظات پیش بینی نشده همانند لحظات 

عملیات های �نتحاری، در مناطق مختلف حضور د�شته باشند تا بتو�ند پیکرهای شهد� و 

سیب دید�ان �حتمالی ر� به سرعت منتقل کنند.
آ
�

نان نیاز 
آ
در ر�هپیمایــی �ربعین، جانباز�ن و معلولن بسیاری حضور د�رند و برخی �ز �

نان 
آ
نان و �هتمام به �مور �

آ
به مر�قبت های خاص یا �حتمالی د�رند که بررســــــی مشــــــکالت �

�همیت بســــــیار و برنامه ریزی �ســــــترده تری ر� نیاز د�رد. با �ین همه، د�رو ـ به ویژه بر�ی 

بیماری های و��یر د�ر همانند سرماخورد�یـ  در شهرها و در بین ر�ه یافت می شد. در �غلب 

ن بر�ی بیماری های و��یرد�ر وجود 
آ
مپول و �مثال �

آ
ــــــه فر�و�نی قرص و � چادرهای �مد�د، ب

د�شــــــت. نیز �مکانات ویژه �ی بر�ی کســــــانی که بیماری دیابت، چربی خون، زیادی �وره 

 در �زدحام 
ً
ن د�رند، یافت می شد. �مکاناتی مثل بر�نکارد بر�ی �فر�دی که �حیانا

آ
و �مثال �

جمعیت �ز هوش می رفتند وجود د�شت.
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	بهداشت
�ربعین �مسال، وضعیت کلی بهد�شت در شهرهای زیارتی و مسیرهای تردد به مر�تب 

بهتر �ز سال های �ذشته شده بود. �ین ر� می تو�ن �ز زبان ز�ئر�ن فر�و�نی شنید و می تو�ن 

به چشم خود دید. سطل های متعدد زباله در شهرهای نجف و کربال، �غلب با رنگ های 

بی و زرد، و نایلون های ســــــیاه رنگ بسیاری در معابر عمومی، باعث شده بود که حجم 
آ
�

زباله های خیابانی و دورریزها و پســــــماندها به شــــــدت کاهش پید� کند. خودروهای حمل 

وری می کردند. شست وشوی 
آ
زباله مد�م در تردد بودند و زباله ها ر� �ز ســــــطح شهر جمع �

ب مرسوم شده بود و بسیاری مقید به تمیز کردن محیط �طر�ف خود بودند. 
آ
مســــــیرها با �

ماده حمل و �نتقال زو�ید 
آ
چنانچه در �وشه �ی �وسفندی ذبح می شد، �فر�د به سرعت �

نچه 
آ
ن مانند پوست و شکمبه و نیز شست و شوی خون های جاری شده بر زمین بودند. �

آ
�

�ـفته شد حال �غلب مکان ها بود، �ما �هگاه با صحنه های ناهنجار و زباله های �نباشته 

بر زمین نیز مو�جه می شــــــدیم. �ما در کل رعایت نظافت عمومی و بهد�شــــــت در معابر، 

خیابان ها، �توبان ها و در �طر�ف موکب ها و منازل بیشتر �ز �ذشته بود.

بـخـشــــــی �ز مباحث مرتبط با بهد�شت، شامل ســــــرویس های بهد�شتی �ست. چیزی 

ور بود. �مسال �غلب 
آ
که در ســــــال های �ذشته بر�ی بســــــیاری �ز ز�ئر�ن )بویژه �یر�نی( رنج �

ســــــرویس های بهد�شــــــتی مجهز به مو�د شــــــوینده، مایع مخصوص شســــــتن دســــــت ها، 

فتابه بر�ی 
آ
ب شــــــهری بود. شست و شــــــو و نظافت با �

آ
و شــــــیلنگ های متصل به مجاری �

ب کر �ست. به همین دلیل، 
آ
ن هم عدم �تصال به �

آ
ور �ست؛ علت �

آ
�غلب �یر�نی ها رنج �

ب در تو�لت ها د�شــــــته �ند. نیز 
آ
میزبانان عر�قی، �هتمام ویژه �ی به نصب شــــــیلنگ های �

شــــــمار حمام ها در موکب های نجف تا کربال �فز�یش یافته بود. نظافت ســــــطح حمام ها و 

ز�ر می د�د، کمبود 
آ
نچه برخی ز�ئر�ن ر� �

آ
تو�لت ها نیز بهتر �ز �ذشته شده بود. در �ین میان �

ینده مرتفع شود.
آ
حمام های مخصوص خو�هر�ن بود؛ معضلی که �مید �ست در سال های �

نظافت عمومی موکب ها نیز ستودنی بود. در درون موکب ها، �غلب وسایل در جای 

ن ر�ه پید� کرده بود. پتو ها و موکت ها 
آ
خود قر�ر �رفته بود و خاک و شن و ماسه کمتر به �

تمیزتر شده و ر�ه ر� بر�ی �ستر�حت بهتر ز�ئر�ن همو�ر کرده بود. در بـخـشی �ز �ین نظافت، 

ز�ئر�ن نیز شریک بودند. بسیار �ز ز�ئر�ن بودند که خود جارو به دست �رفته و با همر�هی 

ب مشــــــغول تمیز کردن و شســــــت و شــــــوی محیط بودند . به ویژه خو�هر�ن که همو�ره 
آ
�

�همیت فر�و�ن تری بر�ی بهد�شت و نظافت قائل هستند.
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	نوشیدنی های اربعینی
�ربعین رفته رفته به ســــــمت ماه های �رم ســــــال پیش می رود و �ز�ین رو ضرورت پذیر�یــی 

ز�ئر�ن با نوشیدنی ها بیشتر رخ می نماید. �اهی نوشیدنی �رم یا سرد، خستگی پیاده روی 

ورد. نیز نوشیدنیها، �فر�د فر�و�نی ر� در �جر پذیر�یــی �ز 
آ
چند ســــــاعته ر� �ز تن �نســــــان در می �

ن که بسیاری �ز �فر�د تمکن مالی پذیر�یــی با غذ� �ز ز�ئر�ن �ربعین ر� 
آ
ز�ئر�ن سهیم می کند؛ چه �

نان خوشـحـال می شوند که 
آ
ن ها میسر �ست. �ز�ین رو �

آ
ند�رند، �ما پذیر�یــی با نوشیدنی بر�ی �

ن ها در خدمت ز�ئر�ن قر�ر �رفته �ست. در ر�ه نجف به کربال به موکب های فر�و�نی 
آ
بضاعت �

بی به دســــــت �رفته �ند و لیو�ن های پالســــــتیکی یا 
آ
ن جو�نان، پارچ �

آ
برمی خوریم که در �

ن ها هنگام 
آ
ن ها ر� در �ختیار ز�ئر�ن قر�ر می دهند. جمله �

آ
ن سرشار می کنند و �

آ
شیشه �ی ر� �ز �

ب 
آ
قای من، بنوش(. �اه نیز پذیر�یــی با �

آ
 �ین �ست: ِ�شِرب مولی )�

ً
پذیر�یــی �ز ز�ئر�ن معمول

ن ها در یک کارتن جا �رفته �ست.
آ
ب معدنی هایــی �ست که تعد�د فر�و�نی �ز �

آ
�ز طریق �

ب مهم ترین نوشــــــیدنی �ربعینی، چای �ست. در جلوی بسیاری �ز موکب ها، 
آ
پس �ز �

مده �ست. �ین ذغال های سرخ 
آ
ن پشته �ی �ز ذغال فر�هم �

آ
میزهایــی قر�ر د�ده شده که بر �

مده �ســــــت. 
آ
ن ها به رنگ ســــــیاه در�

آ
و د�غ، میزبان کـتری ها و قوری هایــی �ســــــت که �غلب �

ن ها 
آ
میزبانان موکب ها، �ز صبح زود مشغول فر�هم کردن تنه های درخت بر�ی سوز�ندن �

ن چای 
آ
ــــــر�ن به � ب جوش و ســــــپس چای هســــــتند. �ین چای ها که در �ی

آ
ماده ســــــاختن �

آ
و �

تشــــــی یا چای ذغالی �ـفته می شــــــود طرفد�ر�ن بسیاری د�رد. طعم دلپذیر، عطر مطبوع و 
آ
�

ن ها قر�ر د�رد 
آ
�اه ز�ئر ر� به کنار موکب و میزهایــی که چای بر �

آ
ن ها ناخود�

آ
حر�رت خو�ستنی �

می کشاند. در �وشه میزها، �ستکان های کمر باریک فر�و�نی در میان نعلبکی های منقش 

ن قر�ر 
آ
ن ها ر� شکر فر� �رفته و قاشق کوچکی در درون �

آ
قر�ر د�رد که یک سوم یا یک چهارم �

د�ده شده �ست. به محض حاضر شدن ز�ئر در کنار میزها، میزبان چای ر� درون �ستکان 

ن به 
آ
نچنان �ســــــتکان ر� �ز چای پر می کند که بـخـشــــــی �ز �

آ
می ریزد. به رســــــم �دب و کر�مت �

د�خل نعلبکی می ریزد. سر�زیر شدن چای �ز درون �ستکان در �یر�ن صورت خوشی ند�رد 

�ما در عر�ق، نشانه کر�مت و بذل و بخشش و �ظهار �حتر�م به میهمان �ست. کاّن میزبان 

نچه در �ختیار د�رم 
آ
می خو�هد بگوید که من تو ر� �ز صمیم دل دوســــــت د�رم و می خو�هم �

ن ر� د�رد، بیشتر نصیب تو 
آ
نچه ظرف �نجایش �

آ
نثار تو کنم و در �ین بذل و بخشش، �ز �

ن که 
آ
خو�هــــــم کــــــرد. دم کردن چای در �یر�ن و عر�ق با هم تفاوت د�رد. ما �یر�نی ها، پس �ز �

ن می ریزیم و ســــــپس قوری ر� بر روی 
آ
ب جوش بر �

آ
چای خشــــــک ر� درون قوری ریختیم، �

ن برخورد کند قر�ر می دهیم. در رسم 
آ
کـتری یا سماور یا در مکانی که حر�رت بسیار �ندکی با �

ن قدر باشــــــد که چای به جوشــــــش بیفتد یا در �صطالح قوری 
آ
�یر�نی، حر�رت قوری نباید �

ب کـتری، 
آ
قل قل کند! �ما در رسم عر�قی چنین نیست و �اه چای به طور کامل همانند �

ن �ندک می شود. چنین �ست که چای های عربی به مر�تب پررنگ تر �ز 
آ
ب �

آ
می جوشــــــد و �

چای های �یر�نی �ســــــت. به دلیل �ینکه برخی �ز عر�قی ها �ز نحوه چای دم کردن �یر�نی ها و 

ماده می کنند.
آ
 کمرنگ �طالع د�رند، �اه دو نوع چای �

ً
نها به چای نسبتا

آ
عالقه بسیاری �ز �

ن ها می پرســــــند: چای �یر�نی یا عر�قی؟ بســــــیاری �ز 
آ
غاز حضور ز�ئر�ن �یر�نی �ز �

آ
نان در �

آ
�

ز�ئر�ن �یر�نی، چای �یر�نی طلب می کنند �ما فر�و�ن �ند ز�ئر�نی که �یر�نی �ند و مشــــــتاق چای 

ــــــد و باز چای عر�قی ر� در فضای کشــــــور عر�ق بر چــــــای �یر�نی ترجیح می دهند. در  عر�قــــــی �ن

کنــــــار چای معمول، در کنــــــار برخی موکب ها، چای حامض نیز قــــــر�ر د�رد. چای حامض 
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ماده می کنند. چند لیموی خشک شده 
آ
یعنی چای ترش. چای حامض ر� به طریقه خاصی �

ب جوش می �ند�زند و مدتی بر روی حر�رت کم می �ذ�رند و سپس در همان 
آ
)�مانی( ر� د�خل �

�ستکان های د�ر�ی شکر می ریزند. �ین چای ها هم مشتری های خاص خود ر� د�رد. نا�ـفته 

ن �ست 
آ
نماند که بسیاری �ز �یر�نی ها �ز نوشیدن چای در عر�ق پرهیز می کنند. علت �صلی �

 �ستکان های چای در عر�ق به خوبی شسته نمی شود و عر�قی ها، �ستکان هایــی ر� 
ً
که معمول

بی فرو می کنند و بر�ی �فر�د دیگر در 
آ
ن ها چای نوشیده �ند، در د�خل سطل �

آ
که �فر�د در �

ن چای می ریزند. �ین رویه ر� بسیاری �ز �یر�نی ها، بهد�شتی نمی د�نند. چنین �ست که 
آ
درون �

در سالهای �خیر در جلوی بسیاری �ز موکب ها، لیو�ن های پالستیکی یا کاغذی که در �یر�ن 

به لیو�ن یک بار مصرف شهرت د�رد قر�ر �رفته تا ز�ئر�نی که �ز نوشیدن چای در لیو�ن ها و 

�ستکان های شیشه �ی �با د�رند، در لیو�ن های یک بار مصرف چای بنوشند. �ین هم جلوه 

نان به شــــــادمان شــــــدن میهمان �ست. در عر�ق 
آ
دیگری �ز میهمان نو�زی عر�قی ها و عالقه �

قند متد�ول نیست و شکر �ستفاده می شود. ولی باز به فر�خور حال ز�ئر�ن �یر�نی، در برخی 

موکب ها، قند نیز یافت می شود.

 در فنجان های کوچک 
ً
�ز نوشــــــیدنی های دیگــــــر �ربعین، قهوه �ســــــت. قهوه معمــــــول

به ز�ئر�ن تعارف می شــــــود. قهوه های عر�قی تلخ نوشیده می شــــــود و �غلب شکر ند�رد. �ین 

قهوه ها �غلب در کـتری های مخصوص قهوه یا در قوری های چینی در دست میزبانان �ست 

که با �حتر�م خاصی به فنجان ها ریخته می شــــــود و در �ختیار ز�ئر�ن �ربعین قر�ر می �یرد. 

بلیمو نیز �هگاه در پذیر�یــی ها موجود �ست. نیز در 
آ
شــــــربت های مختلف و بویژه شــــــربت �

ن در برخی موکب ها، نوشابه نیز �عطا می شود. نوشابه های عر�قی 
آ
هنگام غذ�، به همر�ه �

کمتر در ظروف پالســــــتیکی �ســــــت و �غلب در قوطی های فلزی قر�ر د�رد. عر�قی ها به �ین 

نوشابه ها، »ببسی« می �ویند.
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	غذاهای اربعینی
ــــــی �ز ز�ئر�ن �ربعین جلوه های متعدد د�رد. بـخـشــــــی �ز �ین مســــــئله به غذ�های  پذیر�یــ

ن 
آ
متنوعی باز می �ردد که در �ختیار ز�ئر�ن قر�ر می �یرد. در �ربعین �غلب غذ�هایــی که با �

نکه �ز 
آ
�ز ز�ئر�ن پذیر�یــی می شود غذ�هایــی با طعم و مزه عر�قی �ست. بسیاری �ز ز�ئر�ن با �

ن میل و رغبت 
آ
مده �ند، �ین غذ�های عر�قی ر� دوست د�رند و به �

آ
�یر�ن یا دیگر کشورها �

نشان می دهند. برخی �ز �ین غذ�ها به همر�ه برنج �ست. برنج های عر�قی به نرمی برنج هایــی 

که در �یر�ن طبخ می شــــــود نیســــــت، ولی �غلب �ز روغن فر�و�ن تری برخورد�ر �ست. �ین 

