
توضيح:
از فوايد و آثار »س��فرنامه نويسي«، ترسيم اوضاع تاريخي � اجتماعي و وضعيت 

حاکم بر هر زمان و زمين است.
»زي��ارت عتبات« در زمان هاي مختل��ف و دوره هاي گوناگون، ب��ه صورتی و به 
گونه اي بوده اس��ت. آنان ک��ه در دوران طاغوت و تيرگی روابط اي��ران و عراق، به 
ص��ورت »قاچاق« ب��ه کربال مي رفتند، آنان که پس از پي��روزي انقالب و جنگ ايران 
و عراق، مخفيانه راهي اين س��فر مي ش��دند، آنان که پس از جنگ و تبادل اس��را و 
بازگش��ايي مرزها در دوران حکومت صّدام به زيارت عتبات مي ش��تافتند و باألخره 
آنان که پس از سقوط صدام و روي کار آمدن دولت مردمي عراق و حضور نظاميان 
اشغالگر آمريکايی،  به کربال و نجف مي رفتند، هرکدام ويژگي هايي داشته و دارند و 

سفرنامه هاي هر دوره، بازتابي از وضعيت آن روزگار است.

سفر کربال
جواد محدثی 
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نگارنده، در س��ال 1380 خورش��يدي و در زمان حاکميت صّدام و پيش از اشغال 
عراق، ب��ه عنوان »روحان��ي کاروان« موفق به زيارت مرقد مطّه��ر امامان معصوم 

درکربال، نجف، کاظمين و سامرا و ديگر اماکن زيارتي عراق شد.
از اين رو، اين س��فرنامه، حال و هواي آن مقطع از زمانی را دارد که زّوار ايراني 
پس از ورود ب��ه خاک عراق، با حضور راهنمايان عراقي که در اتوبوس ها مس��تقر 
مي ش��دند، به گونه اي تحت الحفظ و مانند اسير به زيارت مي پرداختند و آزادي عمل 

مطلوب را نداشتند. اميد است براي خوانندگان »زيارت«، مفيد باشد:

مقّدمات سفر
فکر نمي کردم حاال حاال ها نوبت ما شود که به زيارت برويم. خانواده هاي شهدا در 
اولويت اول قرار داشتند. مي رفتند و بر مي گشتند و خاطرات سفر را مي گفتند و آتش 

شوق ما را تيزتر مي  کردند.
ولي... زمينه فراهم شد و توفيق رفيق گشت تا به عنوان روحاني کاروان سفر عتبات، 
با يکی از کاروان هاي قمی بروم. چند روز پيش از س��فر، جلس��ه توجيهی و توضيحی 

گذاشتند و اوضاع و احوال سفر را بيان کردند.
روز11 خرداد 88 )8 ربيع االّول1422ق.( دو اتوبوس که حامل مسافران اين کاروان 
ب��ود، از مقابل فرمانداری قم حرکت کرد. من در ي��ک اتوبوس بودم و مدير کاروان 
که يکی از بازاريان بود، در اتوبوس ديگر تا گفتني هاي الزم در طول راه و سفر گفته 
ش��ود. اين تقسيم کار، در خاک عراق و در هر بار سوار و پياده شدن از اتوبوس ها در 

هنگام زيارت اماکن ادامه داشت.
مسير حرکت از قم به سمت اراک، مالير، همدان و کرمانشاه طی شد. بعد از ظهر، 
ادامه مسير به سمت غرب بود. دو ساعت به غروب مانده به »قصرشيرين« رسيديم و در 
مس��افرخانه اي اس��کان يافتيم تا مقدمات حرکت فردا صبح فراهم شود. مسؤوليت اين 

هماهنگي ها با مدير بود.
براي اقامة نماز مغرب و عش��ا، از محّل اس��کان بيرون آمديم و به يکی از مس��اجد 
نزدي��ک رفتيم. پيش نمازي نبود. من به امامت جماعت پرداختم. وظيفة روحاني من از 

بال
کر

فر 
س

13
88

ن 
ستا

زم
ـ   

ول
ه ا

مار
ش

174



همين جا رسماً آغاز شد. شب 9 ربيع األ ول بود، آغاز اقامت حضرت مهدی7 بين دو 
نماز دربارة وجود آن حضرت و امامتش و وظايف ما نسبت به ائّمه و معرفت حق اهل 

بيت صحبت کردم.

ورود به عراق
فردا صبح زود، پس از نماز جماعت در مسافرخانه، همسفران با دو اتوبوس جديد، 
فاصلة قصر شيرين تا مرز خسروي را در مّدتي حدود نيم ساعت طي کردند. من و مدير 

و نفر سّوم دنبال گذرنامه ها رفتيم. يک ساعتي طول کشيد.
فاصلة حدود200 متر )نقطة صفر مرزي ميان عراق و ايران( را با اتوبوس رفتيم. لب 
مرز عراق، طبق فهرست اسامي، به صف شديم تا وارد خاک عراق شويم و از گمرک 

بگذريم.
وارد گمرک عراق ش��ديم. ساک ها و جيب ها را مي گشتند. هر کارواني حّد اکثر 
مي توانس��ت 5 مفاتيح الجنان با خود داشته باش��د. بقية مفاتيح ها، کتاب ها، جزوات را 
از زائران گرفتند و رس��يد دادند، تا در بازگش��ت، تحويل دهند. بعضي کتاب هاي دعا 
را البه الي لباس ها درس��اک ها مخفي کرده بودند و رّد کردند. من که فکر نمي کردم 
تا اين حّد حساس و سخت گير باش��ند، استتار نکرده بودم. الجرم کتاب هاي »کربال«، 
»اماکن زيارتي کربال«، »س��فرنامه کربال« و دفتر شعر و مطالب را گرفتند و خلع سالح 
کامل ش��دم. البته بازار »رش��وه« دادن به مأموران داغ بود. ولي من دلم نيامد که به آن 
مأموران بعثي که از آنان متنّفر بودم، رش��وه بدهم تا کتاب دعا به آن س��وي مرز ببرم. 
يکی ازعراقي ها که فارس��ي هم مي دانس��ت، به من گفت: اگر چي��زي داده بودي، نه 

تفتيش مي شدي، نه وسايلت را مي گرفتند.
به هر حال، صبحانه صرف شد، طبق پاسپورت ها بليت ها را تهيه کردند، طبق حواله، 
به بانک گمرک رفتيم و براي دريافت پول عراقي درنوبت ايس��تاديم. مأموران عراقِي 
تحويل پول، زنان بي حجاب بودند. بس��ته هاي پول را که به اندازة يک گوني مي ش��د 
گرفتيم و به اتوبوس ها آورديم تا ميان زائران تقس��يم کنيم. تفاوِت پول ايراني و دينار 
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عراق��ي خيلي فاحش بود. براي هر نفر در مقابل 40 ه��زار تومان، حدود 91140 دينار 
عراقي مي رس��يد. تقسيم سه ميليون و دويست و هش��تاد هزار دينار عراقي ميان 36 نفر 
مسافران اتوبوسي که من در آن بودم. مدتي طول کشيد. اسکناس هاي عراقي همه 250 
ديناري بود، با کاغذي کاماًل نامرغوب...، مس��ير ادامه يافت و بخشي از اين کارها در 

حال حرکت انجام گرفت.