برنج ها �اه به نحوه عدس پلو، یا رشته پلو طبخ می شود و خود غذ�ی مستقلی به شمار 

می رود و �اه با خورش یا �وشت همر�ه �ست. خورش های عر�قی نیز چند�ونه �ست: �اه 

ن �ســــــت که قیمه 
آ
ن جمله �

آ
قیمه �ســــــت. قیمه عربی تفاوت هایــی با قیمه �یر�نی د�رد و �ز �

 له شده �ست. �اه نیز خورش عر�قی فاصولیه �ست که 
ً
ن کامال

آ
عربی، کشد�ر و لپه های �

ب پز شــــــده، روغن و �دویه �ســــــت. عر�قی ها عالقه و�فری به �ین 
آ
به و�قع مقد�ری لوبیای �

خورش د�رند. خورش بادمجان نیز �ز خورش  های خوش طبخ عر�قی �ســــــت. برنج ها �اه 

با �وشت همر�ه �ست. �ین �وشت ها �اه در قالب کوبیده عرضه می شود. �اه در قالب 

ماده می �ردد و �اه با �وشت پخته 
آ
�وشت پخته شده �وسفند یا �وساله )چلو�وشت( �

ن 
آ
شده یا سرخ شده ماهی همر�ه �ست. عر�قی ها به ماهی نیز عالقه بسیار د�رند و �غلب �

ر� با �دویه بسیار همر�ه می کنند. برنج ها �اه نیز در قالب مرغ �ست. مرغ هایــی که �اه در 

ماده شده �ست. �ین 
آ
تش مســــــتقیم �

آ
د�خل دیگ پخته شــــــده و �اه به صورت بریان و بر �

غذ�ها بیشــــــتر در ظهر به ز�ئر�ن �عطا می شود. با �ین همه در برخی مو�کب غذ�های دیگر 

میزه �ی �ز نخود، تخم مرغ و روغن و 
آ
ن جمله فالفل �ست. فالفل �

آ
هم موجود �ست . �ز �

ب پز که �غلب با فلفل نیز همر�ه �ست �ز غذ�ی مورد 
آ
�دویه �ست. لب لبی یا همان نخود �

ش، 
آ
عالقه عر�قی ها و ز�ئر�ن غیر عر�قی �ست. کـتلت )شامی(، تخم مرغ )با �نو�ع طبخ(، �

سوپ و �هگاه سمبوسه و حّتی پیتز� نیز در برخی موکب ها یافت می شود.

صبـحـانه در موکب ها در قالب تخم مرغ )با �نو�ع طبخ(، سرشیر، کره و مربا، پنیر، 

ش، عدسی و حلیم عرضه می شود. �ز جمله غذ�های خوشمزه و پرطرفد�ر صبـحـانه 
آ
خرما، �

در عر�ق باقال بالدهن �ست. �ین غذ� ترکیبی �ز باقال، تخم مرغ، روغن، نان و �دویه �ست 

میزه 
آ
ن عالقه مندند. کوفته برنجی، فرنی )نشاسته �رم( و مخلمه )�

آ
که عر�قی ها بسیار به �

�ی �ز تخم مرغ و �وجه یا همان �ملت( نیز چنین �ســــــت. با �ین همه بســــــیاری �ز ز�ئر�ن 

عر�قی �بایــی �ز خوردن کباب، جگر، و غذ�های سنگین در �بتد�ی صبح ند�رند.

در موکب هایــی که غذ�ی �یر�نی طبخ می شــــــود نیز غذ�هایــی چون چلو خورش قیمه، 

چلو خورش قرمه، چلو کباب، چلو مرغ، چلو �وشــــــت، چلو جوجه، باقال پلو، عدس 

پلو، �ستامبولی، و �هگاه شله زرد و حلیم یافت می شود.

در برخی موکب ها هنگام غذ� یا در هنگام دیگر میوه عرضه می شود. میوه هایــی چون 

پرتقال، نارنگی، موز، لیمو، سیب و خیار به فر�و�نی در دست ز�ئر�ن دیده می شود.

ــــــاره غذ�های �ربعینی چند نکـته دیگر هم �همیــــــت د�رد. نحوه طبخ غذ� در عر�ق  درب

با کشــــــورهایــی چون �یر�ن تفاوت هایــی د�رد. در عر�ق غذ�ها به مقد�ری که در �یر�ن پخته 
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می شــــــود پخته نمی �ردد. �ز�ین رو �اه ز�ئر�ن �یر�نی نمی تو�ننــــــد غذ�هایــی که با برنج همر�ه 

ن بسیار �ست میل کنند. برنجی که در عر�ق پخت می شود به نرمی 
آ
�ست یا �وشت در �

برنجی که در �یر�ن طبخ می شود نیست و هنوز تا پخت کامل زمان نیاز د�رد. �وشت نیز 

همین حکم ر� د�رد. �وشت هایــی که در عر�ق طبخ می شود �اه تا پخت کامل فاصله د�رد 

و به �صطالح �یر�نی ها، مغزپخت نشده �ست.

ــــــا روغن فر�و�ن تری همر�ه �ســــــت. در �صطالح غذ�های عر�قی  غذ�هــــــای عر�قی �غلب ب

ن ها �اه تکریم میهمانان �ربعین ر� در �هد�ی غــــــذ�ی فر�و�ن و همر�ه با 
آ
چــــــرب تر �ســــــت. �

روغن بسیار می د�نند و تمام تالش خود ر� در �ین مسئله مبذول می د�رند.

ن ها به مشحون 
آ
�دویه، فلفل فر�و�ن و پیاز بسیار �ز ویژ�ی های غذ�های عر�قی �ست. �

ساختن غذ�های خود با �دویه عالقه و�فر د�رند، به حدی که �اه �دویه فر�و�ن غذ� )بویژه 

 تند 
ً
در ماهی( طعم �صلی غذ� ر� تغییر می دهد، یا �ستفاده فر�و�ن �ز فلفل �اه غذ� ر� کامال

می سازد. پیاز نیز هم د�خل غذ� )به شکل سرخ شده( و هم در کنار غذ� �ستفاده می شود. 

نکه ترشی نیز در کنار غذ� حضور د�رد.
آ
ضمن �

�ستفاده �ز قاشق و چنگال در غذ�های عربی �اه چند�ن ضرورت ند�رد. �ین به معنای 

ن ها �ز قاشق و چنگال نیست؛ �ما �اه مرد عر�قی پیش �ز رسیدن قاشق 
آ
عدم �ســــــتفاده �

ن ر� میل می کند.
آ
غاز می کند و با دست و با صفای ز�ید �لوصفی �

آ
و چنگال غذ�ی خود ر� �
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	دخانیات
 متد�ول �ست. در دســــــت بسیاری �ز جو�نان عر�قی 

ً
کشــــــیدن سیگار در عر�ق، کامال

نان سیگار دوم خود ر� با سیگار �ول روشن می کنند! 
آ
سیگار مشاهده می شود؛ برخی �ز �

و �ز زیاد ســــــیگار کشــــــیدن �بایــی ند�رند؛ سیگار فروشی ها هم به وفور در �طر�ف حرم ها، 

کوچه ها و خیابان ها، و مسیر نجف به کربال یافت می شود. قیمت سیگار در عر�ق کمی 

سیب های �جتماعی 
آ
ن در �یر�ن �ســــــت. در عر�ق به مضّر�ت سیگار و �

آ
پایین تر �ز قیمت �

ن چند�ن توجه نمی شــــــود، چنین �ســــــت که �اه حتی به ز�ئر�ن �یر�نی نیز سیگار تعارف 
آ
�

می شود. در �غلب مجامع عمومی، �عم �ز مسجدها، حسینیه ها، �د�ر�ت، محافل روضه و 

... سیگار به وفور یافت می شود و بر�ی �فر�د سیگاری، جای سیگار بر�ی تکاندن خاکستر 

ورده می شود. �اه در دست نوجو�نان نیز سیگار مشاهده 
آ
ن و خاموش کردن ته سیگار �

آ
�

می شــــــود. در شــــــهرهای زیارتی عر�ق، جو�نان بســــــیاری ر� می بینید که در �وشه کوچه ها 

و خیابان ها نشســــــته �ند و مشــــــغول کشیدن ســــــیگارند؛ نیز در مغازه ها، فروشند�ان �ز 

کشیدن سیگار در پیش مشتری �بایــی ند�رند.