بغداد
عصر بود که به بغداد رس��يديم، تصّور بغداد زمان جنگ در ذهنم به ش��کلي بود و 
تصوير بغداد زمان هاي کهن و عصر خلفا با تاريخي بزرگ و پيش��ينه اي درخش��ان، به 
ش��کل ديگر. اما آنچه مي ديدم، حقيرتر از همة تصّورات ذهني ام بود. س��يمايي نه در 
خور پايتخت يک کش��ور با سابقه که روزگاري مهد تمّدن عظيم اسالمي بوده و نام و 

آوازة دانشگاه »نظامية بغداد« به همه جا رسيده بود.
در هتلي به نام »فندق الغدير« فرود آمديم. پس از استراحتي مختصر، به قصد زيارت 
»کاظمين« س��وار اتوبوس ها شديم. پس از عبور از چندين خيابان و گذشتن از پلي که 
در بغداد، روي دجله بود و يادآور بسياري از حوادث تاريخي اين شهر، از جمله تشييع 
جنازة مظلومانة پيکر مطّهر موس��ي بن جعفر8 در دورة هارون الرش��يد، به »کاظميّه« 
رسيديم، که شهري متصل به بغداد و آن سوي دجله است و مانند تهران و شهر ري به 

هم متصل مي باشند.

در حرم کاظمين
وقتي به صحن کاظمين رسيديم، اذان مغرب را مي گفتند. وقت نماز بود و در نماز 
جماعتي که برپا بود ش��رکت کرديم، پس از آن، تش��ّرف به حرم امام موسي بن جعفر 
و حض��رت جواد8 که کنار هم  اند، نقطة آغ��از زيارت هاي ما از حرم هاي ائمة عراق 

بود.
فرصت زيارت حرم محدود بود. به دو ساعت نرسيد. طبق قرار قبلي، ساعت 10/5 
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ش��ب همه پاي اتوبوس ها جمع ش��دند؛ سرشماري و کنترل، س��پس حرکت به سوي 
بغداد، که دير وقت بود، ش��ام و استراحت، تا فردا برنامه هاي از پيش تعيين شده انجام 

شود.

سامّرا
روز دوم حضورمان در بغداد، برنامة »سامرا« و زيارت عسکريين را در پيش داشتيم. 
در س��امرا غير از مرقد مطّهر امام هادي و امام عس��کري8 و سرداب مقدس معروف 
به »س��رداب غيبت« که بس��ته بود و فقط درگاه آن را زيارت کرديم. قبر »سيد محمد« 
فرزن��د بزرگ امام هادي7 را زيارت کرديم که از ُعبّ��اد و علما و بزرگان بوده و در 
زمان خود، تصّور اغلب ش��يعه آن بوده که پس از امام هادي، او امام خواهد شد، ولي 

امامت به حضرت عسکري7 رسيد.
ح��رم عس��کريين يک گنبد ب��زرگ دارد و ضريحي که قبر دو ام��ام و نيز نرجس 
خاتون )مادر امام زمان( و حکيمه خاتون )عمة امام عس��کري و دختر امام جواد( را در 
برگرفته است. قبر حکيمه خاتون پايين پاي امام هادي است. ضريح اين حرم مانند حرم 
حسيني شش گوشه دارد و گنبد طاليي سامرا بزرگ ترين گنبد طاليي قبور ائّمه است. 

صفاي توأم با سادگي و مظلوميت را در اين حرم شاهد بوديم.
هواي گرم و س��وزنده و گزندة س��امرا کالفه مي کرد. مواجهه با گداهاي س��مج و 
دست فروش هاي سمج تر، آزار دهنده بود؛  َمثَل قديمِي »گداي سامره« در ذهنم تداعي 
کرد. اّخاذي صريح مس��ؤوالن آس��تانه و خّدام و کفش  داري ها و زيارت نامه خواناِن 
گردن کلفت و ش��کم گنده و اين که بس��يار زش��ت و گدامنش از زّوار با اصرار پول 

مي گرفتند، مشمئز کننده بود. بر مظلوميّت مضاعف شيعه و امامان سوختم.
س��امرا ترکيبي از شيعه و سنّي اس��ت و اکثريت اهل تسنّن اند. بعضي ها ترديد داشتند 
که همين زيارتنامه خوانان و دعا خوانان شيعه باشند و مي گفتند: اين ها بعضي شان منافقانه 
عمل مي  کنند و مزار أئمه را وسيلة کسب خود قرار داده اند. کاش روزي اين مظلوميت ها 
به پايان برسد! فرصتي بود که بيرون از حرم به يکي دو تا کتابفروشي و دّکه هاي مطبوعاتي 
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سرزدم. اغلب، راکد بود و کتاب ها گردو خاک گرفته. در کتابفروشي ها اگر کتاب هايي 
دربارة ايران بود، برّضد شيعه و امام راحل بود و چه تأّسف بار!

در هتلي که ميان راه بود ناهار خورديم و به کاظمين برگشتيم. اين زيارت دّوم که 
هنگام نماز مغرب بود، تا پاس��ي از ش��ب ادامه داشت.در محدودة حرم، قبر شيخ مفيد 
و خواجه نصير طوس��ي در داخل رواق شرقي و غربي قرار دارد. قبر سيد رضي و سيد 
مرتضي، دوتن از بزرگترين علماي شيعه در قرن چهارم بيرون حرم بود و هر کدام بقعة 

خاّصي دارد و با فاصله اي نزديک به هم.

مسجد بُراثا
امروز، ديدار از مس��جد بُراثا را در برنامه داريم که در بغداد است. محّل اين مسجد 
پيش از اسالم، دهکده اي مسيحي نشين بوده و در سفري حضرت علي7 که از آن جا 
عبور مي کرده، به کرامت آن حّجت خدا چش��مه و چاهي جوش��يده اس��ت. در بيرون 
مسجد و حياط آن، سنگي است که با اشارة حضرت از چاه درآمد و آب فوران زد. نيز 
س��نگي ديگر آنجاست که بازماندة روزگار کهن است و در ورودي مسجد قرار دارد. 
همچنين س��نِگ گويا کننده )حجر مُنطِق( که گود بود و مي گفتند افراد، براي بازشدن 

زبان فرزندان الل، در آن گودي آب مي ريزند و به بچه مي نوشانند و...
مس��جد براثا بس��يار با فضيلت اس��ت و اعمال و دعاهاي خاّص دارد که در مفاتيح 
الجن��ان هم آمده اس��ت )ذيل زيارت موس��ي بن جعفر7(. چاه منس��وب به حضرت 
علي7 هنوز هم داير اس��ت و برروي آن بنايي ساخته اند. بعضي هم به عنوان تبّرک از 

آب آن مي  نوشند.

به سوي نجف
مي بايس��ت پايتخت عراق را ترک مي کرديم. بار ديگر فرصتي دادند تا کاظمين را 
زيارت و وداع کنيم و از بغداد به س��مت نجف اش��رف حرکت کرديم. دل کندن از 

حرم دو امام، دشوار بود، امّا شوق ديدار نجف هم ما را به سوي خود مي کشيد.

بال
کر

فر 
س

13
88

ن 
ستا

زم
ـ   

ول
ه ا

مار
ش

178



اتوبوس ه��ا در جاده پيش مي رفتند. دو س��اعتي در راه بوديم. از دور گنبد طاليي 
حرم علوي آش��کار ش��د. صداي صلوات زّوار با اشک هاي ش��وق آميخت.نجف هم 
خاطرات و وقايع بس��ياري را در ذهنم بيدار مي ک��رد. غير از حرم حضرت امير، حوزة 
علمية نجف که از هزار سال پيش درخشيده و سال هاي اقامت امام امت در اين شهر و 
مراجع بزرگ عراق در گذش��ته و عالمة اميني و... خيلي سوژه هاي ديگر در ذهنم رژه 

مي رفتند.
ابت��دا ما را ب��ه هتلي بردند که محّل اس��کاِن دو روزة ما بود. پس از رفع خس��تگي 
و اس��تراحت، غس��ل زيارت کرديم و به قصد حرم موال بيرون آمدي��م. وقتي به حرم 
رس��يديم اذان مغرب بود. درگوشه اي خودمان نماز جماعت برگزار کرديم. چند بچة 
عراقي براي تکبير گفتن نمازمان با هم رقابت داشتند. پس از نماز، پولي به آن ها داديم، 
س��پس دس��ته جمعي به س��مت حرم و ايوان طالي حضرت رفتيم. ايوان نجف عجب 

صفايي دارد!
مأموران عراقي گرچه به ظاهر ما را رها کردند و قرارمان پس از دوساعت کنار قبر 
مرحوم شيخ عباس قمي صاحب مفاتيح بود. ولی دورا دور مراقب بودند. از برنامه هاي 
گروه��ي ونوحه خواني و س��روصدا مانع مي ش��دند و مرتب به م��ّداح تذکر مي   دادند 
که آهس��ته تر بخواند. با اين که محل اس��تقرارمان در نجف )هتِل ُدّرة النجف( با حرم 
فاصله اي نداش��ت و پياده با پنج دقيقه زمان، مي ش��د رفت و آم��د کرد، ولي مأموران 
همراه، در رفت و برگش��ت ما را الزاماً به اتوبوس ها س��وار مي کردند و مواظب بودند 
که همة نفرات س��وار شده باشند و نمي گذاش��تند افراد پراکنده شوند. شايد بيم داشته 
برخي سراغ بيت آيت اهلل سيستاني بروند. چه خون دلي خورديم به خاطر فرصت هايي 
که هدر مي رفت. کنترل عراقي ها از يک س��و، اهمال کاري و تعلّل برخي زائران براي 
حض��ور به موقع خيلي وقت گير بود. گاهي تا س��ه ربع س��اعت يا يک س��اعت طول 
مي کش��يد که همه گرد هم آيند و س��وار اتوبوس ها شوند و سرش��ماري انجام گيرد، 
آنگاه اجازة حرکت اتوبوس  تا هتل داده ش��ود که چند دقيقه بيشتر نبود. واقعاً زيارت 
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با اعمال ش��اقه و مثل اس��راي جنگي آزار دهنده بود. بارها مي شمردند، حتي اگر يک 
نفر هم نيامده بود، مجبور بوديم صبر کنيم تا گروه تکميل شود. البته مأموران هم حق 
داش��تند، چون مأموريت حفاظت و کنترل و رفت و آمد دس��ته جمعي و طبق برنامه از 
پيش تعيين ش��ده و توافق ش��دة بين اي��ران و عراق، بر عهدة آنان ب��ود و تخلّف از آن 
براي خودشان هم مسأله ساز مي شد. ولي وقت زيادي از ما به خاطر همين قضيّه گرفته 

مي شد و بهرة ما از زيارت دو نوبت کامل بيشتر نشد.
وضعيت نامناسب زيارت تحت نظر و مراقبت، بردلم اين آرزو را گذراند که کاش 
روزي زي��ارت عتب��ات، بدون حضور ص��دام در عراق و نيروي بعث��ي در کنار زائران 
انجام ش��ود! خيلي دوست داش��تم که فرصت و مجال و آزادي بود تا از حوزة نجف، 
علما و بزرگان اين ش��هر، کتابخانة عمومي حضرت عل��ي7 که مرحوم عالمة اميني، 
صاحب »الغدير« آن را تأس��يس کرده، کتابفروش��ي هاي نجف، م��دارس متّعدد ديني 
حوزة ديرپاي نجف که سال هاست مورد بي مهري است، ديدار کنم، ولي زمينه فراهم 
نبود، راهنما و بلدي هم نداش��تم، فرصت ها هم پرشتاب بود وبرنامه هاي زيارتي بسيار 
متراکم. کاش روزي اين آرزو برآورده شود! آن چه را هم که جسته گريخته به دست 

آوردم، نتيجة پرس و جوها يا سرکشي هاي خارج از برنامة خودم بود.