در کنار سیگار، کشیدن قلیان نیز متد�ول �ست. در شهرهای زیارتی عر�ق، مکان های 

ن مقهی )قهوه خانه( �ـفته می شود. به قلیان نیز 
آ
فر�و�نی در �طر�ف حرم وجود د�رند که به �

ن به 
آ
نار�یل یا نار�یله �ـفته می شود. در کربال، در منطقه مقام صاحب �لزمان و �طر�ف �

وفور قهوه خانه وجود د�رد. در �غلب قهوه خانه های عر�قی، جو�نان کـثیری حضور د�رند 

که ضمن کشــــــیدن قلیان یا سیگار، مشغول دیدن مسابقه فوتبال هستند. �اه به علت 

ن نیز قر�ر د�رد که �فر�د بر روی 
آ
کـثرت مشتری در قهوه خانه ها، صندلی هایــی در بیرون �ز �

ن می نشینند و با لذت تمام قلیان یا سیگار می کشند. در قهوه خانه ها �اه زن ها هم حضور 
آ
�

د�رند �ما به طور کلی فرهنگ عر�قی، قلیان یا سیگارکشیدن زن در مال عام ر� برنمی تابد. در 

مد مردم، ته سیگارهای بسیاری بر روی زمین مشاهده می شود. عر�قی ها 
آ
مسیرهای رفت و �

 ســــــیگار یا قلیان ر� به �یر�نی ها تعارف 
ً
بر �ســــــاس �صل خدمت رســــــانی به ز�ئر�ن، معمول

می کنند �ما �غلب، �یر�نی ها سیگارهای عر�قی ر� نمی پسندند و به سیگارهای وطنی بیشتر 

ورند؛ �ما درباره 
آ
 چند بسته سیگار ر� �ز �یر�ن به همر�ه می �

ً
�ر�یش د�رند و �ز�ین رو معمول

قلیان چنین نیســــــت و �ز�ین رو جو�نان �یر�نی ر� �هگاه می تو�ن در قهوه خانه های عر�قی 

مشاهده کرد که �ز تنباکوها �ستفاده و �ظهار رضایت می کنند. با �ین همه جو�نان عر�قی، 

ن ها می تو�ن �ز مو�د خانمان سوزی مثل 
آ
به مو�د مخدر عالقه مند نیستند و کمتر در میان �

تریاک و هروئین، عالقه �ی حس کرد.

ثار سوئی بر جو�نان �یر�نی 
آ
مســــــئله سیگار و سیگار کشیدن در عر�ق، ممکن �ســــــت �

نکه دیدن ســــــیگار در دست بسیاری �ز مردم، زمینه 
آ
و�اه نوجو�نان د�شــــــته باشد؛ چه �

ورد. �ز�ین رو باید با ر�هکارهای فرهنگی و غیر 
آ
�عتیاد جو�نان و نوجو�نان �یر�نی ر� فر�هم می �

ن، نسبت به �ین مسئله چاره �ندیشی کرد.
آ
�
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	خرید سوغات
وردن سوغات �ز سفر 

آ
خرید سوغاتی �ز دغدغه های بســــــیاری �ز ز�ئر�ن �ربعین �ست. �

ن پرد�خته و نیکو شمرده شده �ست. ز�ئر�ن 
آ
یک سنت حسنه �ست که در رو�یات نیز به �

�یر�نی �غلب به دنبال سوغات کم حجم و �رز�ن هستند تا بتو�نند به �فر�د بیشتری سوغات 

بدهند و بار کمتری ر� به دوش بکشــــــند. با �ین همه باز�رهای نجف و کربال و حتی برخی 