کوچه پس کوچه هاي نجف
علي رغم کنترل و محدوديت هايي که بود، مايل بودم نجف را بيشتر بشناسم و خارج 
از برنامة تعيين ش��ده، جاهاي ديگر را هم ببينيم. دردو روز اقامت در نجف، گشتي در 
دورو بر حرم و کوچه ه��ا وگذرهاي اطراف و برخي خيابان ها زدم. نزديکي هاي حرم 
جامع  الش��يخ الطوس��ي بود. مس��جدي که قبر شيخ طوس��ي در ورودي آن بود و دفتر 
آي��ت اهلل بحر العلوم هم آن جا بود. خود او حضور داش��ت و مراجعات مردم و طالّب 

داير بود و از فضاي مسجد به عنوان »َمدرس« و محل مباحثه هم استفاده مي شد.
در کوچ��ه پس کوچه هاي تنگ و خراب و کثيف اطراف حرم که هيچ در ش��أن 
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حري��م علوي نبود، از دور چند گنبد کاش��ي توجه مرا جلب کرد. س��راغ آن ها رفتم. 
يکي قبر مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطا بود، يکي هم قبر مرحوم محمد حسن نجفي 
)صاحب جواهر الکالم( از فقهاي بزرگ ش��يعه، چند تا هم مربوط به علماي ديگر که 

به صورت بقعه هايي در بسته و بعضي باز بود.
بي��رون حرم در محدودة غرب، منطقة وس��يعي گود برداري عميق ش��ده اس��ت و 
ساختمان هاي قديمي را تخريب کرده اند. مي گفتند مي خواهند پارکينگ زير زميني و 
توسعه هاي مورد نياز داشته باشند. از دور دو گنبد کاشي به چشمم خورد. صبحگاه بود 
و لحظات طلوع آفتاب. صداي پارس سگ ها هم به گوش مي رسيد.حّس کنجکاوي ام 
مرا به آن طرف کش��اند. قدم زنان رفتم و رفتم تا نزديک آنجا رس��يدم. يکي از آن ها 
»مقام امام زين العابدين« بود، يکي هم »مقام امام علي« و بقعه اي که قبر »صافي صفا« در 
آن بود. ديداري کردم و به حرم برگش��تم تا در موعد مقّرر در جمع زائران باشم براي 
برگش��ت به محّل اقامت. آن روز، نماز صبح را به جماعت با جمعي از همس��فران در 
ايوان اميرالمؤمنين7 خوانده بودم و چه قدر لّذت بخش و خاطره آميز بود! شب ها در 

صحن حرم علوي، آقاي سيد حسين الصدر نماز مي خواند.
ناگفت��ه نگذرم ک��ه در صحن حضرت امير و در بقعه ه��ا و ايوان ها قبور تعدادي از 
علماس��ت. از جمله قبر مقّدس اردبيلي و قبر حاج آقا مصطفي خميني که در دو طرف 
ايوان طال داخل بقعه اس��ت و درهاي آن بس��ته اس��ت. قبر مرحوم شيخ عباس قمي و 
استادش ميرزا حسين نوري در ايوان جلوي يکي از حجرات ضلع غربي است. قبر آيت 
اهلل سيد ابوالحسن اصفهاني، آيت اهلل خويي، شيخ انصاري، بحرالعلوم، خلخالي و... در 

حجره ها و راه روهاي خروجي صحن است و در همة اين مقبره ها هميشه بسته است.

اماکن ديدني نجف
روز دوم حضورمان در نجف، برنامة ديدار و زيارت چند جا بيرون ش��هر بود. ابتدا 
به »مس��جد حنّانه« رفتيم؛ جايي که مي گويند يک ش��ب سر مطّهر امام حسين7 آنجا 

ات
طر

خا
13

88
ن 

ستا
زم

ـ   
ول

ه ا
مار

ش

181



نگه داري ش��ده است، در مسير رفتن اسرای اهل بيت به شام. سپس به زيارت قبر »ميثم 
تّمار« رفتيم، صحابي شهيد حضرت علي7 که به دست واليان بني اميه شهيد شد.او را 
به دار زدند. از باالي دار هم فضايل علي7 را مي گفت که زبانش را بريدند. بعد از آن 
قبر مطهر جناب »کميل بن زياد« را زيارت کرديم، صاحِب س��ّر امام علي7 همان که 

دعاي خضر را حضرت به او آموخت؛ دعايي که به »دعاي کميل« مشهور است. 
پس از آن، به »مس��جد س��هله« رفتيم؛ جايي که مقّدس و با فضيلت است و بسياري 
از اولياي الهي در آن مکان نماز خوانده اند. خيلي ها چهل ش��ب چهارش��نبه در مسجد 
سهله به عبادت گذرانده و به مالقات امام زمان] نائل شده اند. در ايران هم شب هاي 
چهارش��نبه، مس��جد جمکران به تبع اين مس��جد رواج يافته و مردم در چنين ش��بي به 
جمک��ران مي روند. در مس��جد س��هله بعضي ها به حضور حضرت مهدي] مش��رف  
ش��ده اند. صحن بزرگ آن بي  س��قف اس��ت، مثل مس��جد کوفه، داراي چندين مقام 
)جاي��گاه خاص براي عبادت( اس��ت که ه��ر کدام نماز و دعاي خاّص��ي دارد که در 

مفاتيح الجنان هم آمده است. 
ديدارها به س��رعت انجام مي شد، فرصت کم بود و جا هم زياد. توقع زّوار هم اين 
بود که در همة اين اماکن، آداب و اعمال انجام ش��ود ولي فرصت نبود. سررش��تة کار 
را به عرب هاي دعا خواِن حرفه اي آنجا داديم که هم آشنا به مقام ها و دعاهاي هريک 
بودند و از حفظ می خواندند و هم صداي رسايي داشتند که نيازي به بلندگو نبود. اين 
برنامه يک س��اعتي طول کش��يد. فرصتي بود براي رفع خستگي، تجديد وضو و نماز. 
اذان ظهر ش��د و در آن مسجد نماز جماعت خوانديم و به هتل اقامت برگشتيم تا ناهار 

و استراحت داشته باشيم وعصر به مسجد کوفه برويم.

خانة علي7
فاصلة مسجد کوفه تا خانة حضرت علي7 چندان راهي نيست و ديدار هر دو مکان، 
با هم و يکجا صورت مي گيرد. پس از پياده ش��دن از ماش��ين ها، ابتدا وارد محوطه اي 
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ش��ديم که چاه حضرت علي7 بود و اتاق حضرت زين��ب و امّ البنين. عرب ها در آن 
اتاق و کنار چاه، از آب آن مي کشيدند و در ليوان ها يا دبّه ها به زائران مي دادند و پول 

مي گرفتند. عشق به موال سبب مي شد که بازار آب فروشي آنان گرم باشد.
نزديک آن قسمت، اتاق مسکوني حضرت علي7 بود و جايگاهي که آن حضرت 
را پس از ضربت خوردن و ش��هادت، غسل داده اند و جايي به عنوان محّل نشستن امام 
حس��ن و امام حس��ين پس از ش��هادت موال، که مردم براي تس��ليت گويي مي آمدند. 
توضيحات��ي که داده مي ش��د و ديوار نوش��ته هايي که اين اماک��ن را معرفي مي کرد، 
روزهاي واپس��ين عمر امام و س��ه روز پس از ضربت خوردن تا شهادت را در ذهن ها 

زنده مي کرد.
از آنجا بيرون آمديم و با فاصلة کمي که پياده مي رفتند، »مسجد کوفه« قرار داشت، 
مس��جدي بزرگ، با ابّهت، با ديوارهاي بلند و صحني بدون سقف، که در قسمت قبله، 
منطقه اي رواق مانند و مس��ّقف بود که »محراب مسجد کوفه« نيز آنجا قرار داشت. در 
قسمت مس��ّقف نماز مغرب به جماعت خوانده مي ش��د. از بدو ورود به مسجد کوفه، 
يکي از همان عرب هاي زيارت  نامه خوان که صداي رس��ا ولي توضيحي نارسا داشت، 
پيش��اپيش جمعي��ت، هر يک از »مقام« ه��ا را معرفي و آداب و نماز خ��اّص آن را بيان 
مي کرد. لهجه اش س��بب مي ش��د توضيحاتش اغلب براي زائران جانيفتد، به خصوص 
که اغلب، مطالبي کليش��ه اي و حفظ شده را تندو تند مي گفت. گاهي من مطالب او را 
بازگويي و تبيين و تکميل مي کردم؛ از جمله در محّل »دّکة القضاء« و »بيت الّطش��ت« 

که خودم توضيح دادم.
هن��گام اذان مغرب بود و در خالل حضور در مقام هاي مختلف ودعا و مس��تحبات 
آن ها به »مقام النبي« رسيده بوديم. پيشنمازي همراهان را بر عهده گرفتم و در محراب 
ايس��تادم، جايي که نام مبارک پيامبر را داشت و به نمازگزار، احساس لطيف و معنوي 
مي داد. بين نماز مغرب و عشا، توضيحي دربارة اهميت و فضيلت مسجد کوفه و عبادت 
در آن دادم. برنامه ها ادامه داش��ت و وقت گير بود. من جمعيت را با عربي که توضيح 
مي داد به حالشان واگذاشتم و از جمع جدا شدم. هنوز نماز جماعت داخل شبستان تمام 
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نش��ده بود. صبر کردم. با اتمام نماز، خود را به امام جماعت رس��اندم. يکي از بستگان 
ده هزار تومان داده بود که به فقراي شيعه داده شود. معادل آن را که يک بسته اسکناِس 
عراق��ي ب��ود به امام جماعت دادم. فق��راي متعددي که اغلب از زن��ان بودند، به صف 
نشس��ته بودند و دفترچه هايي همراهشان بود و از مساعدت آن سيّد پيش نماز برخوردار 
مي شدند و به هر کدام مبلغي مي داد و در دفترچه اي که داشتند مي نوشت. خوشم آمد 

که اين پرداخت ها روي حساب و کتاب و برنامة تحت تکّفل است.
هر دينار عراقي حدود پنج ريال ماس��ت. اسکناس هاي 250 ديناري معادل صدتومان 
بود. نُه تا از آن ها را به جاي هزارتوماني مبادله و معامله مي کردند. اُفت شديد دينار عراقي 
محس��وس بود. يک زمان دينار عراقي معادل 20 توماني ما بود، حاال تا اين حد س��قوط 
کرده است! در عراق، به خصوص در شهرهاي مذهبي و اماکن زيارتي و بازار، هم با پول 

عراقي مي توان خريد کرد، هم با پول ايراني؛ يعني پول ما هم آن جا رايج است.
ب��اري... پس از نماز مغرب و عش��ا ادامة نماز در مقام ها داي��ر بود. اين همه اعمال، 
آن  هم با س��رعت و پي درپي، زائران را خسته کرده بود. به شيوة کار ايراد داشتيم ولي 
چاره اي هم نبود. آن عرب همراه مش��غول خواندن مناجات حضرت علي7 در مسجد 
کوفه بود )أنَْت الْمَولي َو أنَا الَْعبْد...( که يک و نيم صفحه از مفاتيح بود. اش��اره کردم 
که مختصرش کند. دعا در محراب محل ضربت خوردن حضرت در مسجد کوفه هم 
انجام گرفت و مختصر نوحه و عزاداري. بيرون که مي  آمديم، با اين که يکي از مقام  ها 
باق��ي مانده بود، به عرب دعا خوان گفتم آن را از برنامه حذف کند و يکس��ره برويم 
به حرم حضرت مس��لم بن عقيل که چسبيده به مسجد کوفه است و گوشه اي از رواق 
حرم آن حضرت، قبر »مختار« بود، خونخواه شهداي کربال. حرم حضرت مسلم روشن 
و با صفا و آينه کاري ش��ده بود، با گنب��دي بزرگ بر روي مرقد. روبه روي آن، حرم 
»هاني بن عروه« بود که در ايام حضور مسلم در کوفه، ميزبان او بود. سپس ابن زياد او 

را دستگير کرد و به شهادت رساند.
ش��ب از ساعت10/5 گذشته بود که به سمت نجف برگشتيم و شام و استراحت، تا 

فردا آخرين روزمان را در نجف بگذرانيم.

بال
کر

فر 
س

13
88

ن 
ستا

زم
ـ   

ول
ه ا

مار
ش

184



وادي السالم
قرار بود امروز به قبرس��تان تاريخي و مهّم »وادي الس��الم« برويم. صبح اول وقت، 
نم��از را در حرم حض��رت امير7 خوانديم و پس از زيارت به هتل برگش��ته، صبحانه 
خوردي��م و آماده ش��ديم براي زيارت وادي الس��الم. بزرگ ترين گورس��تان کهن و 
مقدس که قبر بس��ياري ازعلما و صلحا آنجاس��ت، با آن وضع خاص قبور که از سطح 
زمين تا نيم متر،يک متر و گاهي بيشتر بلند است و حرکت در البه الي قبرها دشوار. قبر 
حضرت هود و حضرت صالح که در محوطه اي داراي صحن کوچک و قبه و ضريح 
بود زيارت ش��د ولي ما همچنان تحت تأثير اين قبرستان بزرگ و حيرت انگيز بوديم. 
وس��عت آن را تا 25کيلومتر مربع گفته اند و بعض��ي مي گويند از خود نجف بزرگ تر 
است. انتهاي آن ناپيداس��ت. قبرها اغلب چند طبقه است. طبق روايات، ارواح مؤمنين 
پس از جدايي از بدن، در وادي السالم جمع مي شوند و يکديگر را مالقات مي کنند و 
ارواح گنهکاران در وادي »برهوت« به هم مي رس��ند. اينجا هم دستفروشان و متکديّان 
حرفه اي و س��مج ودوره گرد، ول کن نبودند و حال آرام را از انسان مي گرفتند. پيش 
از اذان ظهر دوباره به هتل برگشتيم تا با تحويل دادن ساک ها جهت حرکِت عصر براي 