جاهای مسیر نجف تا کربال مملو �ز ز�ئر�ن �یر�نی �ست که به قصد خرید سوغات مشغول 

جســــــت و جویند. طالهای عر�قی، نگین و �نگشــــــتری ُدّر و عقیق، ُمهر کربال، تسبیح و 

جانماز، پارچه فاستونی، پارچه چادری، لباس های زنانه، لباس کودک، �سباب بازی و 

ن عالقه 
آ
... بـخـشــــــی �ز پرفروش ترین کالها در �ربعین �ست که �غلب �یر�نی ها به خرید �

شپزخانه مسی و کنده 
آ
مندند. نیز در ســــــال های �خیر ســــــینی، قند�ن، فنجان و وسایل �

کاری شده �ز کالهای پرفروش عر�ق شده �ست. بسیاری �ز چیزهایــی که �یر�نی ها خرید�ری 

می کنند کالهای چینی یا شــــــبه چینی �ســــــت که در کشــــــور ما نیز یافت می شود و �غلب 

ن ها با قیمت کالهای د�خلی بر�بری می کنند. �ین در حالی �ست که ز�ئر�ن دیگر 
آ
قیمت �

 �نگشتری ُدّر بسنده 
ً
کشورهای �سالمی �غلب به خرید مهر کربال، تسبیح و جانماز و نهایتا

می کنند و سبک بارتر به کشور خود باز می �ردند.

 کمتر 
ً
مده �ند، معمول

آ
ن ها که بدون حضور خانو�ده به سفر �

آ
در میان ز�ئر�ن �یر�نی، �

رغبت باز�ر�ردی د�رند و ��ر هم چیزی می خرند �ز باب خالی نبودن عریضه �ســــــت. �ین 

ز�ئر�ن در �ـفت و �وها می �ویند خانو�ده ها به دلیل درک �وضاع شلوغ �ربعین و کم حجم 

مده 
آ
نها خو�سته �ند که سوغات به همر�ه نیاورند و �ز فرصت به دست �

آ
بودن کوله ها، �ز �

بر�ی زیارت بهتر �ستفاده بکنند. �ز�ین رو بیشتر باز�ر ر� مسافر�نی که با خانو�ده به زیارت 

مده �ند شــــــلوغ کرده �ســــــت. مســــــئله دیگری که �اه باعث عصبانیت فروشند�ان عر�قی 
آ
�

می شود، سنت �یر�نی ها در چانه زنی �ست. چه بسیار ز�ئر�نی که بیش �ز ده دقیقه به چانه 

زنی با فروشــــــنده می پرد�زند تا مگر بتو�نند قیمت کال ر� �ندکی کاهش دهند که صد �لبته 

لود فروشند�ان عر�قی در �ین لحظات 
آ
�اه موفق می شــــــوند. چهره نار�حت و �اه خشــــــم �

ن �سترد�ی که در میان مردم رو�ج 
آ
 رسم چانه زنی در میان عرب به �

ً
دیدنی �ست! ظاهر�

د�رد، وجود ند�رد و کســــــانی که قیمت کال ر� بال می د�نند یا پول کافی بر�ی خرید ند�رند 

به ســــــرعت �ز خرید منصرف می شوند. نیز محاسبه قیمت ریال، دلر و دینار و �ختالف 

فروشنده و خرید�ر در �ین محاسبه �اه به �نصر�ف مشتری �ز خرید منجر می شود.

خرید ســــــوغات فرصت خوبی بر�ی فروشند�ان عر�قی در �یام �ربعین �یجاد می کند تا 

یند. چنین �ست که در خیابان ها، 
آ
�ز تورم و مشکالت مالی �طر�ف خود سربلند بیرون �

دستفروش های فر�و�نی مشاهده می شود که به دنبال فروش کالی خود هستند و حضور 

ن ها �اه باعث �زدحام خیابان های منتهی به حرم می شود.
آ
�
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