زيارت وداع به حرم برويم.
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زيارت وداع
روز آخر حضورمان درنجف بود. نزديکي ظهر گفتند براي »زيارت وداع« مي رويم. 
نوبت س��ّوم زيارتمان بود. هواي داغ خرداد ماه و ظهر داغ نجف و درهاي بس��تة حرم 
کالفه مي کرد. وقتي به حرم رفتيم، با درهاي بستة حرم ورواق ها روبه روشديم. مراسم 
غب��ار روبي )وغ��ارت پول هاي اهدايي مردم( تّوس��ط اوقاف عراق ب��ود. قاعدتاً يکي 
دوس��اعتي طول مي کش��يد. نتوانس��تيم آخرين زيارتمان را در درون حرم انجام دهيم. 
پش��ت درهاي بس��ته زيارت خوانديم. اذان گفتند. زّوار پراکنده بودند. من ش��خصاً در 
بيرون حرم در »جامع الش��يخ الطوس��ي« ک��ه محل درس و بحث علما ب��ود و کنار قبر 
مرحوم ش��يخ طوسي، پشت سرآقاي بحرالعلوم نماز خواندم. پس از نماز، کم کم افراد 
جمع شدند تا به محل اقامت برگردند و حسرت زيارت وداع از نزديک و کنار ضريح، 
بر دل دوس��تان همس��فر ماند، چون عصر مي بايس��ت از نجف به سمت کربال حرکت 
مي کرديم. در همان فاصله، ساعتي هم به زائران فرصت دادند که به طرف بازار بروند 
و اگر چيزي مي خواهند و س��وغاتي و خريدي دارند انجام دهند. من که حوصلة بازار 
گردي در آن هواي گرم نجف را نداشتم به بازار نرفتم و به پرسه زدن در حرم و اطراف 

آن پرداختم.

به سوي کربال
تا افراد جمع ش��وند و هماهنگي صورت گيرد و حرکت آغاز شود، عقربة ساعت 

روي 5 بعداز ظهر نشست.
فاصلة حدود 70 کيلومتري نجف تا کربال طي ش��د. هرچه به شهر کربال نزديک تر 
مي ش��ديم، بر ش��ّدت التهابمان مي اف��زود و بي تاب تر مي ش��ديم. ورود به س��رزمين 
شهادت، آن هم براي نخستين بار برايم عادي نبود. ما را به هتلي نزديک حرم حضرت 
ابوالفضل7 راهنمايي کردند؛ »فندق شاطئ الفرات« ساعتي در آنجا استراحت کرديم 

و پس از غسل زيارت، به قصد تشّرف به سوي حرم راه افتاديم. 
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مي  بايست ابتدا به زيارت امام حسين7 برويم، ولي براي گروه ما که از مسير حرم 
حضرت عباس عبور مي کرديم و باّطي مس��افت بين الحرمين به زيارت سيد الشهدا7 
مي رفتيم، بس��يار س��خت بود که بدون ورود به حرم عباسي، به حرم حسيني برويم، امّا 

ادب اقتضا مي کرد که ابتدا به زيارت امام معصوم برويم.
لحظة ورود به حرم، غوغايي در دل ها به پاش��د. بر آس��تانة حرم ايستاديم. آستان را 
بوس��يديم، با اشک ها، ناله ها و ش��ور و حاِل وصف  ناپذير. در ضمن، توّسلي انجام شد 
و اش��کي جاري گش��ت، اذن دخول خوانديم. از آن پس جمع ما از هم پراکنده شدند 
تا هر کس حال و هواي خودش را داش��ته باشد و در ساعتي مقّرر، در جاي تعيين شده 
حض��ور يابند. زيارت به مغرب کش��يد. نماز مغرب و عش��ا را خوانديم، حرم حضرت 
ابوالفضل هم زيارت ش��د، دير وقت بود که افراد به هتل برگش��تند، تا ش��ام خورده به 

استراحت بپردازند.
ق��رار بود صبح زود، براي نماز جماعت به حرم حس��يني برويم. فاصلة هتل تا حرم 
نزديک بود. پياده آمديم. با جمع زائران کاروانمان در ايوان طالی حرم امام حسين7 
نماز جماعت خواندم. بازهم از هم جدا شديم تا ساعت 7 صبح که قرار شد همه براي 

صرف صبحانه در هتل حضور يابند.

قبر شش گوشه
بارها در دعاها گفته و ش��نيده و از خدا خواس��ته بوديم که زيارت قبر شش گوشة 
امام حسين7 را با معرفت، نصيبمان کند. اکنون در کنار اين قبر مطّهر مشغول زيارتيم 
و زير قبة حس��يني که دعا مس��تجاب است، دس��تانمان به نيايش بلند است. داخل حرم 
حس��يني، قبر حبيب بن مظاهر را که ضريحي مس��تقل و کوچک دارد زيارت کرديم. 
باکم��ي فاصله، قبر ابراهيم مجاب بود، نوة حضرت کاظم7 که مي گويند نابينا بوده و 
به زيارت قبر حس��ين7 آمده و س��الم داده و در مرتبة دوم، جواب سالمش را شنيده 
اس��ت؛ از اين رو به ابراهيم مجاب معروف است. روي قبر وي داخل ضريحش، مقدار 
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زيادي سيگار بود. پرسيدم چرا؟ گفتند: سيگاري ها يک نخ سيگار روي قبر مي اندازند، 
به عنوان اين که تصميم به ترک سيگار دارند و اين را آخرين سيگارشان مي دانند.

ضريحي جدا براي ش��هدای ديگر کربال بود، در پايين پاي امام حسين و علي اکبر 
که در يک سمت نام شهدا را که به بيش از 100 مي رسد باالي ضريح نوشته اند، شامل 
نام ش��هدايي چون مسلم وهاني و... هم مي شود که جزو شهيدان نهضت حسيني اند، امّا 
نه در صحنة کربال. در راه بازگش��ت به هتل، بيرون ح��رم حضرت عباس، دو جايگاه 
را که به »کّف العباس« معروف اس��ت و محّل قلم ش��دن دست هاي علمدار کربالست 
زيارت کرديم. معموالً کاروان ها گروهي به اينجا هم مي آيند ونوحه و مرثيه اي خوانده 

مي شود.
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مزارهاي ديگر 
همان روز دس��ته جمعي به زيارت قبرعون بن عبداهلل بن جعفر )پسر حضرت زينب( 
رفتيم که چند کيلومتر بيرون کربال بود. س��پس به زيارت قبر طفالن مس��لم در مسيّب 
و آن س��وي رودخانة پرآب فرات مش��رف ش��ديم که کنار هم است و دو گنبد دارد. 
عب��ور از پلي که روي فرات ب��ود، هزاران حرف و حديث و حماس��ه و نکته به ذهنم 
آورد، مجال درنگ نبود و گذش��تيم. در مس��ير بازگش��ت، قبر حّربن يزيد رياحي را 
زيارت کرديم که نزديک کربالس��ت و قبر طفالن مس��لم حدود 40 کيلومتر فاصله با 
کربال دارد. گرچه ديدارها با عجله بود و همچنان تحت کنترل مأمورهاي بعثي که در 

اتوبوس ها بودند و به دل نمي چسبيد ولي باز هم مغتنم بود به کربال برگشتيم.
ظهر حرم بوديم و نماز و زيارت و بازگشت به هتل. بعد از ظهر برنامة  خاصي نبود. 
افراد به بازار رفتند تا خريد کنند. من حرم را ترجيح دادم و به زيارت مش��رف ش��دم. 
ش��ب، باز هم حرم حسيني و نماز و بازگش��ت به محل اسکان. گرچه به دليل نزديکي 
حرم و هتل، رفت و آمدها گروهي نبود، امّا مأموران عراقي را همواره در حال پرس��ه 
زدن و زي��ر نظر داش��تن افراد مي ديدم. حواسش��ان جمع بود و نفرات م��ا را به خوبي 

مي شناختند.

خيمگاه و تّل زينبيّه
برنامة روز بعد، ديدار از خيمگاه و تّل زينبيّه بود که نسبتاً به حرم سيدالشهدا نزديک 
است. رفتن با ماشين بود و برگشت پياده. در محل خيمه پيش از ورود به آنجا، همه را 
جم��ع کرديم. توضيحي در تاريخچة اين م��کان و وضع جغرافيايي منطقه و چگونگي 
اردو زدن امام حس��ين7 در آغاز ورود به س��رزمين کرب��ال و چينش خيمه هاي امام و 
اصحاب و فاصلة خيمگاه تا ميدان نبرد و قضايايي که به اين مکان و اين فاصله مربوط 
مي شود بيان کردم. وارد بناي خيمگاه شديم و در محلّي که به »محراب امام حسين7« 
معروف بود وارد شديم.همه نشستند. نوحه خواني آغاز شد. مّداح کاروان مرثيه خواند 

و کاروانيان سير گريه کردند.

ات
طر

خا
13

88
ن 

ستا
زم

ـ   
ول

ه ا
مار

ش

189



در کنار آن بنا، چاهي بود به نام »بئرالعباس« گويا همان چاهي که به دستور امام در 
روزهاي بي آبي و غلبة عطش پش��ت خيمه ها حفر کردند و خبر آن به س��پاه عمر سعد 
رس��يد. زير همين س��اختمان، خالي بود و در محوطه اي مثل سرداب، آب بود و شايد 
وصل به همان چاه، آبش راکد و بدبو به نظر مي رس��يد و بعضي مي کوشيدند به نحوي 
يک ليوان از آن آب براي تبّرک بردارند، پش��ت اين محراب، اتاق و محرابي بود که 
بر آن نوش��ته بود: محراب امام س��ّجاد و خيمة آن حضرت، که خيلي کوچک بود. در 
گوشة محوطة پشت خيمگاه نيز، اتاق بزرگ و آراسته و داراي آينه و شمعدان بود که 

»خيمة قاسم« نام داشت.
از آنج��ا بي��رون آمديم و با عبور از ي��ک خيابان و راه ميان بُر، ب��ه محّل تّل زينبيّه 
رسيديم ساختماني کاشيکاري شده به اندازة يک مسجد کوچک که چند پلّه از سطح 
خيابان باالتر و مُش��رف به ح��رم بود، محلّي که حضرت زينب روز عاش��ورا مکّرر به 
آن بلندي مي آمد و اوضاع ميدان و وضع برادرش امام حس��ين را مش��اهده و پيگيري 
مي ک��رد. زائران آنجا هم به ي��اد اين قهرمان صبر و الگوي عفاف، نماز و دعا خواندند 
واداي نذر و نياز نموده، متفرق ش��دند. هرکس به س��ويي، تا پس از نماز ظهر و عصر 

در هتل باشند.
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خارج از برنامه
جاهايي که کاروان مي  بايس��ت برود، از قبل مش��خص بود و با راهنمايي همراهان 
عراق��ي ب��ه آنجا ها مي رفتيم، ولي من به اين حّد قانع نبودم. ش��نيده ب��ودم محلّي به نام 
»مقام صاحب الزمان« است.عصر که افراد براي زيارت به حرم مي رفتند، چون حرکت 
جمعي الزامي نبود، من جدا ش��دم و پرس��ان پرسان به آنجا رفتم، در منطقة غرب حرم 
ابوالفضل7 س��اختمان مفّصلي ب��ود که مي گفتند امام زمان هنگام تش��رف به زيارت 
جّدش، اينجا نماز خوانده اس��ت.دو س��الن جداگانه براي آقاي��ان و خانم ها تا مخلوط 
نش��وند.نمازي خواندم و دعايي و به تماشاي اطراف پرداختم. اتوبوس هاي زيادي بود، 

ولي نه مربوط به زّوار ايراني، بلکه بيشتر زائران عرب زبان از سوريه و لبنان بودند.
کنار آنجا رودخانه اي بود و آب داش��ت و بچه ها در آن ش��نا مي کردند. پرسيدم، 
گفتند اين همان نهر علقمه اس��ت که از فرات منش��عب مي شود. در بازگشت به سمت 
حرم، از کوچه پس کوچه هاي آنجا مي گذشتم، منطقه اي محروم نشين با بافت قديم و 
فرس��وده در يکي از گذرگاه ها چشمم به ديوار ساختماني افتاد که روي تابلويي نوشته 
بود: »هنا وقف االمام الحس��ين َمَع عمر بن سعد يوم عاشورا« که اشاره به محّل مالقات 
و گفتگوي امام حس��ين7 با عمر س��عد در روز عاشورا داش��ت و هفت � هشت بيت 
ش��عر عربي زير آن بود که مضمونش اش��اره به همين مالقات و حرف هاي امام به عمر 
س��عد و خواستن از او که دست به خون وي نيااليد وامتناع عمر سعد از پذيرش حرف 
ام��ام. البته من در تاريخ خوانده بودم که اين مالقات، قبل از عاش��ورا و درگيري و به 
اميد پيش��گيري از جنگ و به پيش��نهاد امام انجام يافته بود. ش��ايد کمتر کسي از زّوار، 
گذارش به اين جا بيفتد. و شايد از اين گونه آثار و نشانه ها در جاهاي ديگر بازهم باشد 
که بي خبريم و انس��ان تصادفاً از وجود آن ها آگاه مي ش��ود راه را ادامه دادم تا به حرم 
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شب جمعة کربال 
شلوغي ش��ب جمعه در کربال استثنا نيس��ت. در همة حرم ها و اماکن زيارتي ايران 
و عراق چنين اس��ت. ولي در کربال ش��ور و حال ديگري است! غروب بود که از محّل 
مقام صاحب الزمان به حرم رسيدم. نماز و زيارت، سپس زيارت حضرت ابوالفضل7 

و بازگشت به خانه.
فاصلة حرم امام و علمدارش پر از جمعيت بود. داخل دو حرم نيز ش��لوغ. به سختي 
دس��ت به ضريح مي رسيد. چهره ها نشان مي داد که از جاهاي مختلف عراق آمده  اند و 
زائران بومي اند. اين ازدحام، ش��ب جمعه و صبح جمعه و روز جمعه هم ادامه داش��ت. 

پس از مغرب ديگر خلوتي حرم و عادي بودن وضع محسوس بود.

مجلس جشن در حرم 
روز سوم و آخرين روز ما در کربال، مصادف با 17 ربيع األول بود، ميالد حضرت 
رسول9 و امام صادق7 به زائران گفته  بوديم که پس از نماز صبح، ساعت7 در ايوان 
حرم حس��يني جمع ش��وند تا عرض ادب کنيم. همراهان جمع بودن��د. از کاروان هاي 
ديگ��ر ه��م بودند. چند دقيقه اي به مناس��بت اين دو ميالد صحبت ک��ردم، ميدان را به 
دو مّداح س��پردم که به مديحه س��رايي حضرت رس��ول و ثناي اهل بيت و امام صادق 
پرداختند. طبق عادتش��ان، روز عيد هم در برنامة جشن، گريزي به کربال زدند و توّسل 

و اشک و حال.
شکالت بين افراد حاضر تقسيم شد.

مأموران عراقي به اين برنامه ها هم حساس��يت نش��ان مي دادن��د و همين که صداي 
مّداح کمي بلند مي شد و مي خواست شوري بدهد، تذّکر مي  داند و گاهي هم عصباني 

و بداخالق مي شدند. ما هم تحّمل مي کرديم و کوتاه مي آمديم، چاره اي نداشتيم.

روز آخر
رفتم ولي هواي تو از دل نمي رود.

کم کم داش��تيم به کربالي مظلوم انس مي گرفتيم که مي بايس��ت آماده بازگش��ت 
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مي ش��ديم و چه سخت بود اين دل کندن! پس از صبحانه، ساک ها را تحويل ماشين ها 
داديم، تا زيارت وداع انجام گيرد وعزيمت به س��وي مرز. ولي مثل هميشه که عده اي 
در کاره��اي جمعي هماهنگ��ي الزم ندارند و با تأخيره��ا وتک روي ها يک گروه را 
معّطل نگه مي دارند، آن روز زياد معّطل ش��ديم. تا ظهر، فرصت آزاد گذاش��ته بودند 

براي زيارت وداع، خريد از بازار، استراحت و آمادگي براي بازگشت.
بعضي ها زياد لفت مي دادند و مالحظة ديگران را نمي کردند. ساک ها و کليد اتاق ها 
را تحويل داده بوديم. مي بايست به نحوي در البي هتل )يعني همان هم کف مسافرخانة 
محل اقامت( نشس��ته يا س��رپا وقت مي گذرانديم، تا موعد سوار شدن بر اتوبوس ها فرا 
برس��د. تسويه حساب با هتل و دادن هديه به کارکنان و خدمه و... سرانجام سوار شدن 

به ماشين ها و اين در حالي بود که ساعت، 3 بعداز ظهر را نشان مي  داد.
باالخر از هتل »ش��اطئ الفرات« و از دس��ت گداها و کودکان سائل که مثل مور و 
ملخ ريخته و ماشين ها و زّوار را محاصره کرده بودند، جدا شديم و اتوبوس ها حرکت 
کردند. از راننده و مأموران خواستيم که چند دور پيرامون اين دو حرم چرخ بزنند. سه 
دور چرخيدند و ما از پشت شيشة اتوبوس، عرض ارادت و سالم و خداحافظي و اشک 

و حال داشتيم و سرانجام حرکت به سوي مرز خسروي.
از کرب��ال به بغداد و از آنجا به گمرک عراق، که ديگر اذان ش��ده بود. تا مقدمات 
خ��روج انجام ش��ود و از نقطة صفر م��رزي بگذريم ووارد گمرک ايران ش��ويم بيش 
از يک س��اعت طول کش��يد جابه جايي افراد و س��اک ها و عوض شدن اتوبوس ها و... 
باألخره س��اعت 9/5 ش��ب بود که به قصر شيرين رس��يديم که قرار بود نماز و شام در 
آنجا باش��د. همزمان با بازگش��ت ما چند کاروان هم از ايران آم��ده بودند و در همان 
مهمان خانه براي صرف شام و اداي نماز پياده شده بودند. ولولة عجيبي بود و افراد همه 
مخلوط. آنان که مي آمدند، در همان جا جش��ن ميالد پيامبر را گرفته بودند. ما ديشب 

در کربال جشن گرفتيم. افق عراق يک روز جلوتر از ايران است.
يکي دو س��اعت طول کشيد تا کارها انجام شود و نفرات ما سوار شوند و حرکت 

کنيم.
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توقف مختصري در کرمانشاه داشتيم. نماز صبح را در مالير خوانديم و حرکت به 
سوي قم انجام گرفت. س��اعت 9/5 صبح بود که به قم رسيديم. اتوبوس ها در همانجا 
که س��وار ش��ده بوديم متوقف شدند و مس��افران را پياده کردند. از ميان انبوهي که به 
اس��تقبال زّوار کربال آمده بودند گذشتيم و به اتّفاق آنان که به استقبالمان آمده بودند، 

به خانه رفتيم.
سفري جالب و معنوي بود، امّا همراه با رنج ها و مرارت ها. آرزو کردم کاش نصيب 
همه آروزمندان ش��ود، آن هم با حالت عّزت و س��رافرازي و بدون وجود آقا باالسر و 

نظارت مأمور و با فراغت کامل و آرامش مطلوب.
آنچه گشت، اجمالي از اين سفر بود.

شايد اگر مسؤوليت روحاني کاروان بودن نبود و فراغت بيشتري داشتم، به گونه اي 
ديگر و مفّصل تر مي نوشتم.

همين قدر هم براي يادگاري اين س��فر غنيمت است. اميد است که عشق و ارادت 
به ساحت عترت پيامبر، همواره در دل ها افزون تر شود.

زائر کوي حسينيم، خدايا مپسند
در ره عشق، گزينيم جز او يار دگر

هر که را نيست به دل شور واليت، برود
بفروشد دل بي مهر به بازار دگر

اي حسين، اي که بود مرقد تو کعبة عشق
بر لبم نيست به جز ياد تو گفتار دگر

من که عمري است به درگاه تو سرمي سايم
نروم از در اين خانه به دربار دگر
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